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ค าน า 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท าโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  
กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพ่ือความยั่งยืน โครงการย่อย : 
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้  
จนสามารถด าเนินโครงการที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพ่ือให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบท 
ของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน เป็นการวางรากฐาน 
การพัฒนาการเกษตรในระยะยาวตามหลักการ ทฤษฎี และแนวทางการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้ สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของ
โครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเห็นว่า แนวทางการด าเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร เป็นโครงการที่มีหลักการและวิธีการที่ดี สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงเริ่มต้นฤดูกาล
เพาะปลูก ที่เกษตรกรยังไม่มีรายได้จากการเกษตร โดยการเติมเต็มองค์ความรู้ให้เกษตรกรรายย่อย เป็นการ  
ติดอาวุธทางปัญญาเพ่ือตอบโจทย์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ในสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เกษตรกรจะได้รับความรู้จากการอบรม การรวมกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ น าเสนอ 
และด าเนินงานโครงการของชุมชนที่เน้นการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนให้สามารถ สร้างความเข้มแข็ง 
จากภายในระดับฐานรากสุดของระบบเกษตรกรรมของประเทศ และสร้างโอกาสในการต่อยอดความส าเร็จ  
ของโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถ
แข่งขันไปในธุรกิจและการตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริม
การเกษตรมีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงคู่มือฯ และกรมส่งเสริมการเกษตรสามารถแก้ไขคู่มือฯ ได้โดยไม่ขัดต่อ
สาระส าคัญของโครงการฯ 

อนึ่ง ในการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เป็นโครงการ 
ที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาของชุมชนอย่างแท้จริง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฯ ฉบับนี้จะอ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเอกสาร
ฉบับนี้ได้ทาง www.doae.go.th 

 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร  

 

 

 

http://www.doae.go.th/


 
 

สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า 
ส่วนที่ 1 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 1 

 หลักการและเหตุผล 3 
 วัตถุประสงค์ 3 
 กลุ่มเปูาหมาย 3 
 พ้ืนที่ด าเนินการ 4 
 งบประมาณ 4 
 หน่วยงานด าเนินการ 4 
 ระยะเวลาด าเนินการ 5 
 วิธีด าเนินการ 5 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 6 
 ผลสัมฤทธิ์ 6 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติงาน และข้ันตอนการด าเนินงานโครงการ 7 
 ขั้นตอนการเตรียมการ 9 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 10 

 - กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 10 
 - กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 11 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดการด าเนินงานรายกิจกรรม 15 
 การสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์ 17 
 กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 18 

 - วัตถุประสงค์ 18 
 - เปูาหมาย 18 
 - คุณสมบัติของเกษตรกร 18 
 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฝึกอบรมเกษตรกร 18 
 - รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร 18 
 - สื่อการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการฝึกอบรมของเกษตรกร 39 
 - ขั้นตอนการด าเนินการจัดการฝึกอบรมเกษตรกร 45 
 - การด าเนินการฝึกอบรม 46 
 - การติดตามและประเมินผล 48 
 - แนวทางปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 48 
 - หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินด้านผู้จัดการฝึกอบรม 53 

 กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 54 
 - วัตถุประสงค์ 54 
 - เปูาหมาย 54 
 - ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 54 
 - ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน 56 



 
 

 - หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ 57 
 - เงื่อนไขโครงการ 58 
 - แนวทางก าหนดมาตรฐานค่าวัสดุอุปกรณ์ 59 
 - แนวทางปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 60 

 ขั้นตอนการรับและการเบิกจ่ายเงิน 66 
 ขั้นตอนการส่งคืนเงินที่ไม่ได้จัดสรรและเงินเหลือจ่าย 68 
 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติทางการเงินการบัญชี 69 

ส่วนที่ 4 คณะกรรมการชุดต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 75 
 คณะกรรมการในการด าเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 77 
 การติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 82 

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 87 
 สรุปเอกสารประกอบขั้นตอนการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย 89 
 กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร 94  

- แผนการจัดฝึกอบรม (แบบ กย.1-01) 94 
-  ก าหนดการฝึกอบรม (แบบ กย.1-02) 95 
-  ใบรับสมัครเกษตรกร (แบบ กย.1-03) 96 
- รายงานแผนการฝึกอบรมเกษตรกร (แบบ กย.1-04) 97 
- รายงานผลการฝึกอบรม (แบบ กย.1-05) 98 
- แบบประเมินการฝึกอบรม (แบบ กย.1-06) 99 
- ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 101 
- ตัวอย่างแบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 103 
- ตัวอย่างสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ 103 
- ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินของทางราชการ 105 
- ตัวอย่างใบรับใบส าคัญ 106 
- ตัวอย่างการเขียนโครงการฝึกอบรม 107 
- ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการฝึกอบรม 109 
- ตัวอย่างใบรับใบส าคัญส าหรับวิทยากร 110 
- ตัวอย่างใบรับใบส าคัญค่าพาหนะของเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม 111 
- ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรมอบให้เกษตรกร 112 

 กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 113 
- แบบเสนอโครงการ (แบบ กย.2-0๑) 113 
- แบบฟอร์มกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการด าเนินงานโครงการ 115 
- แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 116 
- แบบสรุปการขอรับการสนับสนุนโครงการของคณะกรรมการฯ ชุมชน (แบบ กย.๒-02) 118 
- แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ของคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 119 
  (แบบ กย.2-03) 
- สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ของคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด 120 
  (แบบ กย.2-04)  



 
 

- แบบสรุปการจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 121 
  ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (แบบ กย.2-05) 
- แบบการขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์ต่อนายอ าเภอ (แบบ กย.2-06) 122 
- หนังสือยินยอมให้เข้าท าประโยชน์ที่ดิน (แบบ กย.2-07) 123 
- แบบบันทึกข้อตกลง  (แบบ กย.2-08) 125 
- สัญญายืมเงิน (แบบ กย.2-09) 127 
- ใบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ (แบบ กย.2-10) 129 
- ค าแนะน าในการจัดเวทีชุมชน และบทบาทวิทยากรกระบวนการในการจัดท าโครงการ 130 
- กรอบรูปแบบการจัดเวทีชุมชน 133 
- แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน 134 
- แบบรายงานการจัดท าเวทีชุมชน 135 

 แบบทางการเงินการบัญชี 136 
- ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (แบบ บช.๐๑) 136 
- รายละเอียดการจัดสรรเงิน (แบบ บช.๐๒) 137 
- ใบส าคัญรับเงิน (ส านักงานเกษตรจังหวัด) (แบบ บช.๐๓) 138 
- ใบส าคัญรับเงิน (คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน) (แบบ บช.๐๔) 139 
- ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินรายโครงการ (แบบ บช.๐๕) 140 
- รายงานรายรับ-รายจ่าย (แบบ บช.๐๖) 141 
- ใบสืบราคาวัสดุ (แบบ บช.๐๗) 142 
- บัญชีคุมวัสดุอุปกรณ์ (แบบ บช.๐๘) 143 

 แผนการเรียนรู้หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร 144 
- กลุ่มวิฃาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ 144 
- กลุ่มวิฃาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 149 
- กลุ่มวิฃาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 167 

 ค าสั่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 174 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-1- 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-2- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-3- 
 

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

1. หลักการและเหตุผล 

ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตร เกษตรกรรายย่อยซึ่งถือเป็นเกษตรกรกลุ่มใหญ่
ที่สุดของประเทศไทย และเป็นกลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากกว่าเกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ 
เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยจะน ารายได้มาใช้จ่ายในระดับชุมชนก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตรา แต่ปรากฏว่า
เกษตรกรรายย่อยเหล่านี้ยังไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อระบบการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน รวมทั้ง
ขาดแคลนทุนตั้งต้นส าหรับใช้ในการประกอบกิจการเพ่ือให้เกิดรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในหลายมิติ ทั้งการพัฒนาด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต ด้านการบริหาร
จัดการผลผลิต และการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ กอปรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดนโยบาย  
ในปงงบประมาณ 2561 เน้นการพัฒนาคนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ ดังนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้  
และนวัตกรรมด้านเกษตร จะสามารถติดอาวุธทางปัญญาให้เกษตรกรน าไปปรับใช้ได้จริงในพ้ืนที่การเกษตร 
ของตนเอง จะเป็นการเน้นย้ าการพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เพ่ิมศักยภาพให้กับเกษตรกรในทุกมิติ  
และตอบโจทย์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ปัจจุบัน อีกทั้งจะสามารถสร้างความเข้มแข็งจากภายในในระดับฐานรากของระบบเกษตรกรรมของประเทศ 
สร้างความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์ 
2.1 สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพ่ือให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน อีกท้ังเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตร
ในระยะยาว 

2.2 เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง 
และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

 3.1 กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 

  3.1.1 เปูาหมายเกษตรกร เป็นเกษตรกรหรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวนเกษตรกรรวม 1,820,200 ราย เฉลี่ยชุมชนละ 
200 ราย 

  3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม 

   หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้มี
การรวมกลุ่มกัน โดยการเรียนรู้ฐานวิธีคิด หลักการส าคัญของการรวมกลุ่ม การสร้างความเข้มแข็ง การเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและการจัดท าแผนธุรกิจ การสร้างความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ 
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รวมทั้งการเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรที่เพ่ิมผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุน 
การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการท าแผนธุรกิจกลุ่มเพ่ือขอรับการสนับสนุนการด าเนินการร่วมกัน โดยด าเนินการ
ฝึกอบรม จ านวน 3 วัน/หลักสูตร/รุ่น 

 3.2 กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
  กลุ่มย่อยในชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมตามข้อ 3.1 และมีความพร้อมในการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
และจัดท าโครงการเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  ตามคู่มือฯ หน้า 57 ข้อ 6 
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ และหน้า 58 ข้อ 7 เงื่อนไขโครงการ  

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ด าเนินการในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 9,101 ชุมชน ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 

5. งบประมาณ   จ านวน 5,278,394,100 บาท 
 5.1 งบประมาณส าหรับการฝึกอบรม จ านวน 1,820,200 ราย วงเงิน 2,253,407,600 บาท 
 5.2 งบประมาณพัฒนากลุ่มเกษตรกร งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 2,730,300,000 บาท 
(9,101 ชุมชน ชุมชนละ 300,000 บาท) 
 5.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ รวม 294,686,500 บาท ในการประชุมชี้แจง/สัมมนา
เพ่ือสร้างการรับรู้ รับฟังความคิดเห็น ค่าตอบแทน รางวัล ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การติดตาม ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ประเมินผล รายงานความก้าวหน้า การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ ส าหรับ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร หน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร ศพก.และเครือข่าย, Smart Farmer, Young Smart Farmer อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
และคณะกรรมการระดับต่าง ๆ 

6. หน่วยงานด าเนินการ 
 6.1 หน่วยงานหลัก  กรมส่งเสริมการเกษตร 
 6.2 หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมการข้าว 
      กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
      กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
      กรมหม่อนไหม 
  กระทรวงมหาดไทย  กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
      กรมการพัฒนาชุมชน 
  กระทรวงกลาโหม  หน่วยงานกระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมาย 
  กระทรวงการคลัง  กรมบัญชีกลาง 
  ส านักนายกรัฐมนตรี  ส านักงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์ 
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
  กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันการศึกษาในพื้นที)่ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ   เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561 
8. วิธีด าเนินการ 
 8.1 การสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้การ
ด าเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน 
 8.2 กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 
  8.2.1 จัดท าแผนและหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรรวมกลุ่มและเลือก
กิจกรรมการเกษตรตามความต้องการของกลุ่ม เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มเกษตรกร โดยการเรียนรู้
ฐานวิธีคิด หลักการส าคัญของการรวมกลุ่ม การสร้างความเข้มแข็ง การจัดท าแผนธุรกิจการสร้างความเข้าใ จ
ร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต 
การลดต้นทุน การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต มีจ านวน 1 หลักสูตร (3 วัน/หลักสูตร/รุ่น) ประกอบด้วย ๓ กลุ่มวิชา ดังนี้ 
   1) กลุ่มวิชาที่ ๑ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ  
   2) กลุ่มวิชาที่ ๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
   ๓) กลุ่มวิชาที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 
  8.2.2 ประกาศและรับสมัครเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จ านวน 200 รายต่อชุมชน ตามคุณสมบัติที่ก าหนด  
  8.2.3 ด าเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  8.2.4 บันทึกความก้าวหน้าและผลการฝึกอบรมแต่ละรุ่นลงระบบของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ตามเวลาที่ก าหนด 
  8.2.5 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรม เสนอส านักงานเกษตรจังหวัดภายใน 3 วัน
หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแต่ละรุ่น 
 8.3 กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
  รวมกลุ่มย่อยในชุมชน กลุ่มละไม่น้อยกว่า 25 ราย เพ่ือด าเนินกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
โดยจะต้องมีสมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร อย่างน้อยจ านวน 10 ราย ตามคู่มือฯ 
หน้า 57 ข้อ 6.1.2 และกลุ่มย่อยในชุมชนจะต้องอยู่ภายใต้โครงการเกษตรยั่งยืน 1 (โครงการ 9101 ตาม
รอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน) หรือกลุ่มเกษตรกรระดับชุมชนที่จด
ทะเบียนกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ไม่เป็นนิติบุคคล ด าเนินการจัดท าโครงการของ
ชุมชน (กลุ่ม) เสนอขอรับการสนับสนุนผ่านคณะกรรมการฯ ระดับต่างๆ โดยภาครัฐให้การสนับสนุน
งบประมาณให้กลุ่มเกษตรกร ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มไม่เกิน 
300,000 บาทต่อชุมชน เพื่อใช้ส าหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น (ไม่มีค่าแรง) 
 8.4 การบริหารจัดการโครงการ 
  ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เปูาหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความโปร่งใส 
 8.5 การให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดท าบัญชีการใช้จ่าย
งบประมาณของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 8.6 การออกแบบติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้า และผลส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ในช่วงระหว่าง
ด าเนินการและเม่ือเสร็จสิ้นการด าเนินการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผลผลิต (Output) 
  เชิงปริมาณ 
  1) จ านวนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 1,820,200 ราย  
  2) จ านวนโครงการของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน ไม่น้อยกว่า 9,101 โครงการ 
  เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละของเกษตรกร มีทักษะการประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 9.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้  และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
การเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  
มีภูมิคุ้มกันและองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  2) เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนใน
ชุมชนไม่น้อยกว่า 2.5 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุน 
  3) ชุมชน 9,101 ชุมชน (ศพก. และเครือข่าย) มีการบริหารจัดการด้านการเกษตรตรงตาม
ความต้องการของชุมชน 

10. ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มและมีการบริหารจัดการด้านการเกษตรตรงตามความต้องการของ
ชุมชน 
 10.2 เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในชุมชน 
 
 
 
     เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
     นางศุภลักษณ์  กลับน่วม 
     ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช 
     เบอร์โทร 0 2579 3782, 0 2955 1512  
        เบอร์โทร 08 1699 6869 
     E – mail  :  su_klubnuam@outlook.com 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติงาน และขั้นตอนการด าเนินงาน 
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แผนปฏิบัติงาน และขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

1. ขั้นตอนการเตรียมการ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1) กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอโครงการต่อกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือพิจารณาน าเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปง
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

กรมส่งเสริมการเกษตร มกราคม 2561 

2) จัดท าคู่มือด าเนินงานโครงการ  กรมส่งเสริมการเกษตร กุมภาพันธ์ - มีนาคม 
2561 

3) เสนอส านักงบประมาณพิจารณารายละเอียดค าขอ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและจัดท าร่าง พ.ร.บ. 

กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 
๒๕๖๑ 

4) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และเอกสารประกอบงบประมาณ เพื่อ
น าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม ๒๕๖๑ 

5) พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภานิติบัญญัติ 22 มีนาคม ๒๕๖๑ 
6) จัดท าหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการเสนอกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
     6.1) คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
อ าเภอ 
     6.2) คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

กรมส่งเสริมการเกษตร เมษายน ๒๕๖๑ 

7) น าร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือประกาศใช้บังคับกฎหมาย 

ส านักเลขาธิการ ค.ร.ม. 10 พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

8) จัดสรรงบประมาณประจ าปง ๒๕๖๑ เพ่ิมเติม ให้กรม
ส่งเสริมการเกษตร  

ส านักงบประมาณ พฤษภาคม 2561 

9) ขออนุมัติด าเนินงานโครงการและจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
เป็นรายจังหวัด/ชุมชน  

ส านักงานบริหารจัดการ
โครงการฯ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

10) ชี้แจงท าความเข้าใจระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร มีนาคม – เมษายน 2561 
11) ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ

อ านวยการ/ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

มีนาคม – พฤศจิกายน
2561 
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2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 2.1 กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1) การจัดเวทีชุมชน (ครั้งที่ 1) 
    - ชี้แจงท าความเข้าใจการด าเนินงานโครงการให้
เกษตรกรรับทราบ 
    - คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร
ระดับชุมชน 
    - จัดท าแผนการฝึกอบรม ระดับชุมชน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน/คณะกรรมการ 

ศพก. ระดับอ าเภอ* และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ภายในวันที่ 

25 พฤษภาคม 2561 

2) ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้า
รับการฝึกอบรม (อย่างน้อย 3 วัน) 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน/คณะกรรมการ 

ศพก. ระดับอ าเภอ* และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ภายในวันที่ 
30 พฤษภาคม 2561 

3) รับสมัครเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม ส านักงานเกษตรอ าเภอ ภายในวันที่ 
1 มิถุนายน 2561 

4) ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกเกษตรกรผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการฝึกอบรม และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ/
ส านักงานประมงอ าเภอ/
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ/

คณะกรรมการ ศพก. 
ระดับอ าเภอ* 

ภายในวันที่ 
5 มิถุนายน 2561 

5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ มิถุนายน 2561 
6) เตรียมการฝึกอบรม  
    - ติดต่อประสานวิทยากร 
    - จัดเตรียมวัสดุฝึกอบรม 
    - จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม 
    - จัดเตรียมการพิธีเปิด/ปิดการฝึกอบรม 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ/
คณะกรรมการ ศพก. 

ระดับอ าเภอ* 

20 กรกฎาคม 2561 

7) ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร วิทยากรภาครัฐ/ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ/เกษตรกร 

แล้วเสร็จภายในวันที่ 
20 กรกฎาคม 2561 

8) รายงานผลการฝึกอบรม 
    8.1) รายงานผลการอบรม และส่งให้ส านักงาน
เกษตรจังหวัด (ผลการอบรม + แบบประเมินความรู้) 
            
    8.2) รายงานส านักงานบริหารจัดการโครงการฯ 

 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

 
 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

 
ภายใน 3 วัน หลังอบรม 

แต่ละรุ่น และภายใน 5 วัน
หลังอบรมเสร็จสิ้นทั้งหมด 

ทุกเดือน 
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 2.2 กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1) การจัดเวทีชุมชน (ครั้งที ่2) 
    - กลุ่มย่อยในชุมชนจัดท าโครงการ พร้อมแผนการ
ปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนธุรกิจ 
    - พิจารณาและเสนอโครงการ พร้อมแผนการ
ปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนธุรกิจ 
ให้ คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน/คณะกรรมการ 

ศพก. ระดับอ าเภอ* และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ภายในวันที่ 
24 กรกฎาคม 2561 

2) วิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการในภาพรวมของ
ชุมชน และเสนอโครงการ แผนการปฏิบัติงานแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ และแผนธุรกิจ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ  

คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน 

ภายในวันที่ 
26 กรกฎาคม 2561 

   2.1) คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 
          - เสนอโครงการที่นอกเหนือจากกรอบแนวทาง
กลุ่มกิจกรรม ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและ
สหกรณร์ะดับจังหวัด 
          - ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติโครงการ จ านวน 
8 กลุ่มกิจกรรม ที่คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เสนอ
ตรงตามเงื่อนไข ทั้งนี้ รวมถึงการแก้ไขโครงการให้
ถูกต้องตามเงื่อนไขหรือตามความเห็นของคณะ
กรรมการฯ ระดับอ าเภอ และส่งผลการพิจารณาให้
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

คณะกรรมการฯ  
ระดับอ าเภอ 

ภายในวันที่ 
3 สิงหาคม 2561 

   2.2) คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์
ระดับจังหวัด ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติโครงการที่
นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ 
จ านวน 8 กลุ่มกิจกรรม หรือโครงการที่ต้องการการ
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 
และส่งผลการพิจารณาให้ส านักงานเกษตรจังหวัด 

คณะอนุกรรมการพัฒนา
เกษตรและสหกรณ์ระดับ

จังหวัด 

ภายในวันที่ 
3 สิงหาคม 2561 

3) ส านักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมโครงการที่ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ (ตามข้อ 2.1) 
หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับ
จังหวัด (ตามข้อ 2.2)  

ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 
7 สิงหาคม 2561 

4) เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายชุมชน 
 

คณะกรรมการฯ 
ระดับชุมชน 

ภายในวันที่ 
8 สิงหาคม 2561 

5) ส านักงานเกษตรจังหวัดท าบันทึกข้อตกลง 
(แบบ กย.2-08) กับคณะกรรมการพัฒนาด้าน
การเกษตรระดับชุมชน ที่ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว  

ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 
9 สิงหาคม 2561 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
6) ส านักงานเกษตรจังหวัดโอนจัดสรรงบประมาณให้
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนและ
แจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ
และคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
ทราบ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 
16 สิงหาคม 2561 

7) เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายโครงการ  
เพ่ือรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 

กลุ่มย่อยในชุมชน ภายในวันที่ 
16 สิงหาคม 2561 

8) คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนท า
สัญญายืมเงิน (แบบ กย2-09) กับกลุ่มย่อยในชุมชน 
ที่ได้รับการอนุมัติโครงการ  

คณะกรรมการฯ 
ระดับชุมชน 

ภายในวันที่ 
17 สิงหาคม 2561 

 
9) คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
โอนเงินให้กลุ่มย่อยในชุมชนที่ได้รับการอนุมัติโครงการ 

คณะกรรมการฯ 
ระดับชุมชน 

ภายในวันที่ 
20 สิงหาคม 2561 

**10) กลุ่มย่อยในชุมชนด าเนินโครงการตามแผนที่
ได้รับอนุมัติ 

กลุ่มย่อยในชุมชน ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
วันที่ 20 กันยายน 2561 

**11) กลุ่มย่อยในชุมชนด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

กลุ่มย่อยในชุมชน ภายในวันที่ 
20 กันยายน 2561 

12) สิ้นสุดการตรวจสอบบัญชี 
 

ส านักงานตรวจบัญชี 28 กันยายน 2561 

13) การส่งเงินคงเหลือโครงการ (ถ้ามี) และดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคารโครงการฯ 
      13.1) กลุ่มย่อยในชุมชน ส่งคณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตรระดับชุมชน 
 
      13.2) คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
ชุมชนส่งส านักงานเกษตรจังหวัด 
 
 
      13.3) ส านักงานเกษตรจังหวัด ท าเบิกเกินส่งคืน
หรือน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  

 
 

กลุ่มย่อยในชุมชน 
 

 
คณะกรรมการพัฒนาด้าน
การเกษตรระดับชุมชน 

 
 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

 
 

ภายใน 5 วัน  
หลังจากสิ้นสุดโครงการ 

 
ภายใน 5 วัน หลังจากท่ี
ได้รับเงินจากกลุ่มสมาชิก   

ในชุมชน 
 

ภายใน 5 วัน หลังจากท่ี
ได้รับเงินจากคณะกรรมการ

พัฒนาด้านการเกษตร 
ระดับชุมชน 

14) การส่งใบส าคัญจ่ายฉบับจริงที่ผ่านการตรวจสอบ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 
      14.1) กลุ่มย่อยในชุมชน ส่งคณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตรระดับชุมชน 
 
 
 

 
 

กลุ่มย่อยในชุมชน 
 
 
 
 

 
 

ภายใน 5 วัน หลังจากท่ี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตรวจเรียบร้อยแล้ว 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
      14.2) คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
ชุมชน ส่งคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
อ าเภอ 
 
       14.3) คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
อ าเภอ ส่งส านักงานเกษตรจังหวัด  
 

คณะกรรมการพัฒนาด้าน
การเกษตรระดับชุมชน 

 
 

คณะกรรมการพัฒนาด้าน
การเกษตรระดับอ าเภอ 

ภายใน 5 วัน หลังจากท่ี
ได้รับเอกสารจากกลุ่มย่อย

ในชุมชน 
 

ภายใน 5 วัน หลังจากท่ี
ได้รับเอกสารจาก

คณะกรรมการพัฒนาด้าน
การเกษตรระดับชุมชน 

15) การติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุน
การด าเนินงานโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน  
กันยายน 2561 

16) การรายงานผลการด าเนินงาน และผลการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมษายน – กันยายน 2561 

17) ประเมินผลโครงการ 
 

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร/ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เมษายน – กันยายน 2561 

18) สรุปผลการด าเนินงาน กรมส่งเสริมการเกษตร กันยายน 2561 

หมายเหตุ  * คณะกรรมการฯ ศพก. ระดับอ าเภอ หมายถึง คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรระดับอ าเภอ ตามคู่มือฯ หน้า 79 ข้อ 3   

 ** แผนปฏิบัติงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ แต่ต้องเป็นไปตามก าหนด  
ในข้อ 2.2 วงเล็บ 10) และ วงเล็บ 11) กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
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ส่วนที่  3 

รายละเอียดการด าเนินงานรายกิจกรรม 
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รายละเอียดการด าเนินงานรายกิจกรรม 

การสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ 
การด าเนินกิจกรรมในทุกขั้นตอน 

 1. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ สร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  
เกิดความชัดเจน ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

  1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจให้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ เกษตรต าบลทุกต าบล และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  1.2 ระดับจังหวัด ท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องระดับ
อ าเภอ/จังหวัด ประธาน ศพก. และเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  1.3 ระดับอ าเภอ ท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานโครงการให้แก่คณะกรรมการพัฒนา 
ด้านการเกษตรระดับชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

 2. ประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เพ่ือสร้างการรับรู้การด าเนินกิจกรรมในทุกขั้นตอน เช่น กิจกรรมการฝึกอบรม

เกษตรกร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในระดับพื้นท่ี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม เป็นต้น 
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กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวอยู่
ร่วมบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต  

1.2 เพ่ือให้เกษตรกรมีศักยภาพในการรวมกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่ม 
 
๒. เป้าหมาย  

๒.๑  จุดด าเนินการ จ านวน ๙,๑๐๑ ชุมชน (ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร) 
๒.๒  จ านวนเกษตรกรรวม 1,820,200 ราย เฉลี่ยชุมชนละ 200 ราย 

                    กรณีที่เกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม มีน้อยกว่าชุมชนละ 200 ราย ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ
พิจารณาเปูาหมายเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวมระดับต าบลและอ าเภอตามล าดับ แต่ต้อง 
ไม่น้อยกว่าเปูาหมายเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมของอ าเภอนั้นๆ ที่ก าหนดไว้  ในกรณที่จ าเป็น 
ถ้าจ านวนเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมในระดับอ าเภอมีน้อยกว่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้จริง ให้ส านักงาน
เกษตรอ าเภอเสนอส านักงานเกษตรจังหวัดให้พิจารณาเปูาหมายในภาพรวมของระดับจังหวัด แต่ต้องไม่น้อยกว่า
เปูาหมายรวมของจังหวัดที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้ารับ
การฝึกอบรมจริง เท่านั้น 
 
๓. คุณสมบัติของเกษตรกร 
 ๓.๑ เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ๓.๒ เป็นเกษตรกรที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้
ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 

3.3 เกษตรกรมีที่อยู่อาศัย หรือพ้ืนที่ท าการเกษตรอยู่ในชุมชน ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 
 

๔. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฝึกอบรมเกษตรกร 
 4.1 การฝึกอบรมเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอต้องด าเนินการให้ครบตามหลักสูตรและระยะเวลา
ที่ก าหนด  
  4.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับเนื้อหาวิชา และพิจารณา
วิทยากรในพื้นที่เป็นล าดับแรก 
 
5. รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรรายย่อย  
   5.1 โครงสร้างหลักสูตร 

กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ได้ก าหนด
หลักสูตรการฝึกอบรมจ านวน 1 หลักสูตร จ านวน 3 กลุ่มวิชา จ านวน 18 ชั่วโมง ดังนี้ 
 5.2 รายละเอียดกลุ่มวิชาภายใต้หลักสูตร 

ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ 1) กลุ่มวิชาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อน
ประเทศ 2) กลุ่มวิชาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และ 3) กลุ่มวิชาการบริหารจัดการองค์กร
เกษตรกร โดยมีจ านวนชั่วโมงของกระบวนการเรียนรู้และแหล่งวิทยากรของแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
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    กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรเรียนรู้ฐานวิธีคิด หลักการส าคัญ วิธีคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร อย่างมี
ความสุขและพอเพียงในการด ารงชีวิต จ านวน 2 วิชา จ านวน ๓ ชั่วโมง ประกอบด้วย  

ชื่อวิชา ระยะเวลา แหล่งวิทยากร 
1. วิชาการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง  
30 นาที 

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร 
๒) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
ทุกจังหวัด  
๓) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
๔) ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ทุกจังหวัด 
๕) ส านักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.)  
(ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 
๖) ส านักงานประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 
(ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 
๗) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ านวน 6 ศูนย์ (ส าหรับ
จังหวัดที่ใกล้เคียงที่ตั้งศูนย์) 
8) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
9) วิทยากรเกษตรกร 
10) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม  
    เป็นต้น 

2. วิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคม 
มีสุข 
    (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง  
30 นาที 

๑) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
๒) กรมส่งเสริมการเกษตร 
๓) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในพ้ืนที่ 
๔) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
ทุกจังหวัด  
๕) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
๖) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๗) วิทยากรเกษตรกร  
๘) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม 
    เป็นต้น 

    
กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร วัตถุประสงค์เพ่ือให้

เกษตรกรเรียนรู้วิธีการปรับเพ่ิมผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุน การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต เพ่ือเพ่ิมรายได้อย่าง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 วิชา จ านวน ๑๐ ชั่วโมง ๓๐ นาที เป็นกลุ่มวิชาหลักที่จะต้องจัดให้มี 
ในหลักสูตร จ านวน 4 ชั่วโมง 30 นาที และเป็นวิชาเลือกตามสภาพพ้ืนที่ จ านวน ๖ ชั่วโมง ประกอบด้วย 
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ชื่อวิชา ระยะเวลา แหล่งวิทยากร 
1. วิชาการบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสม
กับพ้ืนที่ (Zoning) 
    (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง 
30 นาที 

๑) กระทรวงมหาดไทย 
๒) กรมส่งเสริมการเกษตร 
๓) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 
๔) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด 
๕) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๖) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม 
    เป็นต้น 

2. วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีตน้ทุนอาชีพ 
    (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง 
30 นาที 

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร 
๒) ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด  
ทุกจังหวัด 
๓) ครูบัญชีอาสา 
๔) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๕) วิทยากรเกษตรกร 
๖) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม 
    เป็นต้น 

3. วิชาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร 
    (พืช สัตว์ ประมง) 
    (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง  
30 นาที 

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร 
๒) สถานีพัฒนาที่ดินเขต ทุกเขต 
๓) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด 
๔) ส านักงานประมงจังหวัด ทุกจังหวัด  
๕) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกจังหวัด  
๖) ศูนย์วิจัยข้าวในพ้ืนที่  
๗) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพ้ืนที่ 
๘) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๙) วิทยากรเกษตรกร 
๑๐) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 

4. วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร  
    (วิชาเลือก)  
    เลือกเรียน จ านวน 1 วิชา จากรายวิชา
ต่อไปนี้ 
   1) การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   2) การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   3) เครื่องจักรกลเพ่ือการเกษตร 
   4) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 
   5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร  
(พรบ.ปุ๋ย, พรบ.วัตถุอันตราย, พรบ.พันธุ์พืช 

1 ชั่วโมง  
30 นาที 

 

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร  
๒) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12  
๓) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด 
๔) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 
ที่ 1 - 8 (กรมวิชาการเกษตร) 
๕) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร  
ทุกจังหวัด (กรมวิชาการเกษตร) 
๖) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
ที่ 1, 6, 7, 8, 12, 16, 17 และ 20  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
๗) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มอกช.) (ส าหรับหน่วยงาน
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ชื่อวิชา ระยะเวลา แหล่งวิทยากร 
และ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช) 
   6) มาตรฐานสินค้าเกษตร  
   7) อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ใน กทม. และปริมณฑล) 
๘) Q อาสา ในจังหวัดก าแพงเพชร, พิจิตร, 
พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สระแก้ว และพัทลุง
(ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ)  
๙) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๑๐) วิทยากรเกษตรกร  
๑๑) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 

5. วิชาการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่าย 
ในครัวเรือน       
    (วิชาเลือก)  
    เลือกเรียน จ านวน ๓ วิชา ตามความ
เหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ เช่น การแปรรูป
สินค้าเกษตร การขยายพันธุ์ (พืช สัตว์ ประมง) 
การสร้างอาชีพระยะสั้น เช่น การเพาะเห็ด 
และการเพาะถั่วงอก เป็นต้น 

๔ ชั่วโมง  
30 นาที 

 

๑) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
๒) กระทรวงมหาดไทย 
๓) กรมส่งเสริมการเกษตร 
๔) ส านักงานประมงจังหวัด ทุกจังหวัด  
๕) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกจังหวัด 
๖) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๗) วิทยากรเกษตรกร 
๘) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม 
    เป็นต้น 

 

      กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกร
เรียนรู้ หลักการแนวคิด การบริหารจัดการกลุ่ม การจัดท าแผนการผลิต/โครงการ การจัดการสินเชื่อ 
ด้านการเกษตร และการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร ตลอดจนทิศทางของตลาดสินค้าเกษตร จ านวน 4 วิชา 
จ านวน 4 ชั่วโมง 30 นาท ีประกอบด้วย 

 

ชื่อวิชา ระยะเวลา แหล่งวิทยากร 
1. วิชาการบริหารจัดการกลุ่ม 
    (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง 
 

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร 
๒) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
ทุกจังหวัด  
๓) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ  
ทุกอ าเภอ 
๔) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
๕) ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และ 2  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) (ส าหรับหน่วยงาน 
ใน กทม. และปริมณฑล)  
๖) ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) (ส าหรับ
หน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 
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ชื่อวิชา ระยะเวลา แหล่งวิทยากร 
๗) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๘) วิทยากรเกษตรกร 
๙) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม 
    เป็นต้น 

2. วิชาการจัดท าแผนการผลิต/โครงการ และ
การตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร 
    (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง  
 

1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2) ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด 
3) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
4) ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) (ส าหรับ
หน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 
5) ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์พ้ืนที่  1 และ 2 
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) (ส าหรับหน่วยงานใน 
กทม. และปริมณฑล) 
6) ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ทุกจังหวัด  
7) ส านักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.) (ส าหรับ
หน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 
8) ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการในพื้นที่) 
9) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๑๐) วิทยากรเกษตรกร 
11) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 

3. วิชาการจัดการสินเชื่อด้านการเกษตร 
    (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง 1) ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ทุกจังหวัด 
2) ส านักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.) (ส าหรับ
หน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 

4. วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
    (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง  
30 นาที 

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี  
1-11 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
3) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  
ทุกจังหวัด (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
4) ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด  
5) หอการค้าจังหวัด ทุกจังหวัด 
6) บริษัทประชารัฐรักสามัคคี 
จังหวัด จ ากัด ทุกจังหวัด 
7) ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ทุกจังหวัด  
8) ส านักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.) (ส าหรับ
หน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 
9) สหกรณ์การเกษตรที่ประสบความส าเร็จ
ในพ้ืนที่ (สามารถขอข้อมูล 
ได้ที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด) 
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ชื่อวิชา ระยะเวลา แหล่งวิทยากร 
๑๐) ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการในพ้ืนที่) 
11) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๑2) วิทยากรเกษตรกร 
13) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 

  

๕.๓ แหล่งวิทยากร  
 ๕.๓.๑ กรมส่งเสริมการเกษตร 
  ๑) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ที่ ๑-๙ 

๒) ส านักงานเกษตรจังหวัด ทุกจังหวัด 
๓) ส านักงานเกษตรอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
4) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
5) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
6) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร 
7) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ 
8) หน่วยงานอ่ืนๆ ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับการร้องขอ 

๕.๓.๒ หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 
2) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด 
3) ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด 
๔) ส านักงานประมงจังหวัด ทุกจังหวัด  
๕) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกจังหวัด  
๖) ศูนย์วิจัยข้าวในพ้ืนที่   
๗) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพ้ืนที่  
8) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ที่ 1-8 (กรมวิชาการเกษตร) 
9) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ทุกจังหวัด (กรมวิชาการเกษตร) 
10) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1,6,7,8,12,16,17 และ 20 (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
11) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
12) สหกรณ์การเกษตรที่ประสบความส าเร็จในพื้นที่ (สามารถขอข้อมูลได้ท่ีส านักงานสหกรณ์

จังหวัด ทุกจังหวัด) 
13) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  
14) หน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับการร้องขอ 
 

๕.๓.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) กระทรวงมหาดไทย 
๒) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด  
๓) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
๔) ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ทุกจังหวัด 
5) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในพ้ืนที่ 
6) ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด 
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7) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1-11 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
8) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทุกจังหวัด (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
9) ส านักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 
10) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 6 ศูนย์ ได้แก่ 
 10.1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี 
 10.2) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 10.3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
 10.4) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร 
 10.5) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 10.6) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส 
 (ส าหรับจังหวัดใกล้เคียงที่ตั้งศูนย์) 
11) ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และ 2 (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  
12) ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  
13) ส านักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.) 
14) หอการค้าจังหวัด ทุกจังหวัด 
15) บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด จ ากัด ทุกจังหวัด 
๑6) ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการในพ้ืนที่) 
17) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
18) หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่พิจารณาว่าเกี่ยวข้องและเหมาะสม 

 ๕.๓.4 หน่วยงานในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล 
1) ส านักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.)  
2) ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และ 2 (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  
3) ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  
4) ส านักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.)  
5) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  
6) หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนทีพิ่จารณาว่าเกี่ยวข้องและเหมาะสม 

๕.๓.5 วิทยากรเกษตรกร 
 1) เกษตรกรดีเด่นของจังหวัด/ระดับประเทศที่อยู่ในจังหวัด 
 2) เกษตรกรต้นแบบ ศพก. 
 3) เกษตรกรต้นแบบแปลงใหญ่ 
 4) ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินที่อยู่ในจังหวัด 
 5) ปราชญ์เกษตรของจังหวัด 
 6) Young Smart Farmer ต้นแบบ 
 7) Smart Farmer ต้นแบบ 
 8) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
 9) หมอดินอาสา 
 ๑๐) ครูบัญชีอาสา 
 ๑๑) Q อาสา ในจังหวัดก าแพงเพชร, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สระแก้ว และพัทลุง
(ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) 
           12) อ่ืนๆ 
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 5.๔ รายละเอียดเนื้อหาของกลุ่มวิชาและวิชา 
 

 กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ จ านวน 2 วิชา จ านวน  ๓ ชัว่โมง ดังนี้ 
 

หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ 
ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 

ของหัวข้อวิชา 
ระยะเวลา 

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

1. วิชาการพัฒนาการ
เกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   (วิชาบังคับ) 
 
 
 

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการท าการเกษตรแบบยั่งยืน 
 

1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การท าการเกษตรแบบยั่งยืน 
3. กรณีตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จ 
ในการด ารงชีวิต และประกอบอาชีพการเกษตร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เช่น เกษตรผสมผสาน และทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 
 
 

๑ ชั่วโมง 
๓๐ นาท ี

- เอกสาร 
- บรรยาย 
- ppt 
- VTR     
- กิจกรรม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
- ศึกษาดู
งาน 
- ฝึกปฏิบัติ 

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร 
๒) ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด ทุกจังหวัด  
๓) ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอ ทุกอ าเภอ 
4) ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด 
ทุกจังหวัด 
๕) ส านักกิจการนครหลวง  
(ธ.ก.ส.) (ส าหรับหน่วยงาน
ใน กทม. และปริมณฑล) 
๖) ส านักงานประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (กปร.) 
(ส าหรับหน่วยงานใน กทม. 
และปริมณฑล) 
๗) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
จ านวน 6 ศูนย์ (ส าหรับ
จังหวัดที่ใกล้เคียงที่ตั้งศูนย์) 
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ 
ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 

ของหัวข้อวิชา 
ระยะเวลา 

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

8) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
9) วิทยากรเกษตรกร  
10) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
   เป็นต้น 

2. วิชาการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และสังคม 
มีสุข 
   (วิชาบังคับ) 
 
 

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ  
และเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข
ภายในชุมชน/ท้องถิ่น 

1. แนวคิดและวิธีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
และสังคมมีสุข 
2. กรณีตัวอย่างการสร้างความสัมพันธ์และ
สังคมมีสุข 
 

1 ชั่วโมง
30 นาที 

- เอกสาร 
- บรรยาย 
- ppt.  
- VTR     
- กิจกรรม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
- ศึกษา 
ดูงาน 
- ฝึกปฏิบัติ 

๑) หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 
๒) กรมส่งเสริมการเกษตร 
๓) กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  
ในพ้ืนที่ 
๔) ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด ทุกจังหวัด  
๕) ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอ ทุกอ าเภอ 
๖) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๗) วิทยากรเกษตรกร  
๘) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
   เป็นต้น 
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กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร จ านวน 5 วิชา จ านวน ๑๐ ชั่วโมง ๓๐ นาที ดังนี ้
 

หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ 
ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 

ของหัวข้อวิชา 
ระยะเวลา 

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

1. วิชาการบริหารจัดการ
การผลิตให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที ่(Zoning) 
   (วิชาบังคับ) 
 

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการการผลิตและสินค้าเกษตร
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่ การผลิตพืช สัตว์ 
และประมง 

1. การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร 
ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning) ได้แก่ การปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ และการปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตร เป็นต้น 
2. กรณีตัวอย่างที่ประสบผลส าเร็จ 
ในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร 
ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม  (Zoning)  

1 ชั่วโมง
30 นาท ี

- เอกสาร 
- บรรยาย 
- ppt 
- VTR     
- กิจกรรม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
- ศึกษาดู
งาน 
- ฝึกปฏิบัติ 

1) กระทรวงมหาดไทย 
2) กรมส่งเสริมการเกษตร 
3) ส านักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 1-12 
4) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
ทุกจังหวัด 
๕) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
6) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
   เป็นต้น 

2. วิชาบัญชีครัวเรือน/
บัญชีต้นทุนอาชีพ 
   (วิชาบังคับ) 

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ  
และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือน/
บัญชีต้นทุนอาชีพอย่างง่าย ได้ถูกต้อง ได้แก่ 
วิธีการจดบันทึกบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน  
และการจดบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ เป็นต้น 
 

1. การจดบันทึกบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน 
   - วิธีการจดบันทึกรายการรับ - จ่าย  
ในชีวิตประจ าวันตามประเภทรายการที่เกิดขึ้น 
  - การค านวณยอดรวมรายรับ – รายจ่าย 
และยอดเงินคงเหลือทุกเดือนที่มีรายการเกิดข้ึน    
2. การจดบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ  
  - ประเภทรายได้ ค่าใช้จ่าย และต้นทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

- การค านวณยอดรายได้ - ค่าใช้จ่าย และ
ต้นทุนประกอบอาชีพ เมื่อครบรอบการผลิต 

1 ชั่วโมง
30 นาท ี

- เอกสาร 
- บรรยาย 
- ppt  
- VTR     
- กิจกรรม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
- ศึกษาดู
งาน 
- ฝึกปฏิบัติ 

1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2) ส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด 
3) ครูบัญชีอาสา 
4) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
5) วิทยากรเกษตรกร 
6) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
   เป็นต้น 
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ 
ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 

ของหัวข้อวิชา 
ระยะเวลา 

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

3. กรณีตัวอย่างการท าบัญชีครัวเรือน/บัญชี
ต้นทุนอาชีพของเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จ  

 
 

3. วิชาการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร  
(พืช สัตว์ ประมง) 
   (วิชาบังคับ) 

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์ความรู้/เทคโนโลยีในการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ คน พื้นที่ สินค้า  
 

1. เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
882 ศูนย์ ที่แตกต่างกันตามสภาพพ้ืนที่ หรือ
เทคโนโลยีเด่นของสินค้าเกษตรหลักภายใน
ชุมชน 
2. กรณีตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ คน พื้นที่ สินค้า  
 

1 ชั่วโมง
30 นาท ี

- เอกสาร 
- บรรยาย 
- ppt  
- VTR     
- กิจกรรม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
- ศึกษาดู
งาน 
- ฝึกปฏิบัติ 

1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2) สถานีพัฒนาที่ดินเขต 
ทุกเขต 
3) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
ทุกจังหวัด 
4) ส านักงานประมงจังหวัด 
ทุกจังหวัด  
5) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
ทุกจังหวัด  
6) ศูนย์วิจัยข้าวในพ้ืนที่  
7) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใน
พ้ืนที่ 
๘) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๙) วิทยากรเกษตรกร 
10) หน่วยงานอื่นๆตาม
ความเหมาะสม 
   เป็นต้น 

4. วิชาการพัฒนาด้าน
การเกษตร   
   (วิชาเลือก)  

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านการผลิตของพ้ืนที่ในการ

1. หลักการ แนวคิด และวิธีการปฏิบัติ 
ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ 
- การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ  

1 ชั่วโมง
30 นาที 

- เอกสาร 
- บรรยาย 
- ppt 

วิชาที่ ๑ การจัดการดิน
และปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ 
ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 

ของหัวข้อวิชา 
ระยะเวลา 

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

เลือกเรียน จ านวน 1 วิชา 
จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  4.1) การจัดการดินและ
ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ  
  4.2) การบริหารจัดการ
ศัตรูพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  4.3) เครื่องจักรกล 
เพ่ือการเกษตร  
  4.4) เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเกษตร 
เช่น การใช้ Application 
เป็นต้น         
  4.5) กฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้านการเกษตร 
(พรบ.ปุ๋ย,  พรบ.วัตถุ
อันตราย, พรบ.พันธุ์พืช 
และ พรบ.คุ้มครองพันธุ์
พืช)  
  4.๖) มาตรฐานสินค้า
เกษตร  
  4.7) อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร 
ให้มีประสิทธิภาพและสินค้ามีความปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

- การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
- เครื่องจักรกลเพ่ือการเกษตร  
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 
เช่น การใช้ Application เป็นต้น  
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร  
(พรบ.ปุ๋ย,  พรบ.วัตถุอันตราย, พรบ.พันธุ์พืช 
และ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร 
2. กรณีตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จ 
ในการพัฒนาด้านการเกษตร   

- VTR     
- กิจกรรม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
- ศึกษาดู
งาน 
- ฝึกปฏิบัติ 

หน่วยงานวิทยากร 
๑.๑) กรมส่งเสริม
การเกษตร  
๑.2) ส านักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 1-12  
๑.3) สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัด ทุกจังหวัด 
๑.4) สถาบันการศึกษา 
ในพ้ืนที่ 
๑.๕) วิทยากรเกษตรกร  
1.6) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 
วิชาที่ 2 การบริหารจัดการ
ศัตรูพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
หน่วยงานวิทยากร  
2.๑) กรมส่งเสริม
การเกษตร  
2.2) ส านักวิจัยและพัฒนา 
การเกษตรเขตที่ 1-8  
(กรมวิชาการเกษตร) 
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ 
ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 

ของหัวข้อวิชา 
ระยะเวลา 

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

2.3) ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเกษตร ทุกจังหวัด  
(กรมวิชาการเกษตร) 
๒.4) สถาบันการศึกษา 
ในพ้ืนที่ 
๒.5) วิทยากรเกษตรกร 
2.6) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 
วิชาที่ 3 เครื่องจักรกล 
เพื่อการเกษตร  
หน่วยงานวิทยากร 
3.๑) กรมส่งเสริม
การเกษตร 
๓.2) ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์  
ที่ 1, 6, 7, 8, 12, 16, 
17 และ 20  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
๓.3) สถาบันการศึกษา 
ในพ้ืนที่ 
๓.4) วิทยากรเกษตรกร  
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ 
ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 

ของหัวข้อวิชา 
ระยะเวลา 

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

3.5) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 
วิชาที่ 4 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเกษตร 
เช่น การใช้ Application 
เป็นต้น   
หน่วยงานวิทยากร 
4.๑) กรมส่งเสริม
การเกษตร 
๔.2) สถาบันการศึกษา 
ในพ้ืนที่ 
๔.๓) วิทยากรเกษตรกร  
4.4) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 
วิชาที่ 5 กฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้านการเกษตร 
(พรบ.ปุ๋ย,  พรบ.วัตถุ
อันตราย, พรบ.พันธุ์พืช 
และ พรบ.คุ้มครองพันธุ์
พืช)  
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ 
ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 

ของหัวข้อวิชา 
ระยะเวลา 

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

หน่วยงานวิทยากร 
5.๑) กรมส่งเสริม
การเกษตร  
๕.2) ส านักวิจัยและพัฒนา 
การเกษตรเขตที่ 1-8  
(กรมวิชาการเกษตร) 
5.3) ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเกษตรทุกจังหวัด 
(กรมวิชาการเกษตร) 
5.4) สถาบันการศึกษา 
ในพ้ืนที่ 
5.5) วิทยากรเกษตรกร  
5.6) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 
วิชาที่ ๖ มาตรฐานสินค้า
เกษตร  
หน่วยงานวิทยากร 
6.๑) กรมส่งเสริม
การเกษตร  
๖.๒) ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ 
ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 

ของหัวข้อวิชา 
ระยะเวลา 

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

แห่งชาติ (มกอช.) (ส าหรับ
หน่วยงานใน กทม. และ
ปริมณฑล) 
6.3) Q อาสา ในจังหวัด
ก าแพงเพชร, พิจิตร, 
พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, 
สระแก้ว และพัทลุง
(ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ)  
6.4) สถาบันการศึกษา 
ในพ้ืนที่ 
6.๕) วิทยากรเกษตรกร  
6.6) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 

5. วิชาการสร้างรายได้ 
และลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 
   (วิชาเลือก)  
เลือกเรียน จ านวน ๓ วิชา 
ตามความเหมาะสมของ
สภาพพ้ืนที่ 

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะการปฏิบัติอาชีพในการสร้างรายได้ 
และลดรายจ่ายในครัวเรือน 

1. หลักการแนวคิด ความส าคัญ ประโยชน์ 
และกรณีตัวอย่างอาชีพที่สร้างรายได้และ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน ตลอดจนเกษตรกร 
ที่ประสบผลส าเร็จ 
2. ฝึกปฏิบัติอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรือน (ในระยะเวลาสั้น) เช่น 
- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

๔ ชั่วโมง 
๓๐ นาท ี

- เอกสาร 
- บรรยาย 
- ppt 
- VTR     
- กิจกรรม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

1) หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
๒) กระทรวงมหาดไทย 
3) กรมส่งเสริมการเกษตร 
4) ส านักงานประมงจังหวัด 
ทุกจังหวัด  
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ 
ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 

ของหัวข้อวิชา 
ระยะเวลา 

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

- การเพาะเห็ด 
- การเพาะถั่วงอก 
- การขยายพันธุ์ (พืช สัตว์ ประมง) 
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น การเลี้ยงกบ
คอนโด, การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ 
- การผลิตสินค้าเพ่ือใช้ในครัวเรือน 
- การเพ่ิมมูลค่าสินค้าท้องถิ่น 
  เป็นต้น 

- ศึกษาดู
งาน 
- ฝึกปฏิบัติ 

5) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
ทุกจังหวัด 
6) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
7) วิทยากรเกษตรกร 
8) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
    เป็นต้น 

 
กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร จ านวน 4 วิชา จ านวน 4 ชั่วโมง 30 นาที ดังนี้ 

 

หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ 
ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 

ของหัวข้อวิชา 
ระยะเวลา 

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

1. วิชาการบริหารจัดการ
กลุ่ม 
   (วิชาบังคับ) 

 เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม 
ระบบการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร และ
สามารถน าไปปรับใช้กับกลุ่ม/องค์กรของ
ตนเองได้ 

1. การบริหารจัดการกลุ่ม ได้แก่ หลักการ
แนวคิด ความส าคัญ องค์ประกอบ 
กระบวนการกลุ่ม และประโยชน์ของการ
รวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม 
2. กรณีตัวอย่างที่ประสบผลส าเร็จ 
ในการบริหารจัดการกลุ่ม 

1 ชั่วโมง - เอกสาร 
- บรรยาย 
- ppt 
- VTR     
- กิจกรรม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
- ศึกษาดูงาน 
- ฝึกปฏิบัติ 

1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2) ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด ทุกจังหวัด  
3) ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอ ทุกอ าเภอ 
4) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
ทุกจังหวัด  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
5) ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ 
ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 

ของหัวข้อวิชา 
ระยะเวลา 

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 
และ 2  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
(ส าหรับหน่วยงานใน กทม. 
และปริมณฑล)  
6) ส านักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ (กรมส่งเสริม
สหกรณ์) (ส าหรับหน่วยงาน
ใน กทม. และปริมณฑล) 
7) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๘) วิทยากรเกษตรกร 
9) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
    เป็นต้น 

2. วิชาการจัดท าแผนการ
ผลิต/โครงการ และ
การตลาดเบื้องต้นของ
เกษตรกร 
   (วิชาบังคับ) 

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนการผลิต/โครงการ และ
แผนการตลาดส าหรับสินค้าการเกษตรใน
เบื้องต้นได้ 
 

1. การจัดท าแผนการผลิตการเกษตร/โครงการ
การเกษตร ได้แก่ หลักการแนวคิด ความส าคัญ 
ประโยชน์ และกรณีตัวอย่างการจัดท าแผน 
การผลิตเบื้องต้น  
2. การจัดท าแผนการตลาดเบื้องต้น ได้แก่ 
หลักการแนวคิด ความส าคัญ ประโยชน์ และ
กรณีตัวอย่างการจัดท าแผนการตลาดเบื้องต้น  

1 ชั่วโมง - เอกสาร 
- บรรยาย 
- ppt.  
- VTR     
- กิจกรรม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2) ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
ทุกจังหวัด 
3) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
ทุกจังหวัด  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ 
ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 

ของหัวข้อวิชา 
ระยะเวลา 

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

3. กรณีตัวอย่างการจัดท าแผนการผลิตและ
การตลาดเบื้องต้นที่ประสบผลส าเร็จ 

- ศึกษาดู
งาน 
- ฝึกปฏิบัติ 

4) ส านักพัฒนาและถ่ายทอด 
เทคโนโลยีสหกรณ์  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
(ส าหรับหน่วยงานใน กทม. 
และปริมณฑล) 
5) ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
พ้ืนที่  1 และ 2  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
(ส าหรับหน่วยงานใน กทม. 
และปริมณฑล) 
6) ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด 
ทุกจังหวัด  
7) ส านักกิจการนครหลวง  
(ธ.ก.ส.) (ส าหรับหน่วยงานใน 
กทม. และปริมณฑล) 
8) ภาคเอกชน 
(ผู้ประกอบการในพ้ืนที่) 
9) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๑๐) วิทยากรเกษตรกร 
11) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ 
ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 

ของหัวข้อวิชา 
ระยะเวลา 

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

3. การจัดการสินเชื่อด้าน
การเกษตร  
   (วิชาบังคับ) 

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการสินเชื่อเพ่ือสร้างโอกาสการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร 

1. ความรู้ข้อมูล วิธีการบริหารจัดการด้าน
สินเชื่อ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร 

1 ชั่วโมง - เอกสาร 
- บรรยาย 
- ppt 
- VTR     
- กิจกรรม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
- ศึกษาดูงาน 
- ฝึกปฏิบัติ 

1) ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
ทุกจังหวัด 
2) ส านักกิจการนครหลวง 
(ธ.ก.ส.) (ส าหรับหน่วยงาน
ใน กทม. และปริมณฑล) 

4. วิชาการจัดการตลาด
สินค้าเกษตร 
   (วิชาบังคับ) 

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการตลาดสินค้าเกษตร ได้แก่ ทิศทาง
และแนวโน้มการตลาด และการส่งเสริมและ
พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในท้องถิ่น เป็นต้น 

1. หลักการแนวคิดการบริหารจัดการตลาด
สินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
(การตลาดน าการผลิต) 
2. ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตร ได้แก่ 
ตลาดชุมชน ตลาดออนไลน์ และอ่ืนๆ  
๓. บรรจุภัณฑ์ 
๕. กรณีตัวอย่างที่ประสบผลส าเร็จในการ
จัดการตลาดสินค้าเกษตร ได้แก่ เกษตรกร/
กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ และอ่ืนๆ (ตามความ
เหมาะสม) 
 

1 ชั่วโมง
30 นาท ี

- เอกสาร 
- บรรยาย 
- ppt 
- VTR     
- กิจกรรม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
- ศึกษาดู
งาน 
- ฝึกปฏิบัติ 

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคท่ี 1-11 (กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม) 
3) ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ทุกจังหวัด  
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
4) ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
ทุกจังหวัด  
5) หอการค้าจังหวัด  
ทุกจังหวัด 
6) บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัด จ ากัด ทุกจังหวัด 
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ 
ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 

ของหัวข้อวิชา 
ระยะเวลา 

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

7) ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด 
ทุกจังหวัด  
8) ส านักกิจการนครหลวง 
(ธ.ก.ส.) (ส าหรับหน่วยงาน 
ใน กทม. และปริมณฑล) 
9) สหกรณ์การเกษตรที่
ประสบความส าเร็จในพ้ืนที่ 
(สามารถขอข้อมูลได้ที่ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  
ทุกจังหวัด) 
๑๐) ภาคเอกชน 
(ผู้ประกอบการในพ้ืนที่) 
11) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที ่
๑2) วิทยากรเกษตรกร 
13) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 

 

หมายเหตุ  เฉพาะวิชาเลือก สามารถปรับเปลี่ยนวิชาเรียนได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ แต่จ านวนชั่วโมงเรียนต้องครบตามท่ีก าหนดไว้ ในแต่ละกลุ่มวิชา คือ 
 กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ  จ านวน     ๓   ชัว่โมง  
 กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  จ านวน   ๑๐   ชั่วโมง   ๓๐   นาท ี
 กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร     จ านวน     4   ชัว่โมง   30   นาที  

                   รวมทั้งสิ้นจ านวน   ๑๘   ชั่วโมง 
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๖. สื่อการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมย่อยการฝึกอบรมของเกษตรกร 
 6.1 หลักการ 
  สื่อการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือช่วยในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และสนับสนุนการเรียนรู้ของ
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป จึงได้รวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องจัดเก็บไว้ใน คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
 ๖.2 วัตถุประสงค์ 
  ๖.2.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกร 
  ๖.2.๒ เพ่ือให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปสามารถค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมได้ 
 ๖.3 สื่อการเรียนรู้ 
  ๖.3.๑ สื่อวีดิทัศน์  
  ๖.3.๒ สื่อเสียง/ไฟล์เสียง 
  ๖.3.๓ สื่อเอกสาร/สิ่งพิมพ์ 
  ๖.3.๔ สื่อออนไลน์ เช่น Website และ Facebook เป็นต้น 
  ๖.3.๕ อ่ืนๆ 
 ๖.4 ช่องทางเข้าถึงสื่อการเรียนรู้  
  คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้  (http://k-room.doae.go.th) 

๖.5 ขั้นตอนการสืบค้นสื่อวีดิทัศน์ จ านวน ๔ วิธ ี
  ๖.5.๑ วิธีที่ ๑ ค้นหาได้จากรายช่ือวิชาเรียน  
   - เลือกวิชาที่ต้องการค้นหาสื่อ 
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   - เลือกสื่อที่ต้องการจากรายชื่อสื่อวีดิทัศน์ในวิชานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - หน้าแสดงผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖.5.๒ วิธีที่ ๒ ค้นหาได้จากรายช่ือกลุ่มวิชา 
  - เลือกกลุ่มวิชาที่ต้องการค้นหาสื่อ  
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   - เลือกสื่อที่ต้องการใช้จากรายชื่อสื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - หน้าแสดงผล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ๖.5.๓ วิธีที่ ๓ ค้นหาได้จากรายช่ือสื่อหลัก/สื่อเสริม  
  - เลือกประเภทของสื่อที่ต้องการ (สื่อหลัก/สื่อเสริม) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   - เลือกสื่อที่ต้องการใช้จากรายชื่อสื่อ 
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 - หน้าแสดงผล 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 ๖.5.4 วิธีที่ ๔ ค้นหาสื่อจากการใช้ค าค้นหา 
  - พิมพ์ค าค้นหาที่ต้องการลงในช่อง 
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   - เลือกสื่อที่ต้องการใช้จากรายชื่อสื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - หน้าแสดงผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖.6 ช่องทางติดต่อผู้ดูแลระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ 
- นายกิติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กรมส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรฯ 0 2940 5739 

- นายกฤษฎา ธรรมสิทธิ์ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรฯ 0 2579 3926 

- นางสาววิรังรอง มณีภัคนันท์  ศูนย์วิทยบริการเพ่ือส่งเสริมการเกษตร  
ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรฯ 0 2579 5517 

- นางสาวมนพิภา หมื่นชนะ ส านักงานบริหารงานโครงการเกษตรยั่งยืน 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

  เบอร์โทรฯ 0 2579 3015 
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ตัวอย่าง 
การจัดตารางฝึกอบรมหลกัสูตรการฝึกอบรมพัฒนาการเกษตร 

 
      
เวลา 
วันที่ 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

1 การพัฒนาการเกษตร
ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
(เกษตรกรดีเด่น 
ระดับจังหวัด) 

วิชาเลือก การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ 
และสังคมมีสุข 

(กอ.รมน.) 

วิชาเลือก 

2 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร  

(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

การจัดการตลาด 
สินค้าเกษตร 

(ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด) 

 

วิชาเลือก การบริหารจัดการ 
การผลิตให้เหมาะสม
กับพ้ืนที่ (Zoning) 
(กรมพัฒนาที่ดิน) 

 
3 การบริหาร

จัดการกลุ่ม 
(กรมส่งเสริม
การเกษตร) 

การจัดท า
แผนการผลิต/
โครงการ และ

การตลาด
เบื้องต้นของ
เกษตรกร
(ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัด) 

การจัดการ
สินเชื่อ 
ด้าน

การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) 

บัญชีครัวเรือน/บัญชี
ต้นทุนอาชีพ 

(ครูบัญชีอาสา) 

วิชาเลือก 
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2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 
ประกาศรับสมคัรเกษตรกร และรบัสมัครเข้าอบรมตามหลักสูตร 

 

3. ตรวจสอบ คัดเลือก 
และประกาศรายชื่อเกษตรกรผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 

 

5. ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนและหลักสตูรที่ก าหนด 

1. จัดเวทีชุมชน 
คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน  

และจัดท าแผนการฝึกอบรม 

6. ประเมินและสรุปผลการฝึกอบรม 

ส านักงาน 
เกษตรจังหวัด  

ส านักงานบริหารจัดการ
โครงการฯ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

รวบรวมแผน 
การฝึกอบรมใน
ภาพรวมจังหวัด 

 

รวบรวมผล 
การฝึกอบรม 
ในภาพรวม

จังหวัด 

รายงานผล 

หลักฐานการเบกิจ่าย รายงานผล 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดการฝึกอบรมเกษตรกร 

คณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตรระดับ

ชุมชน 

 ส านกังานเกษตรอ าเภอ 

ขออนุมัติกิจกรรม/งบประมาณ 

ยืมเงินราชการ 

รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่าย 

ส านักงานเกษตรจงัหวัด 

การเบิกจ่ายงบประมาณการ
ฝึกอบรม 

การด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานแผน/ผล 

การฝึกอบรม 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน
ประมงอ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์

อ าเภอ 

คณะกรรมการ
ศพก. ระดับ

อ าเภอ 

4. จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรม และเตรียมทีมวิทยากร 

ส านักงาน
เกษตร
อ าเภอ 

รายงานแผน 
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6. การด าเนินการฝึกอบรม 

6.1 ก่อนการฝึกอบรม 
 6.1.1 จัดท ารายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการจัดท า

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม เสนอให้ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิจารณาใช้ในการจัดท าหลักสูตร 
 6.1.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการฝึกอบรม ให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ดังนี้ 
  1) ระดับกรม ประชาสัมพันธ์โครงการและการด าเนินงานโครงการ 
  2) ระดับพ้ืนที่ ประชาสัมพันธ์โครงการ และการรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
 6.1.3 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ สร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกิดความชัดเจน ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติเป็นไป

ในแนวทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
  1) กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจให้แก่ ผู้อ านวยการ

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ เกษตร
ต าบลทุกต าบล และผู้ที่เก่ียวข้อง 

  2) ระดับจังหวัด ท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องระดับอ าเภอ/จังหวัด ประธาน ศพก. และเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  3) ระดับอ าเภอ ท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานโครงการให้แก่คณะกรรมการ
พัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

6.2 ด าเนินการฝึกอบรม 
 6.2.1 การจัดเวทีชุมชน (ครั้งที่ ๑) โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ  คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอ าเภอ และคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานประมงอ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ฯลฯ ซ่ึงด าเนินการ ดังนี้ 

  1) ชี้แจงท าความเข้าใจการด าเนินงานโครงการให้เกษตรกรรับทราบ 
  2) คัดเลือกคณะกรรมการพฒันาด้านการเกษตรระดับชุมชน 
  3) จัดท าแผนการด าเนินงานฝึกอบรม (แบบ กย.1-01) โดยแผนการฝึกอบรมขึ้นอยู่กับ

บริบทของผู้จัด ทั้งนี้การจัดอบรมแต่ละรุ่น/ครั้ง ไม่ควรมีเกษตรกรหรือบุคคลเปูาหมายจ านวนมาก (ไม่ควรเกิน 
50 คน/รุ่น) 

 6.2.2 การประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม (ประกาศฯ  
อย่างน้อย 3 วัน) โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ระดับอ าเภอ และคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ซ่ึงรับผิดชอบการด าเนินการ ดังนี้ 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ทั่วถึง (คุณสมบัติ วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร) โดยจัดท าก าหนดการ
ฝึกอบรม ตามแบบก าหนดการฝึกอบรม (แบบ กย.1-02) 

 6.2.3 การรับสมัครเกษตรกรตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดโดยส านักงานเกษตรอ าเภอ
 ตามแบบใบรับสมัครเกษตรกร (แบบ กย.1-03) 

 6.2.4 การคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ ร่วมกับส านักงาน
ประมงอ าเภอ และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ระดับอ าเภอ และคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน คัดเลือกเกษตรกรเข้ารับ
การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ :ซึ่งเป็นเกษตรกรหรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชุมชนละ 200 ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน 
1,820,200 ราย กรณีที่เกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม มีน้อยกว่า ชุมชนละ 200 ราย ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ
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พิจารณาเปูาหมายเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวมระดับต าบล และอ าเภอ แต่ต้องไม่ต่ ากว่า
เปูาหมายรวมของอ าเภอที่ก าหนดไว้ ถ้าหากจ านวนเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในระดับอ าเภอ มีน้อยกว่า
เปูาหมายที่ก าหนดไว้จริง ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอเสนอส านักงานเกษตรจังหวัดพิจารณาเปูาหมาย 
ในภาพรวมระดับจังหวัด แต่ต้องไม่ต่ ากว่าเปูาหมายรวมของจังหวัดที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามความ
ต้องการของเกษตรกรทีป่ระสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมจริงเท่านั้น 

  1) ตรวจสอบและพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการอบรมตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
  ๒) ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 6.2.5 การด าเนินการฝึกอบรม โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอ าเภอ และคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน 
ด าเนินการ ดังนี้ 

  1) การเตรียมการก่อนการฝึกอบรม มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
   1.1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณส าหรับด าเนินการจัดฝึกอบรม 
   1.2) ติดต่อประสานงาน นัดหมาย ท าหนังสือเชิญวิทยากร และแจ้งเกษตรกร

เปูาหมายเข้ารับการอบรม 
   1.3) ท าสัญญายืมเงินทดรองราชการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ 
   1.4) จัดเตรียมวัสดุฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ/อุปกรณ์ต่างๆ 
   1.5) จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม ก าหนดการ

ฝึกอบรม เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกปฏิบัติ และสื่อวิดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน โดยสามารถ
สืบค้นได้ที่เว็บไซต์ http : //9101subject.doae.go.th ฯลฯ 

   1.6) จัดเตรียมเชิญประธานในพิธีเปิด/ปิดการฝึกอบรม พร้อมทั้งร่างค ากล่าวเปิด/ปิด
การฝึกอบรม 

   1.7) จัดเตรียมสถานที่จัดการฝึกอบรม 
  2) การเตรียมการระหว่างการฝึกอบรม มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.1) ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมประจ าวัน 
   2.2) พิธีเปิด/ปิดการฝึกอบรม 
   2.3) จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สอดแทรกระหว่างการฝึกอบรมตามความเหมาะสม  

เพ่ือสร้างบรรยากาศการฝึกอบรม 
   2.4) อบรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรที่ก าหนดรายวิชา (บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ) 
   2.5) จัดอาหารกลางวัน (โดยจัดจ้างกลุ่มแม่บ้าน หรือ กลุ่มในชุมชนด าเนินการ)  
   2.6) เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ (ค่าพาหนะเดินทางให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประจ าวัน 

ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และค่าสมนาคุณวิทยากร) (ถ้ามี) 
   2.7) จัดท าใบประกาศนียบัตรมอบให้เกษตรกรที่ผ่านการอบรม โดยเกษตรอ าเภอ

เป็นผู้ลงนามในใบประกาศนียบัตร 
  3) การรายงานผลการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรมให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   3.1) รายงานผลการฝึกอบรมหลังอบรมแต่ละรุ่น (ผลการอบรมและแบบประเมิน

ความรู้) โดยส านักงานเกษตรอ าเภอรายงานผลให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายใน 3 วัน หลังอบรมแต่ละรุ่น 
และสรุปรายงานผลการฝึกอบรมทั้งหมด ภายใน 5 วันหลังอบรมเสร็จสิ้นทุกรุ่น 

   3.2) รายงานผลการฝึกอบรมประจ าเดือน  โดยส านักงานเกษตรจังหวัดส่งรายงานให้
ส านักงานบริหารจัดการโครงการฯ กรมส่งเสริมการเกษตร ทุกเดือน 
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7. การติดตามและประเมินผล 
 7.1 การติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมฝึกอบรม 
  การติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานของทุกชุมชน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
  7.1.1 ส านักงานเกษตรอ าเภอ บันทึกความก้าวหน้าและผลการฝึกอบรมแต่ละรุ่นลงระบบของ
กรมส่งเสริมการเกษตรตามเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรม เสนอส านักงาน
เกษตรจังหวัด ภายใน 3 วัน หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแต่ละรุ่น 
  7.1.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอ ประเมินผลการฝึกอบรม ตามแบบ กย.1-06 ทุกรุ่น ทุกหลักสูตร 
และให้ส่งเอกสารผลการประเมินการฝึกอบรมที่ส านักงานเกษตรจังหวัด 15 วัน หลังสิ้นสุดการอบรมทุก
หลักสูตร เพ่ือรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป 
  7.1.3 ส านักงานเกษตรจังหวัด รวบรวมผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด และกรมส่งเสริมการเกษตร ทุกวันจันทร์นับตั้งแต่
เริ่มการฝึกอบรม (รายงานตามระบบปกติ) และส่งรายงานให้ส านักงานทาง E – mail : doae9101@hotmail.com 
 7.2 การประเมินผลภาพรวมกิจกรรม 
  กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือประเมินผลการน าความรู้ของเกษตรกรที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ และ
ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการฝึกอบรม และรายงานผลเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

8. แนวทางปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 
 8.1 แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายของกรมส่งเสริมการเกษตร 
  8.1.1 ขั้นตอนการโอนเงินงบประมาณ 
   1) เมื่อส านักงบประมาณแจ้งจัดสรรการอนุมัติเงินงบประมาณ ให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ด าเนินการตรวจสอบจ านวนเงินในระบบ GFMIS 
   2) ด าเนินการจัดสรรเงินงบประมาณ ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ตามแผนฝึกอบรมและ
รายการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติในระบบ GFMIS พร้อมแจ้งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ 
  8.1.2 การจัดท าบัญชีและการรายงานผลปฏิบัติตามระบบบัญชีของทางราชการ 
  8.1.3 หลักฐานประกอบการโอนเงิน 
   1) หนังสืออนุมัติการโอนเงิน 
   2) แผนการฝึกอบรมและรายการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 
 8.2. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินของส านักงานเกษตรจังหวัด 
  เมื่อได้รับการแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ตรวจสอบจ านวนเงิน    
ในระบบ GFMIS 
  8.2.1 ผู้ปฏิบัติงานในการด าเนินการฝึกอบรม สามารถน าใบส าคัญคู่จ่ายมาเบิกเงินสด หรือ
ด าเนินการยืมเงินราชการไปด าเนินการจัดการฝึกอบรมจากส านักงานเกษตรจังหวัด โดยต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้ 
 

mailto:doae9101@hotmail.com
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   1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ 
   ค านิยาม 
   “การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ 
การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน ที่มี
วัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แต่ไม่มีการรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
   “บุคลากรของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการทุกประเภท รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้างของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคลากรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ 
   “การฝึกอบรมบุคคลภายนอก” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
มิใช่บุคลากรของรัฐ เช่น อบรมเกษตรกร เป็นต้น 
ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องตาม  
ข้อ 8.2.2 และกรณีมีการเบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมก าหนดไว้  แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
   หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม  การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (หมวด 2 ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม) 
   - โครงการหรือหลักสูตรที่ส่วนราชการเป็นผู้จัด หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืนต้องได้รับ
การอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ เพ่ือเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ 

   - การจัดการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมให้ส่วนราชการ ต้องพิจารณาอนุมัติ
เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการนั้นตามจ านวนที่เห็นสมควรและให้
พิจารณาด้านการเงินด้วย 

   - การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการอบรมภายในประเทศเท่านั้น 

   ผู้จัดการฝึกอบรม 
   ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
ฝึกอบรมตามโครงการ/หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-50- 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของผู้จัดการฝึกอบรมของโครงการฝึกอบรม 
 

รายการ วงเงินประมาณการค่าใช้จ่าย ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
1. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม (ถ้าจัดเลี้ยงให้พิจารณา
กลุ่มแม่บ้านในชุมชน ด าเนินการเป็น
ล าดับแรก) 

 ด าเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2. ค่ายานพาหนะในการเดินทางของ
ผู้รับการอบรม 

เหมาจ่ายรายละ  
150 บาท/วัน 

- ขอท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง 
- ด าเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการ 

3. ค่าวัสดุฝึกอบรม (ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ 
และเอกสารสร้างทักษะ ฯลฯ) 

 ด าเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 

4. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 

ชั่วโมงละ 300 บาท - ด าเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการ 
- วิชาที่มีวิทยากรบรรยาย/ฝึก
ปฏิบัติมากกว่า 1 คน สามารถ
เบิกจ่ายได้วิชาละ 1 คน เท่านั้น 

5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการใช้และตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม (ศูนย์เรียนรู้ฯ* หรือ 
ศูนย์เรียนรู้ฯ* เครือข่าย หรือสถานที่อ่ืนๆ 
ที่ก าหนดเป็นสถานที่ฝึกอบรม) 

500 บาท/วัน/แห่ง - ขอท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง 
- ด าเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการ 

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกอบรม 

 ด าเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการ 

หมายเหตุ  * ศูนย์เรียนรู้ฯ หมายถึง ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
   

 กรณีมีการปรับแผนการฝึกอบรม 
 ต้องด าเนินการขออนุมัติปรับแผนการฝึกอบรมจากผู้มีอ านาจอนุมัติทุกครั้ง หากมีการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของโครงการพร้อมมีเหตุผลประกอบการปรับแผนในประเด็น ดังนี้ 
 - เนื้อหาหลักสูตร 
 - กลุ่มเปูาหมาย 
 - เพ่ิมวงเงิน 
 

ทั้งนี้ ค่าอาหารกลางวัน (ในกรณสี่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร) และค่ายานพาหนะในการเดินทาง
ของผู้รับการฝึกอบรม  ให้จ่ายโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารรัฐวิสาหกิจของเกษตรบุคคลนั้น โดยให้แนบส าเนา 
หน้าสมุดธนาคารรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) ที่ระบุชื่อบัญชี
เกษตรกรผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมมาพร้อมใบรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของเกษตรกรในวันลงทะเบียน 
เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะโอนเงินเข้าบัญชีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในแต่ละรุ่น อนึ่ง ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น
จากการโอนเงิน อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับโอน 
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   2) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
    การปฏิบัติงานของหน่วยงานในส่วนราชการมีการยืมเงินราชการ ซึ่งเป็นเงินที่ส่วนราชการ
จ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติราชการอ่ืนใด ดังนี้  
การยืมเงิน การจัดท าสัญญาการยืมเงิน เอกสารประกอบการยืมเงิน การส่งหลักฐานการจ่ายเพ่ือส่งใช้คืนเงินยืม 
และการรับคืนเงินยืม ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   ค านิยาม 
   ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
   “ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงส่วนราชการประจ าจังหวัดด้วย 
   “หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้ผู้รับหรือเจ้าหนี้ 
ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว 
   “เงินยืม” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอ่ืน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือ
เงินนอกงบประมาณ 
   “ลูกหนี้เงินยืม” หมายถึง บุคคลภายในกรมส่งเสริมการเกษตรยืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการส าหรับปฏิบัติราชการอ่ืนใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอก
งบประมาณ 
 
   การเบิกจ่ายเงินยืม 
   ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการยืมเงิน 
   1. สัญญาการยืมเงิน ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด 
   2. สัญญาการยืมเงินให้จัดท าขึ้นสองฉบับ โดยเมื่อผู้ยืมได้รับเงินตามสัญญาการยืมแล้วให้
ลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้งสองฉบับ พร้อมกับมอบให้ส านักงานเกษตรจังหวัดผู้เก็บรักษาไว้เป็น
หลักฐานหนึ่งฉบับ ให้ผู้ยืมเงินเก็บไว้หนึ่งฉบับ พร้อมประมาณค่าใช้จ่ายในการยืมเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
   3. ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินยืม คือ หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
    3.1 การอนุมัติให้ยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการโดยให้ผู้ยืมใช้ตามวัตถุประสงค์ของการยืม 
และให้ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้
ช าระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน 
    3.2 การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ได้ท าสัญญาการยืมเงิน และผู้มีอ านาจได้
อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น 
   ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบสัญญาการยืมเงินและการจัดท าทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน 
   ส านักงานเกษตรจังหวัดตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน และจัดท าทะเบียนคุมสัญญาการยืม
เงินระบุวันครบก าหนดส่งใช้คืนเงินยืมในสัญญาการยืมเงินเป็นไปตามระเบียบ โดยให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่าย
และเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
   1. กรณีเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจ าใน
ต่างประเทศ หรือกรณีเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
หรือธนาณัติ แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับเงิน 
   2. กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่ง
แก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน 15 วัน นับจากวันกลับมาถึง 
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   3. การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก (1) หรือ (2) ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับเงิน 
   ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย เ พ่ือส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง  
ให้ส่วนราชการ ผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามค าทักท้วงภายใน 15 วัน 
นับจากวันที่ได้รับค าทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ด าเนินการตามค าทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ทราบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมด าเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืม  
เท่าจ านวนที่ทักท้วงนั้น 
   ขั้นตอนที่ 3 การส่งหลักฐานการจ่ายชดใช้คืนเงินยืม 
   1. เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม (ถ้ามี) ให้ส านักงานเกษตร
จังหวัดบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงิน พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน และหรือใบรับใบส าคัญตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด ให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 
   2. ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายที่ส่งใช้คืนเงินยืมให้
ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี พร้อมเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติเบิกจ่าย 
และเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อการบันทึกบัญชีและประกอบการตรวจสอบ 
   3. กรณีท่ีผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด
เรียกให้ ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายคืนเงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และกรณีที่ผู้
ยืมเงินไม่จัดส่งหลักฐานการจ่ายเพ่ือส่งใช้คืนเงินยืม ส านักงานเกษตรจังหวัดเสนอหัวหน้าหน่วยงานทราบและ
พิจารณาสั่งการให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใด ที่ผู้ยืมพึงได้รับจากทาง
ราชการ ชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนตามที่ระบุไว้ตามสัญญาการยืมเงินทันที 
   ขั้นตอนที่ 4 การจัดท าบัญชีและการรายงานผล ปฏิบัติตามระบบบัญชีของทางราชการ 

  8.2.2 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   1) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
   2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   3) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   5) หนังสือตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึง 
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และหนังสือเวียนอื่น ๆ หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
   6) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 
เรื่องการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่ พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553  หรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น 
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หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินด้านผู้จัดการฝึกอบรม 
 1. โครงการหรือหลักสูตรที่ได้รับการอนุมติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
 2. หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปจัดฝึกอบรม (ถ้ามี) 
 3. บัญชีแสดงการลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 4. หนังสือเชิญวิทยากร ทั้งนี้ การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าพาหนะรับจ้างของวิทยากร ให้ใช้
ใบส าคัญรับเงินส าหรับวิทยากร 
 5. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
  5.1 ใบเสร็จรับเงินของค่าอาหาร ต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 41 
  5.2 เอกสารการจัดซื้อและจัดจ้างส าหรับรายการที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  5.3 ค่ายานพาหนะ 
   5.3.1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิงซึ่งจัดหาตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.4/ว322 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government Procurement : e-GP) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว462 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 
   5.3.2 ค่ายานพาหนะของผู้รับการฝึกอบรมใช้แบบใบส าคัญรับเงินที่กระทรวงการคลังก าหนด 
     1) สัญญาการยืมเงิน (กรณีที่มีการยืมเงิน) 
     2) หลักฐานเอกสารการส่งหลักฐานการจ่ายชดใช้คืนเงินยืมราชการและหนังสืออนุมัติ
การเบิกจ่ายเงินจากผู้มีอ านาจอนุมัต ิ
     3) กรณีมีเงินเหลือจ่ายเกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ยืมให้ผู้ยืมชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจน
พร้อมกับการส่งหลักฐานการจ่ายที่ส่งใช้คืนเงินยืม 
     4) เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
หมายเหตุ ใบเสร็จรับเงินต้องมีรายละเอียดตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 41 ดังนี้ 
 - ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
 - วัน เดือน ปง ที่รับเงิน 
 - รายละเอียดแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
 - จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
 - ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 
เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นโครงการแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินของโครงการเพ่ือใช้ประกอบการ
ตรวจสอบ 
 2. ส านักงานเกษตรจังหวัด ก ากับ ติดตาม ดูแล และการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการ
ฝึกอบรมและการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการอย่างเคร่งครัด 
 3. ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดท าบัญชีรับ-จ่ายเงินของโครงการ 
 4. ให้ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดการฝึกอบรมรายงานผลการฝึกอบรมให้ส านักงานเกษตรจังหวัด
เพ่ือทราบและรวบรวมเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร 
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กิจกรรมการพัฒนากลุม่เกษตรกร 

1. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้เกิดการพัฒนารูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถสร้าง
รายไดใ้ห้กับเกษตรกรรายย่อย และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

๒. เป้าหมาย 
๒.๑ จุดด าเนินการ จ านวน ๙,๑๐๑ ชุมชน (ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร) 
๒.๒ สนับสนุนการด าเนินการประกอบการของเกษตรกรชุมชนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

3. คุณสมบัติกลุ่มย่อยในชุมชน 
 3.1 เป็นกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในชุมชนที่ข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และไม่เป็นนิติบุคคล ในกรณีที่เป็นกลุ่มธรรมชาติหรือกลุ่มตั้งขึ้นใหม่ต้องได้รับรองจากคณะกรรมการพัฒนา  
การเกษตรระดับชุมชน 
 3.2 ประกอบด้วยเกษตรกรสมาชิกกลุ่มละไม่น้อยกว่า ๒๕ ราย และมีคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า  
10 ราย ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก กรรมการและเลขานุการ โดยสามารถแต่งตั้ง
คณะท างานและมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกกลุ่มย่อยในชุมชนด าเนินการต่างๆ ตามความจ าเป็น 
 3.3 ต้องมีเกษตรกรสมาชิกที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ราย  
 3.4 เกษตรกรสมาชิกต้องเป็นเกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 3.5 มีความพร้อมในการพัฒนาและจัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ 

4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

 4.๑ ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้เกษตรกรที่ผ่านการ
อบรมรวมกลุ่ม เพ่ือการจัดท าโครงการ ตามแบบเสนอโครงการฯ (แบบ กย.2-01)  
 4.2 จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ 
  4.2.1 รับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ และรับทราบความต้องการของชุมชน โดยเชิญเกษตรกรที่
ผ่านการอบรมรวมกลุ่มและจัดท าโครงการ ตามแบบเสนอโครงการฯ (แบบ กย.2-01) เกษตรกรอ่ืนๆ กลุ่มย่อย
ในชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน 
  4.2.2 คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน (ตามคู่มือฯ หน้า 78 ข้อ 2) และกลุ่ม
ย่อยในชุมชนร่วมกันพิจารณาโครงการที่กลุ่มเกษตรกรจัดท ารายละเอียดโครงการเสนอ เพ่ือน าเสนอขอรับการ
สนับสนุน ทั้งนี้ แต่ละชุมชนสามารถคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนได้มากกว่า ๑ 
กลุ่ม โดยให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนนั้น ๆ และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอยู่ภายในงบประมาณไม่เกิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท/ชุมชน โดยมีระเบียบวาระ และสาระส าคัญของการจัดเวทีชุมชน ดังนี้ 
   ๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมของชุมชน  รวมทุกโครงการในวงเงินไม่
เกิน 300,000 บาท ต่อชุมชน จากการเสนอข้อมูลและความต้องการของชุมชนเพ่ือจัดท าเป็นกิจกรรมหรือ
โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในรูปแบบกลุ่มย่อยในชุมชน กรณีที่ยังไม่มีการรวมกลุ่ม ให้ใช้มติที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ในการรับรองการจัดตั้งกลุ่ม 
   ๒) การมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีธนาคาร/เบิกจ่ายเงิน 
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    2.1) คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน เป็นรายชุมชน และกลุ่มย่อย
ในชุมชน มอบหมายเปิดบัญชีและการเบิกจ่ายเงินเป็นรายโครงการ 
    2.2) เงื่อนไขผู้มีอ านาจเบิกจ่ายของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
และกลุ่มย่อยในชุมชน มอบหมายคณะกรรมการเปิดบัญชีธนาคาร จ านวน 3 คน โดยมีอ านาจในการเบิก
จ่ายเงิน จ านวน 2 ใน 3 คน ของจ านวนผู้เปิดบัญชีธนาคาร 
ทั้งนี้ ผู้มีอ านาจลงนามในการเบิกจ่ายของกลุ่มย่อยในชุมชนต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ท าสัญญายืมเงินกับ
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน 
   3) การมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดซื้อและตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ 
    กลุ่มย่อยในชุมชนมอบหมายคณะท างานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อย่างน้อยจ านวน  
2 คน และคณะท างานตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ อย่างน้อย จ านวน 2 คน โดยทั้ง 2 คณะ ต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกัน ทั้งนี้ ให้กลุ่มย่อยในชุมชนเป็นผู้ก าหนดรหัสในตัววัสดุอุปกรณ์คงทนหรือครุภัณฑ์ 
  4.2.3 คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนรวบรวมโครงการของชุมชนเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ และเห็นชอบแผนการ
ปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนธุรกิจ ตามแบบสรุปการขอรับการสนับสนุนโครงการของชุมชน 
(แบบ กย.2-02) 
  4.2.4 ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติโครงการเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกิดความชัดเจน ความ
เข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
   1) คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติโครงการของชุมชนที่ผ่านความเห็นชอบ ตามข้อ 4.2.3 พร้อมจัดท ารายงานการประชุม โดย
พิจารณาตามกลุ่มโครงการ/กิจกรรม และเงื่อนไขโครงการ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ ด าเนินการ ดังนี้ 
    1.1) กรณีโครงการที่ผ่านการอนุมัติ  จัดท าสรุปการจัดท าแผน/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ กย.2-05) และรวบรวม เสนอให้ส านักงานเกษตร
จังหวัด 
    1.2) กรณีโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ส่งกลับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร
ระดับชุมชน พิจารณาปรับแก้ไขโครงการภายในระยะเวลาที่ก าหนด และเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาด้าน
การเกษตรระดับอ าเภอพิจารณาต่อไป 
    1.3) กรณีโครงการที่ไม่อยู่ภายใต้กรอบโครงการ 8 กลุ่ม หรือโครงการที่ต้องการ 
การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการด าเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม
ประกอบการพิจารณาอนุมัติรวบรวมเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 
ตามแบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ (แบบ กย.2-03) 
   2) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติ
โครงการที่ไม่อยู่ภายในกรอบโครงการ 8 กลุ่ม หรือโครงการที่ต้องการการพิจารณาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการด าเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาอนุมัติ พร้อมจัดท า
รายงานการประชุมและเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    2.1) กรณีโครงการได้รับการอนุมัติ จัดท าสรุปการจัดท าแผน/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ กย.2-05) รวบรวม และเสนอให้ส านักงานเกษตร
จังหวัด 
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    2.2) กรณีโครงการไม่ได้รับการอนุมัติส่งกลับส านักงานเกษตรอ าเภอ และส่งต่อ
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน พิจารณาปรับแก้ไขโครงการภายในระยะเวลาที่ก าหนด และ
เสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด พิจารณาต่อไป  
ตามแบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติระดับจังหวัด (แบบ กย.2-04) 
  4.๒.5 รวบรวมและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
   ส านักงานเกษตรจังหวัด รวบรวมแบบสรุปการจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ กย.2-05) และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด 
 4.๓ ขั้นด าเนินงานโครงการตามแผนที่เสนอขอรับการสนับสนุน 
  เมื่อกรมส่งเสริมการเกษตรโอนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัดแล้ว และมีการโอน
จัดสรรงบประมาณต่อไปยังคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน กลุ่มย่อยในชุมชน ตามล าดับ 
กลุ่มย่อยในชุมชนเริ่มด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
 4.4 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติงานในโครงการ ภายหลังจากคณะกรรมการ
พัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด พิจารณา
อนุมัติแล้ว ตามแต่กรณีนั้น ให้กลุ่มย่อยที่ด าเนินโครงการฯ ท าหนังสือขออนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
และให้คณะกรรมการฯ ที่พิจารณาอนุมัติ พิจารณาเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติงานได้ตามเหตุผล
สมควรและเหมาะสม โดยไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งให้ส านักงานเกษตรอ าเภอแจ้งให้
ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ เพ่ือรายงานผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป 

5. ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุน 

 5.1 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน สร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย และมีความยั่งยืน 
 5.2 เป็นโครงการ/กิจกรรมในลักษณะลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต และยกระดับ
มาตรฐานสินค้าภายใต้กรอบโครงการ ประกอบด้วย 
  5.2.1 ด้านการผลิตพืช พันธุ์พืช 
  5.2.2 ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการปรับปรุงบ ารุงดิน 
  5.2.3 ด้านการจัดการศัตรูพืช 
  5.2.4 ด้านฟาร์มชุมชน 
  5.2.5 ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
  5.2.6 ด้านปศุสัตว์ 
  5.2.7 ด้านประมง 
  5.2.8 ด้านการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 
  5.2.9 ด้านการเกษตรอ่ืนๆ ให้เป็นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัด 
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 5.3 เป็นโครงการที่เกษตรกรกลุ่มย่อยในชุมชนที่เสนอโครงการ สามารถด าเนินการได้เอง และควรมี
แผนใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องหรือเป็นการพัฒนาต่อยอดโครงการเดิมที่สามารถพัฒนาเป็นกลุ่มประกอบการ
เชิงธุรกิจการเกษตรต่อไปได ้
 5.4 เป็นโครงการที่มีความครบถ้วน ในมิติด้านการผลิต การจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้โดยโครงการต้อง
มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน และควรมีแผนการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มย่อยในชุมชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ 
 
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ 
 6.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม โดยคณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตรระดับชุมชน 
  6.1.1 พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ให้มีความครบถ้วน ตามคู่มือฯ หน้า 56 ข้อ 5 ลักษณะของ
โครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุน 
  6.1.2 เกณฑ์การพิจารณาโครงการของกลุ่มย่อยในชุมชน 
   1) กลุ่มย่อยในชุมชนที่จัดท าโครงการฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องมี
สมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ไม่น้อยกว่า 10 ราย 
ในกลุ่มย่อยในชุมชน 
   2) กลุ่มย่อยในชุมชนที่เสนอโครงการต้องด าเนินการโดยกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในชุมชน 
ที่ข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และไม่เป็นนิติบุคคล ในกรณีที่เป็นกลุ่มธรรมชาติ
หรือกลุ่มตั้งขึ้นใหม่ต้องได้รับรองจากคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับชุมชน 
   3) งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ต้องใช้ส าหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เท่านั้น (ไม่มีค่าจ้างแรงงานและค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมใดๆ) 
   4) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่ได้รับงบประมาณ
ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก
หน่วยราชการหรือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
   5) การพิจารณาโครงการของกลุ่มย่อยในชุมชนเพ่ือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ 
    5.1) จัดล าดับตามความส าคัญของโครงการ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของ
โครงการ ทั้งแผนด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์โครงการ  
ที่ด าเนินการแล้วมีผลตอบแทนคุ้มค่า เป็นโครงการที่มีแนวโน้มในการพัฒนาเชิงธุรกิจได้ และความเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน เป็นต้น 
    5.2) พิจารณาจากศักยภาพของกลุ่มย่อยในชุมชนที่ด าเนินการแล้วก่อให้เกิดรายได้ 
เช่น มีเงินทุนหมุนเวียน แผนธุรกิจ ฯลฯ 
    5.3) ในการคัดเลือกและเห็นชอบโครงการ คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ต้องมีมติ
เห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด และมีการบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 

 6.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม โดยคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร
ระดับอ าเภอ 
  6.2.1 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน และมีความยั่งยืน 
  6.2.2 เป็นโครงการ/กิจกรรมในลักษณะลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต และ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าภายใต้กรอบโครงการ 8 ด้าน ประกอบด้วย 
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   1) ด้านการผลิตพืช พันธุ์พืช 
   2) ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการปรับปรุงบ ารุงดิน 
   3) ด้านการจัดการศัตรูพืช 
   4) ด้านฟาร์มชุมชน 
   5) ด้านการผลิตอาหารการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
   6) ด้านปศุสัตว์ 
   7) ด้านประมง 
   8) ด้านการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 
  6.2.3 เป็นโครงการที่กลุ่มย่อยในชุมชนที่เสนอโครงการสามารถด าเนินการได้เอง 
  6.2.4 เป็นโครงการที่มีความครบถ้วน ในมิติด้านการผลิต การจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ 
  6.2.5 กรณีกลุ่มย่อยในชุมชนมีการเสนอโครงการใดโครงการหนึ่งนอกเหนือจาก 8 กลุ่มกิจกกรม 
ตามคู่มือฯ หน้า 56 ข้อ 5.2.9 ให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอน าเสนอคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดเพ่ือพิจารณาเฉพาะโครงการของกลุ่มย่อยนั้นๆ  

 6.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัด 
  6.3.1 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน และมีความยั่งยืน 
  6.3.2 เป็นโครงการที่กลุ่มย่อยในชุมชนเสนอด้านการเกษตรอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 8 กลุ่มกิจกรรม 
(ตามคู่มือฯ หน้า 56 ข้อ 5.2.9 หรือเป็นโครงการที่คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ 
มีความเห็นว่าให้มีการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 
  6.3.3 เป็นโครงการที่มีความครบถ้วน ในมิติด้านการผลิต การจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ 
 

7. เงื่อนไขโครงการ 

 7.1 เงื่อนไขหลักเกณฑ์ของโครงการ 
  7.1.1 กลุ่มย่อยในชุมชน ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคู่มือฯ หน้า 57 ข้อ 6.1.2 และ 
หนา้ 77 ข้อ 1 กลุ่มย่อยในชุมชน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
  7.1.2 การสนับสนุนงบประมาณ ภาครัฐจะสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 300,000 บาท ต่อชุมชน 
(ไม่จ ากัดจ านวนโครงการ) 1 กลุ่มย่อยในชุมชนเสนอได้ 1 โครงการ 
  7.1.3 งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ต้องใช้ส าหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น 
ทั้งนี้ ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการใช้แรงงานในการด าเนินงานตามโครงการ หรือเป็นไปตามมติของกลุ่มย่อยใน
ชุมชนในการบริหารจัดการเพ่ือการมีส่วนร่วมให้โครงการประสบความส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย 

 7.2 วัสดุอุปกรณ์ มีคุณภาพและเหมาะสมตามราคา ด าเนินการโดยคณะท างานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
และคณะท างานตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกลุ่มย่อยในชุมชน ทั้งนี้ คณะท างาน  ตรวจ
รับวัสดุอุปกรณ์ต้องตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ ณ ที่ตั้งของกลุ่มย่อยในชุมชน 
  7.2.1 การจัดซื้อจัดหาควรพิจารณาจากแหล่งในชุมชนเป็นล าดับแรก ทั้งนี้ วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มี
ราคามาตรฐานให้อ้างอิงจากราคาท้องถิ่น 
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  7.2.2 กรณีที่มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ชิ้นที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่คณะกรรมการ
พัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอก าหนดให้ต้องมีใบสืบราคาสินค้าในท้องถิ่นแนบมาด้วย อย่างน้อย 2 แหล่ง
ผู้ขาย ทั้งนี้ การจัดซื้อจะต้องมีหลักฐานการจัดซื้อระบุสินค้าที่จัดซื้อ 
  7.2.3 ไม่จัดซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืช กรณีต้องการจัดซื้อสารเคมี เช่น ยูเรีย 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท าปุ๋ยอินทรีย์ ก็สามารถจัดซื้อได้ 

 7.3 สถานที่ด าเนินการ 
  7.3.1 กรณีเป็นสถานที่สาธารณะต้องมีหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่ดูแล  
ทั้งนี้ กรณีที่ต้องขอใช้พ้ืนที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของอ าเภอให้ด าเนินโครงการในลักษณะเป็นการขอใช้
พ้ืนที่เป็นการชั่วคราว (โดยไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือไม้ยืนต้นเพราะจะต้องไปด าเนินการตามกฎหมายที่ดิน)  
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการหมู่บ้านก่อนที่จะเสนอ
ให้นายอ าเภอพิจารณาอนุญาต 
  7.3.2 กรณีเป็นสถานที่ส่วนบุคคล ต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้สถานที่ โดยระบุเป็นลายลักษณ์
อักษรและมีระยะเวลาที่สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการนั้นๆ 
 7.4 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการจาก
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปงงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 7.5 มีความพร้อมที่จะด าเนินการได้ทันทีที่มีการอนุมัติโครงการ และสามารถด าเนินการและเบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 256๑ 
 7.6 ให้ค านึงถึงข้อมูลความต้องการด้านการตลาด ทั้งภายในท้องถิ่น ภายในประเทศการส่งออกไป
ต่างประเทศ เมล็ดพันธุ์ รวมทั้งพิจารณาถึงข้อมูลปริมาณน้ า สภาพภูมิสังคม และแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่
เกษตรกรรม (zoning) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 

8. แนวทางก าหนดมาตรฐานค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่มีมาตรฐานราคาให้อ้างอิงจากราคาท้องถิ่น 
 8.2 กรณีท่ีมูลค่าวัสดุอุปกรณ์ ชิ้นที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่คณะกรรมการฯระดับ
อ าเภอก าหนดให้ต้องมีใบสืบราคาสินค้าในท้องถิ่นแนบมาด้วยทั้งนี้ การจัดซื้อจะต้องมีหลักฐานการจัดซื้อระบุ
ร้านค้า  ที่จัดซื้อ 
 8.3 กลุ่มย่อยในชุมชนต้องมีมติแต่งตั้งคณะท างานซื้อวัสดุอุปกรณ์อย่างน้อย 2 คน และคณะท างาน
ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์อย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ คณะท างานซื้อวัสดุอุปกรณ์และคณะท างานตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ 
จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 
 8.4 ในกรณีกลุ่มย่อยในชุมชนซื้อเครื่องจักร/อุปกรณ์ เครื่องมือ ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาด้าน
การเกษตรระดับอ าเภอ ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับกิจกรรมและความจ าเป็นในการจัดซื้อด้วยกรณี
จัดซื้อเครื่องจักรเพ่ือใช้ประกอบกิจการประเภทโรงงาน  ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 
 8.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการในกิจกรรมและโครงการเดียวกัน 
 8.6 ไม่จัดซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมีปราบศัตรูพืช กรณีต้องการจัดซื้อสารเคมี เช่น ยูเรีย เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการท าปุ๋ยอินทรีย์ สามารถจัดซื้อได้ 
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9. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
 9.๑ แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
  9.1.๑ ขั้นตอนการรับเงินโครงการจากส านักงบประมาณ 
   เมื่อส านักงบประมาณแจ้งจัดสรรการอนุมัติเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนกรมส่งเสริม
การเกษตรด าเนินการตรวจสอบจ านวนเงินในระบบ GFMIS 
  9.1.2 ขั้นตอนการโอนเงินงบประมาณ 
   1) กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ให้กับส านักงานเกษตรจังหวัด 
จ านวน 77 จังหวัด ในระบบ GFMIS ตามเปูาหมายการจัดแบ่งพ้ืนที่ในอ าเภอ เพ่ือการบริหารการพัฒนาการ
เกษตร ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จ านวน 9,101 ชุมชน 
   2) ด าเนินการโอนเงินให้ส านักงานเกษตรจังหวัดพร้อมแจ้งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด
ทราบ ตามหลักฐานการโอนเงินสนับสนุนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
   หลักฐานประกอบการโอนเงิน 
    2.1) หนังสืออนุมัติการโอนเงิน 
    2.2) แผนงบประมาณโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
    2.3) เปูาหมายการจัดแบ่งพ้ืนที่ในอ าเภอ เพ่ือการบริหารการพัฒนาการเกษตร 
ของศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จ านวน 9,101 ชุมชน 
  9.1.3 การรับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการ 
   1) ตรวจสอบหนังสือจากส านักงานเกษตรจังหวัด ที่แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรว่ามีเงิน
โครงการเหลือจ่าย 
   2) ขออนุมัติกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือตัดคืนเงินงบประมาณ 
  9.1.4 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   1) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
   2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
   3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 353 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เรื่อง 
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFIMS 
 

 9.2 แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน ของส านักงานเกษตรจังหวัด 

  9.2.1 ขั้นตอนการรับเงินจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
   เมื่อได้รับแจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตร
จังหวัด ต้องตรวจสอบจ านวนเงินในระบบ GFMIS กับหนังสือแจ้งการโอนเงินโครงการให้ถูกต้องตรงกัน บันทึก
การรับเงินในทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (แบบ บช.01) 

  9.2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงิน 
     1) รวบรวมโครงการ แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติ
โครงการจากคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี จัดท ารายละเอียดการจัดสรรเงิน (แบบ บช.02) พร้อมกับตรวจสอบ 
ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร ดังนี้ 



-61- 
 
    1.1) โครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณร์ะดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  
    1.2) รายงานผลการจัดเวทีชุมชน 
    1.๓) หนังสือยินยอมให้เข้าท าประโยชน์ที่ดิน 
    1.4) ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารเ พ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของ
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน 
    1.5) เอกสารอื่นๆ ตามท่ีโครงการก าหนด 
   2) จัดท าบันทึกข้อตกลงกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน เป็นราย
ชุมชน ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดในคู่มือโครงการ ส านักงานเกษตรจังหวัดเก็บไว้เป็น
หลักฐาน จ านวน 1 ฉบับ คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน จ านวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ให้แนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (รับรองส าเนาถูกต้อง) ให้ครบถ้วน 
   3) เกษตรจังหวัดอนุมัติการเบิกจ่ายเงินโครงการ ด าเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS 
ด้วยค าสั่งงาน ZFB60_K8 หรือ ขบ.02 โดยระบุงบประมาณตามแหล่งของเงินที่ได้รับสนับสนุนโครงการ 
พร้อมทั้งบันทึกรายการเบิกเงินในทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (แบบ บช.01) 
   4) จัดท าหนังสือถึงธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา
.........................(สาขาภายในจังหวัด) เพ่ือด าเนินการจัดสรรเงินให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
ชุมชน โดยเขียนเช็คสั่งจ่าย “ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา..................” ขีดฆ่า
ค าว่า “หรือผู้ถือ” โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
    4.1) หนังสือขอให้ธนาคารด าเนินการโอนเงิน 
    4.2) รายละเอียดการจัดสรรเงิน (แบบ บช.02) 
    4.3) ข้อมูลการโอนเงินที่ระบุชื่อบัญชีธนาคาร  เลขที่บัญชีธนาคาร และจ านวนเงิน 
เป็น File Excel ผ่านระบบการโอนเงิน Auto Credit ของธนาคาร 
   5) จัดท า ใบส าคัญรับ เงิน  (ส านักงานเกษตรจั งหวัด )  (แบบ บช.03) ส าหรับ
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนที่โอนเงินให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับลงนามผู้จ่ายเงิน 
   6) แจ้งคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน เพ่ือทราบการโอนเงินโครงการ 
และให้ตรวจสอบการรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
   7) แจ้งคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอเพ่ือทราบผลการพิจารณา
โครงการและผลการโอนเงินให้กับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน 

  9.2.3 ขั้นตอนการคืนเงินเหลือจ่ายโครงการ กรณีที่กลุ่มย่อยในชุมชนขอเงินสนับสนุนในการ
ด าเนินงานโครงการจากภาครัฐน้อยกว่าจ านวนเงินที่ภาครัฐสนับสนุนส่งผลให้มีเงินเหลือจ่าย ส านักงานเกษตร
จังหวัด  ท าหนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ือตัดคืนเงินเหลือจ่าย โดยระบุจ านวนเงินที่ได้รับ เงินที่ได้
เบิกจ่าย และเงินคงเหลือ โดยอ้างอิงเลขที่หนังสือที่กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งการโอนเงินโครงการ และแนบ
ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (แบบ บช.01) ภายใน 10 วัน หลังจากคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
ชุมชน ได้รับเงินถูกต้องและครบถ้วนแล้ว 
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  9.2.4 ขั้นตอนการคืนเงินคงเหลือเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการ 
   1) จัดท าทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินรายโครงการ (แบบ บช.05) และรายงานรายรับ–
รายจ่าย (แบบ บช.06) โดยตรวจสอบกับหลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริง และจ านวนเงินที่คณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตรระดับชุมชนโอนเงินคงเหลือเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ที่รองรับเงินนอก
งบประมาณ ของส านักงานเกษตรจังหวัด (ไม่ใช่บัญชีที่รองรับเงินโครงการใดโครงการหนึ่ งโดยเฉพาะ 
ตัวอย่างเช่น ชื่อบัญชี “เงินนอกงบประมาณของส านักงานเกษตรจังหวัด................”) 
   2) เกษตรจังหวัดอนุมัติถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ โดยเขียน
เช็คสั่งจ่าย “กระทรวงการคลัง” เพ่ือเบิกเกินส่งคืน กรณีรับและคืนเงินภายในปงงบประมาณเดียวกัน หรือเพ่ือ
ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน กรณีรับและคืนเงินข้ามปงงบประมาณ ส าหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของคณะกรรมการ
พัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนและกลุ่มย่อยในชุมชนให้ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
   3) ส่งรายงานรายรับ–รายจ่าย (แบบ บช.06) ณ วันสิ้นเดือน ให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปและส่งทะเบียนคุมการรับ -จ่ายเงินรายโครงการ (แบบ บช.05) พร้อมกับ
รายงานรายรับ–รายจ่าย (แบบ บช.06)  ณ วันสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการโครงการ ภายใน 20 วัน  หลังจาก
สิ้นสุดการด าเนินงานโครงการ 

  9.2.5 การจัดท าบัญชีและการรายงานผล 
   1) บันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการรับ จ่าย โอนเงิน ในทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (แบบ บช.01) 
   2) ส่งรายงานรายรับ–รายจ่าย (แบบ บช.06) ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 20 
ของเดือนถัดไป และส่งทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินรายโครงการ (แบบ บช.05) พร้อมกับรายงานรายรับ -
รายจ่าย (แบบ บช.06) ภายใน 20 วัน  หลังจากสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการ 
   3) จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงใบส าคัญเบิกจ่ายเงินฉบับจริงของกลุ่มย่อยในชุมชน
ไว้ที่ส านักงานเกษตรจังหวัด 

  9.2.6 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   1) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
   2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6 /ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
   3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่  กค 0423.3/ว 353 ลงวันที่  9 ตุลาคม 2552  
เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS 
   4) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 431 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 
2552 เรื่อง แนวปฏิบัติ ทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ 
   5) การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี
ในระบบGFMIS โครงการพัฒนาการเกษตรเพ่ือความยั่งยืน 
   6) ก ากับ ติดตาม ดูแลและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินตามโครงการที่ก าหนด 
 

 9.3 แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน ของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน 

  9.3.1 ขั้นตอนการรับเงินจากส านักงานเกษตรจังหวัด 
   1) เปิดบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชื่อบัญชี “โครงการ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน....(ชื่อชุมชน)..........อ าเภอ.......... จังหวัด.............” ตามข้ันตอน
การด าเนินโครงการ การมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีธนาคาร/เบิกจ่ายเงิน (การขอเปิดบัญชีควรระบุชื่อเต็ม 
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ส่วนชื่อบัญชีที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสามารถใช้ชื่อย่อได้) 
   2) ลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินโครงการ ระหว่างส านักงานเกษตรจังหวัดโดย
เกษตรจังหวัดกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน จ านวน 2 ฉบับ โดยเก็บบันทึกข้อตกลงไว้ที่
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน จ านวน 1 ฉบับและส านักงานเกษตรจังหวัด 1 ฉบับ 
   3) เมื่อส านักงานเกษตรจังหวัดโอนเงิน/แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของจ านวนเงินพร้อมลงนามรับเงินในใบส าคัญรับเงิน(ส านักงานเกษตรจังหวัด) (แบบ บช.03) 

  9.3.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน 
   1) จัดท าสัญญายืมเงินกับกลุ่มย่อยในชุมชน เป็นรายโครงการ ตามแบบฟอร์มที่กรม
ส่งเสริมการเกษตรก าหนดไว้ในคู่มือโครงการ กลุ่มย่อยในชุมชน เก็บไว้เป็นหลักฐาน จ านวน 1 ฉบับ 
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน จ านวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้ลงนาม ในสัญญายืมเงิน (รับรองส าเนาถูกต้อง) ให้ครบถ้วน 
   2) คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนอนุมัติให้ถอนเงินจากบัญชีธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน เข้าบัญชี
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของกลุ่มย่อยในชุมชน โดยสามารถด าเนินการได้  
2 วิธี ดังนี้ 
    2.1) เขียนใบน าฝากเงินของแต่ละกลุ่มย่อยในชุมชน หรือ 
    2.2) ท าหนังสือขอให้ธนาคารด าเนินการโอนเงิน โดยจัดท าข้อมูลการโอนเงินที่ระบุ
ชื่อบัญชีธนาคาร ของกลุ่มย่อยในชุมชนชน เลขที่บัญชีธนาคาร และจ านวนเงิน ที่จะให้ธนาคารโอนเงินของแต่
ละกลุ่ม เป็น File Excel ผ่านระบบการโอนเงิน Auto Credit ของธนาคาร 
ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนต้องโอนเงินทั้งจ านวนของโครงการ ที่ผ่านการอนุมัติ/
เห็นชอบ เข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มย่อยในชุมชน 
   3) คณะกรรมการพัฒนาด้ านการ เกษตรระดับชุ มชนจัดท า ใบส าคัญรับ เ งิ น 
(คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน) (แบบ บช.04) ส าหรับกลุ่มย่อยในชุมชนที่โอนเงินให้
เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับ ลงนามผู้จ่ายเงิน 
   4) แจ้งการโอนเงินโครงการ และให้ตรวจสอบการรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปยังกลุ่มย่อยในชุมชน 
   5) หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
    5.1) สัญญายืมเงิน 
    5.2) โครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของชุมชนที่ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณร์ะดับจังหวัดแล้วแต่กรณี 

  9.3.3 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการ 
   1) กรณีได้รับคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจากกลุ่มย่อยในชุมชน 
    1.1) ให้ถอนเงินสดและน าฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของ
ส านักงานเกษตรจังหวัดภายในวันเดียวกัน 
    1.2) ในกรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของส านักงานเกษตร
จังหวัด (ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินอยู่ในความรับผิดชอบของผู้โอน) 
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   2) ปิดบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่รองรับเงินโครงการ
ของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน เมื่อได้รับเงินตาม ข้อ 9.3.3 ข้อ 1) เรียบร้อยและ
ครบถ้วนแล้ว เพื่อส่งคืนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารให้ส านักงานเกษตรจังหวัด 
   3) ส่งทะเบียนคุมต่างๆ หลักฐานการเบิกจ่ายเงินฉบับจริง ใบฝากเงิน/ใบถอนเงิน/ใบโอนเงิน
ของกลุ่มย่อยในชุมชน ส่งให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอเพ่ือคณะกรรมการพัฒนาด้าน
การเกษตรระดับอ าเภอจะได้ทราบผลการใช้จ่ายเงิน และรวบรวมส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดต่อไป 

 9.4 แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มย่อยในชุมชน 

  9.4.1 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มย่อยในชุมชน 
   1) ผู้แทนกลุ่มย่อยในชุมชนที่ได้รับมอบหมายเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
กลุ่มย่อยในชุมชน...(ระบุชื่อกลุ่ม)......ต าบล..............อ าเภอ.........จังหวัด................. ”ตามขั้นตอนการด าเนิน
โครงการการมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีธนาคาร/เบิกจ่ายเงิน (การขอเปิดบัญชีควรระบุชื่อเต็ม  ส่วนชื่อ
บัญชีที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสามารถใช้ชื่อย่อได้) ส่งส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารให้
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน 
   2) กลุ่มย่อยในชุมชนมอบหมายผู้ลงนามในสัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ พร้อมแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) เก็บไว้เป็นหลักฐาน ฝุายละ 1 ฉบับ 
   3) ลงนามรับเงินในใบส าคัญรับเงิน (คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน)
(แบบ บช.04) 
   4) ตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนเงินที่ได้รับโอนเข้าบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร  ให้ตรงกับจ านวนเงินของโครงการ แผนการใช้จ่ายเงิน ที่ได้รับอนุมัติและเห็นชอบ และตรง
กับท่ีท าสัญญายืมเงิน 
  9.4.2 การจ่ายเงินของกลุ่มย่อยในชุมชน 
   การด าเนินการจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้   
   1) คณะกรรมการกลุ่มย่อยในชุมชน มอบหมายคณะท างานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
อย่างน้อยจ านวน 2 คน และคณะท างานตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ อย่างน้อยจ านวน 2 คน ทั้งนี้ ทั้ง 2 คณะ ต้อง
ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 
   2) คณะท างานตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ต้องตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ ณ ที่ตั้งของกลุ่มสมาชิก  
ในชุมชน 
   3) กรณีมูลค่าวัสดุอุปกรณ์ชิ้นที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่คณะกรรมการ
พัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอก าหนดให้ต้องมีใบสืบราคา ต้องมีใบสืบราคาวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น  
(แบบ บช.07) 
   4) บันทึกรับและเบิกวัสดุอุปกรณ์ ในบัญชีคุมวัสดุอุปกรณ์ (แบบ บช.08) 
   5) ค่าวัสดุอุปกรณ์สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในกิจกรรมเดียวกัน 
   6) การจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ 
    6.1) จ่ายเป็นเงินสด ให้ถอนและจ่ายเงินให้กับผู้ขายภายในวันเดียวกันถ้าเข้า
หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ด าเนินการ ดังนี้ 
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     - เบิกเงินจากบัญชี ธ.ก.ส. เฉพาะจ านวนเงินสดสุทธิที่ต้องจ่ายให้กับผู้ขาย หลัง
หักภาษี ณ ที่จ่าย 
     - เบิกเงินจากบัญชี ธ.ก.ส. โดยไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ เมื่อจ่ายให้กับผู้ขายให้
หักภาษี ณ  ที่จ่าย ซึ่งจะมีเงินคงเหลือ ให้น าฝากเงินเข้าธนาคารในวันเดียวกัน ถ้าไม่ทันเวลาท าการของธนาคาร
อย่างช้าในวันท าการถัดไป 
    6.2) จ่ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่าง
ธนาคาร ขึ้นอยู่กับ การตกลงกันระหว่างผู้ขายกับกลุ่มย่อยในชุมชน โดยไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ 
   7) การซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ ควรพิจารณาซื้อในคราวเดียว (ถ้าการเก็บรักษาไม่
ท าให้เปลี่ยนสภาพหรือเสียหาย) โดยพิจารณาให้สอดคล้องตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
โครงการ 
   8) กลุ่มย่อยในชุมชนต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้วยตนเอง 
   9) การจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีใบเสร็จรับเงิน ถ้าซื้อจากผู้ขายที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินที่แสดงจ านวนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม ถ้าผู้ขายไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ ให้ใช้ใบเบิกเงิน 
ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดพร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขาย (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 
   10) กลุ่มสมาชิกต้องบันทึกการรับและจ่ายเงินทุกครั้ง ที่มีการรับและจ่ายเงินตาม
แบบฟอร์มที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
   11) เก็บหลักฐานการรับ การจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบเบิกเงิน ใบถอนเงิน  
ใบฝากเงิน ฯลฯ ให้ครบถ้วนทุกรายการ 

  9.4.3 การจัดท าบัญชีและการรายงานผล 
   1) จัดท าบัญชีและรายงานตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
   2) รวบรวม จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับ–จ่ายเงิน 
   3) ก ากับ ติดตาม ดูแลและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณโครงการ 
  9.4.4 เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) เมื่อด าเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินเสร็จสิ้นตามเปูาหมายของโครงการ หรือสิ้นสุด
ระยะเวลาโครงการ ให้ส่งคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี ) และปิดบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่
รอบรับเงินโครงการและส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ของกลุ่มย่อยในชุมชน เข้าบัญชีธนาคารของคณะกรรมการ
พัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน 
   2) ส่งทะเบียนคุมต่างๆ , หลักฐานการเบิกจ่ายเงินฉบับจริง , ใบฝากเงิน/ใบถอนเงิน/ใบ
โอนเงินของกลุ่มย่อยในชุมชน ส่งให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน เพ่ือทราบและตรวจสอบ
ความครบถ้วนและส่งให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ เพ่ือทราบและส่งให้ส านักงานเกษตร
จังหวัด    

  9.4.5 หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
   1) โครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มย่อยในชุมชนที่ผ่าน
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ  หรือคณะอนุกรรมการพัฒนา  
การเกษตรและสหกรณร์ะดับจังหวัด 
   2) สัญญายืมเงิน 
   3) เอกสารหลักฐานการจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ ์
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ขั้นตอนการรับและการเบิกจ่ายเงิน 
โครงการเสริมสร้างรายได้ใหแ้ก่เกษตรกรรายย่อย 

กรณีโครงการตามกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการ จ านวน 8 กลุ่มกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

7.โอนเงิน/แจ้งผลการโอนเงิน 
- สัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ 
- จัดท าใบส าคัญรับเงิน 
 

2.โอนจัดสรรงบประมาณ ภายใน 1 วันท าการ 
หลังจากอนุมัติใหโ้อนจัดสรรงบประมาณ  
 

บันทึกผ่านระบบ GFMIS                   
ตามระเบียบการเบิกจ่าย                           

เงินงบประมาณ 
 

 

ส านักงบประมาณ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด   

 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

 

คณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตร 
ระดับอ าเภอ 

 

คณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตร       
ระดับชมุชน 

 

3. เสนอโครงการ แผนปฏิบัติงาน/ 
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมเอกสารแนบ 
 

6.โอนเงิน/แจ้งผลการโอนเงิน 
- บันทึกข้อตกลง จ านวน 2 ฉบับ 
- จัดท าใบส าคัญรับเงิน 
 

1.โอนจัดสรรงบประมาณ 

 

กลุ่มย่อยในชุมชน    

 

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
   ประเภทออมทรัพย ์
 

 - จัดเวทีชุมชน 
- เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 

ประเภทออมทรัพย ์
 

                 การขอรับสนับสนุนเงิน 

  การเบิกจ่ายเงิน 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ หลักฐานการจ่ายเงิน 

8.จ่ายเงิน 

4.ตรวจสอบ/พิจารณาอนุมัติโครงการ/ 
เห็นชอบแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 5.รวบรวมส่ง/ 
แจ้งการพิจารณา 
 

แจ้งผลการโอนเงิน 
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ขั้นตอนการรับและการเบิกจ่ายเงิน 
โครงการเสริมสร้างรายได้ใหแ้ก่เกษตรกรรายย่อย 

กรณีโครงการท่ีนอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.โอนจัดสรรงบประมาณ ภายใน 1 วันท าการ 
หลังจากอนุมัติใหโ้อนจัดสรรงบประมาณ  
 

บันทึกผ่านระบบ GFMIS                   
ตามระเบียบการเบิกจ่าย                           

เงินงบประมาณ 
 

 

ส านักงบประมาณ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด   

 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

คณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตรระดับ

อ าเภอ 
 

คณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตร       
ระดับชมุชน 

 

3. เสนอโครงการ แผนปฏิบัติงาน/ 
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
    พร้อมเอกสารแนบ 
 

7.โอนเงิน/แจ้งผลการโอนเงิน 
- บันทึกข้อตกลง จ านวน 2 ฉบับ 
- จัดท าใบส าคัญรับเงิน 
 

 4. ส่งโครงการที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข 
 

1.โอนจัดสรรงบประมาณ 
 

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวดั 

 

กลุ่มย่อยในชุมชน    เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
   ประเภทออมทรัพย ์
 

 - จัดเวทีชุมชน 
- เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 

ประเภทออมทรัพย ์
 

              การขอรับสนับสนุนเงนิ 

              การเบิกจ่ายเงิน 
 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ หลักฐานการจ่ายเงิน 
 

9.จ่ายเงิน 
 

 5. พิจารณาอนุมัติโครงการ/เห็นชอบแผน
ปฏิบัติงาน  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส าหรับ
โครงการ 

6.รวบรวมส่ง/แจ้งการพิจารณา 
 

แจ้งผลการโอนเงิน 
 

8.โอนเงิน/แจ้งผลการโอนเงิน 
- สัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ 
- จัดท าใบส าคัญรับเงิน 
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ขั้นตอนการส่งคืนเงินที่ไมไ่ด้จัดสรรและเงินเหลือจ่าย 

โครงการเสริมสร้างรายได้ใหแ้ก่เกษตรกรรายย่อย 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
- ส่งใบส าคัญเบิกจา่ยเงินฉบับจริง 
- โอนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)  และ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ภายใน 5 วัน 
หลักจากสิ้นสุดโครงการ 
 

ส านักงบประมาณ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด   

กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

กลุ่มย่อยในชุมชน 

 

- รายงานผลการตดิตามโครงการ 
- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
- ส่งใบส าคัญเบิกจา่ยเงินฉบับจริง 
และหลักฐานการโอนเงินคืน(ถ้ามี) 
ภายใน 10 วัน หลังจากสิ้นสุดโครงการ 
 

กรณีเงินเหลือจ่าย 
- ส่งคืนเหลือจ่าย (ถ้ามี) และดอกเบี้ยเงิน
ธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน ในระบบ GFMIS  
ภายใน 15 วันหลังจากสิ้นสุดโครงการ 
- จัดท ารายงานการรับ-จ่ายเงิน 

กรณไีม่ได้จัดสรรเงิน 
  - ท าหนังสือแจ้งกรมฯอ้างอิงเลขท่ีหนังสือ     ที่แจ้ง
โอนโครงการ ภายใน 10 วัน หลังจากจ่ายเงินให้
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว 
   

ส่งคืนงบประมาณในระบบ GFMIS 

- น าส่งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) และ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
ภายใน 10 วัน หลังจาก 
สิ้นสุดโครงการ 
 

- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
- ส่งใบส าคัญเบิกจา่ยเงินฉบับจริง
ภายใน 7 วัน หลังจากสิ้นสดุ
โครงการ 
 

คณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตรระดับ

ชุมชน 

คณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตรระดับ

อ าเภอ 



-69- 
 

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัตทิางการเงินการบัญชี 
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

 

ล าดับ รายการ 
ค าสั่งงาน บันทึกรายการบัญชี 
GFMIS หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 

Web online ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 
 

1 
1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 
การขอเบิก 
เมื่อคณะกรรมการพฒันาด้าน 
การเกษตรระดับอ าเภอ /
คณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรสหกรณ์ระดับจังหวัดอนุมัติ
โครงการ และหัวหน้าส่วนราชการ
อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินแล้ว 
 
ระบบประมวลผลจะเกิดคู่บัญชี
อัตโนมัติ 
 
 
 
กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่ง
จ่ายเงนิงบประมาณเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของหน่วยงาน  
(บัญชีรับเงินจากคลัง) 
 

 
 

ZFB60_K8 
แบบ ขบ 02 

 
 
 
 

 
 

เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการ
ด าเนินงาน-ภาคครัวเรือน 
       เครดิต ใบส าคัญค้างจ่าย 
 
 
 
 
เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-
หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
 
เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงิน
งบประมาณ) 
        เครดิต ค้างรับจาก
กรมบัญชีกลาง 

 
 

5107010104 
 

2102040102 
 
 
 
 

1102050124 
4307010106 

 
 
 

1101020603 
1102050124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5209010106 
 
 

2116010102 
 

2116010102 
1101020202 
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ล าดับ รายการ 
ค าสั่งงาน บันทึกรายการบัญชี 
GFMIS หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 

Web online ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 
1.3 

 
 
 
 
 

หน่วยงานบันทึกรายการจ่ายช าระ
เงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ โดย
เขียนเช็ค สั่งจ่าย “ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) สาขา...............”  ขีดฆ่า
ค าว่า “หรือผู้ถือ” พร้อมกับแนบ
รายละเอียดการจัดสรรเงิน
โครงการ(ไม่มคี่าธรรมเนียมในการ
โอนเงิน) 

ZF_53_PM/ 
แบบ ขจ.05 

เดบิต ใบส าคัญค้างจ่าย 
       เครดิต เงินฝากธนาคาร      
(เงินงบประมาณ) 

2102040102 
1101020603 

  

2 
2.1 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 

รับเงินเหลือจ่ายโครงการ (ถ้าม)ี 
  เมื่อคณะกรรมการพัฒนาด้าน
การเกษตรระดับชุมชน น าฝากเงิน
เหลือจ่ายโครงการ เข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
ของส านักงานเกษตรจังหวัด (ไม่ใช่
บัญชีท่ีรองรับโครงการใดโครงการ
หนึ่งโดยเฉพาะ) 
 
 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้
ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
เงินนอกงบประมาณ เขียนเช็คสั่ง
จ่าย “กระทรงการคลัง” 

 
ZRP_RE 
บช.01  

ประเภทเอกสาร 
RE 
 
 
 
 

ZF_02_PP 
บช.01  

ประเภทเอกสาร 
PP 

 
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ท่ี
สถาบันการเงิน 
       เครดิต เงินรับฝากอื่น 
 
 
 
 
 
เดบิต เงินรับฝากอื่น 
        เครดิต เงินฝากออมทรัพย์    
ท่ีสถาบันการเงิน 
 

 
1101030102 

 
2111020199 

 
 
 
 
 

2111020199 
1101030102 
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ล าดับ รายการ 
ค าสั่งงาน บันทึกรายการบัญชี 
GFMIS หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 

Web online ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 
 

การเบิกเกินส่งคืน(ถ้ามี)ด าเนินการ
ต่อจากข้อ 2 (ภายใน
ปงงบประมาณท่ีรับเงิน) 
  ระบุรหัสงบประมาณ แหล่งของ
เงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุน 
ตามเอกสารขอเบิกอ้างอิง ปง ค.ศ. 
จ านวน 2 หลัก + เลขท่ี ขบ. 
จ านวน 10 หลัก + บรรทัด
รายการ คชจ. จ านวน 3 หลัก 
 
บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืน 
ออกใบเสร็จรับเงินท้ังจ านวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZGL_BD4 
แบบ บช.01  

ประเภทเอกสาร BD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดบิต เงินสดในมือ 
       เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอ
น าส่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1101010101 
2116010104 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.2 
 
 
 

 
 
3.3 

 

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

ระบบ AUTO  
หน่วยงานไม่ต้อง

บันทึกบัญชี 
 

 
 

ZRP_R6 
แบบ นส.02-1 

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน- หน่วยงานส่งเงิน
เบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง 
        เครดิต พักเงินน าส่ง 
 
 
เดบิต พักเงินน าส่ง 
        เครดิต เงินสดในมือ 

5209010112 
 
 

1101010112 
 

 
1101010112 
1101010101 

เดบิต เงินฝากธนาคารของ
กรมบัญชีกลาง  
       เครดิต รายได้ระหว่าง
หน่วยงาน กรมบัญชีกลางรับเงิน
เบิกเกินส่งคืนจากหน่วยงาน 

1101020301 
 

4307010112 



-72- 
 

ล าดับ รายการ 
ค าสั่ง บันทึกรายการบัญชี 

GFMIS หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 
Web online ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 

3.4 บันทึกล้างบัญชีค่าใช้จ่ายและ
บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 

 

ZGL_BE 
แบบ บช 01 

ประเภทเอกสาร BE 

เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 
        เครดิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุน
เพ่ือการด าเนินงาน-ภาคครัวเรือน 

2116010104 
5107010104 

 

  

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 
 

 
4.2 

การเบิกเกินส่งคืนข้าม
ปงงบประมาณ(ถ้ามี)ด าเนินการต่อ
จากข้อ 2 
ระบุรหัสงบประมาณ แหล่งของ
เงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุน 
ตามเอกสารขอเบิก 
รหัสรายได้ 811 
แหล่งของเงิน 6119400 
 
บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืนข้าม
ปงงบประมาณ  
ออกใบเสร็จรับเงินท้ังจ านวน 
เมื่อหน่วยงานน าเงินส่งท่ี
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
ให้ใช้ใบน าฝากเงิน Pay in Slip 
เลือก “รายได้แผ่นดิน” และ
ธนาคารส่งข้อมูล Bank 
Statement เข้าสู่ระบบ GFMIS 
จะได้เอกสารประเภท CJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZRP_RA 
แบบ นส 01  

ประเภทเอกสาร RA 
ระบบ AUTO  

หน่วยงานไม่ต้อง
บันทึกบัญชี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดบิต เงินสดในมือ 
       เครดิต เงินเหลือจ่ายปงเก่า 
 
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน- หน่วยงานส่งเงิน
เบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง 
        เครดิต พักเงินน าส่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1101010101 
4206010102 
 
5209010112 

 
 

1101010112 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดบิต เงินฝากธนาคารของ
กรมบัญชีกลาง  
       เครดิต รายได้ระหว่าง
หน่วยงาน กรมบัญชีกลางรับเงิน
เบิกเกินส่งคืนจากหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1101020301 

 
4307010112 
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ล าดับ รายการ 
ค าสั่งงาน บันทึกรายการบัญชี 
GFMIS หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 

Web online ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 
4.3 

 
 

4.4 

บันทึกการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน 
ข้ามปงงบประมาณ 
 
บันทึกล้างบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชี
เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 
 

ZRP_R1 
แบบ นส 02-1 

 
ZGL_BF 

แบบ บช 01 
ประเภทเอกสาร BF 

เดบิต พักเงินน าส่ง 
        เครดิต เงินสดในมือ 
 
เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 
       เครดิต เงินเหลือจ่ายปงเก่า 
 

1101010112 
1101010101 

 
2116010104 
4206010102 
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ส่วนที่ 4 
คณะกรรมการชุดต่างๆ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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คณะกรรมการในการด าเนินโครงการเสริมสรา้งรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

คณะกรรมการในการด าเนินโครงการฯ ประกอบด้วย 

1. กลุ่มย่อยในชุมชน 
2. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน 

 3. คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอ าเภอ 
 4. ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
 5. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ 
 6. ส านักงานเกษตรจังหวัด  
 7. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 
 8. คณะกรรมการอ านวยการโครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย ระดับกระทรวง 

โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 ๑. กลุ่มย่อยในชุมชน  

  ๑.๑ คุณสมบัต ิ

   1.1.1 เป็นกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในชุมชน ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และไม่เป็นนิติบุคคล ในกรณีที่เป็นกลุ่มธรรมชาติหรือกลุ่มตั้งขึ้นใหม่ต้องได้รับรองจากคณะกรรมการ
พัฒนาการเกษตรระดับชุมชน 
   1.1.2 ประกอบด้วยเกษตรกรสมาชิกกลุ่มละไม่น้อยกว่า ๒๕ ราย และมีคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า  
10 ราย ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก กรรมการและเลขานุการ โดยสามารถแต่งตั้งคณะท างาน
และมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกกลุ่มย่อยในชุมชนด าเนินการต่างๆ ตามความจ าเป็น 
   1.1.3 ต้องมีเกษตรกรสมาชิกที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร จ านวนไม่น้อยกว่า 
10 ราย 
   1.1.4 เกษตรกรสมาชิกต้องเป็นเกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   1.1.5 มีความพร้อมในการพัฒนาและจัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ 
 

  1.2 หน้าที่รับผิดชอบ 
   1.2.1 จัดท าโครงการของกลุ่มย่อย 
   1.2.2 จัดท าแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดท าแผนธุรกิจของกลุ่มย่อย 
   1.2.3 กรณีมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วสามารถด าเนินการได้ โดยต้องมีมติที่ประชุมกลุ่มย่อยในชุมชนเห็นชอบให้ด าเนินการ
ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับวัตถุประสงค์หลักและกิจกรรมหลักของโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร
ระดับชุมชน พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอหรือ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดที่พิจารณาอนุมัติโครงการของกลุ่มย่อยตั้งแต่ต้น 
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   1.2.4 ด าเนินงานโครงการและบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามแผน
และจัดท าบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณ 
   1.2.5 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
ชุมชน   
 
 2. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน 

 2.๑ คุณสมบัต ิ
   เป็นคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากการจัดเวทีชุมชน โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ
พัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ดังนี้ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือประธาน
ศูนย์เครือข่ายของแต่ละชุมชน ผู้แทนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) ผู้น า
ท้องที่ ผู้น าท้องถิ่นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และ/หรือ Smart Farmer และ/หรือ Young Smart Farmer และ/
หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร และ/หรือ ผู้น ากลุ่มย่อยในชุมชน รวมเป็นคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร
ระดับชุมชน ไม่น้อยกว่า 10 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ ให้
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน คัดเลือกประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน 
จ านวน 1 คน และรองประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน จ านวน 1 คน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนต่อไป 
 

  2.๒ หน้าที่รับผิดชอบ 
   2.2.1 กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร 
    1) ร่วมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในชุมชนเข้ารับการฝึกอบรม 
    2) ด าเนินการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกกลุ่มในชุมชน จากกลุ่มที่มีศักยภาพในการด าเนินงาน
โครงการ อย่างน้อยกลุ่มละ 10 ราย เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร 
    3) ร่วมตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
    4) ร่วมคัดเลือกและประกาศผล 
    5) ร่วมจัดท าแผนและหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรให้เข้ากับบริบทของเกษตรกรแต่ละ
ชุมชน และจัดหาวิทยากร โดยเน้นวิทยากรเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความรู้ความสามารถและประสบความส าเร็จ ในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร และวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น ให้เป็นไปตามประเด็นหัวข้อ
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร  
    6) ร่วมด าเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   2.2.2 กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
    1) จัดประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการ 
    2) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและ
แผนธุรกิจของกลุ่มย่อยในชุมชน 
    3) ให้ความเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่ม
ย่อยในชุมชน ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดกับวัตถุประสงค์หลักและกิจกรรมหลักของโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับจังหวัด พิจารณาต่อไป 
    4) ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินโครงการ 
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    5) ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
    6) รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้คณะกรรมการ
พัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอทราบ ทุกสัปดาห์ 
    7) รายงานผลการด าเนินงานภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการให้
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ 
 3. คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอ าเภอ และระดับ
เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 

  3.๑ คุณสมบัต ิ
   เป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วย เกษตรกร
ต้นแบบ เป็นประธาน เกษตรกรผู้น าหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรืออาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในต าบล 
หรือแขวงแห่งละหนึ่งคน เกษตรกรเครือข่ายของ ศพก. ระดับอ าเภอ หรือเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครแห่งละหนึ่ง
คน ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนมีจ านวนไม่ถึง
สามคน ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเท่าจ านวนที่มีอยู่ เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
หรือส านักงานเกษตรพื้นที่ 1 - 4 ของกรุงเทพมหานคร หนึ่งคนเป็นผู้ประสานงาน 
 

  3.๒ หน้าที่รับผิดชอบ 
   3.2.1 กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร 
    1) ร่วมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในชุมชนเข้ารับการฝึกอบรม 
    2) ด าเนินการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกกลุ่มในชุมชน จากกลุ่มที่มีศักยภาพในการด าเนินงาน
โครงการ อย่างน้อยกลุ่มละ 10 ราย เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร 
    3) ร่วมตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
    4) ร่วมคัดเลือกและประกาศผล 
    5) ร่วมจัดท าแผนและหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรให้เข้ากับบริบทของเกษตรกรแต่ละ
ชุมชน และจัดหาวิทยากร โดยเน้นวิทยากรเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความรู้ความสามารถและประสบความส าเร็จ ในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร และวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น ให้เป็นไปตามประเด็ นหัวข้อ
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร  
    6) ร่วมด าเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   3.2.2 กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
    1) ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการ 
    2) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และแผนธุรกิจของกลุ่มย่อยในชุมชน 
    3) ร่วมให้ความเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
กลุ่มสมาชิกชุมชน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับวัตถุประสงค์หลักและกิจกรรมหลักของโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
พิจารณาต่อไป 
    4) ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินโครงการ 
    5) ร่วมก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
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4. ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
 

  หน้าที่รับผิดชอบ 
  4.1 กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร 
   4.1.1 จัดเวทีชุมชน เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจในการด าเนินงานโครงการให้เกษตรกรรับทราบ รับ
ฟังความคิดเห็นของเกษตรกร วิเคราะห์ข้อมูล เหตุผลความจ าเป็นและข้อคิดเห็นต่างๆ คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตรระดับชุมชน และจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ 
   4.1.2 ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม 
   4.1.3 เป็นหน่วยงานหลักในตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น ส านักงานประมงอ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
เป็นต้น คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ผู้แทน ศพก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
   4.1.4 คัดเลือกและประกาศผล 
   4.1.5 จัดท าแผนและหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรให้เข้ากับบริบทของเกษตรกรแต่ละชุมชน 
และจัดหาวิทยากร โดยเน้นวิทยากรเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความรู้ความสามารถและประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร และวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น ให้เป็นไปตามประเด็นหัวข้อ
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร  
   4.1.6 ด าเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร คัดเลือก
จากเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ชุมชนละ 200 คน 
   4.1.7 บันทึกความก้าวหน้าและผลการฝึกอบรมแต่ละรุ่นลงระบบของกรมส่งเสริมการเกษตรตาม
เวลาที่ก าหนด 
   4.1.8 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรม เสนอส านักงานเกษตรจังหวัด ภายใน 3 วัน 
หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแต่ละรุ่น 
  4.2 กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
   4.2.1 ให้ค าแนะน าในการจัดโครงการ แผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนธุรกิจ 
อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที ่
   4.2.2 ติดตาม ให้ค าแนะน าในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความเหมาะสมทางด้านราคา คุณภาพ 
และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 5. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ 

  5.๑ คุณสมบัต ิ
   เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย นายอ าเภอ เป็น
ประธาน และผู้แทนคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับ
จังหวัด (Chief of Operation) ปลัดอ าเภอที่ได้รับมอบหมาย ผู้แทนกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยที่รับผิดชอบ
พ้ืนที่ระดับอ าเภอ พัฒนาการอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอ ผู้แทนหน่วยงานวิชาการที่เกี่ ยวข้อง (ประมง ปศุสัตว์ พัฒนา
ที่ดิน และหน่วยงานที่เห็นสมควร) ประธาน ศพก. และผู้แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เป็นกรรมการ โดยมีเกษตรอ าเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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  5.2 หน้าที่รับผิดชอบ 
   5.2.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน 
   5.2.2 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการ 
   5.2.3 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในภาพรวมของการด าเนินงานโครงการในภาพรวมของอ าเภอ 
รวมถึงแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณก่อนเสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ 
   5.2.4 พิจารณาอนุมัตโิครงการ แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนธุรกิจของ
โครงการที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตามกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ 
จ านวน 8 กลุ่มกิจกรรม 
   5.2.5 รวบรวมโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว จัดท าแบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณฯ รวบรวม และเสนอให้ส านักงานเกษตรจังหวัด  
   5.2.6 รวบรวมและเสนอโครงการนอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จ านวน 8 
กลุ่มกิจกรรม หรือเป็นโครงการที่ต้องการการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 
   5.2.7 ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินโครงการ 
   5.2.8 ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
   5.2.9 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ส านักงานเกษตร
จังหวัดทราบ ทุกสัปดาห์ 
   5.2.10 รายงานผลการด าเนินงานภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการให้ส านักงาน
เกษตรจังหวัดทราบ 

 6. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  6.๑ คุณสมบัต ิ
   เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย หัวหน้าส านักงาน
เกษตรพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เป็นประธาน และผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหา
ภาคเกษตรในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ผู้แทนกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยที่รับผิดชอบพ้ืนที่ระดับเขต ผู้แทน
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ผู้แทนส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ผู้แทนปศุสัตว์พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ผู้แทนส านักงานประมงเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ผู้แทน
หน่วยงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้องที่เห็นสมควร ประธาน ศพก. และผู้แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) เป็นกรรมการ โดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบแขวง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  6.2 หน้าที่รับผิดชอบ 
   6.2.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน 
   6.2.2 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการ 
   6.2.3 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในภาพรวมของการด าเนินงานโครงการในภาพรวมของอ าเภอ 
รวมถึงแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณก่อนเสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
   6.2.4 พิจารณาอนุมัตโิครงการ แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือแผนธุรกิจของ
โครงการที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตามกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ 
จ านวน 8 กลุ่มกิจกรรม 
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   6.2.5 รวบรวมโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว จัดท าแบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณฯ รวบรวม และเสนอให้ส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
   6.2.6 รวบรวมและเสนอโครงการนอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จ านวน 8 
กลุ่มกิจกรรม หรือเป็นโครงการที่ต้องการการพิจารณาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 
   6.2.7 ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินโครงการ 
   6.2.8 ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
   6.2.9 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ส านักงานเกษตรพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครทราบ ทุกสัปดาห์ 
   6.2.10 รายงานผลการด าเนินงานภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการให้ส านักงาน
เกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครทราบ 
 

 7. ส านักงานเกษตรจังหวัด 

  หน้าที่รับผิดชอบ 
  7.1 แต่งตั้งคณะท างานตามความเหมาะสม เพ่ือรับผิดชอบการปฏิบัติงานโครงการนี้โดยเฉพาะ 
  7.2 รวบรวมโครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอและคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 
แล้วแต่กรณี เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัด 
  7.3 จัดท าบันทึกข้อตกลงกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน 
  7.4 รวบรวมและสรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้กรมส่งเสริม
การเกษตร ทุกสัปดาห์ 
  7.5 สรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการ
ด าเนินงานโครงการ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
 

 8. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 

  8.1 คุณสมบัต ิ
   เป็นคณะท างานที่ ได้รับการแต่งตั้ง ตามค าสั่ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่  2/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561  
โดยมีองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ดังนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยทหารกองทัพบกในพ้ืนที่ หรือผู้แทนกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) ในจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสถาบันการศึกษา
ด้านการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัด ผู้อ านวยการส านักงาน ธกส. จังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนหน่วยงาน
กรมการข้าวที่รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัด ผู้แทนหน่วยงาน
กรมหม่อนไหม ที่รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัด ผู้อ านวยการโครงการชลประธานจังหวัด ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
พ้ืนที่จังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อ านวยการ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ได้รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัด ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด 
ผู้อ านวยการองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร/ผู้แทนที่รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 2 ท่าน ซึ่งผู้ว่าราชการ
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จังหวัดแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จังหวัด ประธานสมาพันธ์ 
SME ไทย จ ากัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

  8.2 หน้าที่รับผิดชอบ 
   8.2.1 ประสานงาน ก ากับ ดูแล และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
   8.2.2 ให้ค าแนะน า ติดตาม ก ากับการด าเนินงานโครงการตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนสิ้นสุดการด าเนินงาน 
   8.2.3 เห็นชอบแผนการฝึกอบรมและการพิจารณาปรับเปลี่ยนเปูาหมายจ านวนเกษตรกร 
   8.2.4 พิจารณาอนุมัติโครงการตามคู่มือฯ หน้า 58 ข้อ 6.3 ด้านการเกษตรอ่ืนๆ ซึ่งเป็นโครงการ
นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จ านวน 8 กลุ่มกิจกรรม หรือเป็นโครงการที่ต้องการการ
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม รวมถึงการ
ก ากับดูแลการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ และส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด 
 

การติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความ
โปร่งใส จึงก าหนดให้มีกลไกการติดตามการด าเนินงาน โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือและ
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ 
 3. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 
 4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 
 5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยก าหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 

 1. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ 
  1.1 ขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่าย
งบประมาณของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม ทั่วถึง และโปร่งใส 
  1.2 ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอทราบ ทุกสัปดาห์โดยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เป็น
ผู้รับผิดชอบการจัดท าในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ตามแบบรายงานที่
กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 
  1.4 ความถีข่องการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 

 2. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
  2.1 ขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  2.2 ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2.3 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ ทุกสัปดาห์โดยเกษตรอ าเภอเป็นผู้รบผิดชอบจัดท าในฐานะกรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 
  2.4 ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 

 3. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบ 
  3.1 ขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการใน
พ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 
  3.2 ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ กรมส่งเสริม
การเกษตร 
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9 ดังนี้ 
  4.1 ระดับประเทศ แบ่งเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย 
   4.1.1 พ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1, 2 และ 3 
   4.1.2 พ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 และ 7 
   4.1.3 พ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 และ 8 
   4.1.4 พ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 และ 9 
โดยแต่ละคณะมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพ้ืนที่ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร เป็นประธาน ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นรองประธาน 
ผู้อ านวยการกอง/ส านักของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้แทนหน่วยงาน
องค์กรที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในสังกัดส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
   1) ขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9   ในความรับผิดชอบของ
แต่ละคณะ 
   2) ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
  4.2 ระดับเขต แบ่งเป็น 9 คณะ ตามพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 
9 โดยมีผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นประธาน ประธานคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับเขต เป็นรองประธาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้แทนหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องตาม
ความจ าเป็น เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในสังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเป็น
กรรมการและเลขานุการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
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   1) ขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการในพื้นท่ีจังหวัดที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ในความรับผิดชอบของแต่
ละคณะ 
   2) ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เดือนละ 1 ครั้ง 
   4) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 

 5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5.1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
   แต่งตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการหรือคณะท างานหรือคณะเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
   5.1.1 ให้ความรู้ ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม
โครงการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   5.1.2 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดท าบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   5.1.3 ให้ค าแนะ ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
   5.1.4 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณทุกสัปดาห์ ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ หน่วยงานส่วนกลางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรม
ส่งเสริมการเกษตรทราบ 
   5.1.5 ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ 
     1) จัดท าแผนการลงพ้ืนที่ติดตาม ตรวจสอบรายชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการทุก
ชุมชนในพ้ืนที่ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ 
     2) คณะท างานหรือคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่อย่างน้อย 2 ครั้งต่อชุมชน ทุก
ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ 
 
  5.2 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานภายนอก มีหน้าที่รับผิดชอบ 
   5.2.1 ออกแบบการติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้า ประเมินผลความส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการในช่วงระหว่างการด าเนินโครงการ และเม่ือเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   5.2.2 รายงานผลการด าเนินงานให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ ผ่านกรมส่งเสริม
การเกษตร 
   5.2.3 ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : อย่างน้อย 2 ครั้งตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
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สรุปเอกสารประกอบขั้นตอนการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
 

ล าดับขั้นตอน เอกสารประกอบ 
การฝึกอบรม  

1. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
ศพก.ระดับอ าเภอ และส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ชี้แจงท าความเข้าใจ
การด าเนินโครงการ ในการจัดเวที
ชุมชน (ครั้งที่ 1) พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน และ
เสนอแผนการจัดฝึกอบรม  

1.1 รายงานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
1.2 แผนการจัดฝึกอบรม (แบบ กย.1-01) 
 

2. ส านักงานเกษตรอ าเภอ ประกาศ
ประกาศประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
เกษตรกรสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
อย่างน้อย 3 วัน 

2.1 ประกาศประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกษตรกรสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
2.2 ก าหนดการฝึกอบรม (แบบ กย.1-02) 

3. ส านักงานเกษตรอ าเภอรับสมัคร 
เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม  

3.1 ใบรับสมัครเกษตรกร (แบบ กย.1-03) 
 

4. ส านักงานเกษตรอ าเภอ ร่วมกับ
ส านักงานประมงอ าเภอ และ
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ พิจารณา
ตรวจสอบและคัดเลือกเกษตรกรเข้า
รับการฝึกอบรม 

4.1 ใบรับสมัครเกษตรกร (แบบ กย.1-03) 
4.2 ก าหนดการฝึกอบรม (แบบ กย.1-02) 
 

5. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
ศพก.ระดับอ าเภอ และส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการฝึกอบรม 

5.1 ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม  

6. ส านักงานเกษตรอ าเภอ ขออนุมัติ
ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนและ
หลักสูตรที่ก าหนด 

6.1 รายงานแผนการฝึกอบรมเกษตรกร (แบบ กย.1-04) 
6.2 ส าเนาหนังสืออนุญาตให้เบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง (ค่าพาหนะ
เดินทาง และค่าตกแต่งสถานที่) 
6.3 ตัวอย่างการเขียนโครงการฝึกอบรม  
6.4 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการฝึกอบรม 
6.5 ตัวอย่างสัญญายืมเงินทดรองราชการ  

7. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
ศพก.ระดับอ าเภอ และส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ด าเนินการจัดฝึกอบรม
ตามแผนและหลักสูตรที่ก าหนด 

7.1 รายงานผลการฝึกอบรม (แบบ กย.1-05) 
7.2 แบบประเมินการฝึกอบรม (แบบ กย.1-06) 
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ล าดับขั้นตอน เอกสารประกอบ 
การเสนอโครงการ  

8. กลุ่มย่อยในชุมชน เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ระดับชุมชน (เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร เลขานุการฯ) 

8.1 ตัวโครงการที่ลงนามครบถ้วนแล้ว ตามแบบเสนอโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (แบบ กย.2-01)  
8.2 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
8.3 รายงานการประชุมที่มีสาระครบถ้วน 
8.4 แบบการขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์ต่อนายอ าเภอ (แบบ กย.2-06)
และ/หรือ หนังสือยินยอมให้เข้าท าประโยชน์ที่ดิน (แบบ กย.2-07) 
8.5 ใบสืบราคาสินค้าละวัสดุในท้องถิ่น กรณีที่มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ ชิ้นที่มี
มูลค่าเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ
ก าหนดให้ต้องมีใบสืบราคาสินค้าในท้องถิ่นแนบมาด้วย 
8.6 อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานการจ้างแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ 

9. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
(เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
เลขานุการฯ) เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ระดับอ าเภอ (เกษตร
อ าเภอ กรรมการและเลขานุการฯ) 

9.1 เอกสารการเสนอโครงการของกลุ่มย่อยในชุมชน ตามข้อ 8.1 – 8.6 
9.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  
9.3 แบบสรุปการขอรับการสนับสนุนโครงการของชุมชน (แบบ กย.2-02) 

10. คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 
(เกษตรอ าเภอ กรรมการและ
เลขานุการฯ)  
    - เสนอส านักงานเกษตรจังหวัด 
(กรณีโครงการที่เสนอตรงตาม
เงื่อนไข จ านวน 8 กลุ่มกิจกรรม 
และคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 
อนุมัติ)  
    - เสนอต่อคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับ
จังหวัด (กรณีโครงการที่
นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่ม
กิจกรรมโครงการฯ จ านวน 8 กลุ่ม
กิจกรรม หรือโครงการที่ต้องการการ
พิจารณาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการด าเนินงานโครงการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม) 

10.1 สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ  
(แบบ กย.2-03) 
10.2 แบบสรุปการจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณฯ (แบบ กย.2-05) 
10.3 มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 
10.4 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 9.1 – 9.3  

11. คณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 
จัดส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด 

11.1 สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณร์ะดับจังหวัด (แบบ กย.2-04) 
11.2 แบบสรุปการจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณฯ (แบบ กย.2-05) 
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ล าดับขั้นตอน เอกสารประกอบ 
11.3 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด 
11.4 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 10.1 – 10.3 

12. ส านักงานเกษตรจังหวัดรวบรวม
โครงการ และแบบสรุปการจัดท า 
แผนฯ โครงการเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณจากจังหวัด  

12.1 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 10.1 – 10.4 (กรณีโครงการที่คณะ
กรรมการฯ ระดับอ าเภอ อนุมัติ) 
12.2 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 11.1 – 11.4 (กรณีโครงการที่
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด อนุมัติ) 

การจัดสรรเงินงบประมาณโครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติ 

 

13. ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดสรร
เงินให้กับคณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน 

13.1 หนังสืออนุมัติการเบิกจ่ายเงินโครงการ แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
13.2 หนังสือถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
สาขา……..(ภายในจังหวัด) เพ่ือแจ้งการจัดสรรเงิน 
13.3 เช็คสั่งจ่ายธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
สาขา……..ขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ” 
13.4 รายละเอียดการจัดสรรเงิน (แบบ บช.01) 
13.5 ใบน าฝากเงินธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
แยกแต่ละคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  

14. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  
รับเงินจากส านักงานเกษตรจังหวัด 

14.1 บันทึกข้อตกลง (แบบ กย.2-08) 
14.2 ใบส าคัญรับเงิน (แบบ บช.02) 
14.3 ส าเนาสมุดธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 

15. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  
โอนเงินให้กลุ่มย่อยในชุมชน 

15.1 สัญญายืมเงิน (แบบ กย.2-09) 
15.2 ใบถอนเงินธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
จากบัญชีธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
15.3 ใบน าฝากเงินธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
แยกแต่ละกลุ่มย่อยในชุมชน 

16. ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดท า
ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน 

16.1 รายละเอียดการจัดสรรเงิน (แบบ บช.01) 
16.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
16.3 หลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริง (เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการ) 
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ล าดับขั้นตอน เอกสารประกอบ 
17. ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดท า
รายงานการรับ-จ่ายเงิน จัดส่ง 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

17.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (แบบ บช.03)  
17.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

การส่งคืนเงินงบประมาณเหลือ
จ่ายโครงการ (ถ้ามี) เม่ือสิ้นสุด
การด าเนินงานโครงการ 

 

18. กลุ่มย่อยในชุมชนส่งคืนเงิน
เหลือจ่ายให้คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน 

18.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน ตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด  
ของกลุ่มย่อยในชุมชน 
18.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย 
18.3 ส าเนาสมุดธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ของกลุ่มย่อยในชุมชน 
18.4 ใบถอนเงินธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
จากบัญชีธนาคารของกลุ่มย่อยในชุมชน 
18.5 ใบฝากเงินธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้า
บัญชีคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 

19. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
ส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้กับส านักงาน
เกษตรจังหวัด 

19.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน ตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
19.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย 
19.3 ส าเนาสมุดธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
19.4 ใบถอนเงินธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
จากบัญชีธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
19.5 ใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เข้าบัญชีส านักงานเกษตร
จังหวัด 

20. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
ส่งหลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริง
ให้กับคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 

20.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน ตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
20.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย 
20.3 ส าเนาใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เข้าบัญชีส านักงาน
เกษตรจังหวัด (คณะกรรมการชุมชนรับรองส าเนาถูกต้อง) 

21. คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ
ส่งหลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริง
ให้กับส านักงานเกษตรจังหวัด 

21.1 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย 
21.2 ส าเนาใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เข้าบัญชีส านักงาน
เกษตรจังหวัด (คณะกรรมการชุมชนรับรองส าเนาถูกต้อง) 
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ล าดับขั้นตอน เอกสารประกอบ 
22. ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ด าเนินการ 
   - เบิกเกินส่งคืน กรณีรับ-จ่ายเงิน
ภายในปงงบประมาณเดียวกัน 
   - น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
กรณีน าส่งเงินข้ามปงงบประมาณ 

22.1 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ 9101 ตาม
รอยเท้าพ่อฯ 
22.2 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (แบบ บช.03)  
22.3 รายงานรายรับ-รายจ่าย (แบบ บช.05)  
22.4 หนังสืออนุมัติให้น าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน/น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
22.5 ส าเนาสมุดธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ที่รองรับเงินนอก
งบประมาณ    ของส านักงานเกษตรจังหวัด (ไม่ใช่บัญชีรองรับโครงการใด
โครงการหนึ่งโดยเฉพาะ) 
22.6 ใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
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ตัวอย่างแผนการจัดฝึกอบรม 
กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร  ชุมชน ............................................................................... 
ต าบล.....................................อ าเภอ..............................จงัหวัด................................  

 
ครั้งที่ 1 2 3 4 

สถานที่อบรม 
วันที่/รุ่นที่ 23 - 25 เม.ย.61 30 เม.ย. – 2 พ.ค.61  7 – 9 พ.ค.61 14 – 16 พ.ค.61 
รุ่นที่ 1 

(...... ราย) 
      

รุ่นที่ 2 
(...... ราย) 

     

รุ่นที่ 3 
(...... ราย) 

     

รุ่นที่ 4 
(...... ราย) 

     

 

 

  
 
 
 
 
 
 

แบบ กย.1-01 
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ก าหนดการฝึกอบรม 
กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ชุมชน .............................................................................. รุ่นที ่........... 
ต าบล.....................................อ าเภอ..............................จงัหวัด................................  

 

วัน / เดือน / ปง เวลา ชื่อวิชา 
จ านวน
ชั่วโมง 

วิทยากร 
สถานที่อบรม 

ชื่อ – สกุล หน่วยงาน / เกษตรกร 
วันที่ 1 
(ระบุวันที่) ................ 

(เช้า) เวลา ...................... น. 
(บ่าย) เวลา ..................... น. 

วิชา…………………………………………….... 
วิชา....................................................... 

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

   

วันที่ 2 
(ระบุวันที่) ................ 

(เช้า) เวลา ...................... น. 
(บ่าย) เวลา ..................... น. 

วิชา…………………………………………….... 
วิชา....................................................... 

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

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

วันที่ 3 
(ระบุวันที่) ................ 

(เช้า) เวลา ...................... น. 
(บ่าย) เวลา ..................... น. 

วิชา…………………………………………….... 
วิชา....................................................... 

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

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

หมายเหตุ 1) ให้บันทึกในแบบฟอร์มในการเข้ารับการฝึกอบรม 1 ครั้ง ต่อ 1 รุ่น 
 2) ตารางการฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 3) พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 
 

ลงชื่อ                               
(                       ) 

              ต าแหน่ง                
  

 

แบบ กย.1-02 
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ใบรับสมัครเกษตรกร 

กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

ชุมชน ......................................................................................  

ข้อมูลผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร  รุ่นที่ ............................. 
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
  พืช      ปศุสัตว์     ประมง อื่นๆ (ระบุ).................................................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)     วัน/เดือน/ปงเกิด                อาย ุ    
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี  หมู่บ้าน    หมู่ที ่ ต าบล     
อ าเภอ   จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์  เบอร์โทรศัพท์    
การเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร (ท าเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยม) และระบุช่ือกลุ่ม       

 โครงการเกษตรยั่งยืน 1  (โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน) 
 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกร.............................................................   กลุ่มวิสาหกจิชุมชน.................................................... 
 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ...................................................................   อื่นๆ ระบุ)................................................................. 

ในปง 2560 ข้าพเจ้ามีรายไดจ้ากการท าการเกษตร รวมเป็นเงิน .................. บาท/ปง 

    มีความประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน และสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของโครงการอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
1. เป็นเกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบยีนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
2. เป็นเกษตรกรที่มีที่อยู่อาศยัหรอืพ้ืนท่ีท ากินอยูในชุมชน ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร    
3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมไดต้ลอดตามแผนการฝึกอบรม 
 

ทั้งนี้ ได้แนบส าเนาหน้าสมุดธนาคารรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) ท่ีระบุช่ือบัญชีเกษตรกรทีส่มคัรเข้ารับการฝึกอบรม  
จ านวน 1 แผ่น มาด้วยแล้ว เพื่อการโอนค่ายานพาหนะในการเดินทาง กรณีผูส้มัครได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม 

 
ลงช่ือ     เกษตรกร 

(     ) 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
  มีคุณสมบตัิเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการ     ไม่มคีุณสมบตัิในการเข้าร่วมโครงการ 
  หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร จ านวน 3 วัน    

  
ลงช่ือ                                                                                  

                                                       (                                                  ) 
                               ต าแหน่ง                                      

คณะอนุกรรมการพัฒนาการ

เกษตร 

และสหกรณ์ระดับจังหวัด 

เสนอแผน 

กรมส่งเสริมการเกษตร  รายงานแผน/ผล 

การฝึกอบรม 

รายงานผล 

การฝึกอบรม 

วนัที่รับสมัคร 
…………/…………/…………. 
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รายงานแผนการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร 

ชุมชน ........................................................................................................... 
 

ต าบล......................................อ าเภอ...............................................จังหวัด.........................วงเงินงบประมาณที่ได้รับ............................(บาท) 
 

รุ่นที่ แผนการอบรมระหว่างวันที่ สถานที่จัดฝึกอบรม 
เป้าหมาย 
ผู้เข้าอบรม 

(คน) 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ระบุจ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ 

1   50   
2   50   
3   50   
4   50   

รวม 4 รุ่น 200   
  

 

 

 

 

 

 

 

แบบ กย.1-04 
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รายงานผลการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร 

ชุมชน ..............................................................................  
ต าบล.................................................อ าเภอ...............................................จังหวัด.............................................. 

 

รุ่นที่/ครั้งที่ อบรมระหว่างวันที่ 
ผู้รับการฝึกอบรม งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ เปูาหมาย 
(คน) 

ผู้เข้าอบรม 
(คน) 

ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

1  50      
2  50      
3  50      
4  50      

รวม 4 รุ่น 200      
 
 

 

 

 

 

แบบ กย.1-05 
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แบบประเมินการฝึกอบรม 
หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

ชุมชน ............................................................................... 
ต าบล.....................................อ าเภอ..............................จังหวัด................................  

 

รุ่นที่.................. ระหว่างวันท่ี............................................. 
  

ค าอธิบาย : แบบประเมินผลการฝึกอบรมจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการจัดฝึกอบรมเกษตรกร
หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดฝึกอบรม
ให้กับเกษตรกรได้ตรงความต้องการ และเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน โปรดให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง 
โดยท าเครื่องหมาย () ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 

1. ความรู้ความเข้าใจและการน าเน้ือหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 
 

ที่ ชื่อวิชา 
ระดับความรู้ความเข้าใจ ระดับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนประเทศ 

          

 1.1 วิชาพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           

 1.2 วิชาการเสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละสังคมมีสุข           
2 กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติทางการเกษตร           

 2.1 วิชาการบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ (zoning)           

 2.2 วิชาบัญชีครวัเรอืน/บัญชีตน้ทนุอาชีพ           

 2.3 วิชาการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร (พืช สัตว์ 
ประมง) 

          

 2.4 วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร (ระบุวิชาเลือก เลือกเรียน 1 
วิชา) ..................................................................................... 

          

 2.5 วิชาการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (ระบุวิชา
เลือก เลือกเรียน 3 วิชา)     

          

       1) .....................................................           
       2) .....................................................           

       2) .....................................................           

3 กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจดัการองคก์รเกษตรกร           

 3.1 วิชาการบริหารจัดการกลุ่ม           
 3.2 วิชาการจัดท าแผนการผลิต/โครงการ และการตลาด

เบ้ืองต้นของเกษตรกร 
          

 3.3 วิชาการจัดการสนิเชือ่ด้านการเกษตร           
 3.4 วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร           

4 ภาพรวมของเนือ้หาหลักสูตรทีท่่านเข้ารับการฝึกอบรม           

2. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก  

ที่ ชื่อวิชา 
ระดับความเหมาะสม ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 
1 กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการ

ขับเคลื่อนประเทศ 
          

 1.1 วิชาพัฒนาการเกษตรตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง           
 1.2 วิชาการเสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละสังคมมีสุข           

2 กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติทางการเกษตร           

 2.1 วิชาการบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ 
(zoning) 

          

แบบ กย.1-06 
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ที่ ชื่อวิชา 
ระดับความเหมาะสม ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 2.2 วิชาบัญชีครวัเรอืน/บัญชีตน้ทนุอาชีพ           

 2.3 วิชาการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร (พืช 
สัตว์ ประมง) 

          

 2.4 วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร (ระบุวิชาเลือก เลือกเรียน 
1 วิชา) 
..................................................................................... 

          

 2.5 วิชาการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (ระบุ
วิชาเลือก เลือกเรียน 3 วิชา)     

          

       1) .....................................................           

       2) .....................................................           

       2) .....................................................           
3 กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจดัการองคก์รเกษตรกร           

 3.1 วิชาการบริหารจัดการกลุ่ม           

 3.2 วิชาการจัดท าแผนการผลิต/โครงการ และการตลาด
เบ้ืองต้นของเกษตรกร 

          

 3.3 วิชาการจัดการสนิเชือ่ด้านการเกษตร           

 3.4 วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร           

4 ภาพรวมในการถ่ายทอดความรู้ของวทิยากร           

 

ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก 
1 การรับรู้ขอ้มูลขา่วสารในการจัดฝกึอบรมของตัวท่าน 

(เกษตรกร) 
          

2 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลการจัดฝกึอบรม           
3 การประสานงานและการอ านวยความสะดวก           
4 สถานที่จัดฝกึอบรม           
5 วัสดุและอุปกรณ์เพือ่ใช้ในการฝกึอบรม           
6 สื่อการเรียนรู้ ไดแ้ก่ วิดีทัศน์ ของจริง เอกสาร/สิ่งพิมพ์ ฝึก

ปฏิบัติจริง และอืน่ๆ 
          

7 อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวนั           
8 ภาพรวมของสถานที่จัดฝกึอบรม และการอ านวยความ

สะดวกต่างๆ 
          

3. ด้านประเด็นเน้ือหาที่ท่านต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม (โปรดระบุ) 

 1) .......................................................................................................................................................................... 

 2) .......................................................................................................................................................................... 

 3)  .......................................................................................................................................................................... 

4. ด้านข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่อไป 

 1) .......................................................................................................................................................................... 

 2) .......................................................................................................................................................................... 

 3) .......................................................................................................................................................................... 
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ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารบัการอบรม 

 

ประกาศส านักงานเกษตรอ าเภอ..................................... 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

ชุมชน .........................................................................................  
 

  ตามท่ีได้มีการรับสมัครเกษตรกร เพ่ือเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  นั้น 

บัดนี้ การคัดเลือกเกษตรกรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร
การพัฒนาการเกษตร  โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย จ านวนทั้งสิ้น ...... รุ่น รวม 200 ราย ดังนี ้

รุ่นที่ ….. (........ ราย) สถานที่อบรม ........................................... 
อบรมระหว่างวันที่.................................................................... 
1. .............................................................................................  
2. .............................................................................................  
.................................................................... ......................... 
รุ่นที่ …. (........ ราย) สถานที่อบรม ........................................... 
อบรมระหว่างวันที่.................................................................... 
1. .............................................................................................  
2. .............................................................................................  
................................................................. ............................ 
รุ่นที่ …. (........ ราย) สถานที่อบรม ........................................... 
อบรมระหว่างวันที่.................................................................... 
1. .............................................................................................  
2. .............................................................................................  
................................................................. ............................ 
รุ่นที่ …. (........ ราย) สถานที่อบรม ........................................... 
อบรมระหว่างวันที่.................................................................... 
1. ............................................................................................. 
2. .............................................................................................  
.............................................................................................  

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพฒันาการเกษตร โครงการเสริมสรา้งรายได้ให้แก่เกษตรกรราย
ย่อย  ณ ...................  ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่ก าหนด ตลอดหลักสูตรการอบรม โดยให้แนบส าเนาหน้าสมดุธนาคารรัฐวิสาหกิจ 
((ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย))ที่ระบุชือ่บัญชีเกษตรกรผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการฝึกอบรมมาในวันลงทะเบียนเข้ารบัการฝึกอบรม ซึ่งจะโอนเงิน
เข้าบัญชีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในแต่ละรุ่น อน่ึง ค่าธรรมเนยีมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงิน อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับโอน 

                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ ..................................... 2561 
   ลงชื่อ............................................. 

     (.......................................................) 
                เกษตรอ าเภอ.............................. 
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ตัวอย่างแบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 

กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ฝึกอบรมระหว่างวันที่................................ 

รุ่นที่........................  ชุมชน ..............................................................................  
ณ ............................................................... ต าบล........................อ าเภอ..............จังหวัด............. 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เลขที่บัตร
ประจ าตัว
ประชาชน 

ที่อยู่ของเกษตรกร ลายมือชื่อ 
(เช้า) 

วันที่............. 

ลายมือชื่อ 
(บ่าย) 

วันที่............. 

หมาย
เหตุ 

บ้านเล
ขท่ี 

หมู่
ที ่

หมู่บ้าน ต าบล 
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ตัวอย่าง สัญญายืมเงิน (ด้านหน้า)  
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ตัวอย่างสัญญาการยืมเงนิ (ด้านหลัง)
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ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินของทางราชการ 
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ตัวอย่างใบรับใบส าคัญ 
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ตัวอย่าง การเขียนโครงการฝึกอบรม 

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 

1. หลักการเหตุผล 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. .........................................................
........................................................................................................................................................................ .......... 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ........................................................................................................... .........................................................  
2.2 ............................................................................................................................. ....................................... 
2.3 ............................................................................................................................................................. .......  

3. บุคคลเป้าหมาย (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

4. หลักสูตรการฝึกอบรม (หัวข้อวิชา จ านวนชั่วโมง (ตารางฝึกอบรม) เทคนิค/วิธีการ)  
5. วิทยากร (ชื่อวิทยากร สังกัด/หน่วยงาน )  
............................................................................................................................. ....................................................... 
6. ระยะเวลาการฝึกอบรม
............................................................................................................................. .......................................................  
............................................................................................................................................................... .....................  
7. สถานที่ฝึกอบรม 
....................................................................................................................................................................................  

8. งบประมาณการฝึกอบรม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... .....................................................................................  
11. ผลผลิต (Output) 

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

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

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

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

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

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

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

       ผู้เสนอโครงการ 
 

(     ) 
ต าแหน่ง       

 
  ผู้อนุมัติโครงการ 

 

         (     ) 
          ต าแหน่ง     
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ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการฝึกอบรม 
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ตัวอย่างใบรับใบส าคัญส าหรับวิทยากร 
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ตัวอย่างใบรับใบส าคัญค่าพาหนะของเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม 

 

 

ผู้จ
่าย
เง
ิน 
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ตัวอย่างใบประกาศนืยบัตรมอบให้เกษตรกร 

 

 

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายสราวุฒิ รักษช์าต ิ
 

เป็นเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร  
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
รุ่นที่  1  ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2561 
 

                                                                                              ............................................... 
                                                                                                            (นายชาติ   สมเกียรติ) 
                                                                                                       เกษตรอ าเภอเมืองนครราชสีมา 

- ขนาดใบประกาศนียบัตร ขนาด A5 (กว้าง  14.8 ซม. สูง 21 ซม.) 
- ใบประกาศนียบัตร ใช้กระดาษ glossy inkjet สีครีม  ฟอนด์ตัวอักษร : DSN LaiThai  
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แบบเสนอโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
 

๑. ชื่อโครงการ.............................................................................................................................. 
ชื่อกลุ่มย่อยในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม).................................................................................................... 
ชื่อชุมชน............................................................ต าบล............................อ าเภอ ........................................ 
จังหวัด.......................................... 
ปัจจุบันกลุ่มย่อยในชุมชน  
□ ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม 
□ มีเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มจ านวน ...................บาท ณ เดือน พฤษภาคม 2561 (พร้อมแนบหลักฐาน) 

จ านวนงบประมาณที่เสนอขอ ............................................................. บาท 
 

 ประเภทของโครงการ(เครื่องหมาย  
  1. ด้านการผลิตพืช พันธุ์พืช 
  2. ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการปรับปรุงบ ารุงดิน 
  3. ด้านการจัดการศัตรูพืช 
  4. ด้านฟาร์มชุมชน 
  5. ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
  6. ด้านปศุสัตว์  
  7. ด้านประมง  
  8. ด้านการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 
  9. ด้านการเกษตรอ่ืนๆ..................................................(ระบุ).... เป็นการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เขียนพรรณนา บรรยายถึง 
 - ความส าคัญของการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนกับพ้ืนที่ 
 - สรุปข้อเสนอแนวทางการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหา 
 - ต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

๓. วัตถุประสงค์ 

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

๔. เป้าหมาย 

 4.1 เปูาหมายบุคคล  
4.2 เปูาหมายพ้ืนที ่

๕. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการ 

แบบ กย.2-01 
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6. กิจกรรมและขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 

 - ระบุกิจกรรมโดยเรียงล าดับตามระยะเวลาด าเนินงาน ก่อน – หลัง และแสดงปริมาณในแต่ละกิจกรรม ใน
ลักษณะของตาราง 
 - แผนการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์หลังจากสิ้นสุดโครงการ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 - ระบุการเชื่อมโยงผลผลิตกับการตลาดหรือการน าไปใช้ประโยชน์ 
 - ระบุการบริหารจัดการผลผลิตและรายได้ รวมถึงมีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่อไปหรือเพ่ือต่อยอด 
 

๗. แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

    แผนการปฏิบัติงาน (ปฏิทิน) ระบุกิจกรรม ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 - ระบุจ านวนงบประมาณ โดยแจกแจงรายการค่าใช้จ่ายเงินให้ละเอียด ชัดเจน โดยงบประมาณที่ได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ ต้องใช้ส าหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น 
 - จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรม รายการ ช่วงเวลาที่ใช้จ่ายเงิน 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ระบุผลประโยชน์ที่กลุ่มย่อยในชุมชนในพ้ืนที่หรือชุมชนจะได้รับจากโครงการ ต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๙.๑ คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน .......................................................... 
 ๙.๒ กลุ่มย่อยในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม) ............................................................... 
 9.3 สมาชิกกลุ่มย่อย (แนบรายชื่อสมาชิกกลุ่มย่อยทุกคนท้ายตัวโครงการ) 
 
10. ผู้เสนอโครงการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการพิจารณาอนุมตั ิ
ของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ 

  อนุมัติ    ไม่อนุมัต ิ
 
 

ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 
    (                                                 ) 
ต าแหน่ง................................................................... 

ลงช่ือ.................................................................. 

(                                                       ) 

          ประธานกลุ่มย่อยในชุมชน 

       ลงช่ือ.................................................................. 

        (                                                       ) 

ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน 

ผลการพิจารณาอนุมตั ิ
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด** 

  อนุมัติ    ไม่อนุมัต ิ
 
 

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

**พิจารณาโครงการที่นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จ านวน 8 กลุ่มกิจกรรม หรอืโครงการที่ต้องการการ
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการด าเนินงานโครงการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิ
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แบบกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

 
กิจกรรม ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑.   
   -   
   -   
   -   
   -   
๒.   
   -   
   -   
   -   
   -   
๓.   
   -   
   -   
   -   
ฯลฯ   
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แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
โครงการ ................................................................... ยอดรวมงบประมาณ..........................................................................บาท 

หน่วย : บาท 

กิจกรรม แยกรายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวมจ านวน 
ปง 2561 

(ใส่ตัวเลขงบประมาณเป็นรายเดือน) 

ก.ค. ส.ค. ก.ย.** 
๑. 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร        
 2. ค่าวัสดุหมุนเวียนทางการเกษตร            
 3. อ่ืน ๆ            
          
             
2. 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร        
 2. ค่าวัสดุหมุนเวียนทางการเกษตร            
 3. อ่ืน ๆ            
         
         
3. 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร        
 2. ค่าวัสดุหมุนเวียนทางการเกษตร            
 3. อ่ืน ๆ            
         
         
รวมเงินทั้งสิ้น     
** กลุ่มย่อยในชุมชนต้องด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณและด าเนินโครงการตามแผนที่ได้รับอนุมัติแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 9 กันยายน 256
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เอกสารแนบประกอบการขอรับการสนับสนุนโครงการเสรมิสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
ของชุมชน/กลุ่มย่อยในชุมชน 

  
๑. เอกสารตัวโครงการ 
 เอกสารที่เขียนตามแบบฟอร์มเสนอโครงการที่ระบุรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน รายการ 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของโครงการ แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้งบประมาณ/โครงการ 
๒. เอกสารการตั้งกลุ่มย่อยในชุมชน 
 ประกอบด้วย กรรมการบริหาร กลุ่มย่อยในชุมชน และรายชื่อสมาชิกที่หน่วยงานรัฐรับรอง หรือประธาน
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนรับรอง หรือเกิดขึ้นจากประกาศ หรือ พ.ร.บ. เช่น 
 - ประกาศจัดตั้งการรับรองการจัดตั้งกลุ่ม องค์กรในชุมชนของกระทรวงมหาดไทย 
 - ประกาศมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง 
 - พ.ร.บ. ที่จัดตัง้องค์กร/กลุ่ม 
 - การจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียนกลุ่ม/องค์กรกับภาครัฐ 
 - กิจกรรม/โครงการของรัฐ 
 
๓. รายงานผลการจัดเวทีชุมชน 
 รายงานผลการจัดเวทีชุมชนพร้อมลายเซ็นของสมาชิกและคณะกรรมการ กลุ่มย่อยในชุมชนที่เขียน
โครงการขอรับการสนับสนุน โดยในรายงานผลการประชุมต้องมีมติในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 การเสนอข้อมูลและความต้องการของชุมชนเพ่ือจัดท าเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่จะขอรับการ
สนับสนุนในรูปแบบกลุ่มย่อยในชุมชน กรณีท่ียังไม่มีการรวมกลุ่ม ให้ใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ใน
การรับรองการจัดตั้งกลุ่ม 

3.2 การมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ/การจัดท าโครงการตามแบบฟอร์มการเขียนโครงการ  
3.3 การมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีธนาคาร/เบิกจ่ายเงิน เป็นรายโครงการ 

4. หนังสือรับรอง/ยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน  
การใช้ประโยชน์ที่ดินของสาธารณะประโยชน์หรือส่วนบุคคล โดยมีระยะเวลาให้ใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน 

 
ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทั้งหมด ต้องลงนามรับรองโดย ประธานกลุ่มย่อยในชุมชน และประธานกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน 
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แบบสรุปการขอรับการสนับสนุนโครงการของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน 
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

ชุมชน............................................................ต าบล ....................................................อ าเภอ..................................จงัหวัด.................................... 
วงเงินงบประมาณรวมได้ที่ขอรับการสนับสนุน ................................................ บาท 

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

ที ่ ชื่อโครงการ 

จ านวนเงิน (บาท) 
กลุ่มย่อยในชุมชน

ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน
เกษตรกร

ได้รับ
ประโยชน์ 

(ราย) 

เอกสารแนบ 
(ใส่เครื่องหมาย/ในข้อที่ม)ี 

ค่าวัสดุฯ 
เอกสาร
โครงการ 

แผนการ
ปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายเงิน 

รายงานผล
การจัดเวที

ชุมชน 
        

        

        

        

        

รวม         จ านวน ........................... โครงการ       

 
ทั้งนี ้ได้แนบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน วันท่ี ........เดือน.................พ.ศ..................  
 

ลงช่ือ .........................................เลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
(                                        )     

    
ลงช่ือ ...........................................ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
(                                        ) 

แบบ กย.2-02 
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แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ 

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

อ าเภอ......................................................จังหวัด............................................ 
จ านวน...............ชุมชน จ านวน.....................โครงการ รวมจ านวนเงินโครงการทีไ่ด้รับการอนุมัติ .......................................บาท 

 

ที ่ ช่ือชุมชน ช่ือโครงการ ประเภท
โครงการ 

ชื่อกลุม่
ย่อยใน
ชุมชนที่
ขอรับ 

จ านวน
เกษตรกร

ได้รับ
ประโยชน ์

(ราย) 

งบประมาณ
ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
(บาท) 

เกณฑ์การพิจารณา (ใส่เครื่องหมาย /) 
ผลการพจิารณา

อนุมัต ิ

ความ
ครบถ้วน  
การผลิต 
การตลาด 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

การใช้ประ  
โยชน์ต่อ 
เนื่อง 

โครงการ
ไม่

ซ้ าซ้อน 

ด าเนินการ
ได้ทันที 

เกณฑ์
มาตรฐาน

ค่าจ้างแรงงาน
และวัสดุ
อุปกรณ์ 

แผน 
ความเหมาะ 

สมของ
แผนงาน/เงิน 

ความ
ครบถ้วน

ของเอกสาร
ประกอบ 

อนุมัติ 
ไม่

อนุมัติ 

                

                

                

                

                

รวม ......... ชุมชน ........... โครงการ              

 
  ลงช่ือ............................................กรรมการและเลขานุการฯ          ลงช่ือ............................................ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ 
             (                                       )                       (                                            ) 
    เกษตรอ าเภอ ..............................................              ต าแหน่ง ................................................................ 
 
 
หมายเหตุ:  กรณีแบบสรุปผลการพิจาณาโครงการของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ มีจ านวนหลายแผ่น จะต้องให้ประธาน และเลขานุการ ลงนามเอกสารทุกแผ่น 

แบบ กย.2-03 
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สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

กรณีโครงการที่ชุมชนเสนอด้านการเกษตรอื่นๆ นอกเหนือจากกรอบโครงการ 1 - 8 (ตามคู่มือฯ หน้า 41 ข้อ 5.3)  
หรือเป็นโครงการที่คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอมีความเห็นว่าใหม้ีการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดจ้ากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเตมิ  

จังหวัด ................................... 
จ านวน ...............ชุมชน จ านวน.................โครงการ รวมจ านวนเงินโครงการทีไ่ด้รับการอนุมัติ .......................................บาท 

 

ที ่ ช่ือชุมชน ช่ือโครงการ ประเภท
โครงการ 

ชื่อกลุม่
ย่อยใน
ชุมชนที่
ขอรับ 

จ านวน
เกษตรกร

ได้รับ
ประโยชน ์

(ราย) 

งบประมาณ
ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
(บาท) 

เกณฑ์การพิจารณา (ใส่เครื่องหมาย /) 
ผลการพจิารณา

อนุมัต ิ

ความ
ครบถ้วน  
การผลิต 
การตลาด 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

การใช้ประ  
โยชน์ต่อ 
เนื่อง 

โครงการ
ไม่

ซ้ าซ้อน 

ด าเนินการ
ได้ทันที 

เกณฑ์
มาตรฐาน

ค่าจ้างแรงงาน
และวัสดุ
อุปกรณ์ 

แผน 
ความเหมาะ 

สมของ
แผนงาน/เงิน 

ความ
ครบถ้วน

ของเอกสาร
ประกอบ 

อนุมัติ 
ไม่

อนุมัติ 

                

                

                

                

                

รวม ......... ชุมชน ........... โครงการ              

 
  ลงช่ือ............................................กรรมการและเลขานุการฯ              ลงช่ือ...................................................ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
    (                                         )                               (                                           ) 
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ..............................................     ผู้ว่าราชการจังหวัด .............................................. 
หมายเหตุ: กรณีแบบสรุปผลการพิจาณาโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด มีจ านวนหลายแผ่น จะต้องให้ประธาน และเลขานุการ ลงนามเอกสารทุกแผ่น 

แบบ กย.2-04 
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 แบบสรุปการจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเสรมิสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

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

ส่วนราชการ/อ าเภอ/ต าบล/ชุมชน/
โครงการ 

ประเภท
โครงการ 

เป้าหมาย เกษตรกรผู้
ได้รบั

ผลประโยชน ์

แผน/รายงานผลการปฏิบัติงานลัการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมท้ังสิ้น 

หน่วยนับ จ านวน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. อ าเภอ.......................................             
    1.1 ต าบล ...............................              
         1.1.1 ชุมชน ....................             
                1)โครงการ................             
                   - ค่าวัสดุและอื่นๆ             
                2)โครงการ................             
                   - ค่าวัสดุและอื่นๆ             
    1.2 ต าบล ...............................              
         1.2.1 ชุมชน ....................             
                1)โครงการ................             
                   - ค่าวัสดุและอื่นๆ             
2. อ าเภอ.......................................             
    2.1 ต าบล ...............................              
         2.1.1 ชุมชน ....................             
                1)โครงการ................             
                   - ค่าวัสดุและอื่นๆ             
                2)โครงการ................             
                   - ค่าวัสดุและอื่นๆ             
รวมทั้งสิ้น ....... อ าเภอ ...... ต าบล 
          ........ ชุมชน .......โครงการ 

            

แบบ กย.2-05 
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ตัวอย่าง 
แบบการขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์ต่อนายอ าเภอ 

 
        ที่อยู่ ................................................. 
       วันที่..............เดือน.....................พ.ศ ๒๕60 

เรื่อง   ขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์ 

เรียน  นายอ าเภอ..............................................จังหวัด............................................  

  ข้าพเจ้า...................ในฐานะผู้รับมอบอ านาจจาก....................... ......................................... 
อายุ...................ปง สัญชาติ....................อยู่บา้นเลขท่ี................หมู่ท่ี.................. ซอย.................................... 
ถนน...........................................   ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต................................. 
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.์..........................  โทรศัพท์...................................... 
โทรสาร............................................. 
 ๑.มีความประสงค์จะในการใช้ที่สาธารณประโยชน์  
   เขียนพรรณนาบรรยายถึง  

- วัตถุประสงค์ในการใช้ที่สาธารณประโยชน์ประจ าต าบล  เพ่ือใช้ในโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

- แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

 ๒. การขอใช้งานและพ้ืนที่ที่ใช้ 
     -  ระบุมติที่ประชุมของคณะกรรมการระดับชุมชน 
  -  ขนาดของพ้ืนที่ ที่ตั้ง และอาณาเขตติดต่อ 

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและอนุมัติ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
 
 
*แนบพร้อมส าเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นค าขอ 
 
 

แบบ กย.2-06 
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ตัวอย่าง 
หนังสือยินยอมให้เข้าท าประโยชน์ที่ดิน 

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

  โดยหนังสือฉบับนี้(เจ้าของที่ดิน) ข้าพเจ้า ..................................................    อายุ ......... ปง  
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ...............................เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขท่ี . ............................... 
หมู่ที่............ถนน...........ตรอก.........../ซอย..............ต าบล………………อ าเภอ................. จังหวัด..................
รหัสไปรษณีย์................ 
 
  ได้ยินยอมให้ กลุ่มสมาชิกชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม)                           ชุมชน..                   น                                                                                                           
ต าบล                  อ าเภอ                  จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์ .............. ............. 
  เข้าท าประโยชน์ในทีด่ิน ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  
มีวัตถุประสงค ์ดังต่อไปนี้ 

1. .....................(ระบุกิจกรรม)  เนื้อท่ี ............ ไร่ ในท้องที่ หมู่ที่ .............. ต าบล 
...................                                     อ าเภอ.............................................จังหวัด..............................  
เอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดินประเภท .......................(ระบุประเภทของเอกสารสิทธิ์)  ระวาง............................... 
เลขที่...............................พ้ืนที่ดินตามเอกสารสิทธิรวมพ้ืนที่....................................... ไร่ 

2. การยินยอมตามหนังสือฉบับนี้มีก าหนดระยะเวลา .............. ปง 
3. ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริง หากข้อความเป็นเท็จ ข้าพเจ้า

ยอมรับผิดทางกฎหมายทุกประการ 

ลงชื่อ                                                      ผู้ให้ความยินยอม   
     (                                                      ) 

ลงชื่อ                                                      ผู้รับความยินยอม   
     (                                                      ) 

ลงชื่อ                                                      พยาน 
     (                                                      ) 

ลงชื่อ                                                      พยาน 
     (                                                      ) 
 
 
 

 

หมายเหตุ : แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอมและส าเนากรรมสิทธ์ท่ีดินด้วย 

แบบ กย.2-07 
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แนวทางการด าเนินงานการขอใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ 

๑.ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 

ผู้ขอใช้จะต้องยื่นค าขอต่อนายอ าเภอท้องที่เพ่ือพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติลักษณะ
การปกครองท้องที่พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๒.ที่ราชพัสดุ 

ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครให้ยื่นค าขอใช้ต่อส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ เมื่อได้รับ
ความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วให้ท าความตกลงกับกรมธนารักษ์และให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินราช
พัสดุได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว 

๓.ที่ดินในเขตปฏิรูป 

ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆในเขตปฏิรูปที่ดิน
ให้ยื่นค าขอที่ส านักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ตามแบบที่ ส.ป.ก. จังหวัด
ก าหนด ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔.ที่ดินเอกชน 

ยื่นขอความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองเป็นรายกรณีไป 
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บันทึกข้อตกลง 

การขอรับเงินอุดหนุนจากส านักงานเกษตรจังหวัด............................................. 
โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย 

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

1. จ านวนโครงการของชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน    โครงการ 
1.1  ชื่อโครงการ         

กลุ่มย่อยในชุมชน    (ระบุชื่อกลุ่ม)                                                                                                  
งบประมาณ     บาท 

1.2 ชื่อโครงการ         
กลุ่มย่อยในชุมชน    (ระบุชื่อกลุ่ม)                                                                                 
งบประมาณ    บาท  
  1.3 ชื่อโครงการ         
กลุ่มย่อยในชุมชน    (ระบุชื่อกลุ่ม)                                                                                 
งบประมาณ    บาท 
 1.4 ชื่อโครงการ         
กลุ่มย่อยในชุมชน    (ระบุชื่อกลุ่ม) )                                                                                                                                                                
งบประมาณ    บาท 
 1.5 ชื่อโครงการ         
กลุ่มย่อยในชุมชน    (ระบุชื่อกลุ่ม) )                                                                                 
งบประมาณ    บาท 
 1.6 …………………………………. 

2. รวมงบประมาณจ านวน  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น   บาท 
เพื่อเป็นข้อตกลงในการด าเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนนุงบประมาณ ทัง้สองฝาุยจึงท าบันทกึ 

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

ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายโครงการอย่างมีประสทิธิภาพ 

แบบ กย.2-08 



- 126 - 
 
 

โดยผู้สนับสนุนงบประมาณ  จา่ยเงินให้ผู้ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณ  โดยฝากเงนิเข้าบัญชี 
ธนาคารของผูไ้ด้รับการสนับสนนุงบประมาณ 

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

(3)  หากไม่ด าเนนิโครงการ  หรือด าเนินโครงการไม่เปน็ไปตามข้อ (1)  ผู้ได้รับการสนับสนนุ          
งบประมาณยนิยอมรับผิดช าระเงินที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้วให้แก่ผู้สนับสนนุงบประมาณ  โดยผู้สนบัสนุน
งบประมาณมิต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใด เว้นแต่ ผลการด าเนินงานโครงการไม่สัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย  แผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ เนื่องจากภัยธรรมชาติที่ไม่
สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้า 

หากผู้ได้รับการสนับสนนุงบประมาณไมช่ าระเงินทีไ่ด้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว  ผูส้นบัสนนุ
งบประมาณสามารถด าเนินคดไีด้ตามกฎหมาย 

 (4)  เมื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้ได้รับการสนบัสนุน
งบประมาณจะรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้สนับสนนุงบประมาณทราบ  และหากมีเงินเหลือจา่ยจะสง่คืนให้
ผู้สนบัสนุนงบประมาณ  โดยการโอนเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคารของผู้สนบัสนนุงบประมาณ  ชื่อบัญชี  
     เลขที่บัญช ี   ภายใน  10  วันหลังจากเสร็จสิน้โครงการ 

บันทึกข้อตกลงนีท้ าขึ้นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  และให้ถือไว้ฝุายละหนึ่งฉบบั 
ทั้งสองฝาุยได้อ่านและเข้าใจเนื้อความตามบนัทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็น

หลักฐานต่อหน้าพยาน 

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

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

(ลงช่ือ)..................................ผูไ้ดร้บัการสนับสนุนงบประมาณ             (ลงช่ือ)................................................พยาน 
     (                                 )                                                    (                                       ) 
กรรมการฯ ระดับชุมชน................................................     หัวหน้าฝุายบรหิารทั่วไป 
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สัญญายืมเงิน 
โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย 

………………………………. 
  สัญญาฉบับนี้จัดท าขึ้น ณ ..................................................................................................... ..... 
เมื่อวันที่...............เดือน................................พ.ศ.......................ระหว่าง............................. ................................... 
ต าแหน่ง...................................................ในฐานะ............................................................. .................................... 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้ยืม”  ฝุายหนึ่ง  กับ.................................................ต าแหน่ง........................................... 
ในฐานะ.........................................................ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ยืม”  อีกฝุายหนึ่ง 
 
  รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณ 

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

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

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

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

............................................................................................................................................
งบประมาณ..................................................................................................บาท  

 

เพ่ือเป็นข้อตกลงในการด าเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนนุงบประมาณ  ทั้งสองฝุายจึงท า
สัญญาขึ้น  โดยมีสาระส าคัญ  ดังนี้ 

 

ผู้ยืม  ตกลงจะปฏิบัติภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้ 
 

(1)  หลังได้รับเงิน จะด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เปูาหมาย  แผนปฏิบัติงาน             
และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
จ านวนเงิน..................................................................................บาท  
โดยผู้ให้ยืมจะน าเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้ยืม  ชื่อบัญชี...........................................

เลขที่บญัชี....................................................... 
(2) ในการด าเนินโครงการตามข้อ (1) จะถือปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ 
(3) หากไม่ด าเนินโครงการ  หรือด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามข้อ (1) ผู้ยืมยินยอมรับผิดช าระเงิน 

ที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้วให้แก่ผู้ให้ยืม  โดยผู้ให้ยืมมิต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใด  
เว้นแต่ ผลการด าเนินงานโครงการไม่สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย  แผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ เนื่องจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้า 
 
 
 
 

แบบ กย.2-09 
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หากผู้ยืมไม่ช าระเงินที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว  รวมทั้งค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดให้แก่ผู้ให้ยืม   
ผู้ยืมยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายก าหนดนับแต่วันที่ได้รับเงินไปจากผู้ให้ยืม รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้ยืม          
ด าเนินคดีได้ตามกฎหมาย 

(4) เมื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้ยืมจะรายงานผล                        
การด าเนินงานให้ผู้ให้ยืมทราบ  พร้อมส่งเอกสารการใช้เงิน  ภายใน  5  วัน  และหากมีเงินเหลือจ่ายจะส่งคืน                         
โดยการน าฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้ยืม  ชื่อบัญชี............................................................เลขที่บัญชี
.......................................................... ภายใน  5  วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  และให้ถือไว้ฝุายละหนึ่งฉบับ 
ทั้งสองฝุายได้อ่านและเข้าใจเนื้อความตามสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น                        

หลักฐานต่อหน้าพยาน 
 
 
(ลงชื่อ).......................................ผู้ยืม                (ลงชื่อ)............................................ผู้ให้ยืม 
      (                              )                                          (                                ) 
ประธานกลุ่มย่อยในชุมชน(ระบชุื่อกลุ่ม)....................................     ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน............................. 

(ลงชื่อ)......................................ผู้ยืม                (ลงชื่อ)............................................พยาน 
      (                              )                                                           (                                ) 
กรรมการกลุ่มย่อยในชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม)...................................     ตัวแทนกลุ่มย่อยในชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม).......................   

(ลงชื่อ)......................................ผู้ยืม                (ลงชื่อ).............................................พยาน 
      (                              )                                                            (                                ) 
กรรมการกลุ่มย่อยในชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม).................................       ตัวแทนคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน.................................. 
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  ตัวอย่าง  
ใบแจ้งความประสงค์ 

เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1. ข้าพเจ้าชื่อ.................................... นามสกุล......................................อายุ....................ปง  

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.......................................ที่อยู่  บ้านเลขท่ี…………….หมู่ที่.........บ้าน........................ 
ต าบล............................................อ าเภอ.............................จังหวัด................เบอร์โทรศัพท์ ...... ......................... 
 2. มีความประสงค์ขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  
กลุ่มย่อยในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่มฯ)......................................................................................................... .............. 
ชุมชน.............................................................................ต าบล....................................... ......................... 
อ าเภอ..............................................จังหวัด………………………………………… 
  

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข กฎ ระเบียบของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด  จึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และขอแนบเอกสาร
ประกอบการแจ้งความประสงค์ ดังนี้ 
 - ส าเนาสมุดทะเบียนเกษตรกร (ท่ีขึ้นกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
   จ านวน  ๑  ฉบับ  
       

ลงชื่อ...........................................ผู้สมัคร 
           (............................................) 
 
                                                                  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว  
                                                            เห็นควรให้เป็นผู้เข้าร่วมกลุ่มย่อยในชุมชนได้ 
       ลงชื่อ.............................................ประธานกลุ่มย่อยในชุมชน 

     (…...........................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ กย.2-10 
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ค าแนะน าในการจัดเวทีชุมชน ครั้งท่ี 1  
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 
 

1. ส านักเกษตรอ าเภอ/จังหวัด 
 1.1 ศึกษาและเตรียมข้อมูลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  แผนปฏิบัติ
งาน ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประสานและร่วมน าเสนอข้อมูล
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการ 
 1.2 ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ แจ้ง อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน ตามแผนการจัดท าเวทีชุมชนที่ก าหนดไว้ 
 1.3 ด าเนินการจัดเวทีชุมชน และประสานชุมชน ศพก. ระดับอ าเภอ เพ่ือเตรียมข้อมูลร่วมจัดเวทีชุมชน 
โดยมีประเด็น เช่น 
  1.3.1 ชี้แจงท าความเข้าใจการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
แผนปฏิบัติงาน และขั้นตอนการด าเนินงานในภาพรวม 
  1.3.2 ชี้แจงท าความเข้าใจการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 
  1.3.3 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน 

2. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน 
 2.1 คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน 
 2.2 ด าเนินการจัดท าแผนการฝึกอบรมเกษตรกร 
  2.2.1 เลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ควรเป็นวิทยากรกระบวนการในการวิเคราะห์และ
รวบรวมความต้องการของชุมชน จัดท าเป็นแผนการฝึกอบรม 
  2.2.2 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ควรเป็นผู้จดบันทึกข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ 
สรุปรายงานการจัดท าเวทีชุมชน 
  2.2.3 กลุ่มย่อยในชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้น าเสนอข้อมูลและความต้องการ 
เพ่ือจัดท าแผนการฝึกอบรมเกษตรกร ตามมติในเวทีชุมชน  
  2.2.4 ท าการวิพากษ์แผนการฝึกอบรมเกษตรกรแต่ละกลุ่มย่อยในชุมชน สรุปเป็นภาพรวมของชุมชน  
 2.3 มติการจัดเวทีชุมชน ควรมี 2 ประเด็น 
  2.3.1 คัดเลือกและรับรองคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับชุมชน 
  2.3.2 เห็นชอบแผนการฝึกอบรมเกษตรกรของชุมชน ตามความต้องการของเกษตรกรในชุมชน 
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ค าแนะน าในการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2  
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
 

1. ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ  
1.1 เตรียมข้อมูลกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร

ของชุมชนเปูาหมาย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร และเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร ศพก.ระดับอ าเภอ เข้าร่วมเวทีชุมชน เพ่ือร่วมน าเสนอข้อมูล องค์ความรู้ในเชิงพ้ืนที่ต่อ
ชุมชน ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการเขียนแผนงานโครงการของกลุ่มย่อยในชุมชน 

1.2 แจ้งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เตรียมการด้านข้อมูลชุมชนในพ้ืนที่เปูาหมาย โดยแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมเวทีตามแผนการจัดเวที 

๒. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน  
ด าเนินการจัดเวทีชุมชน ในพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือรวบรวมโครงการที่เกิดจากความต้องการของ

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

และผู้เกี่ยวข้องในชุมชนได้รับทราบ เพ่ือเตรียมข้อมูลร่วมจัดเวทีชุมชน 
  ๒.๒ ประสานงานส านักงานเกษตรอ าเภอขอรับการสนับสนุนนักวิชาการเกษตร ผู้รู้  
จากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ มาเสนอข้อมูลและให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน และกิจกรรม/โครงการ 
ที่เหมาะสมกับกลุ่มย่อยในชุมชน 

 ๒.๓ การด าเนินการจัดเวทีชุมชน เพ่ือรวบรวมปัญหา และความต้องการของชุมชน ควรมีการ
ก าหนดบทบาทของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนให้ชัดเจน 

  - เลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ควรเป็นวิทยากรกระบวนการในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากปัญหา และความต้องการของชุมชน จัดท าเป็นงานกิจกรรมด้านการเกษตรของ
ชุมชน 

  - ควรเป็นผู้จดบันทึกข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอต่างๆ แล้วสรุปรายงานผลการ
จัดท าเวท ี(ตามแบบฟอร์ม) 

  - นักวิชาการเกษตร และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การเกษตร ผู้ช านาญการต่างๆ จากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ เป็นผู้น าเสนอข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง
และแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน (ไม่ชี้น าโครงการ แต่ควรเป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้ตัดสินใจ) 

  - กลุ่มย่อยในชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้น าเสนอข้อมูลและ
ปัญหาของชุมชน ร่วมวิเคราะห์เพ่ือจัดท าโครงการที่เป็นตามความต้องการของชุมชน ตามมติในเวทีชุมชน 
เสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
วิธีการน าเสนอในเวทีชุมชน ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูล ความเห็น การวิเคราะห์ปัญหา และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

2.4 ท าการวิพากษ์แผน/โครงการแต่ละกลุ่มย่อยในชุมชน สรุปเป็นภาพรวมของชุมชน 
เรียงล าดับความส าคัญโครงการ โดยพิจารณาจาก 
  2.4.1 โครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการที่ก าหนด 
  2.4.2 เป็นการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของชุมชนส่วนใหญ่ของชุมชน 
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  2.4.3 โครงการ/กิจกรรม มีความสมบูรณ์ มีรายละเอียดการด าเนินงาน แผนปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงิน 
  2.4.4 ความเป็นไปได้ของโครงการที่จะด าเนินการในชุมชน โดยชุมชน (ความยุ่งยาก 
ซ้ าซ้อน ความสามารถของสมาชิกในชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน) 
  2.4.5 เกิดประโยชน์ต่อชุมชนส่วนใหญ่ 
  2.4.6 ความสามารถในการด าเนินการของสมาชิกในชุมชนที่ขอรับการสนับสนุนให้มี
ความต่อเนื่อง หรือยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.5 มติการจัดเวทีชุมชน ควรมี 3 ประเด็น 
  2.5.1 มอบหมายผู้มีอ านาจเบิกจ่ายเงิน 
  2.5.2 เห็นชอบกิจกรรม/โครงการของชุมชน ตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขโครงการ 
  2.5.3 พิจารณารายละเอียดโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณของแต่ละโครงการใน
ภาพรวมของชุมชน 
 

บทบาทวิทยากรกระบวนการในการจัดท า 
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

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

1. ด าเนินการจัดเวที/จัดประชุมแบบมีส่วนร่วม 
2. เป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพการเกษตร/นโยบาย โครงการรัฐ เพ่ือสร้างความ

เข้าใจให้ชุมชน สร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของ 
3. กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดหรือแบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มปัญหา 
4. เป็นผู้เปิดประเด็น – จับประเด็น สรุปประเด็นการอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
5. เป็นพ่ีเลี้ยง – ที่ปรึกษา 
6. ผู้ประสานงาน/เชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่มอาชีพ องค์กรเกษตร กลุ่มปัญหาที่มี

ความคิดแตกต่างกัน เพ่ือให้เป็นไปในทิศทาง/เปูาหมายเดียวกัน 
7. ควบคุมเวลา/สถานการณ์ให้เหมาะสม 
8. สร้างบรรยากาศในการประชุมให้เป็นกันเอง ให้เกียรติ ให้โอกาสซึ่งกันและกัน 
9. จัดท ารายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 133 - 
 
 

กรอบรูปแบบการจัดเวทีชุมชน 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ 

2. ผู้เข้าร่วมเวท ี
 ตัวอย่างในการจัดเวทีชุมชน วันที่ .......... เดือน ...................................... พ.ศ. ............................ 
 มีผู้เข้าร่วมจ านวน .......... คน ตัวอย่างผู้เข้าร่วมเวที ประกอบด้วย 
 * คณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอ าเภอ (OT) 
 * คณะกรรมการ ศพก.    * คณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
 * ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร   * อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
 * เกษตรกร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   * หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม                    

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

* การน าเสนอ ตรวจสอบ ข้อมูลพ้ืนที่ จ านวนคน ส ารวจวิเคราะห์ รับฟังความคิดเห็น และความ
ต้องการของชุมชน 
 * การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ/กิจกรรมให้ชุมชนระดมความคิดเห็น และน าเสนอ
ข้อมูลในที่ประชุม โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมให้มากท่ีสุดตัวอย่างเช่น การตั้งค าถาม ดังนี้ 
   ค าถามที่ 1. กิจกรรม/การด าเนินชีวิตที่ผ่านมาของชุมชน 
   ค าถามท่ี 2. อุปสรรค/ปัญหาที่ผ่านมาของชุมชน แนวทางการแก้ไข หรือพัฒนา 
   ค าถามท่ี 3. สิ่งที่เป็นศักยภาพของชุมชนหรือสิ่งที่ชุมชนภูมิใจ รวมถึงสิ่งที่ชุมชนคาดหวัง  
 * การประมวล สรุปผลมติที่ประชุม 
 * การวางแผนการด าเนินงาน 
 * รายงานผลสรุปการจัดเวทีตามแบบที่แนบ 
   - เรื่องเพ่ือทราบ/วัตถุประสงค์ 
   - การน าเสนอข้อมูลของผู้ร่วมจัดเวที และข้อเสนอความต้องการของชุมชน 
   - ข้อสรุปผลการจัดเวที 
   - มติที่ประชุม มอบหมายผู้รับผิดชอบ/กลุ่มในการด าเนินงาน 
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แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน 

รายช่ือผู้เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน 
รายชื่อผู้เข้าร่วมเวทีชุมชน ชื่อชุมชน............................. อ าเภอ..................................จังหวัด............ .................. 
วันที่ ........................................ ...................................................................................................................... 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
หมายเลขบัตร

ประชาชน 
องค์กร/ที่อยู่ โทรศัพท์ ลายเซ็น 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ...............................................................................  
อ าเภอ ............................................................................ จังหวดั ....................................................................... 
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ตัวอย่าง 
แบบรายงานการจัดท าเวทีชุมชน ครั้งที่ 2   

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
 
1. รายนามผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ตามแบบรายชื่อผู้เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน ที่มีการลงลายมือชื่อไว้ 
2. มติที่ประชุม 
 2.1 ผลการมอบหมายผู้มีอ านาจเบิกจ่ายเงิน โดยระบุชื่อ และต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 
ระดับชุมชน ของบุคคลที่ไดร้ับมอบหมาย 
 2.2 ผลการพิจารณาคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญโครงการ/กิจกรรมของชุมชน หรือของ
กลุ่มย่อยในชุมชน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยแยกเป็น 
แต่ละโครงการของชุมชน หรือของกลุ่มย่อยในชุมชน ตัวอย่าง เช่น   

 โครงการล าดับที่ ......ชื่อชุมชน/กลุ่มย่อยในชุมชน  ผู้เสนอโครงการ................................... 
 ชื่อโครงการ.............................. 
 ชื่อกรอบแนวทางกิจกรรม..............(ภายใน 8 กลุ่มกิจกรรม/นอกเหนือ 8 กลุ่มกิจกรรม) 
 เหตุผลความจ าเป็น 
 กิจกรรมหลักของโครงการ............... 
 วงเงินงบประมาณ........................... 
 จ านวนสมาชิกในชุมชน/กลุ่มสมาชิกของชุมชนที่เสนอโครงการ 
 จ านวนผู้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ 
 
 โครงการล าดับที่ ......ชื่อชุมชน/กลุ่มย่อยในชุมชน  ผู้เสนอโครงการ................................... 
 ชื่อโครงการ.............................. 
 ชื่อกรอบแนวทางกิจกรรม..............(ภายใน 8 กลุ่มกิจกรรม/นอกเหนือ 8 กลุ่มกิจกรรม) 
 เหตุผลความจ าเป็น 
 กิจกรรมหลักของโครงการ............... 
 วงเงินงบประมาณ........................... 
 จ านวนสมาชิกในชุมชน/กลุ่มสมาชิกของชุมชนที่เสนอโครงการ 
 จ านวนผู้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์  
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ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน 
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

ส านักงานเกษตรจังหวัด...................................................... 
 

ล าดับ
ที ่

คณะกรรมการพัฒนา 
ด้านการเกษตรระดับชุมชน 

(ชื่อชุมชน) 
อ าเภอ ต าบล รับจัดสรรเงิน เบิกเงิน คงเหลือ หมายเหตุ 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        

รวมทั้งสิ้น     

 
                                                                         จ านวนเงินตัวอักษร  (...........................................................................................) 

 
หมายเหตุ 1. รับจัดสรรเงิน คือ จ านวนเงินที่ส านักงานเกษตรจังหวัดได้รับเงินจากส านักงบประมาณ (จ านวนชุมชน X 300,000 บาท) 
             2. จ่ายเงิน คือ รายการจัดสรรเงินให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ตามจ านวนเงินโครงการ แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติและเห็นชอบแล้ว 

 
 
 

แบบ บช.01 
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รายละเอียดการจัดสรรเงิน 
     โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

  ส านักงานเกษตรจังหวัด...................................................... 
 

ล าดับ
ที ่

คณะกรรมการพัฒนา 
ด้านการเกษตรระดับชุมชน 

(ชื่อชุมชน) 
อ าเภอ ต าบล 

ชื่อบัญชีเงินฝาก 
ธ.ก.ส. 

เลขที่บัญชี สาขา 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        

รวมทั้งสิ้น  

 
จ านวนเงินตัวอักษร (...........................................................................................) 

 

แบบ บช.02 
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ใบส าคัญรับเงิน (ส านักงานเกษตรจังหวัด) 
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

 
ที่..........ส านักงานเกษตรจังหวัด.(ระบุ)................................. 

วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ................. 
 

ข้าพเจ้า.......................................................................อยู่บ้านเลขท่ี................. ................ 
ถนน.............................ต าบล............................อ าเภอ............................จังหวัด......................... ................. 
ประธาน/กรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน.....(ชือ่ชุมชน).......อ าเภอ........................................... 
ได้รับเงินจาก.................ส านักงานเกษตรจังหวัด(ระบุ)........................ดังรายการต่อไปนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน 

รับสนับสนุนเงินโครงการ ดังนี้  
1. โครงการ.........................................กลุ่มย่อยในชุมชน......(ชื่อกลุ่ม).........  
2. โครงการ.........................................กลุ่มย่อยในชุมชน......(ชื่อกลุ่ม).........  
3. โครงการ.........................................กลุ่มย่อยในชุมชน......(ชื่อกลุ่ม).........  
4. โครงการ.........................................กลุ่มย่อยในชุมชน......(ชื่อกลุ่ม).........  
5. โครงการ.........................................กลุ่มย่อยในชุมชน......(ชื่อกลุ่ม).........  
6. โครงการ.........................................กลุ่มย่อยในชุมชน......(ชื่อกลุ่ม).........  

  
  

รวม  
 
 จ านวนเงินตัวอักษร (...........................................................................................) 
 

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

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

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

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

หมายเหตุ  ผู้รับเงิน คือ คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง 
               ผู้จ่ายเงิน คือ เจ้าหน้าที่ของส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีหน้าที่จ่ายเงินตามใบส าคัญเบิกจ่ายเงิน 

 

แบบ บช.03 
แบบ บช.02 

แบบ บช.02 
แบบ บช.02 
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ใบส าคัญรับเงิน (คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน) 
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

 
ที่........(ท่ีตั้งของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนหรือที่ท าสัญญายืมเงิน)......... 

วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ................. 
 

ข้าพเจ้า........................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................................... 
ถนน..........................ต าบล...........................อ าเภอ....................................จังหวัด............................................... 
ประธาน/กรรมการกลุ่มย่อยในชุมชน................(ชื่อกลุ่ม).................................อ าเภอ...................................... 
ได้รับเงินจาก......................คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน (ชื่อชุมชน)..................................... 
ดังรายการต่อไปนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน 

รับสนับสนุนเงินโครงการ.....(ชื่อโครงการที่ได้รับอนุมัติและเห็นชอบ)..................  
  
  
  

รวม  
 
 จ านวนเงินตัวอักษร (...........................................................................................) 
 

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

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

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

ต าแหน่ง................................................... 
       
หมายเหตุ  1. จัดท าโครงการละ 1 แผ่น ให้สอดคล้องกับสัญญายืมเงินและจ านวนเงินที่โอนให้กลุ่มย่อยในชุมชน 

    2. ผู้รับเงิน คือ คณะกรรมการของกลุ่มย่อยในชุมชน ผู้ลงนามยืมเงินในสัญญายืมเงิน 
                  ผู้จ่ายเงิน คือ ผู้เปิดบัญชีธนาคาร (มีอ านาจในการเบิกเงิน) ของคณะกรรมการพัฒนา 
                  ด้านการเกษตรระดับชุมชน 
 
 
 

แบบ บช.04 
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ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินรายโครงการ 
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

ส านักงานเกษตรจังหวัด.......................................................................... 
ณ วันที่.................................................. 

                                                                                                                                                                              หน่วย : บาท 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อคณะกรรมการพัฒนา

ด้านการเกษตร ชื่อกลุ่มสมาชิก   
ในชุมชน 

ต าบล 

 

รับเงินโครงการ 
รายจ่ายค่าวัสดุ

อุปกรณ์ 

 
คงเหลือ 

 
ระดับชุมชน 
(ชื่อชุมชน) 

ชื่อโครงการ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวมทั้งสิ้น 
   

 
 

แบบ บช.05 
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รายงานรายรับ-รายจ่าย 

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
ส านักงานเกษตรจังหวัด.......................................................................... 

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

 
        หน่วย : บาท 

รายรับ :- 
                            รับเงินสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ     XXXX 
         ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของชุมชน     XXXX 
         ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของกลุ่มย่อยในชุมชน    XXXX 
  รวมรายรับ        XXXX 

 
รายจ่าย :- 

ค่าวัสดุอุปกรณ์       XXXX 
รวมรายจ่าย        XXXX 

คงเหลือ ณ วันที่ .........................       XXXX 
  

 
 
 
 
 
 
          หมายเหตุ    1. น าข้อมูลมาจากทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินรายโครงการ (แบบ บช.05)  

     2. ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร รายเดือน ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป  
และภายใน 20 วันหลังจากสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการ พร้อมทะเบียนคุมการรับ- จ่ายเงินรายโครงการ
(แบบ บช.05) 
 
 
 
 
 
 

แบบ บช.06 
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ใบสืบราคาวัสดุอุปกรณ์ 
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

กลุ่มย่อยในชุมชน.........ชื่อกลุม่................................................................... 
ต าบล...............................อ าเภอ.............................จังหวัด............................................... 

 
   โครงการ....................................................................................................................................... 
  การสืบราคารายการ.............(ชื่อวัสดุอุปกรณ์)............................................................................. 
 

ล าดับที ่ วัน/เดือน/ป ี ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน ที่อยู่/เบอรโ์ทรศัพท ์ ราคาต่อหน่วย ก าหนดส่งของ ลงชื่อผู้แจ้งราคา ลงชื่อผู้สืบราคา 

1.       
 

 

2.       
 

 

3.       
 

 

 
 

 
 
 
 

แบบ บช.07 
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บัญชีคุมวัสดุอุปกรณ์ 
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

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

โครงการ.............................................................................................................................................................................. 
ชื่อวัสดุอุปกรณ์…………………………………………………………………………… 
รหัส .................................................................................................. 

หน่วยนับ........................................................ จ านวน........................................................... 

รายละเอียด ลักษณะ/คุณสมบัติ ของวัสดุอุปกรณ์..................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

วัน เดือน ปี รายการ 
รับ 

จ่าย (จ านวน) คงเหลือ (จ านวน) ลายมือชื่อ 
ราคาต่อหน่วย (บาท) จ านวน 

       
       
       
       
       
        หมายเหตุ  1. ระบุรหัส ในกรณีซื้อวัสดุอุปกรณ์คงทนหรือครุภัณฑ์ โดยกลุ่มย่อยในชุมชนเป็นผู้ก าหนด 
 2. การบันทึกช่องรายการ/ลายมือชื่อ ตัวอย่างเช่น 

        - รับวัสดุอุปกรณ์ จากร้าน........... ใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........เลขที่............  ลงลายมือชื่อคณะท างานตรวจรับวัสดุอุปกรณ์  
         - เบิกวัสดุอุปกรณ์ ลายมือชื่อเกษตรกรในกลุ่มย่อยในชุมชน ผู้เบิกวัสดุอุปกรณ์ 

แบบ บช.08 
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แผนการเรียนรู้หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร 
กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ 

 
1. ชื่อวิชา   การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการท า
การเกษตรแบบยั่งยืน 
3. กลุ่มเป้าหมาย   เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน  
    ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ประเด็นเนื้อหา 
  4.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 การท าการเกษตรแบบยั่งยืน 
4.3 กรณีตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จในการด ารงชีวิต และประกอบอาชีพการเกษตร 
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น เกษตรผสมผสาน และทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
      5.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 
      5.1.2 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด 
      5.1.3 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
      5.1.4 ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ทุกจังหวัด 

        5.1.5 ส านักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.) (ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 
          5.1.6 ส านักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 
                         (ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 

      5.1.7 สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
        5.1.8 วิทยากรเกษตรกร 
         5.1.9 หน่วยงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม   

    เป็นต้น 
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน ......๒0...... เรื่อง  ประกอบด้วย 

              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......๗...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน ......๑3...... เรื่อง   
 
หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้ 
ตามความเหมาะสม และหรือตามท่ีเกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่    
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้ 
 2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 
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รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 

 

ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภท
ส่ือ 

1 การเรียนรู้และการด ารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  30 สื่อหลัก 
2 วิถีเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  57 สื่อหลัก 
3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  30 สื่อหลัก 
4 เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  29 สื่อหลัก 
5 แนวคิดเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กรมส่งเสริมการเกษตร 36 สื่อหลัก 

6 การส่งเสริมการจัดการฟาร์มเพ่ือการเกษตร 
แบบยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

กรมส่งเสริมการเกษตร 46 สื่อหลัก 

7 เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  กรมส่งเสริมการเกษตร  26 สื่อหลัก 

8 รูปแบบการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้  กรมส่งเสริมการเกษตร 36 สื่อเสริม 
9 ปุ๋ยพืชสดฟ้ืนฟู ปฐพีสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  7 สื่อเสริม 

10 การส่งเสริมตามขั้นตอนของเศรษฐกิจพอเพียง  กรมส่งเสริมการเกษตร  30 สื่อเสริม 
11 เกษตรแบบผสมผสาน กรมส่งเสริมการเกษตร 7 สื่อเสริม 
12 การจัดการพืชแบบผสมผสาน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  12 สื่อเสริม 
13 เกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมการเกษตร 8 สื่อเสริม 
14 เกษตรทฤษฎีใหม่  กรมส่งเสริมการเกษตร  28 สื่อเสริม 
15 เกษตรทฤษฎีใหม่จากใจถึงใจ กรมส่งเสริมการเกษตร 5 สื่อเสริม 
16 การปรับปรุงบ ารุงดินในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  35 สื่อเสริม 
17 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม กรมส่งเสริมการเกษตร 30 สื่อเสริม 
18 กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  19 สื่อเสริม 

19 กรณีศึกษาระดับบุคคล ได้แก่ ทฤษฎีใหม่ ไร่นา 
สวนผสม เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร  

กรมส่งเสริมการเกษตร  
 

57 สื่อเสริม 

20 1) ชีวิตที่พอเพียงของส าเริง เย็นรัมย์  
2) ชีวิตที่พอเพียงของยายพริ้ง ทองสีดา  
3) พอเพียง เพียงพอ ภูมิพ่อคุ้มแผ่นดิน  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

25 สื่อเสริม 

5.3 สื่ออ่ืนๆ ประกอบด้วย 
      5.3.1 สื่อเสียง/ไฟล์เสียง จ านวน 42 เรื่อง ประกอบด้วย 

    1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระยะ 1 จ านวน 22 ศูนย ์
    2) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระยะ 2 จ านวน 20 ศูนย ์

      5.3.2 สื่อเอกสาร/สิ่งพิมพ์ จ านวน 42 ศูนย์เรียนรู้ ประกอบด้วย 
    1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระยะ 1 จ านวน 22 ศูนย ์
    2) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระยะ 2 จ านวน 20 ศูนย ์
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      5.3.3 เว็บไซต์ 
                         1) เว็บไซต์ “ศูนยว์ิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร” 
                             ที่อยู่ http://esc.agritech.doae.go.th/ 
             โดย  กรมส่งเสริมการเกษตร 
             2) เว็บไซต์ “สถานีการเรียนรู้เพ่ืองานส่งเสริมการเกษตร”   
                             ที่อยู่  http://www.k-station.doae.go.th 
                             โดย  กรมส่งเสริมการเกษตร 
                         3) เว็บไซต์ “ฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (Mobile Application)” 
                             ที่อยู่ http://porpeing.doae.go.th/ 
                             โดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
                         4) เว็บไซต์ “ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                             พระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)” 
                             ที่อยู่ http://www.rdpb.go.th/ 
                  โดย ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                             พระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) 
6. ระยะเวลา 

จ านวน 1 ชั่วโมง 30 นาที 
 
................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.k-station.doae.go.th/
http://www.rdpb.go.th/


- 147 - 
 
 

แผนการเรียนรู้หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร 
กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ 

 
1. ชื่อวิชา   การเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข 
2. วัตถุประสงค์   เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุขภายใน   
    ชุมชน/ท้องถิ่น 
3. กลุ่มเป้าหมาย   เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน  
    ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ประเด็นเนื้อหา 
  4.1 แนวคิดและวิธีการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข 

4.2 กรณีตัวอย่างการสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
              5.1.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                5.1.2 กรมส่งเสริมการเกษตรกร 
                5.1.3 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในพ้ืนที่ 
                5.1.4 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด 
                5.1.5 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
                5.1.6 สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
                5.1.7 วิทยากรเกษตรกร 
                5.1.8 หน่วยงานอื่น ๆ  ตามความเหมาะสม  

    เป็นต้น 
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน ......๕...... เรื่อง  ประกอบด้วย 

              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......-...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน ......๕...... เรื่อง   
หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้ 
ตามความเหมาะสม และหรือตามท่ีเกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่          
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้ 
 2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 
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รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาท)ี 

ประเภท
ส่ือ 

1 เกษตรส านึกรักบ้านเกิด กรมส่งเสริมการเกษตร 10 สื่อเสริม 
2 สร้างสุขเมืองไทยตอนลูกผู้ชายตัวจริง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5.04 สื่อเสริม 
3 เสียงกู่จากครูใหญ่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 28.19 สื่อเสริม 
4 ยอดหญิงนักพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 28.11 สื่อเสริม 
5 ทุ่งแสงตะวันตอน ส่งผัก ส่งใจ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 19.30 สื่อเสริม 

 
6. ระยะเวลา    

จ านวน 1 ชั่วโมง 30 นาที 
 
................................................................................  
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แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร 
กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 

 

1. ชื่อวิชา  การบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ (Zoning) 
2. วัตถุประสงค์   เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตและสินค้าเกษตร 
    ให้เหมาะสมกับพ้ืนที ่ได้แก่ การผลิตพืช สัตว์ และประมง 
3. กลุ่มเป้าหมาย   เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน 
    ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ประเด็นเนื้อหา   

4.1 การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning)  
      ได้แก่ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ และการปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตร เป็นต้น 
4.2 กรณีตัวอย่างที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทาง 

                การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม  (Zoning)  
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
              5.1.1 กระทรวงมหาดไทย 
                5.1.2 กรมส่งเสริมการเกษตร 
                5.1.3 ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1-12 
                5.1.4 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด 

      5.1.5 สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
      5.1.6 หน่วยงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม   

     เป็นต้น 
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน ......๒...... เรื่อง  ประกอบด้วย 

              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......๑...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน ......๑...... เรื่อง   
หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดทิัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้ ตามความเหมาะสม 
และหรือตามที่เกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่ https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดี
ทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็นเนื้อหาของวิชาได้ 
 2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 

รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 

ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาท)ี 

ประเภทสื่อ 

1 ใช้หลักโซนนิ่งมีผลดีอย่างไร กรมส่งเสริมการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2.50 สื่อหลัก 
2 เปลี่ยนการผลิตพืชโดยใช้โซนนิ่ง  กรมส่งเสริมการเกษตร 4.00 สื่อเสริม 

6. ระยะเวลา    
จ านวน 1 ชั่วโมง 30 นาที 

................................................................................  
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แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร 
กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 

 

1. ชื่อวิชา  บัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ  
2. วัตถุประสงค์   
 เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ  
    ได้ถูกต้อง ได้แก่ วิธีการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และการจดบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น 
3. กลุ่มเป้าหมาย     

เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัด   
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ประเด็นเนื้อหา 
    4.1 การจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน 
         4.1.1 วิธีการจดบันทึกรายการรับ-จ่าย ในชีวิตประจ าวันตามประเภทรายการที่เกิดขึ้น 
         4.1.2 การค านวณยอดรวมรายรับ-รายจ่ายและยอดเงินคงเหลือทุกเดือนที่มีรายการเกิดข้ึน    

4.2 การจดบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ  
         4.2.1 ประเภทรายได้ ค่าใช้จ่าย และต้นทุนในการประกอบอาชีพ 

      4.2.2 การค านวณยอดรายได้ - ค่าใช้จ่าย และต้นทุนประกอบอาชีพ เมื่อครบรอบการผลิต 
4.3 กรณีตัวอย่างการท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพของเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จ 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

              5.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 
              5.1.2 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด 

      5.1.3 ครูบัญชีอาสา 
              5.1.4 สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
              5.1.5 วิทยากรเกษตรกร 
              5.1.5 หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

     เป็นต้น  
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน ......๑...... เรื่อง  ประกอบด้วย 

              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......๑...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน ......-...... เรื่อง   
หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้ 
ตามความเหมาะสม และหรือตามท่ีเกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่          
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้ 

2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 
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รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ เวลา 
(นาท)ี 

ประเภท
ส่ือ 

1 บัญชีครัวเรือน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 35 สื่อหลัก 
 
6. ระยะเวลา    

จ านวน 1 ชั่วโมง 30 นาที 
................................................................................  
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แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร 
กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 

 

1. ชื่อวิชา  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช สัตว์ ประมง) 
2. วัตถุประสงค์   
   เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้/เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
     การผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ คน พ้ืนที่ สินค้า 
3. กลุ่มเป้าหมาย    

เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน 
    ในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ประเด็นเนื้อหา 
  4.1 เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์  
                ที่แตกต่างกันตามสภาพพ้ืนที่ หรือเทคโนโลยีเด่นของสินค้าเกษตรหลักภายในชุมชน 

4.2 กรณีตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
        ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ คน พ้ืนที่ สินค้า  
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
              5.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 

      5.1.2 สถานีพัฒนาที่ดินเขต ทุกเขต 
      5.1.3 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด 
      5.1.4 ส านักงานประมงจังหวัด ทุกจังหวัด 
      5.1.5 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกจังหวัด 
      5.1.6 ศูนย์วิจัยข้าวในพ้ืนที่ 
      5.1.7 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพ้ืนที่ 

              5.1.8 สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
              5.1.9 วิทยากรเกษตรกร 
                5.1.10 หน่วยงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  เป็นต้น 

5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน ......37...... เรื่อง  ประกอบด้วย 
              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......5...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน ......32...... เรื่อง   
 
หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้ 
ตามความเหมาะสม และหรือตามท่ีเกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่          
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้ 
 2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 
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รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาท)ี 

ประเภทสื่อ 

1 หลักการและวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  กรมส่งเสริมการเกษตร  32 สื่อหลัก 
2 การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  4.55 สื่อหลัก 
3 การจัดการระบบการผลิต กรมส่งเสริมการเกษตร 5 สื่อหลัก 
4 การบริหารจัดการน้ าในไร่นา ด้วยโคกหนองนาโมเดล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 29.38 สื่อหลัก 
5 การจัดการระบบน้ าหยดในมันส าปะหลัง กรมส่งเสริมการเกษตร 45 สื่อหลัก 
6 การปรับปรุงบ ารุงดินในระบบเกษตรอินทรีย์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  35.54 สื่อเสริม 
7 การท าไร่อ้อยในจังหวัดเลย กรมส่งเสริมการเกษตร 12.21 สื่อเสริม 
8 การคัดเลือกพันธุ์ปาล์มน้ ามัน กรมส่งเสริมการเกษตร 5.02 สื่อเสริม 
9 การเสียบยอดทุเรียน กรมส่งเสริมการเกษตร 3.59 สื่อเสริม 

10 เกษตรกรรมแปลงใหญ่มะม่วง จังหวัดพิจิตร กรมส่งเสริมการเกษตร 8.12 สื่อเสริม 

11 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ต้นแบบจังหวัดตาก 
2560 

กรมส่งเสริมการเกษตร 6.06 สื่อเสริม 

12 แปลงใหญ่ต้นแบบสุโขทัย กรมส่งเสริมการเกษตร 6.51 สื่อเสริม 
13 การลดต้นทุนการผลิตข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร 81 สื่อเสริม 
14 การท านาแบบลดต้นทุนของ ดร.แสวง รวยสูงเนิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 91 สื่อเสริม 
15 ส้มโอ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร 7.53 สื่อเสริม 
16 การส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรีในพื้นที่ ต.ผาช้างน้อย 

อ.ปง จ.พะเยา 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

11.22 สื่อเสริม 

17 การปลูกมะพร้าวน้ าหอม กรมส่งเสริมการเกษตร 13.41 สื่อเสริม 
18 การจัดการความรู้เรื่อง 

การผลิตปาล์มน้ ามันคุณภาพ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

26.27 สื่อเสริม 

19 ถอดองค์ความรู้ ศพก.ธารโต150 กรมส่งเสริมการเกษตร 5.38 สื่อเสริม 
20 เกร็ดความรู้คู่การเกษตร เรื่อง ศพก. กรมส่งเสริมการเกษตร 3.25 สื่อเสริม 
21 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ (ศพก) บางบาล 

พระนครศรีอยุธยา 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

1.53 สื่อเสริม 

22 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ (ศพก) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

2.34 สื่อเสริม 

23 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) บ้านหนองมะกรูด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

10.16 สื่อเสริม 

24 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  9.44 สื่อเสริม 
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ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาท)ี 

ประเภทสื่อ 

(ศพก.) อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา  
25 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ (ศพก)  ม.4  

ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร  5.24 สื่อเสริม 

26 เกษตรกรต้นแบบ นายจ าลอง  คลี่หมื่นไวย กรมส่งเสริมการเกษตร 5.20 สื่อเสริม 
27 GAP พืชอาหาร มกอช. 10 สื่อเสริม 
28 GAP เกษตรอินทรีย์ มกอช. 15 สื่อเสริม 
29 มาตรฐานบังคับ มกอช. 8 สื่อเสริม 
30 เครื่องหมาย Q มกอช. 8 สื่อเสริม 
31 รอบรู้คูช่าวนา ตอน ชัยพรชาวนามีเงินเดือน กรมการค้าภายใน 4.10 สื่อเสริม 
32 LIVE_สาระความรู้_ชัยพรชาวนานักประดิษฐ์ กรมการค้าภายใน 60 สื่อเสริม 
33 เกร็ดความรู้จากการอบรม การต่อท่อน้ าหยดเข้า 

ท่อ PVC 
กรมการค้าภายใน 
 

6.16 สื่อเสริม 

34 เกร็ดความรู้จากการอบรม ระบบกรองน้ า กรมการค้าภายใน 5.20 สื่อเสริม 
35 เกร็ดความรู้จากการอบรม คุณสมบัติเครื่องสูบน้ า กรมการค้าภายใน 6.21 สื่อเสริม 
36 เกร็ดความรู้จากการอบรม ความเสียดทานภายในท่อ กรมการค้าภายใน 6.30 สื่อเสริม 
37 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส าปะหลังใน

ระบบน้ าหยด 
กรมการค้าภายใน 
 

17.57 สื่อเสริม 

 
5.3 สื่ออ่ืนๆ ประกอบด้วย 
      5.3.1 เว็บไซต์ 

                         1) เว็บไซต์ “ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร” 
                   ที่อยู่ http://esc.agritech.doae.go.th/ 

             โดย  กรมส่งเสริมการเกษตร 
                         2) เว็บไซต์ “สถานีการเรียนรู้เพ่ืองานส่งเสริมการเกษตร”   
                       ที่อยู่  http://www.k-station.doae.go.th 
                       โดย  กรมส่งเสริมการเกษตร 

           3) เว็บไซต์ “ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ” 
        ที่อยู่ http://www.acfs.go.th/agri_standards.php  

                     โดย “ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ” 
6. ระยะเวลา    
 จ านวน  1 ชั่วโมง 30 นาท ี
 
................................................................................  
 

http://www.k-station.doae.go.th/
http://www.acfs.go.th/agri_standards.php
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แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร 
กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 

 
1. ชื่อวิชา  การพัฒนาด้านการเกษตร  

ให้เลือกเรียน 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ 
   1) การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2) การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3) เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร 
   4) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร เช่น การใช้ Application เป็นต้น 
   5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร (พรบ.ปุ๋ย, พรบ.วัตถุอันตราย, พรบ.พันธุ์พืช 
                         และ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช) 
   6) มาตรฐานสินค้าเกษตร 
   7) อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ 
    สถานการณ์ด้านการผลิตของพ้ืนที่ในการพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพและ 
    สินค้ามีความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 
3. กลุ่มเป้าหมาย     

เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน 
    ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ประเด็นเนื้อหา   

4.1 หลักการ แนวคิด และวิธีการปฏิบัติของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ 
      4.1.1 การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
      4.1.2 การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ 
      4.1.3 เครื่องจักรกลเพ่ือการเกษตร 
      4.1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร เช่น การใช้ Application เป็นต้น 
      4.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร (พรบ.ปุ๋ย, พรบ.วัตถุอันตราย, พรบ.พันธุ์พืช  
               และ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช) 
      4.1.6 มาตรฐานสินค้าเกษตร 
4.2 กรณีตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาด้านการเกษตร  

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

วิชาที่ 1 การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานวิทยากร 
1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 

    3) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด 
                    4) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 



- 156 - 
 
 
                    5) วิทยากรเกษตรกร 
    6) หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม  

    เป็นต้น 
วิชาที่ 2 การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ 

           หน่วยงานวิทยากร 
          1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
                   2) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 (กรมวิชาการเกษตร) 
                   3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ทุกจังหวัด (กรมวิชาการเกษตร) 
                   4) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
                   5) วิทยากรเกษตรกร 
   6) หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม  
                         เป็นต้น 

วิชาที่ 3 เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร 
   หน่วยงานวิทยากร 
   1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
   2) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 1,6,7,8,12,16,17 และ 20 (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
   3) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
                   4) วิทยากรเกษตรกร 
   5) หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม  

          เป็นต้น 
วิชาที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร เช่น การใช้ Application เป็นต้น 
           หนว่ยงานวิทยากร 
  1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
  2) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
          3) วิทยากรเกษตรกร 
  4) หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม   
              เป็นต้น 

       วิชาที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร (พรบ.ปุ๋ย, พรบ.วัตถุอันตราย,  
                               พรบ.พันธุ์พืช, และพรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช) 
                        หนว่ยงานวทิยากร 

   1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
     2) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 (กรมวิชาการเกษตร) 
     3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรทุกจังหวัด (กรมวิชาการเกษตร) 
    4) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
                    5) วิทยากรเกษตรกร 
    6) หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม   

    เป็นต้น 
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วิชาที่ 6 มาตรฐานสินค้าเกษตร  
หน่วยงานวิทยากร 

    1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
       2) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) (ส าหรับหน่วยงานใน กทม.  
                                   และปริมณฑล) 
    3) Q อาสา ในจังหวัดก าแพงเพชร, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สระแก้ว และพัทลุง  
                                   (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) 
     4) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
                    5) วิทยากรเกษตรกร 
    6) หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม   
                                   เป็นต้น  

5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน ......98...... เรื่อง  ประกอบด้วย 
              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......-...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน .....98...... เรื่อง   
 
หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้ 
ตามความเหมาะสม และหรือตามท่ีเกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่          
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้ 
 2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 
 
รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาท)ี 

ประเภท
ส่ือ 

1 ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 146 สื่อเสริม 
2 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 11.41 สื่อเสริม 

3 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพ่ิมธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 10.23 สื่อเสริม 
4 การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 22.35 สื่อเสริม 
5 การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนในการผลิต  กรมส่งเสริมการเกษตร 11.54 สื่อเสริม 
6 ภูมิปัญญาหมอดินเกษตรกรไทย ชุดเทคโนโลยีการ

พัฒนาที่ดิน ชุดที่ 2 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

44.00 สื่อเสริม 

7 การท าดินระเบิดท าปุ๋ยพืชสดท าปุ๋ยหมักจากขยะ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 56.33 สื่อเสริม 
8 สาธิตการท าน้ าสกัดชีวภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 48.44 สื่อเสริม 
9 ปศุสัตว์อินทรีย์ เพ่ือทุกชีวีปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 19 สื่อเสริม 

10 สารเร่งซุปเปอร์ พ.ด. 1 พด.2 พด.3 สารเร่งจุลินทรีย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 19.55 สื่อเสริม 
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ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาท)ี 

ประเภท
ส่ือ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตร  

11 ภูมิปัญญาหมอดินอาสากับสารเร่ง พด.7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 27.09 สื่อเสริม 
12 การผลิตจุลินทรีย์โดยใช้สารเร่ง พด.9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 10.29 สื่อเสริม 
13 สอนวิธีการท าน้ าหมักโดยไม่ใช้โมลาสหรือกากน้ าตาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 42.59 สื่อเสริม 
14 เชื้อราเขียวผู้ช่วยจากธรรมชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร 3.00 สื่อเสริม 
15 การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรียศูนย์ส่งเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

16.25 สื่อเสริม 

16 การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย กรมส่งเสริมการเกษตร 21.21 สื่อเสริม 
17 การแก้ไขปัญหาโคนเน่า-หัวเน่ามันส าปะหลัง กรมส่งเสริมการเกษตร 5.28 สื่อเสริม 
18 โรครากขาวยางพาราและเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า กรมส่งเสริมการเกษตร 2.19 สื่อเสริม 
19 ส่งเสริมผลิตผักปลอดสารพิษ กรมส่งเสริมการเกษตร 12.13 สื่อเสริม 
20 การใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพิ่มคุณภาพชีวิต

และผลผลิตปลอดภัย 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

7.50 สื่อเสริม 

21 พันธุกรรมและการท าเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 33 สื่อเสริม 

22 จุลินทรีย์แก้ปัญหาน้ าเน่าเสีย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 71 สื่อเสริม 
23 ควบคุมแมลงโดยใช้น้ าส้มควันไม้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 71 สื่อเสริม 
24 ศูนย์จัดการศัตรูพืชุชมชน ต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอี 

จังหวัดมุกดาหาร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

6.18 สื่อเสริม 

25 มารู้จักด้วงแรดมะพร้าว กรมส่งเสริมการเกษตร 3.52 สื่อเสริม 
26 การจัดแหล่งขยายพันธุ์และด้วงแรดมะพร้าวตัวเต็มวัย กรมส่งเสริมการเกษตร 3.30 สื่อเสริม 
27 มาร่วมมือก าจัดศัตรูพืชตัวฉกาจให้หมดไปกรมส่งเสริม

การเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

3.13 สื่อเสริม 

28 การจัดการศัตรูมันส าปะหลังในช่วงฤดูแล้ง  กรมส่งเสริมการเกษตร 9.09 สื่อเสริม 
29 การจัดการศัตรูถั่วเหลืองและถั่วลิสงในช่วงฤดูแล้ง กรมส่งเสริมการเกษตร 6.27 สื่อเสริม 
30 ด้วงแรดมะพร้าวศัตรูพืชตระกูลปาล์ม กรมส่งเสริมการเกษตร 9.05 สื่อเสริม 
31 การจัดการศัตรูกล้วยไม้ในช่วงฤดูแล้ง  กรมส่งเสริมการเกษตร 9.44 สื่อเสริม 
32 แมลงวันผลไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร 7.37 สื่อเสริม 
33 แมลงศัตรูผักและการปูองกันก าจัด กรมส่งเสริมการเกษตร 6.34 สื่อเสริม 
34 แมลงศัตรูพืชที่มากับความแห้งแล้งและการจัดการ กรมส่งเสริมการเกษตร 13.19 สื่อเสริม 
35 ศัตรูมะพร้าว กรมส่งเสริมการเกษตร 7.17 สื่อเสริม 
36 การรับสถานการณ์ศัตรูพืชเปิดฤดูกาลใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร 14.12 สื่อเสริม 
37 การควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยกับดัก  กรมส่งเสริมการเกษตร 17 สื่อเสริม 
38 การจัดการศัตรูอ้อยในช่วงฤดูแล้ง  กรมส่งเสริมการเกษตร 8.24 สื่อเสริม 
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ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาท)ี 

ประเภท
ส่ือ 

39 การจัดการศัตรูข้าวในช่วงฤดูแล้ง กรมส่งเสริมการเกษตร 5.06 สื่อเสริม 
40 การควบคุมแมลงโดยใช้น้ าส้มควันไม้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 73 สื่อเสริม 
41 สมุนไพรไล่แมลง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 55 สื่อเสริม 

42 สาธิตการปลูกผักด้วยวัสดุง่าย ๆ ไม่ต้องรดน้ าบ่อย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 39 สื่อเสริม 
43 เพาะเห็ดฟางในตะกร้า  

ลดการเผาในพ้ืนที่การเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

4.07 สื่อเสริม 

44 การเพาะเห็ดนางรมจากฟางข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร 5.37 สื่อเสริม 
45 เพาะเห็ดโคนน้อยกับเกษตรกรรุ่นใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร 6.59 สื่อเสริม 
46 การผ่าหน่อกล้วย กรมส่งเสริมการเกษตร 4.57 สื่อเสริม 
47 เทคนิคการเพาะเมล็ดมะม่วง กรมส่งเสริมการเกษตร 6.44 สื่อเสริม 
48 การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย กรมส่งเสริมการเกษตร 6.10 สื่อเสริม 
49 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย กรมส่งเสริมการเกษตร 8.29 สื่อเสริม 
50 โรคปลาสวยงาม กรมประมง 15 สื่อเสริม 
51 โรคสัตว์น้ า กรมประมง 45 สื่อเสริม 

52 การตรวจสุขภาพกุ้ง กรมประมง 21 สื่อเสริม 
53 โรคสัตว์น้ า (การตรวจไวรัสด้วยวิธี PCR/โรคและ

ลักษณะโรคที่เกิดกับกุ้งกุลาด า) 
กรมประมง 
 

30 สื่อเสริม 

54 โรคกุ้งกุลาด าและการปูองกัน กรมประมง 21 สื่อเสริม 
55 เวชภัณฑ์ยาที่ควรรู้ กรมประมง 21 สื่อเสริม 
56 อาหารส าหรับอนุบาลลูกปลา กรมประมง 25 สื่อเสริม 
57 การปูองกันและรักษาโรคกบ กรมประมง 25 สื่อเสริม 
58 เลี้ยงกุ้งก้ามกรามอย่างไรให้มีคุณภาพ กรมประมง 21 สื่อเสริม 
59 การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในโรงเรือนพลาสติก กรมประมง 6 สื่อเสริม 
60 โรคกุ้งก้ามกรามที่ควรรู้ กรมประมง 22 สื่อเสริม 
61 มาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดีส าหรับ 

การผลิตสัตว์น้ า 
กรมประมง 
 

10 สื่อเสริม 

62 คลินิคโรคสัตว์น้ า กรมประมง 10 สื่อเสริม 
63 โรคปลานิล กรมประมง 10 สื่อเสริม 
64 การใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า กรมประมง 10 สื่อเสริม 
65 การพัฒนาการเลี้ยงปลาหมอในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าปากพนัง กรมประมง 10 สื่อเสริม 
66 การประดิษฐ์เครื่องตัดหัวปลาและเครื่องขอดเกร็ดปลา กรมประมง 10 สื่อเสริม 
67 ตู้อบลมร้อนและรมควันผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า กรมประมง 10 สื่อเสริม 
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ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาท)ี 

ประเภท
ส่ือ 

68 การผลิตหอยคุณภาพและปลอดภัย กรมประมง 10 สื่อเสริม 
69 สุขลักษณะผลิตภัณฑ์น้ าปลา กรมประมง 10 สื่อเสริม 
70 น้ าปลาคุณภาพ กรมประมง 10 สื่อเสริม 
71 มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ าอินทรีย์ กรมประมง 5 สื่อเสริม 
72 ฟาร์มเลี้ยงกุ้งอินทรีย์แบบพัฒนา กรมประมง 10 สื่อเสริม 
73 ฟาร์มเลี้ยงกุ้งอินทรีย์แบบธรรมชาติ กรมประมง 5 สื่อเสริม 
74 การเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนแพเชือก กรมประมง 5 สื่อเสริม 
75 การเลี้ยงสัตว์น้ าในระบบน้ าหมุนเวียน กรมประมง 5 สื่อเสริม 
76 วัชพืชในดอกหน้าวัว กรมวิชาการเกษตร 0.58 สื่อเสริม 
77 วัชพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 3.41 สื่อเสริม 
78 วัชพืชในหน่อไม้ฝรั่ง กรมวิชาการเกษตร 4.51 สื่อเสริม 
79 วัชพืชในมันส าปะหลัง กรมวิชาการเกษตร 1.59 สื่อเสริม 
80 แมลงศัตรูพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 8.20 สื่อเสริม 
81 แมลงศัตรูพืชในทุเรียน กรมวิชาการเกษตร 25.43 สื่อเสริม 
82 แมลงศัตรูพืชในมันส าปะหลัง กรมวิชาการเกษตร 3.50 สื่อเสริม 
83 แมลงศัตรูในมังคุด กรมวิชาการเกษตร 13.16 สื่อเสริม 
84 แมลงศัตรูพืชในลองกอง กรมวิชาการเกษตร 4.37 สื่อเสริม 
85 แมลงศัตรูพืชในหน่อไม้ฝรั่ง กรมวิชาการเกษตร 9.31 สื่อเสริม 
86 โรคพืชในมันส าปะหลัง กรมวิชาการเกษตร 4.21 สื่อเสริม 
87 โรครากของยางพาราและการปูองกันก าจัด กรมวิชาการเกษตร 14.55 สื่อเสริม 
88 โรคพืชในดอกหน้าวัว กรมวิชาการเกษตร 2.25 สื่อเสริม 
89 โรคพืชในทุเรียน กรมวิชาการเกษตร 1.02 สื่อเสริม 
90 โรคพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 6.11 สื่อเสริม 
91 การใช้ไวรัส NPV ควบคุมแมลงศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 7.44 สื่อเสริม 
92 การใช้ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 6.00 สื่อเสริม 
93 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์

นครสวรรค์ 
กรมวิชาการเกษตร 
 

12.39 สื่อเสริม 

94 การผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร 17.15 สื่อเสริม 
95 เทคนิคการใช้สารปูองกันก าจัดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 25.34 สื่อเสริม 
96 ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยปาล์มน้ ามันตามค่าวิเคราะห์ใบ กรมวิชาการเกษตร 14.30 สื่อเสริม 
97 ปุ๋ยหมักเติมอากาศ กรมวิชาการเกษตร  15.30 สื่อเสริม 
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ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาท)ี 

ประเภท
ส่ือ 

98 LIVE_ประโยชน์ของเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร 

กรมการค้าภายใน 
 

62 สื่อเสริม 

 
   5.3 สื่ออ่ืนๆ ประกอบด้วย 
         5.3.1 เว็บไซต์ 
                             1) เวบ็ไซต์ “ศูนย์วิทยบริการเพ่ือส่งเสริมการเกษตร” 
                                 ที่อยู่ http://esc.agritech.doae.go.th/ 
                           โดย  กรมส่งเสริมการเกษตร 
6. ระยะเวลา 
    จ านวน 1 ชั่วโมง 30 นาที 
 

................................................................................  
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แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร 
กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 

 
1. ชื่อวิชา  การสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  

เลือกเรียนจ านวน 3 วิชา ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ 
2. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติอาชีพในการสร้างรายได้และลดรายจ่าย 
     ในครัวเรือน 
3. กลุ่มเป้าหมาย     

เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน 
    ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ประเด็นเนื้อหา   

4.1 หลักการแนวคิด ความส าคัญ ประโยชน์และกรณีตัวอย่างอาชีพที่สร้างรายได้และลดรายจ่าย 
                ในครัวเรือน ตลอดจนเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จ 

4.2 ฝึกปฏิบัติอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน (ในระยะเวลาสั้น) เช่น 
      4.2.1 การแปรรูปผลผลติทางการเกษตร 
      4.2.2 การเพาะเห็ด 
      4.2.3 การเพาะถั่วงอก 
      4.2.4 การขยายพันธุ์ (พืช สัตว์ ประมง) 

          4.2.5 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (เช่น การเลี้ยงกบคอนโด/การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์) 
                4.2.6 การผลิตสินค้าเพ่ือใช้ในครัวเรือน 
                4.2.7 การเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่น   

    เป็นต้น 
5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
      5.1.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      5.1.2 กระทรวงมหาดไทย 

              5.1.3 กรมส่งเสริมการเกษตร 
      5.1.4 ส านักงานประมงจังหวัด ทุกจังหวัด 
      5.1.5 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกจังหวัด 

               5.1.6 สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
                5.1.7 วิทยากรเกษตรกร 
              5.1.8 หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม   
                     เป็นต้น 

5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน ......80...... เรื่อง  ประกอบด้วย 
              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......-...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน .....80...... เรื่อง   
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หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้ 
ตามความเหมาะสม และหรือตามท่ีเกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่          
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้ 
 2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 

 
รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาท)ี 

ประเภท
ส่ือ 

1 เกษตรแปลงใหญ่ สู่รายได้ท่ีมั่นคงและยั่งยืน กรมส่งเสริมการเกษตร 5.18 สื่อเสริม 
2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ดอก-ไม้ประดับ กรมส่งเสริมการเกษตร 6.18 สื่อเสริม 
3 เส้นทางราชินีข้าวเหนียว ข้าวผัวหลงหนองบัวล าภู กรมส่งเสริมการเกษตร 7.03 สื่อเสริม 
4 กลุ่มผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้ส่งออก กรมส่งเสริมการเกษตร 12.30 สื่อเสริม 
5 นู๋นาพาเท่ียว ตอน ตามดูการฟ้ืนฟูลองกองคุณภาพ กรมส่งเสริมการเกษตร 9.07 สื่อเสริม 
6 แผ่นดินเกษตร ตอนลิ้นจี่ห่อทอง กรมส่งเสริมการเกษตร 6.26 สื่อเสริม 
7 การผลิตสับปะรดภูแล จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการเกษตร 15.37 สื่อเสริม 
8 สับปะรดภูงาพืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา กรมส่งเสริมการเกษตร 9.37 สื่อเสริม 
9 การปลูกกล้วยหอมทองเพ่ือการส่งออกประเทศญี่ปุุน กรมส่งเสริมการเกษตร 9.37 สื่อเสริม 

1๐ กล้วยหอมทอง แซมสวนยางสร้างรายได้ กรมส่งเสริมการเกษตร 9.08 สื่อเสริม 
1๑ การปลูกสับปะรดภูเก็ต สร้างอาชีพเสริมให้แก่

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
กรมส่งเสริมการเกษตร 6.38 สื่อเสริม 

1๒ กระวาน พืชร่วมยางสร้างรายได้ กรมส่งเสริมการเกษตร 7.46 สื่อเสริม 
13 การปลูกกล้วยเล็บมือนางชุมพร แซมในสวนยางพารา กรมส่งเสริมการเกษตร 11.56 สื่อเสริม 
14 การสร้างอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 

“การผลิตดาวเรืองตัดดอก” 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

15.19 สื่อเสริม 

15 ผักไฮโดรโปนิกส์..สวนนายกล้วย จ.สโุขทัย กรมส่งเสริมการเกษตร 6.34 สื่อเสริม 
16 ผลิตภัณฑ์จักสานจากใบลาน กรมส่งเสริมการเกษตร 5.11 สื่อเสริม 
17 เปลี่ยนชนิดพืชให้เข้ากับสถานการณ์น้ า กรมส่งเสริมการเกษตร 3.28 สื่อเสริม 
18 กระยาสารท อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร 4.42 สื่อเสริม 

19 การเลี้ยงผึ้งในสวนยางพารา กรมส่งเสริมการเกษตร 15.29 สื่อเสริม 
20 เกษตรอินดี้ ตอน ไก่งวงบ้านค าเก้ิม กรมส่งเสริมการเกษตร 21.48 สื่อเสริม 

21 การเลี้ยงจิ้งหรีด กรมส่งเสริมการเกษตร 3.17 สื่อเสริม 
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ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาท)ี 

ประเภท
ส่ือ 

22 ถั่วเน่า@แม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการเกษตร 3.40 สื่อเสริม 
23 เรื่องกล้วยๆ : กล้วยเส้นสมุนไพร กรมส่งเสริมการเกษตร 5.38 สื่อเสริม 
24 ข้าวแตนสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง  

อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

8.13 สื่อเสริม 

25 ปลากัด กรมประมง 28.41 สื่อเสริม 
26 ปลาสวยงามเพ่ือการส่งออก กรมประมง 4.55 สื่อเสริม 
27 ปลาหางนกยูง กรมประมง 29.43 สื่อเสริม 
28 การเลี้ยงปลาบู่ในกระชังและบ่อดิน กรมประมง 14.15 สื่อเสริม 
29 การเลี้ยงปลาบู่ในกระชัง กรมประมง 22.06 สื่อเสริม 
30 การเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลานวลจันทร์เทศ กรมประมง 19.11 สื่อเสริม 
31 อนุบาลลูกปลาบู่ กรมประมง 25.29 สื่อเสริม 
32 การเลี้ยงและแปรรูปปลาสวาย กรมประมง 19.31 สื่อเสริม 
33 การเลี้ยงหอยแครง กรมประมง 19.01 สื่อเสริม 
34 การเลี้ยงหอยแมลงภู่ กรมประมง 14.32 สื่อเสริม 
35 การแปรรูปสัตว์น้ า (การท าปลาเชียง) กรมประมง 13.51 สื่อเสริม 
36 หอยหวาน กรมประมง 24.28 สื่อเสริม 
๓๗ การแปรรูปสัตว์น้ าปรุงรส (ปลาหยอง/ปูปรุงรส) กรมประมง 20 สื่อเสริม 
38 การเลี้ยงกุ้ง COC กรมประมง 13.04 สื่อเสริม 
39 ปลายอ กรมประมง 22.36 สื่อเสริม 
40 การเลี้ยงกุ้งระบบชีวภาพ กรมประมง 18.24 สื่อเสริม 
41 เลี้ยงกุ้งกุลาด าอย่างไรให้มีสุขภาพดี กรมประมง 21.26 สื่อเสริม 
42 การเลี้ยงกุ้งกุลาด าแบบยั่งยืน กรมประมง 22.35 สื่อเสริม 
43 การเพาะพันธุ์พ่อแม่กุ้งกุลาด าในบ่อดิน กรมประมง 30 สื่อเสริม 
44 การเพาะเลี้ยงไรน้ ากร่อย กรมประมง 22.35 สื่อเสริม 
45 การเพาะเลี้ยงไรแดง กรมประมง 10.28 สื่อเสริม 
46 การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม กรมประมง 20 สื่อเสริม 
47 การเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย กรมประมง 8.34 สื่อเสริม 
48 การเลี้ยงกบ กรมประมง 22.35 สื่อเสริม 
49 การเลี้ยงตะพาบน้ าพันธุ์ไต้หวัน กรมประมง 17.30 สื่อเสริม 
50 การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง กรมประมง 22.35 สื่อเสริม 
51 การเลี้ยงปลาเก๋าในกระชัง กรมประมง 22.35 สื่อเสริม 
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ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาท)ี 

ประเภท
ส่ือ 

52 การน าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ า กรมประมง 10.15 สื่อเสริม 
53 ปลาหมอทะเล กรมประมง 7.27 สื่อเสริม 
54 การเพาะพันธุ์ปลาปอมปาดัวร์ กรมประมง 10.06 สื่อเสริม 
55 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก กรมประมง 3.04 สื่อเสริม 
56 การเพาะเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม (ปลาการ์ตูน) กรมประมง ๙.56 สื่อเสริม 
57 การเลี้ยงกุ้งระบบ COC  กรมประมง 9.57 สื่อเสริม 
58 การเพาะเลี้ยงปลาช่อนทะเล กรมประมง 10.03 สื่อเสริม 
59 การเพาะเลี้ยงหอยเชลล์ กรมประมง 9.58 สื่อเสริม 
60 ผลิตภัณฑ์ปลานิลเพ่ือการส่งออก กรมประมง 9.48 สื่อเสริม 
61 เครื่องประดับจากเกล็ดปลาและหนัง กรมประมง 9.28 สื่อเสริม 
62 การเพาะพันธุ์ปลานิล กรมประมง 13.22 สื่อเสริม 
63 สถานการณ์ปลานิลในตลาดโลกและยุทธศาสตร์การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออกการเลี้ยงปลานิล 
กรมประมง 14.43 สื่อเสริม 

64 อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวที่ยั่งยืน กรมประมง 5.24 สื่อเสริม 
65 ปลานิลแดงทนเค็มสายพันธุ์ปทุมธานี กรมประมง 10.01 สื่อเสริม 
66 การเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล กรมประมง 7.09 สื่อเสริม 
67 ปลาหมอชุมพร กรมประมง 5 สื่อเสริม 
68 กุ้งทะเลสวยงาม กรมประมง 5.24 สื่อเสริม 
69 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบพายมวกเหล็กแหลม กรมประมง 5.05 สื่อเสริม 
70 การเพาะเลี้ยงปลาทู กรมประมง 4.59 สื่อเสริม 
71 ธนาคารไข่หมึก กรมประมง 5.02 สื่อเสริม 
72 การอนุบาลปลากะพงขาวในบ่อดิน กรมประมง 5 สื่อเสริม 
73 การเพาะพันธ์ปลาหมอทะเล กรมประมง 5 สื่อเสริม 
74 LIVE_การแปรรูป เพ่ิมมูลค่า ชาวนาท าได้ กรมการค้าภายใน 75 สื่อเสริม 
75 LIVE_พ่ีน้องชาวไร่มัน ท ามันเส้นสะอาดกันเถอะ กรมการค้าภายใน 60.58 สื่อเสริม 
76 LIVE_ชาวนา ช่างสังเกต กรมการค้าภายใน 59.06 สื่อเสริม 
77 LIVE_เมนูเพ่ือลูกรักกับข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง กรมการค้าภายใน 37.49 สื่อเสริม 
78 LIVE_แปรรูปข้าวพันธุ์พืน้เมือง สู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย กรมการค้าภายใน 41.48 สื่อเสริม 
79 รอบรู้คู่ชาวนา ตอน หนองสาหร่าย ชาวนาเข้มแข็ง กรมการค้าภายใน 4.32 สื่อเสริม 
80 รอบรู้คู่ชาวนา ตอน ตากข้าว ลดความชื้น ขายได้ 

ราคาดี 
กรมการค้าภายใน 
 

3 สื่อเสริม 
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5.3 สื่ออ่ืนๆ ประกอบด้วย 
      5.3.1 เว็บไซต์ 

                         1) เว็บไซต์ “ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร 
                             ที่อยู่ http://esc.agritech.doae.go.th/ 
            โดย  กรมส่งเสริมการเกษตร 
             2) เว็บไซต์ “สถานีการเรียนรู้เพ่ืองานส่งเสริมการเกษตร”   
                             ที่อยู่  http://www.k-station.doae.go.th 
                             โดย  กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
6. ระยะเวลา 

   จ านวน 4 ชั่วโมง 30 นาที   
 

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

 
 
 
 
 
 
 

http://www.k-station.doae.go.th/
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แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร 
กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 

 
1. ชื่อวิชา   การบริหารจัดการกลุ่ม 
2. วัตถุประสงค์   
  เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม  
    ระบบการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร และสามารถน าไปปรับใช้กับกลุ่ม/องค์กรของตนเองได้ 
3. กลุ่มเป้าหมาย    

เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน 
    ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ประเด็นเนื้อหา   
    4.1 การบริหารจัดการกลุ่ม ได้แก่ หลักการแนวคิด ความส าคัญ องค์ประกอบ กระบวนการกลุ่ม  
           และประโยชน์ของการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม 

4.2 กรณีตัวอย่างที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการกลุ่ม 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
      5.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 
      5.1.2 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด 
      5.1.3 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
      5.1.4 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

        5.1.5 ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และ 2 (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  
                         (ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 

      5.1.6 ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  
                         (ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 

      5.1.7 สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
      5.1.8 วิทยากรเกษตรกร 
      5.1.9 หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม   
               เป็นต้น 
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน ......11...... เรื่อง  ประกอบด้วย 

              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......-...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน .....11..... เรื่อง   
หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้ 
ตามความเหมาะสม และหรือตามท่ีเกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่          
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้ 
 2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 
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รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
 

ที่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาท)ี 

ประเภท
สื่อ 

1 ปรัชญาแนวคิดและองคป์ระกอบวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 55.43 สื่อเสริม 
2 กรณีศึกษา เครือข่ายสมาคมฟื้นฟูหมู่บ้านชนบทสงขลา มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 57.59 สื่อเสริม 
3 ธนาคารเมล็ดพนัธุ์ข้าว ต.นาซา่ว อ าเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

6.20 สื่อเสริม 

4 กรณีศึกษา ศนูย์วสิาหกจิชุมชนไม้เรียง ต.ไม้เรยีง อ.ฉวาง  
จ. นครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

34.28 สื่อเสริม 

5 กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ต าบล
บางจาก อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

55.55 สื่อเสริม 

6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขต 9 ภาคเหนือตอนล่าง  กรมส่งเสริมการเกษตร 11.17 สื่อเสริม 
7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังตะคลอง ต าบลห้วยพุก 

อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

5.39 สื่อเสริม 

8 สารคดีสั้น ชุดสถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปง 2559 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ บ้านสร้างแปูน  
ต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

11.55 สื่อเสริม 

9 ฝุาวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 28.47 สื่อเสริม 
10 LIVE_รวมกลุ่มปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ดี ท ามัน

สะอาดเพ่ือส่งขายรายได้ยั่งยืน 
กรมการค้าภายใน 
 

42.28 สื่อเสริม 

11 LIVE_สาระความรู้_หนองสาหร่ายชาวนาเข้มแข็ง  กรมการค้าภายใน 64 สื่อเสริม 
 
5.3 สื่ออ่ืนๆ ประกอบด้วย 
      5.3.1 เว็บไซต์ 

                         1) เว็บไซต์ “กรมส่งเสริมสหกรณ”์ 
                   ที่อยู่ http://web.cpd.go.th/webcpdknowledge/ 

             โดย  กรมส่งเสริมสหกรณ ์
6. ระยะเวลา 
    จ านวน 1 ชั่วโมง  
 

................................................................................  
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แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร 
กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 

 
1. ชื่อวิชา   การจัดท าแผนการผลิต/โครงการ และการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร 
2. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนการผลิต/โครงการ และแผนการตลาด 
    ส าหรับสินค้าการเกษตรในเบื้องต้นได้ 
3. กลุ่มเป้าหมาย     

เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน 
    ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ประเด็นเนื้อหา   

4.1 การจัดท าแผนการผลิตการเกษตร/โครงการการเกษตร ได้แก่ หลักการแนวคิด ความส าคัญ        
      ประโยชน ์และกรณีตัวอย่างการจัดท าแผนการผลิตเบื้องต้น  
4.2 การจัดท าแผนการตลาดเบื้องต้น ได้แก่ หลักการแนวคิด ความส าคัญ ประโยชน์  

                 และกรณีตัวอย่างการจัดท าแผนการตลาดเบื้องต้น  
4.3 กรณีตัวอย่างการจัดท าแผนการผลิตและการตลาดเบื้องต้นที่ประสบผลส าเร็จ 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

              5.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 
              5.1.2 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด 

      5.1.3 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
      5.1.4 ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
               (ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 
      5.1.5 ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์พ้ืนที่ 1 และ 2 (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
               (ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 
      5.1.6 ส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ทุกจังหวัด 
      5.1.7 ส านักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.) (ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 
      5.1.8 ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการในพ้ืนที่) 

5.1.9 สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
      5.1.10 วิทยากรเกษตรกร 

5.1.11 หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม  เป็นต้น 
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน ......3...... เรื่อง  ประกอบด้วย 

              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......-...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน .....3...... เรื่อง   
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หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้ 
ตามความเหมาะสม และหรือตามท่ีเกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่          
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้ 
 2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 
 
รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาท)ี 

ประเภทสื่อ 

1 เกษตรกรยุคใหม่ควรรู้อะไรบ้าง  
(การวางแผนการผลิต Smart Planning) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 127 สื่อเสริม 

2 การวางแผนการผลิตและตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 30.35 สื่อเสริม 
3 LIVE_หาตลาดไว้ก่อนล่วงหน้า แล้ววางแผนการผลิต 

ให้ตรงตามความต้องการ 
กรมการค้าภายใน 63.11 สื่อเสริม 

 
6. ระยะเวลา 
    จ านวน 1 ชั่วโมง  
 
................................................................................  
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แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร 
กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 

 
1. ชื่อวิชา   การจัดการสินเชื่อด้านการเกษตร 
2. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินเชื่อในการสร้างโอกาสการเข้าถึง      
    แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 

3. กลุ่มเป้าหมาย     
เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับทุกหน่วยงาน 

    ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4. ประเด็นเนื้อหา   
4.1 หลักการ แนวคิด และวิธีการบริหารจัดการด้านสินเชื่อ 
4.2 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร  

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

              5.1.1 ส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ทุกจังหวัด 
             5.1.7 ส านักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.) (ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 

5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน ......29...... เรื่อง  ประกอบด้วย 
              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......-...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน .....29...... เรื่อง   
หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้ 
ตามความเหมาะสม และหรือตามท่ีเกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่          
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้ 
 2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 

 
รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 

ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภท
ส่ือ 

1 3 รู้ 12 แนวทางสว่างทางการเงิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.57 สื่อเสริม 
2 รู้ค าพ่อสอน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.34 สื่อเสริม 
3 รู้ตนเอง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.15 สื่อเสริม 
4 ออมก่อนรวยกว่า ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2.07 สื่อเสริม 

5 6 รู้ออมก่อนใช้ (ตอน1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.26 สื่อเสริม 

6 รู้ออมแบบไหน (ตอน1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.50 สื่อเสริม 



- 172 - 
 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภท
ส่ือ 

7 รู้ออมแบบไหน (ตอน2) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.30 สื่อเสริม 

8 รู้ผลตอบแทน (ตอน1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.34 สื่อเสริม 

9 รู้ผลตอบแทน (ตอน2) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.25 สื่อเสริม 

10 รู้คิดก่อนกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.08 สื่อเสริม 

11 รู้ประเภทเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.20 สื่อเสริม 

12 รู้ดอกเบี้ยเงินกู้ (ตอน 1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.43 สื่อเสริม 

13 รู้ดอกเบี้ยเงินกู้ (ตอน 2) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.53 สื่อเสริม 

14 รู้การช าระหนี้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.10 สื่อเสริม 

15 รู้หลักใช้เงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.06 สื่อเสริม 

16 รู้แหล่งเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.06 สื่อเสริม 

17 หนี้นอกระบบ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.32 สื่อเสริม 

18 โรงเรียนธนาคาร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.07 สื่อเสริม 

19 รู้ออมก่อนใช้ (ตอน2) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.27 สื่อเสริม 

20 3 ก้าว 9 รู้ สู่ธุรกิจ SMEs เกษตร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2.47 สื่อเสริม 

21 รู้ที ่1 รู้ประเภทธุรกิจ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.53 สื่อเสริม 

22 
รู้ที ่2 รู้ลูกค้า ตลาด ทรัพยากร ทุน 
และวัตถุดิบ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.53 สื่อเสริม 

23 รู้ที ่3 รู้กฎหมาย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2.14 สื่อเสริม 

24 รู้ที ่4 รู้ฐานะการเงิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2.24 สื่อเสริม 

25 รู้ที ่5 รู้จัดท าบัญชี ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2.59 สื่อเสริม 

26 รู้ที ่6 รู้จัดท าแผนธุรกิจ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2.11 สื่อเสริม 

27 รู้ที ่7 รู้สินเชื่อเพ่ือต่อยอด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 3.10 สื่อเสริม 

28 รู้ที ่8 รู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2.43 สื่อเสริม 

29 รู้ที ่9 รู้ภัยทางการเงิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 3.11 สื่อเสริม 
5.3 สื่ออ่ืน ๆ ประกอบด้วย 
      5.3.1 Application ธ.ก.ส. A-Mobile  
      ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในสมาร์ทโฟน ทั้งระบบ Android และ IOS 

 

6. ระยะเวลา 
    จ านวน  1 ชั่วโมง  

................................................................................  
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แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร 
กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 

 
1. ชื่อวิชา   การจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
2. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการตลาดสินค้าเกษตร ได้แก ่ทิศทาง 
    และแนวโน้มการตลาด และการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 
    ในท้องถิ่น เป็นต้น 
3. กลุ่มเป้าหมาย     

เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน 
    ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ประเด็นเนื้อหา   
    4.1 หลักการแนวคิดการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  
                 (การตลาดน าการผลิต) 

4.2 ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตร ได้แก่ตลาดชุมชน ตลาดออนไลน์ และอ่ืนๆ  
4.3 กรณีตัวอย่างที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการตลาดสินค้าเกษตร ได้แก่ เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร    

                ต้นแบบ และอ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม) 
          4.4 บรรจุภัณฑ์ 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
              5.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 

5.1.2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1-11 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
      5.1.3 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทุกจังหวัด (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 

5.1.4 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด  
      5.1.5 หอการค้าจังหวัด ทุกจังหวัด 
      5.1.6 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด จ ากัด ทุกจังหวัด 
      5.1.7 ส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ทุกจังหวัด 
      5.1.8 ส านักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.)  (ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 
      5.1.9 สหกรณ์การเกษตรที่ประสบความส าเร็จในพ้ืนที่ (ติดต่อข้อมูลที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  
               ทุกจังหวัด) 
      5.1.10 ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการในพ้ืนที่) 

             5.1.11 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
              5.1.12 วิทยากรเกษตรกร 

5.1.13 หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม   
                 เป็นต้น 
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน   25   เรื่อง  ประกอบด้วย 

              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......-...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน .....25...... เรื่อง   
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หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้ 
ตามความเหมาะสม และหรือตามท่ีเกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่ 
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้ 
 2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 

 
รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาท)ี 

ประเภท
ส่ือ 

1 เกษตรมิติใหม่ ตอน ตลาดเกษตรกรคืออะไร กรมส่งเสริมการเกษตร 2.31 สื่อเสริม 
2 เกษตรมิติใหม่ ตอน ตลาดเกษตรกรต่างจากตลาดอ่ืน

อย่างไร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

2.35 สื่อเสริม 

3 เกษตรมิติใหม่ ตอน การจัดการตลาดเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 2.29 สื่อเสริม 
4 สร้างสุขเมืองไทย ตอน ตลาดนัดสีเขียว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5.00 สื่อเสริม 
5 ตลาดเกษตรกรส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร กรมส่งเสริมการเกษตร 4.55 สื่อเสริม 
6 ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี  กรมส่งเสริมการเกษตร 2.15 สื่อเสริม 
7 ตลาดนัดสีเขียวเมืองสุรินทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 23.47 สื่อเสริม 
8 คนละไม้คนละมือการจัดการตลาดที่ด่านช้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 14.59 สื่อเสริม 
9 ตลาดเกษตรกร จังหวัดปราจีนบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร 3.46 สื่อเสริม 

10 LIVE_น้ าข้าวยาคู เครื่องดื่มธัญญาหารเพ่ือสุขภาพ กรมการค้าภายใน 41.28 สื่อเสริม 
11 LIVE_น้าน้อย...ชาวนาคนเก่งกับลูกสาว ที่หวนคืนบ้าน

เกิดมาช่วยแม่ท าการตลาดข้าว 
กรมการค้าภายใน 
 

51.14 สื่อเสริม 

12 วิธีปลูกมันส าปะหลังยุค 4.0 กรมการค้าภายใน 3.24 สื่อเสริม 
13 ชาวไร่มันส าปะหลังยุค 4.0 กรมการค้าภายใน 3.19 สื่อเสริม 
14 รอบรู้คู่ชาวนา ตอน ชาวนาท าการตลาดแบบพ่ึงพาสู่

ความยั่งยืน กลุ่มเกษตรกร "เรนโบว์ฟาร์ม" 
กรมการค้าภายใน 4.07 สื่อเสริม 

15 LIVE_เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล่ จากศิลปินชื่อดัง สู่อาชีพ
เกษตรกร 

กรมการค้าภายใน 38.55 สื่อเสริม 

16 รอบรู้คู่ชาวไร่มันส าปะหลัง ตอน 1 ชาวไร่มัน 
ลดต้นทุนค่ายาด้วยไส้เดือนฝอย 

กรมการค้าภายใน 3.52 สื่อเสริม 

17 
 

รอบรู้คู่ชาวไร่มันส าปะหลัง ตอน 2 ท ามันเส้นสะอาด 
เพ่ิมมูลค่า 

กรมการค้าภายใน 4.48 สื่อเสริม 

18 รอบรู้คู่ชาวไร่มันส าปะหลัง ตอน 3 มันสะอาด มันที่
ใครใครต้องการ 

กรมการค้าภายใน 
 

3.53 สื่อเสริม 

19 รอบรู้คู่ชาวไร่มันส าปะหลัง ตอน 4 พ่ีน้องชาวไร่มันไป กรมการค้าภายใน 3.22 สื่อเสริม 
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ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาท)ี 

ประเภท
ส่ือ 

ขายมันเส้นสะอาดกันเถอะ  
20 LIVE_ขายข้าวออนไลน์ ช่องทางใหม่เพ่ือชาวนาไทย กรมการค้าภายใน 55.12 สื่อเสริม 
21 LIVE_ท ามันสะอาดดีต่ออุตสาหกรรมมันส าปะหลัง กรมการค้าภายใน 45.22 สื่อเสริม 
22 LIVE_เรนโบว์ฟาร์มกับการตลาดแบบพ่ึงพาตนเอง

สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรสู่ความยั่งยืน 
กรมการค้าภายใน 46 สื่อเสริม 

23 LIVE_กลุ่มเข้มแข็งน านวัตกรรม QR Code มาพัฒนา
ท าการตลาด 

กรมการค้าภายใน 
 

56 สื่อเสริม 

24 LIVE_มันเส้นสะอาด คุณภาพดี ท าแล้วไปไหน การการค้าภายใน 60 สื่อเสริม 
25 รอบรู้คู่ชาวนา ตอน ชาวนาควรรู้เมื่อไปขายข้าว กรมการค้าภายใน 4.17 สื่อเสริม 

 
6. ระยะเวลา 
    จ านวน 1 ชั่วโมง 30 นาที 
 

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