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คานา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทาโครงการสร้างทักษะและส่ งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน โครงการย่อย :
โครงการเสริ ม สร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกรรายย่ อ ย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ กษตรกรได้ รั บ การเรี ย นรู้
จนสามารถด าเนิ นโครงการที่สร้ า งรายได้ ให้ แก่ เกษตรกรรายย่ อย เพื่ อให้ ส ามารถปรับ ตัว อยู่ ร่ ว มกับ บริ บ ท
ของสั ง คม เศรษฐกิ จ ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมที่ เปลี่ ยนแปลงในอนาคตได้ อย่ างยั่ งยื น เป็ นการวางรากฐาน
การพัฒนาการเกษตรในระยะยาวตามหลักการ ทฤษฎี และแนวทางการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้ สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของ
โครงการที่ เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ ของชุ ม ชนอย่ า งแท้ จ ริ ง และก่ อให้ เกิ ดความยั่ งยื นในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเห็นว่า แนวทางการดาเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร เป็นโครงการที่มีหลักการและวิธีการที่ดี สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงเริ่มต้นฤดูกาล
เพาะปลูก ที่เกษตรกรยังไม่มีรายได้จากการเกษตร โดยการเติมเต็มองค์ความรู้ให้เกษตรกรรายย่อย เป็นการ
ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อตอบโจทย์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เกษตรกรจะได้รับความรู้จากการอบรม การรวมกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ นาเสนอ
และด าเนิ น งานโครงการของชุ ม ชนที่เ น้น การพัฒ นาเกษตรกรและชุม ชนให้ ส ามารถ สร้า งความเข้ มแข็ ง
จากภายในระดับฐานรากสุดของระบบเกษตรกรรมของประเทศ และสร้างโอกาสในการต่อยอดความสาเร็จ
ของโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถ
แข่งขันไปในธุรกิจและการตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริม
การเกษตรมีอานาจในการเปลี่ยนแปลงคู่มือฯ และกรมส่งเสริมการเกษตรสามารถแก้ไขคู่มือฯ ได้โดยไม่ขัดต่อ
สาระสาคัญของโครงการฯ
อนึ่ ง ในการด าเนิ น งานโครงการเสริ มสร้ างรายได้ ให้ แก่ เกษตรกรรายย่ อย เป็ น โครงการ
ที่สาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จัดทาขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนอย่างแท้จริง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฯ ฉบับนี้จะอานวยประโยชน์ต่อการดาเนินงานโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดข้ อมูลเอกสาร
ฉบับนี้ได้ทาง www.doae.go.th

กรมส่งเสริมการเกษตร
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โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. หลักการและเหตุผล
ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตร เกษตรกรรายย่อยซึ่งถือเป็นเกษตรกรกลุ่มใหญ่
ที่สุดของประเทศไทย และเป็นกลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากกว่าเกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายใหญ่
เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยจะนารายได้มาใช้จ่ายในระดับชุมชนก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตรา แต่ปรากฏว่า
เกษตรกรรายย่อยเหล่านี้ยังไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อระบบการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน รวมทั้ง
ขาดแคลนทุนตั้งต้นสาหรับใช้ในการประกอบกิจการเพื่อให้เกิดรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคง จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในหลายมิติ ทั้งการพัฒนาด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต ด้านการบริหาร
จัดการผลผลิต และการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ กอปรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กาหนดนโยบาย
ในปงงบประมาณ 2561 เน้นการพัฒนาคนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ ดังนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้
และนวั ตกรรมด้ านเกษตร จะสามารถติ ดอาวุ ธทางปัญญาให้ เกษตรกรน าไปปรั บใช้ได้จริงในพื้นที่การเกษตร
ของตนเอง จะเป็นการเน้ นย้าการพัฒ นาเกษตรกรให้ มีความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรในทุกมิติ
และตอบโจทย์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ปัจจุบัน อีกทั้งจะสามารถสร้างความเข้มแข็งจากภายในในระดับฐานรากของระบบเกษตรกรรมของประเทศ
สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 สร้ างรายได้ให้ แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่ อให้ สามารถปรับตัวอยู่ร่ วมกับบริ บทสั งคม เศรษฐกิ จ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตร
ในระยะยาว
2.2 เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง
และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร
3.1.1 เปู าหมายเกษตรกร เป็ นเกษตรกรหรื อสมาชิ กในครั ว เรื อนเกษตรกร ที่ขึ้ นทะเบี ย น
เกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวนเกษตรกรรวม 1,820,200 ราย เฉลี่ยชุมชนละ
200 ราย
3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้มี
การรวมกลุ่มกัน โดยการเรียนรู้ฐานวิธีคิด หลักการสาคั ญของการรวมกลุ่ม การสร้างความเข้มแข็ง การเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและการจัดทาแผนธุรกิจ การสร้างความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ

-4รวมทั้งการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุน
การเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการทาแผนธุรกิจกลุ่มเพื่อขอรับการสนับสนุนการดาเนินการร่วมกัน โดยดาเนินการ
ฝึกอบรม จานวน 3 วัน/หลักสูตร/รุ่น
3.2 กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
กลุ่มย่อยในชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมตามข้อ 3.1 และมีความพร้อมในการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
และจัดทาโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ ตามคู่มือฯ หน้า 57 ข้อ 6
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ และหน้า 58 ข้อ 7 เงื่อนไขโครงการ

4. พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด 9,101 ชุมชน ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

5. งบประมาณ จานวน 5,278,394,100 บาท
5.1 งบประมาณสาหรับการฝึกอบรม จานวน 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 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ รวม 294,686,500 บาท ในการประชุมชี้แจง/สัมมนา
เพื่อสร้างการรับรู้ รับฟังความคิดเห็น ค่าตอบแทน รางวัล ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การติดตาม ให้คาปรึกษา
แนะน า ประเมิ น ผล รายงานความก้ า วหน้ า การจั ด ท าเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และประชาสั ม พั น ธ์ ส าหรั บ
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร หน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร ศพก.และเครือข่าย, Smart Farmer, Young Smart Farmer อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
และคณะกรรมการระดับต่าง ๆ

6. หน่วยงานดาเนินการ
6.1 หน่วยงานหลัก
กรมส่งเสริมการเกษตร
6.2 หน่วยงานร่วมดาเนินการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมการข้าว
กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมหม่อนไหม
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงกลาโหม
หน่วยงานกระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมาย
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันการศึกษาในพื้นที)่
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7. ระยะเวลาดาเนินการ เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561
8. วิธีดาเนินการ
8.1 การสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้การ
ดาเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน
8.2 กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร
8.2.1 จั ด ท าแผนและหลั ก สู ต รการพั ฒ นาการเกษตร เพื่ อ ให้ เ กษตรกรรวมกลุ่ ม และเลื อ ก
กิจกรรมการเกษตรตามความต้องการของกลุ่ม เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มเกษตรกร โดยการเรียนรู้
ฐานวิธีคิด หลักการสาคัญของการรวมกลุ่ม การสร้างความเข้มแข็ง การจัดทาแผนธุรกิจการสร้างความเข้าใ จ
ร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
การลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าผลผลิต มีจานวน 1 หลักสูตร (3 วัน/หลักสูตร/รุ่น) ประกอบด้วย ๓ กลุ่มวิชา ดังนี้
1) กลุ่มวิชาที่ ๑ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ
2) กลุ่มวิชาที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
๓) กลุ่มวิชาที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร
8.2.2 ประกาศและรับสมัครเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จานวน 200 รายต่อชุมชน ตามคุณสมบัติที่กาหนด
8.2.3 ดาเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
8.2.4 บันทึกความก้าวหน้าและผลการฝึกอบรมแต่ละรุ่นลงระบบของกรมส่งเสริมการเกษตร
ตามเวลาที่กาหนด
8.2.5 รายงานผลการดาเนินกิจกรรมการฝึกอบรม เสนอสานักงานเกษตรจังหวัดภายใน 3 วัน
หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแต่ละรุ่น
8.3 กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
รวมกลุ่มย่อยในชุมชน กลุ่มละไม่น้อยกว่า 25 ราย เพื่อดาเนินกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
โดยจะต้องมีสมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร อย่างน้อยจานวน 10 ราย ตามคู่มือฯ
หน้า 57 ข้อ 6.1.2 และกลุ่มย่อยในชุมชนจะต้องอยู่ภายใต้โครงการเกษตรยั่งยืน 1 (โครงการ 9101 ตาม
รอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน) หรือกลุ่มเกษตรกรระดับชุมชนที่จด
ทะเบียนกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ไม่เป็นนิติบุคคล ดาเนินการจัดทาโครงการของ
ชุ ม ชน (กลุ่ ม ) เสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น ผ่ า นคณะกรรมการฯ ระดั บ ต่ า งๆ โดยภาครั ฐ ให้ ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณให้ ก ลุ่ ม เกษตรกร ตามแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณของกลุ่ ม ไม่ เ กิ น
300,000 บาทต่อชุมชน เพื่อใช้สาหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น (ไม่มีค่าแรง)
8.4 การบริหารจัดการโครงการ
ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เปูาหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความโปร่งใส
8.5 การให้ ค าแนะน า ข้ อ เสนอแนะและแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาการจั ด ท าบั ญ ชี ก ารใช้ จ่ า ย
งบประมาณของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
8.6 การออกแบบติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้า และผลสาเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ในช่วงระหว่าง
ดาเนินการและเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Output)
เชิงปริมาณ
1) จานวนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม จานวน 1,820,200 ราย
2) จานวนโครงการของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน ไม่น้อยกว่า 9,101 โครงการ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของเกษตรกร มีทักษะการประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
9.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ชุ ม ชนที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการมี ค วามเข้ ม แข็ ง เกิ ด การเรี ย นรู้ และมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
การเกษตรอย่ างยั่ งยื นตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดชฯ
มีภูมิคุ้มกันและองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร
2) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนใน
ชุมชนไม่น้อยกว่า 2.5 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุน
3) ชุมชน 9,101 ชุมชน (ศพก. และเครือข่าย) มีการบริหารจัดการด้านการเกษตรตรงตาม
ความต้องการของชุมชน

10. ผลสัมฤทธิ์
10.1 เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มและมีการบริหารจัดการด้านการเกษตรตรงตามความต้องการของ
ชุมชน
10.2 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในชุมชน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นางศุภลักษณ์ กลับน่วม
ตาแหน่ง 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 และขั้นตอนการดาเนินงาน
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แผนปฏิบัติงาน และขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
1. ขั้นตอนการเตรียมการ
กิจกรรม
1) กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอโครงการต่อกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณานาเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปง
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
2) จัดทาคู่มือดาเนินงานโครงการ
3) เสนอสานักงบประมาณพิจารณารายละเอียดคาขอ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและจัดทาร่าง พ.ร.บ.
4) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และเอกสารประกอบงบประมาณ เพื่อ
นาเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5) พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
6) จัดทาหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการเสนอกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
6.1) คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
อาเภอ
6.2) คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
7) นาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้บังคับกฎหมาย
8) จัดสรรงบประมาณประจาปง ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ให้กรม
ส่งเสริมการเกษตร
9) ขออนุมัติดาเนินงานโครงการและจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจาปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นรายจังหวัด/ชุมชน
10) ชี้แจงทาความเข้าใจระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
11) ประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร

ระยะเวลา
มกราคม 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
คณะรัฐมนตรี

กุมภาพันธ์ - มีนาคม
2561
กุมภาพันธ์ – มีนาคม
๒๕๖๑
13 มีนาคม ๒๕๖๑

สภานิติบัญญัติ
กรมส่งเสริมการเกษตร

22 มีนาคม ๒๕๖๑
เมษายน ๒๕๖๑

สานักเลขาธิการ ค.ร.ม.

10 พฤษภาคม ๒๕๖๑

สานักงบประมาณ

พฤษภาคม 2561

สานักงานบริหารจัดการ
โครงการฯ

พฤษภาคม ๒๕๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตร
คณะกรรมการ
อานวยการ/ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

มีนาคม – เมษายน 2561
มีนาคม – พฤศจิกายน
2561
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2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร
กิจกรรม
1) การจัดเวทีชุมชน (ครั้งที่ 1)
- ชี้แจงทาความเข้าใจการดาเนินงานโครงการให้
เกษตรกรรับทราบ
- คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร
ระดับชุมชน
- จัดทาแผนการฝึกอบรม ระดับชุมชน
2) ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้า
รับการฝึกอบรม (อย่างน้อย 3 วัน)

3) รับสมัครเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม
4) ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกเกษตรกรผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการฝึกอบรม และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การฝึกอบรม
5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
6) เตรียมการฝึกอบรม
- ติดต่อประสานวิทยากร
- จัดเตรียมวัสดุฝึกอบรม
- จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม
- จัดเตรียมการพิธีเปิด/ปิดการฝึกอบรม
7) ดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกร

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานเกษตรอาเภอ
คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน/คณะกรรมการ
ศพก. ระดับอาเภอ* และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเกษตรอาเภอ
คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน/คณะกรรมการ
ศพก. ระดับอาเภอ* และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ/
สานักงานประมงอาเภอ/
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ/
คณะกรรมการ ศพก.
ระดับอาเภอ*
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ/
คณะกรรมการ ศพก.
ระดับอาเภอ*

ระยะเวลา
ภายในวันที่
25 พฤษภาคม 2561

ภายในวันที่
30 พฤษภาคม 2561

ภายในวันที่
1 มิถุนายน 2561
ภายในวันที่
5 มิถุนายน 2561

มิถุนายน 2561
20 กรกฎาคม 2561

วิทยากรภาครัฐ/สานักงาน
เกษตรอาเภอ/เกษตรกร

แล้วเสร็จภายในวันที่
20 กรกฎาคม 2561

8) รายงานผลการฝึกอบรม
8.1) รายงานผลการอบรม และส่งให้สานักงาน
เกษตรจังหวัด (ผลการอบรม + แบบประเมินความรู้)

สานักงานเกษตรอาเภอ

8.2) รายงานสานักงานบริหารจัดการโครงการฯ

สานักงานเกษตรจังหวัด

ภายใน 3 วัน หลังอบรม
แต่ละรุ่น และภายใน 5 วัน
หลังอบรมเสร็จสิ้นทั้งหมด
ทุกเดือน

-112.2 กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
กิจกรรม
1) การจัดเวทีชุมชน (ครั้งที่ 2)
- กลุ่มย่อยในชุมชนจัดทาโครงการ พร้อมแผนการ
ปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนธุรกิจ
- พิจารณาและเสนอโครงการ พร้อมแผนการ
ปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนธุรกิจ
ให้ คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
2) วิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการในภาพรวมของ
ชุมชน และเสนอโครงการ แผนการปฏิบัติงานแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ และแผนธุรกิจ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
2.1) คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
- เสนอโครงการที่นอกเหนือจากกรอบแนวทาง
กลุ่มกิจกรรม ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัด
- ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติโครงการ จานวน
8 กลุ่มกิจกรรม ที่คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เสนอ
ตรงตามเงื่อนไข ทั้งนี้ รวมถึงการแก้ไขโครงการให้
ถูกต้องตามเงื่อนไขหรือตามความเห็นของคณะ
กรรมการฯ ระดับอาเภอ และส่งผลการพิจารณาให้
สานักงานเกษตรจังหวัด
2.2) คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์
ระดับจังหวัด ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติโครงการที่
นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ
จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม หรือโครงการที่ต้องการการ
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการ
ดาเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
และส่งผลการพิจารณาให้สานักงานเกษตรจังหวัด
3) สานักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมโครงการที่ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ (ตามข้อ 2.1)
หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับ
จังหวัด (ตามข้อ 2.2)
4) เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายชุมชน
5) สานักงานเกษตรจังหวัดทาบันทึกข้อตกลง
(แบบ กย.2-08) กับคณะกรรมการพัฒนาด้าน
การเกษตรระดับชุมชน ที่ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานเกษตรอาเภอ
คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน/คณะกรรมการ
ศพก. ระดับอาเภอ* และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ภายในวันที่
24 กรกฎาคม 2561

คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน

ภายในวันที่
26 กรกฎาคม 2561

คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ

ภายในวันที่
3 สิงหาคม 2561

คณะอนุกรรมการพัฒนา
เกษตรและสหกรณ์ระดับ
จังหวัด

ภายในวันที่
3 สิงหาคม 2561

สานักงานเกษตรจังหวัด

ภายในวันที่
7 สิงหาคม 2561

คณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน
สานักงานเกษตรจังหวัด

ภายในวันที่
8 สิงหาคม 2561
ภายในวันที่
9 สิงหาคม 2561
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6) สานักงานเกษตรจังหวัดโอนจัดสรรงบประมาณให้
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนและ
แจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ
และคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
ทราบ
7) เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายโครงการ
เพื่อรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ
8) คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนทา
สัญญายืมเงิน (แบบ กย2-09) กับกลุ่มย่อยในชุมชน
ที่ได้รับการอนุมัติโครงการ
9) คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
โอนเงินให้กลุ่มย่อยในชุมชนที่ได้รับการอนุมัติโครงการ
**10) กลุ่มย่อยในชุมชนดาเนินโครงการตามแผนที่
ได้รับอนุมัติ
**11) กลุ่มย่อยในชุมชนดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
12) สิ้นสุดการตรวจสอบบัญชี
13) การส่งเงินคงเหลือโครงการ (ถ้ามี) และดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคารโครงการฯ
13.1) กลุ่มย่อยในชุมชน ส่งคณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตรระดับชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานเกษตรจังหวัด

ระยะเวลา
ภายในวันที่
16 สิงหาคม 2561

กลุ่มย่อยในชุมชน

ภายในวันที่
16 สิงหาคม 2561
ภายในวันที่
17 สิงหาคม 2561

คณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน
คณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน
กลุ่มย่อยในชุมชน
กลุ่มย่อยในชุมชน
สานักงานตรวจบัญชี

ภายในวันที่
20 สิงหาคม 2561
ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
วันที่ 20 กันยายน 2561
ภายในวันที่
20 กันยายน 2561
28 กันยายน 2561

กลุ่มย่อยในชุมชน

ภายใน 5 วัน
หลังจากสิ้นสุดโครงการ

13.2) คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
ชุมชนส่งสานักงานเกษตรจังหวัด

คณะกรรมการพัฒนาด้าน
การเกษตรระดับชุมชน

ภายใน 5 วัน หลังจากที่
ได้รับเงินจากกลุ่มสมาชิก
ในชุมชน

13.3) สานักงานเกษตรจังหวัด ทาเบิกเกินส่งคืน
หรือนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

สานักงานเกษตรจังหวัด

ภายใน 5 วัน หลังจากที่
ได้รับเงินจากคณะกรรมการ
พัฒนาด้านการเกษตร
ระดับชุมชน

กลุ่มย่อยในชุมชน

ภายใน 5 วัน หลังจากที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตรวจเรียบร้อยแล้ว

14) การส่งใบสาคัญจ่ายฉบับจริงที่ผ่านการตรวจสอบ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว
14.1) กลุ่มย่อยในชุมชน ส่งคณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตรระดับชุมชน
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14.2) คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
ชุมชน ส่งคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
อาเภอ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการพัฒนาด้าน
การเกษตรระดับชุมชน

ระยะเวลา
ภายใน 5 วัน หลังจากที่
ได้รับเอกสารจากกลุ่มย่อย
ในชุมชน

14.3) คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ คณะกรรมการพัฒนาด้าน
อาเภอ ส่งสานักงานเกษตรจังหวัด
การเกษตรระดับอาเภอ

ภายใน 5 วัน หลังจากที่
ได้รับเอกสารจาก
คณะกรรมการพัฒนาด้าน
การเกษตรระดับชุมชน
ภายใน
กันยายน 2561
เมษายน – กันยายน 2561

15) การติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุน
การดาเนินงานโครงการ
16) การรายงานผลการดาเนินงาน และผลการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ
17) ประเมินผลโครงการ

18) สรุปผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สานักงานเศรษฐกิจ
เมษายน – กันยายน 2561
การเกษตร/
กรมส่งเสริมการเกษตร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการเกษตร
กันยายน 2561

หมายเหตุ * คณะกรรมการฯ ศพก. ระดับอาเภอ หมายถึง คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรระดับอาเภอ ตามคู่มือฯ หน้า 79 ข้อ 3
** แผนปฏิบัติงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ต้องเป็นไปตามกาหนด
ในข้อ 2.2 วงเล็บ 10) และ วงเล็บ 11) กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดการดาเนินงานรายกิจกรรม
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รายละเอียดการดาเนินงานรายกิจกรรม
การสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้
การดาเนินกิจกรรมในทุกขั้นตอน
1. ประชุ ม ชี้ แ จงเจ้ า หน้ า ที่ สร้ า งความเข้ า ใจกั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เกิดความชัดเจน ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจให้แก่ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เกษตรอาเภอทุกอาเภอ เกษตรตาบลทุกตาบล และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.2 ระดับ จังหวัด ทาความเข้าใจขั้นตอนการดาเนินงานโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ เกี่ยวข้องระดับ
อาเภอ/จังหวัด ประธาน ศพก. และเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 ระดั บ อ าเภอ ท าความเข้ า ใจขั้ น ตอนการด าเนิ น งานโครงการให้ แ ก่ ค ณะกรรมการพั ฒ นา
ด้านการเกษตรระดับชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2. ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้การดาเนินกิจกรรมในทุกขั้นตอน เช่น กิจกรรมการฝึกอบรม
เกษตรกร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในระดับพื้นที่ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม เป็นต้น
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กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวอยู่
ร่วมบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต
1.2 เพื่อให้เกษตรกรมีศักยภาพในการรวมกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่ม
๒. เป้าหมาย
๒.๑ จุดดาเนินการ จานวน ๙,๑๐๑ ชุมชน (ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร)
๒.๒ จานวนเกษตรกรรวม 1,820,200 ราย เฉลี่ยชุมชนละ 200 ราย
กรณีที่เกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม มีน้อยกว่าชุมชนละ 200 ราย ให้สานักงานเกษตรอาเภอ
พิจ ารณาเปู าหมายเกษตรกรที่ เข้ ารั บ การฝึ กอบรมในภาพรวมระดั บ ตาบลและอ าเภอตามล าดั บ แต่ ต้อ ง
ไม่ น้ อยกว่า เปู าหมายเกษตรกรผู้ เ ข้า รั บการฝึ ก อบรมรวมของอ าเภอนั้น ๆ ที่ ก าหนดไว้ ในกรณที่ จาเป็ น
ถ้าจานวนเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมในระดับ อาเภอมีน้อยกว่าเปูาหมายที่กาหนดไว้จริง ให้สานักงาน
เกษตรอาเภอเสนอสานักงานเกษตรจังหวัดให้พิจารณาเปูาหมายในภาพรวมของระดับจังหวัด แต่ต้องไม่น้อยกว่า
เปูาหมายรวมของจังหวัดที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้ารับ
การฝึกอบรมจริง เท่านั้น
๓. คุณสมบัติของเกษตรกร
๓.๑ เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓.๒ เป็นเกษตรกรที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้
ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
3.3 เกษตรกรมีที่อยู่อาศัย หรือพื้นที่ทาการเกษตรอยู่ในชุมชน ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
๔. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฝึกอบรมเกษตรกร
4.1 การฝึกอบรมเกษตรกร สานักงานเกษตรอาเภอต้องดาเนินการให้ครบตามหลักสูตรและระยะเวลา
ที่กาหนด
4.2 สานักงานเกษตรอาเภอจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับเนื้อหาวิชา และพิจารณา
วิทยากรในพื้นที่เป็นลาดับแรก
5. รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรรายย่อย
5.1 โครงสร้างหลักสูตร
กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ได้กาหนด
หลักสูตรการฝึกอบรมจานวน 1 หลักสูตร จานวน 3 กลุ่มวิชา จานวน 18 ชั่วโมง ดังนี้
5.2 รายละเอียดกลุ่มวิชาภายใต้หลักสูตร
ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ 1) กลุ่มวิชาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อน
ประเทศ 2) กลุ่มวิชาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และ 3) กลุ่มวิชาการบริหารจัดการองค์กร
เกษตรกร โดยมีจานวนชั่วโมงของกระบวนการเรียนรู้และแหล่งวิทยากรของแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
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วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้ฐานวิธีคิด หลักการสาคัญ วิธีคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร อย่างมี
ความสุขและพอเพียงในการดารงชีวิต จานวน 2 วิชา จานวน ๓ ชั่วโมง ประกอบด้วย
ชื่อวิชา
ระยะเวลา
แหล่งวิทยากร
1. วิชาการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญา
1 ชั่วโมง ๑) กรมส่งเสริมการเกษตร
ของเศรษฐกิจพอเพียง
30 นาที ๒) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
(วิชาบังคับ)
ทุกจังหวัด
๓) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ทุกอาเภอ
๔) สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ทุกจังหวัด
๕) สานักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.)
(สาหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล)
๖) สานักงานประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.)
(สาหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล)
๗) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จานวน 6 ศูนย์ (สาหรับ
จังหวัดที่ใกล้เคียงที่ตั้งศูนย์)
8) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
9) วิทยากรเกษตรกร
10) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม
เป็นต้น
2. วิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคม
1 ชั่วโมง ๑) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
มีสุข
30 นาที สหกรณ์
(วิชาบังคับ)
๒) กรมส่งเสริมการเกษตร
๓) กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในพื้นที่
๔) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ทุกจังหวัด
๕) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ทุกอาเภอ
๖) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
๗) วิทยากรเกษตรกร
๘) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม
เป็นต้น
กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร วัตถุประสงค์เพื่อให้
เกษตรกรเรียนรู้วิธีการปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าผลผลิต เพื่อเพิ่มรายได้อย่าง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตและบริโภค
ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จานวน 5 วิชา จานวน ๑๐ ชั่วโมง ๓๐ นาที เป็น กลุ่ มวิชาหลัก ที่จะต้องจัดให้ มี
ในหลักสูตร จานวน 4 ชั่วโมง 30 นาที และเป็นวิชาเลือกตามสภาพพื้นที่ จานวน ๖ ชั่วโมง ประกอบด้วย

-20ชื่อวิชา
1. วิชาการบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสม
กับพื้นที่ (Zoning)
(วิชาบังคับ)

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง
30 นาที

แหล่งวิทยากร
๑) กระทรวงมหาดไทย
๒) กรมส่งเสริมการเกษตร
๓) สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12
๔) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด
๕) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
๖) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม
เป็นต้น

2. วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีตน้ ทุนอาชีพ
(วิชาบังคับ)

1 ชั่วโมง
30 นาที

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

1 ชั่วโมง
30 นาที

4. วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร
(วิชาเลือก)
เลือกเรียน จานวน 1 วิชา จากรายวิชา
ต่อไปนี้
1) การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร
4) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร
(พรบ.ปุ๋ย, พรบ.วัตถุอันตราย, พรบ.พันธุ์พืช

1 ชั่วโมง
30 นาที

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร
๒) สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
ทุกจังหวัด
๓) ครูบัญชีอาสา
๔) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
๕) วิทยากรเกษตรกร
๖) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม
เป็นต้น
๑) กรมส่งเสริมการเกษตร
๒) สถานีพัฒนาที่ดินเขต ทุกเขต
๓) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด
๔) สานักงานประมงจังหวัด ทุกจังหวัด
๕) สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกจังหวัด
๖) ศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่
๗) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่
๘) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
๙) วิทยากรเกษตรกร
๑๐) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม
เป็นต้น
๑) กรมส่งเสริมการเกษตร
๒) สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
๓) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด
๔) สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 1 - 8 (กรมวิชาการเกษตร)
๕) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ทุกจังหวัด (กรมวิชาการเกษตร)
๖) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ที่ 1, 6, 7, 8, 12, 16, 17 และ 20
(กรมส่งเสริมสหกรณ์)
๗) สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มอกช.) (สาหรับหน่วยงาน
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และ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช)
6) มาตรฐานสินค้าเกษตร
7) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

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

๔ ชั่วโมง
30 นาที

แหล่งวิทยากร
ใน กทม. และปริมณฑล)
๘) Q อาสา ในจังหวัดกาแพงเพชร, พิจิตร,
พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สระแก้ว และพัทลุง
(สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ)
๙) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
๑๐) วิทยากรเกษตรกร
๑๑) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม
เป็นต้น
๑) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
๒) กระทรวงมหาดไทย
๓) กรมส่งเสริมการเกษตร
๔) สานักงานประมงจังหวัด ทุกจังหวัด
๕) สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกจังหวัด
๖) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
๗) วิทยากรเกษตรกร
๘) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม
เป็นต้น

กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร
เรี ย นรู้ หลั กการแนวคิด การบริ ห ารจั ดการกลุ่ ม การจัดทาแผนการผลิ ต/โครงการ การจัดการสิ นเชื่อ
ด้านการเกษตร และการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร ตลอดจนทิศทางของตลาดสินค้าเกษตร จานวน 4 วิชา
จานวน 4 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วย
ชื่อวิชา
1. วิชาการบริหารจัดการกลุ่ม
(วิชาบังคับ)

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

แหล่งวิทยากร
๑) กรมส่งเสริมการเกษตร
๒) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ทุกจังหวัด
๓) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ทุกอาเภอ
๔) สานักงานสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด
(กรมส่งเสริมสหกรณ์)
๕) สานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และ 2
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) (สาหรับหน่วยงาน
ใน กทม. และปริมณฑล)
๖) สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) (สาหรับ
หน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล)
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ระยะเวลา

2. วิชาการจัดทาแผนการผลิต/โครงการ และ
การตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร
(วิชาบังคับ)

1 ชั่วโมง

3. วิชาการจัดการสินเชื่อด้านการเกษตร
(วิชาบังคับ)

1 ชั่วโมง

4. วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร
(วิชาบังคับ)

1 ชั่วโมง
30 นาที

แหล่งวิทยากร
๗) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
๘) วิทยากรเกษตรกร
๙) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม
เป็นต้น
1) กรมส่งเสริมการเกษตร
2) สานักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด
3) สานักงานสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด
(กรมส่งเสริมสหกรณ์)
4) สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) (สาหรับ
หน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล)
5) สานักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และ 2
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) (สาหรับหน่วยงานใน
กทม. และปริมณฑล)
6) สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ทุกจังหวัด
7) สานักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.) (สาหรับ
หน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล)
8) ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการในพื้นที่)
9) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
๑๐) วิทยากรเกษตรกร
11) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม
เป็นต้น
1) สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ทุกจังหวัด
2) สานักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.) (สาหรับ
หน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล)
๑) กรมส่งเสริมการเกษตร
2) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่
1-11 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
3) สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ทุกจังหวัด (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
4) สานักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด
5) หอการค้าจังหวัด ทุกจังหวัด
6) บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัด จากัด ทุกจังหวัด
7) สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ทุกจังหวัด
8) สานักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.) (สาหรับ
หน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล)
9) สหกรณ์การเกษตรที่ประสบความสาเร็จ
ในพื้นที่ (สามารถขอข้อมูล
ได้ที่สานักงานสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด)
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ระยะเวลา

แหล่งวิทยากร
๑๐) ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการในพื้นที่)
11) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
๑2) วิทยากรเกษตรกร
13) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม
เป็นต้น

๕.๓ แหล่งวิทยากร
๕.๓.๑ กรมส่งเสริมการเกษตร
๑) สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ที่ ๑-๙
๒) สานักงานเกษตรจังหวัด ทุกจังหวัด
๓) สานักงานเกษตรอาเภอ ทุกอาเภอ
4) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
5) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
6) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร
7) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ
8) หน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับการร้องขอ
๕.๓.๒ หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1) สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
2) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด
3) สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด
๔) สานักงานประมงจังหวัด ทุกจังหวัด
๕) สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกจังหวัด
๖) ศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่
๗) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่
8) สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ที่ 1-8 (กรมวิชาการเกษตร)
9) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ทุกจังหวัด (กรมวิชาการเกษตร)
10) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1,6,7,8,12,16,17 และ 20 (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
11) สานักงานสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
12) สหกรณ์การเกษตรที่ประสบความสาเร็จในพื้นที่ (สามารถขอข้อมูลได้ที่สานักงานสหกรณ์
จังหวัด ทุกจังหวัด)
13) สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
14) หน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับการร้องขอ
๕.๓.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑) กระทรวงมหาดไทย
๒) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด
๓) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ทุกอาเภอ
๔) สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ทุกจังหวัด
5) กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในพื้นที่
6) สานักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด

-247) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
8) สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทุกจังหวัด (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
9) สานักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.)
10) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 6 ศูนย์ ได้แก่
10.1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี
10.2) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
10.3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
10.4) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร
10.5) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่
10.6) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส
(สาหรับจังหวัดใกล้เคียงที่ตั้งศูนย์)
11) สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และ 2 (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
12) สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
13) สานักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.)
14) หอการค้าจังหวัด ทุกจังหวัด
15) บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด จากัด ทุกจังหวัด
๑6) ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการในพื้นที่)
17) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
18) หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่พิจารณาว่าเกี่ยวข้องและเหมาะสม
๕.๓.4 หน่วยงานในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล
1) สานักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.)
2) สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และ 2 (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
3) สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
4) สานักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.)
5) สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
6) หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนทีพ่ ิจารณาว่าเกี่ยวข้องและเหมาะสม
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 ในจังหวัดกาแพงเพชร, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สระแก้ว และพัทลุง
(สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
12) อื่นๆ

-255.๔ รายละเอียดเนื้อหาของกลุ่มวิชาและวิชา
กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ จานวน 2 วิชา จานวน ๓ ชัว่ โมง ดังนี้
หัวข้อวิชา
1. วิชาการพัฒนาการ
เกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(วิชาบังคับ)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการทาการเกษตรแบบยั่งยืน

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต
เทคนิค/
ระยะเวลา
ของหัวข้อวิชา
วิธีการ/สื่อ
1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑ ชั่วโมง - เอกสาร
2. การทาการเกษตรแบบยั่งยืน
๓๐ นาที - บรรยาย
3. กรณีตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็จ
- ppt
ในการดารงชีวิต และประกอบอาชีพการเกษตร
- VTR
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรม
เช่น เกษตรผสมผสาน และทฤษฎีใหม่ เป็นต้น
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้
- ศึกษาดู
งาน
- ฝึกปฏิบัติ

แหล่งวิทยากร
๑) กรมส่งเสริมการเกษตร
๒) สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด ทุกจังหวัด
๓) สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอ ทุกอาเภอ
4) สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
ทุกจังหวัด
๕) สานักกิจการนครหลวง
(ธ.ก.ส.) (สาหรับหน่วยงาน
ใน กทม. และปริมณฑล)
๖) สานักงานประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ (กปร.)
(สาหรับหน่วยงานใน กทม.
และปริมณฑล)
๗) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
จานวน 6 ศูนย์ (สาหรับ
จังหวัดที่ใกล้เคียงที่ตั้งศูนย์)
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หัวข้อวิชา

2. วิชาการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และสังคม
มีสุข
(วิชาบังคับ)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ
และเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข
ภายในชุมชน/ท้องถิ่น

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต
ของหัวข้อวิชา

1. แนวคิดและวิธีการเสริมสร้างความสัมพันธ์
และสังคมมีสุข
2. กรณีตัวอย่างการสร้างความสัมพันธ์และ
สังคมมีสุข

ระยะเวลา

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ

1 ชั่วโมง - เอกสาร
30 นาที - บรรยาย
- ppt.
- VTR
- กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
- ศึกษา
ดูงาน
- ฝึกปฏิบัติ

แหล่งวิทยากร
8) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
9) วิทยากรเกษตรกร
10) หน่วยงานอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
เป็นต้น
๑) หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
๒) กรมส่งเสริมการเกษตร
๓) กองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ในพื้นที่
๔) สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด ทุกจังหวัด
๕) สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอ ทุกอาเภอ
๖) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
๗) วิทยากรเกษตรกร
๘) หน่วยงานอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
เป็นต้น

-27กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร จานวน 5 วิชา จานวน ๑๐ ชั่วโมง ๓๐ นาที ดังนี้
หัวข้อวิชา
1. วิชาการบริหารจัดการ
การผลิตให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ (Zoning)
(วิชาบังคับ)

2. วิชาบัญชีครัวเรือน/
บัญชีต้นทุนอาชีพ
(วิชาบังคับ)

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต
เทคนิค/
ระยะเวลา
ของหัวข้อวิชา
วิธีการ/สื่อ
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1. การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร
1 ชั่วโมง - เอกสาร
การบริหารจัดการการผลิตและสินค้าเกษตร ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่
30 นาที - บรรยาย
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ได้แก่ การผลิตพืช สัตว์ เกษตรกรรม (Zoning) ได้แก่ การปรับเปลี่ยน
- ppt
และประมง
พื้นที่ และการปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตร เป็นต้น
- VTR
2. กรณีตัวอย่างที่ประสบผลสาเร็จ
- กิจกรรม
ในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร
แลกเปลี่ยน
ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่
เรียนรู้
เกษตรกรรม (Zoning)
- ศึกษาดู
งาน
- ฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ
1. การจดบันทึกบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน
1 ชั่วโมง - เอกสาร
และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทาบัญชีครัวเรือน/
- วิธีการจดบันทึกรายการรับ - จ่าย
30 นาที - บรรยาย
บัญชีต้นทุนอาชีพอย่างง่าย ได้ถูกต้อง ได้แก่ ในชีวิตประจาวันตามประเภทรายการที่เกิดขึ้น
- ppt
วิธีการจดบันทึกบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน
- การคานวณยอดรวมรายรับ – รายจ่าย
- VTR
และการจดบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ เป็นต้น และยอดเงินคงเหลือทุกเดือนที่มีรายการเกิดขึ้น
- กิจกรรม
2. การจดบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ
แลกเปลี่ยน
- ประเภทรายได้ ค่าใช้จ่าย และต้นทุนในการ
เรียนรู้
ประกอบอาชีพ
- ศึกษาดู
- การคานวณยอดรายได้ - ค่าใช้จ่าย และ
งาน
ต้นทุนประกอบอาชีพ เมื่อครบรอบการผลิต
- ฝึกปฏิบัติ
วัตถุประสงค์

แหล่งวิทยากร
1) กระทรวงมหาดไทย
2) กรมส่งเสริมการเกษตร
3) สานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 1-12
4) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
ทุกจังหวัด
๕) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
6) หน่วยงานอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
เป็นต้น
1) กรมส่งเสริมการเกษตร
2) สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด
3) ครูบัญชีอาสา
4) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
5) วิทยากรเกษตรกร
6) หน่วยงานอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
เป็นต้น
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หัวข้อวิชา

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

4. วิชาการพัฒนาด้าน
การเกษตร
(วิชาเลือก)

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต
ของหัวข้อวิชา
3. กรณีตัวอย่างการทาบัญชีครัวเรือน/บัญชี
ต้นทุนอาชีพของเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็จ
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1. เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้
องค์ความรู้/เทคโนโลยีในการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
882 ศูนย์ ที่แตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ หรือ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ คน พื้นที่ สินค้า เทคโนโลยีเด่นของสินค้าเกษตรหลักภายใน
ชุมชน
2. กรณีตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็จ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ คน พื้นที่ สินค้า
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านการผลิตของพื้นที่ในการ

1. หลักการ แนวคิด และวิธีการปฏิบัติ
ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่
- การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ

1 ชั่วโมง - เอกสาร
30 นาที - บรรยาย
- ppt
- VTR
- กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
- ศึกษาดู
งาน
- ฝึกปฏิบัติ

1 ชั่วโมง - เอกสาร
30 นาที - บรรยาย
- ppt

แหล่งวิทยากร

1) กรมส่งเสริมการเกษตร
2) สถานีพัฒนาที่ดินเขต
ทุกเขต
3) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
ทุกจังหวัด
4) สานักงานประมงจังหวัด
ทุกจังหวัด
5) สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ทุกจังหวัด
6) ศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่
7) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใน
พื้นที่
๘) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
๙) วิทยากรเกษตรกร
10) หน่วยงานอื่นๆตาม
ความเหมาะสม
เป็นต้น
วิชาที่ ๑ การจัดการดิน
และปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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หัวข้อวิชา

วัตถุประสงค์

เลือกเรียน จานวน 1 วิชา พัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร
จากรายวิชาต่อไปนี้
ให้มีประสิทธิภาพและสินค้ามีความปลอดภัย
4.1) การจัดการดินและ เพิ่มขึน้
ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2) การบริหารจัดการ
ศัตรูพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3) เครื่องจักรกล
เพื่อการเกษตร
4.4) เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเกษตร
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) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต
ของหัวข้อวิชา
- การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
เช่น การใช้ Application เป็นต้น
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร
(พรบ.ปุ๋ย, พรบ.วัตถุอันตราย, พรบ.พันธุ์พืช
และ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร
2. กรณีตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็จ
ในการพัฒนาด้านการเกษตร

ระยะเวลา

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ
- VTR
- กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
- ศึกษาดู
งาน
- ฝึกปฏิบัติ

แหล่งวิทยากร
หน่วยงานวิทยากร
๑.๑) กรมส่งเสริม
การเกษตร
๑.2) สานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 1-12
๑.3) สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัด ทุกจังหวัด
๑.4) สถาบันการศึกษา
ในพื้นที่
๑.๕) วิทยากรเกษตรกร
1.6) หน่วยงานอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
เป็นต้น
วิชาที่ 2 การบริหารจัดการ
ศัตรูพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพ
หน่วยงานวิทยากร
2.๑) กรมส่งเสริม
การเกษตร
2.2) สานักวิจัยและพัฒนา
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
ในพื้นที่
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
ในพื้นที่
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
ในพื้นที่
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) สานักวิจัยและพัฒนา
การเกษตรเขตที่ 1-8
(กรมวิชาการเกษตร)
5.3) ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเกษตรทุกจังหวัด
(กรมวิชาการเกษตร)
5.4) สถาบันการศึกษา
ในพื้นที่
5.5) วิทยากรเกษตรกร
5.6) หน่วยงานอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
เป็นต้น
วิชาที่ ๖ มาตรฐานสินค้า
เกษตร
หน่วยงานวิทยากร
6.๑) กรมส่งเสริม
การเกษตร
๖.๒) สานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร
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หัวข้อวิชา

วัตถุประสงค์

5. วิชาการสร้างรายได้
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและ
และลดค่าใช้จ่ายใน
ทักษะการปฏิบัติอาชีพในการสร้างรายได้
ครัวเรือน
และลดรายจ่ายในครัวเรือน
(วิชาเลือก)
เลือกเรียน จานวน ๓ วิชา
ตามความเหมาะสมของ
สภาพพื้นที่

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต
ของหัวข้อวิชา

1. หลักการแนวคิด ความสาคัญ ประโยชน์
และกรณีตัวอย่างอาชีพที่สร้างรายได้และ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน ตลอดจนเกษตรกร
ที่ประสบผลสาเร็จ
2. ฝึกปฏิบัติอาชีพเพื่อสร้างรายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรือน (ในระยะเวลาสั้น) เช่น
- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ระยะเวลา

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ

๔ ชั่วโมง - เอกสาร
๓๐ นาที - บรรยาย
- ppt
- VTR
- กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

แหล่งวิทยากร
แห่งชาติ (มกอช.) (สาหรับ
หน่วยงานใน กทม. และ
ปริมณฑล)
6.3) Q อาสา ในจังหวัด
กาแพงเพชร, พิจิตร,
พิษณุโลก, เพชรบูรณ์,
สระแก้ว และพัทลุง
(สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ)
6.4) สถาบันการศึกษา
ในพื้นที่
6.๕) วิทยากรเกษตรกร
6.6) หน่วยงานอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
เป็นต้น
1) หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
๒) กระทรวงมหาดไทย
3) กรมส่งเสริมการเกษตร
4) สานักงานประมงจังหวัด
ทุกจังหวัด

-34-

หัวข้อวิชา

วัตถุประสงค์

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต
ของหัวข้อวิชา
- การเพาะเห็ด
- การเพาะถั่วงอก
- การขยายพันธุ์ (พืช สัตว์ ประมง)
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เช่น การเลี้ยงกบ
คอนโด, การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์
- การผลิตสินค้าเพื่อใช้ในครัวเรือน
- การเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่น
เป็นต้น

ระยะเวลา

เทคนิค/
แหล่งวิทยากร
วิธีการ/สื่อ
- ศึกษาดู
5) สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
งาน
ทุกจังหวัด
- ฝึกปฏิบัติ 6) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
7) วิทยากรเกษตรกร
8) หน่วยงานอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
เป็นต้น

กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร จานวน 4 วิชา จานวน 4 ชั่วโมง 30 นาที ดังนี้
หัวข้อวิชา
1. วิชาการบริหารจัดการ
กลุ่ม
(วิชาบังคับ)

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต
ของหัวข้อวิชา
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1. การบริหารจัดการกลุ่ม ได้แก่ หลักการ
การบริหารจัดการกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม
แนวคิด ความสาคัญ องค์ประกอบ
ระบบการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร และ กระบวนการกลุ่ม และประโยชน์ของการ
สามารถนาไปปรับใช้กับกลุ่ม/องค์กรของ
รวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม
ตนเองได้
2. กรณีตัวอย่างที่ประสบผลสาเร็จ
ในการบริหารจัดการกลุ่ม
วัตถุประสงค์

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ
1 ชั่วโมง - เอกสาร
- บรรยาย
- ppt
- VTR
- กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
- ศึกษาดูงาน
- ฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลา

แหล่งวิทยากร
1) กรมส่งเสริมการเกษตร
2) สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด ทุกจังหวัด
3) สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอ ทุกอาเภอ
4) สานักงานสหกรณ์จังหวัด
ทุกจังหวัด
(กรมส่งเสริมสหกรณ์)
5) สานักงานส่งเสริมสหกรณ์
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หัวข้อวิชา

2. วิชาการจัดทาแผนการ
ผลิต/โครงการ และ
การตลาดเบื้องต้นของ
เกษตรกร
(วิชาบังคับ)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดทาแผนการผลิต/โครงการ และ
แผนการตลาดสาหรับสินค้าการเกษตรใน
เบื้องต้นได้

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต
ของหัวข้อวิชา

1. การจัดทาแผนการผลิตการเกษตร/โครงการ
การเกษตร ได้แก่ หลักการแนวคิด ความสาคัญ
ประโยชน์ และกรณีตัวอย่างการจัดทาแผน
การผลิตเบื้องต้น
2. การจัดทาแผนการตลาดเบื้องต้น ได้แก่
หลักการแนวคิด ความสาคัญ ประโยชน์ และ
กรณีตัวอย่างการจัดทาแผนการตลาดเบื้องต้น

ระยะเวลา

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ

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

แหล่งวิทยากร
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
และ 2
(กรมส่งเสริมสหกรณ์)
(สาหรับหน่วยงานใน กทม.
และปริมณฑล)
6) สานักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ (กรมส่งเสริม
สหกรณ์) (สาหรับหน่วยงาน
ใน กทม. และปริมณฑล)
7) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
๘) วิทยากรเกษตรกร
9) หน่วยงานอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
เป็นต้น
1) กรมส่งเสริมการเกษตร
2) สานักงานพาณิชย์จังหวัด
ทุกจังหวัด
3) สานักงานสหกรณ์จังหวัด
ทุกจังหวัด
(กรมส่งเสริมสหกรณ์)
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หัวข้อวิชา

วัตถุประสงค์

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต
ของหัวข้อวิชา
3. กรณีตัวอย่างการจัดทาแผนการผลิตและ
การตลาดเบื้องต้นที่ประสบผลสาเร็จ

ระยะเวลา

เทคนิค/
แหล่งวิทยากร
วิธีการ/สื่อ
- ศึกษาดู
4) สานักพัฒนาและถ่ายทอด
งาน
เทคโนโลยีสหกรณ์
- ฝึกปฏิบัติ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
(สาหรับหน่วยงานใน กทม.
และปริมณฑล)
5) สานักงานส่งเสริมสหกรณ์
พื้นที่ 1 และ 2
(กรมส่งเสริมสหกรณ์)
(สาหรับหน่วยงานใน กทม.
และปริมณฑล)
6) สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
ทุกจังหวัด
7) สานักกิจการนครหลวง
(ธ.ก.ส.) (สาหรับหน่วยงานใน
กทม. และปริมณฑล)
8) ภาคเอกชน
(ผู้ประกอบการในพื้นที่)
9) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
๑๐) วิทยากรเกษตรกร
11) หน่วยงานอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
เป็นต้น
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หัวข้อวิชา
3. การจัดการสินเชื่อด้าน
การเกษตร
(วิชาบังคับ)

4. วิชาการจัดการตลาด
สินค้าเกษตร
(วิชาบังคับ)

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต
ของหัวข้อวิชา
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1. ความรู้ข้อมูล วิธีการบริหารจัดการด้าน
การบริหารจัดการสินเชื่อเพื่อสร้างโอกาสการ สินเชื่อ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพด้าน ประกอบอาชีพด้านการเกษตร
การเกษตร
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการตลาดสินค้าเกษตร ได้แก่ ทิศทาง
และแนวโน้มการตลาด และการส่งเสริมและ
พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในท้องถิ่น เป็นต้น

1. หลักการแนวคิดการบริหารจัดการตลาด
สินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
(การตลาดนาการผลิต)
2. ช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตร ได้แก่
ตลาดชุมชน ตลาดออนไลน์ และอื่นๆ
๓. บรรจุภัณฑ์
๕. กรณีตัวอย่างที่ประสบผลสาเร็จในการ
จัดการตลาดสินค้าเกษตร ได้แก่ เกษตรกร/
กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ และอื่นๆ (ตามความ
เหมาะสม)

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ
1 ชั่วโมง - เอกสาร
- บรรยาย
- ppt
- VTR
- กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
- ศึกษาดูงาน
- ฝึกปฏิบัติ
1 ชั่วโมง - เอกสาร
30 นาที - บรรยาย
- ppt
- VTR
- กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
- ศึกษาดู
งาน
- ฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลา

แหล่งวิทยากร
1) สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
ทุกจังหวัด
2) สานักกิจการนครหลวง
(ธ.ก.ส.) (สาหรับหน่วยงาน
ใน กทม. และปริมณฑล)

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร
2) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1-11 (กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม)
3) สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ทุกจังหวัด
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
4) สานักงานพาณิชย์จังหวัด
ทุกจังหวัด
5) หอการค้าจังหวัด
ทุกจังหวัด
6) บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัด จากัด ทุกจังหวัด
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หัวข้อวิชา

วัตถุประสงค์

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต
ของหัวข้อวิชา

ระยะเวลา

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ

แหล่งวิทยากร
7) สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
ทุกจังหวัด
8) สานักกิจการนครหลวง
(ธ.ก.ส.) (สาหรับหน่วยงาน
ใน กทม. และปริมณฑล)
9) สหกรณ์การเกษตรที่
ประสบความสาเร็จในพื้นที่
(สามารถขอข้อมูลได้ที่
สานักงานสหกรณ์จังหวัด
ทุกจังหวัด)
๑๐) ภาคเอกชน
(ผู้ประกอบการในพื้นที่)
11) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
๑2) วิทยากรเกษตรกร
13) หน่วยงานอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
เป็นต้น

หมายเหตุ เฉพาะวิชาเลือก สามารถปรับเปลี่ยนวิชาเรียนได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ แต่จานวนชั่วโมงเรียนต้องครบตามที่กาหนดไว้ ในแต่ละกลุ่มวิชา คือ
 กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ จานวน ๓ ชัว่ โมง
 กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
จานวน ๑๐ ชั่วโมง ๓๐ นาที
 กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร
จานวน 4 ชัว่ โมง 30 นาที
รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๘ ชั่วโมง

-39๖. สื่อการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมย่อยการฝึกอบรมของเกษตรกร
6.1 หลักการ
สื่อการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือช่วยในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และสนับสนุนการเรียนรู้ของ
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป จึงได้รวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องจัดเก็บไว้ใน คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
๖.2 วัตถุประสงค์
๖.2.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกร
๖.2.๒ เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้
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 อื่นๆ
๖.4 ช่องทางเข้าถึงสื่อการเรียนรู้
คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (http://k-room.doae.go.th)

๖.5 ขั้นตอนการสืบค้นสื่อวีดิทัศน์ จานวน ๔ วิธี
๖.5.๑ วิธีที่ ๑ ค้นหาได้จากรายชื่อวิชาเรียน
- เลือกวิชาที่ต้องการค้นหาสื่อ

-40- เลือกสื่อที่ต้องการจากรายชื่อสื่อวีดิทัศน์ในวิชานั้น

- หน้าแสดงผล

๖.5.๒ วิธีที่ ๒ ค้นหาได้จากรายชื่อกลุ่มวิชา
- เลือกกลุ่มวิชาที่ต้องการค้นหาสื่อ

-41- เลือกสื่อที่ต้องการใช้จากรายชื่อสื่อ

- หน้าแสดงผล

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

- เลือกสื่อที่ต้องการใช้จากรายชื่อสื่อ
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- หน้าแสดงผล

๖.5.4 วิธีที่ ๔ ค้นหาสื่อจากการใช้คาค้นหา
- พิมพ์คาค้นหาที่ต้องการลงในช่อง

-43- 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 ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
สานักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทรฯ 0 2579 5517
- นางสาวมนพิภา หมื่นชนะ
สานักงานบริหารงานโครงการเกษตรยั่งยืน
กรมส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทรฯ 0 2579 3015
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ตัวอย่าง
การจัดตารางฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาการเกษตร
เวลา
วันที่
1

2

3

09.00 – 12.00 น.
การพัฒนาการเกษตร
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(เกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด)
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
(กรมส่งเสริมการเกษตร)
การบริหาร
จัดการกลุ่ม
(กรมส่งเสริม
การเกษตร)

13.00 – 16.00 น.

วิชาเลือก

การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
และสังคมมีสุข
(กอ.รมน.)

วิชาเลือก

การจัดการตลาด
สินค้าเกษตร
(สานักงานพาณิชย์
จังหวัด)

วิชาเลือก

การบริหารจัดการ
การผลิตให้เหมาะสม
กับพื้นที่ (Zoning)
(กรมพัฒนาที่ดิน)

บัญชีครัวเรือน/บัญชี
ต้นทุนอาชีพ
(ครูบัญชีอาสา)

วิชาเลือก

การจัดทา
แผนการผลิต/
โครงการ และ
การตลาด
เบื้องต้นของ
เกษตรกร
(สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด)

การจัดการ
สินเชื่อ
ด้าน
การเกษตร
(ธ.ก.ส.)
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ขั้นตอนการดาเนินการจัดการฝึกอบรมเกษตรกร
1. จัดเวทีชุมชน
คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
และจัดทาแผนการฝึกอบรม
สานักงาน
เกษตร
อาเภอ

สานักงานเกษตรอาเภอ

ขออนุมัติกิจกรรม/งบประมาณ
ยืมเงินราชการ
รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่าย

หลักฐานการเบิกจ่าย

คณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตรระดับ

ชุมชน

คณะกรรมการ
ศพก. ระดับ
อาเภอ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน
ประมงอาเภอ สานักงานปศุสัตว์
อาเภอ

รายงานแผน
สานักงาน
เกษตรจังหวัด

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร
ประกาศรับสมัครเกษตรกร และรับสมัครเข้าอบรมตามหลักสูตร
รวบรวมแผน
การฝึกอบรมใน
ภาพรวมจังหวัด

3. ตรวจสอบ คัดเลือก
และประกาศรายชื่อเกษตรกรผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
4. จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรม และเตรียมทีมวิทยากร
5. ดาเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนและหลักสูตรที่กาหนด
6. ประเมินและสรุปผลการฝึกอบรม

รายงานผล
รายงานผล

สานักงานเกษตรจังหวัด

การเบิกจ่ายงบประมาณการ
ฝึกอบรม

การดาเนินการฝึกอบรม

รวบรวมผล
การฝึกอบรม
ในภาพรวม
จังหวัด

รายงานแผน/ผล
การฝึกอบรม

สานักงานบริหารจัดการ
โครงการฯ
กรมส่งเสริมการเกษตร
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6. การดาเนินการฝึกอบรม
6.1 ก่อนการฝึกอบรม
6.1.1 จั ด ท ารายละเอี ย ดหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม กรมส่ ง เสริ ม การเกษตรด าเนิ น การจั ด ท า
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม เสนอให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิจารณาใช้ในการจัดทาหลักสูตร
6.1.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการฝึกอบรม ให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ดังนี้
1) ระดับกรม ประชาสัมพันธ์โครงการและการดาเนินงานโครงการ
2) ระดับพื้นที่ ประชาสัมพันธ์โครงการ และการรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
6.1.3 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ สร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกิดความชัดเจน ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
1) กรมส่ งเสริ มการเกษตร จัด ประชุ มชี้ แจงเพื่ อท าความเข้า ใจให้ แก่ ผู้ อานวยการ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เกษตรอาเภอทุกอาเภอ เกษตร
ตาบลทุกตาบล และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2) ระดั บ จั ง หวั ด ท าความเข้ า ใจขั้ น ตอนการด าเนิ น งานโครงการให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่
ผู้เกี่ยวข้องระดับอาเภอ/จังหวัด ประธาน ศพก. และเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ระดับอาเภอ ทาความเข้าใจขั้นตอนการดาเนินงานโครงการให้แก่คณะกรรมการ
พัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
6.2 ดาเนินการฝึกอบรม
6.2.1 การจัดเวทีชุมชน (ครั้งที่ ๑) โดยสานักงานเกษตรอาเภอ คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอาเภอ และคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานประมงอาเภอ สานักงานปศุสัตว์อาเภอ ฯลฯ ซึง่ ดาเนินการ ดังนี้
1) ชี้แจงทาความเข้าใจการดาเนินงานโครงการให้เกษตรกรรับทราบ
2) คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
3) จัดทาแผนการดาเนินงานฝึกอบรม (แบบ กย.1-01) โดยแผนการฝึกอบรมขึ้นอยู่กับ
บริบทของผู้จัด ทั้งนี้การจัดอบรมแต่ละรุ่น/ครั้ง ไม่ควรมีเกษตรกรหรือบุคคลเปูาหมายจานวนมาก (ไม่ควรเกิน
50 คน/รุ่น)
6.2.2 การประชาสั มพั น ธ์แ ละประกาศรั บ สมั ค รเกษตรกรเข้า รั บการฝึ ก อบรม (ประกาศฯ
อย่างน้อย 3 วัน) โดยสานักงานเกษตรอาเภอ คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ระดับอาเภอ และคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ซึง่ รับผิดชอบการดาเนินการ ดังนี้
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ทั่วถึง (คุณสมบัติ วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร) โดยจัดทากาหนดการ
ฝึกอบรม ตามแบบกาหนดการฝึกอบรม (แบบ กย.1-02)
6.2.3 การรับสมัครเกษตรกรตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดโดยสานักงานเกษตรอาเภอ
ตามแบบใบรับสมัครเกษตรกร (แบบ กย.1-03)
6.2.4 การคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม โดยสานักงานเกษตรอาเภอ ร่วมกับสานักงาน
ประมงอาเภอ และสานักงานปศุสัตว์อาเภอ คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ระดับอาเภอ และคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน คัดเลือกเกษตรกรเข้ารับ
การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ :ซึ่งเป็นเกษตรกรหรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชุมชนละ 200 ราย รวมทั้งสิ้นจานวน
1,820,200 ราย กรณีที่เกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม มีน้อยกว่า ชุมชนละ 200 ราย ให้สานักงานเกษตรอาเภอ

-47พิจ ารณาเปู าหมายเกษตรกรที่เ ข้า รั บ การฝึ กอบรมในภาพรวมระดั บ ต าบล และอ าเภอ แต่ ต้อ งไม่ ต่ากว่ า
เปูาหมายรวมของอาเภอที่กาหนดไว้ ถ้าหากจานวนเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในระดับ อาเภอ มีน้อยกว่า
เปู า หมายที่ ก าหนดไว้ จ ริ ง ให้ ส านั ก งานเกษตรอ าเภอเสนอส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด พิ จ ารณาเปู า หมาย
ในภาพรวมระดับจังหวัด แต่ต้องไม่ต่ากว่าเปูาหมายรวมของจังหวัดที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ จะต้องเป็น ไปตามความ
ต้องการของเกษตรกรทีป่ ระสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมจริงเท่านั้น
1) ตรวจสอบและพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการอบรมตามคุณสมบัติที่กาหนด
๒) ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม
6.2.5 การดาเนินการฝึกอบรม โดยสานักงานเกษตรอาเภอ คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอาเภอ และคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
ดาเนินการ ดังนี้
1) การเตรียมการก่อนการฝึกอบรม มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1.1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณสาหรับดาเนินการจัดฝึกอบรม
1.2) ติ ด ต่ อ ประสานงาน นั ด หมาย ท าหนั ง สื อ เชิ ญ วิ ท ยากร และแจ้ ง เกษตรกร
เปูาหมายเข้ารับการอบรม
1.3) ทาสัญญายืมเงินทดรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ
1.4) จัดเตรียมวัสดุฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ/อุปกรณ์ต่างๆ
1.5) จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม กาหนดการ
ฝึกอบรม เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกปฏิบัติ และสื่อวิดีทัศน์ประกอบการเรีย นการสอน โดยสามารถ
สืบค้นได้ที่เว็บไซต์ http : //9101subject.doae.go.th ฯลฯ
1.6) จัดเตรียมเชิญประธานในพิธีเปิด/ปิดการฝึกอบรม พร้อมทั้งร่างคากล่าวเปิด/ปิด
การฝึกอบรม
1.7) จัดเตรียมสถานที่จัดการฝึกอบรม
2) การเตรียมการระหว่างการฝึกอบรม มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
2.1) ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมประจาวัน
2.2) พิธีเปิด/ปิดการฝึกอบรม
2.3) จัดกิจ กรรมกลุ่ มสั มพันธ์ส อดแทรกระหว่างการฝึ กอบรมตามความเหมาะสม
เพื่อสร้างบรรยากาศการฝึกอบรม
2.4) อบรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรที่กาหนดรายวิชา (บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ)
2.5) จัดอาหารกลางวัน (โดยจัดจ้างกลุ่มแม่บ้าน หรือ กลุ่มในชุมชนดาเนินการ)
2.6) เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ (ค่าพาหนะเดินทางให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประจาวัน
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และค่าสมนาคุณวิทยากร) (ถ้ามี)
2.7) จัดทาใบประกาศนียบัตรมอบให้เกษตรกรที่ผ่านการอบรม โดยเกษตรอาเภอ
เป็นผู้ลงนามในใบประกาศนียบัตร
3) การรายงานผลการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรมให้ดาเนินการ ดังนี้
3.1) รายงานผลการฝึกอบรมหลังอบรมแต่ละรุ่น (ผลการอบรมและแบบประเมิน
ความรู้) โดยสานักงานเกษตรอาเภอรายงานผลให้สานักงานเกษตรจังหวัด ภายใน 3 วัน หลังอบรมแต่ละรุ่น
และสรุปรายงานผลการฝึกอบรมทั้งหมด ภายใน 5 วันหลังอบรมเสร็จสิ้นทุกรุ่น
3.2) รายงานผลการฝึกอบรมประจาเดือน โดยสานักงานเกษตรจังหวัดส่งรายงานให้
สานักงานบริหารจัดการโครงการฯ กรมส่งเสริมการเกษตร ทุกเดือน
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7. การติดตามและประเมินผล
7.1 การติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมฝึกอบรม
การติ ด ตามความก้ าวหน้ า กิ จ กรรมฝึ ก อบรม มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ติ ด ตามความก้ าวหน้ า การ
ดาเนินงานของทุกชุมชน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
7.1.1 สานักงานเกษตรอาเภอ บันทึกความก้าวหน้าและผลการฝึกอบรมแต่ละรุ่นลงระบบของ
กรมส่งเสริมการเกษตรตามเวลาที่กาหนด และรายงานผลการดาเนินกิจกรรมการฝึกอบรม เสนอสานักงาน
เกษตรจังหวัด ภายใน 3 วัน หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแต่ละรุ่น
7.1.2 สานักงานเกษตรอาเภอ ประเมินผลการฝึกอบรม ตามแบบ กย.1-06 ทุกรุ่น ทุกหลักสูตร
และให้ส่ งเอกสารผลการประเมิน การฝึกอบรมที่สานักงานเกษตรจังหวัด 15 วัน หลังสิ้ นสุดการอบรมทุก
หลักสูตร เพื่อรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
7.1.3 สานักงานเกษตรจังหวัด รวบรวมผลการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงานต่อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด และกรมส่งเสริมการเกษตร ทุกวันจันทร์นับตั้งแต่
เริ่มการฝึกอบรม (รายงานตามระบบปกติ) และส่งรายงานให้สานักงานทาง E – mail : doae9101@hotmail.com
7.2 การประเมินผลภาพรวมกิจกรรม
กรมส่ งเสริ ม การเกษตร ด าเนิน การประเมิ นผลการจั ด กิ จ กรรมการฝึ ก อบรมเกษตรกรตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อประเมินผลการนาความรู้ของเกษตรกรที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ และ
ประเมิ น ความพึง พอใจของเกษตรกรที่ มีต่ อ การฝึ ก อบรม และรายงานผลเสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

8. แนวทางปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร
8.1 แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายของกรมส่งเสริมการเกษตร
8.1.1 ขั้นตอนการโอนเงินงบประมาณ
1) เมื่อสานักงบประมาณแจ้งจัดสรรการอนุมัติเงินงบประมาณ ให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ดาเนินการตรวจสอบจานวนเงินในระบบ GFMIS
2) ดาเนินการจัดสรรเงินงบประมาณ ให้สานักงานเกษตรจังหวัด ตามแผนฝึกอบรมและ
รายการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติในระบบ GFMIS พร้อมแจ้งให้สานักงานเกษตรจังหวัดทราบ
8.1.2 การจัดทาบัญชีและการรายงานผลปฏิบัติตามระบบบัญชีของทางราชการ
8.1.3 หลักฐานประกอบการโอนเงิน
1) หนังสืออนุมัติการโอนเงิน
2) แผนการฝึกอบรมและรายการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
8.2. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินของสานักงานเกษตรจังหวัด
เมื่อได้รับการแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ตรวจสอบจานวนเงิน
ในระบบ GFMIS
8.2.1 ผู้ปฏิบัติงานในการดาเนินการฝึกอบรม สามารถนาใบสาคัญคู่จ่ายมาเบิกเงินสด หรือ
ดาเนิ น การยื มเงิน ราชการไปดาเนิ น การจัดการฝึ กอบรมจากส านักงานเกษตรจังหวัด โดยต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้

-491) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ
คานิยาม
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ
การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่
เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน ที่มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาบุ ค คลหรื อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน แต่ ไ ม่ มี ก ารรั บ ปริ ญ ญาหรื อ
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 และกรณีมีการเบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกาหนดไว้ แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (หมวด 2 ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม)
- โครงการหรือหลักสูตรที่ส่วนราชการเป็นผู้จัด หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นต้องได้รับ
การอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้
- การจัดการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมให้ส่วนราชการ ต้องพิจารณาอนุมัติ
เฉพาะผู้ ที่ ป ฏิบั ติห น้ าที่ที่ เกี่ย วข้องหรื อ เป็น ประโยชน์ต่อส่ ว นราชการนั้ นตามจานวนที่ เห็ น สมควรและให้
พิจารณาด้านการเงินด้วย
- การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการอบรมภายในประเทศเท่านั้น
ผู้จัดการฝึกอบรม
ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
ฝึกอบรมตามโครงการ/หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
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รายการ
1. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม (ถ้าจัดเลี้ยงให้พิจารณา
กลุ่มแม่บ้านในชุมชน ดาเนินการเป็น
ลาดับแรก)
2. ค่ายานพาหนะในการเดินทางของ
ผู้รับการอบรม

วงเงินประมาณการค่าใช้จ่าย

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ดาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการ

เหมาจ่ายรายละ
150 บาท/วัน

- ขอทาความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง
- ดาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการ
ดาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการ

3. ค่าวัสดุฝึกอบรม (ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ
และเอกสารสร้างทักษะ ฯลฯ)
4. ค่าสมนาคุณวิทยากร

ชั่วโมงละ 300 บาท

- ดาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการ
- วิชาที่มีวิทยากรบรรยาย/ฝึก
ปฏิบัติมากกว่า 1 คน สามารถ
เบิกจ่ายได้วิชาละ 1 คน เท่านั้น
5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง 500 บาท/วัน/แห่ง
- ขอทาความตกลงกับ
สถานที่ฝึกอบรม (ศูนย์เรียนรู้ฯ* หรือ
กระทรวงการคลัง
ศูนย์เรียนรู้ฯ* เครือข่าย หรือสถานที่อื่นๆ
- ดาเนินการตามระเบียบของทาง
ที่กาหนดเป็นสถานที่ฝึกอบรม)
ราชการ
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการตามระเบียบของทาง
ฝึกอบรม
ราชการ
หมายเหตุ * ศูนย์เรียนรู้ฯ หมายถึง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
กรณีมีการปรับแผนการฝึกอบรม
ต้องดาเนินการขออนุมัติปรับแผนการฝึกอบรมจากผู้มีอานาจอนุมัติทุกครั้ง หากมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของโครงการพร้อมมีเหตุผลประกอบการปรับแผนในประเด็น ดังนี้
- เนื้อหาหลักสูตร
- กลุ่มเปูาหมาย
- เพิ่มวงเงิน
ทั้งนี้ ค่าอาหารกลางวัน (ในกรณีส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร) และค่ายานพาหนะในการเดินทาง
ของผู้รับการฝึกอบรม ให้จ่ายโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารรัฐวิสาหกิจของเกษตรบุคคลนั้น โดยให้แนบสาเนา
หน้าสมุดธนาคารรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) ที่ระบุชื่อบัญชี
เกษตรกรผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมมาพร้อมใบรับสมัครเข้ารับการฝึ กอบรมของเกษตรกรในวันลงทะเบียน
เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะโอนเงินเข้าบัญชีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในแต่ละรุ่น อนึ่ง ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น
จากการโอนเงิน อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับโอน

-512) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในส่วนราชการมีการยืมเงินราชการ ซึ่งเป็นเงินที่ส่วนราชการ
จ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติราชการอื่นใด ดังนี้
การยืมเงิน การจัดทาสัญญาการยืมเงิน เอกสารประกอบการยืมเงิน การส่งหลักฐานการจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม
และการรับคืนเงินยืม ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
คานิยาม
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงส่วนราชการประจาจังหวัดด้วย
“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้ผู้รับหรือเจ้าหนี้
ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
“เงิน ยืม” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้ แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือ
เงินนอกงบประมาณ
“ลูกหนี้เงินยืม” หมายถึง บุคคลภายในกรมส่งเสริมการเกษตรยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการสาหรับปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอก
งบประมาณ
การเบิกจ่ายเงินยืม
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการยืมเงิน
1. สัญญาการยืมเงิน ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด
2. สัญญาการยืมเงินให้จัดทาขึ้นสองฉบับ โดยเมื่อผู้ยืมได้รับเงินตามสัญญาการยืมแล้วให้
ลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้งสองฉบับ พร้อมกับมอบให้สานักงานเกษตรจังหวัดผู้เก็บรักษาไว้เป็น
หลักฐานหนึ่งฉบับ ให้ผู้ยืมเงินเก็บไว้หนึ่งฉบับ พร้อมประมาณค่าใช้จ่ายในการยืมเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3. ผู้มีอานาจอนุมัติการจ่ายเงินยืม คือ หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
3.1 การอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการโดยให้ผู้ยืมใช้ตามวัตถุประสงค์ของการยืม
และให้ผู้มีอานาจอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จาเป็นเท่านั้น และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้
ชาระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน
3.2 การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ได้ทาสัญญาการยืมเงิน และผู้มีอานาจได้
อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบสัญญาการยืมเงินและการจัดทาทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน
สานักงานเกษตรจังหวัดตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน และจัดทาทะเบียนคุมสัญญาการยืม
เงินระบุวันครบกาหนดส่งใช้คืนเงินยืมในสัญญาการยืมเงินเป็นไปตามระเบียบ โดยให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่าย
และเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในกาหนดระยะเวลา ดังนี้
1. กรณี เ ดิ น ทางไปประจ าต่ า งส านั ก งาน หรื อ การเดิ น ทางไปราชการประจ าใน
ต่างประเทศ หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือธนาณัติ แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับเงิน
2. กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่ง
แก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน 15 วัน นับจากวันกลับมาถึง

-523. การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (1) หรือ (2) ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับเงิน
ในกรณี ที่ ผู้ ยื ม ได้ ส่ ง หลั ก ฐานการจ่ า ย เพื่ อ ส่ ง ใช้ คื น เงิ น ยื ม แล้ ว มี เ หตุ ต้ อ งทั ก ท้ ว ง
ให้ส่วนราชการ ผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคาทักท้วงภายใน 15 วัน
นับจากวันที่ได้รับคาทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ดาเนินการตามคาทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ทราบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมดาเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืม
เท่าจานวนที่ทักท้วงนั้น
ขั้นตอนที่ 3 การส่งหลักฐานการจ่ายชดใช้คืนเงินยืม
1. เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม (ถ้ามี) ให้สานักงานเกษตร
จั งหวั ดบั น ทึ กการรั บ คื น ในสั ญญาการยื ม เงิน พร้อ มทั้งออกใบเสร็ จรับเงิน และหรื อใบรับใบส าคัญ ตามที่
กรมบัญชีกลางกาหนด ให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน
2. สานักงานเกษตรจังหวัดดาเนินการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายที่ส่งใช้คืนเงินยืมให้
ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี พร้อมเสนอผู้มีอานาจอนุมัติเบิกจ่าย
และเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อการบันทึกบัญชีและประกอบการตรวจสอบ
3. กรณีที่ผู้ยืมมิได้ชาระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้สานักงานเกษตรจังหวัด
เรียกให้ ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายคืนเงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และกรณีที่ผู้
ยืมเงินไม่จัดส่งหลักฐานการจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม สานักงานเกษตรจังหวัดเสนอหัวหน้าหน่วยงานทราบและ
พิจ ารณาสั่งการให้หั กเงิน เดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใด ที่ผู้ ยืมพึงได้รับจากทาง
ราชการ ชดใช้จานวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนตามที่ระบุไว้ตามสัญญาการยืมเงินทันที
ขั้นตอนที่ 4 การจัดทาบัญชีและการรายงานผล ปฏิบัติตามระบบบัญชีของทางราชการ
8.2.2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5) หนังสือตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 รวมถึ ง
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และหนังสือเวียนอื่น ๆ หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
6) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
เรื่ อ งการจั ด อาหาร อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม และค่ า เช่ า ที่ พั ก ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
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หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินด้านผู้จัดการฝึกอบรม
1. โครงการหรือหลักสูตรที่ได้รับการอนุมติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
2. หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปจัดฝึกอบรม (ถ้ามี)
3. บัญชีแสดงการลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. หนังสือเชิญวิทยากร ทั้งนี้ การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าพาหนะรับจ้างของวิทยากร ให้ใช้
ใบสาคัญรับเงินสาหรับวิทยากร
5. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
5.1 ใบเสร็จรับเงินของค่าอาหาร ต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 41
5.2 เอกสารการจัดซื้อและจัดจ้างสาหรับรายการที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5.3 ค่ายานพาหนะ
5.3.1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งจัดหาตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.4/ว322
เรื่อง แนวทางปฏิบั ติในการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว462
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
5.3.2 ค่ายานพาหนะของผู้รับการฝึกอบรมใช้แบบใบสาคัญรับเงินที่กระทรวงการคลังกาหนด
1) สัญญาการยืมเงิน (กรณีที่มีการยืมเงิน)
2) หลักฐานเอกสารการส่งหลักฐานการจ่ายชดใช้คืนเงินยืมราชการและหนังสืออนุมัติ
การเบิกจ่ายเงินจากผู้มีอานาจอนุมัติ
3) กรณีมีเงินเหลือจ่ายเกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ยืมให้ผู้ยืมชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจน
พร้อมกับการส่งหลักฐานการจ่ายที่ส่งใช้คืนเงินยืม
4) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
หมายเหตุ ใบเสร็จรับเงินต้องมีรายละเอียดตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนา
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 41 ดังนี้
- ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
- วัน เดือน ปง ที่รับเงิน
- รายละเอียดแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
- จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
- ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นโครงการแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. สานั กงานเกษตรจั งหวัดจัดเก็บเอกสารหลั กฐานการจ่ายเงินของโครงการเพื่อใช้ประกอบการ
ตรวจสอบ
2. สานักงานเกษตรจังหวัด กากับ ติดตาม ดูแล และการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการ
ฝึกอบรมและการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการอย่างเคร่งครัด
3. สานักงานเกษตรจังหวัดจัดทาบัญชีรับ-จ่ายเงินของโครงการ
4. ให้ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการจัดการฝึกอบรมรายงานผลการฝึกอบรมให้สานักงานเกษตรจังหวัด
เพื่อทราบและรวบรวมเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร

-54-

กิจกรรมการพัฒนากลุม่ เกษตรกร
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

๒. เป้าหมาย
๒.๑ จุดดาเนินการ จานวน ๙,๑๐๑ ชุมชน (ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร)
๒.๒ สนับสนุนการดาเนินการประกอบการของเกษตรกรชุมชนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

3. คุณสมบัติกลุ่มย่อยในชุมชน
3.1 เป็นกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และไม่เป็นนิติบุคคล ในกรณีที่เป็นกลุ่มธรรมชาติหรือกลุ่มตั้งขึ้นใหม่ต้องได้รับรองจากคณะกรรมการพัฒนา
การเกษตรระดับชุมชน
3.2 ประกอบด้วยเกษตรกรสมาชิกกลุ่มละไม่น้อยกว่า ๒๕ ราย และมีคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า
10 ราย ประกอบด้ ว ย ประธาน รองประธาน เหรั ญ ญิ ก กรรมการและเลขานุ ก าร โดยสามารถแต่ ง ตั้ ง
คณะทางานและมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกกลุ่มย่อยในชุมชนดาเนินการต่างๆ ตามความจาเป็น
3.3 ต้องมีเกษตรกรสมาชิกที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร จานวนไม่น้อยกว่า 10 ราย
3.4 เกษตรกรสมาชิ ก ต้ อ งเป็ น เกษตรกร และ/หรื อ สมาชิ ก ในครั ว เรื อ นเกษตรกรที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
เกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.5 มีความพร้อมในการพัฒนาและจัดทาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการ

4. ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
4.๑ ประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้เกษตรกรที่ผ่านการ
อบรมรวมกลุ่ม เพื่อการจัดทาโครงการ ตามแบบเสนอโครงการฯ (แบบ กย.2-01)
4.2 จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 โดยสานักงานเกษตรอาเภอ
4.2.1 รับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ และรับทราบความต้องการของชุมชน โดยเชิญเกษตรกรที่
ผ่านการอบรมรวมกลุ่มและจัดทาโครงการ ตามแบบเสนอโครงการฯ (แบบ กย.2-01) เกษตรกรอื่นๆ กลุ่มย่อย
ในชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน
4.2.2 คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน (ตามคู่มือฯ หน้า 78 ข้อ 2) และกลุ่ม
ย่อยในชุมชนร่วมกันพิจารณาโครงการที่กลุ่มเกษตรกรจัดทารายละเอียดโครงการเสนอ เพื่อนาเสนอขอรับการ
สนับสนุน ทั้งนี้ แต่ละชุมชนสามารถคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเพื่อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนได้มากกว่า ๑
กลุ่ม โดยให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนนั้น ๆ และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอยู่ภายในงบประมาณไม่เกิน
๓๐๐,๐๐๐ บาท/ชุมชน โดยมีระเบียบวาระ และสาระสาคัญของการจัดเวทีชุมชน ดังนี้
๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมของชุมชน รวมทุกโครงการในวงเงินไม่
เกิน 300,000 บาท ต่อชุมชน จากการเสนอข้อมูลและความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทาเป็นกิจกรรมหรือ
โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในรูปแบบกลุ่มย่อยในชุมชน กรณีที่ยังไม่มีการรวมกลุ่ม ให้ใช้มติที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ในการรับรองการจัดตั้งกลุ่ม
๒) การมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีธนาคาร/เบิกจ่ายเงิน

-552.1) คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน เป็นรายชุมชน และกลุ่มย่อย
ในชุมชน มอบหมายเปิดบัญชีและการเบิกจ่ายเงินเป็นรายโครงการ
2.2) เงื่อนไขผู้มีอานาจเบิกจ่ายของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
และกลุ่มย่อยในชุมชน มอบหมายคณะกรรมการเปิดบัญชีธนาคาร จานวน 3 คน โดยมีอานาจในการเบิก
จ่ายเงิน จานวน 2 ใน 3 คน ของจานวนผู้เปิดบัญชีธนาคาร
ทั้งนี้ ผู้มีอานาจลงนามในการเบิกจ่ายของกลุ่มย่อยในชุมชนต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ทาสัญญายืมเงินกับ
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
3) การมอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดซื้อและตรวจรับวัสดุอุปกรณ์
กลุ่ ม ย่ อ ยในชุ ม ชนมอบหมายคณะท างานจั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ อย่ า งน้ อ ยจ านวน
2 คน และคณะทางานตรวจรับ วัส ดุอุป กรณ์ อย่างน้อย จานวน 2 คน โดยทั้ง 2 คณะ ต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกัน ทั้งนี้ ให้กลุ่มย่อยในชุมชนเป็นผู้กาหนดรหัสในตัววัสดุอุปกรณ์คงทนหรือครุภัณฑ์
4.2.3 คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนรวบรวมโครงการของชุมชนเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ เพื่อพิจารณาอนุมัติโ ครงการ และเห็นชอบแผนการ
ปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนธุรกิจ ตามแบบสรุปการขอรับการสนับสนุนโครงการของชุมชน
(แบบ กย.2-02)
4.2.4 ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกิดความชัดเจน ความ
เข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
1) คณะกรรมการพั ฒ นาด้านการเกษตรระดับอาเภอ จัดประชุ มคณะกรรมการเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติโครงการของชุมชนที่ผ่านความเห็นชอบ ตามข้อ 4.2.3 พร้อมจัดทารายงานการประชุม โดย
พิจารณาตามกลุ่มโครงการ/กิจกรรม และเงื่อนไขโครงการ โดยสานักงานเกษตรอาเภอ ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ ดาเนินการ ดังนี้
1.1) กรณี โ ครงการที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ จั ด ท าสรุ ป การจั ด ท าแผน/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ กย.2-05) และรวบรวม เสนอให้สานักงานเกษตร
จังหวัด
1.2) กรณีโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ส่งกลับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร
ระดับชุมชน พิจารณาปรับแก้ไขโครงการภายในระยะเวลาที่กาหนด และเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาด้าน
การเกษตรระดับอาเภอพิจารณาต่อไป
1.3) กรณีโ ครงการที่ไม่อยู่ภายใต้กรอบโครงการ 8 กลุ่ ม หรือโครงการที่ต้องการ
การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาอนุมัติรวบรวมเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
ตามแบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ (แบบ กย.2-03)
2) คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ ร ะดั บ จั ง หวั ด พิ จ ารณาอนุ มั ติ
โครงการที่ไม่อยู่ภายในกรอบโครงการ 8 กลุ่ม หรือโครงการที่ต้องการการพิจารณาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาอนุมัติ พร้อมจัดทา
รายงานการประชุมและเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1) กรณี โ ครงการได้ รั บ การอนุ มั ติ จั ด ท าสรุ ป การจั ด ท าแผน/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ กย.2-05) รวบรวม และเสนอให้สานักงานเกษตร
จังหวัด

-562.2) กรณี โ ครงการไม่ไ ด้รั บการอนุมัติ ส่ ง กลั บ ส านักงานเกษตรอาเภอ และส่ งต่ อ
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน พิจารณาปรับแก้ไขโครงการภายในระยะเวลาที่กาหนด และ
เสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด พิจารณาต่อไป
ตามแบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
เพื่อพิจารณาอนุมัติระดับจังหวัด (แบบ กย.2-04)
4.๒.5 รวบรวมและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
สานักงานเกษตรจังหวัด รวบรวมแบบสรุปการจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ กย.2-05) และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด
4.๓ ขั้นดาเนินงานโครงการตามแผนที่เสนอขอรับการสนับสนุน
เมื่อกรมส่งเสริมการเกษตรโอนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัด แล้ว และมีการโอน
จัดสรรงบประมาณต่อไปยัง คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน กลุ่มย่อยในชุมชน ตามลาดับ
กลุ่มย่อยในชุมชนเริ่มดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ
4.4 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติงานในโครงการ ภายหลังจากคณะกรรมการ
พัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด พิจารณา
อนุมัติแล้ว ตามแต่กรณีนั้น ให้ กลุ่มย่อยที่ดาเนินโครงการฯ ทาหนังสือขออนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
และให้คณะกรรมการฯ ที่พิจารณาอนุมัติ พิจารณาเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติงานได้ตามเหตุผล
สมควรและเหมาะสม โดยไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งให้ ส านักงานเกษตรอาเภอแจ้งให้
สานักงานเกษตรจังหวัดทราบ เพื่อรายงานผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป

5. ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุน
5.1 เป็น โครงการ/กิจกรรมที่ส ามารถดาเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน สร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย และมีความยั่งยืน
5.2 เป็นโครงการ/กิจกรรมในลักษณะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับ
มาตรฐานสินค้าภายใต้กรอบโครงการ ประกอบด้วย
5.2.1 ด้านการผลิตพืช พันธุ์พืช
5.2.2 ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการปรับปรุงบารุงดิน
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 ด้านการเกษตรอื่นๆ ให้เป็นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัด

-575.3 เป็นโครงการที่เกษตรกรกลุ่มย่อยในชุมชนที่เสนอโครงการ สามารถดาเนินการได้เอง และควรมี
แผนใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องหรือเป็นการพัฒนาต่อยอดโครงการเดิมที่สามารถพัฒนาเป็นกลุ่มประกอบการ
เชิงธุรกิจการเกษตรต่อไปได้
5.4 เป็นโครงการที่มีความครบถ้วน ในมิติด้านการผลิต การจาหน่ายเพื่อสร้างรายได้โดยโครงการต้อง
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) กลุ่ ม ย่ อยในชุ มชนที่จั ดทาโครงการฯ เพื่อขอรับ การสนั บสนุ นงบประมาณ ต้ องมี
สมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ไม่น้อยกว่า 10 ราย
ในกลุ่มย่อยในชุมชน
2) กลุ่มย่อยในชุมชนที่เสนอโครงการต้องดาเนินการโดยกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในชุมชน
ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และไม่เป็นนิติบุคคล ในกรณีที่เป็นกลุ่มธรรมชาติ
หรือกลุ่มตั้งขึ้นใหม่ต้องได้รับรองจากคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับชุมชน
3) งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ต้องใช้สาหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เท่านั้น (ไม่มีค่าจ้างแรงงานและค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมใดๆ)
4) โครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จะต้ อ งไม่ซ้ าซ้ อนกั บ โครงการที่ ไ ด้ รับ งบประมาณ
ประจาปงงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปงงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก
หน่วยราชการหรือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
5) การพิจารณาโครงการของกลุ่มย่อยในชุมชนเพื่อรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ให้
5.1) จัดลาดับตามความสาคัญของโครงการ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของ
โครงการ ทั้งแผนดาเนิน งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จานวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์โครงการ
ที่ดาเนิ น การแล้ ว มีผ ลตอบแทนคุ้ม ค่า เป็นโครงการที่ มี แนวโน้มในการพั ฒ นาเชิงธุ รกิจได้ และความเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน เป็นต้น
5.2) พิจารณาจากศักยภาพของกลุ่มย่อยในชุมชนที่ดาเนินการแล้วก่อให้เกิดรายได้
เช่น มีเงินทุนหมุนเวียน แผนธุรกิจ ฯลฯ
5.3) ในการคัดเลือกและเห็นชอบโครงการ คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ต้องมีมติ
เห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการทั้งหมด และมีการบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
6.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม โดยคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร
ระดับอาเภอ
6.2.1 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน และมีความยั่งยืน
6.2.2 เป็นโครงการ/กิจกรรมในลักษณะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าภายใต้กรอบโครงการ 8 ด้าน ประกอบด้วย

-581) ด้านการผลิตพืช พันธุ์พืช
2) ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการปรับปรุงบารุงดิน
3) ด้านการจัดการศัตรูพืช
4) ด้านฟาร์มชุมชน
5) ด้านการผลิตอาหารการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
6) ด้านปศุสัตว์
7) ด้านประมง
8) ด้านการผลิตแมลงเศรษฐกิจ
6.2.3 เป็นโครงการที่กลุ่มย่อยในชุมชนที่เสนอโครงการสามารถดาเนินการได้เอง
6.2.4 เป็นโครงการที่มีความครบถ้วน ในมิติด้านการผลิต การจาหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ
6.2.5 กรณีกลุ่มย่อยในชุมชนมีการเสนอโครงการใดโครงการหนึ่งนอกเหนือจาก 8 กลุ่มกิจกกรม
ตามคู่มือฯ หน้า 56 ข้อ 5.2.9 ให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอนาเสนอคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาเฉพาะโครงการของกลุ่มย่อยนั้นๆ
6.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัด
6.3.1 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน และมีความยั่งยืน
6.3.2 เป็นโครงการที่กลุ่มย่อยในชุมชนเสนอด้านการเกษตรอื่นๆ นอกเหนือจาก 8 กลุ่มกิจกรรม
(ตามคู่มือฯ หน้ า 56 ข้อ 5.2.9 หรื อเป็นโครงการที่คณะกรรมการพัฒ นาด้านการเกษตรระดับอาเภอ
มีความเห็นว่าให้มีการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
6.3.3 เป็นโครงการที่มีความครบถ้วน ในมิติด้านการผลิต การจาหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ

7. เงื่อนไขโครงการ
7.1 เงื่อนไขหลักเกณฑ์ของโครงการ
7.1.1 กลุ่ ม ย่ อ ยในชุ ม ชน ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามคู่ มื อ ฯ หน้ า 57 ข้ อ 6.1.2 และ
หน้า 77 ข้อ 1 กลุ่มย่อยในชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
7.1.2 การสนับสนุนงบประมาณ ภาครัฐจะสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 300,000 บาท ต่อชุมชน
(ไม่จากัดจานวนโครงการ) 1 กลุ่มย่อยในชุมชนเสนอได้ 1 โครงการ
7.1.3 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ต้องใช้สาหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น
ทั้งนี้ ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการใช้แรงงานในการดาเนินงานตามโครงการ หรือเป็นไปตามมติของกลุ่มย่อยใน
ชุมชนในการบริหารจัดการเพื่อการมีส่วนร่วมให้โครงการประสบความสาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
7.2 วัสดุอุปกรณ์ มีคุณภาพและเหมาะสมตามราคา ดาเนินการโดยคณะทางานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
และคณะทางานตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกลุ่มย่อยในชุมชน ทั้งนี้ คณะทางาน ตรวจ
รับวัสดุอุปกรณ์ต้องตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ ณ ที่ตั้งของกลุ่มย่อยในชุมชน
7.2.1 การจัดซื้อจัดหาควรพิจารณาจากแหล่งในชุมชนเป็นลาดับแรก ทั้งนี้ วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มี
ราคามาตรฐานให้อ้างอิงจากราคาท้องถิ่น

-597.2.2 กรณีที่มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ชิ้นที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่คณะกรรมการ
พัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอกาหนดให้ต้องมีใบสืบราคาสินค้าในท้องถิ่นแนบมาด้วย อย่างน้อย 2 แหล่ง
ผู้ขาย ทั้งนี้ การจัดซื้อจะต้องมีหลักฐานการจัดซื้อระบุสินค้าที่จัดซื้อ
7.2.3 ไม่จัดซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมีปูองกันและกาจัดศัตรูพืช กรณีต้องการจัดซื้อสารเคมี เช่น ยูเรีย
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาปุ๋ยอินทรีย์ ก็สามารถจัดซื้อได้
7.3 สถานที่ดาเนินการ
7.3.1 กรณีเป็น สถานที่ส าธารณะต้องมีห นังสื ออนุญาตให้ ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่ดูแล
ทั้งนี้ กรณีที่ต้องขอใช้พื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของอาเภอให้ดาเนินโครงการในลักษณะเป็นการขอใช้
พื้น ที่เป็ น การชั่ว คราว (โดยไม่มีสิ่ งปลู กสร้างหรือไม้ยืนต้นเพราะจะต้องไปดาเนินการตามกฎหมายที่ดิน)
เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการหมู่บ้านก่อนที่จะเสนอ
ให้นายอาเภอพิจารณาอนุญาต
7.3.2 กรณีเป็นสถานที่ส่วนบุคคล ต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้สถานที่ โดยระบุเป็นลายลักษณ์
อักษรและมีระยะเวลาที่สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการนั้นๆ
7.4 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องไม่ซ้าซ้อนกับโครงการที่ได้รับงบประมาณดาเนินการจาก
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปงงบประมาณ พ.ศ. 2561
7.5 มีความพร้อมที่จะดาเนินการได้ทันทีที่มีการอนุมัติโครงการ และสามารถดาเนินการและเบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 256๑
7.6 ให้คานึงถึงข้อมูลความต้องการด้านการตลาด ทั้งภายในท้องถิ่น ภายในประเทศการส่งออกไป
ต่างประเทศ เมล็ดพันธุ์ รวมทั้งพิจารณาถึงข้อมูลปริมาณน้า สภาพภูมิสังคม และแผนการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (zoning) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

8. แนวทางกาหนดมาตรฐานค่าวัสดุอุปกรณ์
8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีมาตรฐานราคาให้อ้างอิงจากราคาท้องถิ่น
8.2 กรณีที่มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ ชิ้นที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่คณะกรรมการฯระดับ
อาเภอกาหนดให้ต้องมีใบสืบราคาสินค้าในท้องถิ่นแนบมาด้วยทั้งนี้ การจัดซื้อจะต้องมีหลักฐานการจัดซื้อระบุ
ร้านค้า ที่จัดซื้อ
8.3 กลุ่มย่อยในชุมชนต้องมีมติแต่งตั้งคณะทางานซื้อวัสดุอุปกรณ์อย่างน้อย 2 คน และคณะทางาน
ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์อย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ คณะทางานซื้อวัสดุอุปกรณ์และคณะทางานตรวจรับวัสดุอุปกรณ์
จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
8.4 ในกรณีกลุ่ มย่ อยในชุมชนซื้อเครื่องจักร/อุปกรณ์ เครื่องมือ ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาด้าน
การเกษตรระดับอาเภอ ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับกิจกรรมและความจาเป็นในการจัดซื้อด้วยกรณี
จัดซื้อเครื่องจักรเพื่อใช้ประกอบกิจการประเภทโรงงาน ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด
8.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการในกิจกรรมและโครงการเดียวกัน
8.6 ไม่จัดซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมีปราบศัตรูพืช กรณีต้องการจัดซื้อสารเคมี เช่น ยูเรีย เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการทาปุ๋ยอินทรีย์ สามารถจัดซื้อได้
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9. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
9.๑ แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน ของกรมส่งเสริมการเกษตร
9.1.๑ ขั้นตอนการรับเงินโครงการจากสานักงบประมาณ
เมื่อสานักงบประมาณแจ้งจัดสรรการอนุมัติเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนกรมส่งเสริม
การเกษตรดาเนินการตรวจสอบจานวนเงินในระบบ GFMIS
9.1.2 ขั้นตอนการโอนเงินงบประมาณ
1) กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ให้กับสานักงานเกษตรจังหวัด
จานวน 77 จังหวัด ในระบบ GFMIS ตามเปูาหมายการจัดแบ่งพื้นที่ในอาเภอ เพื่อการบริหารการพัฒนาการ
เกษตร ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จานวน 9,101 ชุมชน
2) ดาเนินการโอนเงินให้สานักงานเกษตรจังหวัดพร้อมแจ้งให้สานักงานเกษตรจังหวัด
ทราบ ตามหลักฐานการโอนเงินสนับสนุนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
หลักฐานประกอบการโอนเงิน
2.1) หนังสืออนุมัติการโอนเงิน
2.2) แผนงบประมาณโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
2.3) เปู า หมายการจั ด แบ่ ง พื้ น ที่ ใ นอ าเภอ เพื่ อ การบริ ห ารการพั ฒ นาการเกษตร
ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จานวน 9,101 ชุมชน
9.1.3 การรับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการ
1) ตรวจสอบหนังสือจากสานักงานเกษตรจังหวัด ที่แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรว่ามีเงิน
โครงการเหลือจ่าย
2) ขออนุมัติกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อตัดคืนเงินงบประมาณ
9.1.4 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
3) หนังสือกรมบั ญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 353 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เรื่อง
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFIMS
9.2 แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน ของสานักงานเกษตรจังหวัด
9.2.1 ขั้นตอนการรับเงินจากกรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อได้รับแจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร สานักงานเกษตร
จังหวัด ต้องตรวจสอบจานวนเงินในระบบ GFMIS กับหนังสือแจ้งการโอนเงินโครงการให้ถูกต้องตรงกัน บันทึก
การรับเงินในทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (แบบ บช.01)
9.2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน เมื่อ ได้รับการอนุมัติโครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงิน
1) รวบรวมโครงการ แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่า ยงบประมาณที่ ผ่ านการอนุมั ติ
โครงการจากคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ ร ะดั บ จั ง หวัด แล้ ว แต่ก รณี จั ดทารายละเอี ยดการจั ดสรรเงิ น (แบบ บช.02) พร้ อมกั บตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร ดังนี้

-611.1) โครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการพิจารณา
อนุมัติจ ากคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี
1.2) รายงานผลการจัดเวทีชุมชน
1.๓) หนังสือยินยอมให้เข้าทาประโยชน์ที่ดิน
1.4) ส าเนาสมุ ด บั ญ ชี ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร ของ
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
1.5) เอกสารอื่นๆ ตามที่โครงการกาหนด
2) จัดทาบันทึกข้อตกลงกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน เป็นราย
ชุมชน ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนดในคู่มือโครงการ สานักงานเกษตรจังหวัดเก็บไว้เป็น
หลักฐาน จานวน 1 ฉบับ คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน จานวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ให้แนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (รับรองสาเนาถูกต้อง) ให้ครบถ้วน
3) เกษตรจั งหวัดอนุมัติการเบิกจ่ายเงินโครงการ ดาเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS
ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_K8 หรือ ขบ.02 โดยระบุงบประมาณตามแหล่งของเงินที่ได้รับสนับสนุนโครงการ
พร้อมทั้งบันทึกรายการเบิกเงินในทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (แบบ บช.01)
4) จั ด ท าหนั ง สื อ ถึ ง ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา
.........................(สาขาภายในจังหวัด) เพื่อดาเนินการจัดสรรเงินให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
ชุมชน โดยเขียนเช็คสั่งจ่าย “ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา..................” ขีดฆ่า
คาว่า “หรือผู้ถือ” โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
4.1) หนังสือขอให้ธนาคารดาเนินการโอนเงิน
4.2) รายละเอียดการจัดสรรเงิน (แบบ บช.02)
4.3) ข้อมูลการโอนเงินที่ระบุชื่อบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร และจานวนเงิน
เป็น File Excel ผ่านระบบการโอนเงิน Auto Credit ของธนาคาร
5) จั ด ท าใบส าคั ญ รั บ เงิ น (ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด ) (แบบ บช.03) ส าหรั บ
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนที่โอนเงินให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับลงนามผู้จ่ายเงิน
6) แจ้งคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน เพื่อทราบการโอนเงินโครงการ
และให้ตรวจสอบการรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
7) แจ้ งคณะกรรมการพั ฒ นาด้ านการเกษตรระดับ อาเภอเพื่อทราบผลการพิ จารณา
โครงการและผลการโอนเงินให้กับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
9.2.3 ขั้นตอนการคืนเงินเหลือจ่ายโครงการ กรณีที่กลุ่มย่อยในชุมชนขอเงินสนับสนุนในการ
ดาเนินงานโครงการจากภาครัฐน้อยกว่าจานวนเงินที่ภาครัฐสนับสนุนส่งผลให้มีเงินเหลือจ่าย สานักงานเกษตร
จังหวัด ทาหนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่ อตัดคืนเงินเหลือจ่าย โดยระบุจานวนเงินที่ได้รับ เงินที่ได้
เบิกจ่าย และเงินคงเหลือ โดยอ้างอิงเลขที่หนังสือที่กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งการโอนเงินโครงการ และแนบ
ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (แบบ บช.01) ภายใน 10 วัน หลังจากคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
ชุมชน ได้รับเงินถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
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1) จัดทาทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินรายโครงการ (แบบ บช.05) และรายงานรายรับ –
รายจ่าย (แบบ บช.06) โดยตรวจสอบกับหลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริง และจานวนเงินที่คณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตรระดับ ชุมชนโอนเงิน คงเหลือเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่รองรับเงินนอก
งบประมาณ ของส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด (ไม่ ใ ช่ บั ญ ชี ที่ ร องรั บ เงิ น โครงการใดโครงการหนึ่ งโดยเฉพาะ
ตัวอย่างเช่น ชื่อบัญชี “เงินนอกงบประมาณของสานักงานเกษตรจังหวัด................”)
2) เกษตรจังหวัดอนุมัติถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ โดยเขียน
เช็คสั่งจ่าย “กระทรวงการคลัง” เพื่อเบิกเกินส่งคืน กรณีรับและคืนเงินภายในปงงบประมาณเดียวกัน หรือเพื่อ
ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน กรณีรับและคืนเงินข้ามปงงบประมาณ สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของคณะกรรมการ
พัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนและกลุ่มย่อยในชุมชนให้ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
3) ส่งรายงานรายรับ–รายจ่าย (แบบ บช.06) ณ วันสิ้นเดือน ให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปและส่งทะเบียนคุมการรับ -จ่ายเงินรายโครงการ (แบบ บช.05) พร้อมกับ
รายงานรายรับ–รายจ่าย (แบบ บช.06) ณ วันสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินการโครงการ ภายใน 20 วัน หลังจาก
สิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ
9.2.5 การจัดทาบัญชีและการรายงานผล
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 หลังจากสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ
3) จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงใบสาคัญเบิกจ่ายเงินฉบับจริงของกลุ่มย่อยในชุมชน
ไว้ที่สานักงานเกษตรจังหวัด
9.2.6 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6 /ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
3) หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ กค 0423.3/ว 353 ลงวั น ที่ 9 ตุ ล าคม 2552
เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS
4) หนั งสื อกระทรวงการคลั ง ด่วนที่สุ ด ที่ กค 0423.3/ว 431 ลงวันที่ 9 ตุล าคม
2552 เรื่อง แนวปฏิบัติ ทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
5) การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี
ในระบบGFMIS โครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน
6) กากับ ติดตาม ดูแลและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินตามโครงการที่กาหนด
9.3 แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน ของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
9.3.1 ขั้นตอนการรับเงินจากสานักงานเกษตรจังหวัด
1) เปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชื่อบัญชี “โครงการ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน....(ชื่อชุมชน)..........อาเภอ.......... จังหวัด.............” ตามขั้นตอน
การดาเนินโครงการ การมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีธนาคาร/เบิกจ่ายเงิน (การขอเปิดบัญชีควรระบุชื่อเต็ม

-63ส่วนชื่อบัญชีที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสามารถใช้ชื่อย่อได้)
2) ลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินโครงการ ระหว่างสานักงานเกษตรจังหวัดโดย
เกษตรจังหวัดกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน จานวน 2 ฉบับ โดยเก็บบันทึกข้อตกลงไว้ที่
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน จานวน 1 ฉบับและสานักงานเกษตรจังหวัด 1 ฉบับ
3) เมื่อสานักงานเกษตรจังหวัดโอนเงิน/แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของจานวนเงินพร้อมลงนามรับเงินในใบสาคัญรับเงิน(สานักงานเกษตรจังหวัด) (แบบ บช.03)
9.3.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
1) จัดทาสั ญญายื มเงินกับกลุ่ มย่อยในชุมชน เป็นรายโครงการ ตามแบบฟอร์มที่กรม
ส่ ง เสริ ม การเกษตรก าหนดไว้ ใ นคู่ มื อ โครงการ กลุ่ ม ย่ อ ยในชุ ม ชน เก็ บ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน จ านวน 1 ฉบั บ
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน จานวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้ลงนาม ในสัญญายืมเงิน (รับรองสาเนาถูกต้อง) ให้ครบถ้วน
2) คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนอนุมัติให้ถอนเงินจากบัญชีธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุ มชน เข้าบัญชี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของกลุ่มย่อยในชุมชน โดยสามารถดาเนินการได้
2 วิธี ดังนี้
2.1) เขียนใบนาฝากเงินของแต่ละกลุ่มย่อยในชุมชน หรือ
2.2) ทาหนังสือขอให้ธนาคารดาเนินการโอนเงิน โดยจัดทาข้อมูลการโอนเงินที่ระบุ
ชื่อบัญชีธนาคาร ของกลุ่มย่อยในชุมชนชน เลขที่บัญชีธนาคาร และจานวนเงิน ที่จะให้ธนาคารโอนเงินของแต่
ละกลุ่ม เป็น File Excel ผ่านระบบการโอนเงิน Auto Credit ของธนาคาร
ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนต้องโอนเงินทั้งจานวนของโครงการ ที่ผ่านการอนุมัติ/
เห็นชอบ เข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มย่อยในชุมชน
3) คณะกรรมการพั ฒ นาด้ า นการเกษตรระดั บ ชุ ม ชนจั ด ท าใบส าคั ญ รั บ เงิ น
(คณะกรรมการพัฒ นาด้านการเกษตรระดับชุมชน) (แบบ บช.04) ส าหรับ กลุ่มย่อยในชุมชนที่โ อนเงินให้
เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับ ลงนามผู้จ่ายเงิน
4) แจ้งการโอนเงินโครงการ และให้ตรวจสอบการรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปยังกลุ่มย่อยในชุมชน
5) หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
5.1) สัญญายืมเงิน
5.2) โครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของชุมชนที่ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี
9.3.3 เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ
1) กรณีได้รับคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจากกลุ่มย่อยในชุมชน
1.1) ให้ ถ อนเงิ น สดและน าฝากเข้ า บั ญ ชี ธ นาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) ของ
สานักงานเกษตรจังหวัดภายในวันเดียวกัน
1.2) ในกรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ของสานักงานเกษตร
จังหวัด (ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินอยู่ในความรับผิดชอบของผู้โอน)

-642) ปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่รองรับเงินโครงการ
ของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน เมื่อได้รับเงินตาม ข้อ 9.3.3 ข้อ 1) เรียบร้อยและ
ครบถ้วนแล้ว เพื่อส่งคืนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารให้สานักงานเกษตรจังหวัด
3) ส่งทะเบียนคุมต่างๆ หลักฐานการเบิกจ่ายเงินฉบับจริง ใบฝากเงิน/ใบถอนเงิน/ใบโอนเงิน
ของกลุ่มย่อยในชุมชน ส่งให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอเพื่อคณะกรรมการพัฒนาด้าน
การเกษตรระดับอาเภอจะได้ทราบผลการใช้จ่ายเงิน และรวบรวมส่งให้สานักงานเกษตรจังหวัดต่อไป
9.4 แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มย่อยในชุมชน
9.4.1 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มย่อยในชุมชน
1) ผู้แทนกลุ่มย่อยในชุมชนที่ได้รับมอบหมายเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
กลุ่มย่อยในชุมชน...(ระบุชื่อกลุ่ม)......ตาบล..............อาเภอ.........จังหวัด................. ”ตามขั้นตอนการดาเนิน
โครงการการมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีธนาคาร/เบิกจ่ายเงิน (การขอเปิดบัญชีควรระบุชื่อเต็ม ส่วนชื่อ
บัญชีที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสามารถใช้ชื่อย่อได้) ส่งสาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารให้
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
2) กลุ่มย่อยในชุมชนมอบหมายผู้ลงนามในสัญญายืมเงิน จานวน 2 ฉบับ พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง) เก็บไว้เป็นหลักฐาน ฝุายละ 1 ฉบับ
3) ลงนามรับเงินในใบสาคัญรับเงิน (คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน)
(แบบ บช.04)
4) ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนเงินที่ได้รับโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ให้ตรงกับจานวนเงินของโครงการ แผนการใช้จ่ายเงิน ที่ได้รับอนุมัติและเห็นชอบ และตรง
กับที่ทาสัญญายืมเงิน
9.4.2 การจ่ายเงินของกลุ่มย่อยในชุมชน
การดาเนินการจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) คณะกรรมการกลุ่ ม ย่ อ ยในชุ ม ชน มอบหมายคณะท างานจั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
อย่างน้อยจานวน 2 คน และคณะทางานตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ อย่างน้อยจานวน 2 คน ทั้งนี้ ทั้ง 2 คณะ ต้อง
ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
2) คณะทางานตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ต้องตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ ณ ที่ตั้งของกลุ่มสมาชิก
ในชุมชน
3) กรณีมูลค่าวัสดุอุปกรณ์ชิ้นที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่คณะกรรมการ
พัฒ นาด้ านการเกษตรระดับ อ าเภอก าหนดให้ ต้ องมี ใบสื บ ราคา ต้ อ งมี ใ บสื บ ราคาวั ส ดุอุ ป กรณ์ ในท้ องถิ่ น
(แบบ บช.07)
4) บันทึกรับและเบิกวัสดุอุปกรณ์ ในบัญชีคุมวัสดุอุปกรณ์ (แบบ บช.08)
5) ค่าวัสดุอุปกรณ์สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในกิจกรรมเดียวกัน
6) การจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์
6.1) จ่ า ยเป็ น เงิ น สด ให้ ถ อนและจ่ า ยเงิ น ให้ กั บ ผู้ ข ายภายในวั น เดี ย วกั น ถ้ า เข้ า
หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ดาเนินการ ดังนี้

-65- เบิกเงินจากบัญชี ธ.ก.ส. เฉพาะจานวนเงินสดสุทธิที่ต้องจ่ายให้กับผู้ขาย หลัง
หักภาษี ณ ที่จ่าย
- เบิกเงินจากบัญชี ธ.ก.ส. โดยไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ เมื่อจ่ายให้กับผู้ขายให้
หักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งจะมีเงินคงเหลือ ให้นาฝากเงินเข้าธนาคารในวันเดียวกัน ถ้าไม่ทันเวลาทาการของธนาคาร
อย่างช้าในวันทาการถัดไป
6.2) จ่ า ยโดยโอนเงิ น เข้า บั ญ ชี ธ นาคารของผู้ ข าย ค่ า ธรรมเนีย มการโอนเงิ น ต่ า ง
ธนาคาร ขึ้นอยู่กับ การตกลงกันระหว่างผู้ขายกับกลุ่มย่อยในชุมชน โดยไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ
7) การซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ ควรพิจารณาซื้อในคราวเดียว (ถ้าการเก็บรักษาไม่
ทาให้เปลี่ยนสภาพหรือเสียหาย) โดยพิจารณาให้สอดคล้องตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
โครงการ
8) กลุ่มย่อยในชุมชนต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้วยตนเอง
9) การจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีใบเสร็จรับเงิน ถ้าซื้อจากผู้ขายที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินที่แสดงจานวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าผู้ขายไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ ให้ใช้ใบเบิกเงิน
ตามที่กรมตรวจบั ญชีส หกรณ์กาหนดพร้อมแนบส าเนาบัตรประจาตัว ประชาชนของผู้ ขาย (รับรองส าเนา
ถูกต้อง)
10) กลุ่ ม สมาชิ ก ต้อ งบั น ทึก การรั บ และจ่ า ยเงิ น ทุ กครั้ ง ที่มี ก ารรั บ และจ่ า ยเงิ น ตาม
แบบฟอร์มที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
11) เก็ บ หลั ก ฐานการรั บ การจ่ า ยเงิ น เช่ น ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ใบเบิ ก เงิ น ใบถอนเงิ น
ใบฝากเงิน ฯลฯ ให้ครบถ้วนทุกรายการ
9.4.3 การจัดทาบัญชีและการรายงานผล
1) จัดทาบัญชีและรายงานตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
2) รวบรวม จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับ–จ่ายเงิน
3) กากับ ติดตาม ดูแลและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณโครงการ
9.4.4 เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้
1) เมื่อดาเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินเสร็จสิ้นตามเปูาหมายของโครงการ หรือสิ้นสุด
ระยะเวลาโครงการ ให้ส่งคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี ) และปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่
รอบรับเงินโครงการและส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ของกลุ่มย่อยในชุมชน เข้าบัญชีธนาคารของคณะกรรมการ
พัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
2) ส่งทะเบียนคุมต่างๆ , หลักฐานการเบิกจ่ายเงินฉบับจริง , ใบฝากเงิน/ใบถอนเงิน/ใบ
โอนเงินของกลุ่มย่อยในชุมชน ส่งให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน เพื่อทราบและตรวจสอบ
ความครบถ้วนและส่งให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ เพื่อทราบและส่งให้สานักงานเกษตร
จังหวัด
9.4.5 หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
1) โครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มย่อยในชุมชนที่ผ่าน
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ หรือคณะอนุกรรมการพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
2) สัญญายืมเงิน
3) เอกสารหลักฐานการจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์

-66-

ขั้นตอนการรับและการเบิกจ่ายเงิน
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
กรณีโครงการตามกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการ จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม
สานักงบประมาณ
1.โอนจัดสรรงบประมาณ

การขอรับสนับสนุนเงิน
การเบิกจ่ายเงิน

กรมส่งเสริมการเกษตร

บันทึกผ่านระบบ GFMIS
ตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

2.โอนจัดสรรงบประมาณ ภายใน 1 วันทาการ
หลังจากอนุมัติให้โอนจัดสรรงบประมาณ
4.ตรวจสอบ/พิจารณาอนุมัติโครงการ/
เห็นชอบแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

คณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตร
ระดับอาเภอ

5.รวบรวมส่ง/
แจ้งการพิจารณา
แจ้งผลการโอนเงิน

สานักงานเกษตรจังหวัด
6.โอนเงิน/แจ้งผลการโอนเงิน
- บันทึกข้อตกลง จานวน 2 ฉบับ
- จัดทาใบสาคัญรับเงิน

3. เสนอโครงการ แผนปฏิบัติงาน/
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมเอกสารแนบ

คณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตร
ระดับชุมชน

- จัดเวทีชุมชน
- เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย์

7.โอนเงิน/แจ้งผลการโอนเงิน
- สัญญายืมเงิน จานวน 2 ฉบับ
- จัดทาใบสาคัญรับเงิน

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย์

กลุ่มย่อยในชุมชน
8.จ่ายเงิน

หลักฐานการจ่ายเงิน

ค่าวัสดุอุปกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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ขั้นตอนการรับและการเบิกจ่ายเงิน
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
กรณีโครงการที่นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการ
สานักงบประมาณ
1.โอนจัดสรรงบประมาณ

การขอรับสนับสนุนเงิน
การเบิกจ่ายเงิน

กรมส่งเสริมการเกษตร

2.โอนจัดสรรงบประมาณ ภายใน 1 วันทาการ
หลังจากอนุมัติให้โอนจัดสรรงบประมาณ

5. พิจารณาอนุมัติโครงการ/เห็นชอบแผน
ปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สาหรับ
โครงการ

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัด

6.รวบรวมส่ง/แจ้งการพิจารณา
แจ้งผลการโอนเงิน

4. ส่งโครงการที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข

คณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตรระดับ
อาเภอ

บันทึกผ่านระบบ GFMIS
ตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

3. เสนอโครงการ แผนปฏิบัติงาน/
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
พร้อมเอกสารแนบ

สานักงานเกษตรจังหวัด
7.โอนเงิน/แจ้งผลการโอนเงิน
- บันทึกข้อตกลง จานวน 2 ฉบับ
- จัดทาใบสาคัญรับเงิน
คณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตร
ระดับชุมชน

- จัดเวทีชุมชน
- เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย์

8.โอนเงิน/แจ้งผลการโอนเงิน
- สัญญายืมเงิน จานวน 2 ฉบับ
- จัดทาใบสาคัญรับเงิน

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย์

กลุ่มย่อยในชุมชน
9.จ่ายเงิน

หลักฐานการจ่ายเงิน

ค่าวัสดุอุปกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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ขั้นตอนการส่งคืนเงินที่ไม่ได้จัดสรรและเงินเหลือจ่าย
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
สานักงบประมาณ
ส่งคืนงบประมาณในระบบ GFMIS

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรณีไม่ได้จัดสรรเงิน
- ทาหนังสือแจ้งกรมฯอ้างอิงเลขที่หนังสือ ที่แจ้ง
โอนโครงการ ภายใน 10 วัน หลังจากจ่ายเงินให้
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
คณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตรระดับ
อาเภอ

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

สานักงานเกษตรจังหวัด

- รายงานผลการติดตามโครงการ
- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
- ส่งใบสาคัญเบิกจ่ายเงินฉบับจริง
และหลักฐานการโอนเงินคืน(ถ้ามี)
ภายใน 10 วัน หลังจากสิ้นสุดโครงการ

- นาส่งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) และ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ภายใน 10 วัน หลังจาก
สิ้นสุดโครงการ
คณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตรระดับ
ชุมชน

- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
- ส่งใบสาคัญเบิกจ่ายเงินฉบับจริง
ภายใน 7 วัน หลังจากสิ้นสุด
โครงการ

กลุ่มย่อยในชุมชน

- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
- ส่งใบสาคัญเบิกจ่ายเงินฉบับจริง
- โอนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) และ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ภายใน 5 วัน
หลักจากสิ้นสุดโครงการ
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ขั้นตอนและวิธีปฏิบัตทิ างการเงินการบัญชี
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ลาดับ

รายการ

สานักงานเกษตรจังหวัด
1 การขอเบิก
1.1 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาด้าน
การเกษตรระดับอาเภอ /
คณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรสหกรณ์ระดับจังหวัดอนุมัติ
โครงการ และหัวหน้าส่วนราชการ
อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินแล้ว
ระบบประมวลผลจะเกิดคู่บัญชี
อัตโนมัติ

1.2 กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่ง
จ่ายเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของหน่วยงาน
(บัญชีรับเงินจากคลัง)

คาสั่งงาน
GFMIS
Web online
ZFB60_K8
แบบ ขบ 02

บันทึกรายการบัญชี
หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

รหัสบัญชี

เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการ
ดาเนินงาน-ภาคครัวเรือน
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย

5107010104

เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงานหน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจาก
รัฐบาล

1102050124 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน4307010106 กรมบัญชีกลางโอนงบอุดหนุน
ให้หน่วยงาน
เครดิต ค้างจ่ายส่วนราชการ

5209010106

เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงิน
งบประมาณ)
เครดิต ค้างรับจาก
กรมบัญชีกลาง

1101020603 เดบิต ค้างจ่ายส่วนราชการ
1102050124
เครดิต เงินฝากสาหรับการ
จ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2
ให้ส่วนราชการ

2116010102
1101020202

2102040102

2116010102
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ลาดับ

รายการ

1.3 หน่วยงานบันทึกรายการจ่ายชาระ
เงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ โดย
เขียนเช็ค สั่งจ่าย “ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) สาขา...............” ขีดฆ่า
คาว่า “หรือผู้ถือ” พร้อมกับแนบ
รายละเอียดการจัดสรรเงิน
โครงการ(ไม่มคี ่าธรรมเนียมในการ
โอนเงิน)
2 รับเงินเหลือจ่ายโครงการ (ถ้ามี)
2.1 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาด้าน
การเกษตรระดับชุมชน นาฝากเงิน
เหลือจ่ายโครงการ เข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
ของสานักงานเกษตรจังหวัด (ไม่ใช่
บัญชีที่รองรับโครงการใดโครงการ
หนึ่งโดยเฉพาะ)
2.2

เมื่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้
ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
เงินนอกงบประมาณ เขียนเช็คสั่ง
จ่าย “กระทรงการคลัง”

คาสั่งงาน
GFMIS
Web online
ZF_53_PM/
แบบ ขจ.05

บันทึกรายการบัญชี
หน่วยงาน
ชื่อบัญชี
เดบิต ใบสาคัญค้างจ่าย
เครดิต เงินฝากธนาคาร
(เงินงบประมาณ)

รหัสบัญชี
2102040102
1101020603

ZRP_RE
บช.01
ประเภทเอกสาร
RE

เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่
สถาบันการเงิน
เครดิต เงินรับฝากอื่น

1101030102

ZF_02_PP
บช.01
ประเภทเอกสาร
PP

เดบิต เงินรับฝากอื่น
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์
ที่สถาบันการเงิน

2111020199
1101030102

2111020199

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
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ลาดับ
3

3.1

3.2

รายการ

คาสั่งงาน
GFMIS
Web online

บันทึกรายการบัญชี
หน่วยงาน
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

การเบิกเกินส่งคืน(ถ้ามี)ดาเนินการ
ต่อจากข้อ 2 (ภายใน
ปงงบประมาณที่รับเงิน)
ระบุรหัสงบประมาณ แหล่งของ
เงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุน
ตามเอกสารขอเบิกอ้างอิง ปง ค.ศ.
จานวน 2 หลัก + เลขที่ ขบ.
จานวน 10 หลัก + บรรทัด
รายการ คชจ. จานวน 3 หลัก
บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืน
ออกใบเสร็จรับเงินทั้งจานวน

เมื่อหน่วยงานนาเงินส่งที่
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ให้ใช้ใบนาฝากเงิน Pay in Slip
เลือก “เบิกเกินส่งคืน” ธนาคารส่ง
ข้อมูล Bank Statement เข้าสู่
ระบบ GFMIS จะได้เอกสารประเภท CJ
3.3 บันทึกการนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน

ZGL_BD4
เดบิต เงินสดในมือ
แบบ บช.01
เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอ
ประเภทเอกสาร BD นาส่ง

1101010101
2116010104

ระบบ AUTO
หน่วยงานไม่ต้อง
บันทึกบัญชี

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน- หน่วยงานส่งเงิน
เบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต พักเงินนาส่ง

5209010112 เดบิต เงินฝากธนาคารของ
กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่าง
1101010112 หน่วยงาน กรมบัญชีกลางรับเงิน
เบิกเกินส่งคืนจากหน่วยงาน

ZRP_R6
แบบ นส.02-1

เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินสดในมือ

1101010112
1101010101

1101020301
4307010112
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3.4 บันทึกล้างบัญชีค่าใช้จ่ายและ
บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
4

คาสั่ง
บันทึกรายการบัญชี
GFMIS
หน่วยงาน
Web online
ชื่อบัญชี
รหัสบัญชี
ZGL_BE
เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
2116010104
แบบ บช 01
เครดิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 5107010104
ประเภทเอกสาร BE เพื่อการดาเนินงาน-ภาคครัวเรือน

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

การเบิกเกินส่งคืนข้าม
ปงงบประมาณ(ถ้ามี)ดาเนินการต่อ
จากข้อ 2
ระบุรหัสงบประมาณ แหล่งของ
เงิน กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุน
ตามเอกสารขอเบิก
รหัสรายได้ 811
แหล่งของเงิน 6119400

4.1 บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืนข้าม
ปงงบประมาณ
ออกใบเสร็จรับเงินทั้งจานวน
4.2 เมื่อหน่วยงานนาเงินส่งที่
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ให้ใช้ใบนาฝากเงิน 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

1101010101
4206010102

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน- หน่วยงานส่งเงิน
เบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต พักเงินนาส่ง

5209010112 เดบิต เงินฝากธนาคารของ
กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่าง
1101010112 หน่วยงาน กรมบัญชีกลางรับเงิน
เบิกเกินส่งคืนจากหน่วยงาน

1101020301
4307010112
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4.3 บันทึกการนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
ข้ามปงงบประมาณ
4.4 บันทึกล้างบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชี
เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง

คาสั่งงาน
GFMIS
Web online
ZRP_R1
แบบ นส 02-1

บันทึกรายการบัญชี
หน่วยงาน
ชื่อบัญชี
เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินสดในมือ

ZGL_BF
เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
แบบ บช 01
เครดิต เงินเหลือจ่ายปงเก่า
ประเภทเอกสาร BF

รหัสบัญชี
1101010112
1101010101
2116010104
4206010102

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
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คณะกรรมการในการดาเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
คณะกรรมการในการดาเนินโครงการฯ ประกอบด้วย
1. กลุ่มย่อยในชุมชน
2. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
3. คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอาเภอ
4. สานักงานเกษตรอาเภอ
5. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ
6. สานักงานเกษตรจังหวัด
7. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
8. คณะกรรมการอานวยการโครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย ระดับกระทรวง
โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. กลุ่มย่อยในชุมชน
๑.๑ คุณสมบัติ
1.1.1 เป็นกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในชุมชน ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และไม่เป็น นิ ติบุ คคล ในกรณีที่เป็นกลุ่ มธรรมชาติหรือกลุ่ มตั้งขึ้นใหม่ต้องได้รับรองจากคณะกรรมการ
พัฒนาการเกษตรระดับชุมชน
1.1.2 ประกอบด้วยเกษตรกรสมาชิกกลุ่มละไม่น้อยกว่า ๒๕ ราย และมีคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า
10 ราย ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก กรรมการและเลขานุการ โดยสามารถแต่งตั้งคณะทางาน
และมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกกลุ่มย่อยในชุมชนดาเนินการต่างๆ ตามความจาเป็น
1.1.3 ต้องมีเกษตรกรสมาชิกที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร จานวนไม่น้อยกว่า
10 ราย
1.1.4 เกษตรกรสมาชิกต้องเป็นเกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1.5 มีความพร้อมในการพัฒนาและจัดทาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการ
1.2 หน้าที่รับผิดชอบ
1.2.1 จัดทาโครงการของกลุ่มย่อย
1.2.2 จัดทาแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทาแผนธุรกิจของกลุ่มย่อย
1.2.3 กรณี มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง แผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วสามารถดาเนินการได้ โดยต้องมีมติที่ประชุม กลุ่มย่อยในชุมชนเห็นชอบให้ดาเนินการ
ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับวัตถุประสงค์หลักและกิจกรรมหลักของโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร
ระดั บ ชุ ม ชน พิจ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ และเสนอต่ อคณะกรรมการพั ฒ นาด้ า นการเกษตรระดั บ อ าเภอ หรื อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดที่พิจารณาอนุมัติโครงการของกลุ่มย่อยตั้งแต่ต้น
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และจัดทาบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณ
1.2.5 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
ชุมชน
2. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
2.๑ คุณสมบัติ
เป็นคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากการจัดเวทีชุมชน โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ
พัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ดังนี้ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือประธาน
ศูนย์เครือข่ายของแต่ละชุมชน ผู้แทนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.) ผู้นา
ท้องที่ ผู้นาท้องถิ่นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และ/หรือ Smart Farmer และ/หรือ Young Smart Farmer และ/
หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร และ/หรือ ผู้นากลุ่มย่อยในชุมชน รวมเป็นคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร
ระดับ ชุม ชน ไม่น้ อยกว่า 10 คน โดยมี เจ้าหน้า ที่ส่ งเสริ มการเกษตร ปฏิ บัติห น้าที่ เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ ให้
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน คัดเลือกประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
จานวน 1 คน และรองประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน จานวน 1 คน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนต่อไป
2.๒ หน้าที่รับผิดชอบ
2.2.1 กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร
1) ร่วมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในชุมชนเข้ารับการฝึกอบรม
2) ดาเนินการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกกลุ่มในชุมชน จากกลุ่มที่มีศักยภาพในการดาเนินงาน
โครงการ อย่างน้อยกลุ่มละ 10 ราย เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร
3) ร่วมตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
4) ร่วมคัดเลือกและประกาศผล
5) ร่วมจัดทาแผนและหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรให้เข้ากับบริบทของเกษตรกรแต่ละ
ชุมชน และจัดหาวิทยากร โดยเน้นวิทยากรเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความรู้ความสามารถและประสบความสาเร็จ ในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร และวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็น ให้เป็นไปตามประเด็นหัวข้อ
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร
6) ร่วมดาเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.2.2 กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
1) จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการ
2) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและ
แผนธุรกิจของกลุ่มย่อยในชุมชน
3) ให้ความเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่ม
ย่ อ ยในชุ ม ชน ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ ขั ด กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก และกิ จ กรรมหลั ก ของโครงการที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ แ ล้ ว
เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ อาเภอ หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับจังหวัด พิจารณาต่อไป
4) ขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดาเนินโครงการ
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6) รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้คณะกรรมการ
พัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอทราบ ทุกสัปดาห์
7) รายงานผลการดาเนินงานภายใน 15 วัน หลั งสิ้ นสุ ดการดาเนินงานโครงการให้
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ
3. คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอาเภอ และระดับ
เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3.๑ คุณสมบัติ
เป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วย เกษตรกร
ต้นแบบ เป็นประธาน เกษตรกรผู้นาหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรืออาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในตาบล
หรือแขวงแห่งละหนึ่งคน เกษตรกรเครือข่ายของ ศพก. ระดับอาเภอ หรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งละหนึ่ง
คน ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนจานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนมีจานวนไม่ถึง
สามคน ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเท่าจานวนที่มีอยู่ เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่สานักงานเกษตรอาเภอ
หรือสานักงานเกษตรพื้นที่ 1 - 4 ของกรุงเทพมหานคร หนึ่งคนเป็นผู้ประสานงาน
3.๒ หน้าที่รับผิดชอบ
3.2.1 กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร
1) ร่วมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในชุมชนเข้ารับการฝึกอบรม
2) ดาเนินการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกกลุ่มในชุมชน จากกลุ่มที่มีศักยภาพในการดาเนินงาน
โครงการ อย่างน้อยกลุ่มละ 10 ราย เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร
3) ร่วมตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
4) ร่วมคัดเลือกและประกาศผล
5) ร่วมจัดทาแผนและหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรให้เข้ากับบริบทของเกษตรกรแต่ละ
ชุมชน และจัดหาวิทยากร โดยเน้นวิทยากรเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความรู้ความสามารถและประสบความสาเร็จ ในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร และวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็น ให้เป็นไปตามประเด็ นหัวข้อ
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร
6) ร่วมดาเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3.2.2 กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
1) ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการ
2) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และแผนธุรกิจของกลุ่มย่อยในชุมชน
3) ร่วมให้ความเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
กลุ่มสมาชิกชุมชน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับวัตถุประสงค์หลักและกิจกรรมหลักของโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เพื่อเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด
พิจารณาต่อไป
4) ร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดาเนินโครงการ
5) ร่วมกากับ ติดตาม การดาเนินงานโครงการและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
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หน้าที่รับผิดชอบ
4.1 กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร
4.1.1 จัดเวทีชุมชน เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจในการดาเนินงานโครงการให้เกษตรกรรับทราบ รับ
ฟังความคิดเห็นของเกษตรกร วิเคราะห์ข้อมูล เหตุผลความจาเป็นและข้อคิดเห็นต่างๆ คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตรระดับชุมชน และจัดทาแผนการดาเนินงานโครงการ
4.1.2 ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม
4.1.3 เป็นหน่วยงานหลักในตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น สานักงานประมงอาเภอ สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
เป็นต้น คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ผู้แทน ศพก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
4.1.4 คัดเลือกและประกาศผล
4.1.5 จัดทาแผนและหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรให้เข้ากับบริบทของเกษตรกรแต่ละชุมชน
และจั ดหาวิทยากร โดยเน้ น วิทยากรเกษตรกรในพื้นที่ ที่มีความรู้ความสามารถและประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร และวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็น ให้เป็นไปตามประเด็นหัวข้อ
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร
4.1.6 ดาเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร คัดเลือก
จากเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ชุมชนละ 200 คน
4.1.7 บันทึกความก้าวหน้าและผลการฝึกอบรมแต่ละรุ่นลงระบบของกรมส่งเสริมการเกษตรตาม
เวลาที่กาหนด
4.1.8 รายงานผลการดาเนิ นกิจกรรมการฝึกอบรม เสนอสานักงานเกษตรจังหวัด ภายใน 3 วัน
หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแต่ละรุ่น
4.2 กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
4.2.1 ให้คาแนะนาในการจัดโครงการ แผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนธุรกิจ
อย่างเหมาะสมกับพื้นที่
4.2.2 ติดตาม ให้คาแนะนาในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความเหมาะสมทางด้านราคา คุณภาพ
และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
5. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ
5.๑ คุณสมบัติ
เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย นายอาเภอ เป็น
ประธาน และผู้แทนคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับ
จังหวัด (Chief of Operation) ปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมาย ผู้แทนกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยที่รับผิดชอบ
พื้นที่ระดับอาเภอ พัฒนาการอาเภอ ท้องถิ่นอาเภอ ผู้แทนหน่วยงานวิชาการที่เกี่ ยวข้อง (ประมง ปศุสัตว์ พัฒนา
ที่ดิน และหน่วยงานที่เห็นสมควร) ประธาน ศพก. และผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เป็นกรรมการ โดยมีเกษตรอาเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ
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5.2.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
5.2.2 จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการ
5.2.3 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในภาพรวมของการดาเนินงานโครงการในภาพรวมของอาเภอ
รวมถึงแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณก่อนเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2.4 พิจารณาอนุมัตโิ ครงการ แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนธุรกิจของ
โครงการที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตามกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ
จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม
5.2.5 รวบรวมโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว จัดทาแบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณฯ รวบรวม และเสนอให้สานักงานเกษตรจังหวัด
5.2.6 รวบรวมและเสนอโครงการนอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จานวน 8
กลุ่มกิจกรรม หรือเป็นโครงการที่ต้องการการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
5.2.7 ขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดาเนินโครงการ
5.2.8 กากับ ติดตาม การดาเนินงานโครงการและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
5.2.9 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ ส านักงานเกษตร
จังหวัดทราบ ทุกสัปดาห์
5.2.10 รายงานผลการดาเนินงานภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการให้สานักงาน
เกษตรจังหวัดทราบ
6. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6.๑ คุณสมบัติ
เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย หัวหน้าสานักงาน
เกษตรพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นประธาน และผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหา
ภาคเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้แทนกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยที่รับผิดชอบพื้นที่ระดับ เขต ผู้แทน
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ผู้แทนปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร ผู้แทนสานักงานประมงเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ผู้แทน
หน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องที่เห็นสมควร ประธาน ศพก. และผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) เป็นกรรมการ โดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบแขวง เป็นกรรมการและเลขานุการ
6.2 หน้าที่รับผิดชอบ
6.2.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
6.2.2 จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการ
6.2.3 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในภาพรวมของการดาเนินงานโครงการในภาพรวมของอาเภอ
รวมถึงแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณก่อนเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.2.4 พิจารณาอนุมัตโิ ครงการ แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือแผนธุรกิจของ
โครงการที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตามกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ
จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม
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การใช้จ่ายงบประมาณฯ รวบรวม และเสนอให้สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6.2.6 รวบรวมและเสนอโครงการนอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จานวน 8
กลุ่มกิจกรรม หรือเป็นโครงการที่ต้องการการพิจารณาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
6.2.7 ขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดาเนินโครงการ
6.2.8 กากับ ติดตาม การดาเนินงานโครงการและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
6.2.9 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ สานักงานเกษตรพื้นที่
กรุงเทพมหานครทราบ ทุกสัปดาห์
6.2.10 รายงานผลการดาเนินงานภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการให้สานักงาน
เกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครทราบ
7. สานักงานเกษตรจังหวัด
หน้าที่รับผิดชอบ
7.1 แต่งตั้งคณะทางานตามความเหมาะสม เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานโครงการนี้โดยเฉพาะ
7.2 รวบรวมโครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอและคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด
แล้วแต่กรณี เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัด
7.3 จัดทาบันทึกข้อตกลงกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
7.4 รวบรวมและสรุ ปผลความก้าวหน้าการดาเนินงานและการเบิ กจ่ายงบประมาณให้กรมส่งเสริม
การเกษตร ทุกสัปดาห์
7.5 สรุปผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการ
ดาเนินงานโครงการ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
8. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
8.1 คุณสมบัติ
เป็ น คณะท างานที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ตามค าสั่ ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2/2561
เรื่ อง แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการพัฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับ จังหวัด สั่ ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561
โดยมี อ งค์ ป ระกอบของคณะอนุ ก รรมการ ดั ง นี้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธานอนุ ก รรมการ อนุ ก รรมการ
ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยทหารกองทัพบกในพื้นที่ หรือผู้แทนกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(กอ.รมน.) ในจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสานักงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจั งหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสถาบันการศึกษา
ด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัด ผู้อานวยการสานักงาน ธกส. จังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จั งหวัด ผู้แทนหน่วยงาน
กรมการข้าวที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด ผู้แทนหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด ผู้แทนหน่ว ยงาน
กรมหม่อนไหม ที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด ผู้อานวยการโครงการชลประธานจังหวัด ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
พื้นที่จังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อานวยการ
ส านั กงานเศรษฐกิ จ การเกษตรเขตที่ ได้ รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ จั ง หวัด ผู้ อานวยการการยางแห่ ง ประเทศไทยจัง หวั ด
ผู้อานวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร/ผู้แทนที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 2 ท่าน ซึ่งผู้ว่าราชการ

- 83 จังหวัดแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัด ประธานสมาพันธ์
SME ไทย จากัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
8.2 หน้าที่รับผิดชอบ
8.2.1 ประสานงาน กากับ ดูแล และแก้ไขปัญหาการดาเนินงานในพื้นที่
8.2.2 ให้คาแนะนา ติดตาม กากับการดาเนินงานโครงการตั้งแต่เริ่มดาเนินการจนสิ้นสุดการดาเนินงาน
8.2.3 เห็นชอบแผนการฝึกอบรมและการพิจารณาปรับเปลี่ยนเปูาหมายจานวนเกษตรกร
8.2.4 พิจารณาอนุมัติโครงการตามคู่มือฯ หน้า 58 ข้อ 6.3 ด้านการเกษตรอื่นๆ ซึ่งเป็นโครงการ
นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม หรือเป็นโครงการที่ต้องการการ
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมถึงการ
กากับดูแลการดาเนินงาน และแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ และส่งให้สานักงานเกษตรจังหวัด

การติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความ
โปร่ งใส จึงกาหนดให้ มีกลไกการติดตามการดาเนินงาน โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือและ
สนับสนุนการดาเนินงานโครงการ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
2. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ
3. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยกาหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.1 ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่าย
งบประมาณของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม ทั่วถึง และโปร่งใส
1.2 ให้ คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่ว ยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอทราบ ทุกสัปดาห์โดยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เป็น
ผู้รับผิดชอบการจัดทาในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ตามแบบรายงานที่
กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
1.4 ความถีข่ องการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบ
2.1 ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
2.2 ให้ คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่ว ยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

- 84 2.3 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้สานักงานเกษตรจังหวัดทราบ ทุกสัปดาห์โดยเกษตรอาเภอเป็นผู้รบผิดชอบจัดทาในฐานะกรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
2.4 ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบ
3.1 ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการใน
พื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
3.2 ให้ คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่ว ยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ กรมส่งเสริม
การเกษตร
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการตามพื้นที่
รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9 ดังนี้
4.1 ระดับประเทศ แบ่งเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย
4.1.1 พื้นที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1, 2 และ 3
4.1.2 พื้นที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 และ 7
4.1.3 พื้นที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 และ 8
4.1.4 พื้นที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 และ 9
โดยแต่ล ะคณะมี ร องอธิบ ดีกรมส่ งเสริ ม การเกษตรที่ไ ด้รับมอบหมายให้ รับ ผิ ดชอบพื้น ที่ส านักงานส่ ง เสริ มและ
พัฒนาการเกษตร เป็นประธาน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นรองประธาน
ผู้อานวยการกอง/สานักของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้แทนหน่วยงาน
องค์กรที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็น เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการเพื่อปฏิบัติหน้าที่
1) ขับ เคลื่ อน ก ากับ ติ ด ตาม ตรวจสอบการด าเนิ น งานโครงการและการใช้จ่ า ยงบประมาณ
โครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบของสานั กงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ในความรับผิดชอบของ
แต่ละคณะ
2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุ นการดาเนินงาน
โครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3) รายงานความก้ า วหน้ า ปั ญ หาอุ ป สรรค แนวทางแก้ ไ ข การด าเนิ น งานและการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
4.2 ระดับเขต แบ่งเป็น 9 คณะ ตามพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 –
9 โดยมีผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นประธาน ประธานคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับเขต เป็นรองประธาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้แทนหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้ องตาม
ความจาเป็น เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเป็น
กรรมการและเลขานุการเพื่อปฏิบัติหน้าที่

- 85 1) ขับ เคลื่ อน ก ากับ ติ ด ตาม ตรวจสอบการด าเนิ น งานโครงการและการใช้จ่ า ยงบประมาณ
โครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ในความรับผิดชอบของแต่
ละคณะ
2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3) รายงานความก้ า วหน้ า ปั ญ หาอุ ป สรรค แนวทางแก้ ไ ข การด าเนิ น งานและการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เดือนละ 1 ครั้ง
4) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ
แต่งตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการหรือคณะทางานหรือคณะเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่
5.1.1 ให้ความรู้ ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะในการจัดทาบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม
โครงการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
5.1.2 กากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทาบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการให้ เป็นไปด้ว ย
ความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
5.1.3 ให้คาแนะ ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา
5.1.4 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณทุกสัปดาห์ ให้สานักงานเกษตรจั งหวัดในพื้นที่ หน่วยงานส่วนกลางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรม
ส่งเสริมการเกษตรทราบ
5.1.5 ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่
1) จัดทาแผนการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบรายชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการทุก
ชุมชนในพื้นที่ส่งให้สานักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่
2) คณะทางานหรือคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างน้อย 2 ครั้งต่อชุมชน ทุก
ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ
5.2 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานภายนอก มีหน้าที่รับผิดชอบ
5.2.1 ออกแบบการติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้า ประเมินผลความสาเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการในช่วงระหว่างการดาเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินโครงการ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
5.2.2 รายงานผลการด าเนิ น งานให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท ราบ ผ่ า นกรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร
5.2.3 ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : อย่างน้อย 2 ครั้งตลอดระยะเวลาการดาเนินโครงการ
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- 89 สรุปเอกสารประกอบขั้นตอนการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ลาดับขั้นตอน
การฝึกอบรม
1. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
ศพก.ระดับอาเภอ และสานักงาน
เกษตรอาเภอ ชี้แจงทาความเข้าใจ
การดาเนินโครงการ ในการจัดเวที
ชุมชน (ครั้งที่ 1) พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน และ
เสนอแผนการจัดฝึกอบรม
2. สานักงานเกษตรอาเภอ ประกาศ
ประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อให้
เกษตรกรสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างน้อย 3 วัน
3. สานักงานเกษตรอาเภอรับสมัคร
เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม
4. สานักงานเกษตรอาเภอ ร่วมกับ
สานักงานประมงอาเภอ และ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ พิจารณา
ตรวจสอบและคัดเลือกเกษตรกรเข้า
รับการฝึกอบรม
5. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
ศพก.ระดับอาเภอ และสานักงาน
เกษตรอาเภอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการฝึกอบรม
6. สานักงานเกษตรอาเภอ ขออนุมัติ
ดาเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนและ
หลักสูตรที่กาหนด

7. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
ศพก.ระดับอาเภอ และสานักงาน
เกษตรอาเภอ ดาเนินการจัดฝึกอบรม
ตามแผนและหลักสูตรที่กาหนด

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

2.1 ประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
2.2 กาหนดการฝึกอบรม (แบบ กย.1-02)
3.1 ใบรับสมัครเกษตรกร (แบบ กย.1-03)
4.1 ใบรับสมัครเกษตรกร (แบบ กย.1-03)
4.2 กาหนดการฝึกอบรม (แบบ กย.1-02)

5.1 ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

6.1 รายงานแผนการฝึกอบรมเกษตรกร (แบบ กย.1-04)
6.2 สาเนาหนังสืออนุญาตให้เบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง (ค่าพาหนะ
เดินทาง และค่าตกแต่งสถานที่)
6.3 ตัวอย่างการเขียนโครงการฝึกอบรม
6.4 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการฝึกอบรม
6.5 ตัวอย่างสัญญายืมเงินทดรองราชการ
7.1 รายงานผลการฝึกอบรม (แบบ กย.1-05)
7.2 แบบประเมินการฝึกอบรม (แบบ กย.1-06)
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การเสนอโครงการ
8. กลุ่มย่อยในชุมชน เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ระดับชุมชน (เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร เลขานุการฯ)

9. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
(เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
เลขานุการฯ) เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ระดับอาเภอ (เกษตร
อาเภอ กรรมการและเลขานุการฯ)
10. คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
(เกษตรอาเภอ กรรมการและ
เลขานุการฯ)
- เสนอสานักงานเกษตรจังหวัด
(กรณีโครงการที่เสนอตรงตาม
เงื่อนไข จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม
และคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
อนุมัติ)
- เสนอต่อคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับ
จังหวัด (กรณีโครงการที่
นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่ม
กิจกรรมโครงการฯ จานวน 8 กลุ่ม
กิจกรรม หรือโครงการที่ต้องการการ
พิจารณาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม)
11. คณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
จัดส่งให้สานักงานเกษตรจังหวัด

เอกสารประกอบ
8.1 ตัวโครงการที่ลงนามครบถ้วนแล้ว ตามแบบเสนอโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (แบบ กย.2-01)
8.2 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
8.3 รายงานการประชุมที่มีสาระครบถ้วน
8.4 แบบการขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์ต่อนายอาเภอ (แบบ กย.2-06)
และ/หรือ หนังสือยินยอมให้เข้าทาประโยชน์ที่ดิน (แบบ กย.2-07)
8.5 ใบสืบราคาสินค้าละวัสดุในท้องถิ่น กรณีที่มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ ชิ้นที่มี
มูลค่าเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
กาหนดให้ต้องมีใบสืบราคาสินค้าในท้องถิ่นแนบมาด้วย
8.6 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานการจ้างแรงงานและวัสดุอุปกรณ์
9.1 เอกสารการเสนอโครงการของกลุ่มย่อยในชุมชน ตามข้อ 8.1 – 8.6
9.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
9.3 แบบสรุปการขอรับการสนับสนุนโครงการของชุมชน (แบบ กย.2-02)
10.1 สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
(แบบ กย.2-03)
10.2 แบบสรุปการจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณฯ (แบบ กย.2-05)
10.3 มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
10.4 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 9.1 – 9.3

11.1 สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (แบบ กย.2-04)
11.2 แบบสรุปการจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณฯ (แบบ กย.2-05)
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เอกสารประกอบ
11.3 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด
11.4 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 10.1 – 10.3
12. สานักงานเกษตรจังหวัดรวบรวม 12.1 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 10.1 – 10.4 (กรณีโครงการที่คณะ
โครงการ และแบบสรุปการจัดทา
กรรมการฯ ระดับอาเภอ อนุมัติ)
แผนฯ โครงการเสนอขอรับการ
12.2 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 11.1 – 11.4 (กรณีโครงการที่
จัดสรรงบประมาณจากจังหวัด
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด อนุมัติ)
การจัดสรรเงินงบประมาณโครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติ
13. สานักงานเกษตรจังหวัด จัดสรร 13.1 หนังสืออนุมัติการเบิกจ่ายเงินโครงการ แผนการปฏิบัติงานและ
เงินให้กับคณะกรรมการฯ ระดับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ชุมชน
13.2 หนังสือถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สาขา……..(ภายในจังหวัด) เพื่อแจ้งการจัดสรรเงิน
13.3 เช็คสั่งจ่ายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สาขา……..ขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ”
13.4 รายละเอียดการจัดสรรเงิน (แบบ บช.01)
13.5 ใบนาฝากเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
แยกแต่ละคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
14. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 14.1 บันทึกข้อตกลง (แบบ กย.2-08)
รับเงินจากสานักงานเกษตรจังหวัด 14.2 ใบสาคัญรับเงิน (แบบ บช.02)
14.3 สาเนาสมุดธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
15. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 15.1 สัญญายืมเงิน (แบบ กย.2-09)
โอนเงินให้กลุ่มย่อยในชุมชน
15.2 ใบถอนเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
จากบัญชีธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
15.3 ใบนาฝากเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
แยกแต่ละกลุ่มย่อยในชุมชน
16. สานักงานเกษตรจังหวัดจัดทา 16.1 รายละเอียดการจัดสรรเงิน (แบบ บช.01)
ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน
16.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
16.3 หลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริง (เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ)
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17. สานักงานเกษตรจังหวัดจัดทา
รายงานการรับ-จ่ายเงิน จัดส่ง
กรมส่งเสริมการเกษตร
การส่งคืนเงินงบประมาณเหลือ
จ่ายโครงการ (ถ้ามี) เมื่อสิ้นสุด
การดาเนินงานโครงการ
18. กลุ่มย่อยในชุมชนส่งคืนเงิน
เหลือจ่ายให้คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน

เอกสารประกอบ
17.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (แบบ บช.03)
17.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

18.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
ของกลุ่มย่อยในชุมชน
18.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย
18.3 สาเนาสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ของกลุ่มย่อยในชุมชน
18.4 ใบถอนเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
จากบัญชีธนาคารของกลุ่มย่อยในชุมชน
18.5 ใบฝากเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้า
บัญชีคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
19. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 19.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
ส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้กับสานักงาน ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
เกษตรจังหวัด
19.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย
19.3 สาเนาสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
19.4 ใบถอนเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
จากบัญชีธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
19.5 ใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เข้าบัญชีสานักงานเกษตร
จังหวัด
20. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 20.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
ส่งหลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริง
ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
ให้กับคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ 20.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย
20.3 สาเนาใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เข้าบัญชีสานักงาน
เกษตรจังหวัด (คณะกรรมการชุมชนรับรองสาเนาถูกต้อง)
21. คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ 21.1 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานเสริมสร้างรายได้ให้แก่
ส่งหลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริง
เกษตรกรรายย่อย
ให้กับสานักงานเกษตรจังหวัด
21.2 สาเนาใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เข้าบัญชีสานักงาน
เกษตรจังหวัด (คณะกรรมการชุมชนรับรองสาเนาถูกต้อง)

- 93 ลาดับขั้นตอน
22. สานักงานเกษตรจังหวัด
ดาเนินการ
- เบิกเกินส่งคืน กรณีรับ-จ่ายเงิน
ภายในปงงบประมาณเดียวกัน
- นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
กรณีนาส่งเงินข้ามปงงบประมาณ

เอกสารประกอบ
22.1 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101 ตาม
รอยเท้าพ่อฯ
22.2 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (แบบ บช.03)
22.3 รายงานรายรับ-รายจ่าย (แบบ บช.05)
22.4 หนังสืออนุมัติให้นาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน/นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
22.5 สาเนาสมุดธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่รองรับเงินนอก
งบประมาณ ของสานักงานเกษตรจังหวัด (ไม่ใช่บัญชีรองรับโครงการใด
โครงการหนึ่งโดยเฉพาะ)
22.6 ใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

- 94 แบบ กย.1-01
ตัวอย่างแผนการจัดฝึกอบรม
กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ชุมชน ...............................................................................
ตาบล.....................................อาเภอ..............................จังหวัด................................
ครั้งที่
วันที่/รุ่นที่
รุ่นที่ 1
(...... ราย)
รุ่นที่ 2
(...... ราย)
รุ่นที่ 3
(...... ราย)
รุ่นที่ 4
(...... ราย)

1
23 - 25 เม.ย.61

2
30 เม.ย. – 2 พ.ค.61

3
7 – 9 พ.ค.61

4
14 – 16 พ.ค.61

สถานที่อบรม

- 95 แบบ กย.1-02
กาหนดการฝึกอบรม
กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ชุมชน .............................................................................. รุ่นที่ ...........
ตาบล.....................................อาเภอ..............................จังหวัด................................
วัน / เดือน / ปง

เวลา

ชื่อวิชา

วันที่ 1
(เช้า) เวลา ...................... น. วิชา……………………………………………....
(ระบุวันที่) ................ (บ่าย) เวลา ..................... น. วิชา.......................................................
วันที่ 2
(เช้า) เวลา ...................... น. วิชา……………………………………………....
(ระบุวันที่) ................ (บ่าย) เวลา ..................... น. วิชา.......................................................
วันที่ 3
(เช้า) เวลา ...................... น. วิชา……………………………………………....
(ระบุวันที่) ................ (บ่าย) เวลา ..................... น. วิชา.......................................................
หมายเหตุ 1) ให้บันทึกในแบบฟอร์มในการเข้ารับการฝึกอบรม 1 ครั้ง ต่อ 1 รุ่น
2) ตารางการฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
3) พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. – 13.00 น.

จานวน
ชั่วโมง
...............
..............
...............
...............
...............
...............

ชื่อ – สกุล

วิทยากร
หน่วยงาน / เกษตรกร

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

)

สถานที่อบรม

- 96 วันที่รับสมัคร
…………/…………/………….

แบบ กย.1-03
ใบรับสมัครเกษตรกร
กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ชุมชน ......................................................................................
ข้อมูลผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร รุ่นที่ .............................
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 พืช
 ปศุสัตว์
 ประมง
อื่นๆ (ระบุ).................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
วัน/เดือน/ปงเกิด
อายุ
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่
หมู่บ้าน
หมู่ที่ ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
การเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร (ทาเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยม) และระบุชื่อกลุ่ม
 โครงการเกษตรยั่งยืน 1 (โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน)
 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร.............................................................  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน....................................................
 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ...................................................................  อื่นๆ ระบุ).................................................................
ในปง 2560 ข้าพเจ้ามีรายได้จากการทาการเกษตร รวมเป็นเงิน .................. บาท/ปง
 มีความประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน และสามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดของโครงการอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. เป็นเกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. เป็นเกษตรกรที่มีที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ทากินอยูในชุมชน ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดตามแผนการฝึกอบรม
ทั้งนี้ ได้แนบสาเนาหน้าสมุดธนาคารรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) ที่ระบุชื่อบัญชีเกษตรกรทีส่ มัครเข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 1 แผ่น มาด้วยแล้ว เพื่อการโอนค่ายานพาหนะในการเดินทาง กรณีผสู้ มัครได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
ลงชื่อ
(
สาหรับเจ้าหน้าที่
 มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการ
 หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร จานวน 3 วัน
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

เกษตรกร
)

 ไม่มคี ุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ

)

- 97 แบบ กย.1-04
รายงานแผนการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร
ชุมชน ...........................................................................................................
ตาบล......................................อาเภอ...............................................จังหวัด.........................วงเงินงบประมาณที่ได้รับ............................(บาท)
รุ่นที่

แผนการอบรมระหว่างวันที่

1
2
3
4
รวม 4 รุ่น

สถานที่จัดฝึกอบรม

เป้าหมาย
ผู้เข้าอบรม
(คน)
50
50
50
50
200

แผนการใช้จ่ายเงิน
ระบุจานวนเงิน (บาท)

หมายเหตุ

- 98 แบบ กย.1-05
รายงานผลการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร
ชุมชน ..............................................................................
ตาบล.................................................อาเภอ...............................................จังหวัด..............................................
รุ่นที่/ครั้งที่

อบรมระหว่างวันที่

1
2
3
4
รวม 4 รุ่น

ผู้รับการฝึกอบรม
เปูาหมาย
ผู้เข้าอบรม
(คน)
(คน)
50
50
50
50
200

งบประมาณ (บาท)
ได้รับ

ใช้ไป

คงเหลือ

หมายเหตุ

- 99 แบบ กย.1-06
แบบประเมินการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ชุมชน ...............................................................................
ตาบล.....................................อาเภอ..............................จังหวัด................................
รุ่นที่.................. ระหว่างวันที่.............................................
คาอธิบาย :

แบบประเมินผลการฝึกอบรมจัดทาขึ้นโดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อ เท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการจัดฝึกอบรมเกษตรกร
หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดฝึกอบรม
ให้กับเกษตรกรได้ตรงความต้องการ และเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน โปรดให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
โดยทาเครื่องหมาย () ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

1. ความรู้ความเข้าใจและการนาเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร
ที่

ชื่อวิชา

1

กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนประเทศ
1.1 วิชาพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 วิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข
กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
2.1 วิชาการบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ (zoning)
2.2 วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีตน้ ทุนอาชีพ
2.3 วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช สัตว์
ประมง)
2.4 วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร (ระบุวิชาเลือก เลือกเรียน 1
วิชา) .....................................................................................
2.5 วิชาการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (ระบุวิชา
เลือก เลือกเรียน 3 วิชา)
1) .....................................................
2) .....................................................
2) .....................................................
กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร
3.1 วิชาการบริหารจัดการกลุ่ม
3.2 วิชาการจัดทาแผนการผลิต/โครงการ และการตลาด
เบื้องต้นของเกษตรกร
3.3 วิชาการจัดการสินเชือ่ ด้านการเกษตร
3.4 วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร
ภาพรวมของเนือ้ หาหลักสูตรทีท่ ่านเข้ารับการฝึกอบรม

2

3

4

มาก
ที่สุด

ระดับความรู้ความเข้าใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

ระดับการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

2. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่จัดฝึกอบรม และการอานวยความสะดวก
ที่

ชื่อวิชา

ด้านการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
1

2

กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนประเทศ
1.1 วิชาพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 วิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข
กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
2.1 วิชาการบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่
(zoning)

มาก
ที่สุด

ระดับความเหมาะสม
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด
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ที่

3

4

ชื่อวิชา

มาก
ที่สุด

ระดับความเหมาะสม
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

2.2 วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีตน้ ทุนอาชีพ
2.3 วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช
สัตว์ ประมง)
2.4 วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร (ระบุวิชาเลือก เลือกเรียน
1 วิชา)
.....................................................................................
2.5 วิชาการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (ระบุ
วิชาเลือก เลือกเรียน 3 วิชา)
1) .....................................................
2) .....................................................
2) .....................................................
กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร
3.1 วิชาการบริหารจัดการกลุ่ม
3.2 วิชาการจัดทาแผนการผลิต/โครงการ และการตลาด
เบื้องต้นของเกษตรกร
3.3 วิชาการจัดการสินเชือ่ ด้านการเกษตร
3.4 วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร
ภาพรวมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร

ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม และการอานวยความสะดวก
1
2
3
4
5
6
7
8

การรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารในการจัดฝึกอบรมของตัวท่าน
(เกษตรกร)
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการจัดฝึกอบรม
การประสานงานและการอานวยความสะดวก
สถานที่จัดฝึกอบรม
วัสดุและอุปกรณ์เพือ่ ใช้ในการฝึกอบรม
สื่อการเรียนรู้ ได้แก่ วิดีทัศน์ ของจริง เอกสาร/สิ่งพิมพ์ ฝึก
ปฏิบัติจริง และอืน่ ๆ
อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน
ภาพรวมของสถานที่จัดฝึกอบรม และการอานวยความ
สะดวกต่างๆ

3. ด้านประเด็นเนื้อหาที่ท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม (โปรดระบุ)
1) ..........................................................................................................................................................................
2) ..........................................................................................................................................................................
3) ..........................................................................................................................................................................
4. ด้านข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป
1) ..........................................................................................................................................................................
2) ..........................................................................................................................................................................
3) ..........................................................................................................................................................................

น้อย
ที่สุด

- 101 ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ประกาศสานักงานเกษตรอาเภอ.....................................
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ชุมชน .........................................................................................
ตามที่ได้มีการรับสมัครเกษตรกร เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย นั้น
บัดนี้ การคัดเลือกเกษตรกรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร
การพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย จานวนทั้งสิ้น ...... รุ่น รวม 200 ราย ดังนี้
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 ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรราย
ย่อย ณ ................... ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด ตลอดหลักสูตรการอบรม โดยให้แนบสาเนาหน้าสมุดธนาคารรัฐวิสาหกิจ
((ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย))ที่ระบุชอื่ บัญชีเกษตรกรผู้มสี ิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมมาในวันลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะโอนเงิน
เข้าบัญชีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในแต่ละรุ่น อนึ่ง ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงิน อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับโอน

ประกาศ ณ วันที่ ..................................... 2561
ลงชื่อ.............................................
(.......................................................)
เกษตรอาเภอ..............................

- 102 ตัวอย่างแบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม

กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ฝึกอบรมระหว่างวันที่................................
รุ่นที่........................ ชุมชน ..............................................................................
ณ ............................................................... ตาบล........................อาเภอ..............จังหวัด.............

ที่

ชื่อ – สกุล

เลขที่บัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ที่อยู่ของเกษตรกร
บ้านเล หมู่
หมู่บ้าน
ตาบล
ขที่
ที่

ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ
(เช้า)
(บ่าย)
วันที่............. วันที่.............

หมาย
เหตุ

- 103 ตัวอย่าง สัญญายืมเงิน (ด้านหน้า)

- 104 ตัวอย่างสัญญาการยืมเงิน (ด้านหลัง)

- 105 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินของทางราชการ

- 106 ตัวอย่างใบรับใบสาคัญ

- 107 ตัวอย่าง การเขียนโครงการฝึกอบรม

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร
1. หลักการเหตุผล
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ..........
2. วัตถุประสงค์
2.1 ....................................................................................................................................................................
2.2 ....................................................................................................................................................................
2.3 ............................................................................................................................................................. .......
3. บุคคลเป้าหมาย (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

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

8. งบประมาณการฝึกอบรม
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

- 108 9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................................................
11. ผลผลิต (Output)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
12. ผลลัพธ์ (Outcome)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

ผู้เสนอโครงการ
(

)

ตาแหน่ง
ผู้อนุมัติโครงการ
(
ตาแหน่ง

)

- 109 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการฝึกอบรม

- 110 ตัวอย่างใบรับใบสาคัญสาหรับวิทยากร
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ผู้จ่ายเงิน

ตัวอย่างใบรับใบสาคัญค่าพาหนะของเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม

- 112 ตัวอย่างใบประกาศนืยบัตรมอบให้เกษตรกร

สานักงานเกษตรอาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายสราวุฒิ รักษ์ชาติ
เป็นเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2561
...............................................
(นายชาติ สมเกียรติ)
เกษตรอาเภอเมืองนครราชสีมา
- ขนาดใบประกาศนียบัตร ขนาด A5 (กว้าง 14.8 ซม. สูง 21 ซม.)
- ใบประกาศนียบัตร ใช้กระดาษ glossy inkjet สีครีม ฟอนด์ตัวอักษร : DSN LaiThai
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แบบ กย.2-01

แบบเสนอโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
๑. ชื่อโครงการ..............................................................................................................................
ชื่อกลุ่มย่อยในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม)....................................................................................................
ชื่อชุมชน............................................................ตาบล............................อาเภอ ........................................
จังหวัด..........................................
ปัจจุบันกลุ่มย่อยในชุมชน
□ ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม
□ มีเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มจานวน ...................บาท ณ เดือน พฤษภาคม 2561 (พร้อมแนบหลักฐาน)
จานวนงบประมาณที่เสนอขอ ............................................................. บาท
ประเภทของโครงการ(เครื่องหมาย
 1. ด้านการผลิตพืช พันธุ์พืช
 2. ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการปรับปรุงบารุงดิน
 3. ด้านการจัดการศัตรูพืช
 4. ด้านฟาร์มชุมชน
 5. ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 6. ด้านปศุสัตว์
 7. ด้านประมง
 8. ด้านการผลิตแมลงเศรษฐกิจ
 9. ด้านการเกษตรอื่นๆ..................................................(ระบุ).... เป็นการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
๒. หลักการและเหตุผล
เขียนพรรณนา บรรยายถึง
- ความสาคัญของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนกับพื้นที่
- สรุปข้อเสนอแนวทางการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหา
- ต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๓. วัตถุประสงค์
- ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินงานโครงการ
- มีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล กิจกรรมโครงการที่ดาเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สามารถวัด/ประเมินผลได้
๔. เป้าหมาย
4.1 เปูาหมายบุคคล
4.2 เปูาหมายพื้นที่
๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการ

- 114 6. กิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน
- ระบุกิจกรรมโดยเรียงลาดับตามระยะเวลาดาเนินงาน ก่อน – หลัง และแสดงปริมาณในแต่ละกิจกรรม ใน
ลักษณะของตาราง
- แผนการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์หลังจากสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
- ระบุการเชื่อมโยงผลผลิตกับการตลาดหรือการนาไปใช้ประโยชน์
- ระบุการบริหารจัดการผลผลิตและรายได้ รวมถึงมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดาเนินกิจกรรมต่อไปหรือเพื่อต่อยอด
๗. แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน (ปฏิทิน) ระบุกิจกรรม ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ
- ระบุจานวนงบประมาณ โดยแจกแจงรายการค่าใช้จ่ายเงินให้ละเอียด ชัดเจน โดยงบประมาณที่ได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ ต้องใช้สาหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น
- จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรม รายการ ช่วงเวลาที่ใช้จ่ายเงิน
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระบุ ผลประโยชน์ ที่ กลุ่ มย่ อยในชุ มชนในพื้ นที่ หรื อชุ มชนจะได้ รั บจากโครงการ ต้ องสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๙.๑ คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ..........................................................
๙.๒ กลุ่มย่อยในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม) ...............................................................
9.3 สมาชิกกลุ่มย่อย (แนบรายชื่อสมาชิกกลุ่มย่อยทุกคนท้ายตัวโครงการ)
10. ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ..................................................................

ลงชื่อ..................................................................

(

(

)

)

ประธานกลุ่มย่อยในชุมชน

ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน

ผลการพิจารณาอนุมตั ิ
ของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

ผลการพิจารณาอนุมตั ิ
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด**
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ
(
)
ตาแหน่ง...................................................................

ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการฯ
(
)
ตาแหน่ง....................................................................

**พิจารณาโครงการที่นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม หรือโครงการที่ต้องการการ

พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิ

- 115 แบบกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
กิจกรรม
๑.
๒.
๓.
ฯลฯ

ขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

- 116 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
โครงการ ................................................................... ยอดรวมงบประมาณ..........................................................................บาท
หน่วย : บาท
กิจกรรม

แยกรายการ

๑.

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร
2. ค่าวัสดุหมุนเวียนทางการเกษตร
3. อื่น ๆ

2.

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร
2. ค่าวัสดุหมุนเวียนทางการเกษตร
3. อื่น ๆ

3.

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร
2. ค่าวัสดุหมุนเวียนทางการเกษตร
3. อื่น ๆ

จานวน

หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย

รวมจานวน

ปง 2561
(ใส่ตัวเลขงบประมาณเป็นรายเดือน)
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.**

รวมเงินทั้งสิ้น
** กลุ่มย่อยในชุมชนต้องดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณและดาเนินโครงการตามแผนที่ได้รับอนุมัติแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 9 กันยายน 256

- 117 เอกสารแนบประกอบการขอรับการสนับสนุนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ของชุมชน/กลุ่มย่อยในชุมชน
๑. เอกสารตัวโครงการ
เอกสารที่ เขี ยนตามแบบฟอร์ มเสนอโครงการที่ ระบุรายละเอียด ขั้นตอน วิธี การดาเนิ นงาน 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. ที่จัดตัง้ องค์กร/กลุ่ม
- การจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียนกลุ่ม/องค์กรกับภาครัฐ
- กิจกรรม/โครงการของรัฐ
๓. รายงานผลการจัดเวทีชุมชน
รายงานผลการจั ดเวที ชุ มชนพร้ อมลายเซ็ นของสมาชิกและคณะกรรมการ กลุ่ มย่อยในชุมชนที่ เขี ยน
โครงการขอรับการสนับสนุน โดยในรายงานผลการประชุมต้องมีมติในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1 การเสนอข้อมูลและความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทาเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่จะขอรับการ
สนับสนุนในรูปแบบกลุ่มย่อยในชุมชน กรณีที่ยังไม่มีการรวมกลุ่ม ให้ใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ใน
การรับรองการจัดตั้งกลุ่ม
3.2 การมอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ/การจัดทาโครงการตามแบบฟอร์มการเขียนโครงการ
3.3 การมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีธนาคาร/เบิกจ่ายเงิน เป็นรายโครงการ
4. หนังสือรับรอง/ยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดินของสาธารณะประโยชน์หรือส่วนบุคคล โดยมีระยะเวลาให้ใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทั้งหมด ต้องลงนามรับรองโดย ประธานกลุ่มย่อยในชุมชน และประธานกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน

- 118 แบบ กย.2-02
แบบสรุปการขอรับการสนับสนุนโครงการของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ชุมชน............................................................ตาบล ....................................................อาเภอ..................................จังหวัด....................................
วงเงินงบประมาณรวมได้ที่ขอรับการสนับสนุน ................................................ บาท
วันที่.......เดือน...................พ.ศ. ...........จานวน....................โครงการ รวมจานวนเงิน ........................................บาท
จานวนเงิน (บาท)
ที่

ชื่อโครงการ
ค่าวัสดุฯ

รวม

จานวน ........................... โครงการ

ทั้งนี้ ได้แนบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน วันที่ ........เดือน.................พ.ศ..................
ลงชื่อ .........................................เลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
(
)
ลงชื่อ ...........................................ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
(
)

กลุ่มย่อยในชุมชน
ผู้รับผิดชอบ

จานวน
เกษตรกร
ได้รับ
ประโยชน์
(ราย)

เอกสารแนบ
(ใส่เครื่องหมาย/ในข้อที่ม)ี
แผนการ
รายงานผล
เอกสาร
ปฏิบัติงานและ การจัดเวที
โครงการ
การใช้จ่ายเงิน
ชุมชน

- 119 แบบ กย.2-03
แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
อาเภอ......................................................จังหวัด............................................
จานวน...............ชุมชน จานวน.....................โครงการ รวมจานวนเงินโครงการทีไ่ ด้รับการอนุมัติ .......................................บาท
ผลการพิจารณา
อนุมัติ

เกณฑ์การพิจารณา (ใส่เครื่องหมาย /)

ที่

รวม

ชื่อชุมชน

......... ชุมชน

ชื่อโครงการ

ประเภท
โครงการ

ชื่อกลุม่
ย่อยใน
ชุมชนที่
ขอรับ

จานวน
เกษตรกร
ได้รับ
ประโยชน์
(ราย)

งบประมาณ
ค่าวัสดุ
อุปกรณ์
(บาท)

ความ
ครบถ้วน
การผลิต
การตลาด
การนาไปใช้
ประโยชน์

การใช้ประ
โยชน์ต่อ
เนื่อง

โครงการ
ไม่
ซ้าซ้อน

ดาเนินการ
ได้ทันที

เกณฑ์
มาตรฐาน
ค่าจ้างแรงงาน
และวัสดุ
อุปกรณ์

แผน
ความเหมาะ
สมของ
แผนงาน/เงิน

ความ
ครบถ้วน
ของเอกสาร
ประกอบ

........... โครงการ

ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขานุการฯ
(
)
เกษตรอาเภอ ..............................................

ลงชื่อ............................................ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ
(
)
ตาแหน่ง ................................................................

หมายเหตุ: กรณีแบบสรุปผลการพิจาณาโครงการของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอ มีจานวนหลายแผ่น จะต้องให้ประธาน และเลขานุการ ลงนามเอกสารทุกแผ่น

อนุมัติ

ไม่
อนุมัติ

- 120 แบบ กย.2-04
สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
กรณีโครงการที่ชุมชนเสนอด้านการเกษตรอื่นๆ นอกเหนือจากกรอบโครงการ 1 - 8 (ตามคู่มือฯ หน้า 41 ข้อ 5.3)
หรือเป็นโครงการที่คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอาเภอมีความเห็นว่าให้มีการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
จังหวัด ...................................
จานวน ...............ชุมชน จานวน.................โครงการ รวมจานวนเงินโครงการทีไ่ ด้รับการอนุมัติ .......................................บาท
ผลการพิจารณา
อนุมัติ

เกณฑ์การพิจารณา (ใส่เครื่องหมาย /)

ที่

รวม

ชื่อชุมชน

......... ชุมชน

ชื่อโครงการ

ประเภท
โครงการ

ชื่อกลุม่
ย่อยใน
ชุมชนที่
ขอรับ

จานวน
เกษตรกร
ได้รับ
ประโยชน์
(ราย)

งบประมาณ
ค่าวัสดุ
อุปกรณ์
(บาท)

ความ
ครบถ้วน
การผลิต
การตลาด
การนาไปใช้
ประโยชน์

การใช้ประ
โยชน์ต่อ
เนื่อง

โครงการ
ไม่
ซ้าซ้อน

ดาเนินการ
ได้ทันที

เกณฑ์
มาตรฐาน
ค่าจ้างแรงงาน
และวัสดุ
อุปกรณ์

แผน
ความเหมาะ
สมของ
แผนงาน/เงิน

ความ
ครบถ้วน
ของเอกสาร
ประกอบ

อนุมัติ

........... โครงการ

ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขานุการฯ
ลงชื่อ...................................................ประธานคณะอนุกรรมการฯ
(
)
(
)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ..............................................
ผู้ว่าราชการจังหวัด ..............................................
หมายเหตุ: กรณีแบบสรุปผลการพิจาณาโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด มีจานวนหลายแผ่น จะต้องให้ประธาน และเลขานุการ ลงนามเอกสารทุกแผ่น

ไม่
อนุมัติ

- 121 -

แบบ กย.2-05

แบบสรุปการจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
จังหวัด ................................................................
แผน/รายงานผลการปฏิบัติงานลัการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
เกษตรกรผู้
เป้าหมาย
ส่วนราชการ/อาเภอ/ตาบล/ชุมชน/
ประเภท
ได้รบั
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวมทั้งสิ้น
โครงการ
โครงการ
หน่วยนับ
จานวน ผลประโยชน์
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
1. อาเภอ.......................................
1.1 ตาบล ...............................
1.1.1 ชุมชน ....................
1)โครงการ................
- ค่าวัสดุและอื่นๆ
2)โครงการ................
- ค่าวัสดุและอื่นๆ
1.2 ตาบล ...............................
1.2.1 ชุมชน ....................
1)โครงการ................
- ค่าวัสดุและอื่นๆ
2. อาเภอ.......................................
2.1 ตาบล ...............................
2.1.1 ชุมชน ....................
1)โครงการ................
- ค่าวัสดุและอื่นๆ
2)โครงการ................
- ค่าวัสดุและอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น ....... อาเภอ ...... ตาบล
........ ชุมชน .......โครงการ

- 122 แบบ กย.2-06
ตัวอย่าง
แบบการขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์ต่อนายอาเภอ
ที่อยู่ .................................................
วันที่..............เดือน.....................พ.ศ ๒๕60
เรื่อง ขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์
เรียน นายอาเภอ..............................................จังหวัด............................................
ข้าพเจ้า...................ในฐานะผู้รับมอบอานาจจาก................................................................
อายุ...................ปง สัญชาติ....................อยู่บา้ นเลขที่................หมู่ที่.................. ซอย....................................
ถนน........................................... ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต.................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.์ .......................... โทรศัพท์......................................
โทรสาร.............................................
๑.มีความประสงค์จะในการใช้ที่สาธารณประโยชน์
เขียนพรรณนาบรรยายถึง
- วัตถุประสงค์ในการใช้ที่ สาธารณประโยชน์ ประจาตาบล เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
- แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์
ที่ดิน
๒. การขอใช้งานและพื้นที่ที่ใช้
- ระบุมติที่ประชุมของคณะกรรมการระดับชุมชน
- ขนาดของพื้นที่ ที่ตั้ง และอาณาเขตติดต่อ
3. ระยะเวลาการใช้ ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. ถึง วันที่ เดือน พ.ศ.
4. ตัวแทนผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบในการใช้พื้นที่
นาย/นาง/นางสาว.......................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ
..............................................
(
)
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
*แนบพร้อมสาเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นคาขอ
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ตัวอย่าง
หนังสือยินยอมให้เข้าทาประโยชน์ที่ดิน
ที่อยู่ ...........................................
วันที่.......เดือน............พ.ศ. 2560
โดยหนังสือฉบับนี้(เจ้าของที่ดิน) ข้าพเจ้า .................................................. อายุ ......... ปง
เลขบัตรประจาตัวประชาชน ...............................เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ ................................
หมู่ที่............ถนน...........ตรอก.........../ซอย..............ตาบล………………อาเภอ................. จังหวัด..................
รหัสไปรษณีย์................
ได้ยินยอมให้ กลุ่มสมาชิกชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม)
ชุมชน..
น
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์ ...........................
เข้าทาประโยชน์ในทีด่ ิน ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. .....................(ระบุกิจกรรม) เนื้อที่ ............ ไร่ ในท้องที่ หมู่ที่ .............. ตาบล
...................
อาเภอ.............................................จังหวัด..............................
เอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดินประเภท .......................(ระบุประเภทของเอกสารสิทธิ์) ระวาง...............................
เลขที่...............................พื้นที่ดินตามเอกสารสิทธิรวมพื้นที่....................................... ไร่
2. การยินยอมตามหนังสือฉบับนี้มีกาหนดระยะเวลา .............. ปง
3. ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริง หากข้อความเป็นเท็จ ข้าพเจ้า
ยอมรับผิดทางกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผู้ให้ความยินยอม
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับความยินยอม
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

หมายเหตุ : แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอมและสาเนากรรมสิทธ์ที่ดินด้วย

- 124 แนวทางการดาเนินงานการขอใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ
๑.ที่ดินสาธารณะประโยชน์
ผู้ขอใช้จะต้องยื่นคาขอต่อนายอาเภอท้องที่เพื่อพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติลักษณะ
การปกครองท้องที่พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
๒.ที่ราชพัสดุ
ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้ยื่นคาขอใช้ต่อสานักงานธนารักษ์พื้นที่ เมื่อได้รับ
ความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วให้ทาความตกลงกั บกรมธนารักษ์และให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินราช
พัสดุได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว
๓.ที่ดินในเขตปฏิรูป
ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดิน
ให้ยื่น คาขอที่สานั กงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด ) ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ตามแบบที่ ส.ป.ก. จังหวัด
กาหนด ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
๔.ที่ดินเอกชน
ยื่นขอความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองเป็นรายกรณีไป
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บันทึกข้อตกลง
การขอรับเงินอุดหนุนจากสานักงานเกษตรจังหวัด.............................................
โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย

.................................................
บันทึกข้อตกลงนี้จัดทาขึ้น ณ
(สานักงานเกษตรจังหวัด.......)
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
ระหว่าง
(ชื่อเกษตรจังหวัด)
ตาแหน่ง
(เกษตรจังหวัด)
ในฐานะ
(ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร)
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้สนับสนุนงบประมาณ” ฝุายหนึ่ง กับ (ชื่อประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน) ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
(ชื่อกรรมการฯ ระดับชุมชน)
ตาแหน่ง
กรรมการฯ ระดับชุมชน
(ชื่อกรรมการฯ ระดับชุมชน)
ตาแหน่ง
กรรมการฯ ระดับชุมชน
ในฐานะ
กรรมการฯ ระดับชุมชน
ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ” อีกฝุายหนึ่ง
รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณ
1. จานวนโครงการของชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน
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. รวมงบประมาณจานวน
โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น
บาท
เพื่อเป็นข้อตกลงในการดาเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ทัง้ สองฝุายจึงทาบันทึก
ข้อตกลงโดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตกลงจะปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(1) หลังได้รับเงินจากโครงการ จะดาเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
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ธนาคารของผูไ้ ด้รับการสนับสนุนงบประมาณ
(2) ในการดาเนินโครงการตามข้อ (1) จะถือปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศ/คาสั่งของคณะ
กรรมการบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
(3) หากไม่ดาเนินโครงการ หรือดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามข้อ (1) ผู้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณยินยอมรับผิดชาระเงินที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้วให้แก่ผู้สนับสนุนงบประมาณ โดยผู้สนับสนุน
งบประมาณมิต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใด เว้นแต่ ผลการดาเนินงานโครงการไม่สัมฤทธิ์ผล

ตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย แผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ เนื่องจากภัยธรรมชาติที่ไม่
สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้า
หากผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่ชาระเงินทีไ่ ด้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว ผูส้ นับสนุน
งบประมาณสามารถดาเนินคดีได้ตามกฎหมาย
(4) เมื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจะรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้สนับสนุนงบประมาณทราบ และหากมีเงินเหลือจ่ายจะส่งคืนให้
ผู้สนับสนุนงบประมาณ โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สนับสนุนงบประมาณ ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ภายใน 10 วันหลังจากเสร็จสิน้ โครงการ
บันทึกข้อตกลงนีท้ าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และให้ถือไว้ฝุายละหนึ่งฉบับ
ทั้งสองฝุายได้อ่านและเข้าใจเนื้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ).....................................ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
(
)
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน....................................

(ลงชื่อ)...........................................ผู้สนับสนุนงบประมาณ
(
)
เกษตรจังหวัด.........................................

(ลงชื่อ).................................ผูไ้ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
(
)
กรรมการฯ ระดับชุมชน................................................

(ลงชื่อ).................................................พยาน
(
)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(ลงชื่อ)..................................ผูไ้ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
(
)
กรรมการฯ ระดับชุมชน................................................

(ลงชื่อ)................................................พยาน
(
)
หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป
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สัญญายืมเงิน
โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย
……………………………….
สัญญาฉบับนี้จัดทาขึ้น ณ ..........................................................................................................
เมื่อวันที่...............เดือน................................พ.ศ.......................ระหว่าง................................................................
ตาแหน่ง...................................................ในฐานะ.................................................................................................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้ยืม” ฝุายหนึ่ง กับ.................................................ตาแหน่ง...........................................
ในฐานะ.........................................................ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ยืม” อีกฝุายหนึ่ง
รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณ
1) ชื่อโครงการ.........................................................................................................................
2) กลุ่มย่อยในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม)………………………….......................................................
3) กิจกรรม/วิธีการดาเนินการ.................................................................................................
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
งบประมาณ..................................................................................................บาท
เพื่อเป็นข้อตกลงในการดาเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งสองฝุายจึงทา
สัญญาขึ้น โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
ผู้ยืม ตกลงจะปฏิบัติภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(1) หลังได้รับเงิน จะดาเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย แผนปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
จานวนเงิน..................................................................................บาท
โดยผู้ให้ยืมจะนาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้ยืม ชื่อบัญชี...........................................
เลขที่บญ
ั ชี.......................................................
(2) ในการดาเนินโครงการตามข้อ (1) จะถือปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศ/คาสั่งที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
(3) หากไม่ดาเนินโครงการ หรือดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามข้อ (1) ผู้ยืมยินยอมรับผิดชาระเงิน
ที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้วให้แก่ผู้ให้ยืม โดยผู้ให้ยืมมิต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใด
เว้นแต่ ผลการดาเนินงานโครงการไม่สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย แผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ เนื่องจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้า

- 128 หากผู้ยืมไม่ชาระเงินที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว รวมทั้งค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่ผู้ให้ยืม
ผู้ยืมยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกาหนดนับแต่วันที่ได้รับเงินไปจากผู้ให้ยืม รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้ยืม
ดาเนินคดีได้ตามกฎหมาย
(4) เมื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ยืมจะรายงานผล
การดาเนินงานให้ผู้ให้ยืมทราบ พร้อมส่งเอกสารการใช้เงิน ภายใน 5 วัน และหากมีเงินเหลือจ่ายจะส่งคืน
โดยการนาฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้ยืม ชื่อบัญชี............................................................เลขที่บัญ ชี
.......................................................... ภายใน 5 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และให้ถือไว้ฝุายละหนึ่งฉบับ
ทั้งสองฝุายได้อ่านและเข้าใจเนื้อความตามสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ).......................................ผู้ยืม
(
)
ประธานกลุ่มย่อยในชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม)....................................

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

(ลงชื่อ)......................................ผู้ยืม
(
)
กรรมการกลุ่มย่อยในชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม)...................................

(ลงชื่อ)............................................พยาน
(
)
ตัวแทนกลุ่มย่อยในชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม).......................

(ลงชื่อ)......................................ผู้ยืม
(
)
กรรมการกลุ่มย่อยในชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม).................................

(ลงชื่อ).............................................พยาน
(
)
ตัวแทนคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน..................................
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ตัวอย่าง
ใบแจ้งความประสงค์
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. ข้าพเจ้าชื่อ.................................... นามสกุล......................................อายุ....................ปง
เลขบัตรประจาตัวประชาชน.......................................ที่อยู่ บ้านเลขที่ …………….หมู่ที่.........บ้าน........................
ตาบล............................................อาเภอ.............................จังหวัด................เบอร์โทรศัพท์ ...............................
2. มีความประสงค์ขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
กลุ่มย่อยในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่มฯ).......................................................................................................................
ชุมชน.............................................................................ตาบล....................................... .........................
อาเภอ..............................................จังหวัด …………………………………………
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข กฎ ระเบียบของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด จึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และขอแนบเอกสาร
ประกอบการแจ้งความประสงค์ ดังนี้
- สาเนาสมุดทะเบียนเกษตรกร (ที่ขึ้นกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
จานวน ๑ ฉบับ
ลงชื่อ...........................................ผู้สมัคร
(............................................)
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว
เห็นควรให้เป็นผู้เข้าร่วมกลุ่มย่อยในชุมชนได้
ลงชื่อ.............................................ประธานกลุ่มย่อยในชุมชน
(…...........................................)
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โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร
1. สานักเกษตรอาเภอ/จังหวัด
1.1 ศึกษาและเตรียมข้อมูลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย แผนปฏิบัติ
งาน ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานและร่วมนาเสนอข้อมูล
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานโครงการ
1.2 ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ แจ้ง อปท. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน ตามแผนการจัดทาเวทีชุมชนที่กาหนดไว้
1.3 ดาเนินการจัดเวทีชุมชน และประสานชุมชน ศพก. ระดับอาเภอ เพื่อเตรียมข้อมูลร่วมจัดเวทีชุมชน
โดยมีประเด็น เช่น
1.3.1 ชี้ แ จงท าความเข้ า ใจการด าเนิ น งานโครงการเสริ ม สร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกรรายย่ อ ย
แผนปฏิบัติงาน และขั้นตอนการดาเนินงานในภาพรวม
1.3.2 ชี้แจงทาความเข้าใจการดาเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร
1.3.3 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
2. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
2.1 คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
2.2 ดาเนินการจัดทาแผนการฝึกอบรมเกษตรกร
2.2.1 เลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ควรเป็นวิทยากรกระบวนการในการวิเคราะห์และ
รวบรวมความต้องการของชุมชน จัดทาเป็นแผนการฝึกอบรม
2.2.2 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ควรเป็นผู้จดบันทึกข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ
สรุปรายงานการจัดทาเวทีชุมชน
2.2.3 กลุ่มย่อยในชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้นาเสนอข้อมูลและความต้องการ
เพื่อจัดทาแผนการฝึกอบรมเกษตรกร ตามมติในเวทีชุมชน
2.2.4 ทาการวิพากษ์แผนการฝึกอบรมเกษตรกรแต่ละกลุ่มย่อยในชุมชน สรุปเป็นภาพรวมของชุมชน
2.3 มติการจัดเวทีชุมชน ควรมี 2 ประเด็น
2.3.1 คัดเลือกและรับรองคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับชุมชน
2.3.2 เห็นชอบแผนการฝึกอบรมเกษตรกรของชุมชน ตามความต้องการของเกษตรกรในชุมชน
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โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
1. สานักงานเกษตรจังหวัด/อาเภอ
1.1 เตรียมข้อมูลกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร
ของชุมชนเปูาหมาย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร และเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร ศพก.ระดับอาเภอ เข้าร่วมเวทีชุมชน เพื่อ ร่วมนาเสนอข้อมูล องค์ความรู้ในเชิงพื้นที่ต่อ
ชุมชน ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการเขียนแผนงานโครงการของกลุ่มย่อยในชุมชน
1.2 แจ้งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เตรียมการด้านข้อมูลชุมชนในพื้นที่เปูาหมาย โดยแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมเวทีตามแผนการจัดเวที
๒. คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
ดาเนินการจัดเวทีชุมชน ในพื้นที่ของชุมชน เพื่อรวบรวมโครงการที่ เกิดจากความต้องการของ
กลุ่มย่อยในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ โดยดาเนินการ
๒.๑ ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว/แจ้ง อปท./ กานัน และผู้ใหญ่บ้าน แจ้งให้เกษตรกร
และผู้เกี่ยวข้องในชุมชนได้รับทราบ เพื่อเตรียมข้อมูลร่วมจัดเวทีชุมชน
๒.๒ ประสานงานส านั ก งานเกษตรอ าเภอขอรั บ การสนั บ สนุ น นั ก วิ ช าการเกษตร ผู้ รู้
จากหน่ ว ยงาน/องค์ก รต่างๆ มาเสนอข้อมู ล และให้ ความรู้ด้านวิช าการแก่ชุม ชน และกิจกรรม/โครงการ
ที่เหมาะสมกับกลุ่มย่อยในชุมชน
๒.๓ การดาเนินการจัดเวทีชุมชน เพื่อรวบรวมปัญหา และความต้องการของชุมชน ควรมีการ
กาหนดบทบาทของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนให้ชัดเจน
- เลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ควรเป็นวิทยากรกระบวนการในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากปัญหา และความต้องการของชุมชน จัดทาเป็นงานกิจกรรมด้านการเกษตรของ
ชุมชน
- ควรเป็นผู้จดบันทึกข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอต่างๆ แล้วสรุปรายงานผลการ
จัดทาเวที (ตามแบบฟอร์ม)
- นั กวิชาการเกษตร และนักวิชาการส่ งเสริมการเกษตร ผู้รู้ ผู้ ทรงคุณวุฒิด้าน
การเกษตร ผู้ชานาญการต่างๆ จากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ เป็นผู้นาเสนอข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง
และแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน (ไม่ชี้นาโครงการ แต่ควรเป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้ตัดสินใจ)
- กลุ่มย่อยในชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้นาเสนอข้อมูลและ
ปัญหาของชุมชน ร่วมวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการที่เป็นตามความต้องการของชุมชน ตามมติในเวทีชุมชน
เสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
วิธีการนาเสนอในเวทีชุมชน ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูล ความเห็น การวิเคราะห์ปัญหา และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาว
2.4 ทาการวิ พากษ์แผน/โครงการแต่ ล ะกลุ่ ม ย่อยในชุ มชน สรุ ปเป็นภาพรวมของชุ มชน
เรียงลาดับความสาคัญโครงการ โดยพิจารณาจาก
2.4.1 โครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการที่กาหนด
2.4.2 เป็นการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของชุมชนส่วนใหญ่ของชุมชน
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แผนการใช้จ่ายเงิน
2.4.4 ความเป็นไปได้ของโครงการที่จะดาเนินการในชุมชน โดยชุมชน (ความยุ่งยาก
ซ้าซ้อน ความสามารถของสมาชิกในชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน)
2.4.5 เกิดประโยชน์ต่อชุมชนส่วนใหญ่
2.4.6 ความสามารถในการดาเนินการของสมาชิกในชุมชนที่ขอรับการสนับสนุนให้มี
ความต่อเนื่อง หรือยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 มติการจัดเวทีชุมชน ควรมี 3 ประเด็น
2.5.1 มอบหมายผู้มีอานาจเบิกจ่ายเงิน
2.5.2 เห็นชอบกิจกรรม/โครงการของชุมชน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการ
2.5.3 พิจารณารายละเอียดโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณของแต่ละโครงการใน
ภาพรวมของชุมชน
บทบาทวิทยากรกระบวนการในการจัดทา
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ในการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทาโครงการ/กิจกรรม เลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของสานักงานเกษตรอาเภอ จะทาหน้าที่เป็นวิทยากร กระบวนการ โดยมี
บทบาท ดังนี้
1. ดาเนินการจัดเวที/จัดประชุมแบบมีส่วนร่วม
2. เป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพการเกษตร/นโยบาย โครงการรัฐ เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้ชุมชน สร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของ
3. กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดหรือแบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มปัญหา
4. เป็นผู้เปิดประเด็น – จับประเด็น สรุปประเด็นการอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
5. เป็นพี่เลี้ยง – ที่ปรึกษา
6. ผู้ประสานงาน/เชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่มอาชีพ องค์กรเกษตร กลุ่มปัญหาที่มี
ความคิดแตกต่างกัน เพื่อให้เป็นไปในทิศทาง/เปูาหมายเดียวกัน
7. ควบคุมเวลา/สถานการณ์ให้เหมาะสม
8. สร้างบรรยากาศในการประชุมให้เป็นกันเอง ให้เกียรติ ให้โอกาสซึ่งกันและกัน
9. จัดทารายงาน
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1. ชี้แจงวัตถุประสงค์
2. ผู้เข้าร่วมเวที
ตัวอย่างในการจัดเวทีชุมชน วันที่ .......... เดือน ...................................... พ.ศ. ............................
มีผู้เข้าร่วมจานวน .......... คน ตัวอย่างผู้เข้าร่วมเวที ประกอบด้วย
* คณะทางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอาเภอ (OT)
* คณะกรรมการ ศพก.
* คณะกรรมการบริหาร ศบกต.
* ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
* อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
* เกษตรกร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
* หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
3. วิธีการจัดเวที
* การกล่าวต้อนรับ
* การนาเสนอข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ข้อมูลกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน
* การนาเสนอ ตรวจสอบ ข้อมูลพื้นที่ จานวนคน ส ารวจวิเคราะห์ รับฟังความคิดเห็ น และความ
ต้องการของชุมชน
* การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ/กิจกรรมให้ชุมชนระดมความคิดเห็น และนาเสนอ
ข้อมูลในที่ประชุม โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดตัวอย่างเช่น การตั้งคาถาม ดังนี้
คาถามที่ 1. กิจกรรม/การดาเนินชีวิตที่ผ่านมาของชุมชน
คาถามที่ 2. อุปสรรค/ปัญหาที่ผ่านมาของชุมชน แนวทางการแก้ไข หรือพัฒนา
คาถามที่ 3. สิ่งที่เป็นศักยภาพของชุมชนหรือสิ่งที่ชุมชนภูมิใจ รวมถึงสิ่งที่ชุมชนคาดหวัง
* การประมวล สรุปผลมติที่ประชุม
* การวางแผนการดาเนินงาน
* รายงานผลสรุปการจัดเวทีตามแบบที่แนบ
- เรื่องเพื่อทราบ/วัตถุประสงค์
- การนาเสนอข้อมูลของผู้ร่วมจัดเวที และข้อเสนอความต้องการของชุมชน
- ข้อสรุปผลการจัดเวที
- มติที่ประชุม มอบหมายผู้รับผิดชอบ/กลุ่มในการดาเนินงาน

- 134 แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน
รายชื่อผู้เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน
รายชื่อผู้เข้าร่วมเวทีชุมชน ชื่อชุมชน............................. อาเภอ..................................จังหวัด............ ..................
วันที่ ..............................................................................................................................................................
หมายเลขบัตร
ที่
ชื่อ-สกุล
องค์กร/ที่อยู่
โทรศัพท์
ลายเซ็น
ประชาชน

คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ...............................................................................
อาเภอ ............................................................................ จังหวัด .......................................................................

- 135 ตัวอย่าง
แบบรายงานการจัดทาเวทีชุมชน ครั้งที่ 2
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
1. รายนามผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ตามแบบรายชื่อผู้เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน ที่มีการลงลายมือชื่อไว้
2. มติที่ประชุม
2.1 ผลการมอบหมายผู้มีอานาจเบิกจ่ายเงิน โดยระบุชื่อ และตาแหน่งในคณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน ของบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ผลการพิจารณาคัดเลือกและจัดลาดับความสาคัญโครงการ/กิจกรรมของชุมชน หรือของ
กลุ่มย่ อยในชุมชน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยแยกเป็น
แต่ละโครงการของชุมชน หรือของกลุ่มย่อยในชุมชน ตัวอย่าง เช่น
โครงการลาดับที่ ......ชื่อชุมชน/กลุ่มย่อยในชุมชน ผู้เสนอโครงการ...................................
ชื่อโครงการ..............................
ชื่อกรอบแนวทางกิจกรรม..............(ภายใน 8 กลุ่มกิจกรรม/นอกเหนือ 8 กลุ่มกิจกรรม)
เหตุผลความจาเป็น
กิจกรรมหลักของโครงการ...............
วงเงินงบประมาณ...........................
จานวนสมาชิกในชุมชน/กลุ่มสมาชิกของชุมชนที่เสนอโครงการ
จานวนผู้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
โครงการลาดับที่ ......ชื่อชุมชน/กลุ่มย่อยในชุมชน ผู้เสนอโครงการ...................................
ชื่อโครงการ..............................
ชื่อกรอบแนวทางกิจกรรม..............(ภายใน 8 กลุ่มกิจกรรม/นอกเหนือ 8 กลุ่มกิจกรรม)
เหตุผลความจาเป็น
กิจกรรมหลักของโครงการ...............
วงเงินงบประมาณ...........................
จานวนสมาชิกในชุมชน/กลุ่มสมาชิกของชุมชนที่เสนอโครงการ
จานวนผู้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์

- 136 แบบ บช.01
ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
สานักงานเกษตรจังหวัด......................................................
คณะกรรมการพัฒนา
ลาดับ
ด้านการเกษตรระดับชุมชน
ที่
(ชื่อชุมชน)
1
2
3
4
5
6
7
8

อาเภอ

ตาบล

รับจัดสรรเงิน

เบิกเงิน

คงเหลือ

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
จานวนเงินตัวอักษร (...........................................................................................)
หมายเหตุ 1. รับจัดสรรเงิน คือ จานวนเงินที่สานักงานเกษตรจังหวัดได้รับเงินจากสานักงบประมาณ (จานวนชุมชน X 300,000 บาท)
2. จ่ายเงิน คือ รายการจัดสรรเงินให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ตามจานวนเงินโครงการ แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติและเห็นชอบแล้ว
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แบบ บช.02

รายละเอียดการจัดสรรเงิน
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
สานักงานเกษตรจังหวัด......................................................
คณะกรรมการพัฒนา
ลาดับ
ด้านการเกษตรระดับชุมชน
ที่
(ชื่อชุมชน)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

อาเภอ

ตาบล

ชื่อบัญชีเงินฝาก
ธ.ก.ส.

เลขที่บัญชี

รวมทั้งสิ้น
จานวนเงินตัวอักษร (...........................................................................................)

สาขา

จานวนเงิน
(บาท)

- 138 แบบ บช.03
ใบสาคัญรับเงิน (สานักงานเกษตรจังหวัด)
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ที่..........สานักงานเกษตรจังหวัด.(ระบุ).................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า.......................................................................อยู่บ้านเลขที่.................................
ถนน.............................ตาบล............................อาเภอ............................จังหวัด..........................................
ประธาน/กรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน.....(ชือ่ ชุมชน).......อาเภอ...........................................
ได้รับเงินจาก.................สานักงานเกษตรจังหวัด(ระบุ)........................ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จานวนเงิน

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
จานวนเงินตัวอักษร (...........................................................................................)
ลงชื่อ...............................................ผู้รับเงิน
(............................................................)
ตาแหน่ง....................................................
ลงชื่อ..........................................ผู้จ่ายเงิน
(..........................................................)
ตาแหน่ง...................................................
หมายเหตุ ผู้รับเงิน คือ คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ผู้จ่ายเงิน คือ เจ้าหน้าที่ของสานักงานเกษตรจังหวัดที่มีหน้าที่จ่ายเงินตามใบสาคัญเบิกจ่ายเงิน

- 139 แบบ บช.04
ใบสาคัญรับเงิน (คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน)
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ที่........(ที่ตั้งของคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนหรือที่ทาสัญญายืมเงิน).........
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า........................................................................อยู่บ้านเลขที่..........................................
ถนน..........................ตาบล...........................อาเภอ....................................จังหวัด...............................................
ประธาน/กรรมการกลุ่มย่อยในชุมชน................(ชื่อกลุ่ม).................................อาเภอ......................................
ได้รับเงินจาก......................คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน (ชื่อชุมชน).....................................
ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จานวนเงิน

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

รวม
จานวนเงินตัวอักษร (...........................................................................................)
ลงชื่อ...............................................ผู้รับเงิน
(............................................................)
ตาแหน่ง....................................................
ลงชื่อ..........................................ผู้จ่ายเงิน
(..........................................................)
ตาแหน่ง...................................................
หมายเหตุ 1. จัดทาโครงการละ 1 แผ่น ให้สอดคล้องกับสัญญายืมเงินและจานวนเงินที่โอนให้กลุ่มย่อยในชุมชน
2. ผู้รับเงิน คือ คณะกรรมการของกลุ่มย่อยในชุมชน ผู้ลงนามยืมเงินในสัญญายืมเงิน
ผู้จ่ายเงิน คือ ผู้เปิดบัญชีธนาคาร (มีอานาจในการเบิกเงิน) ของคณะกรรมการพัฒนา
ด้านการเกษตรระดับชุมชน
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แบบ บช.05

ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินรายโครงการ
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
สานักงานเกษตรจังหวัด..........................................................................
ณ วันที่..................................................
หน่วย : บาท
ลาดับ ชื่อคณะกรรมการพัฒนา
ที่
ด้านการเกษตร
ระดับชุมชน
(ชื่อชุมชน)

ชื่อกลุ่มสมาชิก
ในชุมชน

รวมทั้งสิ้น

ตาบล

ชื่อโครงการ

รับเงินโครงการ

รายจ่ายค่าวัสดุ
อุปกรณ์

คงเหลือ

- 141 แบบ บช.06
รายงานรายรับ-รายจ่าย
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
สานักงานเกษตรจังหวัด..........................................................................
ณ วันที่..................................................

หน่วย : บาท
รายรับ :รับเงินสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของชุมชน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของกลุ่มย่อยในชุมชน
รวมรายรับ

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

รายจ่าย :ค่าวัสดุอุปกรณ์
รวมรายจ่าย
คงเหลือ ณ วันที่ .........................

XXXX
XXXX
XXXX

หมายเหตุ 1. นาข้อมูลมาจากทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินรายโครงการ (แบบ บช.05)
2. ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร รายเดือน ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
และภายใน 20 วันหลังจากสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ พร้อมทะเบียนคุมการรับ- จ่ายเงินรายโครงการ
(แบบ บช.05)

- 142 แบบ บช.07
ใบสืบราคาวัสดุอุปกรณ์
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
กลุ่มย่อยในชุมชน.........ชื่อกลุม่ ...................................................................
ตาบล...............................อาเภอ.............................จังหวัด...............................................
โครงการ.......................................................................................................................................
การสืบราคารายการ.............(ชื่อวัสดุอุปกรณ์).............................................................................
ลาดับที่
1.
2.
3.

วัน/เดือน/ปี

ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

ราคาต่อหน่วย

กาหนดส่งของ

ลงชื่อผู้แจ้งราคา ลงชื่อผู้สืบราคา

- 143 แบบ บช.08
บัญชีคุมวัสดุอุปกรณ์
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
กลุ่มย่อยในชุมชน..(ระบุชื่อกลุ่ม)...................................................................
ตาบล...............................อาเภอ.............................จังหวัด...............................................
โครงการ..............................................................................................................................................................................
ชื่อวัสดุอุปกรณ์……………………………………………………………………………
หน่วยนับ........................................................ จานวน...........................................................
รหัส ..................................................................................................
รายละเอียด ลักษณะ/คุณสมบัติ ของวัสดุอุปกรณ์.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
รับ
วัน เดือน ปี
รายการ
จ่าย (จานวน)
คงเหลือ (จานวน)
ลายมือชื่อ
ราคาต่อหน่วย (บาท)
จานวน

หมายเหตุ 1. ระบุรหัส ในกรณีซื้อวัสดุอุปกรณ์คงทนหรือครุภัณฑ์ โดยกลุ่มย่อยในชุมชนเป็นผู้กาหนด
2. การบันทึกช่องรายการ/ลายมือชื่อ ตัวอย่างเช่น
- รับวัสดุอุปกรณ์ จากร้าน........... ใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........เลขที่............ ลงลายมือชื่อคณะทางานตรวจรับวัสดุอุปกรณ์
- เบิกวัสดุอุปกรณ์ ลายมือชื่อเกษตรกรในกลุ่มย่อยในชุมชน ผู้เบิกวัสดุอุปกรณ์

- 144 แผนการเรียนรู้หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ
1. ชื่อวิชา การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการทา
การเกษตรแบบยั่งยืน
3. กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ประเด็นเนื้อหา
4.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 การทาการเกษตรแบบยั่งยืน
4.3 กรณีตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็จในการดารงชีวิต และประกอบอาชีพการเกษตร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น เกษตรผสมผสาน และทฤษฎีใหม่ เป็นต้น
5. สื่อการเรียนรู้
5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้
5.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร
5.1.2 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด
5.1.3 สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ทุกอาเภอ
5.1.4 สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ทุกจังหวัด
5.1.5 สานักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.) (สาหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล)
5.1.6 สานักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.)
(สาหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล)
5.1.7 สถาบันการศึกษาในพื้นที่
5.1.8 วิทยากรเกษตรกร
5.1.9 หน่วยงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
เป็นต้น
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จานวน ......๒0...... เรื่อง ประกอบด้วย
5.2.1 สื่อหลัก จานวน ......๗...... เรื่อง
5.2.2 สื่อเสริม จานวน ......๑3...... เรื่อง
หมายเหตุ
1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพื่อนาไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้
ตามความเหมาะสม และหรือตามที่เกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้
2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป

- 145 รายชื่อสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้
ที่

ชื่อเรื่อง

1
2
3
4
5
6

การเรียนรู้และการดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การส่งเสริมการจัดการฟาร์มเพื่อการเกษตร
แบบยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
รูปแบบการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ปุ๋ยพืชสดฟื้นฟู ปฐพีสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
การส่งเสริมตามขั้นตอนของเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรแบบผสมผสาน
การจัดการพืชแบบผสมผสาน
เกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืน
เกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรทฤษฎีใหม่จากใจถึงใจ
การปรับปรุงบารุงดินในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม
กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

แหล่งสื่อ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

เวลา ประเภท
(นาที)
สือ่
30 สื่อหลัก
57 สื่อหลัก
30 สื่อหลัก
29 สื่อหลัก
36 สื่อหลัก
46 สื่อหลัก

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรมส่งเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

26
36
7
30
7
12
8
28
5
35
30
19

สื่อหลัก
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

กรณีศึกษาระดับบุคคล ได้แก่ ทฤษฎีใหม่ ไร่นา
กรมส่งเสริมการเกษตร
สวนผสม เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร
1) ชีวิตที่พอเพียงของสาเริง เย็นรัมย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2) ชีวิตที่พอเพียงของยายพริ้ง ทองสีดา
3) พอเพียง เพียงพอ ภูมิพ่อคุ้มแผ่นดิน
5.3 สื่ออื่นๆ ประกอบด้วย
5.3.1 สื่อเสียง/ไฟล์เสียง จานวน 42 เรื่อง ประกอบด้วย
1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระยะ 1 จานวน 22 ศูนย์
2) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระยะ 2 จานวน 20 ศูนย์
5.3.2 สื่อเอกสาร/สิ่งพิมพ์ จานวน 42 ศูนย์เรียนรู้ ประกอบด้วย
1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระยะ 1 จานวน 22 ศูนย์
2) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระยะ 2 จานวน 20 ศูนย์

57

สื่อเสริม

25

สื่อเสริม

- 146 5.3.3 เว็บไซต์
1) เว็บไซต์ “ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร”
ที่อยู่ http://esc.agritech.doae.go.th/
โดย กรมส่งเสริมการเกษตร
2) เว็บไซต์ “สถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร”
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 “สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ (สานักงาน กปร.)”
ที่อยู่ http://www.rdpb.go.th/
โดย สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ (สานักงาน กปร.)
6. ระยะเวลา
จานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
................................................................................

- 147 แผนการเรียนรู้หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ
1. ชื่อวิชา การเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข
2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุขภายใน
ชุมชน/ท้องถิ่น
3. กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน
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 กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในพื้นที่
5.1.4 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด
5.1.5 สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ทุกอาเภอ
5.1.6 สถาบันการศึกษาในพื้นที่
5.1.7 วิทยากรเกษตรกร
5.1.8 หน่วยงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
เป็นต้น
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จานวน ......๕...... เรื่อง ประกอบด้วย
5.2.1 สื่อหลัก จานวน ......-...... เรื่อง
5.2.2 สื่อเสริม จานวน ......๕...... เรื่อง
หมายเหตุ
1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพื่อนาไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้
ตามความเหมาะสม และหรือตามที่เกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้
2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป

- 148 รายชื่อสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อเรื่อง
เกษตรสานึกรักบ้านเกิด
สร้างสุขเมืองไทยตอนลูกผู้ชายตัวจริง
เสียงกู่จากครูใหญ่
ยอดหญิงนักพัฒนา
ทุ่งแสงตะวันตอน ส่งผัก ส่งใจ
6. ระยะเวลา
จานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
................................................................................

แหล่งสื่อ
กรมส่งเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เวลา
(นาที)
10
5.04
28.19
28.11
19.30

ประเภท
สือ่
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

- 149 แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร
กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
1. ชื่อวิชา การบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ (Zoning)
2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตและสินค้าเกษตร
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ได้แก่ การผลิตพืช สัตว์ และประมง
3. กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ประเด็นเนื้อหา
4.1 การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
ได้แก่ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ และการปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตร เป็นต้น
4.2 กรณีตัวอย่างที่ประสบผลสาเร็จในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทาง
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
5. สื่อการเรียนรู้
5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้
5.1.1 กระทรวงมหาดไทย
5.1.2 กรมส่งเสริมการเกษตร
5.1.3 สานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1-12
5.1.4 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด
5.1.5 สถาบันการศึกษาในพื้นที่
5.1.6 หน่วยงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
เป็นต้น
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จานวน ......๒...... เรื่อง ประกอบด้วย
5.2.1 สื่อหลัก จานวน ......๑...... เรื่อง
5.2.2 สื่อเสริม จานวน ......๑...... เรื่อง
หมายเหตุ
1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดทิ ัศน์เพื่อนาไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้ ตามความเหมาะสม
และหรือตามที่เกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่ https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดี
ทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็นเนื้อหาของวิชาได้
2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป
รายชื่อสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้
ที่

ชื่อเรื่อง

แหล่งสื่อ

1 ใช้หลักโซนนิ่งมีผลดีอย่างไร
กรมส่งเสริมการเกษตร
2 เปลี่ยนการผลิตพืชโดยใช้โซนนิ่ง
กรมส่งเสริมการเกษตร
6. ระยะเวลา
จานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
................................................................................

เวลา
(นาที)
2.50
4.00

ประเภทสื่อ
สื่อหลัก
สื่อเสริม

- 150 แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร
กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
1. ชื่อวิชา บัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทาบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ
ได้ถูกต้อง ได้แก่ วิธีการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และการจดบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น
3. กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ประเด็นเนื้อหา
4.1 การจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
4.1.1 วิธีการจดบันทึกรายการรับ-จ่าย ในชีวิตประจาวันตามประเภทรายการที่เกิดขึ้น
4.1.2 การคานวณยอดรวมรายรับ-รายจ่ายและยอดเงินคงเหลือทุกเดือนที่มีรายการเกิดขึ้น
4.2 การจดบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
4.2.1 ประเภทรายได้ ค่าใช้จ่าย และต้นทุนในการประกอบอาชีพ
4.2.2 การคานวณยอดรายได้ - ค่าใช้จ่าย และต้นทุนประกอบอาชีพ เมื่อครบรอบการผลิต
4.3 กรณีตัวอย่างการทาบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพของเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็จ
5. สื่อการเรียนรู้
5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้
5.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร
5.1.2 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด
5.1.3 ครูบัญชีอาสา
5.1.4 สถาบันการศึกษาในพื้นที่
5.1.5 วิทยากรเกษตรกร
5.1.5 หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
เป็นต้น
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จานวน ......๑...... เรื่อง ประกอบด้วย
5.2.1 สื่อหลัก จานวน ......๑...... เรื่อง
5.2.2 สื่อเสริม จานวน ......-...... เรื่อง
หมายเหตุ
1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพื่อนาไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้
ตามความเหมาะสม และหรือตามที่เกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้
2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป

- 151 รายชื่อสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้
ที่
1

ชื่อเรื่อง
บัญชีครัวเรือน

แหล่งสื่อ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

6. ระยะเวลา
จานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
................................................................................

เวลา
(นาที)
35

ประเภท
สือ่
สื่อหลัก

- 152 แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร
กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
1. ชื่อวิชา การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช สัตว์ ประมง)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้/เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ คน พื้นที่ สินค้า
3. กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ประเด็นเนื้อหา
4.1 เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์
ที่แตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ หรือเทคโนโลยีเด่นของสินค้าเกษตรหลักภายในชุมชน
4.2 กรณีตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ คน พื้นที่ สินค้า
5. สื่อการเรียนรู้
5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้
5.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร
5.1.2 สถานีพัฒนาที่ดินเขต ทุกเขต
5.1.3 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด
5.1.4 สานักงานประมงจังหวัด ทุกจังหวัด
5.1.5 สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกจังหวัด
5.1.6 ศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่
5.1.7 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่
5.1.8 สถาบันการศึกษาในพื้นที่
5.1.9 วิทยากรเกษตรกร
5.1.10 หน่วยงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เป็นต้น
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จานวน ......37...... เรื่อง ประกอบด้วย
5.2.1 สื่อหลัก จานวน ......5...... เรื่อง
5.2.2 สื่อเสริม จานวน ......32...... เรื่อง
หมายเหตุ
1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพื่อนาไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้
ตามความเหมาะสม และหรือตามที่เกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้
2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป

- 153 รายชื่อสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้
ที่

ชื่อเรื่อง

แหล่งสื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
การจัดการระบบการผลิต
การบริหารจัดการน้าในไร่นา ด้วยโคกหนองนาโมเดล
การจัดการระบบน้าหยดในมันสาปะหลัง
การปรับปรุงบารุงดินในระบบเกษตรอินทรีย์
การทาไร่อ้อยในจังหวัดเลย
การคัดเลือกพันธุ์ปาล์มน้ามัน
การเสียบยอดทุเรียน
เกษตรกรรมแปลงใหญ่มะม่วง จังหวัดพิจิตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรมส่งเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรมส่งเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

เวลา
(นาที)
32
4.55
5
29.38
45
35.54
12.21
5.02
3.59
8.12

กรมส่งเสริมการเกษตร

6.06

สื่อเสริม

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

6.51
81
91
7.53
11.22

สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

13.41
26.27

สื่อเสริม
สื่อเสริม

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

5.38
3.25
1.53

สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

กรมส่งเสริมการเกษตร

2.34

สื่อเสริม

กรมส่งเสริมการเกษตร

10.16

สื่อเสริม

กรมส่งเสริมการเกษตร

9.44

สื่อเสริม

11 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ต้นแบบจังหวัดตาก
2560
12 แปลงใหญ่ต้นแบบสุโขทัย
13 การลดต้นทุนการผลิตข้าว
14 การทานาแบบลดต้นทุนของ ดร.แสวง รวยสูงเนิน
15 ส้มโอ อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
16 การส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรีในพื้นที่ ต.ผาช้างน้อย
อ.ปง จ.พะเยา
17 การปลูกมะพร้าวน้าหอม
18 การจัดการความรู้เรื่อง
การผลิตปาล์มน้ามันคุณภาพ
19 ถอดองค์ความรู้ ศพก.ธารโต150
20 เกร็ดความรู้คู่การเกษตร เรื่อง ศพก.
21 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ (ศพก) บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
22 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ (ศพก) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
23 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) บ้านหนองมะกรูด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
24 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ประเภทสื่อ
สื่อหลัก
สื่อหลัก
สื่อหลัก
สื่อหลัก
สื่อหลัก
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
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ที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ชื่อเรื่อง
(ศพก.) อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ (ศพก) ม.4
ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
เกษตรกรต้นแบบ นายจาลอง คลี่หมื่นไวย
GAP พืชอาหาร
GAP เกษตรอินทรีย์
มาตรฐานบังคับ
เครื่องหมาย Q
รอบรู้คชู่ าวนา ตอน ชัยพรชาวนามีเงินเดือน
LIVE_สาระความรู้_ชัยพรชาวนานักประดิษฐ์
เกร็ดความรู้จากการอบรม การต่อท่อน้าหยดเข้า
ท่อ PVC
เกร็ดความรู้จากการอบรม ระบบกรองน้า
เกร็ดความรู้จากการอบรม คุณสมบัติเครื่องสูบน้า
เกร็ดความรู้จากการอบรม ความเสียดทานภายในท่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสาปะหลังใน
ระบบน้าหยด

เวลา
(นาที)

ประเภทสื่อ

กรมส่งเสริมการเกษตร

5.24

สื่อเสริม

กรมส่งเสริมการเกษตร
มกอช.
มกอช.
มกอช.
มกอช.
กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน

5.20
10
15
8
8
4.10
60
6.16

สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน

5.20
6.21
6.30
17.57

สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

แหล่งสื่อ

5.3 สื่ออื่นๆ ประกอบด้วย
5.3.1 เว็บไซต์
1) เว็บไซต์ “ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร”
ที่อยู่ http://esc.agritech.doae.go.th/
โดย กรมส่งเสริมการเกษตร
2) เว็บไซต์ “สถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร”
ที่อยู่ http://www.k-station.doae.go.th
โดย กรมส่งเสริมการเกษตร
3) เว็บไซต์ “สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ”
ที่อยู่ http://www.acfs.go.th/agri_standards.php
โดย “สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ”
6. ระยะเวลา
จานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
................................................................................
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กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
1. ชื่อวิชา การพัฒนาด้านการเกษตร
ให้เลือกเรียน 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
1) การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
2) การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร
4) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร เช่น การใช้ Application เป็นต้น
5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร (พรบ.ปุ๋ย, พรบ.วัตถุอันตราย, พรบ.พันธุ์พืช
และ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช)
6) มาตรฐานสินค้าเกษตร
7) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านการผลิตของพื้นที่ในการพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพและ
สินค้ามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
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 เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร
4.1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร เช่น การใช้ Application เป็นต้น
4.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร (พรบ.ปุ๋ย, พรบ.วัตถุอันตราย, พรบ.พันธุ์พืช
และ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช)
4.1.6 มาตรฐานสินค้าเกษตร
4.2 กรณีตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็จในการพัฒนาด้านการเกษตร
5. สื่อการเรียนรู้
5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้
วิชาที่ 1 การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานวิทยากร
1) กรมส่งเสริมการเกษตร
2) สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
3) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด
4) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
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6) หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
เป็นต้น
วิชาที่ 2 การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานวิทยากร
1) กรมส่งเสริมการเกษตร
2) สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 (กรมวิชาการเกษตร)
3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ทุกจังหวัด (กรมวิชาการเกษตร)
4) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
5) วิทยากรเกษตรกร
6) หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
เป็นต้น
วิชาที่ 3 เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร
หน่วยงานวิทยากร
1) กรมส่งเสริมการเกษตร
2) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1,6,7,8,12,16,17 และ 20 (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
3) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
4) วิทยากรเกษตรกร
5) หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
เป็นต้น
วิชาที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร เช่น การใช้ Application เป็นต้น
หน่วยงานวิทยากร
1) กรมส่งเสริมการเกษตร
2) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
3) วิทยากรเกษตรกร
4) หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
เป็นต้น
วิชาที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร (พรบ.ปุ๋ย, พรบ.วัตถุอันตราย,
พรบ.พันธุ์พืช, และพรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช)
หน่วยงานวิทยากร
1) กรมส่งเสริมการเกษตร
2) สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 (กรมวิชาการเกษตร)
3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรทุกจังหวัด (กรมวิชาการเกษตร)
4) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
5) วิทยากรเกษตรกร
6) หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
เป็นต้น
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หน่วยงานวิทยากร
1) กรมส่งเสริมการเกษตร
2) สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) (สาหรับหน่วยงานใน กทม.
และปริมณฑล)
3) Q อาสา ในจังหวัดกาแพงเพชร, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สระแก้ว และพัทลุง
(สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
4) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
5) วิทยากรเกษตรกร
6) หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
เป็นต้น
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จานวน ......98...... เรื่อง ประกอบด้วย
5.2.1 สื่อหลัก จานวน ......-...... เรื่อง
5.2.2 สื่อเสริม จานวน .....98...... เรื่อง
หมายเหตุ
1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพื่อนาไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้
ตามความเหมาะสม และหรือตามที่เกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้
2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป
รายชื่อสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อเรื่อง

ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช
การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนในการผลิต
ภูมิปัญญาหมอดินเกษตรกรไทย ชุดเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดิน ชุดที่ 2
7 การทาดินระเบิดทาปุ๋ยพืชสดทาปุ๋ยหมักจากขยะ
8 สาธิตการทาน้าสกัดชีวภาพ
9 ปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อทุกชีวีปลอดภัย
10 สารเร่งซุปเปอร์ พ.ด. 1 พด.2 พด.3 สารเร่งจุลินทรีย์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรมส่งเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เวลา
(นาที)
146
11.41
10.23
22.35
11.54
44.00

ประเภท
สือ่
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

56.33
48.44
19
19.55

สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

แหล่งสื่อ
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ที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อเรื่อง
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตร
ภูมิปัญญาหมอดินอาสากับสารเร่ง พด.7
การผลิตจุลินทรีย์โดยใช้สารเร่ง พด.9
สอนวิธีการทาน้าหมักโดยไม่ใช้โมลาสหรือกากน้าตาล
เชื้อราเขียวผู้ช่วยจากธรรมชาติ
การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรียศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย
การแก้ไขปัญหาโคนเน่า-หัวเน่ามันสาปะหลัง
โรครากขาวยางพาราและเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
ส่งเสริมผลิตผักปลอดสารพิษ
การใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพิ่มคุณภาพชีวิต
และผลผลิตปลอดภัย
พันธุกรรมและการทาเกษตรอินทรีย์

22 จุลินทรีย์แก้ปัญหาน้าเน่าเสีย
23 ควบคุมแมลงโดยใช้น้าส้มควันไม้
24 ศูนย์จัดการศัตรูพืชุชมชน ตาบลคาชะอี อาเภอคาชะอี
จังหวัดมุกดาหาร
25 มารู้จักด้วงแรดมะพร้าว
26 การจัดแหล่งขยายพันธุ์และด้วงแรดมะพร้าวตัวเต็มวัย
27 มาร่วมมือกาจัดศัตรูพืชตัวฉกาจให้หมดไปกรมส่งเสริม
การเกษตร
28 การจัดการศัตรูมันสาปะหลังในช่วงฤดูแล้ง
29 การจัดการศัตรูถั่วเหลืองและถั่วลิสงในช่วงฤดูแล้ง
30 ด้วงแรดมะพร้าวศัตรูพืชตระกูลปาล์ม
31 การจัดการศัตรูกล้วยไม้ในช่วงฤดูแล้ง
32 แมลงวันผลไม้
33 แมลงศัตรูผักและการปูองกันกาจัด
34 แมลงศัตรูพืชที่มากับความแห้งแล้งและการจัดการ
35 ศัตรูมะพร้าว
36 การรับสถานการณ์ศัตรูพืชเปิดฤดูกาลใหม่
37 การควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยกับดัก
38 การจัดการศัตรูอ้อยในช่วงฤดูแล้ง

แหล่งสื่อ

เวลา ประเภท
(นาที)
สือ่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

27.09
10.29
42.59
3.00
16.25

สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

21.21
5.28
2.19
12.13
7.50

สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

33

สื่อเสริม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรมส่งเสริมการเกษตร

71 สื่อเสริม
71 สือ่ เสริม
6.18 สือ่ เสริม

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

3.52 สื่อเสริม
3.30 สือ่ เสริม
3.13 สือ่ เสริม

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

9.09
6.27
9.05
9.44
7.37
6.34
13.19
7.17
14.12
17
8.24

สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
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39 การจัดการศัตรูข้าวในช่วงฤดูแล้ง
40 การควบคุมแมลงโดยใช้น้าส้มควันไม้
41 สมุนไพรไล่แมลง

กรมส่งเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เวลา ประเภท
(นาที)
สือ่
5.06 สื่อเสริม
73 สื่อเสริม
55 สื่อเสริม

42 สาธิตการปลูกผักด้วยวัสดุง่าย ๆ ไม่ต้องรดน้าบ่อย
43 เพาะเห็ดฟางในตะกร้า
ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร
44 การเพาะเห็ดนางรมจากฟางข้าว
45 เพาะเห็ดโคนน้อยกับเกษตรกรรุ่นใหม่
46 การผ่าหน่อกล้วย
47 เทคนิคการเพาะเมล็ดมะม่วง
48 การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย
49 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย
50 โรคปลาสวยงาม
51 โรคสัตว์น้า
52 การตรวจสุขภาพกุ้ง
53 โรคสัตว์น้า (การตรวจไวรัสด้วยวิธี PCR/โรคและ
ลักษณะโรคที่เกิดกับกุ้งกุลาดา)
54 โรคกุ้งกุลาดาและการปูองกัน
55 เวชภัณฑ์ยาที่ควรรู้
56 อาหารสาหรับอนุบาลลูกปลา
57 การปูองกันและรักษาโรคกบ
58 เลี้ยงกุ้งก้ามกรามอย่างไรให้มีคุณภาพ
59 การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในโรงเรือนพลาสติก
60 โรคกุ้งก้ามกรามที่ควรรู้
61 มาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดีสาหรับ
การผลิตสัตว์น้า
62 คลินิคโรคสัตว์น้า
63 โรคปลานิล
64 การใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้า
65 การพัฒนาการเลี้ยงปลาหมอในพื้นที่ลุ่มแม่น้าปากพนัง
66 การประดิษฐ์เครื่องตัดหัวปลาและเครื่องขอดเกร็ดปลา
67 ตู้อบลมร้อนและรมควันผลิตภัณฑ์สัตว์น้า

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรมส่งเสริมการเกษตร

39 สื่อเสริม
4.07 สือ่ เสริม

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง

5.37
6.59
4.57
6.44
6.10
8.29
15
45
21
30

สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง

21
21
25
25
21
6
22
10

สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง

10
10
10
10
10
10

สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

ที่

ชื่อเรื่อง

แหล่งสื่อ
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ที่
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

ชื่อเรื่อง
การผลิตหอยคุณภาพและปลอดภัย
สุขลักษณะผลิตภัณฑ์น้าปลา
น้าปลาคุณภาพ
มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้าอินทรีย์
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งอินทรีย์แบบพัฒนา
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งอินทรีย์แบบธรรมชาติ
การเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนแพเชือก
การเลี้ยงสัตว์น้าในระบบน้าหมุนเวียน
วัชพืชในดอกหน้าวัว
วัชพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
วัชพืชในหน่อไม้ฝรั่ง
วัชพืชในมันสาปะหลัง
แมลงศัตรูพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แมลงศัตรูพืชในทุเรียน
แมลงศัตรูพืชในมันสาปะหลัง
แมลงศัตรูในมังคุด
แมลงศัตรูพืชในลองกอง
แมลงศัตรูพืชในหน่อไม้ฝรั่ง
โรคพืชในมันสาปะหลัง
โรครากของยางพาราและการปูองกันกาจัด
โรคพืชในดอกหน้าวัว
โรคพืชในทุเรียน
โรคพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
การใช้ไวรัส NPV ควบคุมแมลงศัตรูพืช
การใช้ไส้เดือนฝอยกาจัดแมลงศัตรูพืช
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์
นครสวรรค์
การผลิตพืชอินทรีย์
เทคนิคการใช้สารปูองกันกาจัดศัตรูพืช
คาแนะนาการใช้ปุ๋ยปาล์มน้ามันตามค่าวิเคราะห์ใบ
ปุ๋ยหมักเติมอากาศ

กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร

เวลา
(นาที)
10
10
10
5
10
5
5
5
0.58
3.41
4.51
1.59
8.20
25.43
3.50
13.16
4.37
9.31
4.21
14.55
2.25
1.02
6.11
7.44
6.00
12.39

ประเภท
สือ่
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร

17.15
25.34
14.30
15.30

สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

แหล่งสื่อ
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ที่

ชื่อเรื่อง

98 LIVE_ประโยชน์ของเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร

แหล่งสื่อ
กรมการค้าภายใน

5.3 สื่ออื่นๆ ประกอบด้วย
5.3.1 เว็บไซต์
1) เว็บไซต์ “ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร”
ที่อยู่ http://esc.agritech.doae.go.th/
โดย กรมส่งเสริมการเกษตร
6. ระยะเวลา
จานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
................................................................................

เวลา ประเภท
(นาที)
สือ่
62 สื่อเสริม

- 162 แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร
กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
1. ชื่อวิชา การสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
เลือกเรียนจานวน 3 วิชา ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติอาชีพในการสร้างรายได้และลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
3. กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ประเด็นเนื้อหา
4.1 หลักการแนวคิด ความสาคัญ ประโยชน์และกรณีตัวอย่างอาชีพที่สร้างรายได้และลดรายจ่าย
ในครัวเรือน ตลอดจนเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็จ
4.2 ฝึกปฏิบัติอาชีพเพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน (ในระยะเวลาสั้น) เช่น
4.2.1 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
4.2.2 การเพาะเห็ด
4.2.3 การเพาะถั่วงอก
4.2.4 การขยายพันธุ์ (พืช สัตว์ ประมง)
4.2.5 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (เช่น การเลี้ยงกบคอนโด/การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์)
4.2.6 การผลิตสินค้าเพื่อใช้ในครัวเรือน
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 สานักงานประมงจังหวัด ทุกจังหวัด
5.1.5 สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกจังหวัด
5.1.6 สถาบันการศึกษาในพื้นที่
5.1.7 วิทยากรเกษตรกร
5.1.8 หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
เป็นต้น
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จานวน ......80...... เรื่อง ประกอบด้วย
5.2.1 สื่อหลัก จานวน ......-...... เรื่อง
5.2.2 สื่อเสริม จานวน .....80...... เรื่อง

- 163 หมายเหตุ
1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพื่อนาไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้
ตามความเหมาะสม และหรือตามที่เกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้
2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป
รายชื่อสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้
ที่

ชื่อเรื่อง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1๐
1๑

เกษตรแปลงใหญ่ สู่รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ดอก-ไม้ประดับ
เส้นทางราชินีข้าวเหนียว ข้าวผัวหลงหนองบัวลาภู
กลุ่มผลิตมะม่วงน้าดอกไม้ส่งออก
นู๋นาพาเที่ยว ตอน ตามดูการฟื้นฟูลองกองคุณภาพ
แผ่นดินเกษตร ตอนลิ้นจี่ห่อทอง
การผลิตสับปะรดภูแล จังหวัดเชียงราย
สับปะรดภูงาพืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา
การปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกประเทศญี่ปุน
กล้วยหอมทอง แซมสวนยางสร้างรายได้
การปลูกสับปะรดภูเก็ต สร้างอาชีพเสริมให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
กระวาน พืชร่วมยางสร้างรายได้
การปลูกกล้วยเล็บมือนางชุมพร แซมในสวนยางพารา
การสร้างอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
“การผลิตดาวเรืองตัดดอก”
ผักไฮโดรโปนิกส์..สวนนายกล้วย จ.สุโขทัย
ผลิตภัณฑ์จักสานจากใบลาน
เปลี่ยนชนิดพืชให้เข้ากับสถานการณ์น้า
กระยาสารท อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

1๒
13
14
15
16
17
18

19 การเลี้ยงผึ้งในสวนยางพารา
20 เกษตรอินดี้ ตอน ไก่งวงบ้านคาเกิ้ม
21 การเลี้ยงจิง้ หรีด

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

เวลา
(นาที)
5.18
6.18
7.03
12.30
9.07
6.26
15.37
9.37
9.37
9.08
6.38

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

7.46 สื่อเสริม
11.56 สือ่ เสริม
15.19 สือ่ เสริม

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

6.34
5.11
3.28
4.42

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

15.29 สื่อเสริม
21.48 สือ่ เสริม
3.17 สือ่ เสริม

แหล่งสื่อ

ประเภท
สือ่
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
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ที่

ชื่อเรื่อง

22 ถั่วเน่า@แม่ฮ่องสอน
23 เรือ่ งกล้วยๆ : กล้วยเส้นสมุนไพร
24 ข้าวแตนสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
25 ปลากัด
26 ปลาสวยงามเพื่อการส่งออก
27 ปลาหางนกยูง
28 การเลี้ยงปลาบู่ในกระชังและบ่อดิน
29 การเลี้ยงปลาบู่ในกระชัง
30 การเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลานวลจันทร์เทศ
31 อนุบาลลูกปลาบู่
32 การเลี้ยงและแปรรูปปลาสวาย
33 การเลี้ยงหอยแครง
34 การเลี้ยงหอยแมลงภู่
35 การแปรรูปสัตว์น้า (การทาปลาเชียง)
36 หอยหวาน
๓๗ การแปรรูปสัตว์น้าปรุงรส (ปลาหยอง/ปูปรุงรส)
38 การเลี้ยงกุ้ง COC
39 ปลายอ
40 การเลี้ยงกุ้งระบบชีวภาพ
41 เลี้ยงกุ้งกุลาดาอย่างไรให้มีสุขภาพดี
42 การเลี้ยงกุ้งกุลาดาแบบยั่งยืน
43 การเพาะพันธุ์พ่อแม่กุ้งกุลาดาในบ่อดิน
44 การเพาะเลี้ยงไรน้ากร่อย
45 การเพาะเลี้ยงไรแดง
46 การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
47 การเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย
48 การเลี้ยงกบ
49 การเลี้ยงตะพาบน้าพันธุ์ไต้หวัน
50 การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง
51 การเลี้ยงปลาเก๋าในกระชัง

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

เวลา
(นาที)
3.40
5.38
8.13

ประเภท
สือ่
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง

28.41
4.55
29.43
14.15
22.06
19.11
25.29
19.31
19.01
14.32
13.51
24.28
20
13.04
22.36
18.24
21.26
22.35
30
22.35
10.28
20
8.34
22.35
17.30
22.35
22.35

สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

แหล่งสื่อ

- 165 -

ที่
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ชื่อเรื่อง
การนาเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้า
ปลาหมอทะเล
การเพาะพันธุ์ปลาปอมปาดัวร์
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
การเพาะเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม (ปลาการ์ตูน)
การเลี้ยงกุ้งระบบ COC
การเพาะเลี้ยงปลาช่อนทะเล
การเพาะเลี้ยงหอยเชลล์
ผลิตภัณฑ์ปลานิลเพื่อการส่งออก
เครื่องประดับจากเกล็ดปลาและหนัง
การเพาะพันธุ์ปลานิล
สถานการณ์ปลานิลในตลาดโลกและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกการเลี้ยงปลานิล
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวที่ยั่งยืน
ปลานิลแดงทนเค็มสายพันธุ์ปทุมธานี
การเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล
ปลาหมอชุมพร
กุ้งทะเลสวยงาม
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบพายมวกเหล็กแหลม
การเพาะเลี้ยงปลาทู
ธนาคารไข่หมึก
การอนุบาลปลากะพงขาวในบ่อดิน
การเพาะพันธ์ปลาหมอทะเล
LIVE_การแปรรูป เพิ่มมูลค่า ชาวนาทาได้
LIVE_พี่น้องชาวไร่มัน ทามันเส้นสะอาดกันเถอะ
LIVE_ชาวนา ช่างสังเกต
LIVE_เมนูเพื่อลูกรักกับข้าวพันธุ์พื้นเมือง

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78 LIVE_แปรรูปข้าวพันธุ์พนื้ เมือง สู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
79 รอบรู้คู่ชาวนา ตอน หนองสาหร่าย ชาวนาเข้มแข็ง
80 รอบรู้คู่ชาวนา ตอน ตากข้าว ลดความชื้น ขายได้
ราคาดี

กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง

เวลา
(นาที)
10.15
7.27
10.06
3.04
๙.56
9.57
10.03
9.58
9.48
9.28
13.22
14.43

ประเภท
สือ่
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน

5.24
10.01
7.09
5
5.24
5.05
4.59
5.02
5
5
75
60.58
59.06
37.49
41.48
4.32
3

สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

แหล่งสื่อ

- 166 5.3 สื่ออื่นๆ ประกอบด้วย
5.3.1 เว็บไซต์
1) เว็บไซต์ “ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
ที่อยู่ http://esc.agritech.doae.go.th/
โดย กรมส่งเสริมการเกษตร
2) เว็บไซต์ “สถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร”
ที่อยู่ http://www.k-station.doae.go.th
โดย กรมส่งเสริมการเกษตร
6. ระยะเวลา
จานวน 4 ชั่วโมง 30 นาที
................................................................................

- 167 แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร
กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร
1. ชื่อวิชา การบริหารจัดการกลุ่ม
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม
ระบบการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร และสามารถนาไปปรับใช้กับกลุ่ม/องค์กรของตนเองได้
3. กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ประเด็นเนื้อหา
4.1 การบริหารจัดการกลุ่ม ได้แก่ หลักการแนวคิด ความสาคัญ องค์ประกอบ กระบวนการกลุ่ม
และประโยชน์ของการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม
4.2 กรณีตัวอย่างที่ประสบผลสาเร็จในการบริหารจัดการกลุ่ม
5. สื่อการเรียนรู้
5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้
5.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร
5.1.2 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด
5.1.3 สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ทุกอาเภอ
5.1.4 สานักงานสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
5.1.5 สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และ 2 (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
(สาหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล)
5.1.6 สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
(สาหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล)
5.1.7 สถาบันการศึกษาในพื้นที่
5.1.8 วิทยากรเกษตรกร
5.1.9 หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
เป็นต้น
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จานวน ......11...... เรื่อง ประกอบด้วย
5.2.1 สื่อหลัก จานวน ......-...... เรื่อง
5.2.2 สื่อเสริม จานวน .....11..... เรื่อง
หมายเหตุ
1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพื่อนาไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้
ตามความเหมาะสม และหรือตามที่เกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้
2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป

- 168 รายชื่อสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้
ที่

ชื่อเรื่อง

1
2
3

ปรัชญาแนวคิดและองค์ประกอบวิสาหกิจชุมชน
กรณีศึกษา เครือข่ายสมาคมฟื้นฟูหมู่บ้านชนบทสงขลา
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.นาซ่าว อาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
กรณีศึกษา ศูนย์วสิ าหกิจชุมชนไม้เรียง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง
จ. นครศรีธรรมราช
กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตาบล
บางจาก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขต 9 ภาคเหนือตอนล่าง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังตะคลอง ตาบลห้วยพุก
อาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
สารคดีสั้น ชุดสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปง 2559
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ บ้านสร้างแปูน
ตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ฝุาวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม

LIVE_รวมกลุ่มปลูกมันสาปะหลังพันธุ์ดี ทามัน
สะอาดเพื่อส่งขายรายได้ยั่งยืน
LIVE_สาระความรู้_หนองสาหร่ายชาวนาเข้มแข็ง

4
5
6
7
8
9
10
11

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรมส่งเสริมการเกษตร

เวลา
(นาที)
55.43
57.59
6.20

ประเภท
สื่อ
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

34.28

สื่อเสริม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

55.55

สื่อเสริม

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

11.17
5.39

สื่อเสริม
สื่อเสริม

กรมส่งเสริมการเกษตร

11.55

สื่อเสริม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

28.47

กรมการค้าภายใน

42.28

สื่อเสริม
สื่อเสริม

กรมการค้าภายใน

64

สื่อเสริม

แหล่งสื่อ

5.3 สื่ออื่นๆ ประกอบด้วย
5.3.1 เว็บไซต์
1) เว็บไซต์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์”
ที่อยู่ http://web.cpd.go.th/webcpdknowledge/
โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์
6. ระยะเวลา
จานวน 1 ชั่วโมง
................................................................................

- 169 แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร
กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร
1. ชื่อวิชา การจัดทาแผนการผลิต/โครงการ และการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนการผลิต/โครงการ และแผนการตลาด
สาหรับสินค้าการเกษตรในเบื้องต้นได้
3. กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ประเด็นเนื้อหา
4.1 การจัดทาแผนการผลิตการเกษตร/โครงการการเกษตร ได้แก่ หลักการแนวคิด ความสาคัญ
ประโยชน์ และกรณีตัวอย่างการจัดทาแผนการผลิตเบื้องต้น
4.2 การจัดทาแผนการตลาดเบื้องต้น ได้แก่ หลักการแนวคิด ความสาคัญ ประโยชน์
และกรณีตัวอย่างการจัดทาแผนการตลาดเบื้องต้น
4.3 กรณีตัวอย่างการจัดทาแผนการผลิตและการตลาดเบื้องต้นที่ประสบผลสาเร็จ
5. สื่อการเรียนรู้
5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้
5.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร
5.1.2 สานักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด
5.1.3 สานักงานสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
5.1.4 สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
(สาหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล)
5.1.5 สานักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และ 2 (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
(สาหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล)
5.1.6 สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ทุกจังหวัด
5.1.7 สานักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.) (สาหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล)
5.1.8 ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการในพื้นที่)
5.1.9 สถาบันการศึกษาในพื้นที่
5.1.10 วิทยากรเกษตรกร
5.1.11 หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม เป็นต้น
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จานวน ......3...... เรื่อง ประกอบด้วย
5.2.1 สื่อหลัก จานวน ......-...... เรื่อง
5.2.2 สื่อเสริม จานวน .....3...... เรื่อง

- 170 หมายเหตุ
1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพื่อนาไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้
ตามความเหมาะสม และหรือตามที่เกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้
2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป
รายชื่อสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้
ที่

ชื่อเรื่อง

1 เกษตรกรยุคใหม่ควรรู้อะไรบ้าง
(การวางแผนการผลิต Smart Planning)
2 การวางแผนการผลิตและตลาด
3 LIVE_หาตลาดไว้ก่อนล่วงหน้า แล้ววางแผนการผลิต
ให้ตรงตามความต้องการ
6. ระยะเวลา
จานวน 1 ชั่วโมง
................................................................................

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เวลา
(นาที)
127

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรมการค้าภายใน

30.35
63.11

แหล่งสื่อ

ประเภทสื่อ
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

- 171 แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร
กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร
1. ชื่อวิชา การจัดการสินเชื่อด้านการเกษตร
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ 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 สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ทุกจังหวัด
5.1.7 สานักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.) (สาหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล)
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จานวน ......29...... เรื่อง ประกอบด้วย
5.2.1 สื่อหลัก จานวน ......-...... เรื่อง
5.2.2 สื่อเสริม จานวน .....29...... เรื่อง
หมายเหตุ
1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพื่อนาไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้
ตามความเหมาะสม และหรือตามที่เกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้
2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป
รายชื่อสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้
ที่

ชื่อเรื่อง

แหล่งสื่อ

1
2
3
4
5
6

3 รู้ 12 แนวทางสว่างทางการเงิน
รู้คาพ่อสอน
รู้ตนเอง
ออมก่อนรวยกว่า
6 รู้ออมก่อนใช้ (ตอน1)
รู้ออมแบบไหน (ตอน1)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เวลา
(นาที)
1.57
1.34
1.15
2.07
1.26
1.50

ประเภท
สือ่
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

- 172 -

ที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อเรื่อง

แหล่งสื่อ

รู้ออมแบบไหน (ตอน2)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รู้ผลตอบแทน (ตอน1)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รู้ผลตอบแทน (ตอน2)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รู้คิดก่อนกู้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รู้ประเภทเงินกู้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รู้ดอกเบี้ยเงินกู้ (ตอน 1)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รู้ดอกเบี้ยเงินกู้ (ตอน 2)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รู้การชาระหนี้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รู้หลักใช้เงินกู้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รู้แหล่งเงินกู้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
หนี้นอกระบบ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
โรงเรียนธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รู้ออมก่อนใช้ (ตอน2)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
3 ก้าว 9 รู้ สู่ธุรกิจ SMEs เกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รู้ที่ 1 รู้ประเภทธุรกิจ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รู้ที่ 2 รู้ลูกค้า ตลาด ทรัพยากร ทุน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
และวัตถุดิบ
รู้ที่ 3 รู้กฎหมาย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รู้ที่ 4 รู้ฐานะการเงิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รู้ที่ 5 รู้จัดทาบัญชี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รู้ที่ 6 รู้จัดทาแผนธุรกิจ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รู้ที่ 7 รู้สินเชื่อเพื่อต่อยอด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รู้ที่ 8 รู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รู้ที่ 9 รู้ภัยทางการเงิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
5.3 สื่ออื่น ๆ ประกอบด้วย
5.3.1 Application ธ.ก.ส. A-Mobile
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในสมาร์ทโฟน ทั้งระบบ Android และ IOS
6. ระยะเวลา
จานวน 1 ชั่วโมง
................................................................................

เวลา
(นาที)
1.30
1.34
1.25
1.08
1.20
1.43
1.53
1.10
1.06
1.06
1.32
1.07
1.27
2.47
1.53

ประเภท
สือ่
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

1.53

สื่อเสริม

2.14
2.24
2.59
2.11
3.10
2.43
3.11

สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

- 173 แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร
กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร
1. ชื่อวิชา การจัดการตลาดสินค้าเกษตร
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการตลาดสินค้าเกษตร ได้แก่ ทิศทาง
และแนวโน้มการตลาด และการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในท้องถิ่น เป็นต้น
3. กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ประเด็นเนื้อหา
4.1 หลักการแนวคิดการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
(การตลาดนาการผลิต)
4.2 ช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตร ได้แก่ตลาดชุมชน ตลาดออนไลน์ และอื่นๆ
4.3 กรณีตัวอย่างที่ประสบผลสาเร็จในการจัดการตลาดสินค้าเกษตร ได้แก่ เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
ต้นแบบ และอื่นๆ (ตามความเหมาะสม)
4.4 บรรจุภัณฑ์
5. สื่อการเรียนรู้
5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้
5.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร
5.1.2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
5.1.3 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทุกจังหวัด (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
5.1.4 สานักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด
5.1.5 หอการค้าจังหวัด ทุกจังหวัด
5.1.6 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด จากัด ทุกจังหวัด
5.1.7 สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ทุกจังหวัด
5.1.8 สานักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.) (สาหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล)
5.1.9 สหกรณ์การเกษตรที่ประสบความสาเร็จในพื้นที่ (ติดต่อข้อมูลที่สานักงานสหกรณ์จังหวัด
ทุกจังหวัด)
5.1.10 ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการในพื้นที่)
5.1.11 สถาบันการศึกษาในพื้นที่
5.1.12 วิทยากรเกษตรกร
5.1.13 หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
เป็นต้น
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จานวน 25 เรื่อง ประกอบด้วย
5.2.1 สื่อหลัก จานวน ......-...... เรื่อง
5.2.2 สื่อเสริม จานวน .....25...... เรื่อง

- 174 หมายเหตุ
1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพื่อนาไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเปูาหมายได้
ตามความเหมาะสม และหรือตามที่เกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้
2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป
รายชื่อสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้
ที่

ชื่อเรื่อง

1
2

เกษตรมิติใหม่ ตอน ตลาดเกษตรกรคืออะไร
เกษตรมิติใหม่ ตอน ตลาดเกษตรกรต่างจากตลาดอื่น
อย่างไร
เกษตรมิติใหม่ ตอน การจัดการตลาดเกษตรกร
สร้างสุขเมืองไทย ตอน ตลาดนัดสีเขียว
ตลาดเกษตรกรสานักงานเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร
ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
ตลาดนัดสีเขียวเมืองสุรินทร์
คนละไม้คนละมือการจัดการตลาดที่ด่านช้าง
ตลาดเกษตรกร จังหวัดปราจีนบุรี
LIVE_น้าข้าวยาคู เครื่องดื่มธัญญาหารเพื่อสุขภาพ
LIVE_น้าน้อย...ชาวนาคนเก่งกับลูกสาว ที่หวนคืนบ้าน
เกิดมาช่วยแม่ทาการตลาดข้าว
วิธีปลูกมันสาปะหลังยุค 4.0
ชาวไร่มันสาปะหลังยุค 4.0
รอบรู้คู่ชาวนา ตอน ชาวนาทาการตลาดแบบพึ่งพาสู่
ความยั่งยืน กลุ่มเกษตรกร "เรนโบว์ฟาร์ม"
LIVE_เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล่ จากศิลปินชื่อดัง สู่อาชีพ
เกษตรกร
รอบรู้คู่ชาวไร่มันสาปะหลัง ตอน 1 ชาวไร่มัน
ลดต้นทุนค่ายาด้วยไส้เดือนฝอย
รอบรู้คู่ชาวไร่มันสาปะหลัง ตอน 2 ทามันเส้นสะอาด
เพิ่มมูลค่า
รอบรู้คู่ชาวไร่มันสาปะหลัง ตอน 3 มันสะอาด มันที่
ใครใครต้องการ
รอบรู้คู่ชาวไร่มันสาปะหลัง ตอน 4 พี่น้องชาวไร่มันไป

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

เวลา ประเภท
(นาที)
สือ่
2.31 สื่อเสริม
2.35 สื่อเสริม

กรมส่งเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน

2.29
5.00
4.55
2.15
23.47
14.59
3.46
41.28
51.14

สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน

3.24
3.19
4.07

สื่อเสริม
สื่อเสริม
สื่อเสริม

กรมการค้าภายใน

38.55 สื่อเสริม

กรมการค้าภายใน

3.52

สื่อเสริม

กรมการค้าภายใน

4.48

สื่อเสริม

กรมการค้าภายใน

3.53

สื่อเสริม

กรมการค้าภายใน

3.22

สื่อเสริม

แหล่งสื่อ
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ที่
20
21
22
23
24
25

ชื่อเรื่อง
ขายมันเส้นสะอาดกันเถอะ
LIVE_ขายข้าวออนไลน์ ช่องทางใหม่เพื่อชาวนาไทย
LIVE_ทามันสะอาดดีต่ออุตสาหกรรมมันสาปะหลัง
LIVE_เรนโบว์ฟาร์มกับการตลาดแบบพึ่งพาตนเอง
สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรสู่ความยั่งยืน
LIVE_กลุ่มเข้มแข็งนานวัตกรรม QR Code มาพัฒนา
ทาการตลาด
LIVE_มันเส้นสะอาด คุณภาพดี ทาแล้วไปไหน
รอบรู้คู่ชาวนา ตอน ชาวนาควรรู้เมื่อไปขายข้าว

แหล่งสื่อ
กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน

เวลา ประเภท
(นาที)
สือ่
55.12 สื่อเสริม
45.22 สือ่ เสริม
46 สือ่ เสริม

กรมการค้าภายใน

56

สื่อเสริม

การการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน

60
4.17

สื่อเสริม
สื่อเสริม

6. ระยะเวลา
จานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
................................................................................
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