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คำนำ 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นการดำเนินการที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็น

ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ซึ่งมีความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรมีรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ  
ของรายได้ประชากร พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต รวมทั้ง
พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากรชีวภาพ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ซึ่งได้รับงบประมาณสำหรับดำเนินการในภาพรวม 12 โครงการ 
รวม 2.7160 ล้านบาท เพ่ือรายงานความก้าวหน้าผลการติดตามต่อผู้บริหารระดับสูง 

คู่มือการติดตามฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานติดตาม เกิดความเข้าใจแนวทาง 
การดำเนินงาน วิธีการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
คณะผู้จัดทำคู ่มือฉบับนี ้ จึงหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าจะเป็นประโยชน์ทำให้การติดตามผลประสบผลสำเร็จ  
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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สาระสำคัญของแผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ความเป็นมา 

ปัญหาด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ  
โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรและแรงงานทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคง ส่วนมาก
ประสบปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงที่ดินทำกิน การเข้าถึงแหล่งทุน ขาดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการวางแผนการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ รัฐบาลจึงกำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเอง ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจ 
ที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่เกิดการสร้างอาชีพ กระจายรายได้ และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและ
ไม่เสมอภาคจากระดับชุมชน 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จำนวน 14 แผนงาน 
มีแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเป็น 1 ใน 14 แผนงาน เพ่ือให้การจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการของหน่วยรับงบประมาณสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
โดยมีกรอบแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการฯ และ
มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมายร่วม แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยรับ
งบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละเป้าหมาย และหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม ครบถ้วน 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว
เพ่ือให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ดำเนินการใน 3 แนวทาง ครอบคลุมตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งในแต่ละแนวทางจะมีการขับเคลื่อนเพื่อไปสู่เป้าหมาย
ของแผนงานบูรณาการโดยแนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) เป็นการเตรียมความพร้อม
ของรายบุคคลเพ่ือให้พร้อมรับการพัฒนา อาทิ การเข้าถึงที่ดินทำกิน ลดปัญหาหนี้สิน สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน 
กองทุนชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร แนวทางที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการชุมชน (กลางทาง) เป็นการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย และผู้มีรายได้น้อยที่มีความพร้อมระดับบุคคลแล้ว 
โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เพ่ือพัฒนาอาชีพการให้บริการทางการเกษตรในชุมชน 
สร้างผลิตภัณฑ์/พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความพร้อมและศักยภาพของกลุ่ม เพ่ือสร้างรายได้ และเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง แนวทางที่ 3 พัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการ (ปลายทาง) เป็นการพัฒนาต่อยอด
กลุ่มที่มีความสามารถในการทำผลิตภัณฑ์แล้วเพ่ือเชื่อมโยงตลาด หรือสนับสนุนให้เข้าถึงตลาดทั้ง online และ 
offline เพ่ือให้มีรายได้อย่างยั่งยืน อาทิ การส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรส่งเสริม
การพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น ส่งเสริมตลาดชุมชน
เพ่ือธุรกิจท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็นหมู่บ้านทำมาค้าขาย พัฒนาระบบการบริหาร
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จัดการร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลเพ่ือบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชห่วย และ
พัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ Offline 2 Online (B2C) สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพ
ทางการค้าธุรกิจชุมชน พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน สร้างและ
ส่งเสริมเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรและตลาดเกษตรกร ส่งเสริมช่องทางการตลาดด้วยกลไกประชารัฐ เป็นต้น 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6 กระทรวง 20 หน่วยงาน 1 หน่วยงานอื่นของรัฐ 
2. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ชุมชนและเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร โดยพัฒนา
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศักยภาพประชากร 
ผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงทรัพยากร ปัจจัยการผลิต และได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ พัฒนาความเข้มแข็ง 
ของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด 
3. ขอบเขตการดำเนินงาน 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับประโยชน์ 
3.1.1 ประชาชนผู้มีรายได้น้อย  
3.1.2 เกษตรกรรายย่อย  
3.1.3 สถาบันเกษตรกร  
3.1.4 วิสาหกิจชุมชน  
3.1.5 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน 

3.2 พื้นที่ดำเนินการ  
- พ้ืนที่ 7,255 ตำบล 

4. ผลสัมฤทธิ์ 
ลดปัญหาความยากจนของประชาชนผู้มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  

มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวไม่น้อยกว่า 4,300 บาทต่อรายต่อเดือน หรือ 51,600 บาทต่อรายต่อปี รวม 1.35 ล้านราย
ในปี 2564 
5. เป้าหมาย 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายไดเ้ฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 ต่อปี 
6. แนวทางการดำเนินงาน 

6.1 แนวทางท่ี 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) 
6.1.1 สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต 
6.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
ตัวช้ีวัดแนวทางที ่1 

1) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนและที่ดินทำกินไม้อยกว่า 200,000 ราย 
2) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพไม่น้อยกว่า 190,000 ราย 

6.2 แนวทางท่ี 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน (กลางทาง) 
6.2.1 พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิต 
6.2.2 พัฒนาผู้ประกอบการ 
6.2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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ตัวช้ีวัดแนวทางที ่2 
1) จำนวนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1,700 กลุ่ม 
2) จำนวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 21,000 ราย/กลุ่ม 
3) จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 4,600 ผลิตภัณฑ์ 

6.3 แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง) 
6.3.1 พัฒนาระบบตลาด  
6.3.2 พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสถาบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน) 
6.3.3 พัฒนากลไก อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน บริหารจัดการความเสี่ยง 

ภาคการเกษตร 
6.3.4 การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัดแนวทางที่ 3 

- รายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
7. งบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณทั้งสิ้น 2,092.5879 ล้านบาท แบ่งเป็น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1,000.0879 
ล้านบาท และหน่วยงานร่วม ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม 
จำนวน 1,092.5000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1 งบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการภายใต้แผนงานฯ จำแนกตามแนวทาง 

แนวทาง/โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) 852.1425 
1.1 โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อย และ 
     ผู้ด้อยโอกาส 

1) สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 238.0999 

1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและ 
     แหล่งสินเช่ือภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน 

1) กรมพัฒนาชุมชน 76.0200 

1.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 
 
 
 

1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2) กรมประมง 
3) กรมปศุสัตว ์
4) กรมวิชาการเกษตร 
5) กรมหม่อนไหม 
6) กรมพัฒนาท่ีดิน 
7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

รวม 

193.5479 
31.0578 
20.3444 
22.3293 
5.2146 
8.3825 

26.3834 
9.7500 

317.0099 
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ตารางท่ี 1.1 งบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการภายใต้แผนงานฯ จำแนกตามแนวทาง (ต่อ) 

แนวทาง/โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1.4 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2) กรมการข้าว 
3) กรมปศุสัตว ์
4) กรมหม่อนไหม 
5) สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
6) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

รวม 

47.4848 
22.3858 
3.3352 
4.2780 

23.8868 
48.0000 

 
149.3706 

1.5 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ 
     ทั้งในและนอกภาคเกษตร 

1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
3) สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

รวม 

3.7157 
2.7806 
1.3376 
7.8339 

1.6 โครงการส่งเสริมการปลูกไมม้คี่าเป็นพืชเศรษฐกิจ 1) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ 
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

8.4960 

1.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 
     ของเกษตรกร 

1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2) กรมประมง 
3) กรมปศุสัตว ์
4) กรมพัฒนาท่ีดิน 
5) สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
6) กรมส่งเสริมการเกษตร 

รวม 

4.6202 
6.8142 
9.2710 

14.0145 
16.4713 
4.1210 

55.3122 
แนวทางที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน (กลางทาง) 518.6594 
2.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 1) กรมหม่อนไหม 

2) กรมพัฒนาท่ีดิน 
3) กรมส่งเสริมการเกษตร 
4) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ 
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

รวม 

9.0839 
6.5731 

26.7297 
23.3568 

 
65.7435 

2.2 โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่แลผู้ประกอบการ/    
     วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน 

1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
3) กรมการพัฒนาชุมชน 
4) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

รวม 

38.5147 
11.0990 
23.3650 
13.5000 
86.4787 

2.3 โครงการสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการเกษตรในชุมชน 1) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2.2840 
2.4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน 1) สำนักงานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รวม 

20.4653 
0.3133 

20.7786 
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ตารางท่ี 1.1 งบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการภายใต้แผนงานฯ จำแนกตามแนวทาง (ต่อ) 

แนวทาง/โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

2.5 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 1) กรมปศุสัตว์ 
2) กรมการพัฒนาชุมชน 
3) สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม 
4) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
5) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รวม 

1.7955 
280.2787 
47.0400 

 
 

14.0444 
0.2160 

343.3746 
แนวทางที่ 3 พัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการ (ปลายทาง) 721.7860 
3.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 1) กรมการข้าว 

2) กรมส่งเสริมการเกษตร 
3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
4) กรมการค้าภายใน 

รวม 

28.4170 
8.8575 

22.8982 
97.1247 

157.2974 
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์  
     กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 

1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

รวม 

107.2008 
10.4561 

117.6569 
3.3 โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลคา่ 
     ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลบัสู่ท้องถิ่น 

1) กรมการพัฒนาชุมชน 
2) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

รวม 

407.9702 
30.9720 

438.9422 
3.4 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร 1) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2.3610 
3.5 โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา    
     และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

1) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 5.5285 

รวม  2,092.5879 
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ ยุทธศาสตร์ชาติ: การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 
 
 
 

แผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี 12 และ 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การสร้างความเป็นธรรมและ  
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
เป้าหมายท่ี 1: ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ 
ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย : 

- รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40  
ที่มีรายได้ต่ำสุด เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ต่อปี 
- สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง
เหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ 

เป้าหมายที่ 3 : เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจ
ฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง
และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย: มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาต ิ
ประเด็นท่ี 16 : เศรษฐกิจฐานราก 
- ยกระดับศักยภาพการเป็น 
  ผู้ประกอบการธรุกจิ 
- การสร้างสภาพแวดลอ้มและ 
  กลไกที่ส่งเสริมการพฒันา 
  เศรษฐกจิฐานราก 

 

ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์ด้าน : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก 
 
 
 เป้าหมายของ 

แผนงานบูรณาการ 
 
 
 

เป้าหมาย: ประชาชนกลุม่เป้าหมายมรีายได้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 ต่อปี 
 
 
 

แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านเศรษฐกจิ : 
- การเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน 
- ความเท่าเทยีมและการ

เติบโตอย่างมีสว่นร่วม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม : 
- ทรัพยากรทางบก 
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ส่วนที่ 2 
แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนา 
และส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนา 
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ความสำคัญของการติดตาม 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพในการบูรณาการ เห็นว่าแผนงานบูรณาการ

พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนแม่บทหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 16 
เศรษฐกิจฐานรากแผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และการสร้างสภาพแวดล้อม
และกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 
ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม) เป็นโครงการสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก เป็นการดำเนินงานบูรณาการร่วมกัน
หลายกระทรวงหลายหน่วยงานดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2563 จึงได้ติดตามและนิเทศงานโครงการภายใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตาม 
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3. ขอบเขตการติดตาม 
3.1 พ้ืนที่เป้าหมายครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของโครงการภายใต้แผนงานฯ จำนวน 12 โครงการ 
3.2 กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยสุ่มสัมภาษณ์

ตามจำนวนตัวอย่างที่กำหนด 
3.3 ระยะเวลาของข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
3.4 ช่วงระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำรายงาน และประเด็นการติดตาม 

3.4.1 ข้อมูลผลการดำเนินงานภาพรวม จัดเก็บผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการ 
เชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บันทึก ทุกวันที่ 10 ของเดือน  
โดยบันทึกครั้งแรกวันที่ 10 มกราคม 2564 เป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 

3.4.2 ข้อมูลในพื้นท่ี จัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1 การจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ 

คร้ังท่ี จัดเก็บข้อมลู จัดทำรายงาน ประเด็นการติดตามประเมินผล 
1 ก.พ. - มี.ค. 64 เม.ย. - พ.ค. 64 การจัดสรรงบประมาณ กระบวนการ การรับทราบข้อมูล  

การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

2 มิ.ย. - ก.ค. 64 ส.ค. - ก.ย. 64 การเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรม ผลได้ ผลลัพธ์เบื้องต้น  
ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ที่มา : ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
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4. แผนปฏิบัติงานการติดตาม 

ในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้กำหนดแผนปฏิบัติงาน
การติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
ตารางท่ี 2.2 แผนปฏิบัติงานการติดตาม 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดโครงการ เตรียมการแนวทางการติดตาม 
และประเด็น/ตัวช้ีวัดของโครงการฯ 

เดือน ต.ค. 63 สผพ. และทุกส่วน 

2. จัดทำบันทึกให้หน่วยงานตรวจสอบแผนงาน/โครงการฯ ภายในวันท่ี 30 ต.ค. 63 สผพ. และทุกส่วน 
3. จัดประชุมหารือแนวทางการตดิตามความก้าวหน้าโครงการฯ 
(ภายใน ศปผ.) 

วันท่ี 9 พ.ย. 63 สผพ. และทุกส่วน 

4. จัดทำประเด็น/ตัวช้ีวัดตามแบบฟอร์มการรายงานผล 
ความก้าวหน้าโครงการฯ ทุกส่วน ส่งให้ สผพ. 

ภายในวันท่ี 16 พ.ย. 63 สผพ. และทุกส่วน 

5. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหนา้ที่หน่วยงานต่าง ๆ ในการติดตาม 
โครงการฯ  

วันท่ี 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 63 สผพ. และทุกส่วน 

6. การรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการฯ จากหน่วยงาน   
6.1 บันทึกข้อมูลประเด็น/ตัวช้ีวัด ของแต่ละโครงการเข้าสู ่

ระบบประเมินผลและติดตามโครงการฯ 
ภายในวันท่ี 25 ธ.ค. 63 สวป. และทุกส่วน 

6.2 หน่วยงานบันทึกข้อมูลรายงานผลความก้าวหน้า 
การดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ผ่านระบบประเมินผลและ
ติดตามโครงการฯ (รายเดือน) ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

ครั้งแรก  
ภายในวันท่ี 10 ม.ค. 64 
(ตัดยอด ณ 31 ธ.ค. 63) 

ทุกหน่วยงาน และ ทุก
ส่วนตรวจสอบ 

ผลการบันทึกข้อมูล 
7. การติดตามผลการดำเนินงานในระดับพื้นท่ี  สผพ. และทุกส่วน 

7.1 แจ้งเวียนแนวทางการติดตามโครงการภายใต้แผนงาน
บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของศูนย์ประเมินผล 

 
วันท่ี 12 ม.ค. 64 

 
 
 

7.2 ส่งแบบสำรวจการติดตามความก้าวหน้า ครั้งท่ี 1  
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก.พ. - มี.ค. 64  

- บันทึกและส่งข้อมลูให้ส่วนทีร่ับผิดชอบโครงการต่าง ๆ  ภายในวันท่ี 2 เม.ย. 64  
- ทุกส่วน สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน และ  

ผลการติดตามในระดับพ้ืนท่ี ส่งให ้สผพ. 
ภายในวันท่ี 16 เม.ย. 64  

7.3 ลงพื้นที่ติดตามความกา้วหน้า ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20 มิ.ย. - 23 ก.ค. 64  
- บันทึกและส่งข้อมูลใหส้่วนท่ีรับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ภายในวันท่ี 6 ส.ค. 64  
- ทุกส่วน เตรียมเอกสารนำเสนอผลการติดตาม ภายในวันท่ี 20 ส.ค. 64  
- ทุกส่วน ปรับแก้ไขผลการติดตาม (หลังนำเสนอ) ภายในวันท่ี 6 ก.ย. 64  

8. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ต่อผู้บริหาร กษ.  สผพ. 
8.1 รายงานผล ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน ภายใน พ.ค. 64  
8.2 รายงานผล ครั้งท่ี 2 รอบ 12 เดือน  

          (หลังนำเสนอผลการติดตามของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง)  
ภายใน ก.ย. 64 

 

9. จัดประชุม/สัมมนานำเสนอผลการติดตามในภาพรวม ช่วงวันที่ 23 - 27 ส.ค. 64 (1 วัน) สผพ. และทุกส่วน 
10. จัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามโครงการฯ เผยแพร่ ภายในเดือน ต.ค. 64 สผพ. 

ที่มา : ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ส่วนที่ 3 
แนวทางการติดตามรายโครงการ 
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1. โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อย และผู้ด้อยโอกาส 
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1. โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อย และผู้ด้อยโอกาส 

1.1 สาระสำคัญโครงการ 
1.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
2) เพ่ือให้เกษตรกรมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินหรือมีที่ดินสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นของตนเอง 
3) เพ่ือตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
4) เพ่ือให้บริการเกษตรกรและประชาชนผู้ใช้บริการในงานปฏิรูปที่ดิน 
5) เพ่ือให้แปลงที่ดินของเกษตรกรมีระบบแผนที่ที่เป็นมาตรฐานสากล 

1.1.2 เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน พัฒนาพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 72 จังหวัด 5 กิจกรรม ได้แก่ 
การปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK 220,000 ไร่ บริการศูนย์บริการประชาชน 
136,000 ราย การจัดที่ดิน 52,000 ราย ตรวจสอบที่ดิน 2,500,000 ไร่  และศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรและประชาชน 1 ฉบับ 

1.1.3 หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
1.1.4 งบประมาณ งบประมาณรวม 238.0999 ล้านบาท 

1.2 วิธีการติดตาม 
1.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล สำรวจข้อมูลด้วยตัวอย่าง 

1) พ้ืนที่เป้าหมายครอบคลุมพ้ืนที่ดำเนินการ 72 จังหวัด 
2) กลุ่มเป้าหมายและจำนวนตัวอย่าง 

2.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด 72 จังหวัด รวม 72 ราย (1 รายต่อจังหวัด) 
2.2) จำนวนเกษตรกร 30 จังหวัด รวม 240 ราย (8 รายต่อจังหวัด) 
2.3) การสำรวจข้อมูลแบ่งเป็น 2 ครั้ง 

(1) ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 เน้นการจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม 
การรับทราบข้อมูล การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

(2) ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 เน้นการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรม ผลได้ 
ผลลัพธ์เบื้องต้น ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

1.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ตารางท่ี 3.1 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อย และผู้ด้อยโอกาส 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม 

1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ - ร้อยละ 100 
2. กิจกรรม  - มีการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรและผู้ไร้ที่ดินทำกิน 

- มีการปรับปรุงแผนที่ แปลงท่ีดินตามมาตรฐาน RTK GNSS    
  NETWORK 
- มีการให้บริการศูนย์บริการประชาชน  
- มีการไปตรวจสอบที่ดิน 
- การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและ
ประชาชน 

- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 
 
- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 
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ตารางที่ 3.1 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อย และผู้ด้อยโอกาส (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม 

3. ผลผลิต  - จำนวนเกษตรกรที่ใช้บริการศูนยบ์ริการประชาชน 
- จำนวนเกษตรกรไดร้ับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรปูท่ีดิน 
- จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปท่ีดินที่มีการตรวจสอบและ
ได้รับความคุ้มครองพ้ืนท่ีเพื่อเกษตรกรรม 

- เทียบกับเป้าหมาย 
- เทียบกับเป้าหมาย 
- เทียบกับเป้าหมาย 

4. ผลลัพธ์  - ร้อยละของเกษตรกรมีการทำประโยชน์ในพื้นทีท่ีไ่ดร้ับเอกสารสิทธ ิ
- ร้อยละของเกษตรกรมรีายได้จากการทำกิจกรรมในพ้ืนท่ีที่ได้รับ 
  เอกสารสิทธิเพิม่ขึ้น 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- ร้อยละ 6 
 

5. ความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจ 

- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บรกิารของ ส.ป.ก. - ระดับมากข้ึนไป 
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2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
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2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

2.1 สาระสำคัญของโครงการ 
2.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Farmer Core Team ระดับเขตและ

จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความพร้อมในบทบาทของผู้จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร 
และพัฒนาเกษตรกรให้ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภาพทั้งด้านการผลิต  
แปรรูป และการตลาด ส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer และ Young Smart Farmer สร้างเครือข่าย 
ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ ที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้แก่เกษตรกรได้ 

2.1.2 เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน พัฒนา Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer 
และเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer พ้ืนที่ดำเนินงาน 77 จังหวัด 

2.1.3 หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม และสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

2.1.4 งบประมาณ งบประมาณรวม 101.3706 ล้านบาท (กรมส่งเสริมการเกษตร 47.4848 ล้านบาท 
กรมการข้าว 22.3858 ล้านบาท กรมปศุสัตว์ 3.3352 ล้านบาท กรมหม่อนไหม 4.2780 ล้านบาท และ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 23.8868 ล้านบาท) 
2.2 วิธีการติดตาม 

2.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล สำรวจข้อมูลตัวอย่าง 
1) พื้นที่เป้าหมาย 77 จังหวัด 
2) กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

2.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม
และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 77 จังหวัด รวม 385 ราย (หน่วยงานละ 1 รายต่อจังหวัด) 

2.2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 77 จังหวัด รวม 308 ราย (หน่วยงานละ 4 รายต่อจังหวัด 
กระจายตามความเหมาะสม) 

2.3) การสำรวจข้อมูล แบ่งเป็น 2 ครั้ง 
(1) ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 เน้นการจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม 

การรับทราบข้อมูล การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
(2) ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 เน้นการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรม ผลได้ 

ผลลัพธ์เบื้องต้น ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 
2.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ตารางท่ี 3.2 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

1. ปัจจัยนำเข้า   
1.1 งบประมาณ - ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย - ร้อยละ100 

 - ระดับความเพียงพอและทันเวลาของงบประมาณ - ระดับมากขึ้นไป 
1.2 บุคลากร/หน่วยงาน - ระดับความพร้อมและความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ี 

  ในการปฏิบัติงาน 
- ระดับมากขึ้นไป 
 

1.3 องค์ความรู้ - จำนวนหลักสูตรการอบรม - เท่ากับเป้าหมาย 
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ตารางท่ี 3.2 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

2. กิจกรรม 
2.1 การรับสมัครและคัดเลือก

เกษตรกร 

 
- ระดับความเหมาะสมของขั้นตอนและระยะเวลาการรับสมัคร 
  และคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

 
- ระดับมากขึ้นไป 

2.2 การอบรมเพิ่มทักษะ SF 
และ YSF  

- ระดับความเหมาะสมของรูปแบบการติดตามและรายงาน 
  ผลการดำเนินงาน 

- ระดับมากขึ้นไป 

3. ผลได้   
3.1 เกษตรกรที่ได้รับ 

การอบรม 
- จำนวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรม 
- ระดับการนำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

- เท่ากับเป้าหมาย 
- ระดับมากขึ้นไป 

3.2 เกษตรกรที่เป็น Smart 
Farmer 

- จำนวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer - เท่ากับเป้าหมาย 

3.3 เกษตรกรที่เป็น Young 
Smart Farmer 

- จำนวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการพัฒนาเป็น Young Smart 
  Farmer 

- เท่ากับเป้าหมาย 

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น 
4.1 ด้านสังคม 
 

 
- ร้อยละของ Smart Farmer ที่ได้รับการส่งเสริมให้รวมกลุ่ม 
- ร้อยละของ Smart Farmer ในการสร้างเครือข่าย 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกร 
  ต้นแบบ 

 
- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 
 

   4.2 ด้านเศรษฐกิจ - เกษตรกรทีไ่ด้รับการพัฒนามีรายได้เพิม่ขึ้น           - ร้อยละ 3 
5. ความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจ 

 
- ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนนิงานโครงการ 

 
- ระดับมากขึ้นไป 
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3. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
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3. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
กิจกรรมนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 

3.1 สาระสำคัญของโครงการ 
3.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลทั่วไปกลับมาทำอาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิด
ของตนเอง มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตรและมีสหกรณ์การเกษตรเป็นศูนย์กลางในการสร้างอาชีพ
ทางการเกษตรที่มั่นคง มีการบริหารจัดการครบวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดหาช่องทางการจำหน่าย รวมทั้ง
สามารถยกระดับสหกรณ์ให้เป็นที่พ่ึงของสมาชิกอย่างแท้จริง 

2) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้ และนำความรู้  
ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างเหมาะสม 

3.1.2 เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน 
1) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไป 500 ราย 
2) ส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไป 380 ราย 

3.1.3 หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
3.1.4 งบประมาณ งบประมาณรวม 6.4963 ล้านบาท (กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3.7157 ล้านบาท และ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2.7806 ล้านบาท) 
3.2 วิธีการติดตาม 

3.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล สำรวจข้อมูลด้วยตัวอย่าง 
1) พื้นที่เป้าหมาย 77 จังหวัด 
2) กลุ่มเป้าหมายและจำนวนตัวอย่าง 

2.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 77 ราย (หน่วยงานละ 1 รายต่อจังหวัด) 
2.2) ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ 27 จังหวัด รวม 135 ราย  

(5 รายต่อจังหวัด ทั้งนี้เกษตรกร 1 ราย เข้าร่วม 2 กิจกรรม) 
2.3) การสำรวจข้อมูล แบ่งเป็น 2 ครั้ง 

(1) ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 เน้นการจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม 
การรับทราบข้อมูล การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

(2) ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 เน้นการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรม ผลได้ 
ผลลัพธ์เบื้องต้น ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
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3.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ตารางท่ี 3.3 ประเด็นและตัวชี้วัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งใน 
                และนอกภาคเกษตร 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
1. ปัจจัยนำเข้า 
   1.1 งบประมาณ 
 
 

 
- การจัดสรรงบประมาณ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ 
- ความทันเวลาของการจัดสรรงบประมาณ 

 
 
- ร้อยละ 100 
- ระดับมากขึ้นไป 

   1.2 บุคลากร - จำนวนเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบโครงการ 
- ความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานโครงการ 
- ความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบโครงการ 

- ไม่น้อยกว่า 1 ราย 
- ระดับมากขึ้นไป 
- ระดับมากขึ้นไป 

   1.3 การบริหารจดัการ
โครงการ 

- จำนวนหน่วยงานร่วมบูรณาการ - ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน 

   1.4 องค์ความรู ้ - จำนวนหลักสูตรที่ถ่ายทอดให้แกก่ลุ่มเป้าหมาย - ไม่น้อยกว่า 1 หลักสตูร 
2. กิจกรรม 
   2.1 การชี้แจง/
ประสานงานโครงการ 
ในพื้นที่ 

 
- จำนวนจังหวัดที่ได้รับการประสานงาน แนะนำ ส่งเสรมิ  
  และติดตามการดำเนินงานตามโครงการฯ 

 
- 77 จังหวัด 

   2.2 การประชุมส่งเสริม
และสร้างทักษะ 

- จำนวนจังหวัดที่ได้รับการส่งเสรมิแนวทางการประกอบ 
  อาชีพการเกษตร 
- จำนวนจังหวัดที่ได้รับการสร้างทกัษะการตลาดสินค้าเกษตร 

- 77 จังหวัด 
 
- 77 จังหวัด 

   2.3 การติดตาม 
การดำเนินงาน 

- จำนวนจังหวัดที่มีการตดิตามการดำเนินงานของเกษตรกร 
  หลังเข้าร่วมโครงการ 

- 77 จังหวัด 
 

3. ผลได้ 
    3.1 การส่งเสรมิการ
ประกอบอาชีพการเกษตร 

 
- จำนวนลูกหลานสมาชิกสหกรณแ์ละบุคคลทั่วไป 
  ที่กลับมาทำอาชีพการเกษตร 

 
- 500 ราย 

   3.2 การยกระดับสหกรณ์
ให้เป็นท่ีพีง่ของสมาชิก 
 

- จำนวนสหกรณ์การเกษตรที่เป็นศูนย์กลางในการสร้าง 
  อาชีพทางการเกษตร 
- จำนวนสหกรณ์การเกษตรที่มีการบริหารจัดการครบวงจร  
  (ตั้งแต่การผลิตจนถึงการจดัหาชอ่งทางการจำหน่าย) 

- เท่ากับเป้าหมาย 
 
- เท่ากับเป้าหมาย 

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น 
   4.1 การนำความรู้ไปใช้ 

 
- ร้อยละของลูกหลานสมาชิกสหกรณ/์บุคคลทั่วไปท่ีมี 
  ความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตร 
- ร้อยละของลูกหลานสมาชิกสหกรณ/์บุคคลทั่วไปท่ีนำ 
  ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 

 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 
 
 



27 
 

 
 

ตารางท่ี 3.3 ประเด็นและตัวชี้วัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งใน 
                และนอกภาคเกษตร (ต่อ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
4.2 ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

- ด้านรายได ้
 
 
 

- ด้านสังคม 
 

 
- รายไดจ้ากการประกอบอาชีพการเกษตร (ถ้ามี) 
 
- ร้อยละของลูกหลานสมาชิกสหกรณ/์บุคคลทั่วไป 
  ที่มีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
- ร้อยละของลูกหลานสมาชิกสหกรณ/์บุคคลทั่วไป 
  ที่เคลื่อนย้ายออกนอกพ้ืนท่ี 
- ร้อยละความผาสุกของลูกหลานสมาชิกสหกรณ ์
  (การอยู่พร้อมกันในครอบครัว , ไม่ต้องเดินทาง) 

 
- ไม่น้อยกว่า 51,600  
  บาทต่อรายต่อปี 
- ร้อยละ 3 
 
- ลดลง 
 
- เพิ่มขึ้น 

5. ความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจ 

- ระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์/บุคคลทั่วไป 
  ต่อการดำเนินงานโครงการ 

- ระดับมากขึ้นไป 

 - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินงาน 
  โครงการ 

- ระดับมากขึ้นไป 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

1. ปัจจัยนำเข้า 
   1.1 งบประมาณ 
 
 

 
- การจัดสรรงบประมาณ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ 
- ความทันเวลาของการจัดสรรงบประมาณ 

 
 
- ร้อยละ 100 
- ระดับมากขึ้นไป 

   1.2 บุคลากร - จำนวนเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบโครงการ 
- ความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานโครงการ 
- ความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบโครงการ 

- ไม่น้อยกว่า 1 ราย 
- ระดับมากขึ้นไป 
- ระดับมากขึ้นไป 

   1.3 การบริหารจัดการ
โครงการ 

- จำนวนหน่วยงานร่วมบูรณาการ - ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน 

   1.4 องค์ความรู ้ - จำนวนหลักสูตรที่ถ่ายทอดให้แกก่ลุ่มเป้าหมาย - ไม่น้อยกว่า 1 หลักสตูร 
2. กิจกรรม 
   2.1 อบรมการจัดการ
ฟาร์มด้วยบญัช ี

 
- จำนวนลูกหลานสมาชิกสหกรณ/์บุคคลทั่วไปท่ีไดร้ับ 
  การอบรมการจัดการฟาร์มด้วยบัญชี 

 
- 380 ราย 

   2.2 การกำกับแนะนำ 
การจัดทำบัญช ี

- จำนวนลูกหลานสมาชิกสหกรณ/์บุคคลทั่วไปท่ีไดร้ับ 
  การกำกับแนะนำการจดัทำบัญช ี

- 380 ราย 
 

   2.3 การติดตามประเมินผล
การจัดทำบัญช ี

- จำนวนลูกหลานสมาชิกสหกรณ/์บุคคลทั่วไปท่ีไดร้ับ 
  การติดตามการดำเนินงานหลังเข้าร่วมโครงการ 

- 380 ราย 

3. ผลได้ 
    - การส่งเสรมิการจดัทำ 
บัญชีต้นทุนอาชีพ 

 
- จำนวนของลูกหลานสมาชิกสหกรณ/์บุคคลทั่วไป 
  ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการจดัทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 
- จำนวนของลูกหลานสมาชิกสหกรณ/์บุคคลทั่วไป 
  ที่สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได ้

 
- 380 ราย 
 
- 380 ราย 
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ตารางท่ี 3.3 ประเด็นและตัวชี้วัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งใน 
                และนอกภาคเกษตร (ต่อ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
4. ผลลัพธ์เบื้องต้น 
   - การนำความรู้ไปใช้ 

 
- ร้อยละของลูกหลานสมาชิกสหกรณ/์บุคคลทั่วไป 
  ที่นำบัญชีต้นทุนอาชีพไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
  ด้านการเกษตร 
- ร้อยละของเกษตรกรที่นำข้อมูลทางบัญชีมาใช้วางแผน 
  การผลติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (นำข้อมูลทางบัญชีมาใช้วางแผนการผลิตในปีถัดไป ,  
  ลดต้นทุนท่ีไดจ้ำเป็น , ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น) 

 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 

5. ความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจ 

- ระดับความพึงพอใจของลูกหลานสมาชิกสหกรณ/์ 
  บุคคลทั่วไปต่อการดำเนินงานโครงการ 

- ระดับมากขึ้นไป 

 - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินงาน 
  โครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 
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4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
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4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

4.1 สาระสำคัญของโครงการ 
4.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพ้ืนที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกิน

ให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคในที่ดิน
ที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ปรับปรุงบำรุงดิน
ให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกพืช ให้คำแนะนำการผลิตพืชในพ้ืนที่ที่เหมาะสม สนับสนุนการใช้
สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อเพ่ิมผลผลิต ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาชีวิต  
ความเป็นอยู่ดีขึ้น 

4.1.2 เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป้าหมายที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 
และคณะกรรมการจัดที่ดินส่งมอบให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพดำเนินการที่สมัครใจ และสามารถ
ปฏิบัติตามคำแนะนำ และข้อกำหนดของเจ้าหน้าที่ได้ในพ้ืนที่ 62 จังหวัด 185 พ้ืนที ่

4.1.3 หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมพัฒนาที่ดิน  

4.1.4 งบประมาณ งบประมาณรวม 55.3122 ล้านบาท (กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4.6202 ล้านบาท  
กรมประมง 6.8142 ล้านบาท กรมปศุสัตว์ 9.2710 ล้านบาท กรมพัฒนาที่ดิน 14.0145 ล้านบาท สำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 16.4713 ล้านบาท กรมส่งเสริมการเกษตร 4.1210 ล้านบาท) 

4.2 วิธีการติดตาม 
4.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล สำรวจข้อมูลด้วยตัวอย่าง 

1) พ้ืนที่เป้าหมายครอบคลุมพ้ืนที่ดำเนินการ 62 จังหวัด 
2) กลุ่มเป้าหมายและจำนวนตัวอย่าง 

2.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมพัฒนาที่ดิน จำนวน 62 จังหวัด  
รวม 372 ราย (หน่วยงานละ 1 รายต่อจังหวัด) 

2.2) เกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ 24 จังหวัด รวม 240 ตัวอย่าง (จังหวัดละ 10 ราย )  
โดยเกษตรกรแต่ละราย ได้รับการสนับสนุนมากกว่า 1 หน่วยงาน/กิจกรรม (กรมส่งเสริมสหกรณ์ 240 ราย 
กรมส่งเสริมการเกษตร 38 ราย กรมปศุสัตว์ 45 ราย กรมประมง 25 ราย กรมพัฒนาที่ดิน 34 ราย และ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 53 ราย)  

2.3) การสำรวจข้อมูล แบ่งเป็น 2 ครั้ง 
(1) ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 เน้นการจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม 

การรับทราบข้อมูล การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
(2) ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 เน้นการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรม ผลได้ 

ผลลัพธ์เบื้องต้น ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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4.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 
ตารางที่ 3.4 ประเดน็และตัวชีวั้ดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไ้ขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
กรมส่งเสริมสหกรณ์  
1. ปัจจัยนำเข้า  - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ - ร้อยละ 100 
2. กิจกรรม  - มีการจัดอบรมสมาชิกด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

  ที่เหมาะสม 
- มีการจัดอบรมสมาชิกสถาบันเกษตรกรด้านการตลาดนำการผลิต 
- มีการจัดอบรมเกษตรกรด้านการตลาดนำการผลิตให้แก่เกษตรกร 

- เท่ากับเป้าหมาย 
 
- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 

3. ผลได้  - จำนวนเกษตรกรที่สังกัดสถาบันเกษตรกรได้รับการอบรมหลักสูตร 
  การพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสม 
- จำนวนเกษตรกรที่สังกัดสถาบันเกษตรกรได้รับการอบรมหลักสูตร 
  ด้านการตลาดนำการผลิต 
- จำนวนเกษตรกรที่ยังไม่ได้จัดตั้งสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการอบรม 
  ด้านการตลาดนำการผลิต 

- เท่ากับเป้าหมาย 
 
- เท่ากับเป้าหมาย 
 
- เท่ากับเป้าหมาย 

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น  - ร้อยละของเกษตรกรที่สังกัดสถาบันเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้
ด้านการพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสม 
- ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ด้านการตลาดนำการผลิต 
- ร้อยละของรายได้เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการเพิ่มขึ้น 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- ร้อยละ 6 

5. ความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจ 

- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรโดยรวม - ระดับมากขึ้นไป 

กรมประมง    
1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ -  ร้อยละ 100 
2. กิจกรรม - มีการจัดอบรมสมาชิกด้านการสง่เสริมและพัฒนาอาชีพประมง 

  เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 
- เท่ากับเป้าหมาย 

3. ผลได้  - จำนวนเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ได้รับการอบรมหลักสูตรด้าน 
  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 

- เท่ากับเป้าหมาย 

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น - ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้อบรมหลักสูตรด้านการส่งเสริม 
  และพัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5. ความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจ 

- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรโดยรวม - ระดับมากขึ้นไป 
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ตารางที่ 3.4 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ต่อ) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
กรมปศุสัตว์   
1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ - ร้อยละ 100 
2. กิจกรรม - มีการจัดอบรมสมาชิกด้านการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 

- มีการจัดอบรมสมาชิกด้านการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อ 
- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 

3. ผลได้  - จำนวนเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ได้รับการอบรมหลักสูตรส่งเสริม 
  การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
- จำนวนเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ได้รับการอบรมหลักสูตรส่งเสริม 
  การเลี้ยงแพะเนื้อ 

- เท่ากับเป้าหมาย 
 
- เท่ากับเป้าหมาย 

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น  - ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ด้านการส่งเสริมการเลี้ยง 
  ไก่พ้ืนเมือง 
- ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ด้านการส่งเสริมการเลี้ยง 
  แพะเนื้อ 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5. ความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจ 

- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรโดยรวมการพัฒนา 
  คุณภาพดินในพ้ืนท่ีจัดการปัญหาที่ดินทำกิน 

- ระดับมากขึ้นไป 

กรมพัฒนาที่ดิน    
1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ - ร้อยละ 100 
2. กิจกรรม - มีการจัดอบรมสมาชิกด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ 

  จัดการปัญหาที่ดินทำกิน 
- เท่ากับเป้าหมาย 

3. ผลได้  - จำนวนเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ได้รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนา 
  คุณภาพดินในพ้ืนท่ีจัดการปัญหาที่ดินทำกิน 

- เท่ากับเป้าหมาย 

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น - ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ด้านการพัฒนาคุณภาพดิน 
  ในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5. ความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจ 

- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรโดยรวม - ระดับมากขึ้นไป 

สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  
1. ปัจจัยนำเข้า  - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ - ร้อยละ 100 
2. กิจกรรม  - มีการจัดอบรมให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับที่ดินทำกิน 

- มีการจัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนแม่บทชุมชน 
- มีการจัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร 

- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 

3. ผลได้  - จำนวนเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ได้รับการอบรมหลักสูตร 
- จำนวนเกษตรกรสังกัดสถาบันเกษตรกรได้รับการอบรมหลักสูตร 
- จำนวนเกษตรกรไม่สังกัดที่ได้รับการอบรมหลักสูตรการส่งเสริม 
  และพัฒนาอาชีพเกษตรกร 

- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 
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ตารางที่ 3.4 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ต่อ) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ต่อ)  
4. ผลลัพธ์เบื้องต้น  - ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้หลักสูตรการพัฒนาอาชีพ 

- ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ตลาดนำการผลิต 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 

5. ความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจ 

- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรโดยรวม - ระดับมากขึน้ไป 

กรมส่งเสริมการเกษตร  
1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ - ร้อยละ 100 
2. กิจกรรม  - มีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม 

  กับศักยภาพของพื้นที่ 
- มีการส่งเสริมทำการเกษตรแก่เกษตรกรต้นแบบ (ปีท่ี 1 รายใหม่) 
- มีการส่งเสริมการทำการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงต่อเนื่อง 
  แก่เกษตรกรต้นแบบ ปีท่ี 3 
- มีการสนับสนุนวัสดุการเกษตรที่จำเป็น 

- เท่ากับเป้าหมาย 
 
- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 
 
- เท่ากับเป้าหมาย 

3. ผลได้  - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม 
  กับศักยภาพของพื้นที่ 
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้การส่งเสริมทำการเกษตรแก่เกษตรกร 
  ต้นแบบ (ปีท่ี 1 รายใหม่) 
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้การส่งเสริมการทำการเกษตรเพื่อสร้าง 
  ความมั่นคงต่อเนื่องแก่เกษตรกรต้นแบบ ปีท่ี 3 
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุการเกษตรที่จำเป็น 

- เท่ากับเป้าหมาย 
 
- เท่ากับเป้าหมาย 
 
- เท่ากับเป้าหมาย 
 
- เท่ากับเป้าหมาย 

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น  - ร้อยละของเกษตรกรนำความรู้ไปใช้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช 
  ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 
- ร้อยละของเกษตรกรนำความรู้ไปใช้ด้านการส่งเสริมทำการเกษตร 
  แก่เกษตรกรต้นแบบ (ปีท่ี 1 รายใหม่) 
- ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ด้านการส่งเสริมการทำการเกษตร 
  เพื่อสร้างความมั่นคงต่อเนื่องแก่เกษตรกรต้นแบบ ปีท่ี 3 
- ร้อยละของเกษตรกรนำวัสดุการเกษตรไปปรับใช้ 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5. ความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจ 

- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรโดยรวม - ระดับมากขึ้นไป 
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5. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
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5. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

5.1 สาระสำคัญของโครงการ 
5.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ 
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มการผลิต และสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (มม.) 

2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนที่โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาลของ ส.ป.ก. ให้มีศักยภาพ
มีความเหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน (พด.) 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกรมีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย เพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนาให้องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างยั่งยืน มีศักยภาพในการ พ่ึงพา
ตนเองตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถทักษะของสมาชิกในการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร เพ่ือ
ความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน พัฒนากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
และยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่
ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร (กสก.) 

5.1.2 เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน 
1) กรมหม่อนไหม ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 25 กลุ่ม ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ตาก 

น่าน อุดรธานี ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ สกลนคร มุกดาหาร ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ 
อุบลราชธานี กาญจนบุรี สระบุรี และชุมพร 

2) กรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาลของ ส.ป.ก. 
จำนวน 750 ราย ในพ้ืนที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี น่าน นครราชสีมา กาฬสินธุ์ สระแก้ว กาญจนบุรี 
ระยอง จันทบุรี และสุราษฎร์ธานี  

3) กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ เกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 308 กลุ่ม สมาชิกกลุ่ม 
4,620 ราย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 533 กลุ่ม สมาชิกจำนวน 8,915 ราย กลุ่มยุวเกษตรกร 882 กลุ่ม และ
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 11,465 ราย เกษตรกรบุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรต้นแบบที่มีผลงาน
ดีเด่น 7 สาขาต่อประเภท ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 

5.1.3 หน่วยงาน กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร 
5.1.4 งบประมาณ งบประมาณรวม 42.3867 ล้านบาท (กรมหม่อนไหม 9.0839 ล้านบาท กรมพัฒนาที่ดิน 

6.5731 ล้านบาท และกรมส่งเสริมการเกษตร 26.7297 ล้านบาท) 
5.2 วิธีการติดตาม 

5.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) พื้นที่เป้าหมาย พ้ืนที่ที่ดำเนินการในปี 2564 จำนวน 42 จงัหวัด 
2) กลุ่มเป้าหมายและจำนวนตัวอย่าง 

2.1) กรมหม่อนไหม 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด 18 จังหวัด รวม 18 ราย (1 รายต่อจังหวัด) 
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 18 จังหวัด รวม 87 ราย 

2.2) กรมพัฒนาที่ดิน 
-  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด 9 จังหวัด รวม 9 ราย (1 รายต่อจังหวัด) 
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 9 จังหวัด รวม 70 ราย 
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2.3) กรมส่งเสริมการเกษตร 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด 77 จังหวัด รวม 77 ราย (1 รายต่อจังหวัด) 
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 77 จังหวัด รวม 252 ราย 

2.4) การสำรวจข้อมูล แบ่งเป็น 2 ครั้ง 
(1) ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 เน้นการจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม 

การรับทราบข้อมูล การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
(2) ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 เน้นการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรม ผลได้ 

ผลลัพธ์เบื้องต้น ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
5.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

การติดตามโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประกอบด้วย 3 กิจกรรม ซึ่งได้
กำหนดประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.5.1 ประเด็นและตัวช้ีวัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม  
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

1. ปัจจัยนำเข้า   
1.1 งบประมาณ - ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 

- ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 
- ร้อยละ 100 
- ระดับมากข้ึนไป 

1.2 กลุ่มเกษตรกร - จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
- จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

- 25 กลุ่ม 
- 1,200 ราย 

1.3 หลักสูตรการอบรม - จำนวนหลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้ - 4 หลักสูตร 
1.4 ปัจจัยการผลิต/ 

วัสดุอุปกรณ์ 
- จำนวนปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกร - เท่ากับเป้าหมาย 

2. กิจกรรม    
2.1 การประชุมช้ีแจง

โครงการ 
- จำนวนครั้งของการประชุมช้ีแจงโครงการปี 2564 - 1 ครั้ง 

 
2.2 การถ่ายทอดความรู ้ - จำนวนครั้งการอบรมถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ - เท่ากับเป้าหมาย 
2.3 การติดตามและ 

ให้คำปรึกษา 
- จำนวนครั้งในการติดตามและให้คำปรึกษา - 5 ครั้ง 

3. ผลได้    
3.1 ปัจจัยการผลิต - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิต - เท่ากับเป้าหมาย 
3.2 การอบรมถ่ายทอด

ความรู ้
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
  ในแต่ละหลักสูตร 

- เท่ากับเป้าหมาย 

3.3 กลุ่มเกษตรกร - จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มการผลิต 
- จำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพทอผ้าไหมเพิ่มขึ้น 
- จำนวนผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่ได้รับการส่งเสริมด้านศักยภาพ 

- 25 กลุ่ม 
 
- อย่างน้อย 10 ผลิตภัณฑ์ 

3.4 การติดตาม - ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการติดตามจากเจ้าหน้าที่ - เท่ากับเป้าหมาย 
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ตารางที่ 3.5.1 ประเด็นและตัวชี้วัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

4. ผลลัพธ์    
4.1 ด้านเศรษฐกิจ - ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่สามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้น 

 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น 
 
- มูลค่าสินค้าท่ีจำหน่ายได้ 

- เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
  ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
- เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
  ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
- เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
  ก่อนเข้าร่วมโครงการ 

4.2 การขยายผล - ร้อยละของกลุ่ม/องค์กรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ 
  ขยายผลสู่ชุมชน และเครือข่าย 

- เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
  ก่อนเข้าร่วมโครงการ 

5. ความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจ 

- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 
- ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรหลังจากได้รับการอบรม 

- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 

ตารางที่ 3.5.2 ประเดน็และตัวชี้วัดกิจกรรมการพัฒนาที่ดนิเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลติในพื้นที่เกษตรแผนใหม่  
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

1. ปัจจัยนำเข้า    
1.1 งบประมาณ - ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 

- ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 
- ร้อยละ 100 
- ระดับมากข้ึนไป 

1.2 กลุ่มเกษตรกร - จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ - 750 ราย 
1.3 หลักสูตรการอบรม - จำนวนหลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู ้ - เท่ากับเป้าหมาย 
1.4 ปัจจัยการผลิต - จำนวนปัจจัยการผลิตทีส่นับสนนุให้เกษตรกร 

  (ปุ๋ยหมัก, พืชปุ๋ยสด, สารปรับสภาพดิน, น้ำหมักชีวภาพ) 
- เท่ากับเป้าหมาย 

1.5 พื้นที่แปลง ส.ป.ก. - จำนวนพื้นที่แปลง ส.ป.ก. ท่ีจัดให้เกษตรกร - 6,120 ไร่ 
2. กิจกรรม   

2.1 การประชุมช้ีแจง
โครงการ 

- จำนวนครั้งของการประชุมช้ีแจงโครงการ 
- จำนวนครั้งท่ีมีการประชุม/หารือกับเกษตรกรเพื่อวางแผน 
  การพัฒนาพ้ืนท่ีในการผลิตพืช 

- 1 ครั้ง 
- เท่ากับเป้าหมาย 
 

2.2 การถ่ายทอดความรู้ - จำนวนครั้งการอบรมถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรต่างๆ - เท่ากับเป้าหมาย 
2.3 การวิเคราะห์ดิน  - จำนวนตัวอย่างดินที่นำมาวิเคราะห ์ - 523 ตัวอย่าง 
2.4 การติดตามและ 

ให้คำปรึกษา 
- จำนวนครั้งในการติดตามและใหค้ำปรึกษาด้านต่างๆ - เท่ากับเป้าหมาย 

 
3. ผลได้    

3.1 การสนับสนุน 
ปัจจัยการผลิต 

- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับปัจจยัการผลิต 
- จำนวนปัจจัยการผลิตทีเ่กษตรกรไดร้ับ 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- เท่ากับเป้าหมาย 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา - จำนวนพื้นที่ท่ีมีการวางแผนการใช้ที่ดิน 
- จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 
- จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 

- 6,120 ไร่ 
- 14,750 ไร่ 
- 152 ไร่ 

3.3 การถ่ายทอดความรู้ - ร้อยละของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ - เท่ากับเป้าหมาย 
3.4 การติดตามและ 

ให้คำปรึกษา 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการติดตามและไดร้ับคำแนะนำ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ตารางที่ 3.5.2 ประเด็นและตัวชี้วัดกิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น  
4.1 การนำไปใช้ประโยชน ์ - ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรูท้ี่ได้รับจากการอบรม 

  ไปใช้ประโยชน ์
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

4.2 ต้นทุนการผลิต - ร้อยละของต้นทุนการผลติที่ลดลง - ร้อยละ 5 
4.3 ด้านเศรษฐกิจ - ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 

 
- รายได้ของเกษตรกร 

- เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
  ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
- เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
  ก่อนเข้าร่วมโครงการ 

5. ความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจ 

- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกร/เจา้หน้าท่ี 
- ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร 

- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 

ตารางที่ 3.5.3 ประเด็นและตัวชี้วัดกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร  
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

1. ปัจจัยนำเข้า    
1.1 งบประมาณ - ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ  

- ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 
- ร้อยละ 100 
- ระดับมากข้ึนไป 

1.2 กลุ่มเกษตรกร - จำนวนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
- จำนวนกลุ่มส่งเสรมิอาชีพทางการเกษตรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
- จำนวนกลุ่มยุวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

- เท่ากับเป้าหมาย 
  (สมาชิกทั้ง 3 กลุ่ม จำนวน   
  1,723 กลุ่ม 25,000 ราย) 

1.3 หลักสูตรการอบรม - จำนวนหลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้ - เท่ากับเป้าหมาย 
2. กิจกรรม   

2.1 การประชุมช้ีแจง
โครงการ 

- จำนวนครั้งของการประชุมช้ีแจงโครงการ - เท่ากับเป้าหมาย 

2.2 หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกกลุ่มเพื่อส่งเสริม
และพัฒนา 

- หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร 
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตร 

- มีหลักเกณฑ์ 

2.3 การอบรมถา่ยทอด
ความรู ้

- จำนวนครั้งการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ในแต่ละกลุ่ม 
  (กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร, กลุ่มยุวเกษตร) 

- เท่ากับเป้าหมาย 
 

2.4 การจัดเวทีแลกเปลี่ยน - จำนวนครั้งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเพิ่มศักยภาพผู้นำ - เท่ากับเป้าหมาย 
2.5 การเผยแพร่และ

ประชาสมัพันธ์ 
- จำนวนครั้งการจัดงานยุวเกษตรกรโลก 
- จำนวนครั้งการจัดชุมนุมยุวเกษตร และที่ปรึกษายุวเกษตรกร 
- จำนวนครั้งการจัดแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์เด่น กลุ่มแม่บ้าน 
  เกษตรกร 
- จำนวนครั้งในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เกษตรกร/สถาบัน 
  เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น 

- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 
 

2.6 การติดตามและ 
ให้คำปรึกษา 

- จำนวนครั้งในการติดตามและให้คำปรึกษา - เท่ากับเป้าหมาย 
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ตารางที่ 3.5.3 ประเด็นและตัวชี้วัดกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

3. ผลได้    
3.1 การอบรมถ่ายทอด

ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
- ร้อยละของเกษตรกร/กลุ่มส่งเสริมอาชีพ/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
  และกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ 

- เท่ากับเป้าหมาย 

3.2 การจัดทำแผน 
การผลิต 

- ร้อยละของเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรที่มีการจัดทำ 
  แผนการผลิต 

- เท่ากับเป้าหมาย 

3.4 การแปรรูปผลผลติ - จำนวนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่มีการแปรรูป - เท่ากับเป้าหมาย 
3.5 การแลกเปลีย่น 

ยุวเกษตร 
- จำนวนยุวเกษตรกรและผู้นำยุวเกษตรกรที่แลกเปลี่ยน 
  กับเกาหลีใต้ 
- จำนวนยุวเกษตรกรที่แลกเปลี่ยนกับวิทยาลัยเกษตรกรรม 
  โคอิบูจ ิ
- จำนวนยุวเกษตรกรไทยท่ีแลกเปลี่ยนกับสหรัฐอเมริกา 

- 5 ราย 
 
- 4 ราย 
 
- 10 ราย 

4. ผลลัพธ์    
4.1 ด้านรายได ้ - ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้จากการดำเนินการ  

  ตามแผนการผลิต 
- รายได้ของเกษตรกร 
 

- เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
  ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
- เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
  ก่อนเข้าร่วมโครงการ 

4.2 การขยายผล - ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่มีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.3 การนำความรูไ้ปใช้ - ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.4 ความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจ 

- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกร/เจ้าหน้าท่ี 
- ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรที่มีต่อกระบวนการเรียนรู ้

- ระดับมากขึ้นไป 
- ระดับมากขึ้นไป 
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6. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน 
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6. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน 

6.1 สาระสำคัญของโครงการ 
6.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  
ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน
ของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (กสก.) 

2) เพ่ือให้ผู้จัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านการบัญชีและมีระบบ  
การควบคุมภายในที่ดีและน่าเชื่อถือ เพ่ือให้ผู้จัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการจัดทำบัญชี งบทดลอง งบการเงิน และเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี เพ่ือให้คณะกรรมการของ
วิสาหกิจชุมชนสามารถใช้ข้อมูลทางการเงินและบัญชีในการบริหารจัดการและสนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
(ตส.) 

6.1.2 เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน 17 ,640 ราย (วิสาหกิจชุมชน 
1,764 แห่ง) และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 77 เครือข่าย ครอบคลุมพ้ืนที่ 77 จังหวัด 

6.1.3 หน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
6.1.4 งบประมาณ งบประมาณรวม 49.6137 ล้านบาท 

6.2 วิธีการติดตาม 
6.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล สำรวจข้อมูลด้วยตัวอย่าง 

1) พ้ืนทีเ่ป้าหมาย 77 จังหวัด 
2) กลุ่มเป้าหมายและจำนวนตัวอย่าง 

2.1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด 77 จังหวัด รวม 154 ราย (หน่วยงานละ  
1 รายต่อจังหวัด)  

2.2) จำนวนเกษตรกรตัวอย่าง 30 จังหวัด รวม 150 ราย (จังหวัดละ 5 ราย) 
2.3) การสำรวจข้อมูล แบ่งเป็น 2 ครั้ง 

(1) ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 เน้นการจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม 
การรับทราบข้อมูล การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

(2) ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 เน้นผลได้ ผลลัพธ์เบื้องต้นความพึงพอใจ 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

6.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ตารางท่ี 3.6 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ  
ชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินติดตาม 
1. ปัจจัยนำเข้า   

1.1 งบประมาณ - งบประมาณที่เบิกจ่าย - ร้อยละ 100 
 - ความเพียงพอและทันเวลาของการจัดสรรงบประมาณ - ระดับมากข้ึนไป 
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ตารางท่ี 3.6 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ  
ชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน (ต่อ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินติดตาม 
1. ปัจจัยนำเข้า (ต่อ)   

1.2 บุคลากร/หน่วยงาน - จำนวนหน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการ - เท่ากับเป้าหมาย 
1.3 ปัจจัยการผลิต - จำนวนปัจจัยในการดำเนินการที่สนับสนุนให้แก่วิสาหกิจชุมชน - เท่ากับเป้าหมาย 

 - จำนวนปัจจัยในการดำเนินการที่สนับสนุนให้แก่นายทะเบียน 
  วิสาหกิจชุมชน 

- เท่ากับเป้าหมาย 

2. กิจกรรม   
2.1 การสนับสนุน 

พ.ร.บ. ส่งเสริมวสิาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 

- จำนวนครั้งในการจัดประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
   คณะกรรมการคณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้แทน    
  วิสาหกิจชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง  

- เท่ากับเป้าหมาย 

2.2 การพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน 

- จำนวนวิสาหกิจชุมชนท่ีไดร้ับการประเมินศักยภาพ และ 
  จัดทำแผนแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
- จำนวนครั้งในการจัดเวทีเรียนรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ 
  กิจการวิสาหกิจชุมชน แกว่ิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ หรือ 
  เกษตรกรรุ่นใหม ่

- เท่ากับเป้าหมาย 
 
- เท่ากับเป้าหมาย 

2.3 การส่งเสรมิ 
การแปรรปู 

- จำนวนวิสาหกิจชุมชนท่ีไดร้ับการส่งเสริมด้านการแปรรูป 
 

 -  77 กลุ่ม 
 

2.4 การพัฒนาวสิาหกิจ
ชุมชนต้นแบบ 

- จำนวนครั้งในการจัดประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) 
 ในระดับจังหวัด เขต และประเทศ 

- เท่ากับเป้าหมาย 

2.5 การทำบัญช ี - จำนวนครั้งในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดทำบญัชี 
  ต้นทุนอาชีพแกว่ิสาหกิจชุมชน 

- เท่ากับเป้าหมาย 

3. ผลได้   
3.1 การพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชน 
- จำนวนวิสาหกิจชุมชนท่ีไดร้ับการประเมินศักยภาพหลัง 
  ดำเนินการตามแผนฯ และรายงานผลให้ กสก. 
- จำนวนวิสาหกิจชุมชนท่ีไดร้ับการสนับสนุนปัจจัยในการ 
  ดำเนินงานตามแผนฯ 
- จำนวนวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหมห่รอืเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วม 
  การจัดเวทีเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน 

- 1,764 กลุ่ม 
 
- 882 กลุ่ม 
 
- เท่ากับเป้าหมาย 

3.2 การส่งเสรมิ 
การแปรรูป 

- จำนวนผลิตภัณฑ์ท่ีไดร้ับการพัฒนา - 154 ผลิตภัณฑ ์

3.3 การพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 

- จำนวนวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) ท่ีได้รับการพัฒนา 
  ให้เป็นแหล่งเรียนรู ้

- เท่ากับเป้าหมาย 

3.4 สนับสนุนด้าน
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

- จำนวนนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับสนับสนุนปัจจยั 
  ในการดำเนินการ 

- เท่ากับเป้าหมาย 

3.5 การทำบัญช ี - จำนวนวิสาหกิจชุมชนท่ีไดร้ับการถ่ายทอดความรู้การจดัทำ 
  บัญชีต้นทุนอาชีพ 

- เท่ากับเป้าหมาย 
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ตารางท่ี 3.6 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ  
ชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน (ต่อ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินติดตาม 
4. ผลลัพธ์เบื้องต้น 
 

- ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัย  
  ในการดำเนินการได้รับการยกระดับศักยภาพในการดำเนินกิจการ 
-  วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีรายได้เพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูล 
  ทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ได้ 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5. ความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจ 

- ความพึงพอใจของวิสาหกิจชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชน  
  และเจ้าหน้าท่ีที่เกีย่วข้องต่อภาพรวมโครงการ  

- ระดับมากขึ้นไป 
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7. โครงการสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการเกษตรในชุมชน 
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7. โครงการสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการเกษตรในชุมชน 
กิจกรรมแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาคการเกษตร 

(Agricultural Service Provider : ASP) 

7.1 สาระสำคัญของโครงการ 
7.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์ASP ของประเทศไทยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพในสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการASPของประเทศไทย 
3) เพ่ือศึกษาความต้องการการให้บริการASPของผู้รับบริการ 
4) เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการASPของประเทศไทย 

7.1.2 เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน 
1) พัฒนาเกษตรกรที่รับบริการ ASP ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
2) ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ASP ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

7.1.3 หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 
7.1.4 งบประมาณ งบประมาณรวม 2.2840 ล้านบาท 

7.2 วิธีการติดตาม 
7.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากระบบประเมินผล และ

ติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

7.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ตารางท่ี 3.7 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการเกษตรในชุมชน 
                กิจกรรมแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาคการเกษตร 
                (Agricultural Service Provider : ASP) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินติดตาม 
1. ปัจจัยนำเข้า   

1.1 งบประมาณ - งบประมาณที่เบิกจ่าย - ร้อยละ 100 
 - ระดับความเพียงพอและทันเวลาของการจัดสรรงบประมาณ 

  เมื่อเทียบกับแผนการปฏิบตัิงาน 
- ระดับมากข้ึนไป 

1.2 บุคลากร/หน่วยงาน - จำนวนหน่วยงานท่ีร่วมดำเนินงาน - เท่ากับเป้าหมาย 
2. กิจกรรม - ร้อยละของความก้าวหน้าผลการศึกษาและวิจัยโครงการ - ร้อยละ 100 
3. ผลได้ - จำนวนรายงานผลการศึกษาและบทความทางวิชาการ - เท่ากับเป้าหมาย 
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8. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
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8. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 

8.1 สาระสำคัญของโครงการ 
8.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือนำผลผลิตจากการเลี้ยงปศุสัตว์ในพ้ืนที่มาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ทางอาหารของท้องถิ่น  

2) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและพัฒนาให้เป็นสินค้า OTOP 
3) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP 

8.1.2 เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 9 ผลิตภัณฑ์ 

8.1.3 หน่วยงาน กรมปศุสัตว์ 
8.1.4 งบประมาณ งบประมาณรวม 1.7955 ล้านบาท 

8.2 วิธีการติดตาม 
8.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล สำรวจข้อมูลด้วยตัวอย่าง 

1) พื้นที่เป้าหมาย 9 จังหวัด 
2) กลุ่มเป้าหมายและจำนวนตัวอย่าง 

2.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 9 จังหวัด รวม 9 ราย (1 รายต่อจังหวัด) 
2.2) กลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ (จังหวัดละ 1 กลุ่ม)  
2.3) การสำรวจข้อมูล แบ่งเป็น 2 ครั้ง 

(1) ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 เน้นการจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม 
การรับทราบข้อมูล การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

(2) ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 เน้นการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรม ผลได้ 
ผลลัพธ์เบื้องต้น ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

8.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ตารางท่ี 3.8 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

1. ปัจจัยนำเข้า 
1.1 งบประมาณ 

 
- จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย 

 
- ร้อยละ 100 

1.2 บุคลากร - จำนวนหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ - เท่ากับเป้าหมาย 
2. กิจกรรม 
 

- มีการคัดเลือกผู้ผลิตฯ และชนิดปศุสัตว์ที่เลี้ยงในพื้นที่เหมาะสม 
  ที่จะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นวัฒนธรรมการบริโภค 
  ของพื้นที ่
- มีการทดลองผลิตผลติภณัฑ์ เพื่อเป็นผลติภณัฑต์้นแบบ 

- เท่ากับเป้าหมาย 
 
 
- เท่ากับเป้าหมาย 

 - จำนวนผลิตภัณฑ์ท่ีขอขึ้นทะเบียนผลิตภณัฑ์ OTOP 
- จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์และส่งเสรมิการตลาด 

- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 

3. ผลได้ 
 

- จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสตัว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
  ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- 9 ผลิตภณัฑ ์
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ตารางท่ี 3.8 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น - จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสตัว์ที่สามารถวางจำหน่ายเพื่อสร้างรายได ้ - 9 ผลิตภณัฑ ์
5. ความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจ 

- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ 
- ระดับความเพียงพอของเจ้าหน้าที ่
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ 

- ระดับมากขึ้นไป 
- ระดับมากขึ้นไป 
- ระดับมากขึ้นไป 
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9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 
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9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 

9.1 สาระสำคัญของโครงการ 

9.1.1 กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มให้ผู้ผลิตข้าว เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP และ
รณรงค์บริโภคข้าวของไทย (กรมการข้าว) 

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของโรงสีสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชนให้เตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการ

จัดทำระบบ GMP โรงสีข้าวเพ่ือส่งเสริมการขึ้นทะเบียนข้าวพ้ืนเมืองให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพ่ิมมูลค่า
ด้วยการสร้างอัตลักษณ์หรือเรื่องราวแหล่งกำเนิดให้กับสินค้าข้าวและให้ได้ การรับรองมาตรฐานทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการผลิตสินค้าและจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ทั้งในและต่างประเทศ 

1.2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว  
ทั้งการผลิต การแปรรูป และการตลาด ให้เข้าสู่ระดับสินค้า OTOP 

1.3) เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีความพร้อมเข้าสู่ระบบควบคุมภายใน
แบบกลุ่ม (ICS) และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือจัดหาและเชื่อมโยงตลาดที่จะรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของ
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ และผลผลิตข้าว GAP ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ให้เกษตรกรสามารถขายได้ในราคาที่สูงตามคุณภาพ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ตลาดข้าวคุณภาพ ข้าวตลาดเฉพาะ
และผลิตภัณฑ์จากข้าวระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและช่องทางการจำหน่าย และเพ่ิมมูลค่าข้าว
ได้มากขึ้น 

1.4) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชิงโภชนาการและแปรรูป ที่สามารถสนับสนุนการใช้ข้อมูล
เพ่ือประกอบการประชาสัมพันธ์ข้าวและยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติวิเคราะห์สารสำคัญและสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพ รวมทั้ง คุณสมบัติเฉพาะของข้าวในเชิงบริโภค และแปรรูป 

2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน 
2.1) กลุ่มเกษตรกร จำนวน 8 กลุ่ม ได้รับการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า OTOP 
2.3) กลุ่มเกษตรกร จำนวน 30 จังหวัด ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาด 
2.3) กลุ่มผู้ประกอบการ/โรงสี 10 แห่ง ได้รับเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ 

3) หน่วยงาน กรมการข้าว  
4) งบประมาณ 28.4170 ล้านบาท 

9.1.2 กิจกรรมตลาดเกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร)  
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.1) เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรและพัฒนาทักษะทางด้าน
การตลาด ผ่านเครือข่ายออนไลน์เพื่อพัฒนาและคัดเลือกสินค้าด้านการเกษตร/สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร 
ที่มีศักยภาพในการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ 

1.2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตเพ่ือให้
เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

1.3) เพ่ือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร ให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งจำหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพ้ืนที่เพ่ือประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร/สินค้า
ด้านการเกษตรออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงที่กว้างขึ้น และเพ่ือสร้างเครือข่าย
ด้านการตลาดด้วยการเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ 
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2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน 
2.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตลาดเกษตรกรและตลาดสินค้าเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 
2.2) เกษตรกร 77 จังหวัด 

3) หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร 
4) งบประมาณ 8.8575 ล้านบาท 

9.1.3 กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์เพื่อขับเคลื่อนแผนการผลิต 
และการตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยง
เครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 146 แห่ง 
3) หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
4) งบประมาณ 22.8982 ล้านบาท 

9.2 วิธีการติดตาม 
9.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล สำรวจข้อมูลด้วยตัวอย่าง 

1) พ้ืนที่เป้าหมาย กรมการข้าว 30 จังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 77 จังหวัด  
2) กลุ่มเป้าหมายและจำนวนตัวอย่าง 

2.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด 184 ราย (หน่วยงานละ 1 รายต่อจังหวัด) 
2.2) เกษตรกร/สหกรณ์/ผู้บริโภค 

(1) กรมส่งเสริมการเกษตร พ้ืนที่ 20 จังหวัด รวม 200 ราย ประกอบด้วย เกษตรกรผู้จำหน่าย
สินค้าในตลาดเกษตรกร 100 ราย (5 รายต่อจังหวัด) และผู้บริโภคในตลาดเกษตรกร 100 ราย (5 รายต่อจังหวัด)  

(2) กรมการข้าว กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า OTOP  
และได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาด จำนวน 14 จังหวัด รวม 70 ราย (5 รายต่อกลุ่มต่อจังหวัด) 
และกลุ่มผู้ประกอบการ/โรงสี ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ 6 จังหวัด รวม 6 ราย (1 รายต่อจังหวัด) 
 (3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ 20 จังหวัด รวม 20 ราย (1 รายต่อจังหวัด) 

2.3) การสำรวจข้อมูล แบ่งเป็น 2 ครั้ง 
(1) ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 เน้นการจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม 

การรับทราบข้อมูล การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
(2) ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 เน้นการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรม ผลได้ 

ผลลัพธ์เบื้องต้น ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
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9.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 
ตารางท่ี 3.9 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน
ติดตาม 

1. ปัจจัยนำเข้า 
1.1 งบประมาณ 

 
- จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย 

 
- ร้อยละ 100  

1.2 บุคลากร - จำนวนหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ - เท่ากบัเปา้หมาย 
1.3 ปัจจัยทีส่นับสนุน - จำนวนหลักสูตรการอบรม - เท่ากบัเปา้หมาย 

2. กิจกรรม - มีการพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและ 
  โลจิสติกส์ (กสก.) 
- มีการพัฒนาตลาดเกษตรกรและส่งเสริมเครือข่ายสู่ตลาดศักยภาพ  
(กสก.) 
- จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้า 
  เกษตร (กสก.) 
- มีการประเมินสถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตร (กสก.) 
- สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ผลิตข้าวพื้นเมือง ข้าวสี ข้าว GI (กข.) 
- มีการเช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP (กข.) 
- มีการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย (กข.) 
- มีการส่งเสริมการตลาด การเช่ือมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์ 
- มีการจัดอบรมการเช่ือมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์ (กสส.) 
- มีการสนับสนุนเงินอุดหนุนในการก่อสร้างตลาดกลางสินค้า 
  เกษตร (กสส.) 

- เท่ากบัเปา้หมาย 
 
- เท่ากบัเปา้หมาย 
 
- เท่ากบัเปา้หมาย 
 
- เท่ากบัเปา้หมาย 
- เท่ากบัเปา้หมาย 
- เท่ากบัเปา้หมาย 
- เท่ากบัเปา้หมาย 
- เท่ากบัเปา้หมาย 
- เท่ากบัเปา้หมาย 
- 2 แห่ง 
 

3. ผลได้ 
 

- จำนวนตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรได้รับการพัฒนา 
(กสก.) 

- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการด้าน
การเกษตร (กสก.) 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีแผนสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด (กสก.) 
- ร้อยละของพื้นที่ท่ีรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.) 
- ร้อยละของตลาดที่มีการเช่ือมโยงเครือข่ายด้านการตลาด และ
เพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ (กสก.) 
- ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  

ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่และผลิตสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ที่รับการรับรองมาตรฐาน (กสก.) 

- จำนวนกลุ่มเกษตรกร/โรงสีที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอด (กข.) 
- จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ

การตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กสส.) 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด (กสก.) 
- ร้อยละของผู้บริโภคที่รับรู้เรื่อง “ตลาดสินค้าเกษตรหรือ 
ตลาดเกษตรกร” (กสก.) 

- เท่ากบัเปา้หมาย 
 
- เท่ากบัเปา้หมาย 
 
- เท่ากบัเปา้หมาย 
 
- เท่ากบัเปา้หมาย 
- เท่ากบัเปา้หมาย 
 
- เท่ากบัเปา้หมาย 
 
 
- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 
 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ตารางท่ี 3.9 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินติดตาม 

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น 
 

- รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกร (กสก.) 
- ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนและต่อยอด

พัฒนาผลิตภัณฑ์ (กข.) 
- จำนวนโรงสี/ผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานรับรองและได้รับ

เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ (กข.) 
- ปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น (กสส.) 

 
 
- เท่ากับเป้าหมาย  

5. ความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจ 

- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีต่อโครงการ 
- ระดับความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ี 
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/โรงสีต่อโครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อราคาสินค้าเกษตร 

- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 
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10. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 
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10. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 

10.1 สาระสำคัญของโครงการ 
10.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการดำเนินกิจการ

และธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ  เพ่ือผลักดันให้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บและแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิ ก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงการตลาด ได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้คณะกรรมการและ
ผู้จัดการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีในการวางแผนธุรกิจแก่สหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายใน
และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี ให้มีประสิทธิภาพ 

10.1.2 เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 75 จังหวัด 
จำนวน 590 แห่ง 

10.1.3 หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
10.1.4 งบประมาณ งบประมาณรวม 126.0569 ล้านบาท (กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินงาน โดยมี 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าร่วม)  
10.2 วิธีการติดตาม 

10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล สำรวจข้อมูลตัวอย่าง (โดยสุ่มตัวอย่าง) 
1) พื้นที่เป้าหมายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 75 จังหวัด จำนวน 590 แห่ง  
2) กลุ่มเป้าหมายและจำนวนตัวอย่าง 

2.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด 75 จังหวัด รวม 150 ราย (หน่วยงานละ 1 ราย  
ต่อจังหวัด) 

2.2) ผู้จัดการสหกรณ์และประธานกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินอุดหนุน 11 แห่ง รวม 11 ราย 
2.3) ฝ่ายจัดการและฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 แห่ง รวม 160 ราย (หน่วยงานละ 

4 รายต่อแห่ง) 
2.4) การสำรวจข้อมูล แบ่งเป็น 2 ครั้ง 

(1) ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 เน้นการจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม 
การรับทราบข้อมูล การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

(2) ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 เน้นการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรม ผลได้  
ผลลัพธ์เบื้องต้น ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

10.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 
 

ตารางที่ 3.10 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และธุรกิจชุมชน 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม 
1. ปัจจัยนำเข้า 
   1.1 งบประมาณ 

 
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
  - ร้อยละ 100 

   1.2 การเขา้ร่วมโครงการ - ร้อยละของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ   - เท่ากับเป้าหมาย 
   1.3 หลกัสตูรในการอบรม - จำนวนหลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู ้   - เท่ากับเป้าหมาย 
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ตารางที่ 3.10 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และธุรกิจชุมชน (ต่อ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม 
2. กิจกรรม 
   2.1 การถ่ายทอดความรู ้

 
- จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไดร้ับการอบรมถ่ายทอดความรู้ 

 
 - เท่ากับเป้าหมาย  

   2.2 การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

- จำนวนครั้งในการจดัประชุมในการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
- จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 - เท่ากับเป้าหมาย 
 - เท่ากับเป้าหมาย 

   2.3 การสนับสนุน 
  

- จำนวนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
- ชนิด/ปริมาณปัจจยัการผลติที่สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรได้รบัสนบัสนนุ 

 - เท่ากับเป้าหมาย 
 - เท่ากับเป้าหมาย 

2.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

 - จำนวนครั้ง/จำนวนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ไดร้ับการติดตาม 
    และประเมินผล 

- เท่ากับเป้าหมาย 

3. ผลได้  
  3.1 การอบรมและ 
การถ่ายทอดความรู ้

 
- ร้อยละของเจ้าหน้าท่ี/กลุม่เกษตรกรที่ผ่านการอบรม 

 
  - เท่ากับเป้าหมาย 
 

3.2 การนำความรู ้
ไปใช้ประโยชน์     

- ร้อยละของเจ้าหน้าท่ี/กลุม่เกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์   - เท่ากับเป้าหมาย 

3.3 การใช้ประโยชน์จาก
ปัจจัยที่ไดร้ับ 

- ร้อยละของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรนำปัจจัยทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน ์   - เท่ากับเป้าหมาย 

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น 
   4.1 การพัฒนาธุรกิจของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 
- ร้อยละของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่มีการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ  

 
 - เท่ากับเป้าหมาย 
 

   4.2 การลดคา่ใช้จ่าย - ร้อยละของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรที่สามารถลดคา่ใช้จ่าย 
- ร้อยละของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรที่มีรายไดเ้พิ่มขึน้ 

- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 

   4.3 รายไดจ้ากการดำเนิน 
ธุรกิจ 

-  รายไดข้องสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรจากการดำเนินธรุกิจ - ร้อยละ 3 

5. ความคิดเห็นและความ
พึงพอใจ 
 

- ระดับความพึงพอใจของสถาบันเกษตรกรต่อการดำเนินงานโครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรตอ่การดำเนินงานโครงการ 
- ระดบัความพึงพอใจของเจา้หน้าทีต่อ่การดำเนนิงานโครงการ 

- ระดับมากขึ้นไป 
- ระดับมากขึ้นไป 
- ระดับมากขึ้นไป 
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11. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร 
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11. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร 

11.1 สาระสำคัญของโครงการ 
11.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคนิคหรือเครื่องมือในการตรวจสอบความเสียหายจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในภาคการเกษตร 

2) เพ่ือศึกษาแนวทางการประกันภัยการเกษตรเพ่ือลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ให้แก่เกษตรกร 

11.1.2 เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน 
1) จัดจ้างศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติเข้าสู่ระบบประกันภัยการเกษตร และแนวทางการประกันภัยสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
2) จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเกษตรกร 

11.1.3 หน่วยงาน สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
11.1.4 งบประมาณ งบประมาณรวม 2.3610 ล้านบาท 

11.2 วิธีการติดตาม 
11.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากระบบประเมินผล

และติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
11.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ตารางท่ี 3.11 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การประติดตาม 

1. ปัจจัยนำเข้า   
1.1 งบประมาณ - งบประมาณที่เบิกจ่าย - ร้อยละ 100  

2. กิจกรรม 
2.1 จัดจ้างที่ปรึกษา 

 
- ร้อยละของความก้าวหน้าผลการจัดจ้างท่ีปรึกษาโครงการ 

 
- ร้อยละ 100 

2.2 จัดอบรมถ่ายทอด
ความรู ้

- จำนวนครั้งในการอบรมถ่ายทอดความรู้ - เท่ากับเป้าหมาย 

3. ผลได้ 
3.1 ผลการศึกษา 

 
- มีรายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ ์
- มีแนวทางในการจัดการนโยบายตลอดจนการวางแผน 
  การประกันภยัพืชผลทางการเกษตร 

 
- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 

3.2 การจัดสัมมนา - จำนวนเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมสัมมนา - เท่ากับเป้าหมาย 
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12. โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
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12. โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

12.1 สาระสำคัญของโครงการ 
12.1.1 วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือติดตามการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

โครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไป 
12.1.2 เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน รายงานการติดตามโครงการในภาพรวม 1 เรื่อง โดยการติดตาม

ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
12 โครงการ ในพ้ืนที่ 7,255 ตำบล 

12.1.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
12.1.4 งบประมาณ จำนวน 2.7160 ล้านบาท 

12.2 วิธีการติดตาม ดำเนินการติดตาม 2 ครั้ง โดยกำหนดประเด็นตัวชี้วัด และเก็บรวบรวมข้อมูล          
จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยสุ่มสัมภาษณ์
ตามจำนวนตัวอย่างที่กำหนด ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.12 การจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ 

คร้ังท่ี จัดเก็บข้อมลู จัดทำรายงาน ประเด็นการติดตาม 
1 ก.พ. - มี.ค.64 เม.ย. - พ.ค. 64 การจัดสรรงบประมาณ ผลการเบกิจ่าย ผลได้ ความพึงพอใจ 

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
2 มิ.ย. - ก.ค. 64 ส.ค. - ก.ย. 64 การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลได้ ผลลัพธ์เบื้องต้น ความพึงพอใจ 

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

12.3 รูปแบบรายงานการติดตาม 

12.3.1 ผลการติดตาม 
1) ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2) ผลสำเร็จของโครงการ 

- จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนและท่ีดินทำกิน ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

- จำนวนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 

12.3.2 ความคิดเห็น 

12.3.3 ขอ้ค้นพบ 

12.3.4 ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 

แบบฟอร์มตัวอย่างการเขียนรายงานผลการติดตามรอบ 6 เดือน และ 12 เดอืน 
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3.3.1 โครงการ....................................................................................................................... 

 
1) สาระสำคัญของโครงการ                                                ตัวอักษรเนื้อหา 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือ..........................        TH SarabunPSK ขนาด 16 
1.2) เป้าหมายของโครงการ พัฒนา....................... 
1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรม................. 
1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น XX.XXXX ล้านบาท 
1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

2) วิธีการติดตามผล 
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

(1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากกรม..................... 
(2) สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ............................. จำนวน XX ราย 
(3) สัมภาษณ์เกษตรกร / ผู้แทนสถาบันเกษตรกร จำนวน XX ราย 

2.2) ช่วงเวลาของข้อมูล  
(1) ผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่... เดือน... 2564 
(2) สำรวจข้อมูลในพ้ืนที่โครงการ ระหว่าง วันที่.... เดือน... ปี..... - วันที่.... เดือน.... 2564  

3) ผลการติดตาม 
3.1) ปัจจัยนำเข้า 

(1) งบประมาณ กรม............. ได้รับงบประมาณ ................. 
(2)  

3.2) กิจกรรม 
(1) กิจกรรม………….. 
(2)  

3.3) ผลได้ 
(1) การเข้าร่วมโครงการ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ……………….. 
(2) 

3.4) ผลลัพธ์เบื้องต้น 
(1) การใช้ประโยชน์จาก..............  
(2) 

3.5) ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
3.6) ข้อค้นพบ  
3.7) ข้อเสนอแนะจากการติดตาม 
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ภาคผนวกที่ 2 

แบบฟอร์มตัวอย่าง Infographic สรุปการติดตามรายโครงการ 
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ภาคผนวกที่ 3 

รายละเอียดโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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1. โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำเกษตร ที่ดินจึงเป็นปัจจัยสำคัญ
และเป็นรากฐานของการผลิตทางเกษตรกรรม ที่ดินจึงเป็นปัญหาใหญ่ของคนส่วนใหญ่ของประเทศ เพราะ
ที่ดินเป็นทั้งปัจจัยการผลิต เป็นที่รวมของความเป็นครอบครัวและชุมชน เป็นแหล่งทุนที่มี มูลค่าเพ่ิมขึ้น     
เนื่องด้วยเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด เมื่อที่ดินมีจำนวนจำกัดแต่ประชากรของประเทศเพ่ิมมากขึ้น ความต้องการ
ในการใช้ที่ดินก็เพ่ิมมากขึ้นตามลำดับ จะเห็นได้ว่ามีประชาชนที่เดือดร้อนเกี่ยวเนื่องกับที่ดินที่มาลงทะเบียน  
แก้ความยากจนในปี พ.ศ. 2547 กว่า 4 ล้านคน ทำให้ทราบว่าเกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง 
ต้องเช่าที่ดินทำกิน และเกษตรกรที่ยังมีที่ดินจำนวนมากแต่ละปีต้องสูญเสียที่ดินทำกินให้กับสถาบันการเงิน 
ปัญหาการเข้าไม่ถึงทรัพยากรการผลิต โดยเฉพาะทรัพยากรดินและน้ำ ทรัพยากรพันธุกรรมทั้งหลาย ทำให้
เกษตรกรรายย่อยขาดศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต และพ่ึงตนเองไม่ได้ เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบความเดือดร้อน
และต้องสูญเสียสิทธิในที่ดินและกลายเป็นผู้เช่าต้องเสียค่าเช่าที่ดินในอัตราสูงเกินควร ที่ดินขาดการบำรุงรักษา   
จึงทำให้อัตราผลผลิตเกษตรกรรมอยู่ในระดับต่ำ เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม และเสียเปรียบจากระบบการเช่าที่ดิน 
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยวิธีการ “ปฏิรูปที่ดิน” เพ่ือช่วยให้เกษตรกร   
มีที่ดินทำกินและให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2532     
ระบุเจตนารมณ์การปฏิรูปที่ดินว่า “เหตุที่มีการประกาศใช้กฎหมายปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากเกษตรกรต้องสูญเสีย
สิทธิในที่ดินและกลายเป็นผู้เช่า ต้องเสียค่าเช่าที่ดินในอัตราที่สูงเกินสมควร ที่ดินขาดการบำรุงรักษาทำให้ผลผลิต
เกษตรกรอยู่ในระดับต่ำ เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมและเสียเปรียบจากระบบการเช่าที่ดินและจำหน่าย
ผลผลิตตลอดมา ในช่วงเวลาดังกล่าวปัญหาของเกษตรกรมีความรุนแรงหลายด้าน จนส่งผลให้เกิดความยุ่งยาก
ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองของประเทศ รัฐบาลในสมัยนั้น จึงได้ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีการ 
“ปฏิรูปที่ดนิ” 
 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เพื่อแก้ปัญหาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วยวิธีการปฏิรูปที่ดิน  
ที่มุ่งหมายจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการจัดการทรัพยากรที่ดินเพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ และการใช้ที่ดิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินหรือมีที่ดินเล็กน้อย   
ไม่เพียงพอแก่การครองชีพและรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมปรับปรุงทรัพยากรและ
ปัจจัยการผลิตตลอดจนการผลิต และการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น ภารกิจด้านการจัดที่ดิน ส.ป.ก.      
จึงต้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาทั้งที่ดินทำกินและที่ดินชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์การปฏิรูปที่ดิน    
และวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดินดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินการปฏิรูปที่ดินมี ประสิทธิภาพมากขึ้น           
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ทั้งการปรับปรุงกระบวนงานด้านการจัดที่ดินให้ครอบคลุม
ปัญหาและความท้าทายมากยิ่งขึ้น ส.ป.ก. จึงต้องมีการปรับปรุงและการพัฒนาระบบแผนที่แปลงที่ดิน       
ที่มีเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ เชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือสามารถตรวจสอบพ้ืนที่ที่ยังไม่ดำเนินการ
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สำรวจรังวัดได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิ น 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และตำแหน่งแปลงที่ดินถูกต้องตรงกันระหว่างแผนที่กับตำแหน่งที่ดินจริง ในภูมิประเทศ
ช่วยตรวจการทับซ้อนของการสำรวจรังวัด และการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน       
(ส.ป.ก. 4 - 01) ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง          
หรือระหว่างหน่วยงานรัฐที่มีพ้ืนที่เชื่อมต่อกัน ตลอดจนการพัฒนากลไกการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งการใช้เทคโนโลยี การใช้เครือข่าย แกนนำเกษตรกรในพ้ืนที่เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
พ้ืนที่เกษตรกรรม การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในกรณีที่พบว่า มีการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ หรือเปลี่ยนสิทธิ 
การถือครองที่ดิน ก็จะสามารถนำที่ดินดังกล่าว มาดำเนินการจัดที่ดินให้กับเกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ที่ประสงค์    
จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือบุตรหลานของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรได้ เพ่ือเป็นสนับสนุน
โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ได้อีกช่องทางหนึ่ง 

ในปีงบประมาณ 2563 - 2565 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงได้จัดทำ
โครงการการบริหารจัดการที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับการจัดที่ดินทั้งที่ดินรัฐ ที่ดินชุมชน
และที่ดินเอกชน โดยจะดำเนินการพัฒนาระบบแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือให้ได้มาตรฐานและการพัฒนากลไก
การตรวจสอบการถือครองที่ดินเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รวมถึงการให้บริการเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการให้สินเชื่อ 
ด้านการพัฒนาเกษตรกร ทั้งในสำนักงานและพ้ืนที่ห่างไกล เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป อย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

1.2.2 เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินหรือมีที่ดินสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นของตนเอง 

1.2.3 เพ่ือตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรให้ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
1.2.4 เพ่ือให้บริการเกษตรกรและประชาชนผู้ใช้บริการในงานปฏิรูปที่ดิน 
1.2.5 เพ่ือให้แปลงที่ดินของเกษตรกรมีระบบแผนที่ที่เป็นมาตรฐานสากล 

1.3 เป้าหมาย  
1.3.1 จัดที่ดิน จำนวน 52,000 ราย  
1.3.2 การปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK จำนวน 220,000 ไร่  
1.3.3 บริการที่ศูนย์บริการประชาชน จำนวน 136,000 ราย  
1.3.4 การตรวจสอบที่ดิน จำนวน 2,500,000 ไร่ 
1.3.5 ศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน 1 ฉบับ 
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1.4 พื้นที่ดำเนินการ เขตปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัด 

1.5 งบประมาณ 238.0999 ล้านบาท 

1.6 หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

1.7 ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

1.8 วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.8.1 จัดที่ดิน 

1) สำรวจรังวัด/กำหนดขอบเขตชุมชน 
2) สอบสวนสิทธิ 
3) ประชุม คปอ./คปจ./อกก.คง/คกก.อนุมัติการจัดซื้อ 
4) ฝึกอบรมเกษตรก่อนรับมอบ ส.ป.ก. 4 – 01 
5) จัดทำ และมอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก. 
6) ปรับปรุงฐานข้อมูล 
7) บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงาน 

1.8.2 ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK 
1) สร้างหมุดตรวจสอบ (Check Point) พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมฐานข้อมูล ALRO Land   

ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2) พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมคำนวณงานสำรวจรังวัดที่ดิน ALRO Survey 
3) ปฏิบัติงานสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่ขอบเขตเส้นรอบแปลงที่ดินนอกสุด 
4) ปรับปรุง ซ่อมแซม หมุดหลักฐานแผนที่ที่สร้างไว้เดิมให้มีระบบพิกัดตามมาตรฐาน RTK 

GNSS NETWORK 
1.8.3 ศูนย์บริการประชาชน 

1) ให้บริการการแก้ไขปัญหาผ่านศูนย์บริการประชาชน 
- กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดที่ดิน การยื่นคำขอต่าง ๆ การโอนสิทธิ - มรดกสิทธิ กรณีพิพาท 

การรังวัดในกรณีต่างๆ 

- กิจกรรมให้บริการด้านกองทุนปฏิรูปที่ดินฯ 

- กิจกรรมด้านข้อมูล ข่าวสารด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

- กิจกรรมด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

2) ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
3) การติดตามและประเมินความพึงพอใจ 
4) การพัฒนาปรับปรุงศูนย์บริการประชาชน 
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1.8.4 การตรวจสอบท่ีดิน 
1) ตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
2) ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 
3) ตรวจสอบแปลงที่ดินจากภาพถ่ายทางอากาศ 
4) จัดทำหนังสือเตือนและติดตามหนังสือเตือน 
5) ติดตามและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
6) วิเคราะห์อ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศกรณีพิพาท 
7) ประชุมคณะอนุกรรมการ (72 จังหวัด) 
8) การดำเนินการด้านคดี 
9) จัดทำเอกสาร แบบพิมพ์ในการติดตามเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ แบบหนังสือประกาศ

แจ้งเตือน แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
1.8.5 การศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน 

1) รวมรวม ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา และความต้องการที่เกิดจากการปฏิบัติงานตาม
ภายใต้กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายลำดับรองที่เก่ียวข้อง 

2) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัด 
3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นส่วนกลางระดับประเทศ 
4) การประชาสัมพันธ์การจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็น 
5) จัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

(ศึกษา/วิเคราะห์/จัดรับฟังความคิดเห็น/จัดทำร่างกฎหมาย/จัดทำบทตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย/
จัดทำข้อบันทึกสรุปฯ) 

1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.9.1 เกษตรกรได้รับการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
1.9.2 เกษตรกรได้เป็นเจ้าของที่ดินหรือมีที่ดินสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นของตนเอง 
1.9.3 เกษตรกรมีความพึงพอใจในการให้บริการของ ส.ป.ก. ที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

1.10 ผลผลิตและสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output)  

1) เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
2) พ้ืนที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการคุ้มครองพ้ืนที่เพ่ือเกษตรกรรม  

ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome)  
1) เกษตรกรมีหลักประกันความมั่นคงและเป็นธรรมในสิทธิของที่ดินอย่างยั่งยืน  
2) เกษตรกรมีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย พ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

(KPIs) (ต้องชัดเจนวัดความสำเร็จได้)  
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เชิงประมาณ  
1) เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าท้าประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 52,000 ราย  
2) พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจสอบการถือครองที่ดิน จำนวน 2,500,000 ไร่  

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 95 ของเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน 
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2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

2.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 

 2.1.1 หลักการและเหตุผล 
 ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ปัจจุบัน 
ภาคการเกษตรของไทยต้องเผชิญปัญหาและความท้าทายนานัปการ เช่น การขาดความรู้ของเกษตรกร ผลผลิต    
ล้นตลาด ต้นทุนการผลิตสูง การขาดแคลนน้ำสลับกับปัญหาอุทกภัย ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 
เนื่องจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตร และการเติบโตของเมือง ปัญหาการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร การเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนโครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และความท้าทายจากภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ การกีดกันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร และความเปลี่ยนแปลง
ของตลาดโลก ปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ความยากจนของเกษตรกร   
รายย่อยและนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในที่สุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีนโยบาย
ปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนา ทั้งประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรและ
ประโยชน์เพ่ือเกษตรกร ที่จะได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โดยปี พ.ศ. 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนด       
การพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็นนโยบายที่ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องดำเนินการ 
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกษตรกรทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ด้านการเกษตร      
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ
การเกษตร จึงได้กำหนดคำนิยามของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หมายถึง ผู้ประกอบการเกษตร  
ที่มีการใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพ่ือการดำเนินธุรกิจอย่างทันยุคสมัย มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
และถือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม มุ่งเน้นให้มีความสามารถ     
ในการบริหารจัดการกลุ่มทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการองค์กร ทุนและทรัพยากร ผลประโยชน์ของสมาชิก 
ความรู้ความสามารถของสมาชิกและองค์กร และการบริหารเชิงธุรกิจ เพ่ือให้เกิดกลุ่มที่เข้มแข็ง นำไปสู่การพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพของ
กรมส่งเสริมการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพยิ่งขึ้น และยังได้
ดำเนินงานสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 มุ่งเน้นการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรเป็นรายบุคคลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ และการใช้ระบบ
สารสนเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 มีการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ซึ่งมีการแบ่งช่วงอายุของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ คือ อายุ 17 - 45 ปี จึงยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่   
ให้เป็น Young Smart Farmer เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกร
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เป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง” และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร          
เป็น “ผู้จัดการเรียนรู้” มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถด้านการเกษตร 
ทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด จนเป็นเกษตรกรมืออาชีพที่เป็นผู้นำ   
ทางการเกษตรในท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กร
เกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพจนทำให้ชุมชน
เติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้ 

 2.1.2 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิต การแปรรูป 
การตลาดสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

2) เพ่ือสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ สร้างทักษะในการพัฒนาการประกอบการ
เกษตรสมัยใหม่ที่มกีารเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 2.1.3 เป้าหมาย 
 1) การเตรียมความพร้อมทายาทเกษตรรุ่นใหม่ 

- ทหารกองประจำการที่เป็นบุตรหลานเกษตรกร จำนวน 200 ราย 
2) การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 

- เกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 2,875 ราย 
- Young Smart Farmer จำนวน 1,990 ราย 

3) การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
- เกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer (Developing Smart Farmer) จำนวน 17,640 ราย 
- เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer/Smart Farmer ต้นแบบ จำนวน 1,540 ราย 

2.1.4 พ้ืนที่ดำเนินการ  
ครอบคลุม 76 จังหวัด กรุงเทพมหานคร และศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร 

2.1.5 งบประมาณ 47.4848 ล้านบาท 

2.1.6 หน่วยงานดำเนินการ กรมส่งเสริมการเกษตร 

2.1.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
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2.1.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 
1) การเตรียมความพร้อมทายาทเกษตรรุ่นใหม ่

1.1) อบรมเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ 
1.1.1) วางแผนการดำเนินกิจกรรมและจัดทำแผนปฏิบัติงาน ดังนี้ 

(1) จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐาน (ระยะเวลา 5 วัน) และ
รวบรวมหลักสูตรฝึกอาชีพด้านการเกษตรเฉพาะด้าน (ใช้หลักสูตรของศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร) 

(2) จัดทำแบบสำรวจและใบสมัครทหารกองประจำการซึ่งเป็นลูกหลาน
เกษตรกรที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม/ฝึกอาชีพด้านการเกษตร 

1.1.2) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติงาน แล้วจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 

1.1.3) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วมกับหน่วยทหารดำเนินการ
สำรวจข้อมูลทหารกองประจำการที่เป็นลูกหลานเกษตรกร ในแต่ละหน่วยทหาร แล้วสำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรรวบรวมแบบสำรวจข้อมูลฯ ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือดำเนินการจัดทำข้อมูลทหารกอง
ประจำการที่เป็นลูกหลานเกษตรกร ส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

1.1.4) ศูนย์ปฏิบัติการ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพทหารกองประจำการซึ่งเป็น
ลูกหลานเกษตรกร โดยจัดฝึกอบรม ให้แก่ทหารกองประจำการที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ศูนย์ปฏิบัติการละ 20 ราย 
จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 5 วัน หลักสูตรการฝึกอบรมพ้ืนฐาน “การทำการเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 

- การปรับแนวคิด (Mind set)  
- การวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาตนเอง  
- ระบบการทำการเกษตรแบบผสมผสาน  
- การจัดการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  
- กระบวนการเพาะปลูกพืช  
- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
- การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
- การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
- การตลาดสินค้าเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0  
- ICT กับการเกษตรเชิงพาณิชย์  
- การจัดทำแผนพัฒนาตนเองและแผนพัฒนาอาชีพ รวมถึงการประเมิน

ความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 
1.1.5) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูล

ทหารกองประจำการที่เข้ารับการฝึกอบรม แล้วส่งข้อมูลให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพ่ือเข้าไปกำกับ ติดตาม 
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาต่อไป 
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1.2) ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ
สู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ 

1.2.1) ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทหารกอง
ประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ระดับกรม โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมเสมียนตรา 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หารือแนวทางและประสานการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 

1.2.2) ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทหารกอง
ประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ระดับเขต 

(1) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  1 - 6 ประชุมชี้แจงแนว
ทางการดำเนินงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจ รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการ และหน่วยทหาร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ 

(2) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกับ
หน่วยทหาร จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 

2) การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (เงื่อนไข เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Young Smart Farmer 
ระดับจังหวัด/เขต ต้องเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ก่อน จึงจะดำเนินการ
กิจกรรมอื่น ๆ ได้) 

2.1) ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ กรมส่งเสริม

การเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Young Smart Farmer ระดับจังหวัด เขต และส่วนกลาง รวม 110 คน จำนวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 4 วัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 

2.2) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 
2.2.1) สำนักงานเกษตรจังหวัด รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดละ

ไม่น้อยกว่า 25 ราย และไม่เกิน 40 ราย (รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรเป้าหมายรายจังหวัด) ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) มีอายุระหว่าง 17 - 45 ปี และเริ่มต้นทำการเกษตร 
(2) มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำการเกษตร ต้องการพัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพชีวิตตนเอง สมัครใจเข้าร่วมโครงการและต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ 
(3) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว 

2.2.2) สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 3 ครั้ง 
ครั้งละ 2 วัน เน้นให้ความสำคัญกับเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยมี Young Smart Farmer ปี 2557 - 2563 (ไม่ควรเกิน 5 ราย) เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่
ในปี 2564 และบูรณาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ดังนี้ 
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เวทีที่ 1 จัดเวทีวิเคราะห์ตนเอง ปรับแนวคิด สร้างแรงจูงใจ จัดทำแผนที่
กิจกรรม (แผนการผลิต/การตลาด) แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และหรือแผนพัฒนากิจกรรมการเกษตร   
ในเชิงธุรกิจเกษตร เพ่ือค้นหาความต้องการด้านวิชาการและเทคโนโลยีของเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยให้เกษตรกรรุ่นใหม่
บันทึกข้อมูลพ้ืนฐานและประเมินตนเองก่อนการเรียนรู้ ลงระบบฐานข้อมูล www.youngsmartfarmer.com 
แล้วนำข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และจัดทำ
ช่องทางการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสาร 

เวทีที ่2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ และหรือการสัญจร
ศึกษาดูงาน เพ่ือรายงานการเรียนรู้ และประสานงานเชื่อมโยงแหล่งความรู้ที่เหมาะสมเพ่ิมเติม 

เวทีที่ 3 จัดเวทีนำเสนอผลงานจากการเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ เน้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เชื่อมโยงเครือข่ายระดับจังหวัด และให้เกษตรกรรุ่นใหม่วางแผนอนาคต สรุปและ
ประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งประเมินคุณสมบัติของ Young Smart Farmer โดยการประเมินตนเอง      
หลังการเรียนรู้ ลงระบบฐานข้อมูล www.youngsmartfarmer.com ด้วย 

2.2.3) สำนักงานเกษตรจังหวัด สรุปและรายงานผลการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่   
ให้เป็น Young Smart Farmer ทำเนียบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ เข้าร่วมโครงการ ปี  2564 ทำเนียบวิทยากร     
และผลการติดตามการนำความรู้ไปปฏิบัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

2.3) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 
2.3.1) อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer 

(1) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 ร่วมกับสำนักงาน
เกษตรจังหวัด คัดเลือก Young Smart Farmer รวมถึงวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 3 สำนักงานละ 50 ราย และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 - 6 
สำนักงานละ 100 ราย ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1.1) เป็น Young Smart Farmer ของกรมส่งเสริมการเกษตร  
(1.2) มีแนวคิดในการทำการเกษตรเชิงธุรกิจเกษตร มีการวางแผนการ

ทำธุรกิจเกษตร และพร้อมเสนอแนวคิดหรือแผนธุรกิจเกษตรอย่างง่ายได้ 
(1.3) มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนการพัฒนา

เครือข่าย Young Smart Farmer ในพ้ืนที ่
(2) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  1 - 6 ร่วมกับสำนักงาน

เกษตรจังหวัด จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงธุรกิจเกษตรและการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรให้กับ  
Young Smart Farmer จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน เน้นกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจเกษตร เพ่ือเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่  

(3) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 สรุปและรายงานผล  
การเพ่ิมศักยภาพ Young Smart Farmer ทำเนียบ Young Smart Farmer ที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2564    
ทำเนียบวิทยากร และผลการติดตามการนำความรู้ไปปฏิบัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
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2.3.2) อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครและคัดเลือก Young Smart Farmer และ

ผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่สนใจเข้ารับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ รวมถึงวิทยากรและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 100 ราย จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธุรกิจเกษตร จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 
5 วัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาต่อยอด Young Smart Farmer ในเชิงธุรกิจเกษตรด้วยนวัตกรรมและ
แนวคิดสร้างสรรค์ 

2.4) เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย Young Smart Farmer ในทุกระดับ  
2.4.1) เวที เครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต สำนักงานส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 และสำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกันคัดเลือก Young Smart Farmer ที่มีความโดดเด่น 
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนเกษตรกรได้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 3 สำนักงานละ 80 ราย และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 - 6 
สำนักงานละ 150 ราย เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานของ  Young Smart Farmer 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายระดับเขต จำนวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 3 วัน แล้วสรุปและรายงานผลการจัดเวทีเครือข่าย  Young Smart Farmer ระดับเขต 
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

2.4.2) เวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร 
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 และสำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกันคัดเลือก Young Smart 
Farmer ที่มีความโดดเด่น ผลงานเป็นที่ประจักษ์  สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนเกษตรกรได้              
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 350 ราย เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานของ Young Smart Farmer 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ งเชื่อมโยงเครือข่ายระดับประเทศ จำนวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 3 วัน แล้วสรุปและรายงานผลการจัดเวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ 

2.5) ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
อบรมเพ่ิมศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ สำนักงานเกษตร

จังหวัด และศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่  ร่วมกับเครือข่าย  Young Smart Farmer ระดับจังหวัด           
จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้กับเจ้าของ
ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ที่เป็นเครือข่ายศูนย์ และคณะทำงานผู้ประสานงาน
เครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด ตามความต้องการของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
และเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดละ 20 ราย จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 วัน เน้นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือปรับแนวคิดและสร้างเสริมกระบวนการทำงานของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่        
และเครือข่าย Young Smart Farmer พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

3) การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
3.1) การพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับเขตและจังหวัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ



98 
 

 
 

ให้เจ้าหน้าที่ Smart Farmer Core team และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
ระดับเขตและจังหวัด โดยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ระดับเขต และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 
รวม 110 คน เพ่ือทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2563 รับทราบการดำเนินงานโครงการ     
ปี 2564 รวมทั้งร่วมกันพัฒนาแนวทางการพัฒนาเกษตรกร เพื่อยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) ปี 2564 พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ 

3.2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer จัดเวทีประเมิน วิเคราะห์

ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล (IFPP) 
3.2.1) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกเกษตรกร

เป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  
(Smart Farmer) ของกรมส่งเสริมการเกษตร แต่ยังไม่ผ่านคุณสมบัติเป็น Smart Farmer (SF) กล่าวคือ      
ยังจัดอยู่ในกลุ่ม Developing Smart Farmer (DSF) หรือเกษตรกรทั่วไปที่ประเมินแล้วมีผลการประเมิน     
อยู่ในกลุ่ม DSF จำนวน 17,640 ราย โดยบันทึกผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ครั้งที่ 1 ในช่อง 
“ก่อน” ผ่านทางเว็บไซต์เกษตรกรปราดเปรื่อง (http//:www.thaismartfarmer.net) 

3.2.2) จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และ เน้นย้ำ 
ให้เกษตรกร “นำไปปฏิบัติจริง” ในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงและคอยให้คำปรึกษา
ในระหว่างการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

3.2.3) จัดเวทีสรุปผลหลังจากการฝึกปฏิบัติตามแผนการผลิตรายบุคคล  (IFPP) 
รวมทั้งวางแผนการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในระยะยาว โดยมี Smart Farmer ต้นแบบ เป็นพี่เลี้ยง 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามผลการนำไปปฏิบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการตามระบบ T&V System ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 ทำการประเมินคุณสมับัติของ Smart 
Farmer ครั้งที่ 2 จากนั้นทำการบันทึกผลประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ในช่อง “หลัง” ผ่านทาง
เว็บไซต์เกษตรกรปราดเปรื่อง (http//:www.thaismartfarmer.net) 

3.2.4) รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายใน
เดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้ สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบ การบันทึกข้อมูล แนวทางการประเมินและ
แบบฟอร์มการประเมิน ที่หน้าเว็บไซต ์http//: www.thaismartfarmer.net 

3.3) พัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ 
3.3.1) อบรมหลักสูตรพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ 

(1) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 คัดเลือก Smart Farmer 
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ละ 50 ราย ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1.1) เป็น Smart Farmer หรือ Smart Farmer ต้นแบบ ที่มีการขึ้น
ทะเบี ยนเกษตรกรกั บกรมส่ งเสริ มการเกษตร และมี การบั นทึ กผลการประเมิ นคุ ณสมบั ติ ในระบบ
http://www.thaismartfarmer.net 



99 
 

 
 

(1.2) สามารถจัดทำแผนธุรกิจอย่างง่ายได้  
(1.3) มีความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจ  
(1.4) มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน หรือท้องถิ่น

ของตนเอง และมีจิตสาธารณะ ต้องการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
(2) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  1 - 6 จัดอบรมหลักสูตร 

“ผู้ประกอบการต้นแบบ” เน้นให้มีการจัดทำแผนธุรกิจ เพ่ือให้ Smart Farmer มีองค์ความรู้สามารถเริ่มต้น
และต่อยอดธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนวัตกรรม และเพ่ือเป็นต้นแบบในการช่วยพัฒนาเกษตรกร
ในชุมชนที่เป็นฐานราก ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
โดยจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน 

(3) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  1 - 6 สรุปและรายงานผล     
การดำเนินงานโครงการให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

3.4) ขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา 

Smart Farmer เพ่ือบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ให้เกิดการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม 

3.5) พัฒนาเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย  Smart Farmer/Smart 
Farmer ต้นแบบ 

อบรม พัฒนาเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart 
Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวัด 

3.5.1) สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่าย Smart 
Farmer/ Smart Farmer ต้นแบบ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน  1,540 ราย โดยมีขั้นตอนการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

(1) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ คัดเลือกเกษตรกร
เป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  
(Smart Farmer) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ผ่านคุณสมบัติเป็น  Smart Farmer (SF) Smart Farmer 
ต้นแบบ (SFM) สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต
ด้านการเกษตร ปี 2564 หรือเกษตรกรทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,540 ราย โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ทุกคนจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร 

(2) ประเมินเกษตรกรตามคุณสมบัติ Smart Farmer และบันทึกผลการประเมิน
คุณสมบัติของ Smart Farmer ผ่านทางเว็บไซต์เกษตรกรปราดเปรื่อง (http//: www.thaismartfarmer.net)       
ทุกราย ถ้าเกษตรกรรายใดผ่านทั้ง 15 ตัวบ่งชี้ ให้ทำการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ ต่อไป 
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พร้อมทั้งทำการถอดองค์ความรู้ทุกรายที่ผ่านการประเมินเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ตามแบบฟอร์ม        
ที่กำหนด 

*สำหรับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้ทำการประเมิน 
หลังการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรด้วย 

3.5.2) จัดเวทีพัฒนาเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart 
Farmer ต้นแบบ รวมทั้งดำเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ Smart Farmer, Smart Farmer 
ต้นแบบ สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 

3.5.3) ถอดองค์ความรู้เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่ผ่านการประเมิน   
เป็น Smart Farmer ต้นแบบ ทุกราย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพ่ือรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 

3.5.4) รายงานผลการดำเนินงาน และแบบถอดองค์ความรู้ ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ภายในเดือนมิถุนายน 2564 

3.5.5) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับจังหวัดหรืออำเภอ 
รวบรวมผลการประเมินศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรหลังการเข้าร่วมโครงการ ภายในเดือนเมษายน 
เพ่ือจัดทำแบบ กสอ.3 ส่งกรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือนพฤษภาคม 2564 

คำชี้แจงเพ่ิมเติม ในกิจกรรมนี้ให้พิจารณาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจากสมาชิก
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี  2564     
เป็นอันดับแรก 

3.6) พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่มอบรม 
พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกร และสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวัด 

3.6.1) สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่าย Smart 
Farmer/ Smart Farmer ต้นแบบ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน  1,540 ราย โดยมีขั้นตอนการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

(1) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ คัดเลือกเกษตรกร
เป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ผ่านคุณสมบัติเป็น  Smart Farmer (SF) Smart Farmer 
ต้นแบบ (SFM) สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต      
ด้านการเกษตร ปี 2564 หรือเกษตรกรทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,540 ราย โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ทุกคนจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร  

(2) ประเมินเกษตรกรตามคุณสมบัติ Smart Farmer และบันทึกผลการประเมิน
คุณสมบัติของ Smart Farmer ผ่านทางเว็บไซต์เกษตรกรปราดเปรื่อง (http//: www.thaismartfarmer.net) 
ทุกราย ถ้าเกษตรกรรายใดผ่านทั้ง 15 ตัวบ่งชี้ ให้ทำการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ ต่อไป 
พร้อมทั้งทำการถอดองค์ความรู้ทุกรายที่ผ่านการประเมินเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  
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* สำหรับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้ทำการประเมิน
หลังการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรด้วย 

3.6.2) จัด เวที พัฒ นาเพ่ิ มศั กยภาพ เกษตรกรและสร้ างเครือข่ าย  Smart 
Farmer/Smart Farmer ต้นแบบ รวมทั้งดำเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ Smart Farmer, 
Smart Farmer ต้นแบบ สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 

3.6.3) ถอดองค์ความรู้เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่ผ่านการประเมิน   
เป็น Smart Farmer ต้นแบบ ทุกราย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพ่ือรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 

3.6.4) รายงานผลการดำเนินงาน และแบบถอดองค์ความรู้ ส่งให้กรมส่งเสริม
การเกษตรภายในเดือนมิถุนายน 2564 

3.6.5) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับจังหวัดหรือ
อำเภอ รวบรวมผลการประเมินศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรหลังการเข้าร่วมโครงการ ภายในเดือน
เมษายน เพ่ือจัดทำแบบ กสอ.3 ส่งกรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือนพฤษภาคม 2564  

คำชี้แจงเพ่ิมเติม ในกิจกรรมนี้ให้พิจารณาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจากสมาชิก
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี  2564    
เป็นอันดับแรก 

3.7) พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
ดำเนินการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
3.7.1) อบรมเพ่ิมทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหาร

จัดการกลุ่ม 
สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ คัดเลือกเกษตรกรที่เป็น  

Smart Farmer, Smart Farmer ต้นแบบ และ Young Smart Farmer หรือ คัดเลือกมาจากสมาชิกกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร หรือโครงการ  
สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ของกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ปี 2558 - 2564 หรือผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,080 ราย เพ่ือเข้าร่วมการอบรมเพ่ิมทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ถ่ายทอดความรู้
ให้มีประเด็นเนื้อหาครอบคลุมด้านการพัฒนากระบวนการกลุ่มท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 

(1) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม  
(2) ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร  
(3) ด้านการพัฒนาความรู้และความสามารถของสมาชิก  
(4) ด้านกระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการ  
(5) ด้านสาธารณะประโยชน์/การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



102 
 

 
 

โดยเน้นให้เกษตรกรที่ เข้าร่วมกิจกรรม มีความสามารถในการวิเคราะห์กลุ่ม 
สามารถจัดทำแผนความต้องการของกลุ่ม (IFPP กลุ่ม) ได้ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดการ
ระดมทุนและกองทุนหมุนเวียน เพ่ือให้กลุ่มดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน 

3.7.2) สนับสนุนปัจจัยเพ่ือการพัฒนา  Smart Farmer และ  Young Smart 
Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

(1) สำนักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร หรือ 
Young Smart Farmer จังหวัดละ 2 กลุ่ม (จำนวน 154 กลุ่ม) โดยคุณสมบัติตามเงื่อนไขอย่างน้อย 1 ข้อ ดังนี้  

(1.1) เป็นกลุ่มที่ผ่านการประเมินเป็น Smart Group Model  
(1.2) เป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มีสมาชิกกลุ่มผ่านการประเมิน  

เป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด  
(1.3) เป็นกลุ่ม Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer ที่รวมตัวกัน

เพ่ือจัดตั้งเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
(2) สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้การสนับสนุนกลุ่ม   

ที่ได้รับการคัดเลือก โดยสนับสนุนให้ตรงตามความต้องการของกลุ่ม ทั้งนี้ กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมี
สมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่ากลุ่มละ 15 ราย  

เงื่อนไข 
(2.1) ก่อนที่กลุ่มจะได้รับการสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือการพัฒนา 

Smart Farmer และ Young Smart Farmer ต้องมีสมาชิกผ่านการอบรมเพ่ิมทักษะ Smart Farmer และ 
Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่มก่อน 

(2.2) ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) บูรณาการ การทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.8) การเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือพัฒนา Smart Farmer 
3.8.1) จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ กรมส่งเสริม

การเกษตรจัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ จำนวน 4,000 เล่ม เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่
องค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร เจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจ  

3.8.2) จัดทำแผ่นพับเผยแพร่องค์ความรู้ Smart Farmer กรมส่งเสริมการเกษตร 
จัดทำแผ่นพับเผยแพร่องค์ความรู้ Smart Farmer จำนวน 10,000 แผ่น เพ่ือเป็นสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 
Smart Farmer ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจ 

2.1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ิมขึ้น เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ     

ในอนาคต และเกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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และกรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพ่ือการพัฒนาทหารกองประจำการเตรียมความพร้อม
ด้านอาชีพ ก่อนปลดประจำการ  

2) เกษตรกรรุ่นใหม่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถด้านการเกษตร ทดแทนเกษตรกร
สูงอายุ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำเกษตรกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต           
การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร นำไปสู่การเพ่ิมมูลค่าสินค้าภาคเกษตรต่อผลผลิตมวลรวม     
ของประเทศ รวมทั้งพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเชื่อมโยง
เครือข่ายกับเกษตรกรคนอ่ืน ๆ และเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ  

3) เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) คือผู้ประกอบการ 
ที่มีการใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างทันยุคสมัย มีความเข้มแข็งและ
พ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนเกิดเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ เป็นต้นแบบให้เพื่อนเกษตรกร 

2.1.10 ผลผลิตและสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output) 
1) การเตรียมความพร้อมทายาทเกษตรรุ่นใหม่ จำนวนทหารกองประจำการที่เป็นบุตรหลาน

เกษตรกรได้รับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ 
2) การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 

2.1) จำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการอบรมพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer 
2.2) จำนวน Young Smart Farmer ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ

เกษตรรุ่นใหม่  
2.3) จำนวน Young Smart Farmer ที่ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการ

ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่  
2.4) จำนวนเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ  

3) การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
3.1) จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับเป็น Smart Farmer  
3.2) จำนวน Smart Farmer ที่ได้รับการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการ  
3.3) จำนวนเกษตรกรที่มีแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)  
3.4) จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับเป็น Smart Farmer  
3.5) จำนวน Smart Farmer และ Young Smart Farmer ที่เข้าร่วมโครงการได้รับ

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม  
3.6) จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือการ

พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer  
3.7) จำนวนเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ  
3.8) จำนวนแผ่นพับเผยแพร่องค์ความรู้ Smart Farmer 
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ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome) 
1) เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้ มีการวางแผนการผลิต   

ที่มีประสิทธิภาพสอดรับกับพ้ืนที่และสินค้า ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มุ่งสู่การเป็น Smart Product ส่งผลให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น และพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรที่มีศักยภาพในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิต การแปรรูป การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร  

2) เกษตรกรเป็นผู้นำด้านการเกษตร และมีเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน และเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่  
เยาวชน เกษตรกร และบุคคลทั่วไปได้ สามารถสร้างความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 

 

2.2 กรมการข้าว 

2.2.1 หลักการและเหตุผล 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน 
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน 
ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชน กำหนดให้มีการสร้างและพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  (Smart Farmer)   
ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการทำการเกษตรเป็นอย่างดี มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สามารถบริหารจัดการ
ผลผลิตและการตลาด ตระหนักถึงคณุภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค ถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนมีความภูมิใจความเป็นเกษตรกร    
พ่ึงพาตนเองได้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร อีกทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้าน
การเกษตรได้กำหนดการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตรคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช       
โดยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่การเสริมสร้างรากฐาน      
ของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับเกษตรกรด้วยนวัตกรรมการเกษตรผ่าน Mobile Application 
เนื่องจากการผลิตข้าวของเกษตรกรในปัจจุบันยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการตลาดและหลักวิชาการ       
ทีถู่กต้องเหมาะสมในการผลิต ในขณะเดียวกันเกษตรกรมีอายุเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และขาดการสืบสานอาชีพจากรุ่นสู่รุ่น    
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าว 

ดังนั้น จึงควรมีแนวทางในการยกระดับรายได้ ฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้สูงขึ้น 
เพ่ือให้ครอบครัวเกษตรกร มีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นเทียบเท่ากับคนในสาขาอาชีพอ่ืน มีความมั่นคง    
ในด้านเศรษฐกิจ มีชีวิตอยู่ในสังคมที่สงบสุข และมีการสืบสานอาชีพทำนาอย่างยั่งยืน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้    
ที่เก่ียวข้องกับการทำนา การอบรมเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรให้สามารถใช้นวัตกรรมสำหรับการวางแผน การผลิต 
และการตลาด เพื่อสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพทำนาให้ยั่งยืน จึงควรสนับสนุนให้เกษตรก ร   
มีการต่อยอดความรู้ด้านการทำนาสู่ธุรกิจการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรของไทย     
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ให้พัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ Young Smart Farmer และมีช่องทางการสนับสนุน
อาชีพการทำนาต่อไป 

2.2.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นวิทยากรและเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าว    

ในพ้ืนที่ ในการถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว 
2) เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้นำให้มีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
3) คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ระดับเขต และ

ระดบัประเทศ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านข้าวแก่ชาวนา 

2.2.3 เป้าหมาย 
1) การสร้างและพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 15,000 ราย 
2) คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 4 สาขา 
3) ศูนย์บริการชาวนา 56 ศูนย์ 

2.2.4 พื้นที่ดำเนินการ 
1) ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริโรงเรียนข้าวและชาวนา กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 
2) ดำเนินการในพ้ืนที ่73 จังหวัด ที่เป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญ 

2.2.5 งบประมาณ 22.3858 ล้านบาท 

2.2.6 หน่วยงานดำเนินการ กรมการข้าว 

2.2.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

2.2.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 
1) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

1.1) การสำรวจ/คัดกรองเกษตรกร และประเมินคุณสมบัติเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) จำนวน 13,100 ราย 

1.2) การถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ จำนวน 900 ราย 
1.3) การอบรมเกษตรกร 3 ระดับ จำนวน 900 ราย ดังนี้ 

1.3.1) เกษตรกรระดับ Model Smart Farmer อบรมหลักสูตร “เพ่ิมขีดความสามารถ 
ของชาวนาต้นแบบ” 

1.3.2) เกษตรกรระดับ Existing Smart Farmer อบรมหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกร 
สู่วิทยากรมืออาชีพ” 

1.3.3) เกษตรกรระดับ Developing Farmer อบรมหลักสูตร “เสริมศักยภาพ
คุณสมบัติ Smart Farmer” 

1.4) การอบรมเกษตรกร Young Smart Farmer หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่” 
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1.5) การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร Young Smart Farmer ด้านข้าว 
เข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange 
Council Japan: JAEC) จำนวน 1 ราย 

1.6) การจัดทำเอกสาร สื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
2) กิจกรรมคัดเลือก Smart Farmer เป็นเกษตรกรดีเด่นและคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น 

2.1) คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น จำนวน 4 สาขา ได้แก่  
2.1.1) เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา 
2.1.2) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นแห่งชาติ 
2.1.3) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นแห่งชาติ ประเภทข้าวหอมมะลิ 
2.1.4) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นแห่งชาติ ประเภทข้าวอ่ืน ๆ 

ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับศูนย์ ระดับภาค และระดับประเทศ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวนาและสถาบั น
ชาวนามีการตื่นตัวแข่งขันในการพัฒนาการผลิตข้าวและเป็นสถานที่เรียนรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ข้าว รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันชาวนาที่เกี่ยวข้อง โดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับประเทศจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัล แรกนาขวัญ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

2.2) ติดตามนิเทศงาน/อำนวยการ เพ่ือประเมินผลการดำเนินงานทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคและบริหารโครงการ รวมทั้งจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน 

3) กิจกรรมโรงเรียนข้าวและชาวนา ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริโรงเรียนข้าวและชาวนา 
3.1) พัฒนาสถานีเรียนรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวในด้านต่าง ๆ จำนวน 10 สถานี 

ภายในศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริโรงเรียนข้าวและชาวนา กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 
กรมการข้าว ประกอบด้วย สถานีเรียนรู้ภายในอาคาร จำนวน 2 สถานี และ สถานีเรียนรู้ภายนอกอาคาร 
จำนวน 8 สถานี เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านด้านข้าวและชาวนาใจกลางกรุงเทพมหานคร 

3.2) พัฒนาหลักสูตรและวางแผนการฝึกอบรม โดยคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้โครงการ
พระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา เพื่อร่วมพิจารณาการจัดทำหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
รวมทั้งเนื้อหาวิชาทีต่รงตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 

3.2.1) หลักสูตรการทำนาเบื้องต้น ระยะเวลา 4 วัน จำนวน 1 รุ่น 30 คน 
3.2.2) หลักสูตรชาวนามืออาชีพ (Rice Camp) ระยะเวลา 10 วัน จำนวน 1 รุ่น 50 คน 

2.2.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เกษตรกรปราดเปรื่องได้รับการสร้างและพัฒนา จำนวน 15,000 ราย 
2) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว

ให้มีคุณภาพ จำนวน 100 ราย 
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3) ผลงานสารคดีของ Smart Farmer ด้านข้าว เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรทั่วไปได้รับรู้
และสามารถนำไปปฏิบัติตามเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรและครอบครัว จำนวน 1 ชุด 

4) เกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่
ผลงานให้ปรากฏเป็นตัวอย่างแก่สาธารณชน จำนวน 4 สาขา 

5) แหล่งเรียนรู้ด้านข้าวและพัฒนาชาวนา สำหรับให้บริการ ชาวนา ชาวนารุ่นใหม่ เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ด้วยสถานีการเรียนรู้ /แปลงสาธิตด้านข้าว 

6) มีเครือข่ายการเรียนรู้ด้านข้าวตลอด ห่วงโซ่การผลิตข้าวและการพัฒนาชาวนา จากองค์กร
ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง ภาคการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ร่วมกับการดำเนินงานของกรมการข้าว
ทำให้การเผยแพร่ความรู้ข่าวสารของกรมการข้าวสู่ชาวนามีความครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

7) เกษตรกรมีรูปแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว และยกระดับคุณภาพข้าวด้วยการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ หรือสินค้าเกษตรอินทรีย์ฯลฯ 

2.2.10 ผลผลิตและสัมฤทธิ์โครงการ 
1) ผลผลิตโครงการ (Output) 

1.1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1.1.1) เกษตรกรได้รับการสำรวจ/คัดกรอง และประเมินคุณสมบัติเป็นเกษตรกร

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จำนวน 13,100 ราย 
1.1.2) ถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ จำนวน 900 ราย 
1.1.3) เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ Young Smart Farmer 

ได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาต่อยอด จำนวน 1,000 ราย 
1.1.4) สารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว จำนวน 1 ชุด 
1.1.5) เกษตรกรได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 

จำนวน 4 สาขา 
1.1.6) มีศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริโรงเรียนข้าวและชาวนา จำนวน 10 สถานี 

1.2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.2.1) มีฐานข้อมูลเกษตรกรด้านข้าว เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแผนงาน 

กิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพ่ิมข้ึน 
1.2.2) เกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว (Smart Farmer) ทั้ง 3 ระดับ ได้รับความรู้

และมีองค์ความรู้เพ่ิมข้ึนจากการเข้ารับฝึกอบรม ดังนี้ 
(1) Model Smart Farmer ได้รับการพัฒนาเสริมศักยภาพให้เป็นชาวนา

ต้นแบบที่มีคุณภาพ 
(2) Existing Smart Farmer ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาตามคุณสมบัติ 

เพ่ือประเมินยกระดับเปน็ Model Smart Farmer 
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(3) Developing Farmer มีองค์ความรู้เรื่องการทำนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2.3) Young Smart Farmer มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพทำนา มีองค์ความรู้  
ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ และการเพิ่มมูลค่าข้าว 

1.2.4) ผลงานสารคดีของ Model Smart Farmer ด้านข้าว เป็นตัวอย่างให้
เกษตรกรทั่วไป ได้รับรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรและครอบครัว 

1.2.5) เกษตรกรมีต้นแบบในการพัฒนาการผลิตข้าวจากเกษตรกรดีเด่นและ
สถาบันเกษตรกรดีเด่น ในระดับต่าง ๆ จำนวน 4 สาขา 

1.2.6) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรของศูนย์ เรียนรู้โครงการ
พระราชดำริโรงเรียนข้าวและชาวนา มีความรู้เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

2) ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome) 
2.1) มีฐานข้อมูลเกษตรกรด้านข้าว เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแผนงาน /

กิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพ่ิมข้ึน จำนวน 13,100 ราย 
2.2) เกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว  (Smart Farmer) ทั้ง 3 ระดับ ได้รับความรู้

และมีองค์ความรู้เพ่ิมข้ึนจากการเข้ารับฝึกอบรม จำนวน 900 ราย ดังนี้ 
2.2.1) Model Smart Farmer มีศักยภาพให้เป็นชาวนาต้นแบบที่มีคุณภาพจำนวน 

100 ราย 
2.2.2) Existing Smart Farmer ได้ร ับการฝึกอบรมพัฒนาตามคุณสมบัต ิ 

เพ่ือประเมินยกระดับเป็น Model Smart Farmer จำนวน 300 ราย 
2.2.3) Developing Farmer มีองค์ความรู้เรื่องการทำนาแบบยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดความเสี่ยงด้านรายได้ จำนวน 500 ราย 
2.3) Young Smart Farmer มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ

และเพ่ิมมูลค่า จำนวน 100 ราย 
2.4) ผลงานของ Model Smart Farmer ด้านข้าวเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรทั่วไปได้รับรู้ 

และสามารถนำไปปฏิบัติตามเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรและครอบครัว จำนวน 1 ชุด 
2.5) เกษตรกรมีต้นแบบในการพัฒนาการผลิตข้าวจากเกษตรกรดีเด่นและสถาบัน

เกษตรกรดีเด่น ในระดับต่าง ๆ จำนวน 4 สาขา 
2.6) เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ด้านข้าว และการพัฒนาเกษตรกร จากภาคส่วนต่าง ๆ 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และตัวชาวนา 
2.7) เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันคิด แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์แก้ไขปัญหา และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 
2.8) เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี     

ที่เหมาะสม สำหรับการบริหารจัดการข้าวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
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2.9) เกษตรกรที่ผ่านการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในแปลงนาของตนเอง
สามารถตัดสินใจ ในการผลิตได้บนพ้ืนฐานของการพิสูจน์ทราบข้อสงสัยด้วยตนเอง หรือกลุ่มเกษตรกรผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมด้วยกัน 

 

2.3 กรมปศุสัตว์ 

2.3.1 หลกัการและเหตุผล 
 ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่การผลิต

ด้านเกษตรยังมีผลิตภาพต่ำ เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างต่ำ ส่วนหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรทำการผลิต       

โดยขาดความรู้ในเรื่องข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด หรือประกอบการตัดสินใจสำหรับวางแผนการผลิต 

ตลอดจนการขาดความรู้ในด้านการรักษาคุณภาพหรือพัฒนาผลผลิตให้เป็นสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย

และได้มาตรฐาน จึงต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่ เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) โดยมี

เจ้าหน้าที่ปราดเปรื่อง (Smart Officer) เป็นเพ่ือนคู่คิด จึงจำเป็นต้องจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลเกษตร (War Room)  

ที่มีข้อมูลแหล่งผลิต ฤดูกาลที่ผลผลิตออก ปริมาณผลผลิต สภาพภูมิอากาศ โดยเชื่อมข้อมูลของสำนักเศรษฐกิจ

การเกษตร มีการเชื่อมข้อมูลลงทุกจังหวัด เพ่ือให้ข้าราชการนำไปแนะนำเกษตรกร โดยสร้างเป็นเครือข่ายข้อมูล 

รวมถึงกระจายข้อมูลถึงเกษตรกรให้ได้รับความรู้ข่าวสารและข้อมูลด้านการเกษตร การค้นหาผู้ประสบความสำเร็จ

ในการทำอาชีพการเกษตร แต่ละด้านในมิติประสิทธิภาพ ผลตอบแทน และผลผลิตต่อไร่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

จากผู้มีประสบการณ์จริงของเกษตรกรใกล้เคียง 

 ในไตรมาสแรกปี 2560 มีผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรม จำนวน 11 ล้านคน (ข้อมูลจาก
สำนักงานสถิติแห่งชาติ) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจำแนกเกษตรกรจากข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
และกำหนดแนวทาง โดยน้อมนำแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้เกษตรกรมีความม่ันคง พ่ึงพาตนเองได้ และมีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

2.3.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป้าหมายให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

2) เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่เป้าหมายให้เป็น Smart Officer ที่สามารถเป็นที่ปรึกษาแก่เกษตรกรได้ 

2.3.3 เป้าหมาย เกษตรกรด้านปศุสัตว์ 

2.3.4 พื้นที่ดำเนินการ 77 จังหวัด 

2.3.5 งบประมาณ 3.3352 ล้านบาท 

2.3.6 หน่วยงานดำเนินการ กรมปศุสัตว์ 
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2.3.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

2.3.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 
1) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
2) พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer 
3) พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ 
4) สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกร 
5) พัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Officer 
6) สร้างความเชื่อมโยงเครือข่าย SF แปลงใหญ่ ศพก. 
7) โครงการคัดเลือก SF (สนับสนุนวัสดุเกษตร) 
8) การติดตามประเมินผล 

2.3.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 3,860 ราย 

2.3.10 ผลผลิตและสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output) : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Smart Farmer) 

3,860 ราย 
ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome) : เกษตรกรด้านปศุสัตว์เป็น Smart Farmer ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 

2.4 กรมหม่อนไหม 
2.4.1 หลักการและเหตุผล 

ไหมไทย (Thai Silk) เป็นผลิตผลที่มีชื่อเสียง เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลานาน 
ซึ่งเกษตรกรผู้ผลิตส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาจากภาครัฐและเอกชน
ทีเ่กี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งตามศักยภาพของเกษตรกร จะสามารถส่งผลทำให้การผลิตสินค้าไหม
ออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ ปัจจุบันเป็นยุคของการเปิดตลาดการค้าเสรีที่มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น 
ดังนั้นกรมหม่อนไหมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร (Smart 
Farmer) ให้เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพหม่อนไหม มีความรู้และสามารถอยู่ในอาชีพนี้ได้โดยปลอดภัย มั่นคง
และยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)       
และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer 
หม่อนไหมสู่ความเป็นมืออาชีพเพ่ือขับเคลื่อนและผลักดันเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหมให้มีความเป็น
ผู้นำในทุก ๆ ด้าน เช่น นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ พัฒนาเสริมสร้างเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปสู่
การถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนเข้าใจและนำไปปฏิบัติตามได้ผลดี นำฐานข้อมูลพ้ืนฐานมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ 
เพ่ือการวางแผนการผลิต การตลาด มีการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้  โดยใช้        
e-learning ทำให้สะดวกต่อการเรียนรู้ หรือ ระบบสื่อสารอ่ืน ๆ และ internet mobile phone มีการซื้อขาย
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สินค้าผ่านทาง website ซ่ึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภาคการผลิ ต ทำให้ผลิตผล         
มีมาตรฐาน คุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค อันจะสร้างความภูมิใจในอาชีพหม่อนไหมที่มีการสืบสานมา
เป็นเวลาอันยาวนาน นอกจากนี้ ยังจะส่งเสริมให้อาสาสมัครเกษตรของกรมหม่อนไหม ที่เรียกว่า “หม่อนไหม
อาสา” เป็น Smart Farmer อีกด้วย โดย “หม่อนไหมอาสา” จะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างเกษตรกร
และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม รวมทั้งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในพ้ืนที่    
เพ่ือให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในระดับครัวเรือนและหมู่บ้านอย่างทั่วถึง หม่อนไหมอาสาที่เป็น 
Smart Farmer จะเป็นตัวอย่างต้นแบบที่ดีในการประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม และสามารถส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกรหม่อนไหมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบบูรณาการของทุกหน่วยงาน ทำให้เกษตรกร
หม่อนไหมในพื้นที่มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

2.4.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเพ่ิมสมาชิกเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2564 
2) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม แต่ละกลุ่มให้มีศักยภาพตามคุณสมบัติ

ของ Smart Farmer ด้านหม่อนไหม ในยุคประเทศไทย 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.4.3 เป้าหมาย 
1) มีผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหมรายใหม่ จำนวน 482 ราย 
2) เกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหมแต่ละระดับได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ 

ตามคุณสมบัติของ Smart Farmer ด้านหม่อนไหม ในยุคประเทศไทย 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จำนวน 482 ราย 

2.4.4 พื้นที่ดำเนินการ 
พ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 - 6 และศูนย์หม่อนไหม

เฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 22 ศูนย์ หน่วยส่งเสริมหม่อนไหม จังหวัดสระแก้ว รวม 77 จังหวัด 

2.4.5 งบประมาณ 4.2780 ล้านบาท 

2.4.6 หน่วยงานดำเนินการ กรมหม่อนไหม 

2.4.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

2.4.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 
1) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาหม่อนไหมอาสา Smart Farmer และ Smart Officer 

กรมหม่อนไหม (งบดำเนินงาน/ค่าใช้สอย/ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
หม่อนไหม จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาหม่อนไหมอาสา Smart Farmer และ Smart Officer 
กรมหม่อนไหม 

2) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ (งบดำเนินงาน/ค่าใช้สอย/ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
ฝึกอบรม) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ให้แก่ 
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เจ้าหน้าที่จากสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เขต 1 - 6 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ทุกศูนย์ 
และหน่วยส่งเสริมหม่อนไหม จังหวัดสระแก้ว 

3) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร "Smart Farmer หม่อนไหม"/ตรวจสอบระดับ Smart Farmer 
หม่อนไหม/รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทำ E-Book แนะนำ "Smart Farmer หม่อนไหม" และเพ่ือจัดทำ E-map
แนะนำถิ่นที่อยู่ของ "Smart Farmer หม่อนไหม" บนเว็บไซต์กรมหม่อนไหม (งบดำเนินงาน/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก
และค่าพาหนะ) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ทุกศูนย์ ดำเนินการ ดังนี้ 

3.1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร "Smart Farmer หม่อนไหม" 
3.2) ตรวจสอบระดับ Smart Farmer หม่อนไหม 
3.3) รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทำ E-Book และ E-map แนะนำ "Smart Farmer หม่อนไหม" 

บนเว็บไซต์กรมหม่อนไหม 
3.4) รวบรวมจำนวน Developing Smart Farmer หม่อนไหม Existing Smart Farmer 

หม่อนไหม และ Smart Farmer Model หม่อนไหม ส่งให้ 
3.4.1) สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เขต 1 - 6 
3.4.2) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม เพ่ือเสนอขออนุมัติ

งบประมาณ และอนุมัติให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
4) จัดฝึกอบรม Smart Farmer หม่อนไหม หลักสูตรการพัฒนา Developing Smart Farmer 

หม่อนไหม (งบดำเนินงาน/ค่าใช้สอย/ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม) 
4.1) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ทุกศูนย์ดำเนินการประชาพิจารณ์คัดเลือกหัวข้อ 

หลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของ Developing Smart Farmer หม่อนไหม และต้องมีหัวข้อ 
คุณสมบัติของ Smart Farmer ด้านหม่อนไหม ในยุคประเทศไทย 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
บรรจุให้หลักสูตรฝึกอบรมด้วย 

4.2) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ทุกศูนย์ส่งหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมพร้อม
รายละเอียดให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหมเพ่ือเสนอผู้บริหารกรมหม่อนไหมอนุมัติค่าใช้จ่าย 

4.3) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ทุกศูนย์จัดฝึกอบรมตามที่ได้รับอนุมัติ         
ให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก และรายงานเสนอผู้อธิบดีกรมหม่อนไหม 

5) จัดศึกษาดูงานของ developing Smart Farmer หม่อนไหม ณ จุดดำเนินการของ Smart 
Farmer Model หม่อนไหม (งบดำเนินงาน/ค่าใช้สอย/ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม) ศูนย์หม่อนไหม   
เฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดน่าน กาญจนบุรี และเลย ดำเนินการนัดหมาย Smart Farmer Model 
(นายสมเกียรติ เหล่าวงศ์ นายกิตติ ชัยกร นางอำนวย น้อยตรีมูล) และนำเกษตรกร Developing Smart Farmer 
หม่อนไหม เข้าศึกษาดูงาน ณ ที่ทำการของ Smart Farmer Model และรายงานเสนอผู้อธิบดีกรมหม่อนไหม 

6) จัดฝึกอบรม Smart Farmer หม่อนไหม หลักสูตรการพัฒนา Existing Smart Farmer 
หม่อนไหม (งบดำเนินงาน/ค่าใช้สอย/ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม) 
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6.1) สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เขต 1 - 6 เสนอหลักสูตรฝึกอบรม Existing 
Smart Farmer หม่อนไหม ให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหมเพ่ือเสนอผู้บริหาร กรมหม่อนไหม
อนุมัติค่าใช้จ่าย 

6.2) สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เขต 1 - 6 จัดฝึกอบรมตามที่ได้รับอนุมัติ 
ให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก และรายงานเสนอผู้อธิบดีกรมหม่อนไหม 

7) จัดฝึกอบรม Smart Farmer หม่อนไหม หลักสูตรการพัฒนาบทบาท Smart Farmer Model 
หม่อนไหม (งบดำเนินงาน/ค่าใช้สอย/ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
หม่อนไหมเสนอผู้บริหารกรมหม่อนไหมอนุมัติค่าใช้จ่าย และจัดฝึกอบรมตามที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ           
จัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

8) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หน้าบ้านพัก Smart Farmer หม่อนไหม (รายใหม่) (งบดำเนินงาน/
ค่าใช้สอย/ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ทุกศูนย์ดำเนินการ
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดที่หน้าบ้านพัก Smart Farmer หม่อนไหม ขนาด 60 X 120 เซนติเมตร                
เพ่ือประชาสัมพันธ์ที่ทำการ Smart Farmer หม่อนไหม 

9) จัดทำ E-Book แนะนำ Smart Farmer หม่อนไหม และจัดทำ E-map แนะนำถิ่นที่อยู่บน
เว็บไซต์กรมหม่อนไหม สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม ดำเนินการจัดทำ E-Book และ E-map 
แนะนำ Smart Farmer หม่อนไหม เผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ปีละ 2 ครั้ง บนเว็บไซต์กรมหม่อนไหม   
และหน่วยงานในสังกัด 

10) ติดตามนิเทศงานโครงการ (งบดำเนินงาน/ค่าใช้สอย/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พักและพาหนะ)     
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม และสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เขต 1 - 6 
ดำเนินการออกติดตามนิเทศงานโครงการ 

11) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (งบดำเนินงาน/ค่าใช้สอย/ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
ฝึกอบรม) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ให้แก่ 
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เขต 1 - 6 และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ทุกศูนย์ 

2.4.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม มีรายได้เพ่ิมขึ้น และเพ่ิมขึ้นถึง 390,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 

2.4.10 ผลผลิตและสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output) 
1.1) มีผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหมรายใหม่ จำนวน 482 ราย 
1.2) เกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหมแต่ละระดับได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ

ตามคุณสมบัติของ Smart Farmer ด้านหม่อนไหม ในยุคประเทศไทย 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จำนวน 482 ราย 
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ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome) 
กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม สามารถและดำรงอาชีพหม่อนไหมได้        

โดยปลอดภัยและยั่งยืนจากการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงของกลุ่มโดย Smart Farmer Model หม่อนไหม 
ที่เป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบเครือข่าย 
 

2.5 สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

2.5.1 หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายรัฐบาล หลักการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากกำหนดให้ประเทศไทย

จะต้องเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นหลัก
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในระยะต่อไป ในขณะที่ความสามารถและศักยภาพ
ดังกล่าว ยังมีความพร้อมน้อยในการพัฒนาต่อยอดเข้าสู่การผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยี  และนวัตกรรม
ระดับสูงและเป็นของตนเอง 

ปัจจุบันภาคเกษตรของไทยยังเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญ  เป็นผู้ส่งออก
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป กำลังปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีชั้นสูง การผลิตภาคนี้มีปัญหาอุปสรรค หลายประการ 
อาทิเช่น ประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง อีกประการหนึ่ง การสนับสนุนให้สินค้า
ภาคเกษตรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด ผู้บริโภคปลอดภัยและเชื่อมั่นต่อสินค้าเกษตรกร  
มีสุขภาพดี รวมถึงเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คือการพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรซึ่งเป็นการปฏิบัติการ
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงหรืออันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และหลังจากการเก็บเกี่ยว
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการบริโภค อีกทั้งในการพัฒนาการผลิตภาคเกษตร 
ปัจจัยหนึ่งที่จะสำเร็จคือการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ คือการพัฒนาเกษตรกรในกระบวนการ Smart Farmer 
โดยมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ทำอยู่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีความตะหนักถึงคุณภาพสินค้า 
และความปลอดภัยของผู้บริโภคมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งในด้านการผลิต และการแปรรูป
และการตลาด ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมต่ออาชีพตนเอง 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาและยกระดับ
เกษตรกรสู่ความเป็นมืออาชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปัจจุบันโดยจะดำเนินโครงการ
การพัฒนาและยกระดับเกษตรกรสู่การเป็น Smart Famer มืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะพัฒนา
ส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้ รูปแบบการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรในแต่ละชนิดพืชอย่างเป็นระบบ 
และนำไปปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายไปสู่ระบบการสร้างตลาดมาตรฐาน และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งในด้านเชิงธุรกิจและสังคม การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมซึ่งการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี มีความสอดคล้องในเรื่องของการเปลี่ยนจากการเกษตรแบบเดิม
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี ตลอดจนการดำเนินงานเพ่ือการพัฒนาองค์การ
ภาคเกษตรให้เข้มแข็ง 
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ดังนั้น ส.ป.ก. จึงมุ่งหมายที่จะพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้นำมีความเข้าใจด้านการผลิตอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานสินค้าเกษตรและเพ่ือก่อให้เกิดความยั่งยืน จนพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าได้ทันสมัย มีคุณภาพให้เป็นที่
ยอมรับของตลาดสากล ตรงตามความมุ่งหวังที่จะให้เกิดการยกระดับเกษตรกรสู่ความเป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบผลผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดีในระดับสากลได้ รวมถึงการพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ในแต่ละชุมชน ที่ถือเป็นแรงงานสำคัญสำหรับภาคการเกษตร เป็นผู้มีพ้ืนฐานและทักษะ
และความรู้ด้านการเกษตรแล้วระดับหนึ่ง มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนายกระดับและผลักดันให้เป็นต้นแบบ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนเดียวกันหรือชุมชนใกล้เคียงได้ โดยการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเหมาะสมในขณะเดียวกันหน่วยงานท้องถิ่น เช่น เทศบาลตำบล องค์การ
บริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยงานที่รับการถ่ายโอนทรัพยากรต่าง ๆ จากหน่วยงานรัฐ 
สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของเกษตรกรในท้องถิ่น สามารถเป็นส่วนหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
เกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ ในการพัฒนา
เกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินสร้างรายได้ ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
ของตนเองและครอบครัว สามารถอยู่ในที่ดินได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นต้นแบบอาชีพและขยายผลไปสู่
ชุมชนอื่นได ้

2.5.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ด้านจัดการผลผลิตตลอด Supply Chain และ

มีการผลิตได้มาตรฐาน 
2) เพ่ือพัฒนา Smart Farmer ได้รับรองระบบการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
3) เพื่อสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุที่มีจำนวนลดลง 
4) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในทุกระดับเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ 

2.5.3 เป้าหมาย 
1) เกษตรกรที่เป็น (Existing Smart Farmer: ESF)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  
2) เกษตรกรที่มีความพร้อมและผ่านการประเมินเบื้องต้น ตามแบบประเมิน (Existing Smart 

Farmer: ESF) ภายใต้โครงการจัดพ้ืนที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง  

3) บุตรหลาน/ทายาทเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ได้รับสิทธิ
การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรตาม ส.ป.ก. 4-01 อายุระหว่าง 18 - 45 ปี จำนวน 500 ราย 

4) เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่อาศัยอยู่ในชุมชน
เดียวกัน หรือชุมชนใกล้เคียง จำนวน 800 ราย 
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5) เกษตรกร/บุตรหลานเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้มีความสนใจจะปรับเปลี่ยนยกระดับการผลิต 
และพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร จำนวน 100 ราย 

2.5.4 พื้นที่ดำเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 72 จังหวัด 

2.5.5 งบประมาณ 23.8868 ล้านบาท 

2.5.6 หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

2.5.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

2.5.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 
1) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) 

1.1) กำหนดเขตพ้ืนที่เหมาะสม โดยระบุพื้นที่ดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
1.2) เตรียมความพร้อมบุคลากร/ฝึกอบรม เพ่ือให้การพัฒนาเกษตรกรและให้องค์ความรู้ 

ด้านเกษตรกรปราดเปรื่อง 
1.3) จัดทำฐานข้อมูลการผลิต ปฏิทินการผลิต ตามแนวทางของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ 
1.4) จัดฝึกอบรม/เวทีชุมชน/ศึกษาดูงาน ใช้หลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

(Learning by doing) 
1.5) ติดตามผลการฝึกอบรมเพ่ือถอดบทเรียน ทั้งส่วนของ Smart Farmer และ 

Smart Farmer Model โดย ส.ป.ก. จังหวัด 
1.6) ติดตามและประเมินผล โครงการฯ พร้อมรายงานการดำเนินงาน 
1.7) จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร ส.ป.ก. และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา 

Smart Farmer 
2) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 

2.1) หลักสูตรพัฒนาทายาทเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
2.2) หลักสูตรพัฒนายกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
2.3) หลักสูตรสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ 
2.4) ศึกษาข้อมูลพื้นที่ และศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
2.5) สัมมนาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและจัดทำแผน 
2.6) ติดตามผลการฝึกอบรมเพ่ือถอดบทเรียน 
2.7) ติดตามและประเมินผล โครงการฯ พร้อมรายงานการดำเนินงาน 

2.5.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer ตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด 
2) เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
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3) มีผู้ประกอบการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการเพ่ือการดำเนินธุรกิจเกษตร 
อย่างทันสมัย มีความเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้ 

4) เป็นเกษตรกรคุณภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนตนเอง เปิดรับข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้มีการนำ
ความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของตลาด ทำให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

5) เพื่อสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุที่มีจำนวนลดลง 

2.5.10 ผลผลิตและสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output) 
1) เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้เกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 

1,700 ราย 
2) เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

จำนวน 1,400 ราย 
ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome) 
ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและนำความรู้ไปใช้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6 (ร้อยละ 60) 
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3. โครงการโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 
(กิจกรรมนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร) 

3.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3.1.1 หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดย 1 ใน 10 ของประชากร

เป็นคนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และจะเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ในปี 2564 คือ คนไทยจะมีอายุ 60 ปี 

เพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 5 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ หรือร้อยละ 20 และจะเป็นสังคมสูงวัยอย่างเต็มที่

ภายในปี 2578 คือ ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 30 และภายในปี 2583 (ค.ศ. 2040) ประชากรวัยทำงาน     

จะลดลงกว่าร้อยละ 10 จากสังคมผู้สูงอายุดังกล่าวจะส่งผลทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง      

ด้านภาคการผลิต ทำให้การผลิตและกำลังแรงงานน้อยลง ผลิตภาพการผลิตลดลง ค่าแรงงานสูงขึ้นหรือเกิดการ

ขาดแคลนแรงงาน ในขณะที่ความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นส่งผลให้คนไทยมีอายุที่ยืนยาวขึ้น  

โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558 คนไทยมีอายุเฉลี่ย 75 ปี และจากผลการสำรวจ

สภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตร ปี 2560/61 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวนประชากรภาคเกษตร

มีทั้งสิ้น 24.53 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี จำนวน 3.30 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13.49 

ของประชากรภาคเกษตรทั้งสิ้น ปัจจุบันแรงงานภาคเกษตรของไทยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 58 ปี และกำลังเข้าสู่

ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์หรือมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี ถึงร้อยละ 20 ในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้า 

จากปัญหาภาคการเกษตรของไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ในขณะที่ลูกหลาน 

ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นิยมออกไปทำงานในเมืองใหญ่ และไม่สนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกิดปัญหา

ทำให้แรงงานภาคเกษตรเริ่มขาดแคลน แรงงานภาคเกษตรมีอายุเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ภาคเกษตรเป็นแหล่งผลิต

อาหารที่สำคัญเพ่ือการบริโภคของคนไทยทั้งประเทศและการสู่เป็นครัวของโลก รวมถึงความจำเป็นต้องปรับตัว

ของสหกรณ์ภาคเกษตรเพ่ือสร้างสมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต 

และการบริหารจัดการ การพัฒนารูปแบบการผลิตของสมาชิกให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร และ

เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลต่อภาคเกษตรในอนาคต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จึงมีนโยบายที่จะสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาทำอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น หรือคนเมืองที่ประสบปัญหา

ด้านการประกอบอาชีพในเมืองแต่มีที่ดินเพ่ือสร้างอาชีพและอยากกลับสู่ถิ่นเกิดเพ่ือทำอาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

โดยความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์หาแนวทางในการสนับสนุน

ให้สหกรณ์การเกษตรที่มีความเข้มแข็งให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหลานสมาชิกหรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการกลับมา

พัฒนาถิ่นกำเนิด ในด้านการประกอบอาชีพการเกษตรเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างมั่นคง รวมถึงสนับสนุน

ให้คนรุ่นใหม่ที่รักอาชีพเกษตรกรรมไม่ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด และผลักดันแนวคิดการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง 

การใช้เทคโนโลยีการเกษตร ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด 
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ดังนั้น ในปี 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน 

สานต่ออาชีพการเกษตร โดยการสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลทั่วไปที่จากบ้านไปประกอบ

อาชีพในกรุงเทพฯ หรือในต่างจังหวัด กลับมาทำการเกษตรที่บ้านเกิด โดยการส่งเสริมและแนะนำบู รณาการ

ให้เกษตรกรเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ในท้องถิ่น สนับสนุนการรวมกลุ่มการผลิตตลอดจนการจัดหาตลาดรองรับ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่สหกรณ์     

และสมาชิกเกษตรกร พร้อมทั้ง ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต 

ส่งผลให้เกษตรกรได้มีอาชีพที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3.1.2 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลทั่วไปกลับมาทำอาชีพเกษตรกรรม      

ในบ้านเกิดของตนเอง มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตร และมีสหกรณ์การเกษตรเป็นศูนย์กลาง
ในการสร้างอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคง มีการบริหารจัดการครบวงจร ต้ังแต่การผลิตจนถึงการจัดหาช่องทาง
การจำหน่าย รวมทั้งสามารถยกระดับสหกรณ์ให้เป็นที่พ่ึงของสมาชิกอย่างแท้จริง 

3.1.3 เป้าหมาย ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ และบุคคลทั่วไป จำนวน 500 คน 

3.1.4 พื้นที่ดำเนินการ  
พ้ืนที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1 - 10 และ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 77 จังหวัด 

3.1.5 งบประมาณ 3.7157 ล้านบาท 

3.1.6 หน่วยงานดำเนินการ กรมส่งเสริมสหกรณ ์

3.1.7 ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

3.1.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 
1) ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริม และติดตามการดำเนินงานตามโครงการ 
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพการเกษตร 
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร 
4) ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
5) ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์/บุคคลทั่วไปที่กลับมาทำอาชีพการเกษตร 
6) รายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน 

3.1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สหกรณ์สามารถนำลูกหลานสมาชิกและบุคคลทั่วไป เข้ามาทำอาชีพการเกษตรที่บ้านเกิด

ของตนเอง 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้ที่มั่นคงในการดำรงชีวิต 
3) สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงให้กับมวลสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 
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3.1.10 ผลผลิตและสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output) : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพ

การเกษตร จำนวน 500 ราย 
ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome)  
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคงและมีรายได้หลักจากการทำการเกษตร 

ที่สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน ภายใน 3 ปี 
2) สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการนำลูกหลานสมาชิกและบุคลคลทั่วไปเข้ามาทำอาชีพการเกษตร

ที่บ้านเกิดของตนเอง และเป็นที่พ่ึงของสมาชิกอย่างแท้จริง 
 

3.2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
3.2.1 หลักการและเหตุผล 

 จากปัญหาภาคการเกษตรของไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ในขณะที่ลูกหลาน 
ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นิยมออกไปทำงานในเมืองใหญ่ และไม่สนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกิดปัญหาทำให้
แรงงานภาคเกษตรเริ่มขาดแคลน แรงงานภาคเกษตรมีอายุเพ่ิมขึ้น  ในขณะที่ภาคเกษตรเป็นแหล่งผลิตอาหาร
ที่สำคัญเพ่ือการบริโภคของคนไทยทั้งประเทศและการสู่เป็นครัวของโลก  รวมถึงความจำเป็นต้องปรับตัว     
ของสหกรณ์ภาคเกษตรเพ่ือสร้างสมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต  
และการบริหารจัดการ การพัฒนารูปแบบการผลิตของสมาชิกให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร และ     
เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลต่อภาคเกษตรในอนาคต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงมีนโยบายที่จะสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาทำอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น โดยมอบหมายให้        
กรมส่งเสริมสหกรณ์หาแนวทางในการสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรที่มีความเข้มแข็งให้ความช่วยเหลือ     
แก่ลูกหลานสมาชิกหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการกลับมาพัฒนาถิ่นกำเนิด ในด้านการประกอบอาชีพการเกษตร
เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างมั่นคง รวมถึงสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ที่รักอาชีพเกษตรกรรมไม่ทิ้งถิ่นฐาน
บ้านเกิด และผลักดันแนวคิดการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง การใช้เทคโนโลยีการเกษตร ให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด จึงได้จัดทำโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 
โดยการสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลทั่วไปที่จ ากบ้านไปประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ 
หรือในต่างจังหวัด กลับมาทำการเกษตรที่บ้านเกิด โดยการส่งเสริมและแนะนำบูรณาการให้เกษตรกร         
เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ในท้องถิ่น สนับสนุนการรวมกลุ่มการผลิตตลอดจนการจัดหาตลาดรองรับ     
กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและให้แนะนำแก่สหกรณ์
และสมาชิกเกษตรกร พร้อมทั้ง ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ
และดำรงชีวิต ส่งผลให้เกษตรกรได้มีอาชีพที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 ดังนั้น ในปี 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะ     
ในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร” ขึ้นภายใต้การสนับสนุนการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน 
สานต่ออาชีพการเกษตร เพ่ือสนองตอบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการมุ่งเน้นการให้ความรู้
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ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และการใช้ข้อมูลทางบัญชี
ในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถสามารถจัดทำบัญชีได้ วิเคราะห์ต้นทุนเป็น      
และรู้จักประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม อีกท้ังเป็นเครื่องมือในการดำรงชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

3.2.2 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้ และนำความรู้

ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างเหมาะสม บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้ และนำความรู้  
ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ 
 

3.2.3 เป้าหมาย  บุตรหลานสมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไป 380 ราย 

3.2.4 พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
76 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 

 

3.2.5 งบประมาณ  2.7806 ล้านบาท 

3.2.6 หน่วยงานดำเนินการ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

3.2.7 ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

3.2.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 
1) อบรมการจัดการฟาร์มด้วยบัญชี 
2) การกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี 
3) การติดตามและประเมินผลการจัดทำบัญชี 

 

3.2.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) กลุ่มเป้าหมายรู้และเข้าใจการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพ 

และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นเครื่องในการดำรงชีพและประกอบอาชีพของตนเอง 
2) กลุ่มเป้าหมายรู้และเข้าใจประโยชน์ของการใช้ข้อมูลจากบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและต้นทุน

ประกอบอาชีพในการทำการเกษตร และใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพ หรือประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างเหมาะสม  
3) กลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีในการสร้างวินัยทางการเงิน ลดรายจ่าย         

เพ่ิมรายได้ ลดหนี้สิน มีเงินออม ตามแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งในภาคเกษตร 
 

3.2.10 ผลผลิตและสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output) : กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้ 
ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome) : กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
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4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

4.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
4.1.1 หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
สมดุลเป็นธรรมอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคงของประเทศ จึงเห็นชอบให้       
มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีอนุกรรมการ ๓ คณะ 
ประกอบด้วย ๑) คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่จัดหาที่ดินเพื่อนำมาจัดให้กับผู้ ไม่มีที่ดินทำกินและอยู่อาศัย  
๒) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ในการสำรวจ
ตรวจสอบ จัดทำบัญชีรายชื่อ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดที่ดินในรูปแบบสิทธิชุมชนหรือกลุ่มสหกรณ์ 
หรือวิธีการอ่ืน ๆ และดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ผู้ไม่มีที่ดินทำกินและอยู่อาศัย ๓) คณะอนุกรรมการส่ งเสริม
พัฒนาอาชีพและการตลาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ การตลาด และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในพื้นที่ที่จัดที่ดินไปแล้ว ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์         
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะอนุฯ 3 นี้ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การดำเนินการตามแผนงานรักษา ความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที ่ดินทำกิน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุผลตามความมุ่งหมาย จึงดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดนิทำกินของเกษตรกร ตามนโยบายรัฐบาล 

4.1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

ในรูปแบบสหกรณ ์
2) ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน 
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 

4.1.3 เป้าหมาย 
พ้ืนที่เป้าหมายตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์  

ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ได้รับข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 
จากกรมป่าไม้ ในฐานะเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน และรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 
มีกิจกรรมการจัดอบรม ดังนี้ 
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1) อบรมสมาชิกเกษตรกรให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่ จำนวน 24 สถาบันเกษตรกร รวม 720 ราย 

2) อบรมให้ความรู้ตลาดนำการผลิตให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรให้สมาชิกสถาบันเกษตรกร 
จำนวน 56 สถาบันเกษตรกร 1,710 ราย 

3) อบรมให้ความรู้ตลาดนำการผลิตให้เกษตรกร จำนวน 55 จังหวัด 1 ,800 ราย (พ้ืนที่ที่ยัง
ไม่มีการจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกร) 

4.1.4 พื้นที่ดำเนินการ พ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมด 185 พ้ืนที่ 62 จังหวัด  

4.1.5 งบประมาณ 4.6202 ล้านบาท  

4.1.6 หน่วยงานดำเนินการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

4.1.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

4.1.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 
1) การรายงานผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2564 ให้สำนักงานสหกรณ์

จังหวัดรายงานตามแบบรายงานของกองแผนงาน ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาครายงานผ่านระบบ E - project 
ภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน  

2) การรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขาอนุฯ 3 
(การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตามกรอบ 6 ด้าน) ให้รายงานเป็นรายพ้ืนที่ตามแบบในภาคผนวกเป็นประจำ
ทุกเดือนภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 

4.1.9 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1) มีการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกิน    

ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
2) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรภายใต้การอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4.1.10 ผลผลิตและสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output) : สมาชิกเกษตรกรได้รับการอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพ จำนวน 720 ราย 24 สถาบันเกษตรกร 
ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome) : รายได้ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ

อบรมเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 (เทียบกับปีก่อน) 
4.1.11 นิยามศัพท์ (ถ้ามี)  

1) ป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยมีกรมป่าไม้  
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นท่ี 
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2) ป่าชายเลน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
พ.ศ. 2558 โดยมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นท่ี 

3) ป่าไม้ถาวร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
พ.ศ. 2558 โดยมีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นท่ี 

4) เขตปฏิรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 โดยมี
สำนักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นท่ี 

5) ที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547 โดยมีนายอำเภอและองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน สำหรับการบริหารจัดการมีกรมที่ดิน เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบพื้นท่ี 

6) นิคมสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 โดยมีกรมส่งเสริม
สหกรณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นท่ี 

7) ที่นิคมสร้างตนเอง ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 และระเบียบ
กรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. 2534 และ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535 โดยมีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นท่ี 

8) ที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 โดยมี กรมธนารักษ์ เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบพ้ืนที ่

 

4.2 กรมประมง 
4.2.1 หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี   

ว่าด้วยคณะกรรมการนโบบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 (คทช.) โดยมีเหตุผลเพ่ือให้การบริหารจัดการที่ ดิน

และทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่ง คทช.      

มีนโยบายจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน 

ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม เ พ่ือร่วมกันบริหารจัดการที่ดิน รวมทั้งการส่ง เสริม

การประกอบอาชีพตามศักยภาพของพ้ืนที่ ซึ่งกรมประมงได้มอบหมายให้ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ด้านการประมงให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย ในฐานะหน่วยงานในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

การดำเนินงานของกรมประมง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 ได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร ทั้งสิ้นมากกว่า 11 ,200 ราย โดยสนับสนุนองค์ความรู้ให้เกษตรกร

สามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จัดทำเมนูอาชีพให้เกษตรกรเลื อกประกอบอาชีพ     
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พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จนเกษตรกรมีผลผลิตสัตว์น้ำบริโภคในครัวเรือน 

เหลือจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ และความม่ันคงให้กับเกษตรกร 

4.2.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้แก่เกษตรกร ภายใต้

นโยบายการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ยากไร้ ที่ไม่มีที่ทำกิน โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตพ้ืนที่ สปก. และพ้ืนที่    

ที่รัฐจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกร 

2) เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเข้าใจและทดลองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

3) เพ่ือเพ่ิมทักษะให้แก่เกษตรกรในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

4) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้เกษตรกร และให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนเพ่ือบริโภคในการบรรเทา

สภาวะขาดแคลนและความยากไร้ อีกท้ังให้เกษตรกรมีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

4.2.3 เป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 2,350 ราย เพ่ือให้เกษตรกร
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน 

4.2.4 พื้นที่ดำเนินการ ประกอบด้วย 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม พะเยา เลย อุบลราชธานี 
กระบี่ ลำปาง ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู เพชรบุรี เพชรบูรณ์ เชียงราย และมุกดาหาร 

4.2.5 งบประมาณ 6.8142 ล้านบาท   

4.2.6 หน่วยงานดำเนินการ กรมประมง 

4.2.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

4.2.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 
1) เมื่อกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐ ภายใต้คณะกรรมการนโยบาย

ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งเป็นการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ โดยไม่ให้ถือกรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์
ที่ดินของรัฐในลักษณะแปลงรวม โดยดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาที่ดินของรัฐ (พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ 
ป่าชายเลน พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ ฯลฯ) และการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การจัดที่ดิน เพ่ือเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามกฎหมายของประเภทที่ดินนั้นเสร็จแล้ว ผู้ที่ได้รับ          
การจัดที่ดินนั้น จะต้องมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คทช. กำหนด        
ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือร่วมกันบริหารจัดการที่ดิน รวมทั้งการส่งเสริมการประกอบอาชีพ   
ตามศักยภาพของพ้ืนที่ 

2) ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์พ้ืนที่เป้าหมาย และความต้องการของเกษตรกร และสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ 

3) คัดกรอง/ตรวจสอบความถูกต้องของเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเกษตรกรที่ได้รับ
การจัดสรรที่ดินทำกิน และเข้าอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีจริง 
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4) พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

5) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้น เช่น พันธุ์สัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ ฯลฯ เพ่ือให้เกษตรกร 
ได้ฝึกทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นสัตว์น้ำที่ใช้น้ำน้อย เช่น ปลาดุก กบ ปลาหมอ หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

4.2.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เกษตรกรมีแหล่งผลิตอาหารโปรตีนบริโภค 

2) เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ เชื่อมั่นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสามารถดำเนินการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน 

3) เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

4) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมภายในชุมชนในการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ 

4.1.10 ผลผลิตและสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output) : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ำภายใต้นโยบายจัดหาที่ดินทำกินของรัฐ จำนวน 2,350 ราย 
ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome) : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีความรู้

เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
 

4.3 กรมปศุสัตว์ 
4.3.1 หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดสมดุล
เป็นธรรมและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศ โดยอาศั ยอำนาจ   
ตามมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดิน จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
จัดหาที่ดิน คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ   
จึงได้จัดทำกิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สาขาปศุสัตว์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด    
ในรูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ เศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

4.3.2 วัตถุประสงค์  
เพ่ือส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.3.3 เป้าหมาย 
1) กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน และ

คณะกรรมการจัดที่ดิน ส่งมอบให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพดำเนินการที่สมัครใจ และสามารถ
ปฏิบัติตามคำแนะนำ และข้อกำหนดของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ 

2) สถานที่ดำเนินการ ได้แก่ พ้ืนที่เป้าหมายที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน และคณะอนุกรรมการ 
จดัที่ดิน ส่งมอบให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพดำเนินการใน ปี 2562 - 2563 

4.3.4 พื้นที่ดำเนินการ ประกอบด้วย 50 จังหวัด 74 แปลง ได้แก่จังหวัดชัยภูมิ นครพนม สุรินทร์  
ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี  ระยอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี  
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ 
นราธิวาส ปัตตานี ภูเก็ต และยะลา 

4.3.5 งบประมาณ 9.2710 ล้านบาท   

4.3.6 หน่วยงานดำเนินการ กรมปศุสัตว์ 

4.3.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563  -  30 กันยายน 2564 

4.3.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 
1) กรมปศุสัตว์มีหนังสือแจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  และหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ

ให้รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
2) กรมปศุสัตว์กำหนดเมนูทางเลือกอาชีพปศุสัตว์ จำนวน 2 ชนิดทางเลือกอาชีพ ได้แก่    

การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง และการเลี้ยงแพะเนื้อ เป้าหมายรวม 1,000 ราย แบ่งเป็นกลุ่มรวม 80 กลุ่ม โดยจำนวน
เกษตรกรเป้าหมายที่เลือกเมนูทางเลือกอาชีพสามารถเกลี่ยเป้าหมายเกษตรกรของแต่ละทางเลือกอาชีพได้ 

3) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการโดยเชิญเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมชี้แจง 
แนะนำและทำความเข้าใจโครงการ 

4) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินระดับจังหวัด/ตรวจสอบ
คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายและแจ้งรายชื่อเกษตรกรและเมนูทางเลือกอาชีพที่เกษตรกรต้องการเสนอให้กรมปศุสัตว์
พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัต ิ

5) กรณีทางเลือกอาชีพส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง กรมปศุสัตว์สนับสนุนแก่เกษตรกรแต่ละราย 
6) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเลี้ยง การเพ่ิมมูลค่า 

และการตลาดแก่เกษตรกร 
7) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 1 ,000 ราย 

แบ่งเป็นกลุ่มรวม 80 กลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์สัตว์ วัสดุ 
ปรับปรุงโรงเรือนและวัสดุการเกษตร อาหารสัตว์ หรือวัสดุการเกษตรตามที่ระบุในทางเลือกอาชีพปศุสัตว์      
ที่เกษตรกรแต่ละรายเลือก และสนับสนุนครุภัณฑ์ตู้ฝักไข่ จำนวน 40 ตู้  โดยใช้ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย   
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การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรประกอบการ
ดำเนินงาน 

8) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ติดตาม แนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสัตว์
ที่ฟาร์มเกษตรกร ตลอดจน จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เป็นประจำทุกเดือนแจ้งกรมปศุสัตว์ 

9) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ เป็นรูปเล่มเอกสาร
เสนอกรมปศุสัตว์เป็นรายไตรมาส โดยให้มีข้อมูลกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน พร้อมรูปภาพ เช่น การประชุม
ชี้แจงเกษตรกร การอบรมเกษตรกร การมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร สภาพการเลี้ยงสัตว์ที่ฟาร์มเกษตรกร 
การจำหน่ายผลผลิต และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดทำรายงานประเมินผลโครงการฯ ส่งกรมปศุสัตว์ 
11) สำนักงานปศุสัตว์เขต ติดตาม เร่งรัด จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ  

ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดต่าง ๆ แจ้งกรมปศุสัตว์ 

4.3.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4.3.10 ผลผลิตและสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output) : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 

และการเลี้ยงแพะเนื้อ จำนวน 1,000 ราย 
ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome) : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีความรู้เพ่ิมขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
 

4.4 กรมพัฒนาที่ดิน 
4.4.1 หลักการและเหตุผล 

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความยากจนของประชาชน มีสาเหตุหนึ่งที่สำคัญ       
คือการไร้ที่ดินทำกินและอยู่อาศัย จึงจำเป็นต้องเช่าที่ดินของนายทุนซึ่งเพ่ิมต้นทุนในการผลิต แม้กระทั้งบุกรุกที่ดิน
ของรัฐโดยไม่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนหนึ่งเป็นการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือเปิดหน้าดินสำหรับการประกอบอาชีพ
และสร้างที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนอันก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า และปัญหาอ่ืน  ๆ      
หลายด้านตามมา เช่น การทับซ้อนของที่ดินป่าไม้และที่ทำกินของประชาชนนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างราษฎร
และเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้มอบนโยบายแนวทางดำเนินการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 
โดยไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา และได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพ่ือขับเคลื่อนในการแก้ขับปัญหา  

กรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะคณะทำงานในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) มีภารกิจหน้าที่ในการปรับปรุงบำรุง พัฒนาที่ดิน
ให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกพืช เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องคุณภาพดินในที่ดินที่จัดหาให้เกษตรกร 
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ผู้ได้รับสิทธิ์ อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการต่อยอดสำหรับประกอบอาชีพอ่ืน  ๆ เนื่องจากดินในแต่ละพ้ืนที่         
มีคุณสมบัติและคุณภาพที่แตกต่างกัน ทั้งเหมาะสมและควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงก่อนการเพาะปลูก     
หรือต่อยอดดำเนินการอ่ืนๆ ในการนี้ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน  
ของเกษตรกร กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน เพ่ือเพิ่มศักยภาพการผลิต  
และส่งเสริมสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร การผลิตปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ 
เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำในพ้ืนที่ เกษตรกรรมเพ่ือให้สามารถ            
ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยยึดหลักแนวทางการดำเนินงาน คทช. ตามนโยบาย   
ของรัฐบาลในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

4.4.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนที่ทำกินของเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการผลิตพืช 
2) เพ่ือให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน 

4.4.3 เป้าหมาย 
1) ที่ดินที่จัดสรรให้เกษตรกรเข้าทำกินได้รับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพดิน ให้เหมาะ   

ต่อการทำเกษตรกรรม  
2) เกษตรผู้ได้รับสิทธิ์ได้รับความรู้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน และมีความรู้ในการผลิต

ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร 
3) เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์สามารถต่อยอดผลิตปัจจัยการผลิตไว้ใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตร      

ของตนเอง 
4) เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์มีทางเลือกท่ีหลากหลายขึ้นในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

4.4.4 พื้นที่ดำเนินการ ประกอบด้วย 38 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี สุพรรณบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด 
ระยอง ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 
สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ 
อุทัยธานี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง สตูล และสงขลา 

4.4.5 งบประมาณ 14.0145 ล้านบาท 

4.4.6 หน่วยงานดำเนินการ กรมพัฒนาที่ดิน 

4.4.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

4.4.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน  
พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนที่จัดการปัญหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรที่ได้รับจัดที่ดินทำกิน

ภายใตค้ณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จำนวน 4,000 ราย 
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4.4.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์ในพ้ืนที่จัดการปัญหาที่ดินทำกินมีแหล่งอาหารสำหรับใช้บริโภค และ

สามารถขยายผลเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้ รวมทั้งสามารถผลิตปัจจัยการผลิตไว้ใช้ประโยชน์ และ
พัฒนาคุณภาพดินในแปลงเกษตรของตนเองให้มีศักยภาพสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน 

4.4.10 ผลผลิตและสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output) :  

1) ที่ดินที่จัดสรรให้เกษตรกรเข้าทำกินได้รับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพดิน 
ให้เหมาะต่อการทำเกษตรกรรม 

2) เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์ได้รับความรู้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน และมีความรู้
ในการผลิตปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร 

ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome) :  
1) เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์สามารถต่อยอดผลิตปัจจัยการผลิตไว้ใช้ประโยชน์ในแปลง

เกษตรของตนเอง 
2) เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์มีทางเลือกท่ีหลากหลายขึ้นในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

4.5 กรมส่งเสริมการเกษตร 
4.5.1 หลักการและเหตุผล 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้การบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ และเพ่ือเป็นการขจัดปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
ทุกประเภท โดยการใช้หลักรัฐศาสตร์ควบคู่กับหลักนิติศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินคำนึงถึงหลัก
ประโยชน์ส่วนรวม การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน และดำเนินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุน
ให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้น เพ่ือไม่ให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าและมีการทำประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม   
ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินตามกรอบนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน         
ของประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 และตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ ที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563   
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4.5.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินที่ได้รับสิทธิการทำกินและการเข้าอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สามารถลดรายจ่าย สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี   
2) ลดปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและการลักลอบตัดป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าและลดปัญหาความขัดแย้ง

ระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

4.5.3 เป้าหมาย 
1) เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน จำนวน 3,000 ราย  
2) พ้ืนที่ เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเป็นพ้ืนที่ที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน       

เสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติให้ความเห็นชอบที่จะดำเนินการ ตลอดจนพ้ืนที่ประกาศเพ่ิมเติม  
ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

4.5.4 พื้นที่ดำเนินการ พ้ืนที่ 19 จังหวัด ได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตราด สระแก้ว กาฬสินธุ์ 
เชียงใหม่ ลำพูน น่าน บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อุทัยธานี พิษณุโลก ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด หนองคาย 
กระบี่ สระบุรี แพร่ และอุดรธานี 

4.5.5 งบประมาณ 4.1210 ล้านบาท 

4.5.6 หน่วยงานดำเนินการ กรมส่งเสริมการเกษตร 

4.5.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563  -  30 กันยายน 2564 

4.5.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 
1) กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่แก่เกษตรกร 

เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ ส่งเสริมความรู้ในด้านการผลิตพืช 
ส่งเสริมการปลูกพืชเสริมร่วมกับพืชหลักเพ่ือสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกรและเป็นแหล่งอาหาร
สำหรับบริโภคในครัวเรือนก่อนพืชสร้างรายได้อ่ืนๆ จะให้ผลผลิต  

2) กิจกรรม ส่งเสริมการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ (สนับสนุนวัสดุ
การเกษตรที่จำเป็น) เพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ เกษตรกรได้รับวัสดุ
การเกษตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการจัดสรรพ้ืนที่  

3) กิจกรรม ส่งเสริมการทำการเกษตรแก่เกษตรกรต้นแบบ ปีที่ 1 (รายใหม่) เพ่ือส่งเสริมการทำ
การเกษตรตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการฯ  

4) กิจกรรม ส่งเสริมการทำการเกษตรแก่เกษตรกรต้นแบบ ปีที่ 3 เพ่ือสร้างความต่อเนื่อง   
ในการส่งเสริมการทำการเกษตรตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการทำการเกษตรเพ่ือสร้างความต่อเนื่องแก่เกษตรกรต้นแบบ ของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5) กิจกรรมร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงานโครงการร่วมกับคณะทำงานโครงการ 
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4.5.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เกษตรกรสามารถพัฒนาการผลิตด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ และนำเอา

หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเกิดการสร้างรายได้และลดรายจ่าย
ในครัวเรือน รวมทั้งสามารถมีรายได้จากการทำเกษตรอย่างยั่งยืน 

4.5.10 ผลผลิตและสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output) : เกษตรกรจำนวน 3 ,000 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้

เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ และได้รับการส่งเสริมการทำการเกษตรที่เหมาะสม  
กับศักยภาพพ้ืนที ่

ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome) : เกษตรกรร้อยละ 60 ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมการทำการเกษตรสามารถพัฒนา การผลิตด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ และนำเอา
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเกิดการสร้างรายได้และลดรายจ่าย 
ในครัวเรือน 

 

4.6 สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดินแปลงรวม) 
4.6.1 หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีเหตุผลความจำเป็นเพ่ือให้การบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน        
และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า คทช. ได้แต่งตั้ง 
อนุกรรมการภายใต้ คทช. จำนวน 3 คณะ เพ่ือให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สงวนหวงห้ามของรัฐ 
และผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกินและอยู่อาศัยตามนโยบายรัฐบาลมีประสิทธิภาพและเกิดผลโดยเร็ว ประกอบด้วย 
(1) คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน (2) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน (3) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 อนุมัติหลักการการจัดที ่ดินทำกิน ให้ชุมชน 
ตามนโยบายรัฐบาล ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
เป็นกลุ่มหรือชุมชนตามนโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนดในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม โดยการ
ดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเภทที่ดิน กำหนด 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมกำรนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จัดหาที่ดินแปลงว่างเพ่ือนำมาจัดที่ดิน 
ให้ผู้ไร้ที่ดินทำกินและผู้ที่ถูกอพยพโยกย้ายออกจากพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ และหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 36/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหา การครอบครอง
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ท ำให้ ส.ป.ก. ได้ที่ดินทำจากผู้ครอบครองที่ดิน
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โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือความยินยอมเพื่อเข้าสู ่ กระบวนการปฏิรูปที ่ดิน           
เพ่ือเกษตรกรรม หรือแม้กระทั่งในบางรายที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว แต่การส่งมอบพื้นที่คืนเพ่ือให้ ส.ป.ก. 
นำไปดำเนินการจัดที่ดินตามกฎหมายก็ยังไม่ได้รับการปฏิบัติตามคำพิพากษา นอกจากนี้  ยังปรากฏว่ามีบุคคล 
ซึ่งไม่มีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายเข้าใช้ประโยชน์โดยอ้างสิทธิในที่ดินจากการซื้อขายต่อจากเกษตรกร     
ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือมีการเปลี่ยนมือที่ดินที่จัดให้แก่เกษตรกรเพื่อถือครองที่ดินเป็นแปลงขนาดใหญ่  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส.ป.ก. ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหา ที่ดิน จำนวน 31 พ้ืนที่ 
ในพ้ืนที่ 12 จังหวัด ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว ส.ป.ก. มีเป้าหมายจัดที่ดินให้เกษตรกร/สถาบัน เกษตรกรตามโครงการ
จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยจะดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แปลงที่ดิน และการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร/สมาชิกสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพ่ือให้มีที่อยู่อาศัย 
ที่ดินทำกิน สามารถสร้างอาหารบริโภคในครัวเรือน สร้างรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลต่อการลดความเหลื่อม ล้ำ เกิดการกระจาย
การถือครองที่ดิน เสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการผลผลิต และการบริหาร
จัดการการตลาดอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ผ่านรูปแบบการผลิต ตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตรส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกัน แบบกลุ่ม/สหกรณ์ 
ส่งเสริมการสร้างหน่วยธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายนอกให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ เขตปฏิรูปที่ดิน 

4.6.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้พ้ืนที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาที่อยู่อาศัย เกษตรกรสามารถ   

ใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน และเป็นที่อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
2) เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินในพ้ืนที่ คทช. 

สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  
3) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรเพ่ือเป็นหน่วยธุรกิจ 

เกษตรในพื้นที่เป้าหมาย 

4.6.3 เป้าหมาย 
1) พ้ืนที่ดำเนินโครงการ 31 พ้ืนที่ ใน 12 จังหวัด  
2) เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ท่ีได้รับการจัดที่ดินทำกินในพ้ืนที่ คทช. จำนวน 8 จังหวัด  
3) หลักสูตรการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน 600 ราย 

4.6.4 พื้นที่ดำเนินการ 
1) กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดินแปลงรวม 12 จังหวัด 
2) กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ 8 จังหวัด 

4.6.5 งบประมาณ 13.1400 ล้านบาท 

4.6.6 หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
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4.6.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563  -  30 กันยายน 2564 

4.6.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 
1) ขั้นตอนการเตรียมการ  

1.1) รวบรวมข้อมูลพ้ืนที่ดำเนินการโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือประเมินศักยภาพพ้ืนที่ที่จะดำเนินการพัฒนาพ้ืนที่ในการจัดที่ดิน การพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแปลงที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

1.2) จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานและผู้จัดการพ้ืนที่โครงการจัดที่ดินทำกิน
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2564  

1.3) จัดทำแผนการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลประจำปี         
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

2) ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
2.1) ประสานสำรวจข้อมูลพ้ืนที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และแผนที่แปลงที่ดิน นำมาวิเคราะห์ 

Agri - Map  
2.2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจความเหมาะสมว่าผังการจัดสรรการใช้ประโยชน์

ในแปลงที่ดิน และสำรวจออกแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดำเนินการ  
2.3) ประสานสำรวจข้อมูลกลุ่มการผลิตสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ เพ่ือใช้ในการวางแผน    

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของดินและแผนกำรใช้ที่ดิน  
2.4) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงานส่งเสริมและ

พัฒนาการธุรกิจสหกรณ์ รวมทั้งข้อมูลด้านการตลาด การพัฒนาสินค้ำให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด 
และสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตได้  

3) พัฒนาเกษตรกร ดำเนินงาน 3 ระยะ ประกอบด้วย  
3.1) ระยะที่ 1 การเตรียมการและพัฒนา (ปีที่ 1: ปีงบประมาณ 2563) การจัดทำแผน   

ปรับกระบวนทัศน์ แผนการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้สอดรับกับแผนพัฒนาอาชีพ แผนพัฒนาสถาบันเกษตรกร     
เพ่ือใช้ในการพัฒนาเกษตรกร  

3.2) ระยะที่ 2 การพัฒนาและสนับสนุน (ปีที่ 2: ปีงบประมาณ 2564) การทบทวน 
แผนพัฒนาการผลิต (ปีที่ 1) ปรับปรุงแผนพัฒนาการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์  

3.3) ระยะที่  3 การพัฒนาและสนับสนุนต่อเนื่องเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง (ปีที่ 3: 
ปีงบประมาณ 2565) การทบทวนแนวทางการดำเนินงาน และทบทวนแผนการพัฒนาการผลิตการแปรรูป (ปีที่ 2) 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง  

4) ขั้นตอนการติดตามประเมินผล  
4.1) การประชุมคณะทำงานและผู้จัดการพ้ืนที่ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน      

ตามนโยบายรัฐบาลทุกเดือน  
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4.2) การรายงานผลการดำเนินงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในพ้ืนที่
โครงการเป็นระยะ และสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

4.6.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เกษตรกรสามารถพัฒนาการผลิตด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ และนำเอาหลักการ

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเกิดการสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
รวมทั้งสามารถมีรายได้จากการทำเกษตรอย่างยั่งยืน 

4.6.10 ผลผลิตและสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output) :  

1) จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 31 พ้ืนที่ 
2) จำนวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในพ้ืนที่ ได้รับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

600 ราย 
ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome) : 

1) ร้อยละ 100 ของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนาในพ้ืนที่แปลงรวมได้รับการใช้ประโยชน์ 
2) รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6 
 

4.7 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ) 

4.7.1 หลักการและเหตุผล 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน โดยจัดที่ดินทำกิน

และที่อยู่อาศัยให้กับเกษตรกร พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพ่ือใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดจนสนับสนุนเงินทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ ปัจจุบัน ส.ป.ก. มีการดำเนินการบูรณาการ    
กับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น สมาชิกของสถาบันเกษตรกรที่เข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว 
ยังคงประสบปัญหาด้านการดำเนินชีวิต ด้านการผลิตทางการเกษตรที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ไม่มีความเข้มแข็ง
และไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรได้อย่างมั่นคง 

ส.ป.ก. จึงให้ความสำคัญกับการแก้ไขเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(Closing the Gap) ด้วยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากและกระจาย การถือครองที่ดิน เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการผลผลิต และการบริหารจัดการการตลาดให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจัดการด้านดิน น้ำ  
การส่งเสริมการผลิตตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร การรวมกลุ่มผลิตมีการบริหาร
จัดการร่วมกันแบบกลุ่ม/สหกรณ์ ส่งเสริมการสร้างหน่วยธุรกิจ เ พ่ือเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายนอกให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน พ้ืนที่ คทช. 
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4.7.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อยังชีพและลดรายจ่าย

ในครัวเรือน  
2) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินในพ้ืนที่ คทช. 

สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  
3) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรเพ่ือเป็นหน่วยธุรกิจ

เกษตรในพื้นที่เป้าหมาย 

4.7.3 เป้าหมาย 
เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินในพ้ืนที่ คทช. จำนวน 8 จังหวัด (600 ราย) 

แบ่งเป็น 2 หลักสูตร หลักสูตรการจัดทำแผนแม่บทชุมชนในพื้นที่แปลงรวม 1 จังหวัด จำนวน 56 ราย 
และหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพ้ืนที่แปลงรวม 8 จังหวัด จำนวน 600 ราย 

4.7.4 พื้นที่ดำเนินการ 8 จังหวัด ได้แก่จังหวัดอุทัยธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี ชลบุรี สระแก้ว 
ชุมพร และสุราษฎร์ธานี 

4.7.5 งบประมาณ 3.3313 ล้านบาท 

4.7.6 หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

4.7.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

4.7.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 
1) ส.ป.ก. ส่วนกลาง ดำเนินการ ดังนี้  

1.1) ดำเนินการจัดกระบวนการเพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่ คทช. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานในพ้ืนที่ คทช.และผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนพ้ืนที่ 
คทช. โดยใช้ระบบสหกรณ์  

1.2) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำฐานข้อมูล  
1.3) ประสาน และติดตามผลงานการดำเนินงานกิจกรรมฯ เพ่ือรายงานตามตัวชี้วัด 
1.4) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล บริหารจัดการความเสี่ยง และขับเคลื่อนงานให้

โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ 
1.5) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และขยายผลการดำเนินงาน 

2) ส.ป.ก. จังหวัด ดำเนินการ ดังนี้ 
2.1) ระยะที่ 1 การจัดทำแผนปรับกระบวนทัศน์แผนการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้สอดรับ        

กับแผนพัฒนาอาชีพ แผนพัฒนาสถาบันเกษตรกร เพ่ือใช้ในการพัฒนาเกษตรกร การประเมินก่อนดำเนินโครงการฯ 
สนับสนุนองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตามแผนพัฒนาฯ ส่งเสริมการผลิตเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 



137 
 

 
 

สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือพัฒนาการผลิตเพ่ือพ่ึงตนเอง และการติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน    
การสรุปโครงการฯ 

2.2) ระยะที่ 2 การทบทวนแผนพัฒนาการผลิต (ปีที่ 1) ปรับปรุงแผนพัฒนาการผลิต
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การประเมินก่อนดำเนินโครงการฯ (ปีที่ 2) สนับสนุนองค์ความรู้/ครุภัณฑ์ 
การเกษตรเพ่ือยกระดับการผลิต และการแปรรูป การสร้างเสริมความเข้มแข็งของกระบวนการของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรฯ การติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน การสรุปโครงการฯ 

2.3) ระยะที่ 3 การทบทวนแนวทางการดำเนินงาน และทบทวนแผนการพัฒนา     
การผลิตการแปรรูป (ปีที่ 2) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง การประเมินผลก่อนดำเนินโครงการฯ (ปีที่ 3) 
สนับสนุนองค์ความรู้เชิงธุรกิจและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม/งบลงทุน สิ่งก่อส ร้างและครุภัณฑ์    
เพ่ือยกระดับการพัฒนาเชิงธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์ฯในพ้ืนที่ คทช. การเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของกลุ่ม
องค์กร การติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน การสรุปโครงการฯ 

4.7.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายก้าวพ้นเส้นความยากจน (2,667 บาท/คน/ปี) และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2) เกษตรกรพื้นที่เป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดินมีองค์กรที่มีความเข้มแข็ง และการพึ่งพาตนเอง

ได้อย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 

4.7.10 ผลผลิตและสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output) : จำนวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ได้รับการพัฒนา

อาชีพเกษตรกรรม 600 ราย 
ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome) : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 6 
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5. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

5.1 กรมหม่อนไหม (กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม)  
5.1.1 หลักการและเหตุผล 

กรมหม่อนไหม เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีหน้าที่ในการศึกษา 
วิเคราะห์ เสนอแนะ และจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์หม่อนไหมของประเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับ
ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านหม่อนไหม และพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา วิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป นวัตกรรม และมาตรฐานเกี่ยวกับหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมและผลพลอยได้ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิม การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม 
รวมทั้งพัฒนาอาชีพและสนับสนุนการตลาดหม่อนไหม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิต
หม่อนไหม รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่องค์ความรู้ บริการข้อมูล และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้านหม่อนไหม 
และส่งเสริมเอกลักษณ์และสร้างค่านิยมเกี่ยวกับหม่อนไหมกับวิถีชีวิตคนไทย 

 กรมหม่อนไหมในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน จึงได้จัดทำ
โครงการโครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรหม่อนไหม เพ่ือเป็นการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพ   
การผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรสามารถสร้างอำนาจต่อรอง    
กับผู้ประกอบการ ทำให้ผลผลิตที่ได้สามารถขายได้ราคามากข้ึน ตลอดจนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ  

5.1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ได้มาตรฐาน    

และคุณภาพ  
2) ส่งเสริมให้เกิดการร่วมกลุ่มการผลิต และสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  

5.1.3 เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร จำนวน 25 กลุ่ม เกษตรกรจำนวน 450 ราย  

5.1.4 พื้นที่ดำเนินการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก 
อุดรธานี สกลนคร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระบุรี ชุมพร กาญจนบุรี 
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี จังหวัดพิจิตร  

5.1.5 งบประมาณ 9.0839 ล้านบาท 

5.1.6 หน่วยงานดำเนินการ กรมหม่อนไหม 

5.1.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

5.1.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน ดำเนินการ 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่  
1) กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564   
2) กิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ดำเนินการในเดือนมีนาคม - กันยายน 2564 
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5.1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความเข้มแข็ง 25 กลุ่ม 
2) ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมได้รับการส่งเสริมด้านศักยภาพอย่างน้อย 10 ผลิตภัณฑ์ 

5.1.10 ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ  
ผลผลิตโครงการ (Output) : เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและสามารถ

ต่อรองราคากับผู้ประกอบการได้ และเกิดเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพทอผ้าไหม 
ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนจากการรวมกลุ่มการผลิต 

 

5.2 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่
เกษตรแผนใหม่) 

5.2.1 หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน โดยจัดที่ดิน

ทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับเกษตรกร พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพ่ือใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
และส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนเงินทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ ปัจจุบัน ส.ป.ก. มีการดำเนินการบูรณาการ
กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ที่เป็นแผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 กรมพัฒนาที่ดินได้จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือร่วมบูรณาการงานในการส่งเสริมสาธิตการพัฒนาที่ดิน
และปรับปรุงบำรุงดินให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืช เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรในพ้ืนที่ ส.ป.ก.  
ให้มีความสามารถในการสร้างการผลิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็ง
กลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ในกิจกรรมพัฒนาที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตในพ้ืนที่เกษตรแผนใหม่  

5.2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาลของ ส.ป.ก. ให้มีศักยภาพ 

มีความเหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน  

5.2.3 เป้าหมาย เกษตรกรจำนวน 750 ราย  

5.2.4 พื้นที่ดำเนินการ พ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดิน จำนวน 8 จังหวัด ได้แกจ่ังหวัดชลบุรี 
สระแก้ว นครราชสีมา กาฬสินธุ์ อุทัยธานี กาญจนบุรี ชุมพร และสุราษฎร์ธานี 

5.2.5 งบประมาณ 6.5731 ล้านบาท 

5.2.6 หน่วยงานดำเนินการ กรมพัฒนาที่ดิน  

5.2.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

 



140 
 

 
 

5.2.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน  
1) พิจารณาฐานข้อมูลพ้ืนที่แปลง ส.ป.ก. ในพ้ืนที่ 9 จังหวัด ที่จัดให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ 

เพ่ือทราบปัญหา และความต้องการผลิตพืชของเกษตรกร  
1.1. สำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน 6,120  ไร่ 
1.2. บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช 523 ตัวอย่าง 

2) ทำแผนสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามต้องการ ตามศักยภาพในพื้นที่ 
3) ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ สาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน 

3.1 ส่งเสริมสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 375 ตัน 
3.2 ส่งเสริมสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ 75,000 ลิตร 
3.3 ปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด (โดโลไมท์) 76 ตัน 
3.4 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 152 ไร่ 
3.5 ผลิตและจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 118 ตัน 
3.6 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดบำรุงดิน 14,750 ไร่ 

4) สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
5) ติดตามประเมินผล 

5.2.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
พ้ืนที่โครงการฯ มีศักยภาพความเหมาะสมในการผลิตพืช เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์

จากที่ดินได้อย่างยั่งยืน 
5.2.10 ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ  

 ผลผลิตโครงการ (Output) : เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาที่ดิน 

 ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่เกษตรแผนใหม่ 
สามารถเพ่ิมศักยภาพการผลิตได้  

 

5.3 กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร   
5.3.1 หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้นั้น 
ต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม องค์กรและชุมชนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับ
ของการพ่ึงพาตนเอง และในระดับของการแข่งขัน โดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา กลไกหนึ่ง    
ที่สนับสนุนให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถไปสู่เป้าหมายดังกล่าว   
นั่นคือ การนำเอากระบวนการจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มในขั้นพ้ืนฐานไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย การมีส่วนร่วม 
การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้มีความสามารถ     
ในการแสวงหาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา กำหนดแนวทางในการพัฒนา การแสวงหาและการจัดการกับทรัพยากร
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ในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด รวมทั้งการนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิต    
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและผลิตภัณฑ์
เกษตรมาประยุกต์ในการขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ      
ทั้งในด้านเชิงธุรกิจและสังคม นอกจากนี้การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรยังต้องคำนึงถึงการมีสุขภาวะที่ดี     
ซึ่งได้ต้องอาศัยระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัยหรือระบบอาหารที่ยั่งยืน การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร
จะต้องดำเนินการหลายกิจกรรม เช่น การผลิต การปรุงประกอบอาหาร ถนอมอาหาร การจัดเลี้ยง การจัดหา/
สำรองอาหารในภาวะปกติและยามวิกฤต การใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารและการจัดทำบ้านเกษตรสมบูรณ์
เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร 

ดังนั้น การดำเนินการเพ่ือการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้
และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม ทั้งเครือข่ายในสาขาอาชีพและเครือข่ายหลากหลาย
สาขาอาชีพด้านสหวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนให้เกิดผู้นำ
เกษตรกรที่มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีของการบริหารงานเกษตรในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมุ่งหวังว่าจะเกื้อหนุน ให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่ม องค์กรเกษตรกร เพ่ือการพัฒนาทางการเกษตร
และสังคมเกษตรกรอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป 

5.3.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

และกลุ่มยุวเกษตรกร) มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ชัดเจน ช่วยเหลือ    
ซึ่งกันและกัน มีความม่ันคงในการประกอบอาชีพ และก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง 

2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกกลุ่ม และองค์กรเกษตรกรมีความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งการผลิต การเพ่ิมมูลค่า การบริการและการตลาด รวมทั้งการเสริมสร้าง    
และพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็ง       
และพ่ึงพาตนเองได้ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร 

3) พัฒนากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพ่ือเป็นกลไกล     
ในการจัดการเรียนรู้รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ขยายผลสู่ชุมชน และสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม    
เพ่ือเสริมและพัฒนา ให้องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเอง และการพึ่งพากันเอง  

4) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง และใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหาร เพ่ือใหเกิดความมั่นคง   
ด้านอาหารในระดับชุมชน 

5.3.3 เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรจำนวน 1,723 กลุ่ม เกษตรกรจำนวน  25,000 ราย แบ่งเป็น  
1) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 308 กลุ่มและเกษตรกรสมาชิกกลุ่มฯ จำนวน 4,620 ราย  
2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 533 กลุ่ม สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 8,915 ราย 
3) กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 882 กลุ่ม และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 11,466 ราย  
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4) เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรต้นแบบ ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 
7 สาขา/ประเภท 

5.3.4 พื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 

5.3.5 งบประมาณ จำนวน 26.7297 ล้านบาท 

5.3.6 หน่วยงานดำเนินการ กรมส่งเสริมการเกษตร 

5.3.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

5.3.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 
1) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 

1.1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง
จัดกระบวนการเรียนรู้ จำนวน 2 คร้ัง 

- ครั้งที่ 1 วิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร   
สู่ Smart Group และจัดทำ IFPP รายกลุ่ม 

- ครั้งที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรตามแผน IFPP 
1.2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนากลุ่มฯ ต้นแบบ 

(สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร
ตามความต้องการของกลุ่มภายใต้งบประมาณที่ได้รับ โดยให้กลุ่มที่ผ่านข้อ 1 แล้ว) 

1.3) สัมมนาเครือข่ายกลุ่มฯ ระดับจังหวัด 
2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

2.1) กิจกรรมพัฒนากลุ่มแม่บ้านฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน  

(1) จัดกระบวนการเรียนรู้ จำนวน 2 ครั้ง 
- ครั้งที่ 1 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่ จัดทำแผนการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้

ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน 
- ครั้งที่ 2 พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบฯ  

(2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือพัฒนากลุ่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบฯ (สนับสนุน
เครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ที่จำเป็นในการพัฒนา ตามงบประมาณที่ได้รับ) 

2.2) พัฒนาศักยภาพกลุ่มฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group จัดกระบวนการ
เรียนรู้ จำนวน 2 ครั้ง 

- ครั้งที่ 1 ประเมินสถานการณ์วิเคราะห์พ้ืนที่ จัดทำแผนพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group 
- ครั้งที่ 2 พัฒนาศักยภาพสู่ Smart Group 
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2.3) พัฒนาศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านฯ  
(1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิมศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มฯ      

ระดับจังหวัด 
(2) จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มฯ ระดับเขต 
(3) จัดงานแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มฯ ระดับเขต 
(4) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนงานกลุ่มฯ และงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร 

2.4) กิจกรรมส่งเสริมการแปรผลผลิตทางการเกษตรขั้นพ้ืนฐานในองค์กรเกษตรกร   
(3 ก) ดำเนินการในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหาร) หรือที่มี
กิจกรรมด้านอื่น แต่ต้องการดำเนินกิจกรรมแปรรูปฯ  

(1) จัดกระบวนการเรียนรู้ 
- ระยะที่ 1 จัดทำแผนส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั้นพ้ืนฐาน 
- ระยะที่ 2 พัฒนาทักษะการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั้นพ้ืนฐาน 

(2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
3) กลุ่มยุวเกษตรกร 

3.1) เสริมสร้าง พัฒนากลุ่มฯ ให้มีความเข้มแข็ง 
(1) พัฒนาศักยภาพกลุ่มฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Smart Group 

(1.1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสู่ Smart Group ต้นแบบ 
(1.2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพการเกษตรตามแผน    

พัฒนาศักยภาพกลุ่มฯ ต้นแบบ 
(2) จัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ 
(3) พัฒนาเยาวชนเกษตรในระดับอุดมศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็น

เกษตรกรรุ่นใหม่ 
(3.1) อบรมถ่ายทอดความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น  
(3.2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื ่อพัฒนาทักษะและกลุ ่มยุวเกษตรกร

ระดับอุดมศึกษา 
(3.3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมศักยภาพกลุ่มฯ 

(4) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานยุวเกษตรกร 
(4.1) จัดงานวันยุวเกษตรกรโลก 
(4.2) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
(4.3) จัดทำสื่อการเรียนรู้วิดิทัศน์การดำเนินงานกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร 
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3.2) การแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรระหว่างประเทศ 
(1) เตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับ

สภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC)  
(2) แลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรและผู้นำยุวเกษตรกรกับเกาหลีใต้ 
(3) แลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับวิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบูจิ ญี่ปุ่น 
(4) ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ก่อน

เดินทางไปฝึกงาน ณ ญี่ปุ่น (โคอิบูจิ) 
(5) แลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับสหรัฐอเมริกา 

4) การส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในระดับชุมชน 
4.1) ขับเคลื่อนงานดำเนินงานส่งเสริมความม่ันคงอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

(1) อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคง     
ด้านอาหารระดับชุมชน ระดับเขต  

(2) ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหารระดับชุมชน 
(2.1) จัดกระบวนการเรียนรู้ 

- ระยะที่ 1 สร้างการรับรู้ วิเคราะห์พ้ืนที่ และจัดทำแผนสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารระดับชุมชน 

- ระยะที่ 2 พัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจการเกษตรเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน 

- สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างแหล่งอาหารระดับชุมชน 
(2.2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (สนับสนุนปัจจัยการสร้างแห่งอาหารในครัวเรือน

และชุมชน ตามแผนที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ระยะท่ี 1) 
4.2) ขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของหมู่บ้าน

ความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน 
(1) จัดกระบวนการเรียนรู้ 

- ระยะที่ 1 เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน 
- ระยะที่ 2 เพ่ือพัฒนาทักษะตามแผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน 

(2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน 
4.3) จัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือความมั่นคง

ด้านอาหาร (กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำเอกสารเผยแพร่เรื่อง “การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในครัวเรือนอย่างง่าย 
1,000 เล่ม) 
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5) การส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
5.1) จัดกระบวนการเรียนรู้ 

- ระยะที่ 1 สร้างการรับรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย และวางแผน
การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเคหกิจเกษตรในกลุ่มเกษตรสูงวัย 

- ระยะที่ 2 พัฒนาทักษะตามแผนดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมเคหกิจเกษตร       
ในกลุ่มเกษตรสูงวัย 

5.2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมเคหกิจเกษตร      
ในกลุ่มเกษตรสูงวัย 

6) การสร้างความภาคภูมิใจในการสืบทอดอาชีพเกษตรกร 
6.1) ประกวดคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น 

(1) ระดับจังหวัด ประกอบด้วย  
(1.1) เกษตรกรดีเด่น จำนวน 3 สาขาอาชีพ คัดเลือกสาขาละ 1 คน ได้แก่ 

อาชีพทำสวน อาชีพทำไร่ อาชีพไร่นาสวนผสม  
(1.2) บุคคลทางการเกษตรดีเด่น จำนวน 1 สาขา คัดเลือกสาขาละ 1 คน 

ได้แก่ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 
(1.3) สถาบันเกษตรกรดีเด่น จำนวน 2 ประเภท คัดเลือกประเภทละ 1 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร 
(2) ระดับเขต ประกอบด้วย  

(2.1) เกษตรกรดีเด่น จำนวน 3 สาขาอาชีพ คัดเลือกสาขาละ 1 คน ได้แก่ 
อาชีพทำสวน อาชีพทำไร่ อาชีพไร่นาสวนผสม  

(2.2) บุคคลทางการเกษตรดีเด่น จำนวน 2 สาขา คัดเลือกสาขาละ 1 คน 
ได้แก่ 1) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 

(2.3) สถาบันเกษตรกรดีเด่น จำนวน 2 ประเภท คัดเลือกประเภทละ 1 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร 

(3) ระดับประเทศ (เกษตรกร บุคลากรทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น) 
6.2) จัดประชุมและนำเสนอผลการคัดเลือกการประกวดเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร 

และสถาบันเกษตรกร 
6.3) การยกย่องเชิดชูเกียรติ (ประกาศผลมอบประกาศนียบัตร และ/หรือโล่รางวัล 

รวมทั้งเงินรางวัลอันดับที่ 1 - 3 ของผู้ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ) 
7) การปรับโครงสร้างหนี้ กลุ่มเกษตรกร 10 กลุ่ม 
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5.3.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) 

มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดแนวทางในการพัฒนา การจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่น 
รวมทั้งการนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐาน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งในด้านเชิงธุรกิจและสังคม ตลอดจนการดำเนินการเพ่ือการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 

5.3.10 ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output) :  

1) กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) รวมจำนวน 1,723 กลุ่ม มีการรวมกลุ่มโดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์     
ที่ชัดเจน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน มีความมั่ นคง   
ในการประกอบอาชีพ และก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง  

2) สมาชิกกลุ่ม และองค์กรเกษตรกร จำนวน 1,723 กลุ่ม สมาชิกจำนวน 
25,001 ราย ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งการผลิต การเพ่ิมมูลค่า การบริการและการตลาด รวมทั้งการเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็ง
และพ่ึงพาตนเองได้ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร การพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Farmer 
และ Smart Group 

3) กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร จำนวน 462 กลุ่ม ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชน และ 
ศูนย์เป็นกลางของการสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้องค์กร
เกษตรกรมีความเข้มแข็ง  

4) กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร จำนวน 83 กลุ่ม สามารถสร้างและใช้ประโยชน์     
จากแหล่งอาหาร เกิดความม่ันคงด้านอาหารในระดับชุมชน 

ผลลัพธ์ (Outcome)  
องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง โดยมีแผนและดำเนินกิจกรรมตามแผนอย่าง

ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ โดยสมาชิกของกลุ่ม องค์กรเกษตรกร มีส่วนร่วม มีความร่วมมือ และร่วมกัน
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน  
(กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน) 

6.1 หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ต้องการให้ประเทศไทยมีการขยายตัว

ของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่ งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สู ง ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ               
ของผู้ประกอบการ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
และการท่องเที่ยว สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชน
รวมตัวกันประกอบกิจการ โดยอาศัยทรัพยากร แรงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ มาผลิตเป็นสินค้า
หรือบริการทีเ่ป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนอยู่บนพ้ืนฐาน
การดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ และสามารถเป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง 

กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมีหน้าที่      
ในการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือกำหนดนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน      
ทำหน้าที่นายทะเบียนในการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนแล้ว          
86,000 แห่ง มีสมาชิกรวมกัน 1.5 ล้านคน ประกอบกิจการทั้งภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรและภาคบริการ 
นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนตามภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ การส่งเสริม
ความรู้ในการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพได้การรับรองมาตรฐานตรงกับความต้องการ  
ของตลาด โดยสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เพ่ือวางแนวทางแก้ไขปัญหาของตนเอง 
เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบกิจการในระดับที่สูงขึ้น มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้    
ในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลทำให้เศรษฐกิจชุมชนมีความยั่งยืนและเป็นพลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศได้ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ต่อไป 

6.2 วัตถุประสงค ์
6.2.1 เพ่ือสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  พ .ศ. 2548  

ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
6.2.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

6.3. เป้าหมาย 
6.3.1 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจำนวน 17,640 ราย (วิสาหกิจชุมชน 1,764 แห่ง) 
6.3.2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 77 เครือข่าย 

6.4 พื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการใน 76 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
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6.5 งบประมาณ กรมส่งเสริมการเกษตร 38.5147 ล้านบาท และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 11.0990 ล้านบาท 

6.6 หน่วยงานดำเนินการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

6.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564 

6.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 
6.8.1 สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.  2548 

ดำเนินการเพ่ือให้เกิดนโยบาย แนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงาน 
โดยดำเนินงานใน 10 กิจกรรม/กิจกรรมย่อย ได้แก่ 

1) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (จำนวน 2 ครั้ง) จัดประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน 
รวมถึงผลักดันให้เกิดการบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในทุกระดับ  

2) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ 
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (จำนวน 2 ครั้ง) จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือคณะทำงาน   
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพ่ือดำเนินการตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ในการผลักดันนโยบาย มาตรการและแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ
งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนมอบหมาย 

3) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด (77 จังหวัด ๆ ละ 2 ครั้ง)     
จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด เพ่ือกำหนดแนวทาง  วิธีการส่งเสริมและ
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด และสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัด
เป็นอย่างมีเอกภาพ รวมถึงเสนอแนะแนวทาง/ปัญหาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

4) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้ง        
โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิ สาหกิจชุมชน 
(77 จังหวัด ๆ ละ 1 ครั้ง) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่ แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสากิจชุมชน 
เพ่ือผลักดันการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดวางไว้ 
รวมถึงดำเนินการตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมอบหมาย 

5) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน  
5.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริม

การเกษตร (จำนวน 2 ครั้ง) เพ่ือจัดประชุมเพ่ือประสาน กำกับดูแลการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน   
และเครือข่ายให้เป็นไปตามแผนงานโครงการและแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติ
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ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 วิเคราะห์ ประมวลผล และหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเสนอต่อกรมส่งเสริมการเกษตร 

5.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต  
(6 เขต ๆ ละ 2 ครั้ง รวม 12 ครั้ง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจัดประชุมเพ่ือประสาน ติดตาม ประเมิน
และรายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับเขต เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประสานงาน วิสาหกิจชุมชน 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

6) สัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (จำนวน 2 ครั้ง)       
เพ่ือประมวลความคิดเห็นและพิจารณาทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจากกรรมการผู้แทน
วิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
และเพื่อบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระหว่างกรรมการผู้แทนวิ สาหกิจชุมชน    
กับกรมส่งเสริมการเกษตร 

7) สัมมนาบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคี (จำนวน 2 ครั้ง) เพ่ือผลักดัน
ให้เกิดการบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระหว่างหน่วยงานภาคีที่ให้การส่งเสริมแก่วิสาหกิจชุมชน รวมถึง
เสนอแนวทางการส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

6.8.2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน ผ่านการสร้างกระบวนการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ดังนี้ 
1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน 17,640 ราย/

วิสาหกิจชุมชน 1,764 แห่ง) ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพในการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน  

1.1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพ     
และจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนทราบถึงปัญหาและนำไปจัดทำแผนพัฒนากิจการ 
โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจชุมชนในการดำเนินงาน  

1.2) สำนักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจ
ชุมชนที่ได้ดำเนินการตามข้อ 1.1) เพ่ือให้เกิดการยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน  

1.3) ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอีกครั้งหลังสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมตามข้อ 1.2) 
และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

1.4) กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ติดตามการดำเนินงานยกระดับวิสาหกิจชุมชนตามแผนพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชน 
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2) พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ (77 จังหวัด ๆ ละ 20 ราย) เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ด้านการดำเนินกิจการให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่  หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ต้องการดำเนินกิจการใน
รูปแบบวิสาหกิจชุมชน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่
ที่จะรับช่วงการดำเนินกิจการต่อ (ทายาท) หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) โดยจัดเวทีเรียนรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน และศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน            
ที่ประสบความสำเร็จ เพ่ือนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับกิจการของตน 

3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (จำนวน 77 เครือข่าย) ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด โดยดำเนินการ ดังนี้ 

3.1) จัดสัมมนาพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (เจ้าหน้าที่ 100 ราย
จังหวัด เขต ส่วนกลาง รวม 2 ครั้ง) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทุกระดับ เพ่ือสร้าง    
ความเข้าใจในการดำเนินการสร้างเครือข่ายให้กับวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ตามแผนพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  

3.2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่น สนับสนุนให้เกิด
การประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่าย 
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ของเครือข่าย และสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาเครือข่าย โดยแบ่งการ
สนับสนุนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เครือข่ายต้นแบบ และเครือข่ายขยายผล 

4) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น (770 ราย 77 วิสาหกิจชุมชน) 
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยให้ความรู้กับสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนในเรื่องการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น การพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ   
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  และสนับสนุนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย คือ 

4.1) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้นให้วิสาหกิจชุมชน
เป้าหมาย ให้วิชาการที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับระดับการผลิตของวิสาหกิจชุมชน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น การพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  

4.2) สนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนตามข้อ 4.1) ในการเพ่ิมมูลค่า
สินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น 

4.3) สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าวิสาหกิจชุมชนที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่น
ของวิสาหกิจชุมชนและมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจและการตลาด จังหวัดละ 2 ผลิตภัณฑ์ (รวม 154 แบบ) 

5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ดำเนินการใน 21 แหล่ง) เพ่ือพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ/ศูนย์
ขยายพันธุ์พืช เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนายกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีมาตรฐาน
คุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม เป็นต้นแบบการท่องเที่ยว       
เชิงเกษตร ให้แก่วิสาหกิจชุมชนและบุคคลทั่วไป สามารถมาเรียนรู้และท่องเที่ยวได้ เป้าหมายดำเนินการในศูนย์
ปฏิบัติการฯ/ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่มีศักยภาพ จำนวน 21 ศูนย์ 
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6.8.3 ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 
ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีพัฒนาไปเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชน

และประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) (ประกวด 77 จังหวัด 6 เขต 1 ประเทศ) ดำเนินการ

ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เพ่ือคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง 
พ่ึงตนเองได้ เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนให้วิสาหกิจชุมชนอ่ืน ๆ หรือผู้ที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้    
ซึ่งจะทำให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีการเรียนรู้
ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับจังหวัด เขต และระดับประเทศ และจัดให้มีการ
เชิดชูเกียรตวิิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ 

1.1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด 
1.2) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต จำนวน 6 เขต 
1.3) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 1 ครั้ง 
1.4) จัดงานสังเคราะห์องค์ความรู้และเชิดชูเกียรติวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ 1 ครั้ง 

2) พัฒนาวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ (จำนวน 6 แห่ง) สนับสนุน       
ให้วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต และวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ที่ผ่านการประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นในปีงบประมาณ 2563 ให้เหมาะสมสำหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจการ 
โดยโอนงบประมาณให้จังหวัดที่วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตตั้งอยู่เป็นผู้ดำเนินการรวม 6 แห่ง 

3) เผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่น โดยการรวบรวมข้อมูลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ประจำปี 2563 และจัดทำเป็นรูปเล่มเพ่ือเผยแพร่ผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนดีเด่นแก่บุคคลทั่วไป 

6.8.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (882 อำเภอ) 
1) พัฒนาการดำเนินงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  (1,000 เล่ม) จัดทำคู่มือการบันทึก

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน (ปี 2564) เกี่ยวกับการจดทะเบียน/ต่อทะเบียน/ยกเลิกทะเบียน/เพิกถอนทะเบียน/
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียน/e-catalog และข้อมูลข่าวสารวิสาหกิจชุมชน 

2) สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (882 อำเภอ) เป็นค่าใช้จ่ายวัสดุ
สำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการดำเนินงานการจดทะเบียน/เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน         
และการคัดกรองวิสาหกิจชุมชน 

6.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินกิจการ สามารถสร้างรายได้จากการประกอบกิจการ

เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 

 



152 
 

 
 

6.10 ผลผลิตและสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output) : 

1) สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 17,640 ราย (วิสาหกิจชุมชน 1,764 แห่ง) ได้รับการพัฒนาความรู้
ด้านการบริหารจัดการกิจการวิสาหกิจชุมชน และได้รับการส่งเสริมการยกระดับตามแผนพัฒนากิจการ 882 แห่ง 

2) เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 77 เครือข่าย (77 จังหวัด) ได้รับการพัฒนาความรู้และขับเคลื่อน
การเชื่อมโยงกิจกรรม รวมทัง้เกิดความร่วมมือของวิสาหกิจชุมชนในการจัดตั้งเครือข่าย 

3) ทายาทวิสาหกิจชุมชน และหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ไม่น้อยกว่า 
1,540 ราย ได้รับการองค์ความรู้และบ่มเพาะการประกอบกิจการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 

4) สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 770 ราย ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น 
5) เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจำนวน 21 แหล่ง 

ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome) : 
1) วิสาหกิจชุมชนที่สมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการสามารถนำความรู้    

ทีไ่ด้มาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาและยกระดับกิจการของวิสาหกิจชุมชน 
2) เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในเครือข่าย 

ร่วมทั้งสามารถวางแนวทางการแก้ไขปัญหาของวิสาหกิจชุมชนได้ 
3) ทายาทวิสาหกิจชุมชน และหรือ เกษตรกรรุ่นใหม่  (Young Smart Farmer) ร่วมขับเคลื่อน        

หรือก่อตั้งกิจการวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ 
4) วิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างรายได้เพ่ิมจากการแปรรูปสินค้าเกษตรในท้องถิ่น 
5) เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ : สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 17,640 ราย ได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน

และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจชุมชนได้รับการยกระดับศักยภาพในการดำเนินกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนการตามแผนพัฒนากิจการ 882 แห่ง หรือคิดเป็น 618 วิสาหกิจชุมชน 
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7. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการภาคการเกษตร 
(Agricultural Service Provider: ASP) 

7.1 หลักการและเหตุผล 
ภาคการเกษตรมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทย ในปี พ.ศ.2562 ประชากร 11.15 ล้านคน 

ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรรม คิดเป็นร้อยละ 30.13 ของผู้มีงานทำ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ , 2562)       
ซึ่งรูปแบบการเกษตรของไทยมีลักษณะเป็นฟาร์มขนาดเล็กใช้แรงงานคนเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันการเกษตรของไทย 
มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีต โดยที่เกษตรกรไทยมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น ขาดการสืบทอดอาชีพเกษตรกรไปสู่คนรุ่นใหม่
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง ซึ่งจะส่งผลด้านลบต่อเศรษฐกิจและความม่ันคงด้านอาหารของประเทศไทย
ในอนาคต ทั้งนี้หลายประเทศก็ประสบปัญหาฯ เช่นกัน แนวทางหนึ่งที่ประเทศเหล่านี้  ใช้ในการแก้ปัญหา   
โดยการจัดตั้งหน่วยงานที่ให้บริการด้านการเกษตร หรือที่เรียกว่า (Agricultural Service Providers : ASP) 
มาเพ่ือให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เช่น การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร การบริหาร
จัดการฟาร์ม การจัดหาปัจจัยการผลิต ให้ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุน จัดหาตลาด 
รวมถึงการบริการด้านโลจิสติกส์ แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการซึ่งบริการเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลนแรงงานและช่วยให้ฟาร์มขนาดเล็กสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ได้ 

ประเทศที่มีการให้บริการ ASP เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา มีคณะทำงานด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน

ภาคใต้หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Southern SAWG ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตรที่ยั่งยืน

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรระดับภูมิภาคท่ีทำงานร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องใน 13 รัฐ ประเทศออสเตรีย 

บริษัท CropOM ให้บริการดาวเทียมเพ่ือการเกษตร นำข้อมูลมาใช้วางแผนการผลิต ให้ข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เฉพาะด้าน เช่น ความแห้งแล้งการรายงานสถานการณ์น้ำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ และแจ้งเตือน     

แบบเรียลไทม์หน่วยงาน Agriculture Victoria State Government ประเทศออสเตรเลียให้บริการวิจัยพัฒนา

ด้านการเกษตร ปรับปรุงการผลิต เชื่อมต่อตลาดต่างประเทศ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร และควบคุม

การรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ 

ASP จะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาภาคเกษตรของไทย ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือการผลิตที่มีคุณภาพ ผลผลิตได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

สามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเสียหายกับการผลิตน้อยที่สุดในทุกขั้นตอน     

และลดปัญหาขาดแคลนแรงงานได้อีกด้วย การเกษตรกรรมสมัยใหม่จึงต้องเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็ง และให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพมีราคาเหมาะสม ดังนั้นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 

จึงเห็นความสำคัญในการศึกษา เรื่องการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภาคการเกษตร 

Agricultural Service Provider เพ่ือให้เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรของประเทศไทย

ให้เติบโตอย่างยั่งยืน  
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7.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
7.2.1 เพ่ือศึกษาความต้องการรับบริการด้านการเกษตร ในสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
7.2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ ASP ของไทย  
7.2.3 เพ่ือศึกษาประเภทการให้บริการของ ASP แก่ผู้รับบริการ  
7.2.4 เพ่ือให้ได้รูปแบบการบริการของ ASP ที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ 

7.3. เป้าหมาย 
7.3.1 เกษตรกรที่รับบริการ ASP ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
7.3.2 ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ASP ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

7.4 พื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการในพ้ืนที่ที่มีการให้บริการ ASP ของ สศท. 1 - 12 

7.5 งบประมาณ 2.2840 ล้านบาท 

7.6 หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 

7.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

7.8 วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน การศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการภาคการเกษตร รวมทั้งแนวทางการพัฒนา ASP มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 

7.8.1 เตรียมงานและวางแผนงาน 
1) จัดทำกรอบแนวคิด และสำรวจเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่รับบริการ ASP และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการ ASP ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
2) อบรมพัฒนาความรู้เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ให้กับนักวิจัยบูรณาการ สศท. 1 - 12  

7.8.2 ดำเนินการวิจัย 
1) ทบทวนการให้บริการ ASP 
2) สัมภาษณ์แบบเชิงลึก เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรผู้รับบริการ ASP และผู้ให้บริการ ASP 

ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
- ศึกษาสถานการณ์การให้บริการด้านการเกษตร ASP ของประเทศไทย ทั้งด้านปริมาณ

และคุณภาพ รวมทั้งความต้องการของผู้รับบริการ 
- ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการให้บริการภาคการเกษตร ASP  
- ศึกษาระดับคุณภาพของผู้ให้บริการ ASP โดยการวิเคราะห์คุณภาพการบริการ 5 ด้าน  

คือ 1) ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability) 2) การให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ (Assurance) 
3) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 4) เข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ (Empathy) 
และ 5) การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) 

- ศึกษาพึงพอใจของผู้รับบริการ ASP โดยการวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด 7 ปัจจัย 
(7Ps) ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ปัจจัยด้านราคา (Price) 3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
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(Place) 4) ปัจจัยด้ านการส่งเสริมการตลาด(Promotion) 5) ปัจจัยด้ านบุคคล (People) 6) ปัจจัย          
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และ 7) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 

3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิ์ภาพ ASP โดยการสัมมนา Focus Group เพ่ือ
ระดมความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ ASP ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 

4) ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุป 
5) จัดทำรายงานผลการศึกษา 

7.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 
7.9.1 ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ ASP 

7.9.2 เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลและข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินการได้ 

7.10 ผลผลิตและสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิต (Output) 

1) รายงานผลการศึกษาและบทความทางวิชาการ “การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการภาคการเกษตร Agricultural Service Provider” จำนวน 1 เรื่อง 

2) นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ของ สศท. 1 - 12 ได้รับการพัฒนาความรู้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome) : เกษตรกรผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ASP 

นำข้อมูลจากผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 50 
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8. โครงการพัฒนาผลิตสินค้าชุมชน 

8.1 หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นการดำเนินการที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็น

ประเทศรายได้สูง ที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต 
โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น      
และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และความไม่เสมอภาค ตามเป้าหมายการพัฒนา    
ของยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์   
จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ผ่านการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและพฤติกรรม และด้านการ     
สร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างรายได้       
ให้เกษตรกร และการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เน้นตอบโจทย์
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ื อให้การเติบโต      
ของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่
ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เก่ียวข้อง 

กรมปศุสัตว์ เห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จึงได้นำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก มาจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
ในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ ช่วยสร้างรายได้และช่องทางจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนได้ต่อไป 

8.2 วัตถุประสงค์ 
8.2.1 เพ่ือนำผลผลิตจากการเลี้ยงปศุสัตว์ในพ้ืนที่มาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ทางอาหารของท้องถิ่น 
8.2.2 เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและพัฒนาให้เป็นสินค้า OTOP 
8.2.3 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร

และผลิตภัณฑ์ OTOP 

8.3 เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์/วิสาหกิจชุมชน 

8.4 พื้นที่ดำเนินการ พ้ืนที่ 9 จังหวัด ได้แกจ่ังหวัดอ่างทอง ฉะเชิงเทรา ศรีสะเกษ นครพนม น่าน พิษณุโลก 
ราชบุรี พัทลุง และยะลา 
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8.5 งบประมาณ 1.7955 ล้านบาท 

8.6 หน่วยงานดำเนินการ กรมปศุสัตว์ 

8.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

8.8 วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน 
8.8.1 คัดเลือกผู้ผลิตฯ และชนิดปศุสัตว์ที่เลี้ยงในพ้ืนที่และเหมาะสมที่จะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์

อาหาร ที่เป็นวัฒนธรรมการบริโภคของพ้ืนที่ 
8.8.2 ทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
8.8.3 ขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP 
8.8.4 ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาด 

8.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 9 ผลิตภัณฑ์  

8.10 ผลผลิตและผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output) : จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 9 ผลิตภัณฑ์  
ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome) : ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการพัฒนา 

และสามารถวางจำหน่ายสร้างรายได้ 
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9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 

9.1 กรมการข้าว (โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร) 

9.1.1 หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันผลผลิตข้าวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และยังสามารถส่งออกเป็นสินค้าหลักนำรายได้เข้าสู่

ประเทศปีละหลายพันล้านบาท แต่ในปี พ.ศ. 2555 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกของข้าวไทยมีแนวโน้มลดลง 
(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ทั้งนี้มีผลกระทบจากปัจจัยหลายประการเช่น การแข่งขันที่รุนแรง     
ในตลาดการค้าข้าวโลก โดยมีประเทศคู่แข่งการส่งออกข้าวสารไปยังตลาดโลก ได้แก่ เวียดนาม อินเดีย รวมถึง
ผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐ เป็นต้น (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย , 2557) ประกอบกับปัจจุบันความนิยม  
ในการบริโภคข้าวเพ่ือสุขภาพมีมากขึ้น เป็นโอกาสที่ประเทศไทยต้องพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตข้าว      
ให้สามารถผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยการพัฒนาด้านการผลิต  
ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการผลิต
ที่มีระบบมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร มีกระบวนการผลิต
ที่สามารถลดต้นทุน และช่วยสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับสินค้าข้าว รวมถึงการจำหน่าย
สินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการตลาด เป็นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตข้าว
ให้สูงขึ้น มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคง และเพ่ือให้งานบรรลุตามแนวทางจำเป็นต้องมีการบูรณาการ
ทำงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกรมการข้าว รวมทั้งความร่วมมือกับหน่วยงานเอกช น           
ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจข้าว ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน โรงสีสหกรณ์       
กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน เป็นต้น 

9.1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของโรงสีสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชนให้เตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการจัดทำ

ระบบ GMP โรงสีข้าว 

2) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว       

ทั้งการผลิต การแปรรูป และการตลาด ให้เข้าสู่ระดับสินค้า OTOP 

3) เพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีความพร้อมเข้าสู่ ระบบควบคุมภายใน      

แบบกลุ่ม (ICS) และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

4) เพ่ือส่งเสริมการขึ้นทะเบียนข้าวพ้ืนเมืองให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพ่ิมมูลค่าด้วย

การสรา้งอัตลักษณ์หรือเรื่องราวแหล่งกำเนิดให้กับสินค้าข้าวและให้ได้การรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ 

5) เพ่ือจัดหาและเชื่อมโยงตลาดที่จะรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิต

ข้าวอินทรีย์ และผลผลิตข้าว GAP ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้เกษตรกรสามารถ

ขายได้ในราคาท่ีสูงตามคุณภาพ 

6) เพ่ือส่งเสริมการผลิตสินค้าและจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ทั้งในและต่างประเทศ 
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7) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชิงโภชนาการและแปรรูป ที่สามารถสนับสนุนการใช้ข้อมูล  

เพ่ือประกอบการประชาสัมพันธ์ข้าวและยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติวิเคราะห์สาระสำคัญและสารออกฤทธิ์    

ทางชีวภาพ รวมทั้ง คุณสมบัติเฉพาะของข้าว ในเชิงบริโภคและแปรรูป 

8) เพ่ือเชื่อมโยงและประชาสัมพันธ์ตลาดข้าวคุณภาพ ข้าวตลาดเฉพาะและผลิตภัณฑ์       

จากข้าวระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและช่องทางการจำหน่ายและเพ่ิมมูลค่าข้าวได้มากข้ึน  

9.1.3 เป้าหมาย 
1) กลุ่มเกษตรกร จำนวน 8 กลุ่ม ได้รับการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า OTOP  

2) กลุ่มเกษตรกร จำนวน 30 จังหวัด ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาด 

3) กลุ่มเกษตรกร จำนวน 10 กลุ่ม ได้รับเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ 

9.1.4 พื้นที่ดำเนินการ 
1) พ้ืนที่เป้าหมาย 50 จังหวัด 

2) ศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ 32 ศูนย ์

3) ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

9.1.5 งบประมาณ  28.4170 ล้านบาท 

9.1.6 หน่วยงานดำเนินการ กรมการข้าว 

9.1.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564 

9.1.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 
1) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผลิตข้าวพ้ืนเมืองและข้าวสี ข้าว GI 
2) กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP 
3) กิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย 

9.1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/โรงสีสหกรณ์ มีความรู้ด้านระบบ ICS มาตรฐานข้าวอินทรีย์ 

มาตรฐาน GMP และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว 

2) เกษตรกรมีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเกษตรกร        

มีความเข้มแข็งนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

3) ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าข้าวคุณสมบัติพิเศษที่มีคุณภาพได้รับการรับรองตาม

มาตรฐาน และมีคุณค่าทางโภชนาการ ผ่านช่องทางการตลาดที่มีความหลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายเพิ่มมากข้ึน 
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4) กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพ (ข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP) มีตลาดรองรับชัดเจนและ

ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานต่างประเทศ มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายผลผลิตให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าว      

ในโครงการฯ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนให้แก่เกษตรกร ทั้งด้านสุขภาพและรายได้ 

5) ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ข้าวคุณภาพและสามารถส่งออกต่างประเทศได้

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประมาณการผลผลิตข้าวที่รับซื้อได้ ง่ายต่อการจัดทำแผนงานซื้อ-ขายข้าวได้ชัดเจน 

ได้รับการจัดสรรโควต้า EU สำหรับผู้ประกอบการที่รับซื้อข้าวคุณภาพในโครงการฯ ได้รับการส่งเสริมประชาสัมพันธ์

เพ่ือขยายตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP 

6) ทำให้สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวตลาดเฉพาะและข้าวคุณภาพของไทยเป็นที่รู้จักสู่กระแสนิยม

ของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง สามารถเชื่อมโยงข้าวตลาดเฉพาะระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเพ่ิมกำลังซื้อ

ข้าวคุณภาพของไทยและช่องทางการจำหน่ายให้มากข้ึน 

7) คนไทยได้ตระหนักรู้คุณค่า เกิดความรัก หวงแหน และช่วยกันอนุรักษ์วิถีชีวิตเกี่ยวกับข้าว

และชาวนาให้คงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป 

8) เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดของข้าวไทย ในตลาดบริโภคทั่วไปและตลาดสุขภาพ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 9.1.10 ผลผลิตและผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output)  

1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- พื ้นที ่รองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์     

และข้าว GAP ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 50 จังหวัด 
- กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวได้รับการสนับสนุนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับ

ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อย่างเป็นระบบ จำนวน 76 กลุ่ม 
 2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

- โรงสีสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาระบบ GMP โรงสีข้าว  
- กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้า OTOP 
- กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ด้านระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ตามมาตรฐาน

ข้าวอินทรียแ์ละการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
- กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ      

ได้การรับรองตามมาตรฐานอินทรีย์, GAP, GI ไทย และ GI-EU 
- สินค้าข้าวที่มีเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ได้รับความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับ

ของผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ 
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ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome)  
1) โรงสีสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาระบบ GMP โรงสีข้าว 
2) กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนและต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์  
3) กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ด้านระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ตามมาตรฐาน

ข้าวอินทรียแ์ละการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน 
4) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาสินค้าข้าวให้มีคุณภาพ และได้รับ

การรับรองมาตรฐานการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
5) กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพอินทรีย์ ข้าว GAP และข้าว GI สามารถเชื่อมโยง

กับผู้ประกอบการ เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคภายในประเทศ รวมไปถึงการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ 
ส่งผลให้มีปริมาณการส่งออกข้าวอินทรีย์ ข้าว GAP และข้าว GI เพ่ิมข้ึน 

6) สินค้าข้าวมีมาตรฐานรับรองและได้รับเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ 
 

9.2 กรมส่งเสริมการเกษตร (โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรกิจกรรม

ตลาดเกษตรกร) 

9.2.1 หลักการและเหตุผล 
นโยบายการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านมา มุ่งเน้นการลดต้นทุน

การผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้า จึงทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้และทักษะในด้านการผลิตที่ดี      
แต่ในยุคปัจจุบันเกษตรกรเองต้องมีองค์ความรู้ที่จำเป็นในเรื่องการตลาดตามแนวคิด “ตลาดนำการผลิต” 
เพ่ือให้ปริมาณการผลิตและความต้องการสินค้าเกษตรเกิดความสมดุลกัน เกษตรกรต้องผลิตได้และขายเป็น 
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วรวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนเป็นสังคมออนไลน์
บนโลกแห่ง Internet Of Things มากข้ึน การทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตจึงมีความรวดเร็ว ทำให้ภาคการเกษตร
ต้องมีการปรับตัวด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในเรื่องตลาดสินค้าเกษตรที่มี “ตลาดเกษตรกร”เป็นโครงการสำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดำเนินการต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน สร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรรวม 777,451,083 บาท (ตัดยอดสะสมเดือนกันยายน 2562) และกลายเป็นแหล่งจำหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพ้ืนที่ครอบคลุมทั้ ง 77 จังหวัด โดยมีเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง
ผ่านตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร และมีผู้จัดการตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตรเป็นที่ปรึกษา
ให้คำแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อนในทุกมิติ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดให้ “ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขัน” นอกจากนี้
ตลาดที่ศักยภาพอ่ืน ๆ ทั้งตลาด Modern Trade ตลาดในกลุ่ม HORECA ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร และตลาด
ออนไลน์ เป็นต้น ที่เกษตรกรต้องเตรียมความพร้อมในการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
เหมาะสมกับทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ต้องมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพที่มีความปลอดภัย
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น GMP อย. ให้แก่ผู้บริโภค   
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การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ จึงต้องผลักดันให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ
ด้านการเกษตร โดยการส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรที่เหมาะสมให้เกษตรกรได้รับการพัฒนา 
ทั้งความรู้และประสบการณ์จริงในด้านการตลาด สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ วางแผนการผลิต   
ที่เน้นการผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตที่มีคุณภาพ     
และได้รับการรับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ รองรับสินค้าจากเกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริม ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer 
ซึ่งต้องมีการบูรณาการร่วมกันจากภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกร ให้เกิดตลาดเกษตรกรที่มีอัตลักษณ์ 
ขยายช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุม และยกระดับสู่ตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ในด้านการตลาดให้เข้มแข็งและมั่นคง สามารถพ่ึงพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน 

9.2.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที ่กรมส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบโครงการให้มีศักยภาพ    

ในด้านธุรกิจเกษตร  
2) เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านการตลาดของเกษตรกร ให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิต      

ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร  
3) เพ่ือพัฒนาตลาดเกษตรกรให้เกิดอัตลักษณ์และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

หลักของเกษตรกรในพื้นที ่
4) เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรสู่ช่องทางการจำหน่ายในตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ เช่น 

ตลาด Modern Trade ตลาดในกลุ่ม HORECA และตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร 
5) เกิดการสร้างฐานข้อมูลสินค้าเกษตรผ่านทางแอปพลิเคชันบน Platform ในช่องทางตลาด

ออนไลน์ 
6) เพ่ือประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรที่จำหน่าย    

ในตลาดออนไลน์ ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงกว้างข้ึน 
7) เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านการตลาด ด้วยการเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ     

ของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ รองรับสินค้าจากเกษตรกร   
ที่ได้รับการส่งเสริม ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ 
Smart Farmer สู่ตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร และขยายสู่ตลาดในระดับสูงขึ้น เช่น ตลาดในกลุ่ม 
HORECA, Online market พ้ืนที่ห้างสรรพสินค้า หรือเชื่อมโยงตลาดอื่น 

8) เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ให้สามารถลดต้นทุนการผลิต 
เพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่ ตลอดจนผลักดันให้ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และได้การรับรอง
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
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9.2.3 เป้าหมาย 
1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตลาดเกษตรกรและตลาดสินค้าเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6  
2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 

9.2.4 พื้นที่ดำเนินการ 
ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรและตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ    

ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 

9.2.5 งบประมาณ 8.8575 ล้านบาท 

9.2.6 หน่วยงานดำเนินการ กรมส่งเสริมการเกษตร 

9.2.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

9.2.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 
1) พัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์ 840 ราย 
2) พัฒนาตลาดเกษตรกรและตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 77 จังหวัด 
3) ประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตร 77 จังหวัด 
4) ประเมินสถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตร 5 ครั้ง 

9.2.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์ สามารถลดต้นทุนการผลิต  

เพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่และผลิตสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมจัดจำหน่ายในตลาด
สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทุกช่องทาง ยกระดับเป็นสินค้าพรีเมี่ยมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
และพัฒนาตนเองสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร นำไปสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างเข้มแข็งม่ันคงและยั่งยืน 

9.2.10 ผลผลิตและผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output)   

1) เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร 
2) เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพผ่านทางตลาดสินค้าเกษตร         

ที่มีศักยภาพ รวมถึงการใช้งาน Platform ของหน่วยงานบูรณาการ 
3) เกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย

พ้ืนที่และผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่รับการรับรองมาตรฐาน 
4) เกษตรกรมีแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
5) ตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรใน 77 จังหวัด ได้รับการพัฒนาให้เกิด      

อัตลักษณ์และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรได้ 
6) เกิดการรับรู้เรื่อง “ตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร” ของผู้บริโภคในวงที่กว้าง 



164 
 

 
 

7) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเครือข่ายด้านการตลาดและเพ่ิมช่องทางการจำหน่าย
ผลผลิตคุณภาพ 

ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome)  
1) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและเกิดความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน  
2) ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล 
 

9.3 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด  
การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์เพื่อขับเคลื่อนแผนการผลิต และการตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

9.3.1 หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ซึ่งเป็น

หนึ่งในนโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล ในการพัฒนาภาคการเกษตรกำหนดให้มีการพัฒนาองค์กรเกษตรกร
และเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพ่ิมทักษะการประกอบการและพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
และสหกรณ์ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านการตลาด การค้าออนไลน์ ระบบบัญชี  เพ่ือขยายฐานการผลิตและ       
ฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม    
ให้กับสินค้าเกษตรเพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร เชื่อมโยงกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ให้เกิดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก 
โดยคำนึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน แนวโน้มความต้องการของตลาดในประเทศและตลาดโลก 
เพ่ือให้อุตสาหกรรมไทยมีระดับผลิตภาพที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก สร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูง        
ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมในอนาคต พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ    
ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

เพ่ือผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางและกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนได้
อย่างยั่งยืน โดยยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสหกรณ์ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง     
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้จัดทำกิจกรรมการพัฒนาตลาดสินค้าสหกรณ์สู่ชุมชน และส่งเสริมการทำตลาดสินค้า 
online offline การขับเคลื่อนกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์ของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร     
ให้เป็นไปตามแผนการผลิตและการตลาด โดยเชื่อมโยงตลาดทั้งในภาคสหกรณ์ และภาคเอกชน รวมถึงการสนับสนุน
การก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตร เพ่ือเพ่ิมช่องการการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้น 
ส่งผลการบริหารจัดการของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถให้บริการแก่
สมาชิกได้อย่างทั่วถึง  

9.3.2 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
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9.3.3 เป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 146 แห่ง ในสินค้า โคเนื้อ โคนม ผลไม้ และผัก 

9.3.4 พื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 

9.3.5 งบประมาณ 22.8982 ล้านบาท 

9.3.6 หน่วยงานดำเนินการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

9.3.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

9.3.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 
1) การส่งเสริมการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์เพ่ือขับเคลื่อนแผนการผลิตและ

การตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 146 แห่ง  
2) จัดอบรมการเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์ จำนวน 146 แห่ง 
3) สนับสนุนเงินอุดหนุนในการก่อสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตร จำนวน 2 แห่ง 

9.3.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง เป็นที่พ่ึงของ

สมาชิกและชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
2) สหกรณ์เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบาย

จากภาครัฐสู่ชุมชน 
3) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความม่ันคงส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพ่ิม มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 

9.3.10 ผลผลิตและผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output) : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด

สินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 146 แห่ง  
ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome) : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 3 
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10. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 
 

10.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
10.1.1 หลักการและเหตุผล  

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นองค์กร
ของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน การบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของมวลสมาชิกและชุมชน รัฐบาล  
จึงใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ซึ่งสหกรณ์ที่จัดตั้งในระดับอำเภอ    
หรือจัดตั้งในพ้ืนที่ท้องที่ที่ต้องดูแลสมาชิก บางแห่งเป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก ขาดความเข้มแข็ง ทำให้ไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างอำนาจต่อรองของเกษตรกรได้ และความสามารถในการส่งผ่านนโยบายรัฐต่อชุมชน
ท้องถิ่น จึงทำได้ไม่ดีเท่าสหกรณ์ขนาดใหญ่ ปัจจุบันสหกรณ์ภาคการเกษตรที่เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอและ
สหกรณ์รูปแบบพิเศษ จำนวน 824 แห่ง ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด โดยผลผลิตหลักของสหกรณ์เป็นพืชเศรษฐกิจ   
ที่สำคัญ อาทิเช่น ข้าวคิดเป็นร้อยละ 59.10 ยางพาราคิดเป็นร้อยละ 12.86 ผลไม้คิดเป็นร้อยละ 5.83 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คิดเป็นร้อยละ 4.25 มันสำปะหลังคิดเป็นร้อยละ 4.13 ปาล์มน้ำมันคิดเป็นร้อยละ 3.64     
โคนมคิดเป็นร้อยละ 2.31 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 7.88 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์มีการจัดระดับชั้นความเข้มแข็ง
ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็ง 4 เกณฑ์ ประกอบด้วย ความสามารถในการให้บริการสมาชิก 
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร และประสิทธิภาพของการบริหารงาน  
เพ่ือส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการองค์กร และการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ให้ประสบความสำเร็จ
เป็นที่พ่ึงของเกษตรกรสมาชิกและชุมชน ประกอบกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนแม่บท
ประเด็นการเกษตร : เกษตรแปรรูป ตามนโยบายตลาดนำการผลิตเพ่ือปฏิรูปภาคเกษตรในเรื่องส่งเสริมการผลิต 
พัฒนาสินค้าเกษตร และสนับสนุนการตลาด ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร (พืช ข้าว 
ประมง ปศุสัตว์) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการพัฒนาช่องทางเชื่อมโยงตลาด
สินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เห็นว่า วิธีการที่จะช่วยพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง 
เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอที่มีศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กร ควรสนับสนุนองค์
ความรู้ให้แก่บุคลากรกรของสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการแผนพัฒนาองค์กร แผนพัฒนาธุรกิจ แผนแก้ไข
ปัญหาหนี้ แผนการส่งเสริมอาชีพสมาชิก รวมทั้งการส่งเสริมการผลิต พัฒนาสินค้าเกษตร และสนับสนุน
การตลาด ให้ใน 1 อำเภอ มี 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร (พืช ข้าว ประมง ปศุสัตว์) เพ่ือพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการพัฒนาช่องทางเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ 
โดยเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์ ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น จะสามารถสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลระดับชุมชน จึงได้จัดทำโครงการ       
เพ่ิมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้    
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พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและ       
มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนในระดับอำเภอหรือพ้ืนที่ชุมชน 

10.1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการดำเนินกิจการและธุรกิจของสหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ 
2) เพ่ือผลักดันให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บและแปรรูป

ผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงการตลาด ได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

10.1.3 เป้าหมาย 
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอำเภอให้มีความเข้มแข็ง 

และมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนในระดับอำเภอหรือพ้ืนที่ชุมชน    
รวมทั้งสิ้นจำนวน 590 สหกรณ์/กลุ่ม 

10.1.4 พื้นที่ดำเนินการ 590 แห่ง (สหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน  471 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 119 แห่ง) 
75 จังหวัด 

10.1.5 งบประมาณ จำนวน 115.6008 ล้านบาท 

10.1.6 หน่วยงานดำเนินการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และกองพัฒนาสหกรณ์
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร)  

10.1.7 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

10.1.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 1) กิจกรรมเพ่ิมขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา

เศรษฐกิจระดับอำเภอ 
1.1) กิจกรรมส่วนกลาง : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนา

กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มที่เก่ียวข้อง  
- กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมาย สำรวจความต้องการ และ

คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 
- จัดทำคู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ ภายใต้ นโยบาย 

“ระบบตลาดนำการผลิต และโครงการ 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร” 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ (ผ่านระบบ Conference) 

และจัดอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ (78 หน่วย) และแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ระดับจงัหวัด (OPP) ด้านอุปสงค์และอุปทาน 
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- ติดตาม รวบรวม ประมวลผล สรุปรายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้ประโยชน์        
จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักร/อุปกรณ์การเกษตร ที่ได้รับการสนับสนุน 

1.2) กิจกรรมส่วนภูมิภาค : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที ่
- ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพ่ือรับทราบรายละเอียดโครงการ (ผ่านระบบ Conference) 

และการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ (78 หน่วย) และแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ระดับจังหวัด (OPP) ด้านอุปสงค์ อุปทาน 

- จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สร้างมูลค่าเพ่ิม 
154 ผลิตภัณฑ์ 77 หน่วยงาน  

1.3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับเขต 2 ครั้ง แบ่งเป็น 
- การขับเคลื่อนและติดตามผลตามแผนพัฒนาศักยภาพฯ และแผนการบริหาร

จัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัด (OPP) ร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย โดยให้ทบทวนแผนเดิม
หรือพัฒนาแผนใหม่ จัดในระดับเขต จำนวน 18 เขต เขตละ 1 ครั้ง  

- จัดประชุมสรุปนำเสนอผลสำเร็จในการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนการเกษตรแปรรูปได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ตลาดนำการผลิตเพื่อปฏิรูปภาคเกษตร ในระดับเขต จำนวน 18 เขต เขตละ 1 ครั้ง 

1.4) แนะนำ ส่งเสริม ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ผลการใช้ประโยชน์   
จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน และเครื่องจักร/อุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับการสนับสนุน 

2) กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร    
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

2.1) กิจกรรมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค : การจัดสรรเงินอุดหนุน ให้สหกรณ์ 34 แห่ง 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร  และการติดตาม รวบรวม 
ประมวลผล สรุปรายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องจักร/
อุปกรณ์การเกษตร ที่ได้รับการสนับสนุน 

2.2) กิจกรรมส่วนกลาง : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มที่เก่ียวข้อง  

- กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมาย สำรวจความต้องการ และ
คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 

- จัดทำคู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ ภายใต้นโยบาย 
“ระบบตลาดนำการผลิต และโครงการ 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร” 

- ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ (ผ่านระบบ Conference) 
และจัดอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ (เป็นรายแห่ง) และแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ระดับจังหวัด (OPP) ด้านอุปสงค์ อุปทาน 
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- จัดอบรมตามหลักสูตร การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวทันตลาดผู้บริโภค
ยุค (NEW NORMAL) (สินค้ายางพารา ข้าว โคนม ประมง และปศุสัตว์) 

10.1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินกิจการและธุรกิจ

ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชนในระดับอำเภอ 
2) ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร (พืช ข้าว ประมง ปศุสัตว์) ได้รับการพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมมูลค่า

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการพัฒนาช่องทางเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ 
โดยเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

3) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จำหน่ายผลผลิต
สินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตรได้เพ่ิมขึ้น 

4) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ และ
สร้างสรรค์/ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชนได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

5) สหกรณ์ภาคการเกษตร มีความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของสมาชิกและชุมชน และเป็นองค์กร
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐสู่ชุมชน 

10.1.10 ผลผลิตและสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output) 

1) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ 
พัฒนาองค์กร จำนวน 590 แห่ง 

2) สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับชั้น 1 และ 2 ร้อยละ 88  กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
ร้อยละ 24 

ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcomes) 
1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ขยายตัวร้อยละ 3 
2) รายได้จากการดำเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร  

และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 
 

10.2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

10.2.1 หลักการและเหตุผล  
นโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วยกลไกประชารัฐเป็นการสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาคม เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของประเทศร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนและเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน ซึ่งคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 
สิงหาคม 2560 ได้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์ให้เข้มแข็ง เพิ่มบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกร เพ่ิมขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
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ให้เป็นองค์หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน เพ่ือรองรับกับนโยบายดังกล่าว โดยดำเนินการพัฒนาคณะกรรมการ 
ฝ่ายจัดการ พนักงานบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสามารถนำข้อมูลที่ได้รับ
ไปใช้ในการบริหารจัดการเก่ียวกับธุรกิจต่าง ๆ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์    
กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน เป็นโครงการบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี การใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์
ทางการเงินเพ่ือนำไปใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ 
มีความม่ันคง และเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือเช่นเดียวกับธุรกิจทั่วไป ให้รู้จักใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารงาน
เพ่ือประโยชน์แก่สหกรณ์ ส่งผลให้สมาชิกของสหกรณ์ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

10.2.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้คณะกรรมการและผู้จัดการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีในการวางแผนธุรกิจแก่สหกรณ์  
2) เพ่ือให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการ

ทางการเงินการบัญชี ให้มีประสิทธิภาพ 

10.2.3 เป้าหมาย 
สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 แห่ง ๆ ละ 8 ราย ได้แก่ คณะกรรมการ

สหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ อาทิ ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่การตลาด 
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์ 

10.2.4 พื้นที่ดำเนินการ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ 

10.2.5 งบประมาณ จำนวน 10.4561 ล้านบาท 

10.2.6 หน่วยงานดำเนินการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกอบด้วย สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชี
และถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1 - 10 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด 

10.2.7 ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

10.2.8 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 
1) สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี กำหนดหลักสูตรการอบรมกลาง 
2) สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักแผนงานและโครงการ

พิเศษประสานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือกำหนดกลุ่มเป้าหมายรายสหกรณ์ 
3) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เพ่ือกำหนด

หรือปรับหลักสูตรให้เหมาะสม 
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4) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 จัดการฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
400 แห่ง ๆ ละ 8 ราย ประกอบด้วย คณะกรรมการสหกรณ์ อบรม 3 วัน ฝ่ายจัดการสหกรณ์ อบรม 3 วัน 
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ อบรม 3 วัน 

5) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด กำกับแนะนำ 2 ครั้ง ในไตรมาสที่ 2 - 3 
6) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1 - 10 ติดตามประเมินผลโครงการ 
7) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 สรุปและประเมินผลโครงการ ส่งให้สำนักส่งเสริม

พัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือสรุปและประเมินผลโครงการในภาพรวม 

10.2.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) บุคลากรของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร มีความรู้ความสามารถในการใช้ข้อมูลทางการเงิน

การบัญชี เพ่ือนำไปขับเคลื่อนธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสสามารถดำเนินธุรกิจ

เอ้ือประโยชน์แกส่มาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

10.2.10 ผลผลิตและสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิตโครงการ (Output) 

เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ    
ทางการเงินการบัญชี จำนวน 400 แห่ง 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ    
ด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี (300 แห่ง)  
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11. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร 

11.1 หลักการและเหตุผล 
ภาคการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ในขณะเดียวกันเป็นภาคการผลิต  

ที่มีความเสี่ยงและความเปราะบางต่อภัยทางธรรมชาติมากกว่าภาคการผลิตอ่ืน โดยภัยธรรมชาติที่สร้างความ
เสียหายมากที่สุดต่อภาคการเกษตร ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง รองลงมาได้แก่ วาตภัย และภัยจาก
ศัตรูพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าเกษตรเศรษฐกิจหลักที่มีจำนวนครัวเรือนและพ้ืนที่เพาะปลูกจำนวนมาก   
เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน รวมถึงภัยจากโรคพืช สัตว์ และสัตว์น้ำ 
ประกอบกับความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
ที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยในแต่ละปีมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติประมาณ 
ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการชดเชยเยียวยา 
ให้แก่เกษตรกรทีป่ระสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติจำนวนมากเป็นประจำทุกปี 

การประกันภัยการเกษตร (agricultural insurance) เป็นกลไกหนึ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(disaster risk management) จากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติให้แก่เกษตรกร และเป็นนโยบาย
สำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตร โดยในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) ระบุให้มีการพัฒนาระบบ
ประกันภัยการเกษตรที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง   
ในการทำการเกษตร นอกจากนี้ สภาปฏิรูปแห่งชาติได้กำหนดเรื่องการปฏิรูปประกันภัยการเกษตรเป็นวาระสำคัญ 
โดยให้มีระบบประกันภัยการเกษตรที่ยั่งยืน ครอบคลุมสินค้าเกษตรเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือลดความเสี่ยง 
และให้เกิดการพัฒนาระบบประกันภัยทั้งในระดับเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน       
ซึ่งการดำเนินโครงการประกันภัยการเกษตรที่ผ่านมายังมีปัญหาอุปสรรคหลายประการ เช่น กลไกการประกาศ
เขตภัยพิบัติและความเสียหายรายแปลงมีความล่าช้า ไม่ครอบคลุมเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประกอบกับรายงานการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูปการประกันภัยการเกษตรของคณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พบว่า มีเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
จำนวนมาก ทั้งนี้ หากมีเทคนิคหรือเครื่องมือเพ่ือพิสูจน์ความเสียหายและได้รับการยอมรับทั้งผู้เอาประกัน 
(เกษตรกรและภาครัฐ) และผู้รับประกัน (ภาคเอกชน) จะเป็นการช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงในการประกันภัย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันภัยทางการเกษตร โดยเฉพาะกลุ่ม
พืชไร่ที่มีโอกาสเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากกว่ากลุ่มอื่นหากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการช่วยเหลือ
จากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติภาครัฐจะสามารถดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น เพ่ือให้ได้แนวทางการพัฒนารูปแบบการประกันภัยการเกษตรโดยมีเทคนิคหรือเครื่องมือ 
ในการตรวจสอบความเสียหายให้เป็นที่ยอมรับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริหารจัดการงบประมาณของภาครัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยการเกษตรของประเทศไทย 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยพิบัติซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพทางรายได้และความมั่นคงในอาชีพให้แก่
เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป  
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11.2 วัตถุประสงค์ 
11.2.1 เพ่ือศึกษาและพัฒนาเทคนิคหรือเครื่องมือในการตรวจสอบความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ในภาคการเกษตร 
11.2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการประกันภัยการเกษตรเพ่ือลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ให้แก่เกษตรกร 

11.3 ขอบเขตการดำเนินงาน 
ที่ปรึกษาต้องดำเนินงานและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดการดำเนินงาน ดังนี้ 

11.3.1 ศึกษาและพัฒนาเทคนิคหรือเครื่องมือในการตรวจสอบความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ในกลุ่มพืชไร่ กรณสีินค้าข้าว ในพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวอย่างน้อย 3 จังหวัด  

11.3.2 ศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบของการประกันภัยสินค้าเกษตร และเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม 

กับประเทศไทยนำไปสู่การปรับปรุงระบบงบประมาณในการชดเชยเยียวยาเกษตรกรจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ให้เข้าสู่ระบบประกันภัยการเกษตร เพ่ือลดรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 

และขยายความช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง  

11.3.3 จัดให้มีการประชุม/สัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างที่ปรึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเกษตรกร เพ่ือพัฒนาการประกันภัยทางการเกษตร อย่างน้อย 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งละไม่น้อยกว่า 
50 คน ให้ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติก่อนการจัดสัมมนาและ 
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารในการสัมมนา ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

11.4 งบประมาณ 2.3610 ล้านบาท  

11.5 หน่วยงานดำเนินการ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

11.6 ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

11.7 วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 
11.7.1 คุณสมบัติของผู้รับจ้างเป็นที่ปรึกษา 

1) จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 
2) ที่ปรึกษาโครงการ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร 
ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีผลงานในการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประกันภัยการเกษตรของประเทศไทย  
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3) นักวิจัย ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรไม่น้อยกว่า 10 ปี 
โดยมีผลงานในการศึกษาวิจัยภาคการเกษตร 

4) ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี          
มีความรู้ประสบการณ์งานวิจัยภาคการเกษตร ไม่น้อยกว่า 5 ปี  

5) เจ้าหน้าที่โครงการจำนวน 1 คน ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 
11.7.2 การยื่นข้อเสนอของท่ีปรึกษา 

1) ที่ปรึกษาที่จะยื่นข้อเสนอต้องจัดทำข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้  

1.1) หลักการและเหตุผล 
1.2) วัตถุประสงค์ 
1.3) เป้าหมาย 
1.4) ขอบเขตการศึกษา 
1.5) วิธีการศึกษา (กรอบแนวคิดการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล)  
1.6) รายละเอียดของงานที่จะเสนอในรูปของร่างสารบัญ 
1.7) ระยะเวลาดำเนินงานและแผนปฏิบัติงาน 
1.8) รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้ศึกษา/วิจัย 
1.9) รายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ ที่จำเป็นต่อการศึกษาวิจัย 
1.10) รายชื่อประวัติ และผลงานของที่ปรึกษาและทีมงาน 

2) ที่ปรึกษาต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ 11.7.1 จำนวน 1 ซอง และข้อเสนอด้านราคา 
จำนวน 1 ซอง  

3) ที่ปรึกษาต้องยื่นสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง 
ที่เก่ียวข้องที่ยังไม่หมดอายุภายในวันยื่นข้อเสนอ 

11.7.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาทุกหัวข้อ 

หากผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบทุกหัวข้อ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จะไม่พิจารณาข้อเสนอทั้งหมด โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคะแนนในแต่ละหัวข้อ ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60  ซึ่งมีหัวข้อการพิจารณา ดังนี้ 

 1) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณากรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่ไม่มี
ความซับซ้อนโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด และมีการพิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ดังนี้ 
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1.1) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพ 100 คะแนน  
โดยใช้เกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1.1.1) ผลงานและประสบการณพิ์จารณาจากคุณสมบัติ 20 คะแนน 
1.1.2) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน 40 คะแนน 
1.1.3) จำนวนบุคลากรที่ร่วมงานพิจารณาจากคุณสมบัติ 30 คะแนน 
1.1.4) ประเภทที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 5 คะแนน 
1.1.5) ข้อเสนอทางด้านการเงินโดยคณะกรรมการจะพิจารณา 5 คะแนน 

1.2) การพิจารณาคะแนนนั้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะพิจารณาข้อเสนอด้าน
คุณภาพของที่ปรึกษาทุกรายตามเกณฑ์การพิจารณา ที่กำหนดไว้ในข้อ 1) โดยข้อเสนอด้านคุณภาพ คะแนน
เต็ม 100 คะแนน ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาต้องได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 70 คะแนน  

2) การพิจารณาที่ปรึกษานั้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพในข้อ 1.1) และคัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ำสุด 

11.7.4 ข้อสงวนสิทธิ์ 
1) ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจทำสัญญาจ้าง

ศึกษาได้ หรือที่ปรึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดได้ ให้ถือว่าเป็นอันเลิกไป ที่ปรึกษาไม่มีสิทธิ์
โต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น  

2) ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์
ของราชการเป็นสำคัญ และท่ีปรึกษาจะต้องดำเนินการโดยไม่มีเงื่อนไข ยกเว้นได้รับการยินยอมจากผู้ว่าจ้าง  

3) ลิขสิทธิ์ในรายงานผลการศึกษาและเอกสารทุกฉบับ ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง และ
ขอสงวนสิทธิ์มิให้ที่ปรึกษานำไปใช้ในกิจกรรมอื่น โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 

11.7.5 การส่งมอบงานและจ่ายค่าจ้างท่ีปรึกษา 
งวดที่ 1 : ร้อยละ 15 ของมูลค่าสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้  

- ส่งมอบเอกสารรายงานเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 8 ชุด พร้อมไฟล์ 
ในรูปแบบ USB flash drive จำนวน 2 ชุด ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

1) หลักการและเหตุผล 
2) วัตถุประสงค์ 
3) เป้าหมาย 
4) ขอบเขตการศึกษา 
5) วิธีการศึกษา (กรอบแนวคิดการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล)  
6) ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการประกันภัยการเกษตร 
7) ศึกษาสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันภัยการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
8) รายละเอียดของงานที่จะเสนอในรูปของร่างสารบัญ 
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9) แผนปฏิบัติงานและระยะเวลา 
10) รายละเอียดการจัดประชุม/สัมมนา 
11) รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้ศึกษา/วิจัย 
12) รายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการศึกษาวิจัย 
13) รายชื่อและประวัติของผู้ศึกษา/วิจัย 

โดยจะจ่ายเงินค่าจ้างหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว  

งวดที่ 2 : ร้อยละ 45 ของมูลค่าสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้  
- เอกสารรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาวิจัย (Interim Report) ที่มีผลการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว อย่างน้อย 3 จังหวัด พร้อมผลการศึกษา และได้เทคนิคหรือเครื่องมือ  
ในการตรวจสอบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ตามข้อ 3 ขอบเขตการดำเนินงาน ข้อที่ 3.1 โดยส่งเอกสาร 
จำนวน 8 ชุด และไฟล์ในรูปแบบ USB flash drive จำนวน 2 ชุด ให้คณะกรรมการจัดจ้าง ภายใน 150 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยจะจ่ายเงินค่าจ้างหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  

งวดที่ 3 : ร้อยละ 40 ของมูลค่าสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
- เอกสารรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ที่มีเนื้อหาครบถ้วนตาม

ข้อ 3 ขอบเขตการดำเนินงาน ซึ่งมีผลจากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา จำนวน 20 ชุด พร้อมไฟล์ USB flash drive 
จำนวน 2 ชุด ให้คณะกรรมการจัดจ้าง ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจะจ่ายเงินค่าจ้าง
หลังจากท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

11.7.6 ค่าปรับ ในกรณีที่ที่ปรึกษาผิดสัญญา อันเนื่องมาจากไม่สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง     
ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด เมื่อสิ้นสุดสัญญาที่กำหนดไว้ ที่ปรึกษายินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับ         
เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้าง จนกว่าที่ปรึกษาจะปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามสัญญา  

11.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Output/Outcome) 
11.8.1 รายงานผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะแนวทางการประกันภัยการเกษตรเพ่ือลดผลกระทบ

จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้แก่เกษตรกรนำไปสู่การกำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบประกันภัยภาคการเกษตร 
ของประเทศไทย 

11.8.2 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร มีความตระหนักถึงผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติและ 
ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการประกันภัยการเกษตรมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบและความเสี่ยงของครัวเรือน   
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้มากข้ึน 

11.8.3 เป็นแนวทางและกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้แก่เกษตรกรและลดผลกระทบ   
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติและภาครัฐสามารถลดงบประมาณในการจ่ายชดเชยเยียวยาจากผลกระทบของภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติได้มากข้ึน  
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ภาคผนวกที ่4 

จำนวนตัวอย่างแต่ละโครงการ แบ่งตามจังหวัด 
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ตารางท่ี 1 โครงการที่ดำเนินการในแต่ละจังหวัด 

ภาค 
จำนวน
โครงการ 

ทีม ศปผ. ท่ี
รับผิดชอบ สปธ. สผพ. สวป. สปพ. สปส. สปส. สปธ. สปป. สปป. 

โครงการ 

1. โครงการ
พัฒนาเกษตรกร

ปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) 

2. โครงการส่งเสริม
และสร้างทักษะใน
การประกอบอาชีพ
ท้ังในและนอกภาค

เกษตร 

3. โครงการ
สร้างความ

เข้มแข็งกลุ่ม
การผลิตด้าน
การเกษตร 

4. โครงการยกระดับ
ศักยภาพเกษตรกรรุ่น

ใหม่ และผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนในการ

ผลิตสินค้าชุมชน 

5. โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

สินค้าชุมชน 

6. โครงการส่งเสริม
การพัฒนาระบบ

ตลาดภายใน
สำหรับสินค้า

เกษตร 

7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการดำเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร และ

ธุรกิจชุมชน 

8. โครงการบริหาร
จัดการท่ีดินทำกินแก่
เกษตรกรรายย่อย
และผู้ด้อยโอกาส 

9. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหา
ท่ีดินทำกินของ

เกษตรกร 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
กสก./มม./ส.
ป.ก./ปศ./กข. กสส./ตส. กสก./พด./มม. กสก./ตส. ปศ. กสก./กข./กสส. กสส./ตส. สปก. 

กสก./พด./กป./ส.
ป.ก./ปศ./กสส. 

พื้นท่ีดำเนินการ 
(จังหวัด) 77 77 77 77 9 77 76 72 70 

ภาคเหนือ 9 เชียงใหม่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
(17 จังหวัด) 8 เชียงราย 1 1 1 1   1 1 1 1 

  8 เพชรบูรณ์ 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 แพร่ 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 แม่ฮ่องสอน 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 กำแพงเพชร 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 ตาก 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 นครสวรรค์ 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 น่าน 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 พะเยา 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 พิจิตร 1 1 1 1   1 1 1 1 
  9 พิษณุโลก 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  8 ลำปาง 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 ลำพูน 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 สุโขทัย 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 อุตรดิตถ์ 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 อุทัยธานี 1 1 1 1   1 1 1 1 
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ภาค 
จำนวน
โครงการ 

ทีม ศปผ. ท่ี
รับผิดชอบ สปธ. สผพ. สวป. สปพ. สปส. สปส. สปธ. สปป. สปป. 

โครงการ 

1. โครงการ
พัฒนาเกษตรกร

ปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) 

2. โครงการส่งเสริม
และสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพท้ังใน
และนอกภาคเกษตร 

3. โครงการ
สร้างความ

เข้มแข็งกลุ่ม
การผลิตด้าน
การเกษตร 

4. โครงการยกระดับ
ศักยภาพเกษตรกรรุ่น

ใหม่ และผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนในการ

ผลิตสินค้าชุมชน 

5. โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

สินค้าชุมชน 

6. โครงการส่งเสริม
การพัฒนาระบบ

ตลาดภายใน
สำหรับสินค้า

เกษตร 

7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการดำเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร และ

ธุรกิจชุมชน 

8. โครงการบริหาร
จัดการท่ีดินทำกินแก่
เกษตรกรรายย่อย
และผู้ด้อยโอกาส 

9. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหา
ท่ีดินทำกินของ

เกษตรกร 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
กสก./มม./ส.
ป.ก./ปศ./กข. กสส./ตส. 

กสก./พด./
มม. กสก./ตส. ปศ. กสก./กข./กสส. กสส./ตส. สปก. 

กสก./พด./กป./ส.
ป.ก./ปศ./กสส. 

พื้นท่ีดำเนินการ  77 77 77 77 9 77 76 72 70 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 กาฬสินธุ์ 1 1 1 1   1 1 1 1 

(20 จังหวัด) 9 ขอนแก่น 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  8 ชัยภูมิ 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 นครพนม 1 1 1 1   1 1 1 1 
  9 นครราชสีมา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  8 บึงกาฬ 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 บุรีรัมย์ 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 มหาสารคาม 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 มุกดาหาร 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 ยโสธร 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 ร้อยเอ็ด 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 เลย 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 ศรีสะเกษ 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 สกลนคร 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 สุรินทร์ 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 หนองคาย 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 หนองบัวลำภู 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 อำนาจเจริญ 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 อุดรธานี 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 อุบลราชธานี 1 1 1 1   1 1 1 1 
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ภาค 
จำนวน
โครงการ 

ทีม ศปผ. ท่ี
รับผิดชอบ สปธ. สผพ. สวป. สปพ. สปส. สปส. สปธ. สปป. สปป. 

โครงการ 

1. โครงการ
พัฒนาเกษตรกร

ปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) 

2. โครงการส่งเสริม
และสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพท้ังใน
และนอกภาคเกษตร 

3. โครงการ
สร้างความ

เข้มแข็งกลุ่ม
การผลิตด้าน
การเกษตร 

4. โครงการยกระดับ
ศักยภาพเกษตรกรรุ่น

ใหม่ และผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนในการ

ผลิตสินค้าชุมชน 

5. โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

สินค้าชุมชน 

6. โครงการส่งเสริม
การพัฒนาระบบ

ตลาดภายใน
สำหรับสินค้า

เกษตร 

7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการดำเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร และ

ธุรกิจชุมชน 

8. โครงการบริหาร
จัดการท่ีดินทำกินแก่
เกษตรกรรายย่อย
และผู้ด้อยโอกาส 

9. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหา
ท่ีดินทำกินของ

เกษตรกร 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
กสก./มม./ 

ส.ป.ก./ปศ./กข. กสส./ตส. 
กสก./พด./

มม. กสก./ตส. ปศ. กสก./กข./กสส. กสส./ตส. สปก. 
กสก./พด./กป./ 
ส.ป.ก./ปศ./กสส. 

พื้นท่ีดำเนินการ  77 77 77 77 9 77 76 72 70 
ภาคกลาง 5 กรุงเทพฯ 1 1 1 1   1       
17 จังหวัด 8 กาญจนบุรี 1 1 1 1   1 1 1 1 

  8 ชัยนาท 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 นครปฐม 1 1 1 1 1 1 1 1   
  7 นนทบุรี 1 1 1 1   1 1   1 
  8 ปทุมธานี 1 1 1 1 1 1 1 1   
  8 ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 1 1   1 1 1 1 
  7 พระนครศรีอยุธยา 1 1 1 1   1 1 1   
  8 เพชรบุรี 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 ราชบุรี 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 ลพบุรี 1 1 1 1   1 1 1 1 
  7 สมุทรปราการ 1 1 1 1   1 1   1 
  7 สมุทรสงคราม 1 1 1 1   1 1   1 
  7 สมุทรสาคร 1 1 1 1   1 1   1 
  8 สระบุรี 1 1 1 1   1 1 1 1 
  7 สิงห์บุรี 1 1 1 1   1 1 1   
  8 สุพรรณบุรี 1 1 1 1   1 1 1 1 
  7 อ่างทอง 1 1 1 1   1 1 1   

ภาคตะวันออก 8 จันทบุรี 1 1 1 1   1 1 1 1 
(8 จังหวัด) 9 ฉะเชิงเทรา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 8 ชลบุรี 1 1 1 1   1 1 1 1 
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ภาค 
จำนวน
โครงการ 

ทีม ศปผ. ท่ี
รับผิดชอบ สปธ. สผพ. สวป. สปพ. สปส. สปส. สปธ. สปป. สปป. 

โครงการ 

1. โครงการ
พัฒนาเกษตรกร

ปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) 

2. โครงการส่งเสริม
และสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพท้ังใน
และนอกภาคเกษตร 

3. โครงการ
สร้างความ

เข้มแข็งกลุ่ม
การผลิตด้าน
การเกษตร 

4. โครงการยกระดับ
ศักยภาพเกษตรกรรุ่น

ใหม่ และผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนในการ

ผลิตสินค้าชุมชน 

5. โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

สินค้าชุมชน 

6. โครงการส่งเสริม
การพัฒนาระบบ

ตลาดภายใน
สำหรับสินค้า

เกษตร 

7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการดำเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร และ

ธุรกิจชุมชน 

8. โครงการบริหาร
จัดการท่ีดินทำกินแก่
เกษตรกรรายย่อย
และผู้ด้อยโอกาส 

9. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหา
ท่ีดินทำกินของ

เกษตรกร 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
กสก./มม./ 

ส.ป.ก./ปศ./กข. กสส./ตส. 
กสก./พด./

มม. กสก./ตส. ปศ. กสก./กข./กสส. กสส./ตส. สปก. 
กสก./พด./กป./ 
ส.ป.ก./ปศ./กสส. 

พื้นท่ีดำเนินการ  77 77 77 77 9 77 76 72 70 
ภาคตะวันออก (ต่อ) 8 ตราด 1 1 1 1   1 1 1 1 

(8 จังหวัด) 7 นครนายก 1 1 1 1   1 1 1   
  8 ปราจีนบุรี 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 ระยอง 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 สระแก้ว 1 1 1 1   1 1 1 1 
ภาคใต้  8 กระบี่ 1 1 1 1   1 1 1 1 
(11 จังหวัด) 8 ชุมพร 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 ตรัง 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 นครศรีธรรมราช 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 พังงา 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 พัทลุง 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 ภูเก็ต 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 ระนอง 1 1 1 1   1 1 1 1 
  9 สงขลา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  8 สตูล 1 1 1 1   1 1 1 1 
  9 สุราษฎร์ธานี 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ภาคใต้ชายแดน 8 นราธิวาส 1 1 1 1   1 1 1 1 
(3 จังหวัด) 8 ปัตตานี 1 1 1 1   1 1 1 1 
  8 ยะลา 1 1 1 1   1 1 1 1 

รวม   77 จังหวัด 77 77 77 77 9 77 76 72 70 
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ตารางท่ี 2 สรุปจำนวนตัวอย่างเฉพาะ กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร เกษตรกร/สมาชิกที่เข้าร่วมแต่ละโครงการ แบ่งตามจังหวัด 

ส่วน จังหวัด 

1. โครงการบริหารจัดการท่ีดินทำกินแก่
เกษตรกรรายย่อย และผู้ด้อยโอกาส 

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
3. โครงการส่งเสริมและสรา้ง
ทักษะในการประกอบอาชีพ
ท้ังในและนอกภาคเกษตร 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดนิทำกินของเกษตรกร 

ส.ป.ก. กสก. ปศ. กข. สปก. มม. กสส. ตส. กสส. กสก. ปศ. กป. พด. 6.ส.ป.ก. 
เกษตรกร 

SF YSF SF YSF SF YSF SF YSF SF YSF 
เกษตรกร 1 ราย อาจจะเขา้

ร่วม 2 กิจกรรม 

กิจกรรมส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพ 

ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี 

กิจกรรม 
ตลาดนำการผลิต 
(จัดตั้งกลุ่มแล้ว) 

กิจกรรม 
ตลาดนำการผลิต 

(ยังไม่ได้จัดตั้งกลุ่ม) 

    โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ยกระดับ  

สปธ. 

เชียงใหม่  2 2       2 2 5 5 6  4     5  

ลำปาง 8 2 2       2 2    10   5 5    

เชียงราย 8         2 2 5 5   10  5 5    

พะเยา 8   2 2 2 2     5 5  10   5 5    

แพร่  2 2   2 2                

พิษณุโลก 8   2 2       5 5          

สุโขทัย 8   2 2     2 2 5 5          

สวป. 

นครราชสีมา 8 2 2     2 2   5 5 6 4       5 
บุรีรัมย์ 8   2 2     2 2            

ยโสธร  2 2   2 2                

ศรีสะเกษ 8 2 2   2 2                

อุบลราชธานี 8       2 2   5 5  10  5  5    

นครสวรรค์ 8   2 2         4 2 4  5     

อุทัยธานี  2 2   2 2        10  4    3 3 

สปพ. 

เลย 8   2 2   2 2   5 5   10   5    

หนองคาย 8     2 2   2 2     10 5   5   

อุดรธานี 8       2 2 2 2 5 5  10  5      

นครพนม 8   2 2 2 2     5 5          

มุกดาหาร    2 2   2 2              

ขอนแก่น      2 2   2 2 5 5  10   5     

ร้อยเอ็ด 8       2 2   5 5          

สปป. 

ปทุมธานี  2 2   2 2     5 5          

นครปฐม  2 2     2 2              

ฉะเชิงเทรา 8   2 2   2 2   5 5          

ชลบุรี 8 2 2   2 2     5 5  10   5   5  

ตราด 8     2 2 2 2   5 5  10  5   5   

ปราจีนบุรี 8 2 2     2 2   5 5  10        

สระแก้ว 8   2 2   2 2      10  4    3 3 

สผพ. 

ชัยนาท    2 2   2 2   5 5          

สระบุรี 8 2 2       2 2 5 5          

กาญจนบุรี 8   2 2     2 2    10      5 5 
ราชบุรี 8   2 2       5 5   10  5     

สุพรรณบุรี 8     2 2 2 2       10  5  5   

ประจวบคีรีขันธ์ 8   2 2     2 2 5 5   10 5   5   

เพชรบุรี      2 2 2 2   5 5          

สปส. 

ชุมพร 8     2 2   2 2 5 5 4 6      5 5 
พัทลุง 8 2 2       2 2 5 5          

สุราษฎร์ธานี 8 2 2         5 5  10     4 3 3 
สงขลา 8   2 2   2 2   5 5          

กระบี่ 8 2 2       2 2 5 5  10  5   5   

ระนอง  2 2   2 2         10  5  5   

สตูล  2 2       2 2            
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ส่วน จังหวัด 

5. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุม่การผลิตด้านการเกษตร 
6. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกร
รุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ

ชุมชนในการผลิตสินคา้ชุมชน 

8. โครงการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์

สินค้าชุมชน 
9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์     กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 

กสก. มม. พด. กสก. ตส. ปศ. กข. กสก. กสส. กสส. ตส. 
กลุ่ม

ส่งเสริม
อาชีพ

การเกษตร 

กลุ่ม
แม่บ้าน 

เกษตรกร 

กลุ่ม
ยุว 

เกษตร
กร 

การส่งเสรมิการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
ขั้นพ้ืนฐานในองคก์ร

เกษตรกร 

ส่งเสริมความ
มั่นคงทางด้าน

อาหารใน
ระดับชุมชน 

เกษตรกร เกษตรกร 
วสช. ท่ีได้รับ
ปัจจัยการผลิต 

วสช. ท่ีไม่ได้รบั
ปัจจัยการผลิต 

เกษตรกร เกษตรกร 

ผู้ประกอบการ
ท่ีขอ

เครื่องหมาย
ข้าวพันธุ์แท้ 

เกษตรกร ผู้บริโภค 
ผู้จัดการ
สหกรณ ์

ผู้จัดการสหกรณ์  
ท่ีได้รับเงิน
อุดหนุน 

ฝ่ายจัดการ
และฝา่ย

บริหารท่ีรับ
การอบรม 

ฝ่ายจัดการ
และฝา่ย

บริหารท่ีรับ
การอบรม 

สปธ. 

เชียงใหม่ 5                   5       1 1 4 4 
ลำปาง       2   4   5     5 1 5 5         
เชียงราย         2 6     5       5 5 1 1 4 4 
พะเยา     5         5         5 5 1 1 4 4 
แพร่     5               5               
พิษณุโลก   5             5 1     5 5 1   4 4 
สุโขทัย   5           5       1             

สวป. 

นครราชสีมา 5         10 10   5   5 2     1 1 4 4 
บุรีรัมย์       5   10   5     5 1     1 1 4 4 
ยโสธร   5                 5               
ศรีสะเกษ     5     5     5 1     5 5         
อุบลราชธานี     5     5   5     5               
นครสวรรค์   5             5   5               
อุทัยธานี         2   10           5 5 1   4 4 

สปพ. 

เลย       2   7   5         5 5         
หนองคาย   5             5   5       1   4 4 
อุดรธานี   5       7   5         5 5 1   4 4 
นครพนม     5           5 1 5 1             
มุกดาหาร     5     6             5 5         
ขอนแก่น         2 7         5       1   4 4 
ร้อยเอ็ด 5             5     5       1 1 4 4 

สปป. 

ปทุมธานี 5                                   
นครปฐม   5                     5 5 1 1 4 4 
ฉะเชิงเทรา   5             5 1     5 5         
ชลบุรี       2     10 5             1   4 4 
ตราด     5           5           1   4 4 
ปราจีนบุรี     5         5         5 5         
สระแก้ว         2   10   5                   

สผพ. 

ชัยนาท 5                   5 1     1   4 4 
สระบุรี   5       9   5         5 5         
กาญจนบุรี     5     6 10   5       5 5         
ราชบุรี     5         5   1     5 5         
สุพรรณบุรี                 5   5       1 1 4 4 
ประจวบคีรีขันธ์   5   2       5                     
เพชรบุรี         2               5 5 1 1 4 4 

สปส. 

ชุมพร           5 10   5                   
พัทลุง   10           5   1     5 5 1 1 4 4 
สุราษฎร์ธานี             10   5       5 5 1   4 4 
สงขลา     5         5         5 5         
กระบี่     5           5       5 5         
ระนอง 5     2                             
สตูล         2                   1 1 4 4 
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ตารางท่ี 3 การแบ่งพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบในการติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564 

ทีมประเมินผล จังหวัดที่รับผิดชอบ จำนวนโครงการ จำนวนตัวอย่างเกษตรกรโดยประมาณ (ราย) รวมตัวอย่าง (ราย) 

สปธ. 

เชียงใหม่ 9 43 

314 

ลำปาง 8 53 
เชียงราย 8 60 
พะเยา 8 61 
แพร่ 8 18 

พิษณุโลก 9 47 
สุโขทัย 8 32 

สวป. 

นครราชสีมา 9 78 

323 

บุรีรัมย์ 8 52 
ยโสธร 8 18 

ศรีสะเกษ 8 42 
อุบลราชธาน ี 8 47 
นครสวรรค์ 8 37 
อุทัยธานี 8 49 

สปพ. 

เลย 8 55 

327 

หนองคาย 8 50 
อุดรธานี 8 67 
นครพนม 8 38 
มุกดาหาร 8 29 
ขอนแกน่ 9 46 
ร้อยเอ็ด 8 42 
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ทีมประเมินผล จังหวัดที่รับผิดชอบ จำนวนโครงการ จำนวนตัวอย่างเกษตรกรโดยประมาณ (ราย) รวมตัวอย่าง (ราย) 

สปป. 

ปทุมธาน ี 8 18 

294 

นครปฐม 8 33 
ฉะเชิงเทรา 9 42 

ชลบุร ี 8 57 
ตราด 8 50 

ปราจีนบุรี 8 51 
สระแก้ว 8 43 

สผพ. 

ชัยนาท 8 33 

317 

สระบุรี 8 50 
กาญจนบุรี 8 62 

ราชบุรี 8 48 
สุพรรณบุรี 8 46 

ประจวบคีรีขันธ ์ 8 43 
เพชรบุรี 8 35 

สปส. 

ชุมพร 8 51 

306 

พัทลุง 8 57 
สุราษฎร์ธาน ี 9 61 

สงขลา 9 41 
กระบี ่ 8 51 
ระนอง 8 25 
สตูล 8 20 

รวม 42   1,881   
 

 

 

186 



11 
 

 
 

ตารางท่ี 4 การจัดสรรงบประมาณสำหรับการติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

(1) (2) (3) = (1) + (2) 
ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมลู รวมท้ังสิ้น 

  สำรองส่วนกลาง (ฝปท.)  (จัดประชุม/สัมมนา จัดทำเอกสาร/รายงาน) 246,000  150,000  396,000  
  - สปป. 35,000  210,000  245,000  
  - สปส. 50,000  210,000  260,000  
  - สวป. 50,000  210,000  260,000  
  - สปธ. 50,000  210,000  260,000  
  - สปพ. 50,000  210,000  260,000  
  - สผพ. 35,000  210,000  245,000  
  ศูนย์ประเมินผล 270,000  1,260,000  1,530,000  

รวมท้ังสิ้น 516,000  1,410,000  1,926,000  

หมายเหตุ:  
1. งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ  
2. จัดสรรตามปริมาณงานและจำนวนตัวอย่างในประเมินผลโครงการ โดย  
   2.1 ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ เช่น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา ค่าจัดทำเอกสาร และอ่ืนๆ  
        - ค่าบริหารเบื้องต้น 5,000 บาทต่อจังหวัด (รับผิดชอบส่วนละ 7 จังหวัด รวม 42 จังหวัด)  
        - สปส. สวป. สปธ. สปพ. บวกเพ่ิมพ้ืนที่ไกลอีกส่วนละ 15,000 บาท  
   2.2 ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ประมาณการที่ตัวอย่างละ 350 บาท  
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