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โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2563 
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

จังหวัดนครพนม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเป็นนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยสุขภาพให้ความส าคัญกับการเลือกซื้อสิ้นค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย 
ได้คุณภาพและมาตรฐาน ในขณะเดียวกันการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศได้น ามาตรการด้านสุขอนามัยพืช (SPS) 
และความปลอดภัยด้านอาหารมาเป็นเงื่อนไขทางการค้ามากขึ้น อีกทั้งขณะนี้มีการรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ท าให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรอย่างมีเสรีมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างไทย
กับประเทศอาเซียนด้วยกันและกับประเทศอ่ืนๆ โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล เพ่ือให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับ  
ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน GAP ระดับฟาร์มมากขึ้น 
 กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ทักษะ 
และความช านาญให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงมีความจ า เป็นต้องพัฒนา 
ให้กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นทางมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งใน 
และต่างประเทศ เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP เพิ่มขึ้น 
ด้วยการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตพืชในแปลงใหญ่และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการผลิตและ
การตลาดสินค้าเกษตร  ให้มีการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยทั้ งผู้ผลิต ผู้บริ โภค  
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและยั่งยืนสืบไป 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP 
 2.2 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตร GAP เพ่ิมมากข้ึน 
 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 3.1 เปูาหมาย : เกษตรกรผู้ผลิตพืช (ยกเว้น ข้าว) จ านวน 100 ราย ในพ้ืนที่ส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่สับประรด  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม จ านวน 100 ราย 
       คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ 
  1) เกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม เรื่อง GAP 
  2) เกษตรกรรายเดิมที่ยังไม่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น 
  3) เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรที่อยู่ ในขอบข่ายการตรวจรับรองของกรมวิ ชาการเกษตร  
(เน้น พืชอาหาร หรือพืชอุตสาหกรรมที่มีตลาดรับซื้อต้องการสินค้าที่ได้มาตรฐาน GAP) 
  4) พ้ืนที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง  
ตามกฎหมาย หรือมีเอกสาร/หนังสือรับรอง) 
 3.2 สถานที่ด าเนินการ : อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
 
 
 



     | 2 

 

4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
   4.1 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP งบประมาณ 120,000 บาท 
(หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
  4.1.1 กิจกรรม ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น งบประมาณ 20,000 บาท 
(สองหม่ืนบาทถ้วน) (จังหวัด/อ าเภอ เบิกจ่าย) 
   ให้เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร จัดท าแผนออกติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าเกษตรกรและ
ด าเนินการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และจัดท าเอกสารสนับสนุน  
ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
     โดยส านักงานเกษตรจังหวัด ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงาน ในระบบ E-project  
กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แล้วจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ท าการนัดหมายเกษตรกรเปูาหมายครบทุกราย ซึ่งเกษตรกรเป็นเปูาหมายเดียวกับกิจกรรมการอบรมและ
ศึกษาดูงานจากกิจกรรมข้างบน เพ่ือออกให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้กับเกษตรกร
เปูาหมายของโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2 ครั้ง เป็นอย่างน้อย และให้ทันฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิด  
   การรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว  
ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริม
การเกษตรทันที เพ่ือให้ทันกับระบบการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานหลักของ
โครงการต่อไป และท าการวิเคราะห์จัดสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป 
  4.2.2  กิจกรรมสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น งบประมาณ 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย) 
   เพ่ือเป็นการพัฒนาต่อยอดจากงานส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP โดยส านักงาน
เกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอและหรือร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด  
ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการ 
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แล้วจัดประชุมรับฟังความเห็นเพ่ือให้ทราบความต้องการพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรหรือของกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้ตรงตามความต้องการ โดยการสนับสนุนให้ 
เน้นในรูปแบบกลุ่มเกษตรกรมีการด าเนินการร่วมกัน แนวทางการสนับสนุนสามารถเป็นการให้วัสดุและหรือ 
การให้ความรู้ทางวิชาการด้านการตลาด การแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ์ (packaging) แบรนด์/โลโก้สินค้า  
การท า QR-Code แนะน าประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร GAP ของกลุ่ม ประสานเชื่อมโยงกับตลาดในขั้นต้นได้  
เป็นต้น ทั้งนี้ เกษตรกรเปูาหมายทุกรายต้องได้รับการสนับสนุนข้างต้นอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งเกษตรกรเป็น
เปูาหมายเดียวกันกับกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานฯ ในล าดับแรก  
    การรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว  
ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริม
การเกษตรทันที เพ่ือให้ทันกับระบบการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานหลัก 
ของโครงการต่อไป และท าการวิเคราะห์จัดสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป 
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5. แผนปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน
 (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฦฐานสนิค้าเกษตร ราย    160,000 งบ 41,600 บาท
   1.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตรสูม่าตรฐาน    120,000 (รหัสงบประมาณ 0701115719000000 รหัสกิจกรรมหลกั 070114800O1093) นางจารุณี สิงห์หรหมสาร
        1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP นวส.ปฏิบัติการ
           1.1 ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมนิแปลงเบื้องต้น ราย/แปลง        100        20,000  ต.โนนตาล,รามราช,ทา่จ าปา อ.ท่าอุเทน     10,000 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 ต.โนนตาล,รามราช,ทา่จ าปา อ.ท่าอุเทน 10,000    อ าเภอท่าอเุทน
           1.2 สนับสนุนการจัดการและพฒันาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขัน้ต้น ราย        100      100,000  ต.โนนตาล,รามราช,ทา่จ าปา อ.ท่าอุเทน   100,000
   1.2 กิจกรรมสง่เสรมิการอารกัขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร      40,000 (รหัสงบประมาณ 0701115719000000 รหัสกิจกรรมหลกั 070114800O1092) น.ส.กลุธดิา ประพฤติชอบ
        1. ส่งเสริมและให้บริการจัดการศัตรูพชืส าคัญในพืน้ที่ผลิตสินค้าเกษตร นวส.ช านาญการ
           (พชืเศรษฐกจิ) กลุ่มอารักขาพชื
           1.1 ส่งเสริมการจัดการศัตรูพชืไร่ (มนัส าปะหลัง ข้าวโพด ออ้ย)
                1) จัดงานรณรงค์การจัดการศัตรูข้าวโพด (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด) ราย        200        40,000  ต.ขามฒ่า อ.เมอืงนครพนม     40,000

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 
 

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 6.1 ผลผลิต (output) 
       เกษตรกรเปูาหมาย จ านวน 100 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP 
 6.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
       เกษตรกรเปูาหมาย ร้อยละ 70 สามารถน าความรู้การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน  
                GAP ไปปฏิบัติในแปลง 
 6.3 ตัวช้ีวัด  
       เชิงปริมาณ : เกษตรกรเปูาหมาย 100 ราย ได้รับการอบรมให้ความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP 
       เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเปูาหมาย ร้อยละ 70 ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นพร้อมที่จะยื่นขอ 
                                 การรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP     

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรผู้ผลิตมีการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ได้เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้
เกษตรกรผู้ผลิตมีการจัดการระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อท้ังผู้ผลิต ผู้บริโภค เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และเป็นที่ต้องการของตลาด 
 

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
        กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม   

   1. นายวินัย คงยืน ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
2. นางจารุณี  สิงห์พรหมสาร ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

       โทรศัพท:์ 084-9550300 ,042-514002 โทรสาร :   0-4251-1215 
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โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร 
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ปี 2563  

จังหวัดนครพนม 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันภาคการเกษตรไทย ยังมีการผลิตไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง 
ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศและการเชื่อมโยงในระดับโลก มีความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน             
ของสินค้าบางชนิด ส่งผลถึงราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรได้รับ ส่วนด้านกายภาพ เกษตรกรยังมีการผลิตตาม
ความเคยชิน สินค้าเกษตรหลายชนิดจึงถูกผลิตอยู่ในพ้ืนที่เหมาะสมน้อย (S3) หรือไม่เหมาะสม (N) ท าให้มี
ต้นทุนในการผลิตสูงในขณะที่ได้ผลตอบแทนต่ า ขาดศักยภาพในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันนโยบายการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (zoning by Agri-Map) 
เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวางแผนการผลิต และท าการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับข้อมูล                
ทางกายภาพหรือศักยภาพของพ้ืนที่ และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

ในการด าเนินนโยบายการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการพ้ืนที่เหมาะสมน้อย (S3) หรือไม่เหมาะสม (N) โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ปลูกข้าว
และพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตจากชนิดสินค้าเดิมในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การผลิต
สินค้าชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสม เกษตรกรได้รับผลตอบแทนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์
และอุปทาน 
           2.2 เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
          2.3 เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต 
 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
3.1 เปูาหมาย : เกษตรกรที่มีการผลิตสินค้าเกษตรหรือปลูกพืชตามหลักของการบริหารจัดการพ้ืนที่

เกษตรกรรม โดยปรับเปลี่ยนชนิดพืชในเขตไม่เหมาะสมและเพ่ิมประสิทธิภาพในเขตที่เหมาะสม จ านวน 40 คน 
3.2 สถานที่ด าเนินการ : ด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลวังยาง และต าบลยอดชาด อ าเภอวังยาง  

จังหวัดนครพนม  
 

4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 448,000 บาท (สี่แสนสี่หม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
 4.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map งบประมาณ 
448,000 บาท (สี่แสนสี่หม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
    1) อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ งบประมาณ 28,000 
บาท (สองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) (จังหวังเบิกจ่าย)  
                          อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ โดยส านักงานเกษตรจังหวัด/
อ าเภอ จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชเศรษฐกิจระดับอ าเภอตามเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น อบรม น าเกษตรกรศึกษาดูงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ลดต้นทุนการผลิต การปรับเปลี่ยนชนิดพืช และการจัดท าไร่นาสวนผสม 
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    2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม
งบประมาณ 420,000 บาท (สี่แสนสองหม่ืนบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย)  ให้กับเกษตรกรในเขตพ้ืนที่      
ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map ส าหรับเป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตร 
 

5. แผนการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
  

 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน
 (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

2 โครงการบรหิารจดัการการผลติสนิค้าเกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพ่ือการบรหิารจดัการ ไร่      120    448,000 (รหัสงบประมาณ 0701115717000000 รหัสกิจกรรมหลกั 070114800O1091)
เชิงรกุ (Agri-Map)
   2.1 กิจกรรมบรหิารจดัการเขตเศรษฐกิจส าหรบัสนิค้าเกษตรทีส่ าคัญ (Zoning) ไร่        120      448,000
        1. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตพชืที่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map วา่ที่ ร.ต.ภัครชานนท์ สายแกว้
           1.1 อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพชืทางเลือกใหม่ ราย          40        28,000  ศพก.วงัยาง ม.2 ต.ยอดชาด อ.วงัยาง     28,000 นวส.ปฏิบัติการ
           1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นในการปรับเปล่ียนการผลิตพชืชนิดใหม่ ไร่        120      420,000  ศพก.วงัยาง ม.2 ต.ยอดชาด อ.วงัยาง   420,000 กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต
                ที่เหมาะสม

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 
 

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 6.1 ผลผลิต (output) 
        พ้ืนที่การผลิตพืชไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตตามศักยภาพ จ านวน 120 ไร่ 
เกษตรกรจ านวน 40 ราย 
  6.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
         กดเกษตรกรมีการผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสม สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต        
และลดต้นทุน โดยมีรายได้เพ่ิมข้ึนหรือลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 10 
  6.3 ตัวช้ีวัด  
        เชิงปริมาณ : จ านวนพื้นที่ไม่เหมาะสม (N,S3) ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิต จ านวน 120 ไร่ 
        เชิงคุณภาพ : พ้ืนที่การเกษตรได้รับการปรับเปลี่ยนเพ่ือการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพและเกิด
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า 
 

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
        กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม   

   1. นายวินัย คงยืน ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
2. ว่าที่ร้อยตรีภัครชานนท์ สายแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

        โทรศัพท ์: 0-4251 2004 โทรสาร :   0-4251-1215
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โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่ปี 2563 
จังหวัดนครพนม 

1. หลักการและเหตุผล 
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการด าเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย 

ในพ้ืนที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพ่ือประหยัดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดน าการผลิต 
น าไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่าง
มั่นคงในอนาคต ตามแผนปฏิรูปการเกษตร โดยเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพ้ืนที่และร่วมกันด าเนินการบริหารจัดการ
การผลิต ทั้งนี้ การก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายของเกษตรแปลงใหญ่ ด าเนินการในพ้ืนที่ต่างๆ เช่น พ้ืนที่ในเขต
ชลประทาน พ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน พ้ืนที่ในเขตสหกรณ์นิคม และพ้ืนที่เกษตรทั่วไป โดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่    
จะร่วมกันก าหนดเปูาหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึง
การเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ การปรับระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ จะก่อให้เกิดความ
ร่วมมือ ในการผลิต โดยเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีการด าเนินกิจกรรมที่ใกล้เคียงกันหรือ
ติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่ท าให้เกิดขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ข้ึน (Economy of Scale)  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดนโยบายส าคัญในการพัฒนาภาคเกษตร คือ รักษาเสถียรภาพ
ราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกร ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจ
ชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร ดูแลเกษตรกรที่มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ที่ดินแหล่งเงินทุน 
โดยจัดท าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน ให้เกษตรกรเป็น
ศูนย์กลางในการด าเนินงาน  ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพ่ือร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่ มี
คุณภาพดี ราคาถูก และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) 
เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด ช่วยพัฒนา
เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรตามความ
ต้องการตลาด ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน โดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
เป็นการเพ่ิมอ านาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต ตลอดโซ่อุปทาน  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
           2.2 เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
3.1 เป้าหมาย 

3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แปลงใหญ่สินค้าเกษตรด้านพืช (ไม่รวมนาแปลงใหญ่)     
ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ จ านวน 7 แปลง ประกอบด้วย 
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1) แปลงใหญ่ปี 2561 จ านวน ๕ แปลง ดังนี้ ๑) แปลงใหญ่แมลง
เศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) ต าบลโพนทอง อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ๒) แปลงใหญ่ลิ้นจี่ นพ ๑ ต าบลขามเฒ่า 
อ าเภอเมืองนครพนม ๓) แปลงใหญ่หอมแบ่ง ต าบลดงขวาง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๔) แปลง
ใหญ่หอมแบ่ง หมู่ 2 ต าบลกุดฉิม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ๕) แปลงใหญ่สับปะรดต าบลนาใน อ าเภอ
โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  

          2) แปลงใหญ่ปี 2562 จ านวน 2 แปลง ดังนี้ ๑) แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชน   
ผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  ๒) แปลงใหญ่เสาวรสแปลงใหญ่
บ้านหนองหญ้าไซ ต าบลกุรุค ุอ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

3.1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการแปลงใหญ่ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยแต่ละประเภท มีความหมาย ดังนี้ 

แปลงใหญ่ ปี 2561 และ 2562 หมายถึง 
- แปลงใหญ่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไข

ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) และมีข้อมูลในระบบ Co-farm.doae.go.th  
ณ วันที่ 16 กันยายน 2562  

แปลงใหญ่ ปี 2563 หมายถึง  
- แปลงที่ส านักงานเกษตรจังหวัดส ารวจว่ามีศักยภาพในการด าเนินการแบบแปลงใหญ่  พร้อม

ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ในปีงบประมาณ 2563 (รับรอง
ได้ภายใน 31 ธันวาคม 2562)  

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีดังนี้ 
1) เกษตรกรสมัครใจรวมกลุ่ม เข้าร่วมด าเนินการ โดยเป็นการรวมแปลงผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน 

แปลงไม่จ าเป็นต้องอยู่ติดกันเป็นผืนเดียว แต่ควรอยู่ภายในชุมชนที่ใกล้เคียงกัน  
2) ขนาดพ้ืนที่และจ านวนเกษตรกร จ าแนกเป็น 3 ประเภทสินค้า ดังนี้ 

ข้าว พืชไร่ ปาล์มน้ ามัน และยางพารา มีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และเกษตรกรสมัคร
ใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย 

ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร หรือพืชอ่ืนๆ มีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ 
หรือ เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย 

 ประมง ปศุสัตว์ ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ มีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่  หรือเกษตรกรสมัคร
ใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย 
   - โค ๑ ตัว    เท่ากับ ๐.๖๕ หน่วย  
   - กระบือ 1 ตัว   เท่ากับ ๐.๗๐ หน่วย  
   - แพะ แกะ ๑ ตัว  เท่ากับ ๐.๑๐ หน่วย   
   - สัตว์ปีก ๑ ตัว   เท่ากับ ๐.๐๑ หน่วย  
   - ผึ้งพันธุ์/ผึ้งโพรง/ชันโรง 1 รัง  เท่ากับ 0.6 หน่วย 
   - จิ้งหรีด 1 บ่อ   เท่ากับ 0.6 หน่วย 
   - สุกร 1 ตัว   เท่ากับ 0.40 หน่วย 
                 3.2 สถานที่ด าเนินการ ด าเนินการในพ้ืนที่ตั้งแปลงใหญ่ ๕ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครพนม 
อ าเภอนาแก อ าเภอโพนสวรรค์ อ าเภอธาตุพนม และอ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  
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4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 480,000 บาท (สี่แสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 

4.1 การบริหารจัดการแปลงใหญ ่งบประมาณ 480,000 บาท (สี่แสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
     การพัฒนาแปลงใหญ ่ยึดหลักการด าเนินการแบบบูรณาการที่ส าคัญ คือ 

 ให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และสอดคล้องกับระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) 

 ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดการให้มีการบูรณาการทีมงานในทุกกลุ่ม เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของส านักงานเกษตรอ าเภอ โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้   

1) แปลงใหญ่ ปี 2561 แปลงปีที่ 3 (๕ แปลง) งบประมาณ 360,000 บาท  
(สามแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย)  

1.1) เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร/สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้  
                  สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เป็นการ

สนับสนุนวัสดุเพ่ือประกอบการให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เช่น การแปรรูป การ
เพ่ิมมูลค่า การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ เป็นต้น  โดย
ด าเนินการตามความต้องการของกลุ่ม มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

แปลงขนาดเล็ก  (น้อยกว่า 51 ราย)  แปลงละ 60,000 บาท           
จ านวน 1 แปลง ได้แก่ แปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) ต าบลโพนทอง อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย)  แปลงละ 70,000 บาท จ านวน 3 แปลง 
ได้แก่ 1) แปลงใหญ่ลิ้นจี่ นพ ๑ ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมืองนครพนม 2) แปลงใหญ่หอมแบ่ง ต าบลดงขวาง 
อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 3) แปลงใหญ่หอมแบ่ง หมู่ 2 ต าบลกุดฉิม อ าเภอธาตุพนม         
จังหวัดนครพนม 

แปลงขนาดใหญ ่ (71-100 ราย)  แปลงละ 80,000 บาท (ไม่มีแปลง) 
แปลงขนาดใหญ่มาก (มากกว่า 100 ราย) แปลงละ 90,000 บาท      

จ านวน 1 แปลง ได้แก่ แปลงใหญ่สับปะรดต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
 

 2) แปลงใหญ่ ปี 256๒ แปลงปีที่ ๒ จ านวน 2 แปลง งบประมาณ 120,000 บาท 
(หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) 

2.1) เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร/สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ มีค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

แปลงขนาดเล็ก  (น้อยกว่า 51 ราย) แปลงละ 60,000 บาท จ านวน 2 แปลง 
ได้แก่ ๑) แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
๒) แปลงใหญ่เสาวรสแปลงใหญบ่้านหนองหญ้าไซ ต าบลกุรุคุ อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย)  แปลงละ 70,000 บาท (ไม่มีแปลง) 
แปลงขนาดใหญ ่ (71-100 ราย) แปลงละ 80,000 บาท (ไม่มีแปลง) 
แปลงขนาดใหญ่มาก (มากกว่า 100 ราย) แปลงละ 90,000 บาท (ไม่มีแปลง) 
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5. แผนปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 

 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน
 (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

4 โครงการระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลง         7    480,000
   4.1 กิจกรรมระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลง         7    480,000 (รหัสงบประมาณ 0701115732000000 รหัสกิจกรรมหลกั 070114800O1097))
        1. เพิม่มลูค่าสินค้าเกษตร/สนับสนุนปัจจัย/วสัดุอปุกรณ์การเรียนรู้ แปลง            7      480,000

แปลง            3      200,000  สนง.เกษตรอ าเภอเมอืงนครพนม   200,000 อ าเภอเมอืงนครพนม
แปลง            1        60,000  สนง.เกษตรอ าเภอเรณูตร     60,000 อ าเภอเรณูนคร
แปลง            1        90,000  สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์     90,000 อ าเภอโพนสวรรค์
แปลง            1        70,000  สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม     70,000 อ าเภอธาตุพนม
แปลง            1        60,000  สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม     60,000 อ าเภอศรีสงคราม

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 
 

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 

  6.1 ผลผลิต (output) 
      พ้ืนที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า 7 แปลง 
6.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
      เกษตรกรในแปลงใหญ่มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี         

ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
 6.3 ตัวช้ีวัด  
       เชิงปริมาณ : พ้ืนที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
                                 ไม่น้อยกว่า ๙ แปลง 
       เชิงคุณภาพ : แปลงใหญ่ร้อยละ 80 มีการลดต้นทุนการผลิตและผลผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น 

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม   

   1. นายวินัย คงยืน ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
2. นายศิริชัย เพชรดีคาย ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

        โทรศัพท:์ 084-9550300 ,042-514002 โทรสาร :   0-4251-1215 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสินค้าเกษตร ปี 2563 
กิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ ามัน 

จังหวัดนครพนม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยมีพันธะสัญญาเปิดตลาดสินค้าน้ ามันปาล์มและเมล็ดในปาล์ม ตามข้อตกลงการค้าเสรี

อาเซียน (AFTA) ซึ่งมีผลบังคับให้ประเทศไทยต้องยกเลิกโควตาและลดภาษีน าเข้าปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม
ตามที่ผูกพันไว้เหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ในขณะเดียวกันก็มีการรวมตัวของอาเซียนไปสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ภายในปี 2558 เพ่ือสร้าง    
ให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน จ านวน 11 สาขา ซึ่งสินค้าเกษตรเป็นหนึ่งในสินค้าที่ต้องเข้าร่วม 
โดยที่ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย เป็นสมาชิกที่มีศักยภาพการผลิตสูงกว่าไทย ในการนี้กลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป ก าหนดเกณฑ์ในการน าเข้าน้ ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์ ที่มีการผลิตอย่างเป็นมิตรต่อ
สภาพแวดล้อมและเป็นธรรมต่อสังคม ซึ่งเป็นการกีดกันทางการค้า ที่นับวันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้งระบบ ประกอบด้วย (1) ด้านการผลิต (2) ด้านนวัตกรรม 
(3) ด้านมาตรฐานปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม (4) ด้านพลังงาน  (5) ด้านการตลาด (6) ด้านการบริหารจัดการ 
พร้อมทั้งก าหนดเปูาหมายในการเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ ามัน เพ่ือตอบสนองความต้องการภายในประเทศ อุปโภค
บริโภค พลังงานทดแทน และการส่งออก 
 ดังนั้น จึงจ าเป็นที่เกษตรกรต้องมีการปรับตัวให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ และแข่งขันได้ภายใต้กรอบการค้าเสรี กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานที่
รับผิดชอบในกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิรูปดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรปาล์มน้ ามัน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตปาล์มน้ ามัน ให้สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้งระบบ   
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ 

สู่เกษตรกรในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ ามัน 
2.2 เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิต การจัดการสวนปาล์มน้ ามัน อย่างประสิทธิภาพ 

ยกระดับผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต พร้อมพัฒนาเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน้ ามันคุณภาพดี 
2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายการผลิตและซื้อขายผลผลิตปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 

ทะลายปาล์ม /ลานเท (เกษตรกร โรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม และลานเท) 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
  3.1 เปูาหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันและเครือข่ายการผลิตการซื้อขายปาล์มน้ ามัน 40 ราย 
  3.2 สถานที่ด าเนินการ :  ในพ้ืนที่ ศพก. เครือข่าย ต าบลนางัว อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  
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4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 45,000 บาท (สี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากลุ่มไม้ยืนต้น  

4.1.1 ส่งเสริมการผลิตในพื้นที่ท่ีเหมาะสม เพิ่มผลผลิตปาล์มน้ ามันต่อไร่ และ ลดต้นทุนการผลิต  
1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิม่ผลผลิตปาล์มน้ ามัน ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตรทั้งพื้นที่เหมาะสม  โดยการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 
การผลิตปาล์มน้ ามนัอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล งบประมาณ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
(จังหวัดเบิกจ่าย) 

    การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ ามันฯ โดยส านกังานเกษตรจังหวัด/ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตปาล์มน้ ามันเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ในเขตพ้ืนที่
เหมาะสมทั้งนี้ ควรคัดเลือก/รับสมัครเกษตรกรผู้สนใจที่มีพ้ืนที่ในบริเวณใกล้เคียงัน เพื่อให้สามารถรวมกลุ่มใน
การท ากิจกรรมร่วมกันตลอดการจัดท าโครงการ  

2) จัดท าแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ ามัน งบประมาณ 37,000 บาท 
(สามหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)(อ าเภอเบิกจ่าย)   

    การจัดท าแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ ามัน  เพ่ือเป็นแปลงเรียนรู้
ร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม โดยเน้นเรื่อง การให้น้ า การวิเคราะห์ดิน -ใบปาล์มน้ ามัน การใส่ปุ่ยตามค่าการวิเคราะห์ 
การเก็บเกี่ยวตามมาตรฐานทะลายปาล์ม  การผลิตปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล โดยสนับสนุนค่า

ปัจจัยการผลิต โดยมีเงื่อนไข คือ 1) ด าเนินการในแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน /ศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ ามัน/กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน โดยใช้กระบวนการจัดการแบบแปลงใหญ่ 2) จ าท าข้อมูลพ้ืนฐานแปลง และพิกัดแปลงการเกษตร    
3) เกษตรกรเจ้าของแปลงต้องจดบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานในแปลง เพ่ือเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ร่วมกัน                                                                                                 

 

5. แผนปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน
 (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

5 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร ราย        77    352,200
   5.1 กิจกรรมเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร ราย        77    352,200 (รหัสงบประมาณ 0701115775000000 รหัสกิจกรรมหลกั 70114800O1104))
        1. เพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้ากลุม่ไม้ยนืต้น
           1.1 สง่เสรมิการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตรปาลม์น้ ามัน      45,000 นางพวงเพชร  รัตนบุรี
                1) ถ่ายทอดเทคโนโยลีการเพิม่ผลผลิตปาล์มน้ ามนั ผ่านศูนย์เรียนรู้การ ราย          40          8,000  สนง.เกษตรอ าเภอนาหวา้       8,000 นวส.ปฏิบัติการ
                   เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ในพืน้ที่เหมาะสม/ไมเ่หมาะสม กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต
                   โดยการพฒันาเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การส่งเสริมการเกษตรแปลง
                   ใหญ ่การผลิตปาล์มน้ ามนัอย่างยัง่ยืนตามมาตรฐานสากล
                2) แปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี แปลง            1        37,000  ต.นางัว อ.นาหวา้     37,000 อ าเภอนาหวา้

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
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6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 6.1 ผลผลิต (output) 
       1. เกษตรกร 40 รายได้รับการถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
       2. กลุ่มเกษตรกร  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันคุณภาพดี 
 6.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
       1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
       2. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันคุณภาพดีเก็บเก่ียวผลผลิตปาล์มน้ ามันที่เปอร์เซ็นต์น้ ามัน 
                     ไม่ต่ ากว่า 18 เปอร์เซ็นต์ 
 6.3 ตัวช้ีวัด  
       เชิงปริมาณ : 
          1. เกษตรกร 40 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในพ้ืนที่ที่
เหมาะสมและพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 
          2. กลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันคุณภาพดี 
       เชิงคุณภาพ : 
          1. เกษตรกรสามารถน าความรู้การการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ในปฏิบัติในสวนปาล์มน้ ามันได้ 
          2. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันคุณภาพดีเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ ามันที่เปอร์เซ็นต์น้ ามัน 
ไม่ต่ ากว่า 18 เปอร์เซ็นต์ 

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

       กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม   
   1. นายวินัย คงยืน ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 

2. นางจารุณี  สิงห์พรหมสาร ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
      โทรศัพท์ 0-4251 2004   โทรสาร 0-4251-1215 
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 
กิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 

จังหวัดนครพนม 

1. หลักการและเหตุผล 
  อ้อยโรงงานเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย โดยที่ประเทศไทยมีการส่งออกน้ าตาล  
เป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศบราซิลในปี 2560/2561 มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งประเทศรวม 11.19 ล้านไร่ 
ให้ผลผลิตรวม 134.93 ล้านตัน (ที่มา : คณะกรรมการอ้อย) ผลผลิตอ้อยโรงงานมีปริมาณเพ่ิมขึ้นจาก 
ปี 2559/2560 ประมาณ 45.16 เปอร์เซ็นต์ แต่เนื่องจากความต้องการผลผลิตอ้อยมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้
เพียงพอกับความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมน้ าตาล จึงมีการขยายฐานก าลังการผลิตโดยการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก
อ้อยเพิ่มขึน้ แต่ผลผลิตที่ได้ต่อหน่วยพื้นที่ยังสู้กับประเทศคู่แข่งขันไม่ได้และผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ 
ซึ่งสาเหตุ ได้แก่ ขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน ท าให้ปริมาณธาตุอาหารในดินลดลง การเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวอ้อย 
เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานท าให้มีปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช และวัชพืช ขาดวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
ไม่มีการบริหารจัดการไร่ที่ดี และเกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิตอ้อยได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิต
อ้อยที่ส าคัญ ให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
อ้อยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและจัดท า
แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้และสามารถน าไปปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อยให้มีผลผลิตเพียงพอรองรับความต้องการ    
ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อย 

          2.2 จัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยแก่เกษตรกร 
 2.3 ประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย  

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
  เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน พ้ืนที่ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จ านวน 27 คน 

4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 10,800 บาท (หนึ่งหม่ืนแปดร้อยบาทถ้วน)  
 (จังหวัดเบิกจ่าย) 
  จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย เช่น พันธุ์อ้อยที่เหมาะสม
กับแต่ละท้องถิ่น การป้องกันก าจัดศัตรูอ้อยที่ส าคัญ การใช้และผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตอ้อย และการจัดการระบบน้ าในไร่อ้อย เป็นต้น 
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5. แผนการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน
 (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

5 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร ราย        77    352,200
   5.1 กิจกรรมเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร ราย        77    352,200 (รหัสงบประมาณ 0701115775000000 รหัสกิจกรรมหลกั 70114800O1104))
        2. เพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้ากลุม่พืชไรอุ่ตสาหกรรม    104,700
           2.1 สง่เสรมิการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติอ้อย ราย        27      10,800 วา่ที่ ร.ต.ภัครชานนท์ สายแกว้
                1) อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโยลีในการเพาะปลูกออ้ยให้แกเ่กษตรกร ราย          27        10,800  สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม     10,800 นวส.ปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

   

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
  6.1 ผลผลิต (output) 
       - มีแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย 1 แปลง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยแก่
เกษตรกร 
 6.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
        1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยี
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในแปลงของตนเอง 
                2. ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากผลผลิตเฉลี่ย 12 ตัน/ไร่ เป็น 13 ตัน/ไร่ 
 6.3 ตัวชี้วัด  
       เชิงปริมาณ : จัดท าแปลงเรียนรู้  1 แปลง 
       เชิงคุณภาพ  :  
                1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติส าหรับแปลงตนเอง 
                2. ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากผลผลิตเฉลี่ย 12 ตัน/ไร่ เป็น 13 ตัน/ไร่ 
 

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
        กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม   

   1. นายวินัย คงยืน ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
2. ว่าที่ร้อยตรีภัครชานนท์ สายแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

      โทรศัพท์:0-4251 2004 โทรสาร :   0-4251-1215 
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 
กิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 

จังหวัดนครพนม 

1. หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น ามา
ก าหนดเป็นเปูาหมายในการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร ตลอดจนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และยกระดับสู่มาตรฐานสากลด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกรม
ส่งเสริมการเกษตร มันส าปะหลังได้ถูกก าหนดให้เป็นสินค้ายุทธศาสตร์ของประเทศ โดยก าหนดยุทธศาสตร์
สินค้าเกษตรมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ ปี 2559 – 2569 มีเปูาหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมัน
ส าปะหลัง โดยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เป็น 5 ตันในปี 2562 และเป็น 7 ตันในปี 2569 มีการบริหารจัดการพ้ืนที่
ปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่ 8.5 ล้านไร่ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย การส่งออกท ารายได้ 
ในปี 2562 มีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 120,000 ล้านบาท และในปี 2569 มีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 150,000 ล้านบาท  
โดยมียุทธศาสตร์ด าเนินการ 5 ด้าน คือ ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านนโยบายและบริหารจัดการด้านการแปรรูป
และสร้างมูลค่าเพ่ิม และด้านงานวิจัยและพัฒนา  
          ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่ งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรผู้ผลิตมันส าปะหลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง โดยมุ่งหวังเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิต
มันส าปะหลังที่ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ และนโยบายลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรผู้ผลิตมันส าปะหลัง 
 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสามารถเป็นวิทยากร
กระบวนการในการจัดการความรู้ให้กับเกษตรกร 
  2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
  2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดเครือข่ายผู้ผลิตมันส าปะหลัง ส าหรับเป็นกลไกเชื่อมโยงการผลิต
และการตลาดของเกษตรกรไปสู่แปลงใหญ่ 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน 60 ราย พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอเมืองนครพนม และอ าเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม 
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4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 93,900 บาท (เก้าหม่ืนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
      4.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด งบประมาณ 75,900 บาท (เจ็ดหม่ืนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
                  1. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ คัดเลือกเกษตรกร และจัดท าทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตมันส าปะหลัง 
  2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความต้องการของเกษตรกร พร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มพัฒนาศักยภาพ    
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง เน้นการผลิตพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์ดี  
  3. จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังแก่เกษตรกร    
ที่เข้าร่วมโครงการตามประเด็นการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
      - การลดต้นทุนการผลิต ด้วยการใช้ปุ่ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ่ยอินทรีย์ การจัดท าแปลงพันธุ์ดี    
การจัดการศัตรูพืช การเตรียมดิน  
      - การเพ่ิมผลผลิต ด้วยการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ การให้น้ า (ระบบน้ าหยด)  
การไถระเบิดดินดาน การปรับปรุงบ ารุงดินที่ถูกต้อง  
      - การพัฒนาคุณภาพ ด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกต้อง การผลิตมันเส้นสะอาด และวางแผน
การผลิต ให้มีการกระจายผลผลิต 
      - การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ด้วยการใช้วิธีการแบบผสมผสาน IPM 
    - การผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด ด้วยการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
  4. จัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามความ
ต้องการในการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง และเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  5. จัดท าแปลงต้นแบบ “การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง”พ้ืนที่ด าเนินการ 5 ไร่   
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา รวมทั้งให้พิจารณาถึงประเด็นหลักในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
เช่น การใช้พันธุ์ดี และเหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ การวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ่ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
การจัดการระบบการปลูกและการบ ารุงรักษา และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตมันส าปะหลัง เป็นต้น 
  6. จัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์ดี สะอาด ปราศจากโรคใบด่าง 
งบประมาณ 75,000 บาท (เจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) เพ่ือเตรียมแปลงพันธุ์ดีไว้ขยายผลใน
ฤดูกาลต่อไป ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง พ้ืนที่ด าเนินการ 15 ไร่ 
  7. จัดท าทะเบียนสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตมันส าปะหลังพันธุ์ดี สะอาด ปราศจากโรคใบด่าง 
งบประมาณ 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป  
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   4.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมันส าปะหลัง งบประมาณ 15,000 บาท  
(หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย) 
                  1. คัดเลือกเกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร        
ผู้ปลูกมันส าปะหลงัระดับจังหวัด  
   2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเครือข่ายเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ เพื่อเป็นการเรียนรู้ 
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายของเกษตรกร 
   3. จัดกิจกรรมเชื่อมโยงภาคีและเครือข่าย โรงแปูงมัน ลานมัน โรงงานอาหารสัตว์ และ
โรงงานเอทานอล เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมาร่วมกันวางแผนการผลิตและบริหารจัดการผลผลิตมัน
ส าปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
           4.3 ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี
ประเด็นที่ส าคัญ คือ การยอมรับและน าเทคโนโลยีไปใช้ การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
ปัจจัยความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
    4.4 การประกวดแปลงมันส าปะหลังดีเด่นระดับจังหวัด งบประมาณ 3,000 บาท  
(สามพันบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย) 
                  1. ประกวดแปลงมันส าปะหลังดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจให้กับ
เกษตรกร  ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังที่ประสบผลส าเร็จ 
       2. ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี
ประเด็นที่ส าคัญ คือ การยอมรับและน าเทคโนโลยีไปใช้ การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  
 

5. แผนการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน
 (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

5 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร ราย        77    352,200
   5.1 กิจกรรมเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร ราย        77    352,200 (รหัสงบประมาณ 0701115775000000 รหัสกิจกรรมหลกั 70114800O1104))
           2.2 สง่เสรมิการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตรมันส าปะหลงั      93,900
                   1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตมันส าปะหลัง        75,900
                   1.1) จัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตพนัธุม์นัส าปะหลังพนัธุดี์ กลุ่ม            2        75,000

กลุ่ม            1        37,500  ต.บ้านผ้ึง อ.เมอืงนครพนม     37,500 อ าเภอเมอืงนครพนม
กลุ่ม            1        37,500  ต.นาทม อ.นาทม     37,500 อ าเภอนาทม

                   1.2) จัดท าทะเบียนสมาชิกกลุ่มผลิตมนัส าปะหลังพนัธุดี์ แปลง          60             900
แปลง          30             450  ต.บ้านผ้ึง อ.เมอืงนครพนม          450 อ าเภอเมอืงนครพนม
แปลง          30             450  ต.นาทม อ.นาทม          450 อ าเภอนาทม

                2) ส่งเสริมพฒันาเครือข่ายมนัส าปะหลัง ราย          60        15,000 นายศิริชัย เพชรดีคาย
ราย          30          7,500  ต.บ้านผ้ึง อ.เมอืงนครพนม       7,500 นวส.ปฏิบัติการ
ราย          30          7,500  ต.นาทม อ.นาทม       7,500 กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต

                3) ประกวดมนัส าปะหลังดีเด่นระดับจังหวดั คร้ัง            1          3,000  สนง.เกษตรจังหวดันครพนม     3,000 นายศิริชัย เพชรดีคาย
นวส.ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
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6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 6.1 ผลผลิต (output) 
      1. เกษตรกร จ านวน 60 ราย ได้ความรู้และทักษะ น าไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส าปะหลัง  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้  
      2. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดมันส าปะหลัง 
  6.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
       เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพในการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตให้ได้ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 
 6.3 ตัวช้ีวัด  
           เชิงปริมาณ : เกษตรกร 60 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถน าความรู้ไปเพ่ิประสิทธิภาพ
การผลิตมันส าปะหลังได้ 
         เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 60 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตมันส าปะหลัง
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง โดยลดต้นทุนการผลิตได้
ร้อยละ 10  เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ได้ร้อยละ 60 และพัฒนาคุณภาพผลผลิตได้ร้อยละ 80 
 

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
        กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม   

   1. นายวินัย คงยืน ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
2. นายศิริชัย เพชรดีคาย ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

        โทรศัพท ์: 084-9550300 ,042-514002 โทรสาร :   0-4251-1215 
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแมลงทางเศรษฐกิจ  

จังหวัดนครพนม 
1. หลักการและเหตุผล  
 ประเทศไทยมีศักยภาพในการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น                 
ท าให้แมลงสามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี และมีแหล่งพืชอาหารที่หลากหลายกระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ 
แมลงเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง และจิ้งหรีด การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ นับวันจะเป็น
อาชีพที่เกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากแมลงเศรษฐกิจได้ถูก
น ามาใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ได้แก่ น้ าผึ้งและ
ผลิตภัณฑ์จากผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง และชันโรง แหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่ เช่น จิ้งหรีด  เป็นต้น ผลผลิตจากครั่ง 
ได้แก่ เม็ดครั่งดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบส าคัญในอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถใช้วัตถุดิบอ่ืนทดแทนได้ ผลิตภัณฑ์จาก
แมลงเศรษฐกิจนับเป็นสินค้ากลุ่มทางเลือกเพ่ือสุขภาพ ส าหรับประโยชน์ของแมลงตระกูลผึ้งที่ส าคัญอีกอย่าง
หนึ่งคือ เป็นแมลงช่วยผสมเกสรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตรในสวนไม้ผล และแมลงเศรษฐกิจเหล่ านี้ล้วนเป็น
แมลงตัวบ่งชี้วัดสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญของระบบนิเวศ 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยง 
แมลงเศรษฐกิจและสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรมาอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นการเกษตรสร้าง
มูลค่า ซึ่งให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลาย     
ของสินค้าเกษตรกร ประกอบกับประเทศไทยได้มีนโยบายที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน              
กับต่างประเทศ โดยการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าแมลงเศรษฐกิจซึ่งเป็นสินค้าที่มีโอกาสทางการตลาด 
ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากลุ่มทางเลือกเพ่ือสุขภาพ  
(แมลงเศรษฐกิจ) เพ่ือส่งเสริมการด าเนินการพัฒนางานด้านวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีการเลี้ยงแมลง
เศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มทางเลือก
เพ่ือสุขภาพจากแมลงเศรษฐกิจ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบการผลิตการตลาดอย่างยั่งยืน 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ให้มีความพร้อมในการถ่ายทอด
ความรู้สู่เกษตรกรในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ และมาตรฐานการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การผลิตแมลงเศรษฐกิจ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดเครือข่ายผู้ผลิตแมลงเศรษฐกิจ ส าหรับเชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาดของเกษตรกร 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
3.1 เปูาหมาย เกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ จ านวน 50 คน 
3.2 สถานที่ด าเนินการ พ้ืนที่อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
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4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการ/งบประมาณ 202,500 บาท (สองแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 4.1 จัดเวทีวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาสินค้ากลุ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) 
งบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน 
  ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพการผลิต 
ประเด็นปัญหา และความต้องการของเกษตรกรในการพัฒนาด้านแมลงเศรษฐกิจ เพ่ือก าหนดเป็นประเด็นใน
การถ่ายทอดความรู้และการศึกษาดูงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แก่เกษตรกรต่อไป 
 4.2 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านสินค้ากลุ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) 
งบประมาณ 52,500 บาท (ห้าหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) จ านวน 3 วัน 
  ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ
ให้แก่เกษตร ตามประเด็นที่ได้จากการจัดเวท ี
 4.3 ศึกษาดูงานตามประเด็นการจัดเวที  งบประมาณ 60,000 บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน)  
(จังหวัดเบิกจ่าย) จ านวน 3 วัน  
  ส านักงานเกษตรจังหวัด ด าเนินการจัดศึกษาดูงานด้านแมลงเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร ตามสรุป
ประเด็นที่ได้จากการจัดเวที  
  4.4 จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้ากลุ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ 
(แมลงเศรษฐกิจ) งบประมาณ 80,000 บาท (แปดหม่ืนบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย) จ านวน 2 ครั้ง  
  ส านักงานเกษตรจังหวัด ด าเนินการจัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้า
กลุ่มทางเลือกเพ่ือสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) จ านวน 2 วัน  

5. แผนปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน
 (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

5 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร ราย        77    352,200
   5.1 กิจกรรมเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร ราย        77    352,200 (รหัสงบประมาณ 0701115775000000 รหัสกิจกรรมหลกั 70114800O1104))
        3. เพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้ากลุม่ทางเลอืกเพ่ือสขุภาพ
           3.1 สง่เสรมิการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติแมลงทางเศรษฐกิจ ราย        50    202,500
                1) จัดเวทีวเิคราะห์ความต้องการในการพฒันาสินค้ากลุ่มทางเลือกเพือ่ ราย          50        10,000  สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร     10,000 อ าเภอเรณูนคร
                    สุขภาพ (แมลงเศรษฐกจิ)
                2) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านสินค้ากลุ่มทางเลือกเพือ่สุขภาพ          50        52,500  สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร     52,500 อ าเภอเรณูนคร
                   (แมลงเศรษฐกจิ)
                3) ศึกษาดูงานตามประเด็นการจัดเวที          50        60,000  กลุ่มแปลงใหญจ่ิง้หรีด บ้านแสนตอ   60,000 นายศิริชัย เพชรดีคาย

 ต.บัวใหญ ่อ.น้ าพอง จ.ขอนแกน่ นวส.ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต

                4) เชือ่มโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้ากลุ่มทางเลือกเพือ่สุขภาพ          50        80,000  สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร   80,000 นายศิริชัย เพชรดีคาย
นวส.ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 เกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตมีคุณภาพ มีการเชื่อมโยง
การผลิตและการตลาด เกษตรกรมีความเข็มแข็ง สามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศ   

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม   

นายศิริชัย เพชรดีคาย ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
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โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 
จังหวัดนครพนม 

 

1. หลักการและเหตุผล 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกพืช 

ท าไร่นาสวนผสม ท านาเกลือและเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ จากเกษตรกรที่ท าการเกษตรในพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
และไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพ่ือต้องการทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกร ประมาณการผลผลิตที่จะออก       
สู่ตลาดในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้มาแจ้งขึ้นทะเบียนที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ
ตามที่ตั้งแปลงปลูกเมื่อได้เริ่มท าการเกษตรใหม่ และต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งที่มีการเก็บเกี่ยว
แล้วท าการเพาะปลูกใหม่ไปแล้ว 15 วัน  

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้น าเครื่องมือ และเทคโนโลยี มาปรับปรุงวิธีการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร และการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  

    - น าเครื่องจับพิกัดภูมิศาสตร์ GPS มาใช้ในการจัดเก็บพิกัดที่ตั้งแปลง วัดขนาดพ้ืนที่  
              - ใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมมาค้นหาพิกัดและวาดผังแปลงด้วยโปรแกรม GISagro  
               - พัฒนาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Qgis และใช้แผนที่ Google Map ในการค้นหาพิกัดและวาดผังแปลง 
             - พัฒนา Mobile Application ชื่อ DOAE FARMBOOK ซึ่งเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกร
ดิจิทัล  ที่ใช้แทนสมุดทะเบียนเกษตรกร โดยเกษตรกรทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านสมาร์ทโฟนระบบ    
แอนดรอยด์ ช่วยอ านวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเอง 
ผ่านสมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ  และสามารถตรวจสอบความถูกต้องและ   
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามที่ให้ข้อมูลไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทุกที่ทุก
เวลา เพ่ือสิทธิประโยชน์และการเข้าร่วมโครงการต่างๆ และใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตนความเป็นเกษตรกรใน
รูปแบบดิจิทัล รวมทั้งยังเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านการเกษตรจากภาครัฐ และการตรวจสอบสิทธิ
เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติ หรือ ตามมาตรการแก้ปัญหาอื่นๆ ของภาครัฐ 
               - สมาคมประกันวินาศภัยไทยให้การสนับสนุน Software Licenses Oracle จ านวน 2 ลิขสิทธิ์ 
มูลค่า 10,000,000 บาท ในการขยายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมที่มีอยู่ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
               - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้สนับสนุนสถานีวัดสภาพอากาศ
อัตโนมัติเพ่ือใช้ข้อมูลจากสถานีไปวิเคราะห์ ประมวลผล รวมทั้งพัฒนาจัดท าโมเดลการแจ้งเตือนสภาพอากาศ
และพยากรณ์วันปลูกพืชจนกระท่ังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เหมาะสมแก่เกษตรกร 

เมื่อเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว จะน าข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ  
มาจัดพิมพ์ลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรเพ่ือยืนยันตัวตนเกษตรกร และใช้ประกอบในการเข้าร่วมโครงการ  
หรือมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ดังนั้น การแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นประจ าทุกปี 
ข้อมูลจะมีความครบถ้วน เป็นปัจจุบันท าให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากท าให้ภาครัฐ
สามารถวางแผนการผลิต การตลาด ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และจัดท าโครงการ 
มาตรการต่างๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยง
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้เป็นข้อมูลประกอบโครงการ และมาตรการ เพ่ือให้การสนับสนุน และช่วยเหลือ
เกษตรกรเป็นจ านวนมาก เช่น  
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- การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช 
- โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 
- โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562 
- โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63  
- โครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ ปี 2562/63 (ข้าว ปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 
- โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 

 ดังนั้น ในปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานขึ้นทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เน้นหนักในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและแจ้งปรับปรุงข้อมูลการเกษตร
ให้ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร ในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง 
สามารถน าไปเผยแพร่ บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะท าให้เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์อย่างสูงสุด 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  

2.2 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
2.3 เพ่ือน าข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุง ตรวจสอบแล้ว มาวิเคราะห์ 

ประมวลผลในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถน าไปเผยแพร่ บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
3.1 เปูาหมาย : เกษตรกร 87,000 ครัวเรือน 
3.2 สถานที่ด าเนินการ : ส านักงานเกษตรจังหวัด / ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

 

4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 
  4.1 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน  เปูาหมาย 87,000 ครัวเรือน 
งบประมาณ จ านวน 258,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย)  

4.1.1 จัดท าประกาศให้เกษตรกรมีหน้าที่มาแจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรภายหลัง 
จากการเพาะปลูกแล้ว 15 - 60 วัน 

4.1.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รับแจ้งปรับปรุงข้อมูลจากเกษตรกร ตามสมัครใจ  
ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ   

4.1.3 ก าหนดช่วงวันรณรงค์ให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ท าหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
การเกษตรผู้รับผิดชอบต าบล  จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มปรับปรุงข้อมูล ในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วนแก้ปัญหาการไม่มาแจ้งปรับปรุงทะเบียนฯ ของเกษตรกร โดยเลือกช่วงเวลาที่มีการเพาะปลูกมากที่สุด
ในฤดูฝน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 

4.1.4 บันทึกข้อมูลที่เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรพร้อมเชื่อมโยงผังแปลงกรณีเกษตรกรน าแปลงเดิมมาแจ้งปรับปรุงข้อมูล 
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 4.2 ตรวจสอบข้อมูล งบประมาณ  30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) 
เปูาหมาย 6,000 แปลง 

4.2.1 ในกลุ่มพืชเศรษฐกิจส าคัญ ให้จัดพิมพ์รายชื่อออกไปติดประกาศในที่ชุมชน/หมู่บ้าน   
เพ่ือให้ชุมชนมีการตรวจสอบการแจ้งข้อมูลของเกษตรกร  เป็นเวลา 3 วัน 

4.2.2 จัดท าผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลเพ่ือตรวจสอบความซ้ าซ้อน  
4.2.3 จัดท าสมุดทะเบียนเกษตรกร เพ่ือพิมพ์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร แจกจ่าย

ให้กับเกษตรกร 
 4.3 อ านวยการ งบประมาณ จ านวน 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย) 
ประชาสัมพันธ์ ติดตามนิเทศ อบรม สัมมนา จัดท าเอกสารคู่มือ เพ่ือบริหารจัดการโครงการฯ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย แก้ไขปัญหาอุปสรรค  
 

5. แผนปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน
 (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

6 โครงการข้ึนทะเบียนและปรบัปรงุทะเบียนเกษตรกร ครวัเรอืน  87,000    471,400 (รหัสงบประมาณ 0701115726000000 รหัสกิจกรรมหลกั 070114800O1096)
   6.1 กิจกรรมข้ึนทะเบียนและปรบัปรงุทะเบียนเกษตรกร ครวัเรอืน  87,000    471,400
        1. ติดตามการจัดเกบ็และปรับปรุงข้อมลูทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ครัวเรือน   87,000      258,000

ครัวเรือน   13,150        39,000  สนง.เกษตรอ าเภอเมอืงนครพนม     7,500       7,500       8,000     8,000     8,000 อ าเภอเมอืงนครพนม
ครัวเรือน     7,570        22,450  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก     4,000       4,000       4,450     5,000     5,000 อ าเภอปลาปาก
ครัวเรือน     6,370        18,890  สนง.เกษตรอ าเภอท่าอเุทน     3,000       3,000       4,500     4,500     3,890 อ าเภอท่าอเุทน
ครัวเรือน     4,250        12,600  สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง     2,000       2,000       3,000     3,000     2,600 อ าเภอบ้านแพง
ครัวเรือน     7,870        23,340  สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม     4,000       4,000       5,000     5,000     5,340 อ าเภอธาตุพนม
ครัวเรือน     6,040        17,910  สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร     3,000       3,000       4,000     4,000     3,910 อ าเภอเรณูนคร
ครัวเรือน   11,180        33,155  สนง.เกษตรอ าเภอนาแก     6,000       6,000       7,000     7,000     7,155 อ าเภอนาแก
ครัวเรือน     9,615        28,515  สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม     5,000       5,000       6,000     6,000     6,515 อ าเภอศรีสงคราม
ครัวเรือน     7,035        20,860  สนง.เกษตรอ าเภอนาหวา้     3,500       3,500       4,500     4,500     4,860 อ าเภอนาหวา้
ครัวเรือน     8,390        24,880  สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์     4,000       4,000       5,500     5,500     5,880 อ าเภอโพนสวรรค์
ครัวเรือน     3,050          9,045  สนง.เกษตรอ าเภอนาทม     1,500       1,500       2,000     2,000     2,045 อ าเภอนาทม
ครัวเรือน     2,480          7,355  สนง.เกษตรอ าเภอวงัยาง     1,200       1,200       1,700     2,000     1,255 อ าเภอวงัยาง

        2. ค่าอนิเทอร์เนตส าหรับใช้กบั Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนและวาดแปลง  -      168,400  สนง.เกษตรจังหวดันครพนม   28,067     28,067     28,067   28,067   28,067   28,067 น.ส.วนัทนา ถวลิ
           (ค่าสาธารณูปโภค) เจ้าพนักงานธรุการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
        3. ตรวจสอบพืน้ท่ีเพาะปลูก วาดแปลง แปลง   60,000        30,000  สนง.เกษตรอ าเภอ 12 อ าเภอ

แปลง        750          3,750  สนง.เกษตรอ าเภอเมอืงนครพนม       3,750 อ าเภอเมอืงนครพนม
แปลง        510          2,550  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก       2,550 อ าเภอปลาปาก
แปลง        415          2,075  สนง.เกษตรอ าเภอท่าอเุทน       2,075 อ าเภอท่าอเุทน
แปลง        278          1,390  สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง       1,390 อ าเภอบ้านแพง
แปลง        365          1,825  สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม       1,825 อ าเภอธาตุพนม
แปลง        177             885  สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร          885 อ าเภอเรณูนคร
แปลง        855          4,275  สนง.เกษตรอ าเภอนาแก       4,275 อ าเภอนาแก
แปลง        890          4,450  สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม       4,450 อ าเภอศรีสงคราม
แปลง        295          1,475  สนง.เกษตรอ าเภอนาหวา้       1,475 อ าเภอนาหวา้
แปลง        775          3,875  สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์       3,875 อ าเภอโพนสวรรค์
แปลง        345          1,725  สนง.เกษตรอ าเภอนาทม       1,725 อ าเภอนาทม
แปลง        345          1,725  สนง.เกษตรอ าเภอวงัยาง       1,725 อ าเภอวงัยาง

        4. ประชาสัมพนัธ ์ติดตามนิแทศ ประชุม อบรม สัมมนา จัดท าเอกสารคู่มอื        15,000  สนง.เกษตรจังหวดันครพนม     2,500       2,500       2,500     2,500     2,500     2,500 นางวราพร  สิริสุวรรณมา
           วสัดุส านักงาน นวส.ช านาญการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
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6. ผลผลิต ผลลพัธ์ ตัวช้ีวัด 
 6.1 ผลผลิต (Output)  

      1. มีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
      2. มีการจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงพ้ืนที่เพาะปลูก  
      3. มีการจัดท าระบบเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  

       4. มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ ประมวลผลแล้ว   
 6.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

      มีข้อมูลประกอบการเข้าร่วมโครงการ และมาตรการของภาครัฐ หรือ เอกชนกรณีที่มีโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจะท าให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

6.3 ตัวช้ีวัด 
    เชิงปริมาณ : 

      1. มีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จ านวน 87,000 ครัวเรือน 
      2. มีการจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนใหม่ หรือปรับปรุง 

พ้ืนที่เพาะปลูก จ านวน 6,000 แปลง  
    เชิงคุณภาพ : มีข้อมูลประกอบการเข้ารว่มโครงการ และมาตรการของภาครัฐ หรือ เอกชนกรณีท่ีมีโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกร  

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
      1. นายอุดร  ไพศาล  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
  2. นางวราพร สิริสุวรรณมา ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
      โทรศัพท์ : 0-4251-3412  E-mail : nakhonphanom@doae.go.th 
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โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 2563 
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 

จังหวัดนครพนม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้พระราชทาน 
แนวพระราชด าริให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ 
จ านวน 6 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ สกลนคร ฉะเชิงเทรา จันทบุรี เพชรบุรี และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งแต่ละแห่ง
ล้วนมีลักษณะปัญหาที่เฉพาะและแตกต่างกัน  ในแต่ละภูมิภาค ให้เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคในการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพ่ือแสวงหาแนวทางและวิธีการ พัฒนาต่าง ๆ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
แล้วขยายผลความส าเร็จไปสู่ประชาชน โดยเมื่อศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แต่ละศูนย์ได้ด าเนินการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง และวิจัย เพ่ือแสวงหาแนวทาง และวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
และสังคมวิทยาของแต่ละภูมิภาค พร้อมทั้งคัดเลือกผลการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ประสบผลส าเร็จมาจัดท าเป็น
บัญชีหลักของแต่ละศูนย์ศึกษาฯ พร้อมจัดท าคู่มือในแต่ละเรื่อง เพ่ือน าไปส่งเสริมหรือขยายผล 
สู่ราษฎรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 การด าเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริในช่วงปี 2560 - 2564 ไดจ้ัดท า
แผนแม่บทขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวพระราชด าริ นโยบายและความต้องการ 
ของประชาชน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา ด้านการขยายผล
การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 ส าหรับยุทธศาสตร์การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความสอดคล้องกับภารกิจของ 
กรมส่งเสริมการเกษตรที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ในการขยายผลองค์ความรู้ของงานศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ประสบความส าเร็จและเหมาะสมจากศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริไปสู่เกษตรกร โดยการน าองค์ความรู้ดังกล่าว ไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้ต่อไป โดยศูนย์ศึกษา  
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ได้ก าหนดเปูาประสงค์หลักในแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. 2560 - 2564  ไว้ดังนี้ 
 1. มีผลส าเร็จของการศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนา และการทดสอบสาธิตตามแนวพระราชด าริ 
 2. มีตัวอย่างความส าเร็จของการพัฒนาที่สมดุล มั่นคงและยั่งยืน 
 3. มีองค์ความรู้จากการขยายผลทั้งทางตรงและจากเครือข่ายที่ประชาชนสามารถน าไปเป็นแนวทาง 
การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานโครงการไปสู่สาธารณชน 
 5. มีสมรรถนะสูงในการสนองพระราชด าริ 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือน าองค์ความรู้ที่เป็นผลส าเร็จจากการศึกษา ทดลอง วิจัย จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชด ารทิีเ่หมาะสมไปส่งเสริมแก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรอย่างกว้างขวาง 
 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 เกษตรกรเปูาหมาย 25 ราย ในพ้ืนที ่ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
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4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 72,500 บาท (เจ็ดหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 4.1 กิจกรรมพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ งบประมาณ 10,000 บาท  
(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย)   
                 กิจกรรมพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ ด าเนินการอบรมเกษตรกร จ านวน 25 ราย 
จ านวน 1 ครั้ง ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพ่ือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ของ
เกษตรกร โดยคัดเลือกองค์ความรู้ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร  ในการน าความรู้  
ที่ได้รับไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง และสามารถพัฒนาทักษะ/องค์ความรู้ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบต่อไป 
 4.2 กิจกรรมศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาฯ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ งบประมาณ 17,500 บาท 
(หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย)  
                  กิจกรรมศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาฯ เพ่ือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เกษตรกร 25 ราย จ านวน       
1 ครั้ง เพ่ือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ของเกษตรกร โดยคัดเลือกองค์ความรู้ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความ
ต้องการของเกษตรกรในการน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง และสามารถพัฒนาทักษะ/องค์ความรู้
ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบต่อไป 
 4.3 กิจกรรมจัดท าแปลงเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นแปลงต้นแบบ งบประมาณ 25,000 บาท  
(สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย)  
                  กิจกรรมจัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเป็นแปลงต้นแบบ พ้ืนที่ด าเนินการจ านวน 5 ไร่ คัดเลือก
เกษตรกร จ านวน 5 ราย โดยประเมินทักษะและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรต้นแบบ (ตามแบบประเมินที่
ก าหนด) เพ่ือประเมินทักษะและความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรทั่วไป กรณีเกษตรกรยังไม่
ผ่านการประเมิน ให้สอบถามความสมัครใจอีกครั้งและวิเคราะห์จุดอ่อนของเกษตรกรที่ต้องสนับสนุนทักษะ
เพ่ิมเติม 
 4.4 กิจกรรมจัดท าแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
(จังหวัดเบิกจ่าย)  
                       กิจกรรมจัดท าแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร พ้ืนที่ด าเนินการ จ านวน 20 ไร่ ส าหรับเกษตรกร     
ที่เหลือ 20 ราย โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นและเหมาะสมตามแผนการผลิต เพ่ือเป็นทุนเริ่มต้น 
ในการประกอบอาชีพ หรือวัสดุต้นแบบในการด าเนินงานให้กับเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมขยายผล
โครงการฯ 
 4.5 สรุปผลการด าเนินงาน 
        1. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณประจ าปี 2563 พร้อมปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
        2. รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project Management System) และแบบสัมภาษณ์
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกรปี 2563 (แบบ กสก.) ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 
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5. แผนการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน  (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม ราย      390    377,000 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
7 โครงการสง่เสรมิการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ราย      390    377,000 (รหัสงบประมาณ 0701136743000000  รหัสกิจกรรมหลกั 070114800O1110)

   7.1 กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ      390    377,000
        1. สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ        30    285,000
           1.1 โครงการศูนยศึ์กษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ        25      72,500 นายภานุมาส สิงหะวาระ
                1) ขยายผลโครงการศูนย์ศึกษาฯ (ปีที่ 1) นวส.ช านาญการ
                    1.1) พฒันาต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ ราย          25        10,000  ม.10 ต.พระซอง อ.นาแก     10,000 กลุ่มอารักขาพชื
                    1.2) ศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาฯ เพือ่พฒันาต่อยยอดองค์ความรู้ ราย          25        17,500  ศูนย์ศึกษาพฒันาภูพาน จ.สกลนคร     17,500
                    1.3) จัดท าแปลงเรียนรู้เพือ่พฒันาเป็นแปลงต้นแบบ ไร่            5        25,000  ม.10 ต.พระซอง อ.นาแก     25,000
                    1.4) จัดท าแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร ไร่          20        20,000  ม.10 ต.พระซอง อ.นาแก     20,000

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรที่เหมาะสมพร้อมน้อมน าหลักแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการด าเนินชีวิต และมีเกษตรกรต้นแบบและ
แปลงเรียนรู้ที่น าองค์ความรู้ที่เหมาะสมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มาปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง  รวมถึง
เกษตรกรต้นแบบมีแผนการผลิต สามารถวางแผนการผลิตด้านการเกษตรได้ 
 

7. ผลผลิต ผลลัพธ์  
         7.1 ผลผลิต (Output) ตามตัวชี้วัด 
     1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรที่เหมาะสมพร้อมน้อมน าหลักแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการด าเนินชีวิต  
     2. มีเกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้ที่น าองค์ความรู้ที่เหมาะสมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  
มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง    
     3. เกษตรกรต้นแบบมีแผนการผลิต สามารถวางแผนการผลิตด้านการเกษตรได้    
         7.2  ผลลัพธ์ (Outcome) ตามตัวชี้วัด 
     1. เกษตรกรต้นแบบได้น าองค์ความรู้ที่เหมาะสมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
     2. มีฐานข้อมูลเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบที่น าองค์ความรู้ที่เหมาะสมจากศูนย์ศึกษาฯ  
มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง 
     3. เกษตรกรต้นแบบสามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท/ปี 
มีการบริหารจัดการการผลิต และการตลาดได้อย่างครบวงจร 
 

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มอารักขาพืช  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
 1. นายราชันย์  ไชยศิลป์  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
 2. นายภานุมาส  สิงหะวาระ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท ์: 0-4251-2467/061-026-9108 E-mail : panumassinghawara@gmail.com 
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โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 2563 
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าก่ า จังหวัดนครพนม 

จังหวัดนครพนม 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในปีงบประมาณ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรโดยกองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่ 
และวิศวกรรมเกษตรได้จัดท าคู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร 2563 “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ” 
เป็นภาพรวม 57 โครงการ เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานในพื้นท่ีใช้ในการด าเนินโครงการในขณะที่โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีการด าเนินงานใน 3 พ้ืนที่หลัก คือ 1. พ้ืนที่โครงการพระราชด าริ 2.พ้ืนที่
โครงการพ้ืนที่พิเศษและ 3. พ้ืนที่โครงการเกษตรชลประทาน ซึ่งทั้ง 3 พ้ืนที่มีแนวทางการด าเนินงานโดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละพ้ืนที่มีลักษณะแตกต่างกัน จึงมีรายละเอียด
โครงการและแนวทางการด าเนินงานเพ่ิมเติมจากคู่มือการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริใน
ภาพรวม เช่นโครงการด้านเกษตรชลประทาน จะมีวัตถุประสงค์เพ่ิมเติมด้านการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ     
มีแนวทางการด าเนินงานการจัดการพ้ืนที่และกิจกรรมการผลิต รวมทั้งการท าการเกษตรที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่  
 โครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริในพ้ืนที่โครงการเกษตรชลประทาน โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ก่ าจังหวัดนครพนม มุ่งหวังให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ พ่ึงพาตนเองได้ มีกิจกรรมการผลิตที่ยั่งยืน โดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นให้มีการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการพ้ืนที่และกิจกรรม
การผลิตได้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือให้มีผลผลิตสูงมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ขยายผลโครงการตามแนวพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2 การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 การจัดการพ้ืนที่และกิจกรรมการผลิตตามศักยภาพของพื้นที่ 
 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 - พ้ืนทีจ่ านวน 53 ไร่ ของอ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  
 

4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 90,500 บาท (เก้าหม่ืนห้าร้อยบาท) 
 4.1  กิจกรรมจัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบการใช้น้ าอย่างมีระสิทธิภาพ  พื้นที่ด าเนินการ จ านวน  
3 ไร ่งบประมาณ 40,500 บาท (สี่หม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย) 
 4.2  กิจกรรมจัดท าแปลงส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พื้นที่ด าเนินการ จ านวน 50 ไร่ 
งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย) 
          วิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 

      1. ใช้ฐานข้อมูลโครงการพระราชด าริหรือประวัติการด าเนินงานโครงการในพื้นที่เขต
ชลประทาน  ว่าผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร บรรลุเปูาหมายของโครงการมากน้อยเพียงใด เพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาว่าจะพัฒนาต่อยอดในจุดเดิมเพ่ือความต่อเนื่องยั่งยืน (พ้ืนที่เดิม) หรือกระจายให้เต็มพ้ืนที่
โครงการชลประทาน (พ้ืนที่ใหม่) 
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     2. วิเคราะห์พื้นที่ เพื่อประเมินศักยภาพพื้นที่ โดยใช้ข้อมูล ดังนี้ 
  2.1) ข้อมูลทางกายภาพและชีวภาพ เช่น ดิน พืช สัตว์ คมนาคม โครงสร้างพ้ืนฐาน  
ระบบนิเวศและทรัพยากร เป็นต้น  
  2.2) ข้อมูลโครงการชลประทานและแหล่งน้ า เช่น ขอบเขตโครงการ ระบบส่งน้ า  
แผนการส่งน้ า และแหล่งน้ าธรรมชาติ เป็นต้น  
  2.3) ทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น แรงงาน วัถตุดิบ กลุ่มและเครือข่าย แหล่งทุน การตลาด
และช่องทางการรับซื้อสินค้าเกษตร เป็นต้น  
 

     3. วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของเกษตรกรและพิจารณาน าโครงการมาด าเนินการ
ในพื้นที่ เมื่อได้วิเคราะห์ปัญหาความต้องการแล้ว และทราบศักยภาพของพ้ืนที่แล้ว ให้พิจารณาน าโครงการมา
ด าเนินการ หากโครงการที่ได้รับจัดสรรจากกรมในปีปั จจุบันยังไม่เพียงพอหรือยังไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่  
ให้หาแนวทางสนับสนุนงบประมาณในพ้ืนที่ หรือเสนอปรับปรุงโครงการในปีถัดไป  

 

     4. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการที่มีความพร้อมและสมัครใจ  
ด าเนินการชี้แจ้งให้เกษตรกรรับทราบก่อนการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

 4.1) เกษตรกรผู้จัดท าแปลงส่งเสริม ต้องได้รับทราบก่อนว่า หลังจากได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้ว
ต้องน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีของตนเอง  

4.2) เกษตรกรผู้จัดท าแปลงเรียนรู้ ต้องได้รับทราบก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ว่าจะ
พัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ และเป็นผู้สนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในชุมชน 

 

      5. แผนการด าเนินงาน  
  จัดท าตารางแผนการด าเนินงาน โดยระบุกิจกรรม (การวิเคราะห์พ้ืนที่ การชี้แจงโครงการ 
คัดเลือกเกษตรกรและพ้ืนที่ การจัดท าแผนการผลิต การจัดท าแปลงเรียนรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
การจัดเก็บข้อมูล การติดตามงาน และการรายงานผลการด าเนินงาน เป็นต้น) และควรมีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานร่วมกับเกษตรกร  
 

     6. การถ่ายทอดความรู้ 
  6.1 ควรมีการจัดท าแผนกระบวนการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ      
มีโอกาสใช้ประโยชน์จากแปลงเรียนรู้ในพื้นที่โครงการ 
  6.2 ให้มีการติดตามผลการน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของเกษตรกรผู้ เข้ารับ          
การฝึกอบรม 
 

      7. การจัดท าแปลงเรียนรู้ และแปลงส่งเสริม 
  7.1 การเตรียมความพร้อมของเกษตรกร โดยสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรผู้จัดท าแปลง
เรียนรู้ต้องสามารถดูแลรักษาแปลงอย่างดี สามารถเป็นตัวอย่างและจุดเรียนรู้ให้กับชุมชนได้  
  7.2 การจัดท าแผนการผลิตของเกษตรกร  
       -  เพ่ือให้ทราบทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการผลิต (ปัจจัยการผลิต) ช่วงเวลาการผลิต
ดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิต วิธีการผลิต ปริมาณการผลิต คุณภาพผลผลิต วิธีการจัดการผลผลิต และ
การตลาด   
       -  การสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นตามเงื่อนไขของโครงการ ต้องสอดคล้องกับ
แผนการผลิตของเกษตรกร 
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  7.3 เกษตรกรผู้จัดท าแปลงเรียนรู้ต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรการฝึกอบรม
ของโครงการ 
  7.4 สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากแปลงเรียนรู้ การพัฒนาเกษตรกรผู้จัดท าแปลงเรียนรู้
ให้สามารถเป็นวิทยากรเกษตรกรได้ และการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรผู้จัดท าแปลง
เรียนรู้ได้พัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบโครงการพระราชด าริ โดยสนับสนุนให้การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร
เครือข่ายต่อไป 
  7.5 เกษตรกรผู้จัดท าแปลงเรียนรู้ต้องมีการจดบันทึก เพ่ือให้ทราบต้นทุน ผลตอบแทน และ
วิธีปฏิบัติในการจัดการแปลงเรียนรู้  
  7.6 เกษตรกรผู้จัดท าแปลงส่งเสริมควรมีการจดบันทึก และควรมาใช้ประโยชน์จากแปลงเรียนรู้ 
      8 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการรายงานผลการด าเนินงาน  
  8.1 ต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้จัดท าแปลงเรียนรู้ (เกษตรกรต้นแบบทุกราย)               
โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ฐานข้อมูลโครงการพระราชด าริ (แบบ กสก - กพวศ) จากนั้นบันทึกในระบบ และจัดเก็บ
แบบไว้ที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (การสรุปงานปลายปีงบประมาณ ส่วนกลางอาจขอดูข้อมูลเพ่ิมเติมในแบบ
สัมภาษณ)์  

8.2 การจดบันทึกข้อมูลรับ-จ่าย  
        เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ท าแปลงส่งเสริม และ 

ผู้ท าแปลงเรียนรู้) ควรมีการจดบันทึกข้อมูลบัญชีรับ-จ่าย เพ่ือทราบต้นทุนผลตอบแทนในการท าการเกษตร 
และจัดท าทะเบียนข้อมูลไว้ที่ส านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อให้สามารถใช้สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
ประกอบการพิจารณาด าเนินโครงการในปีถัดไปได้ 
 8.3 บันทึกการข้อมูลการด าเนินกิจกรรมในระบบ E-Project หลังด าเนินกิจกรรมแล้วโดยเร็ว 
  8.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน โดยสรุปรายงานผลตามประเด็นกิจกรรมของโครงการ            
ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ทาง E mail : agrodev30@hotmail.com ภายในเดือน
กันยายน และรูปเล่มเอกสารภายในเดือนตุลาคม 2563 
 

7. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 7.1 ผลผลิต (Output) 
       1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อมน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการท าการเกษตรและการด าเนินชีวิต 
       2. เกษตรกรมีแผนการผลิต สามารถวางแผนการผลิตด้านการเกษตรได้สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพ้ืนที ่
       3. มีเกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้ 
       4. มีแผนกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 
 7.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
        1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถแก้ไขปัญหาทางการเกษตรจากองค์ความรู้โครงการ
พระราชด าริได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนลงได้ และมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
        2. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจด้านการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
จัดการพ้ืนที่ให้มีการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ และสามารถจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดได ้
       3. เกิดฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย เพ่ือการขยายผลโครงการพระราชด าริ 
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 7.3 ตัวช้ีวัด (Outcome) 
        1. จ านวนเกษตรกรได้รับการถ่ายความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตร พร้อมน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการท าการเกษตรและการด าเนินชีวิต 
       2. จ านวนเกษตรกรต้นแบบมีแผนการผลิต สามารถวางแผนการผลิตด้านการเกษตรได้ 
       3. จ านวนเกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้ 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรในเขตชลประทานที่เข้าร่วมโครงการ จะได้เพ่ิมพูนความรู้ด้านการผลิตพืช รู้จักการจั ดการ
พ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการผลิตทางการเกษตร การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มอารักขาพืช  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
 1. นายราชันย์  ไชยศิลป์  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
 2. นายภานุมาส  สิงหะวาระ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์0-4251-2467/061-026-9108 E-mail : panumassinghawara@gmail.com 
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โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 2563 
โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงเฉพาะพื้นที่ภูผายล 

(พื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร) 
จังหวัดนครพนม 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 โครงการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ภูผายล (พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนมและ
จังหวัดมุกดาหาร) เป็นโครงการที่บูรณาการระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค 2 เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการตัดไม้ท าลายปุาในพื้นที่
รอยต่อสามจังหวัดได้แก่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร   ซ่ึงอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติภูผายล ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ขาดความสมดุลของสภาพแวดล้อมส่งผลให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมดินถล่มและเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ท าให้การประกอบอาชีพทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่
ต้องลงทุนสูงได้ผลผลิตที่ไม่คุ้มต้นทุน และจะไปบุกรุกพื้นที่ปุาไม้เพื่อท าการเกษตร ในพื้นที่ใหม่ต่อไป  
ซึ่งปัญหาส าคัญเหล่านี้จ าเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไข  และคลี่คลาย
ประเด็นปัญหาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากราษฎร
และชุมชนในพื้นท่ี 
 ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพ้ืนที่แนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจมาอย่างต่อเนื่องคือ  
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้
พระราชทานแก่ผู้รับผิดชอบในวโรกาสต่างๆ ซึ่งมีทั้งแนวทางด าเนินงานในภาพรวมและด าเนินงานในพ้ืนที่โดย
ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ โดยใช้กระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ชุมชน ยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น 
และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจตลอดจนเป็นผู้ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ให้มคีวามสมบูรณ์และสามารถให้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
และหมู่บ้านเปูาหมายให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดยน้อมน าแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 2.2 เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงและสมดุลกับสภาพแวดล้อม 
มีจิตส านึกในความเป็นไทย เทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดจนสามารถเป็นก าลังประชาชน 
ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรปุาไม้มิให้ถูกท าลาย
ตลอดไป 
 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
           3.1 เปูาหมาย : เกษตรกร 1 ราย พื้นที่ด าเนินการ 16 ไร่ 
           3.2 สถานที่ด าเนินการ : ต าบลพิมาน ต าบลบ้านแก้ง ต าบลนาแกต าบลก้านเหลือง ต าบลค าพ้ี และ 
ต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  
 
 
 



     | 33 

 

4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 53,000 บาท (ห้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
 4.1 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืช งบประมาณ 48,000 บาท (สี่หม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
(จังหวัดเบิกจ่าย) 
               กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืช พ้ืนที่ด าเนินการ จ านวน 16 ไร่ ในพ้ืนที่ 6 ต าบล โดยคัดเลือก
เกษตรกรที่สนใจ และมีความพร้อมเข้ารับการส่งเสริมการปลูกพืช เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้และทักษะ    
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับการผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถมีอาหารเพียงพอในการ
บริโภคตลอดปี ด าเนินการ ดังนี้ 
  1) คัดเลือกพ้ืนที่ของเกษตรกรจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เพ่ือด าเนินการกิจกรรม 
  2) มอบวัสดุโครงการเช่น พันธุ์พืช/ผัก/สมุนไพร/ไม้ผล/ไม้ยืนต้น หรือปัจจัยการผลิต 
ที่เก่ียวข้อง ให้เกษตรกร พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการผลิต การปลูก การดูแลรักษา แก่เกษตรกร 
  3) จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม 
  4) เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ ติดตามการด าเนินงาน 
ตามกิจกรรมของโครงการ 
  5) เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลให้กลุ่มพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษทราบ 
 

 4.2 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบ ปีที่ 1 งบประมาณ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
(จังหวัดเบิกจ่าย)  
                 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบ ปีที่ 1 เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการส่งเสริมการท าการเกษตร
แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้พัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ ด าเนินการ ดังนี้ 
  1) รวบรวมวิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานโครงการที่ผ่านมาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลคัดเลือก
เกษตรกรต้นแบบ 
  2) คัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ และต่อยอดให้เป็น
จุดสาธิตเรียนรู้ในชุมชน ในอนาคต 
  3) วิเคราะห์กิจกรรมของเกษตรกรที่ด าเนินการในปัจจุบัน และสอบถามความต้องการ 
ในการท ากิจกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรม และคาดว่าจะประสบความส าเร็จ 
  4) วิเคราะห์/วางแผนกิจกรรมและสอบถามความต้องการของเกษตรกร ที่จะด าเนินการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้แก่เกษตรกรต้นแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท ากิจกรรมของเกษตรกรให้ประสบ
ผลส าเร็จยิ่งๆ ขึน้ไป ทั้งด้านองค์ความรู้ วัสดุ อุปกรณ์ หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
  5) ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  6) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไปสรุปผล 
และน าไปใช้วางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป 
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5. แผนการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน  (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม ราย      390    377,000 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

7 โครงการสง่เสรมิการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ราย      390    377,000 (รหัสงบประมาณ 0701136743000000  รหัสกิจกรรมหลกั 070114800O1110)
           1.3 โครงการพัฒนาเพ่ือเสรมิสรา้งความมั่นคงเฉพาะพ้ืนทีภู่ผายล      53,000 นายภานุมาส สิงหะวาระ
                (พ้ืนทีจั่งหวัดสกลนคร นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร) นวส.ช านาญการ
                        1) ส่งเสริมการปลูกพชื ไร่          16        48,000 กลุ่มอารักขาพชื
   ไร่            1          3,000  ม.6,9 ต.พมิาน อ.นาแก       3,000

ไร่            3          7,500  ม.2,6,7,8,9 ต.นาแก อ.นาแก       7,500
ไร่            4        12,000  ม.1-6,8-10 ต.บ้านแกง้ อ.นาแก     12,000
ไร่            2          6,000  ม.1-4,8,11-13 ต.กา้นเหลือ อ.นาแก       6,000
ไร่            4        12,000  ม.1-9 ต.ค าพี ้อ.นาแก     12,000
ไร่            3          7,500  ม.1-6,10-12 ต.หนองบ่อ อ.นาแก       7,500

                      2) สร้างเกษตรกรต้นแบบปีท่ี 1 ราย            1          5,000  ม.10 ต.หนองบ่อ อ.นาแก       5,000

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านเปูาหมาย ได้รับการพัฒนาให้มีสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สามารถน าแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และมีรายได้  
จากการประกอบอาชีพที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอยู่ในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 
 

7. ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
 การด าเนินงานตามโครงการจะก่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของ
ชุมชน เกิดความม่ันคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง สภาพแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูโดยการวางแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โดยการก าหนดเขตพ้ืนที่ปุาไม้ พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่อยู่อาศัย เกิดเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน มีการรวมกลุ่มในระบบการผลิต และการจัดการด้านการตลาดได้ด้วยตนเอง โดยที่การด าเนินงานของ
โครงการจะประสบความส าเร็จและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด  
          8.1 ผลผลิต (Output) ตามตัวชี้วัดผลผลิต 
       1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการปลูกพืช จ านวน 16 ไร่    
       2. มีเกษตรกรต้นแบบ จ านวน 1 ราย      
 

          8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติ สามารถเพ่ิมมูลค่าทาง
การเกษตร มีการผลิตเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ท าการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือน 
 

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มอารักขาพืช  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
 นายภานุมาส  สิงหะวาระ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
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โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 2563 
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  

จังหวัดนครพนม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้สนองพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ -
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการด าเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชด าริฯ 
มาตั้งแต่ ปี 2556 ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้
ในการด ารงชีวิต สร้างความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ในระดับครอบครัว และชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมการเป็น 
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบ สร้างเครือข่ายในชุมชน และขยายผลระหว่างชุมชนต่อไป โดยปัจจุบัน 
ด าเนินการในพ้ืนที ่5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอนาแก เรณูนคร ธาตุพนม ปลาปาก และอ าเภอนาหว้า  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม พระราชด าริ โดยต้องการให้ชุมชน
ได้รับโอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะวิชาการด้านการเกษตร เพ่ือน าไป วางแผนการผลิตพืชอาหาร
ปลอดภัยไว้บริโภคอย่างเพียงพอในครัวเรือน เหมาะสมกับความต้องการและ สอดคล้องกับพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
การไปศึกษาดูงานท าให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน เกิด เครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด 
รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ให้ ได้รับมาตรฐาน ซึ่งจะน าไปสู่การ
ยกระดับสินค้าชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดนครพนม จะส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มที่มีอยู่เดิมนั้น
มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ มีผลิตภัณฑ์โดดเด่นเชิง ประจักษ์ ทั้งนี้เพ่ือที่จะผลักดันให้เป็นกลุ่มส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบเพื่อขยายผลการ ด าเนินงานไปสู่ชุมชนข้างเคียงต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มและในชุมชน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจ 
พอเพียงในชุมชน 
 2.3  เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิก/กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชด าริฯ มีความเข้มแข็ง 
พัฒนา และผลักดันให้มีกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบต่อไป 
 2.4 เพ่ือให้มีกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชด าริฯ ต้นแบบที่จะขยายผล 
การด าเนินงานไปสู่ชุมชนข้างเคียงต่อไป 
 

3. เป้าหมายและสถานที่ด าเนินการ 
 3.1 กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จ านวน 30 ราย 

3.2 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
                     1. ศึกษาดูงาน 1 กลุ่ม  สถานที่ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร 
  2. อบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน หมู่ที่ 10 ต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  
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3.3 ประฃุมสรุปผลและวางแผนการด าเนินงาน เกษตรกร 60 ราย ณ ศูนย์สารสนเทศยางพารา 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
 

4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 53,000 บาท (ห้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
 4.1 ส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน งบประมาณ 12,000 บาท  
(หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย)  
                 ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ อบรมถ่ายความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 3 
ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชุมชนและสภาพพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมน า 
องค์ความรู้ที่ได้มาฝึกปฏิบัติให้เกิดเป็นผลส าเร็จ 

4.2 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ งบประมาณ  29,000 บาท (สองหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
(อ าเภอเบิกจ่าย)  โดยการ 
                   4.2.1 เกษตรกรศึกษาดูงาน จ านวน 1 กลุ่ม งบประมาณ 12,000 บาท  
(หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) 

        4.2.2 อบรมถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิต งบประมาณ 17,000 บาท 
(หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย)  
                            การแปรรูป หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให้ได้รับมาตรฐานตามความต้องการ
ของกลุ่ม ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มต่อไป   

4.3 ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ประเมินศักยภาพของเกษตรกรต้นแบบ/กลุ่มเกษตรกร
ต้นแบบ ภายหลังจากการอบรม/ศึกษาดูงานฯ เพ่ือคัดเลือกเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ (ไข่แดง)  
ที่มีความพร้อม (โดยให้สมาชิกทุกคนตอบแบบประเมินหลักเกณฑ์การประเมินเกษตรกรเบื้องต้น)  

4.4 ประชุมสรุปผลและวางแผนการด าเนินงาน งบประมาณ 12,000 บาท  
(หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย)  
                รว่มจัดท าแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรต้นแบบ โดย ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ วาง
แผนการท างานร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
 

5. แผนการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน  (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม ราย      390    377,000 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
7 โครงการสง่เสรมิการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ราย      390    377,000 (รหัสงบประมาณ 0701136743000000  รหัสกิจกรรมหลกั 070114800O1110)

           1.4 โครงการสง่เสรมิเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน      53,000
                1) ส่งเสริมกจิกรรมทัศนศึกษาดูงาน คน          30        12,000  ม. 7 ต.ท่าเรือ อ.นาหวา้     12,000 อ าเภอนาหวา้
                2) ส่งเสริมการพฒันาผลิตภัณฑ์
                    2.1) ศึกษาดูงาน กลุ่ม            1        12,000  ศูนย์ศึกษาพฒันาภูพาน จ.สกลนคร     12,000 อ าเภอเรณูนคร
                    2.2) อบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพฒันาผลิตภัณฑ์ กลุ่ม            1        17,000  ม.10 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร     17,000 อ าเภอเรณูนคร

                3) ประชุมสรุปผลและวางแผนการด าเนินงาน คน          60        12,000  สนง.เกษตรจังหวดันครพนม   12,000 น.ส.จิราพร ประชาโชติ
นวส.ปฏิบัติการ
กลุ่มอารักขาพชื

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
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6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 

 6.1 ผลผลิต (Output) 
       1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรที่เหมาะสม พร้อมน้อมน าหลัก 
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการด าเนินชีวิต 
       2. มีเกษตรกรต้นแบบที่น าองค์ความรู้ที่เหมาะสมจากการอบรม การศึกษาดูงาน มาปรับใช้ 
ในการด าเนินกิจกรรมของตนเอง 
 

 6.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
        1. สมาชิกโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 114 กลุ่ม จ านวน 3 ,420 คน ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง  
        2. สมาชิกได้เสริมสร้างความรู้ มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์
ให้ได้รับมาตรฐาน 
        3. เกิดฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย เพ่ือการขยายผลโครงการพระราชด าริ 

 6.3 ตัวช้ีวัด (Outcome) 
       เชิงปริมาณ : สมาชิกโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชด าริฯ จ านวน 30 คน 
ไดร้ับ ความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

      เชิงคุณภาพ :  
        1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองและสามารถ      
ลดรายจ่าย และเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท/ปี 
        2. มีฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ/กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนที่น าองค์ความรู้          
ที่เหมาะสมที่ ได้จากการอบรม/ศึกษาดูงาน มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจกระบวนการกลุ่ม และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ  
เพ่ือน าไปถ่ายทอดให้กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชด าริฯ ในพ้ืนที่ ได้อย่างถูกต้องสอดคล้อง
กับบริบทชุมชน 
 2. สมาชิกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ์ 
เกิดการเชื่อมโยงด้านการผลิตและการตลาด 
 3. กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ มีผลิตภัณฑ์โดดเด่น 
เชิงประจักษ์ ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่ชุมชนข้างเคียงต่อไป 

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มอารักขาพืช  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
 1. นายราชันย์  ไชยศิลป์  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
 2. นางสาวจิราพร ประชาโชติ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
     โทรศัพท์ 0-4251-1215 / 080-169-9345 E-mail : muaylii_pj@gmail.com 
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โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 2563 
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีท่ี 3)  

จังหวัดนครพนม 
1. หลักการและเหตุผล 

 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่3) เป็นการด าเนินโครงการต่อเนื่องจาก
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 1 และ 2) ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มด าเนินการ       
ในปีงบประมาณ 2561 โดยได้ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการได้ เกิดแนวคิดน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ  
และใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้รู้จักการวางแผนการผลิตพืชอย่างเหมาะสม มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน และ
ส่งเสริมการออมเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร น าไปสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคง สร้างความเข้มแข็ง และพ่ึงพา
ตนเองได้ในระดับครัวเรือน ชุมชน และจะพัฒนาเป็นต้นแบบต่อไป    
  ในปี 2561 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรายเดิมที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 5 ราย เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกษตรกร พ่ึงพาตนเองได้ในระดับครัวเรือน และสามารถส่งเสริมพัฒนาให้เป็นต้นแบบได้  

ผลการด าเนินงานในปี 2562 จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรต้นแบบโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 2) จ านวน 2 ราย โดยเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  
   - เป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) Young Smart Farmer Smart Farmer หรือ เกษตรกรทั่วไป ที่มีความตั้งใจ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้หรือเป็นวิทยากรได้  

- เป็นเกษตรกรที่มีความต้องการที่จะเป็นผู้น าการถ่ายทอดความรู้และสืบสานปณิธาน 
การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน  

- มีพ้ืนที่ส าหรับจัดท าแปลงเรียนรู้ได้  
- สามารถเป็นจุดศึกษาเรียนรู้ และมีความมุ่งม่ันพัฒนาเป็นต้นแบบการเรียนรู้ได้ 

 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ และน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและน าไปสู่ 
การพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ 
 2.2 เพ่ือให้รู้จักการวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม การจัดท าบัญชี และส่งเสริมการออม 
 2.3 สนับสนุนการจัดท าแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกรเพ่ือยกระดับเป็นจุดศึกษาเรียนรู้และแปลงต้นแบบ
ต่อไป 
 

3. เป้าหมายและสถานที่ด าเนินการ 
3.1 เปูาหมาย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 2) 

จ านวน 5 ราย  
 3.2 สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 9 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
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4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 16,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
 4.1 กิจกรรม อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช/การอารักขาพืช งบประมาณ  1,000 บาท 
(หนึ่งพันบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) 
 4.2 กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร โดยสนับสนุนการท าแปลงเรียนรู้ จ านวน 1 แปลง 
งบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) 

4.3 ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ประเมินศักยภาพของเกษตรกรต้นแบบ ภายหลังจากการอบรม 
สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร สนับสนุนการท าแปลงเรียนรู้ เพ่ือคัดเลือกเกษตรกร (ไข่แดง) ที่มีความพร้อม 

4.4 ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ร่วมจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ โดยวางแผนการท างาน
ร่วมกันกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
 

5. แผนการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน แผนปฏิบัติงาน ปี 2563 ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช/การอารักขาพืช        อ าเภอ 
2. ประเมินศักยภาพของเกษตรกรต้นแบบ        อ าเภอ 
3. ร่วมจัดท าแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกร        จังหวัด/อ าเภอ 
4. สนับสนุนการท าแปลงเรียนรู้ จ านวน 1 แปลง       อ าเภอ 
5. ติดตามให้ค าแนะน าและสรุปผล       จังหวัด/อ าเภอ 
   

6. ผลผลิต ตัวช้ีวัด 

 6.1 ผลผลิต (Output) 
       เกษตรกร 1 ราย จาก 5 ราย ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ ปี 2562 ได้รับวัสดุการเกษตรเพ่ือต่อ
ยอดกิจกรรมแปลงเรียนรู้ของตนเอง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร   

 6.2 ตัวช้ีวัด (Outcome) 
       เชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร 
พร้อมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท าการเกษตรของตนเองและการด าเนินชีวิต 

      เชิงคุณภาพ :  
             1. ร้อยละของเกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตได้ 
             2. มีมีฐานข้อมูลเครือข่ายการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีเกษตรกรต้นแบบจังหวัดละ 1 ราย  
 

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มอารักขาพืช  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
 1. นายราชันย์  ไชยศิลป์  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
 2. นางสาวจิราพร ประชาโชติ ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
      โทรศัพท์ 0-4251-1215 / 080-169-9345 E-mail : muaylii_pj@gmail.com 
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โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 2563 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

จังหวัดนครพนม 
 

1. หลักการเหตุผล 
  การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  เป็นวิธีการด าเนินงานอย่างหนึ่งที่ สามารถท าให้การบริการ           
ทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลส าเร็จ
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ท าให้เกษตรกรในพื้นที่เปูาหมายที่มีปัญหา   
ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพืช
โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ า และการให้วัคซีนปูองกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตร
เสริมเพ่ิมเติมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นการด าเนินการในลักษณะบูรณาการการท างานระหว่าง นักวิชาการเกษตร
ของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ า ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางวิชาการด้านต่างๆ มาให้บริการในคลินิกเกษตร โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึงในระดับต าบล เพ่ือให้เกษตรกร
สามารถเข้ารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน 
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 

  2.1 เพ่ือให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ 
และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน    
  2.2 เพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน 
 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
  3.1 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม หมู่ที่ 9 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก เกษตรกรจ านวน 150 คน 
  3.2 หอประชุมต าบลโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร เกษตรกร จ านวน 150 คน 
4. กิจกรรม/ งบประมาณ 60,000 บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย) 
 4.1 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3 จ านวน 1 ครั้งๆ ละ 150 ราย  
                งบประมาณ 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย) 
 4.2  จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 4 จ านวน 1 ครั้งๆ ละ 150 ราย  
                งบประมาณ 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย) 
   กิจกรรมด้านคลินิกเกษตรที่เปิดให้บริการได้แก่ 
    (1) คลินิกดิน ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านวิเคราะห์ ตรวจสอบดิน
และปุ่ย โดยกรมพัฒนาที่ดิน 
    (2) คลินิกพืช ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านโรคและแมลง 
ศัตรูพืช วัชพืชการเก็บเกี่ยวพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ การทดสอบความงอก การขาดธาตุอาหาร
พืช สารพิษตกค้าง วัตถุมีพิษทางการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตร 
    (3) คลินิกปศุสัตว์ ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและการตรวจรักษาพยาบาล
สัตว์ การให้วัคซีน ท าหมันสัตว์ การผสมเทียม การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ 
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   (4) คลินิกประมง ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์น้ า  
การควบคุมโรคระบาดในสัตว์น้ า การตรวจคุณภาพน้ า และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยกรมประมง 
   (5) คลินิกชลประทาน ให้ค าปรึกษา แนะน าการบริหารจัดการน้ า การพัฒนาแหล่งน้ าและ
การให้น้ าแก่พืชโดยกรมชลประทาน 
   (6) คลินิกสหกรณ์ ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารงานในสหกรณ์และให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   (7) คลินิกบัญชี ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดท าบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน  โดย 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   (8) คลินิกกฎหมาย ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานความรู้ด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
   (9) คลินิกข้าว ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคที่เกิดในข้าว การปูองกันและก าจัดแมลง
ศัตรูข้าว การก าจัดวัชพืชในนาข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้ข้าวพันธุ์ดี การตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ข้าว การบริการตรวจรับรอง GAP ข้าว การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากข้าว โดยกรมการข้าว 
   (10) คลินิกหม่อนไหม ให้ค าปรึกษา แนะน าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พันธุ์หม่อนที่ควร
ปลูก การตัดแต่งกิ่งและการดูแลรักษาแปลงหม่อน การปูองกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูหม่อน การดูแลรักษาผล
หม่อนสุก และการท าชาใบหม่อน โดยกรมหม่อนไหม 
   (11) คลินิกอ่ืน ๆได้แก่คลินิกบริหารศัตรูพืช คลินิกพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง คลินิกจักรกลคลินิก
พืชสวนคลินิกยางพารา คลินิกผึ้ง คลินิกเศรษฐกิจการเกษตรและคลินิกสาธารณสุข ฯลฯ 
 

5. วิธีการด าเนินงาน 
  5.1 ให้ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
       มติที่ประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายการจัดให้บริการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ ในที่ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 
ดังนี้ 
       (1) ให้คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
ระดับจังหวัด (Chief of Operation) เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ทั้ง 4 ไตรมาส ให้เป็นไป
ตามเล่มคู่มือโครงการ พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานการตามแบบสรุปผลการให้บริการในแต่ละครั้งให้ทราบ 
                 (2) ให้พิจารณาอ าเภอที่มีปัญหาทางด้านการเกษตรหลากหลาย ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และเป็น
ความต้องการของเกษตรกรโดยบูรณาการและออกหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาลงในระดับ
อ าเภอ และให้พิจารณาจัดในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นอันดับแรก 
หากสถานที่ไม่เหมาะสมให้พิจารณาพ้ืนที่ใกล้เคียงแทนทั้งนี้ จัดแต่ละครั้งไม่จ าเป็นต้องครบทั้ง 11 คลินิก  
เน้นเฉพาะคลินิกที่มีปัญหาและหน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่  

      (3) ให้จัดแยกจากจังหวัดเคลื่อนที่ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  
ของโครงการ   

      (4) ให้เน้นประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ทั้ง 4 ไตรมาส  
ทุกช่องทาง และแจ้งให้ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์งานให้ทราบอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่  
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  5.2 ด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอน 
               การด าเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้จัดแบ่งช่วงเวลาการด าเนินการออกเป็น  
4 ระยะ คือ การเตรียมการก่อนเปิดคลินิก การด าเนินงานระหว่างเปิดคลินิก การติดตามให้บริการต่อเนื่อง และ 
การรายงานผลการด าเนินงาน 
    1. การเตรียมการก่อนเปิดคลินิก 
        1.1 การประชุมคณะกรรมการ 
    ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื ่อนที ่ ระดับจังหวัด ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อพิจารณาการจัดตั้ง หน่วยปฏิบัติงาน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของเปูาหมายการปฏิบัติงานโครงการ จัดท าปฏิทินการเตรียมการและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 
         1.2 การก าหนดพื้นที่ต าบลปฏิบัติงาน 
        1.2.1 การก าหนดพื้นที่ต าบลปฏิบัติงาน (ต าบลเปูาหมาย) 
        1.2.2 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของพ้ืนที่ 
        1.2.3 การคัดเลือกจุดที่ตั้งคลินิกโดยใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าต าบลหรือสถานที่อ่ืนที่มีความพร้อมเป็นจุดตั้งคลินิก 
         1.3 การวางแผนการปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์จัดกลุ่มปัญหาโดยจัดประชุม
คณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือวิเคราะห์จัดกลุ่มปัญหา การจัดเตรียมผู้ปฏิบัติงานก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
         1.4 การประสานในระดับพ้ืนที่   
          1.5 การเตรียมสถานที่การจัดสถานที่ส าหรับพิธีเปิดงาน จัดตั้งจุดรับบัตรคิว และ
ลงทะเบียนของเกษตรกรและประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้า สถานที่จัดคลินิก การจัดเตรียมเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ประจ าคลินิก ปูายตามประเภทของการให้บริการ 
          1.6 การเตรียมเกษตรกรจัดประชุมชี้แจงเกษตรกรให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
ก าหนดการและขั้นตอนการให้บริการ การเตรียมตัวในการเข้ามารับบริการ เช่น การเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน 
การเก็บตัวอย่าง (พืช ดิน สัตว์ และน้ า) ที่มีปัญหามารับบริการอย่างถูกต้อง     
          1.7 การประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
   2. การด าเนินงานระหว่างเปิดคลินิก 
        2.1 การให้บริการ   
    2.1.1 การรับบัตรคิวเกษตรกรลงทะเบียนเข้ารับบริการทางด้านการเกษตรทุกสาขา
ที่จุดลงทะเบียนโดยรับบัตรคิวที่มีตัวเลข 4 หลัก ณ จุดรับบัตรคิว เพื่อให้ทราบว่ามีผู้มารับบริการจ านวนเท่าใด 

 2.1.2 การลงทะเบียนเกษตรกรน าบัตรคิวและบัตรประจ าตัวประชาชนยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะใช้เลขที่ตามบัตรคิวเป็นเลขในการก าหนดล าดับที่ผู้มารับบริการตลอด   
การให้บริการในครั้งนั้นโดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามปัญหาและความต้องการมารับบริการของเกษตรกรบันทึกลง
ในบัตรทะเบียนประวัติการรับบริการ (แบบคลินิก 01) และท าเครื่องหมายแสดงคลินิกที่เกษตรกรจะไปรับ
บริการไว้ในแบบคลินิก 01 และฉีกส าเนาให้กับเกษตรกรน าไปรับบริการตามคลินิกท่ีระบุไว้  
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 2.1.3 การเข้ารับบริการเกษตรกรเข้ารับบริการในแต่ละคลินิก หน่วยงานให้บริการคลินิก
รับทราบปัญหาทางการเกษตร พร้อมให้ค าแนะน าแก้ไขทางด้านวิชาการ โดยเจ้าหน้าที่ในแต่ละคลินิกจะต้อง
จัดท าบัตรรับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (แบบคลินิก 02) โดยต้องระบุล าดับทีผู่้มารับบริการให้ตรงกับล าดับ
ที่ในส าเนาของแบบคลินิก 01 (เลข 4 หลัก) ที่เกษตรกรน ามาแสดง (หากเกษตรกรไม่มีส าเนาของ
แบบคลินิก 01 มาแสดงให้เกษตรกรกลับไปลงทะเบียนณ จุดลงทะเบียนด้านหน้าก่อน) 

 2.1.4 การบันทึกผลการให้บริการการให้บริการเจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกปัญหา         
ที่เกษตรกรมาขอรับบริการ และผลการให้บริการลงในแบบคลินิก 02 โดยฉีกส าเนาให้เกษตรกรเก็บไว้
เพ่ือใช้ติดตามผลและให้บริการต่อเนื่องส าหรับตัวจริงให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยงานที่ให้บริการคลินิก 
       2.2 การประเมินผลการให้บริการ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด าเนินการประเมินผลการให้บริการคลินิกและประเมินผล
ทางด้านวิชาการโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการคลินิก และการสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่
ประเมินผล  

3. การติดตามให้บริการต่อเนื่อง 
      การสรุปสภาพปัญหา ส านักงานเกษตรจังหวัดบันทึกข้อมูลบัตรทะเบียนประวัติ  
(แบบคลินิก 01) และหน่วยงานที่ให้บริการคลินิกบันทึกข้อมูลบัตรรับบริการ (แบบคลินิก 02) เข้าสู่ระบบโปรแกรม
คลินิกเกษตรหลังจากนั้น หน่วยงานที่ให้บริการคลินิกวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาของเกษตรกรที่มารับบริการ
ของแต่ละคลินิก โดยแยกเป็นปัญหารายบุคคลและปัญหาภาพรวมของพ้ืนที่เพ่ือให้ส านักงานเกษตรจังหวัดและ
หน่วยงานที่ให้บริการคลินิกร่วมกันพิจารณาข้อมูลสภาพปัญหาของเกษตรกรเป็นรายคลินิก 
 

6. แผนปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน  (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม ราย      390    377,000 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

7 โครงการสง่เสรมิการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ราย      390    377,000 (รหัสงบประมาณ 0701136743000000  รหัสกิจกรรมหลกั 070114800O1110)
        2. สนับสนุนโครงการคลนิิคเกษตรเคลือ่นที่ ราย      300      60,000 นายภานุมาส สิงหะวาระ
           2.1 โครงการคลนิิคเกษตรเคลือ่นที่      300      60,000 นวส.ช านาญการ
                1) การด าเนินการเปิดคลินิคเกษตรเคล่ือนที่ กลุ่มอารักขาพชื
                    1.1) จัดคลินิคเกษตรเคล่ือนที่ ไตรมาส 3 ราย        150        30,000  ร.ร.กตุาไกว้ทิยาคม   30,000
                         (จัดในพืน้ที่ที่มปีัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย)  ม.9 ต.กตุาไก ้อ.ปลาปาก
                    1.2) จัดคลินิคเกษตรเคล่ือนที่ ไตรมาส 4 ราย        150        30,000  หอประชุมต าบลโคกหินแฮ่   30,000
                         (จัดในพืน้ที่ที่มปีัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย)  ม.11 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
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7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
  7.1 ผลผลิต  
       1. เกษตรกร 300 ราย ได้รับบริการวิชาการการแก้ไขปัญหาพร้อมกันได้ ณ จุดเดียว  
       2. เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ร่วมด าเนินงาน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน 
  7.2 ผลลัพธ์  
         เกษตรกรที่มีปัญหาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้รับบริการทางวิชาการและค าแนะน า
ในการแก้ไขปัญหารวดเร็วทันเวลา เกิดผลตอบแทนและรายได้จากการประกอบอาชีพที่มั่นคงเกษตรกรยอมรับ 
และเกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  7.3 ตัวช้ีวัดกระบวนงาน   
        1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนการให้บริการคลินิกฯ และมีการประชาสัมพันธ์
ให้เกษตรกรทราบไตรมาสละครั้ง   
       2. จังหวัดมีการจัดคลินิก จ านวน 4 ครั้ง โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการ จ านวน 600 ราย 
       3. มีการติดตามการให้บริการต่อเนื่องตามจ านวนที่ก าหนด 
       4. โครงการมีข้อมูลความก้าวหน้าและข้อมูลประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มอารักขาพืช  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
 1. นายราชันย์  ไชยศิลป์  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
 2. นายภานุมาส  สิงหะวาระ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์0-4251-2467 / 061-026-9108 E-mail :panumassinghawara@gmail.com 
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โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 2563 
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  

จังหวัดนครพนม 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากปัญหาความยากจนและความทุกข์ยากของราษฎรในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมไม่สะดวก 
เยาวชนมักจะขาดแคลนอาหารจากการผลิตที่ไม่เพียงพอ และการบริโภคไม่ถูกต้องท าให้เยาวชนในพ้ืนที่ 
ดังกล่าวเติบโตอย่างไม่มีคุณภาพร่างกายอ่อนแอ  
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริ
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทรงเล็งเห็นว่าการพัฒนา
จะน าไปสู่การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ได้อย่างเต็มศักยภาพ      
ท าให้เด็กเติบโตอย่างคนที่มีคุณภาพเป็นก าลังที่จะช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองและประเทศชาติต่อไป  
ทรงเริ่มต้นการด าเนินงานในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและขยายผลต่อไปยังโรงเรียนในสังกัดส านักงาน-
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม  
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ร่วมกันท าการเกษตรในโรงเรียนแล้วน าผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็น
อาหารกลางวัน ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้ วยังท าให้นักเรียนได้รับความรู้
ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่ที่สามารถน าไปใช้ประกอบเป็นอาชีพต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีอาหารบริโภคเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน 
 2.2 นักเรียนมีความรู้และมีทักษะทางด้านการเกษตร สามารถพ่ีงพาตนเองและน าไปพัฒนาท้องถิ่นได้ 
 2.3 โรงเรียนเป็นจุดเรียนรู้และขยายผลสู่ชุมชน 
 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
3.1 ครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดนครพนม จ านวน 60 ราย 
3.2 เกษตรกร หมู่ที ่6 ต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จ านวน 20 ราย 

4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 32,000 บาท (สามหม่ืนสองพันบาทถ้วน)  
 4.1 กิจกรรม อบรมครู นักเรียน และผู้ปกครอง งบประมาณ  22,000 บาท  
(สองหม่ืนสองพันบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย) 
  1. จัดท าหลักสูตรการอบรม โดยเน้นเรื่อง การผลิต การจัดการผลผลิตทางการเกษตร ให้ได้
มาตรฐาน GMP จ านวน 1 ครั้งๆ ละ 1 วัน 
  2. จัดท าหลักสูตรการขยายพันธุ์พืช การจัดท าหัวเชื้อชีวภัณฑ์ การตัดแต่งและการดูแลรักษาไม้ผล
ต้นเดิม และการแปรรูปถนอมอาหาร จ านวน 1 ครั้งๆ ละ 1 วัน 

4.2 กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ งบประมาณ 10,000 บาท  
(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย) 

  1. จังหวัด/อ าเภอ คัดเลือกเกษตรกรที่มีความตั้งใจน าองค์ความรู้จากโรงเรียนไปปฏิบัติที่บ้าน 
จ านวน 20 ราย ต่อโรงเรียน 

  2. เข้าไปจัดเวทีชุมชนท าแผนความต้องการของเกษตรกร 
  3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนที่ท าไว้ให้แล้วเสร็จ 
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 4. จังหวัดจัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมาให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ รายงานผล
ในระบบ  e – project และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีให้กรมฯ ทราบ 
 

5. แผนการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน  (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม ราย      390    377,000 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

7 โครงการสง่เสรมิการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ราย      390    377,000 (รหัสงบประมาณ 0701136743000000  รหัสกิจกรรมหลกั 070114800O1110)
        3. สนับสนุนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ราย        60      32,000 น.ส.จิราพร ประชาโชติ
           3.1 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ราย        60      32,000 นวส.ปฏิบัติการ
                1) อบรมครู นักเรียน และผู้ปกครอง ราย          60        22,000  สนง.เกษตรจังหวดันครพนม     22,000 กลุ่มอารักขาพชื
                2) ส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพยีงในหมูบ่้านที่โรงเรียนต้ังอยู่ ราย          20        10,000  ม.6 ต.นาใน อ.โพนสวรรค์   10,000

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

 6.1 ผลผลิต (Output) 
       1. ครู นักเรียน และผู้ปกครอง จ านวน 60 ราย ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และฝึกทักษะ การผลิต 
และการแปรรูปถนอมอาหาร 
       2. โรงเรียน จ านวน 8 แห่ง มีผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันไว้บริโภคเพียงพอตลอดปี
การศึกษา 
 

 6.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
       1. ครู นักเรียน และผู้ปกครอง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในครัวเรือนได้  
       2. โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชน 
       3. เกิดเกษตรกรต้นแบบในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

 6.3 ตัวช้ีวัด (Outcome) 
       เชิงปริมาณ :  
        1. จ านวนครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืช การแปรรูปถนอมอาหาร 
        2. จ านวนโรงเรียนที่ผลิตพืชเพ่ือเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
         3. จ านวนเกษตรกรในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ได้รับการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญา   
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็นต้นแบบได้ 

       เชิงคุณภาพ : จ านวนผลผลิตที่ผลิตได้ในโรงเรียนเพียงพอและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มอารักขาพืช  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
 1. นายราชันย์  ไชยศิลป์  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
 2. นางสาวจิราพร ประชาโชติ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
     โทรศัพท์ 0-4251-1215 / 080-169-9345 E-mail : muaylii_pj@gmail.com 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร ปี 2563 
จังหวัดนครพนม 

1. ความเชื่อมโยง 
1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   ประเด็นยุท ธศาสตร์ชาติ : สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

             ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (5) การท่องเที่ยว แผนย่อย : ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ

วัฒนธรรม 
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ 3.2.3 การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 2) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณา
การ 2.1) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

4) แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
5) กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงในอาชีพ

และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
6) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ยุทธศาสตร์ที่ 2       

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2.3 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.3.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว        
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยยกระดับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐาน
ของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ผ่านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี การออกแบบ และพัฒนาเพ่ือให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนและเมืองแห่งศิลปะ                 
เชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อาทิ             
การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือให้มีทักษะและ                  
องค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง  
การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ             
การเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค 

7) นโยบายหลัก ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความสามารถในการแข่งขันของไทย 
8) นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีจุดมุ่งหมายเพ่ือยกระดับจากฟาร์ม
เกษตรกร หน่วยราชการ และแหล่งศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่มีศักยภาพ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร    
ที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมด้านการเกษตรที่ปรับปรุงเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
อย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  นอกจากนั้น ยังพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง
วิถชีีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสินค้าของชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ า       
ของชุมชนและเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว 
 ในปี 2561 – 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการโดยเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี
ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยเน้นหนักในพ้ืนที่ เมืองรองตามยุทธศาสตร์และ cluster  
การท่องเที่ยว  ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมา แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเริ่มได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึนตามล าดับ นอกจากนั้นยังพบว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูง  
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ส่วนใหญ่มักได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทั้งในด้านศักยภาพ การพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  
การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ การสร้างเครือข่ายกับชุมชน รวมทั้ง ได้รับการส่งเสริมด้านการตลาด
และประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง   
 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 จึงมุ่งเน้นการด าเนินงานในเชิงบูรณาการ การมีส่วนร่วมของวิสาหกิจ
ชุมชนและกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร ด้วยการเพ่ิมทักษะด้านการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เพ่ือยกระดับให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและชุมชน รวมถึง การจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและภาคการท่องเที่ยว
เชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัว เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้ 
กระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและต่อยอดไปสู่
ระดับธุรกิจการท่องเที่ยวได้ 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว       
 3.2 เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน                                            
 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
  4.1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ หมู่ที่ 6  ต าบลโพนทอง  อ าเภอเรณูนคร   
จงัหวัดนครพนม 
  4.2 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ าเภอเมืองนครพนม, อ าเภอธาตุพนม, อ าเภอท่าอุเทน, อ าเภอเรณูนคร 
จังหวัดนครพนม 
  

5. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 
 5.1 อบรมเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร งบประมาณ 4,000 บาท  
(จังหวัดเบิกจ่าย)  
   1) ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอคัดเลือก ผู้น าหรือสมาชิกกลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร ที่ท ากิจกรรมด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
   2) พัฒนาศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
  3) รายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 
 5.2 สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ให้มาตรฐานและคุณภาพรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 
   1) ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ในการจัดท าข้อมูลแผนความ
ต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จะด าเนินการ และส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณา  
   2) ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการตามแผนพัฒนาพ้ืนที่
แหล่งท่องเที่ยว ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีศักยภาพในการให้ความรู้และบริการนักท่องเที่ยว  
  3) รายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 
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 5.3 ยกระดบัแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 5,000 บาท (จังหวัดเบิกจ่าย) 
                   - ส านักงานเกษตรจังหวัด ด าเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การตรวจประเมินมาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัด โดยใช้ประเด็นในแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (กรมการท่องเที่ยว) เป็นแนวทางในการพัฒนาให้จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร    
มีมาตรฐานคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน  
                  - รายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายใน 15 สิงหาคม 2563 
 

6. แผนปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ  
 

 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน
 (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

8 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาการท่องเทีย่ววิถีเกษตร       9,000 (รหัสงบประมาณ 0701117736000000 รหัสกิจกรรมหลกั 070114800O1105)
   8.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตรสูม่าตรฐาน       9,000 นางนัยนา คนครอง
        1. อบรมเพิม่ทักษะในการบริหารจัดการท่องเที่ยววถิีเกษตร ราย          10          4,000  วสิาหกจิชุมชนกลุ่มส่งเสริมการเล้ียง       4,000 นวส.ช านาญการ

 แมลงเศรษฐกจิ กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร
 ม.6  ต.โพนทอง  อ.เรณูนคร

        2. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน (ประเมนิแหล่งท่องเที่ยว) จังหวดั            1          5,000  อ.เมอืงนครพนม, อ.ท่าอเุทน,       5,000
 อ.ธาตุพนม, อ.เรณูนคร

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 
7. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 7.1 ผลผลิต (output) 
       วิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพและการบริการ จ านวน 1 แห่ง 
  7.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
         วิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวและสามารถสร้าง
รายได้เพ่ิมเติมจากรายได้ภาคเกษตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 
 7.3 ตัวช้ีวัด  
       เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชมุชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ านวน 1 แห่ง 
       เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี
ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 วิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพและบริการให้มีความพร้อมใน
การรองรับการท่องเที่ยว  
 8.2 เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน ให้เกิดการเกื้อกูลระหว่างเครือข่าย
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้ประกอบการ และชุมชน   
 8.3 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นตัวอย่างในการน าไปขยายผลให้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอ่ืนต่อไป 

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   
นางนัยนา  คนครอง     ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 



     | 50 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ ปี 2563 
กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป 

จังหวัดนครพนม 
 

1. ความเชื่องโยง 

 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และเป้าหมายบริการ ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.1 แนวทางการพัฒนา การเกษตรสร้างมูลค่า (เกษตรแปรรูป) 
2) ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3) กลุ่มงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ 

3.1 แผนงานพื้นฐาน - 
3.2) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมสู่สากล 
3.3 แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค ภาค -  

4) เปูาหมายกระทรวง สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร 
5) เปูาหมายบริการหน่วยงาน พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีความม่ันคง

ในอาชีพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มุ่งเน้นให้วิสาหกิจ

ชุมชนสามารถน าวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและ
สภาพท้องถิ่นนั้น ๆ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่ส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการผลิต    การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณภาพมาตรฐานการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการธุรกิจ และการแข่งขันทางการตลาด เพ่ือให้กิจการวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง
และพ่ึงพาตนเองได้ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก   การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเป็นการสร้างรายได้และเป็นการ
สร้างเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ ซึ่งผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่ดีต้องเป็น Smart Product 
ซึ่งมีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และมี
ศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์   เป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค มีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงต้องมีการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการตลาดเพ่ือพัฒนาสู่ การแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการเกษตร 
และสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ให้กับวิสาหกิจชุมชน และประเทศไทย 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  

3.2 ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน 
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4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 วิสาหกิจชุมชน จ านวน 2  แห่ง ดังนี้ 
 4.1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ หมู่ที่ 6 ต าบลโพนทอง อ าเภอเรณูนคร   
จังหวัดนครพนม   
 4.2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท าขนมจีนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 9 ต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  

5. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 90,000 บาท (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป  
 5.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ 90,000 บาท (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
(จังหวัดเบิกจ่าย) จ านวน 2 แห่งๆ ละ 45,000 บาท 
   5.1.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุนการด าเนินงานตามข้อมูลแผนความต้องการการพัฒนา
กระบวนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เช่น สนับสนุนวัสดุใน
การจัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่/ต้นแบบการพัฒนากระบวนการผลิต การจัดท าบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือ
ทดสอบทางการตลาด เป็นต้น 
   5.1.2 ส านักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบผลก่อนและหลัง
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนความต้องการการพัฒนาฯ เพ่ือรายงานส่งกรมส่งเสริมการเกษตร   

6. แผนการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน
 (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสูส่ากล แห่ง      90,000

9 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสนิค้าและบรกิาร แห่ง      90,000 (รหัสงบประมาณ 0701124776000000 รหัสกิจกรรมหลกั 070114800O1106)
   9.1 กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสนิค้าเกษตรแปรรปู แห่ง      90,000
        1. พฒันาผลิตภัณฑ์แปรรูปวสิาหกจิชุมชน แห่ง            2        90,000

แห่ง            1        45,000  วสิาหกจิชุมชนกลุ่มส่งเสริมการเล้ียง     45,000 นางนัยนา คนครอง
 แมลงเศรษฐกจิ ม. 6 นวส.ช านาญการ
 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร

แห่ง            1        45,000  วสิาหกจิชุมชนกลุ่มท าขนมจีน     45,000
 บ้านโคกสะอาด ม.9
 ต.กตุาไก ้ อ.ปลาปาก

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 

 

7. ผลผต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
  7.1 ผลผลิต (output) 
        วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป จ านวน  2  แห่ง 
  7.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
         1) วิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูป
ที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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         2) วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน อย่างน้อย 
ร้อยละ 20 เมื่อเทียบจากเดิม 
 7.3 ตัวช้ีวัด  
         เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชน 2  แห่ง ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/คุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตรแปรรูป 
        เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปในโครงการฯ  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1 เกิดมูลค่าเพ่ิมจากการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร  
  8.2 วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
  8.3 สินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนได้รับโอกาสทางการตลาดเพ่ิมมากข้ึน 

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม   
          1. นายวีรพงศ์  วรรณลา   ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

2. นางนัยนา  คนครอง     ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
           โทรศัพท์  04 251 1276   Email : nakhonphanom@doae.go.th 
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โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2563 
กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

จังหวัดนครพนม 

1. หลักการและเหตุผล 
จากนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน เพ่ือให้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้              
ด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตร ประกอบกับในสภาวะ
ปัจจุบัน สถานการณก์ารผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง ปัญหาโรค 
แมลง และพ้ืนดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ท าให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณน้อย และมีคุณภาพต่ า เกษตรกรส่วนใหญ่
จึงประสบกับปัญหาการขาดทุน เกิดหนี้สิน และไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนส าหรับแก้ไขจากปัญหาของ
ชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
การเกษตร โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ในประเด็นการเพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  การผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ ในลักษณะของ
เกษตรกรสอนเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตส านึกในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และน าองค์ความรู้ที่ได้รับจาก 
ศพก. ไปประยุกต์ใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิตสินค้าที่ค านึงถึง
สภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตที่พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นจุดที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
และบริการด้านการเกษตรต่างๆ กับเกษตรกร อีกทั้งยังใช้เป็นจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจ้าหน้าที่      
กับเกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเอง 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร 

รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ี 
2.2 เพ่ือเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ

เกษตรในพื้นที ่
 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 ด าเนินการใน 12 อ าเภอ จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย  

3.1 ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอละ 1 ศูนย์ 
                   รวม 12 ศูนย ์
 3.2 ศูนย์เครือข่ายอ่ืนๆเช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง      
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 
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4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 351,800 บาท (สามแสนห้าหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 4.1 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน งบประมาณ 132,800 บาท  
(หนึ่งแสนสามหม่ืนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

4.1.1 การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร งบประมาณ 91,200 บาท (เก้าหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 1) การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด งบประมาณ 19,200 บาท  
(หนึ่งหม่ืนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย)  

     การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด คณะกรรมการฯ จ านวน 24 ราย 
ด าเนินการประชุม 2 ครั้ง ในเดือน มิถุนายน และเดือนสิงหาคม 

   2) การประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับ
อ าเภอ งบประมาณ 72,000 บาท (เจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) 

       การประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับ
อ าเภอ ให้ทุก ศพก.ด าเนินการประชุม ศพก.ละ 2 ครั้ง คณะกรรมการฯ อ าเภอละ 15 ราย รวม 180 ราย 
งบประมาณ ศพก.ละ 6,000 บาท ด าเนินการในเดือน มิถุนายน และสิงหาคม  

4.1.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน ศพก.ของจังหวัด (District Workshop : DW) 
งบประมาณ 41,600 บาท (สี่หม่ืนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย) 

ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
รายไตรมาส โดยอาจแบ่งสายรวมอ าเภอได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้อ าเภอหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพ 
จังหวัดเป็นผู้อ านวยความสะดวกและเข้าร่วมทุกครั้ง โดยส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอ ร่วมกันก าหนด
ประเด็นและแนวทางการจัดเวที โดยเน้นการเป็นเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินการส่งเสริมการเกษตร 
ในพ้ืนที่ การขับเคลื่อนการด าเนินการ ศพก. และเครือข่าย รวมทั้งการสรุปผลการด าเนินงานและการถอด  
องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานเป็นเวทีเพ่ือการเรียนรู้ การพัฒนาคน และพัฒนางาน การถ่า ยทอด
เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการตามสถานการณ์หรือตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ หรือประเด็นปัญหาเร่งด่วนในพ้ืนที่ (Hot Issue) หรือประเด็นอ่ืน ๆ โดยอาจขอความ
ร่วมมือ จากหน่วยงานวิชาการหรือผู้รู้ ในพ้ืนที่ รวมทั้งการ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ            
การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

4.2 การพัฒนาเกษตรกรผู้น า งบประมาณ 179,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
 4.2.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า งบประมาณ 144,000 บาท  

(หนึ่งแสนสี่หม่ืนสี่พันบาทถ้วน) (อ าเภอด าเนินการ) 
                การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า เกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกรที่เป็น

สมาชิกแปลงใหญ่แล้ว หรือเกษตรกรเตรียมเพ่ือจะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่จ านวน 30 ราย/อ าเภอ เป็นการ
อบรมเพื่อบ่มเพาะเกษตรกรไปสู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยเป็นจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
เกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่ก าหนด เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาล
ผลิต ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจะต้องจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อฤดูกาลผลิต  
สามารถจัดอบรมที่ ศพก. หรือ ศูนย์เครือข่าย ตามที่คณะกรรมการ ศพก. ได้ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม 
โดยสามารถบูรณาการโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก กรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามา
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สนับสนุนการด าเนินการได้ และเมื่อด าเนินการอบรมเกษตรกรในแต่ละครั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการ
อบรมเกษตรกรผู้น าในระบบรายงาน ศพก. (http://learningpoints.doae.go.th/login)  

 4.2.2 การพัฒนาเกษตรกรผู้น า ซึ่งเป็นประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. งบประมาณ  35,000 บาท 
(สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) 

                การพัฒนาเกษตรกรผู้น า ซึ่งเป็นประธานศูนย์เครือข่าย ศพก.ในจังหวัดนครพนม  
จ านวน 140 ราย ด าเนินการจัดอบรมให้กับประธานศูนย์เครือข่าย จ านวน 1 ครั้ง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ของประธานศูนย์เครือข่าย ในประเด็น การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมกับการเกษตรในพ้ืนที่ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ หรือ ในประเด็นอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ 

 

5. แผนปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน
 (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

10 โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร    351,800 (รหัสงบประมาณ 0701140734000000 รหัสกิจกรรมหลกั 070114800O1114)
   10.1 กิจกรรมศูนยเ์รยีนรูก้ารเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร    351,800
        1. บริหารจัดการเพือ่ขับเคล่ือนการด าเนินงาน
                1.1 ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก .
                     1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวดั คน          24        19,200  สนง.เกษตรจังหวดันครพนม       9,600     9,600 วา่ที่ ร.ต.ภัครชานนท์ สายแกว้

นวส.ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต

                     2) ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอ าเภอ คน        180        72,000  สนง.เกษตรอ าเภอ 12 อ าเภอ
คน          15          6,000  สนง.เกษตรอ าเภอเมอืงนครพนม       3,000     3,000  อ าเภอเมอืงนครพนม
คน          15          6,000  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก       3,000     3,000  อ าเภอปลาปาก
คน          15          6,000  สนง.เกษตรอ าเภอท่าอเุทน       3,000     3,000  อ าเภอท่าอเุทน
คน          15          6,000  สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์       3,000     3,000  อ าเภอโพนสวรรค์

คน          15          6,000  สนง.เกษตรอ าเภอนาหวา้       3,000     3,000  อ าเภอนาหวา้
คน          15          6,000  สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม       3,000     3,000  อ าเภอศรีสงคราม

คน          15          6,000  สนง.เกษตรอ าเภอนาทม       3,000     3,000  อ าเภอนาทม
คน          15          6,000  สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง       3,000     3,000  อ าเภอบ้านแพง
คน          15          6,000  สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร       3,000     3,000  อ าเภอเรณูนคร
คน          15          6,000  สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม       3,000     3,000  สนง.กอ.ธาตุพนม
คน          15          6,000  สนง.เกษตรอ าเภอนาแก       3,000     3,000  อ าเภอนาแก
คน          15          6,000  สนง.เกษตรอ าเภอวงัยาง       3,000     3,000  อ าเภอวงัยาง

                1.2 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจังหวดัเพือ่ขับเคล่ือน ศพก. คน        104        41,600  สนง.เกษตรจังหวดันครพนม     20,800   20,800 นายอไุรรักณ์ ไชยเทพ
นวส.ปฏิบัติการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

        2. พฒันาเกษตรกร คน          24
                2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กบัเกษตรกรผู้น า ราย        360      144,000  ศพก.12 อ าเภอ

ราย          30        12,000  ม.4  ต.วงัตามวั อ.เมอืงนครพนม       6,000     6,000  อ าเภอเมอืงนครพนม
ราย          30        12,000  ม.2  ต.หนองฮี อ.ปลาปาก       6,000     6,000  อ าเภอปลาปาก
ราย          30        12,000  ม.13  ต.โนนตาล อ.ท่าอเุทน       6,000     6,000  อ าเภอท่าอเุทน
ราย          30        12,000  ม.7 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์       6,000     6,000  อ าเภอโพนสวรรค์

ราย          30        12,000  ม.7  ต.ท่าเรือ อ.นาหวา้       6,000     6,000  อ าเภอนาหวา้
ราย          30        12,000  ม.3 ต.นาเด่ือ อ.ศรีสงคราม       6,000     6,000  อ าเภอศรีสงคราม

ราย          30        12,000  ม.2 ต.หนองซน อ.นาทม       6,000     6,000  อ าเภอนาทม
ราย          30        12,000  ม.3  ต.นางัว อ.บ้านแพง       6,000     6,000  อ าเภอบ้านแพง
ราย          30        12,000  ม.3 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร       6,000     6,000  อ าเภอเรณูนคร
ราย          30        12,000  ม.6 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม       6,000     6,000  สนง.กอ.อธาตุพนม
ราย          30        12,000  ม.3  ต.พมิาน อ.นาแก       6,000     6,000  อ าเภอนาแก
ราย          30        12,000  ม.2 ต.ยอดชาด อ.วงัยาง       6,000     6,000  อ าเภอวงัยาง

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
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 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน
 (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

10 โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร    351,800 (รหัสงบประมาณ 0701140734000000 รหัสกิจกรรมหลกั 070114800O1114)
   10.1 กิจกรรมศูนยเ์รยีนรูก้ารเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร    351,800
                2.2 พฒันาเกษตรกรผู้น า ศพก.ระดับอ าเภอ ราย        140        35,000  ศพก. 12 อ าเภอ

ราย 10          2,500  ม.4  ต.วงัตามวั อ.เมอืงนครพนม       2,500  อ าเภอเมอืงนครพนม
ราย 19          4,750  ม.2  ต.หนองฮี อ.ปลาปาก       4,750  อ าเภอปลาปาก
ราย 10          2,500  ม.13  ต.โนนตาล อ.ท่าอเุทน       2,500  อ าเภอท่าอเุทน
ราย 10          2,500  ม.7 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์       2,500  อ าเภอโพนสวรรค์

ราย 12          3,000  ม.7  ต.ท่าเรือ อ.นาหวา้       3,000  อ าเภอนาหวา้
ราย 12          3,000  ม.3 ต.นาเด่ือ อ.ศรีสงคราม       3,000  อ าเภอศรีสงคราม

ราย 10          2,500  ม.2 ต.หนองซน อ.นาทม       2,500  อ าเภอนาทม
ราย 12          3,000  ม.3  ต.นางัว อ.บ้านแพง       3,000  อ าเภอบ้านแพง
ราย 10          2,500  ม.3 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร       2,500  อ าเภอเรณูนคร
ราย 13          3,250  ม.6 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม       3,250  สนง.กอ.อธาตุพนม
ราย 12          3,000  ม.3  ต.พมิาน อ.นาแก       3,000  อ าเภอนาแก
ราย 10          2,500  ม.2 ต.ยอดชาด อ.วงัยาง       2,500  อ าเภอวงัยาง

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 
 

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
6.1 ผลผลิต (output) 

1. มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่าย  
                    ในพ้ืนที่ทุกอ าเภอ 

2. เกษตรกรต้นแบบสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร  
3. เกษตรกรมาเรียนรู้เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดฤดูกาลผลิต  

                     เช่น กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
 

6.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
1. เกษตรกรที่มาเรียนรู้ที่ ศพก. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
2. เกษตรกร องค์กรเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินค้า

เกษตร ส่งผลให้มีความเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้ 
 

6.3 ตัวชี้วัด  
1. ศพก. และเครือข่าย ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่เกษตรกร จ านวน 12 ศูนย์ 
2. เกษตรกรผู้น าที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. และศูนย์เครือข่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

                    สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้ 
 

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
        กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม   

   1. นายวินัย คงยืน ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
2. ว่าที่ร้อยตรีภัครชานนท์ สายแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

        โทรศัพท์:0-4251 2004 โทรสาร :   0-4251-1215 
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โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2563 
กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (การพัฒนาศูนย์เครือข่าย) (ศจช.) 

จังหวัดนครพนม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
      สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในปัจจุบันมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นทั้งชนิดและปริมาณ และมีการแพร่กระจาย
อย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตรอีกทั้งยังส่งผลให้เกษตรกรยังสูญเสียโอกาสที่จะ   
มีรายได้ จากการขายผลผลิตการเกษตรส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ การระบาดของศัตรูพืช    
ในปัจจุบันบางชนิดถึงแม้จะมีการระบาดของศัตรูพืชบางชนิด ในขณะที่ศัตรูพืชบางชนิดมีการระบาดเพ่ิมขึ้น
และรุนแรง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา สภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการของเกษตรกร ที่จะส่งผล         
ต่อปริมาณการระบาดและการท าลายที่รุนแรง อันเนื่องจากการจัดการศัตรูพืชของเกษตรกรด าเนินการ  
โดยการพ่ึงพาสารเคมีเป็นหลัก  อาศัยประสบการณ์และความเคยชิน  ขาดความรู้ด้าน วิชาการ นอกจากจะท าให้เกิด
การระบาดที่รุนแรงของศัตรูพืชบางชนิดยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการปนเปื้อนของส ารเคมี   
ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ และระบบนิเวศน์ถูกท าลาย ท าให้ศัตรูธรรมชาติถูกท าลาย  ซึ่งการจัดการ ศัตรูพืชให้
มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน   ทั้งเกษตรกร  
กลุ่มเกษตรกร ชุมชนและหน่วยราชการ โดยเริ่มตั้งแต่การเฝูาระวังโดยการส ารวจและติดตามสถานการณ์  
การแจ้งเตือนภัย และก าจัดเมื่อเกิดการระบาด เพ่ือยับยั้งไม่ให้ขยายพ้ืนที่เป็นวงกว้าง เกษตรกร ชุมชน  
ส ามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองและยั่งยืน และเป็นกลไกในการขับเคลื่ อนงานด้านจัดการศัตรูพืชชุมชน 
การสร้างเครือข่ายด้านการจัดการศัตรูพืช และส่งเสริมการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จึงด าเนินการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  เพ่ือเป็นกลไก 
ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้การจัดการศัตรูพืชที่ถูกต้อง ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตชีวภัณฑ์ 
ใช้เองเพ่ิมขึ้น เพ่ือยกระดับความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชชุมชนให้แก่ เกษตรกร และช่วยเหลือให้เกษตรกร
ส ามารถจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้อง เพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยตนเอง เพ่ือท าให้เกษตรกร   
ชุมชน มีความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืช เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน
การผลิต รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ี 
 2.2 เพ่ือให้เกษตรกร ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ ชีวภัณฑ์ และปัจจัยอ่ืนๆ ที่ใช้ส าหรับควบคุมศัตรูพืชได้
ด้วยตนเอง รวมทั้งจัดหาและบริการจ าหน่ายปัจจัยชีวภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และ
เพ่ิมรายได้อย่างยั่งยืน 

2.3 เพ่ือเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ 

 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ   
           - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จ านวน  24 ศูนย์ ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 



     | 58 

 

4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
   4.1 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย 
       4.1 .1  กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)  
                 การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน งบประมาณ 15,000 บาท  
(หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย) 
         วิธีการด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการการคัดเลือก 
ด าเนินการคัดเลือก ศจช.ดีเด่น ระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยใช้  
“แบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินศักยภาพและคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น” เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
คัดเลือก  
   

5. แผนการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน  (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสง่เสรมิเศรษฐกิจฐานราก    697,700
10 โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร    351,800 (รหัสงบประมาณ 0701140734000000 รหัสกิจกรรมหลกั 070114800O1114)

   10.1 กิจกรรมศูนยเ์รยีนรูก้ารเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร    351,800
        3. การพฒันาศูนย์เครือข่าย
                3.1 การพฒันาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน
                     1) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน จังหวดั            1        15,000  ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 12 อ าเภอ       5,000       5,000     5,000 น.ส.ชไมพร พรหมจรรย์
                3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมปีระสิทธภิาพ นวส.ปฏิบัติการ
                     1) ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จังหวดั            1        15,000  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 12 อ าเภอ       5,000       5,000     5,000 กลุ่มอารักขาพชื
                     2) จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย แปลง            2        10,000  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

           1          5,000  ม.9 ต.พนอม อ.ท่าอเุทน       5,000
           1          5,000  ม.3 ต.บ้านแกง้ อ.นาแก       5,000

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 ผลผลิต (Output) 
      - เกิดการพัฒนา ประชาสัมพันธ์ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 
 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      - เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เป็นต้นแบบในการเพ่ิมคุณภาพและลดต้นทุนการ
ผลิต จากการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช  

 ตัวช้ีวัด (KPI) 
      - เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ร้อยละ 10 สามารถเป็นวิทยาการด้านการจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน   
 

 7.  หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
           กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม   
   1. นายราชันย์  ไชยศิลป์  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช    

2. นางสาวชไมพร  พรหมจรรย์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
            โทรศัพท์ :  0-4251-2476 โทรสาร :   0-4251-1215 
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โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2563 
กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (การพัฒนาศูนย์เครือข่าย) (ศดปช.) 

จังหวัดนครพนม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของ

ชุมชนส าหรับแก้ไขปัญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้  และ
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตร  โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ในประเด็นการเพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต รวมทั้งยังเป็นจุดที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้าน
การเกษตรต่างๆ กับเกษตรกร อีกทั้งยังใช้เป็นจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร และ
เกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเอง 

ศูนย์จัดการดนิปุ่ยชุมชน (ศดปช.) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ่ยที่ถูกต้อง  อีกหนึ่ง
กลไกในการขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  ศูนย์จัดการดินปุ่ยชุมชน
ยังเป็นแหล่งจ าหน่าย รวบรวม จัดหาปัจจัยการผลิต รวมไปถึงการบริการวิชาการด้านดินและปุ่ย การตรวจ
วิเคราะห์ดิน  ผลิตปุ่ยอินทรีย์ใช้เอง โดยสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ่ยชุมชน ที่มีองค์ความรู้ด้านดินและปุ่ย  
เพื่อยกระดับความรู้ด้านดินและปุ่ยให้แก่ เกษตรกรในชุมชน  และช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถ จัดการดิน
และใช้ ปุ่ยอย่างถูกต้อง เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยตนเอง  สนับสนุนการท างานของกรมส่งเสริม
การเกษตร ด้านดินและปุ่ย  

 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินและการใช้ปุ่ย การบริหารจัดการ รวมทั้ง

การให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ี 
2.2 เพ่ือเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ

เกษตรในพื้นที ่
 

3.  เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
           - ศูนย์จัดการดินปุ่ยชุมชน  12 ศูนย์ 
 

4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 25,000 บาท (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
 4.1 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรม 
                 1) ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน งบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
(จังหวัดเบิกจ่าย) 
                     ส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ่ย
ชุมชน ที่มีผลส าเร็จในการด าเนินการดีเด่น ตามหลักเกณฑ์ที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ่ยก าหนด 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์และการลงพ้ืนที่เพ่ือประเมินผลส าเร็จ ถอดองค์ความรู้ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ 
และพิจารณาคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ่ยชุมชนที่มีผลส าเร็จดีเด่น ปี 2563 จังหวัดละ 1 ศูนย์  
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พร้อมทั้งด าเนินการจัดท าสื่อวิดีทัศน์ความยาว 3-5 นาที เพ่ือแสดงให้เห็นผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดผลส าเร็จที่เข้าใจได้ง่าย ส่งกรมส่งเสริมการเกษตรและเผยแพร่สู่สาธารณชน เพ่ือประชาสัมพันธ์
แนะน าศูนย์ต้นแบบและให้ศูนย์จัดการดินปุ่ยชุมชนอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป  
     ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึง 

  1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ่ยไปสู่การใช้ปุ่ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ของเกษตรกร
สมาชิก ศดปช. 

  2. การขยายผลการใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ่ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตไปสู่ชุมชน ศพก. และ
แปลงใหญ่ 

       3. การมีเกษตรกรสมาชิกที่เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งจ านวน และประเด็นที่เชี่ยวชาญ 
เช่น ด้านเก็บตัวอย่างดิน ด้านการตรวจวิเคราะห์ดิน ด้านการให้ค าแนะน าการจัดการดินและการใช้ปุ่ย ด้าน
การผสมปุ่ยเคมี ด้านการผลิตและใช้ปุ่ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ่ยลดต้นทุน 
(วิทยากรเกษตรกร)  

      4. อ่ืน ๆ ที่บ่งบอกความส าเร็จของการด าเนินงานขับเคลื่อน ศดปช. ที่สามารถแสดงให้
เห็นเป็นรูปธรรม เช่น การด าเนินการลักษณะธุรกิจชุมชน 
 

 2) จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย งบประมาณ 10,000 บาท  
(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) (จังหวัดด าเนินการ) 

      ส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอคัดเลือก ศดปช . เพ่ือจัดท า
แปลงเรียนรู้ จ านวน 2 แปลง ต่อจังหวัด โดยพิจารณาด าเนินการในแปลงผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก หรือพืชที่มี
ศักยภาพของจังหวัดนั้นๆ โดยเกษตรกรสมาชิกของ ศดปช. ที่คัดเลือกให้จัดท าแปลงเรียนรู้ต้องสามารถเป็น
วิทยากรเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรในชุมชน และพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยีด้านดินและปุ่ย
ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิต  ที่เป็นที่สนใจและสมควรถ่ายทอดสู่เกษตรกร เช่น การใช้ปุ่ยเคมี
ตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ่ยสั่งตัด การใช้ปุ่ยชีวภาพ การใช้ปุ่ยอินทรีย์ เช่น ปุ่ยคอก ปุ่ยหมัก /ปุ่ยหมักเติม
อากาศ ปุ่ยพืชสด หรือการไถกลบตอซังพืชหลัก เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินและปรับปรุงโครงสร้างของดิน การใช้
วัสดุปรับปรุงดิน เช่น ปูนเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ดินเป็นกรด หรือ การใช้หลายๆ วิธีร่วมกัน โดยต้องมีแปลงที่
ปฏิบัติตามวิธีการของเกษตรกรเป็นแปลงเปรียบเทียบ   

 - เจ้าหน้าที่อ าเภอร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้เก็บข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต 
ปริมาณผลผลิต และคุณภาพของผลผลิต รวมทั้งความแตกต่างในแง่อ่ืน ๆ เช่น ความแข็งแรง ความทนทาน
ต่อโรคแมลงของต้นพืช  
 - ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอจัดท าปูายแปลงเรียนรู้เพ่ือแสดง
รายละเอียดของการจัดท าแปลงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้กับเกษตรกรสมาชิก ศดปช. 
และเกษตรกรในชุมชนได้ทราบ  
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5. แผนการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน  (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสง่เสรมิเศรษฐกิจฐานราก    697,700
10 โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร    351,800 (รหัสงบประมาณ 0701140734000000 รหัสกิจกรรมหลกั 070114800O1114)

   10.1 กิจกรรมศูนยเ์รยีนรูก้ารเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร    351,800
        3. การพฒันาศูนย์เครือข่าย
                3.1 การพฒันาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน
                     1) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน จังหวดั            1        15,000  ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 12 อ าเภอ       5,000       5,000     5,000 น.ส.ชไมพร พรหมจรรย์
                3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมปีระสิทธภิาพ นวส.ปฏิบัติการ
                     1) ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จังหวดั            1        15,000  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 12 อ าเภอ       5,000       5,000     5,000 กลุ่มอารักขาพชื
                     2) จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย แปลง            2        10,000  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

           1          5,000  ม.9 ต.พนอม อ.ท่าอเุทน       5,000
           1          5,000  ม.3 ต.บ้านแกง้ อ.นาแก       5,000

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 
 

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 6.1 ผลผลิต (Output) 
       - ศูนย์จัดการดินปุ่ยชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดินและปุ่ยของเกษตรกรในชุมชน 
 6.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                 1.  เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ่ยชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ่ยไปสู่การใช้ปุ่ยเพ่ือ
ลดต้นทุนการผลิต 

       2.  ขยายผลการใช้เทคโนโลยีการใช้ปุย่เพ่ือลดต้นทุนการผลิตไปสู่ชุมชน  ศพก. และแปลงใหญ ่
 

 6.2 ตัวช้ีวัด (KPI) 
             1. เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ่ยชุมชนร้อยละ 70 มีความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร การลดต้นทุนการผลิต การจัดการดินปุ่ย 
         2. สมาชิก ศดปช. ร้อยละ 10 สามารถเป็นวิทยากรด้านดินและปุ่ย  
 

 7.  หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
              ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม  กลุ่มอารักขาพืช  
   1. นายราชันย์  ไชยศิลป์  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช    

2. นางสาวชไมพร  พรหมจรรย์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
            โทรศัพท์ :  0-4251-2476   โทรสาร :   0-4251-1215 
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โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 
จังหวัดนครพนม 

1. ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  (16) เศรษฐกิจฐานราก  แผนย่อย : การสร้างสภาพแวดล้อม

และกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่  
การปฏิบัติ ข้อ 3.3 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
3.3.2 (16) การพัฒนาภาคการเกษตร พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุน
เกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างบุคลากรด้านการเกษตร โดยการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ 

4. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 4.2 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
4.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากรชีวภาพ และเพ่ิม
สมรรถนะของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตรในการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการการผลิต การแปรรูปและการตลาด ด้ายการจัดตั้งสถาบันบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม 

5. กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงในอาชีพ
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

6. นโยบายรัฐบาลหลัก ด้านที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
7. นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ปัจจุบัน 
ภาคการเกษตรของไทยต้องเผชิญปัญหาและความท้าทายนานัปการ เช่น การขาดความรู้ของเกษตรกร  
ผลผลิตล้นตลาด ต้นทุนการผลิตสูง การขาดแคลนน้ าสลับกับปัญหาอุทกภัย ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 
เนื่องจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตร และการเติบโตของเมือง ปัญหาการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนโครงสร้างประชากรที่ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และความท้าทายจากภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ การกีดกันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร และความเปลี่ยนแปลงขอ ง
ตลาดโลก ปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ความยากจนของเกษตรกรรายย่อย
และน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ในที่สุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีนโยบายปฏิรูป
การเกษตรของประเทศไทย เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ที่จะต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์     
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนา ทั้งประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรและ
ประโยชน์เพ่ือเกษตรกร ที่จะได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โดย ปี 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้ก าหนดการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็นนโยบายที่ทุกหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องด าเนินการ 
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 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้
เพ่ือให้เกษตรกรทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ด้านการเกษตรที่มี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร จึงได้ก าหนดค านิยามของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หมายถึง 
ผู้ประกอบการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินธุรกิจอย่างทันยุคสมัย มีความ
เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ และถือเป็นเปูาหมายในการพัฒนาเกษตรกร รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม 
มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการองค์กร ทุนและ
ทรัพยากร ผลประโยชน์ของสมาชิก ความรู้ความสามารถ ของสมาชิกและองค์กร และการบริหารเชิงธุรกิจ 
เพ่ือให้เกิดกลุ่มที่เข้มแข็ง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพยิ่งขึ้น และยังได้ด าเนินงานสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่มาตั้งแต่ ปี 2551 มุ่งเน้น
การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเป็นรายบุคคลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหาร
จัดการธุรกิจ และการใช้ระบบสารสนเทศ ต่อมาในปี 2557 มีการด าเนินงานตามนโยบายพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ซึ่งมีการแบ่งช่วงอายุของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ คือ อายุ 17 – 45 ปี  
จึงยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง” และ   
มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็น “ผู้จัดการเรียนรู้” มีเปูาหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มี
ความสามารถด้านการเกษตรทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่   มาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด จนเป็น
เกษตรกรมืออาชีพที่เป็นผู้น าทางการเกษตรในท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ ขับเคลื่อน
งานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จนท าให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้ 
  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ
ยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการการผลิตและการเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตร การบริหารจัดการกิจการ และการตลาดสินค้าเกษตร 
 3.2 เพ่ือสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ เพ่ือสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร 
รายอ่ืน ๆ พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร  
 3.3 เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบเพ่ือสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาการประกอบการ
เกษตรสมัยใหม่ท่ีมีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 4.1 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
       4.1.1 พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและเครือข่าย Smart Farmer/ Smart Farmer ต้นแบบ 
  1) อบรม พัฒนาเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและเครือข่าย Smart Farmer/ Smart Farmer 
ต้นแบบ ระดับจังหวัด จ านวน 50 ราย 
  สถานที่ด าเนินการ ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
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       4.1.2 พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
  1) อบรมเพ่ิมทักษะ  Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการ
กลุ่ม จ านวน 2 กลุ่มๆละ 20 ราย รวม 40 ราย 
  สถานที่ด าเนินการ   

1) กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหนองนางด่อน หมูท่ี่ 2 ต าบลวังยาง อ าเภอวังยาง จังหวัด
นครพนม 
2) กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านดอนดู่ หมู่ 12  ต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม 

  2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer  
ด้วยกระบวนการกลุ่ม จ านวน 2 กลุ่ม 
  สถานที่ด าเนินการ   

1) กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหนองนางด่อน หมู่ที่ 2 ต าบลวังยาง อ าเภอวังยาง จังหวัด
นครพนม 
2) กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านดอนดู่ หมู่ 12  ต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จังหวัด

นครพนม 
 4.2 การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 4.2.1 ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
  1) อบรมเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 20 ราย 

สถานที่ด าเนินการ  ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโพนสวรรค์ 
จังหวัดนครพนม 
 

5. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 172,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
5.1 กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) งบประมาณ 148,000 บาท 

(หนึ่งแสนสี่หม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
  5.1.1 พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart Farmer 
ต้นแบบ งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 
  1. อบรม พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart Farmer 
ต้นแบบ ระดับจังหวัด งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย) 
 วิธีการด าเนินงาน 
 1) ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart 
Farmer ต้นแบบ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 ราย โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1.1) ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกเกษตรกรเปูาหมาย
ที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart 
Farmer) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ผ่านคุณสมบัติเป็น Smart Farmer (SF) Smart Farmer ต้นแบบ 
(SFM) สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร  
ปี พ.ศ. 2563 หรือเกษตรกรทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 ราย โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกคน
จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร  
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  1.2) ประเมินเกษตรกรตามคุณสมบัติ Smart Farmer และบันทึกผลการประเมิน
คุณสมบัติของ Smart Farmer ผ่านทางเว็บไซต์เกษตรกรปราดเปรื่อง(http//:www.thaismartfarmer.net) 
ทุกราย ถ้าเกษตรกรรายใด ผ่านทั้ง 15 ตัวบ่งชี้ ให้ท าการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ ต่อไป 
พร้อมทั้งท าการถอดองค์ความรู้ทุกรายที่ผ่านการประเมินเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด  
   * ส าหรับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้ท าการประเมินหลัง
การพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรด้วย 
    1.3) จัดเวทีพัฒนาเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart 
Farmer ต้นแบบ รวมทั้งด าเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ Smart Farmer Smart Farmer 
ต้นแบบ สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
  1.4) ถอดองค์ความรู้เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่ผ่านการประเมินเป็น  Smart 
Farmer ต้นแบบ ทุกราย ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพ่ือรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร  
  1.5) รายงานผลการด าเนินงาน และแบบถอดองค์ความรู้ ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ภายในเดือน มิถุนายน 2563 
  1.6) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับจังหวัดหรืออ าเภอ 
รวบรวมผลการประเมินศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรหลังการเข้าร่วมโครงการ ภายในเดือนเมษายน 
เพ่ือจัดท าแบบ กสอ.3 ส่งกรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือนพฤษภาคม 2563 

ค าชี้แจงเพิ่มเติม ในกิจกรรมนี้ให้พิจารณาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจากสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี พ.ศ. 2563 เป็นอันดับแรก 
 5.1.2 พัฒนา Smart Farmer  และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
งบประมาณ 48,000 บาท (สี่หม่ืนแปดถันบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) 
   ด าเนินการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
 1. อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer  และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
งบประมาณ 48,000 บาท (สี่หม่ืนแปดพันบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) 
  วิธีการด าเนินงาน  
 1. ส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer , Smart Farmer ต้นแบบ 
และ Young Smart Farmer หรือ คัดเลือกมาจากสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เคยเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร หรือ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2563 หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 ราย 2 กลุ่ม เพ่ือ
เข้าร่วมการอบรมเพ่ิมทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ถ่ายทอดความรู้ให้มีประเด็นเนื้อหาครอบคลุมด้านการพัฒนา
กระบวนการกลุ่มทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 
  1) ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
   2) ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร 
   3) ด้านการจัดการผลประโยชน์ของสมาชิก 
   4) ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ ของสมาชิกและองค์กรเกษตรกร 
   5) ด้านการให้ความส าคัญกับชุมชน 
   6) ด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ 

http://www.thaismartfarmer.net/
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โดยเน้นให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความสามารถในการวิเคราะห์กลุ่ม สามารถจัดท าแผนความต้องการ
ของกลุ่ม(IFPP กลุ่ม) ได้ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดการระดมทุนและกองทุนหมุนเวียน 
เพ่ือให้กลุม่ด าเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน 
  2. สนับสนุนปัจจัยเพื่อการพัฒนา Smart Farmer  และ Young Smart Farmer  
ด้วยกระบวนการกลุ่ม งบประมาณ 60,000 บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) 
  วิธีการด าเนินงาน 
  1) ส านักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร หรือ Young Smart 
Farmer จังหวัดละ 2 กลุ่ม  โดยคุณสมบัติตามเงื่อนไขอย่างน้อย 1 ข้อ ดังนี้ 
   1.1) เป็นกลุ่มที่ผ่านการประเมินเป็น Smart Group Model  
   1.2) เป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มีสมาชิกกลุ่มผ่านการประเมินเป็น Smart 
Farmer หรือ Young Smart Farmer มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
   1.3) เป็นกลุ่ม Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer ที่รวมตัวกันเพ่ือจัดตั้ง
เป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 

 2) ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้การสนับสนุนกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือก 
โดยสนับสนุนให้ตรงตามความต้องการของกลุ่ม  
ทั้งนี้ กลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่ากลุ่มละ 15 ราย  

เงื่อนไข 1. ก่อนที่จะกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือการพัฒนา Smart Farmer และ Young 
Smart Farmer ต้องมีสมาชิกผ่านการอบรมเพ่ิมทักษะ Smart Farmer  และ Young Smart Farmer ด้านการบริหาร
จัดการกลุ่มก่อน  
 2. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) บูรณา
การการท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.2 กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer งบประมาณ 24,000 บาท 
(สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
  5.2.1 การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ งบประมาณ 24,000 บาท (สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
(จังหวัดเบิกจ่าย) 
   1. ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
    1) อบรมเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
     ส านักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับเครือข่าย Young 
Smart Farmer ระดับจังหวัด จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่น
ใหมใ่ห้กับเจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ที่เป็นเครือข่ายศูนย์ และคณะท างานผู้
ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด ตามความต้องการของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
และเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดละ 20 ราย จ านวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วนั เน้นกระบวนการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้เพ่ือปรับแนวคิดและสร้างเสริมกระบวนการท างานของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่และ
เครือข่าย Young Smart Farmer พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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6. แผนปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน
 (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

11 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer)    172,000
   11.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) ราย        20    148,000 (รหัสงบประมาณ 0701140721000000 รหัสกิจกรรมหลกั 070114800O1112)
         1. การพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)
            1.1 พฒันาเพิม่ศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/ ราย          50        40,000 นายสาโรจน์ ศรีรัตน์
                 Smart Farmer ต้นแบบ นวส.ช านาญการ
                     1) อบรม พฒันาเพิม่ศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย ราย          50        40,000  ส านักงานเกษตรจังหวดันครพนม     40,000 กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร
                        Smart Farmer/Smart Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวดั
            1.2 พัฒนา Smart Farmer  และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม ราย          40        48,000
                     1) อบรมเพิม่ทักษะ Smart Farmer  และ Young Smart Farmer
                        ด้านการบริหารจัดการกลุ่มกระบวนการกลุ่ม ราย          20        24,000  กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหนองนางด่อน     12,000   12,000 อ าเภอวงัยาง

 ม. 2 ต.วงัยาง อ.วงัยาง
ราย          20        24,000  กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านดอนดู่     12,000   12,000 อ าเภอปลาปาก

 ม. 12  ต.กตุาไก ้อ.ปลาปาก
                     2) สนับสนุนปัจจัยเพือ่การพฒันา Smart Farmer  และ กลุ่ม            2        60,000
                        Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม กลุ่ม            1        30,000  กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหนองนางด่อน     30,000 อ าเภอวงัยาง

 ม. 2 ต.วงัยาง อ.วงัยาง
กลุ่ม            1        30,000  กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านดอนดู่     30,000 อ าเภอปลาปาก

 ม. 12  ต.กตุาไก ้อ.ปลาปาก
   11.2 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุน่ใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ราย        20      24,000 (รหัสงบประมาณ 0701140721000000 รหัสกิจกรรมหลกั 070114800O1111) นายสาโรจน์ ศรีรัตน์
         1. การพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ นวส.ช านาญการ
            1.1 ขับเคล่ือนการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร
                     1) อบรม เพิม่ศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ราย          20        24,000 ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม ่ 24,000    

ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

   

7. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 7.1 ผลผลิต (Output) 
       1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
  1) จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับเป็น Smart Farmer ต้นแบบ 
  2) จ านวน Smart Farmer และ Young Smart Farmer ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
 3) จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือการพัฒนา 
Smart Farmer และ Young Smart Farmer 
       2. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
  1) จ านวน Young Smart Farmer ที่ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
  2) จ านวนเครือข่าย Young Smart Farmer ทีร่ะดับจังหวัด 
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 7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
      1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
      1) เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) คือผู้ประกอบการที่
มีการใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินธุรกิจอย่างทันยุคสมัย มีความเข้มแข็งและพ่ึงพา
ตนเองได้ ตลอดจนเกิดเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ เป็นต้นแบบให้เพื่อนเกษตรกรและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
      2. การพัฒนาการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
        1) เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเป็น Young Smart Farmer มีทักษะทางด้านวิชาการและ
การปฏิบัติด้านเทคโนโลยี เป็นผู้น าด้านการเกษตร สามารถพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตรงตาม
ความต้องการและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่มีการบริหารจัดการการผลิตและ
ธุรกิจการเกษตรและเกิดการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
          7.3 ตัวช้ีวัด 
       เชิงปริมาณ  
        1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
  1) Smart Farmer ได้รับการพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ จ านวน 50 ราย 
  2) Smart Farmer และ Young Smart Farmer ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม จ านวน 40 ราย 
  3) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรได้รับการสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือการพัฒนา Smart 
Farmer  และ Young Smart Farmer จ านวน 2 กลุ่ม 
       2. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
  1) Young Smart Farmer ได้รับการอบรมเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร
รุ่นใหม่ จ านวน 20 ราย 
  2) เครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด จ านวน 1 เครือข่าย 
      เชิงคุณภาพ  
            1. บุตรหลานเกษตรกรและคนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร หันกลับเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรมเพ่ิมมากขึ้น เกษตรกรรุ่นใหม่น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ อีกทั้งยังสามารถสร้างแรงจูงใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
ให้แก่เยาวชน เกษตรกร และบุคคลทั่วไปได้ 
           2. เกษตรกรน าแผนการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล และแผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP)       
ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้ มีการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสอดรับกับพ้ืนที่
และสินค้าท าให้ผลผลิตมีคุณภาพดี มุ่งสู่การเป็น Smart Product รวมทั้งมีทักษะผู้ประกอบการเกษตร 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1 เกษตรกรรุ่นใหม่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถด้านการเกษตร ทดแทนเกษตรกรสูงอายุ 
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการท าเกษตรกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ 
และการตลาดสินค้าเกษตร น าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าสินค้าภาคเกษตรต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้น าทางการเกษตรในท้องถิ่น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเชื่อมโยงเครือข่ายกับ
เกษตรกรคนอื่นๆ และเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ 
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 8.2 เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) คือผู้ประกอบการที่มีการ
ใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินธุรกิจอย่างทันยุคสมัย มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 
ตลอดจนเกิดเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ เป็นต้นแบบให้เพื่อนเกษตรกร และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม  
 1. นายวีรพงศ์  วรรณลา   ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 2. นายสาโรจน์  ศรีรัตน์   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

     โทรศัพท์  04 251 1276   Email : nakhonphanom@doae.go.th 
 

ทั้งนี้ สามารถศึกษาวิธีการด าเนินงาน กิจกรรพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพ่ิมเติมได้ตาม
ลิงค์ https://drive.google.com/open?id=1QYiKO6io5Z_pcSEb2crOA_VmS3FUFP8D หรือ QR Cod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nakhonphanom@doae.go.th
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โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP 
 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2563 

จังหวัดนครพนม 
 

1. ความเชื่องโยง 
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (16) เศรษฐกิจฐานราก แผนย่อย : การสร้างสภาพแวดล้อม
และกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง  
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดั น         
สู่การปฏิบัติ ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 1) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน (2) คุ้มครอง
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกรให้มากข้ึน 

4. แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
5. กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงในอาชีพ

และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (4.2) การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
(4.2.4) ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน เพ่ือดูดซับปริมาณสินค้าเกษตรวัตถุดิบออกจากตลาด 
ก าหนดมาตรการจูงใจส าหรับผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร ยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร สนับสนุนช่องทางตลาดใหม่ๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการขยายการลงทุน 
ในกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP 

7. นโยบายรัฐบาลหลัก ด้านที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8. นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ต้องการให้ประเทศไทยมีการขยายตัว
ของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง  ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
และการท่องเที่ยว สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชน
รวมตัวกันประกอบกิจการ โดยอาศัยทรัพยากร แรงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ มาผลิตเป็น
สินค้าหรือบริการที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
อยู่บนพ้ืนฐานการด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ และสามารถ
เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง 
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กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีหน้าที่  
ในการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือก าหนดนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ท าหน้าที่นายทะเบียนในการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนแล้วกว่า 
88,000 แห่ง มีสมาชิกรวมกัน 1.5 ล้านคน ประกอบกิจการทั้งภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรและ 
ภาคบริการ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนตามภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ 
การส่งเสริมความรู้ในการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพได้การรับรองมาตรฐานตรงกับ
ความต้องการของตลาด โดยสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เพ่ือวางแนวทางแก้ไขปัญหา
ของตนเอง เ พ่ือให้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบกิจการในระดับที่สู งขึ้น มีความเข้มแข็ง 
และสามารถแข่งขันได้ในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลท าให้เศรษฐกิจชุมชนมีความยั่งยืนและเป็น
พลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสนับสนุนกลไกการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ  .ศ . 2548  

ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
3.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
3.4 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจชุมชน 
3.5 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
4.1 สนับสนุนกลไกการเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ 

     4.1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  
     4.1.2 ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนคณะอนุกรรมการส ่งเสร ิม 
วิสาหก ิจช ุมชนจ ังหวัดหร ือคณะทำงานทีแ่ต ่งต้ังโดยคณะกรรมการส ่งเสร ิมว ิสาหก ิจช ุมชนจ ังหวัด
 สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 

4.2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน    
     4.2.1 ประเมินศักยภาพและจัดทาแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  

 1) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการ จ านวน 240 ราย 
(วิสาหกิจชุมชน 24 แห่ง) 
  2) สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  จ านวน 12 แห่ง 
  สถานที่ด าเนินการ  ด าเนินการ  12  อ าเภอ 
     4.2.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน   
  1) พัฒนาการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จ านวน 1 เครือข่าย 

สถานที่ด าเนินการ  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนา แปรรูป ผัก ผลไม้และข้าว นครพนม  
เพ่ือสังคม หมู่ที่ 9 ต าบลนาค า  อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
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    4.2.3 ส่งเสริมการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น 
   1) สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น (จังหวัด) 
           สถานที่ด าเนินการ วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวคุณภาพดีบ้านหนองด่อน หมู่ที่ 2 ต าบลวังยาง         

อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
 2) สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เด่น  
           สถานที่ด าเนินการ  
 -วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูไท  หมู่ที่ 5  ต าบลนางาม  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
 -วิสาหกิจชุมชนข้าวทิพมนต์บ้านต้องโพนสวาง  หมู่ที่ 4  ต าบลฝั่งแดง อ าเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม 
     4.2.4 พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
             สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 

5. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 140,100 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
5.1 สนับสนุนกลไกการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
 ด าเนินการเพ่ือให้เกิดนโยบาย แนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมถึงติดตาม 

ผลการด าเนินงาน  ได้แก่ 
  1) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด (จังหวัดละ 2 ครั้ง) 
งบประมาณ 34,900 บาท (สามหม่ืนสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย) 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดแล้วแต่กรณี จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือให้เกิดการประสานงานและบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนภายในจังหวัดอย่างมีเอกภาพ รวมถึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับ
นโยบาย มาตรการ และแผนการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
 2) ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน คณะอนุกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดหรือคณะท างานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
(จังหวัดละ 2 ครั้ง) งบประมาณ 14,200 บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย) 
  ส านักงานเกษตรจังหวัด เลือกด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทน
วิสาหกิจชุมชน คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะท างานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
  1. ในกรณีที่กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
กรุงเทพมหานครหรือจังหวัด ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เริ่ม
ด าเนินการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนที่กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเกิดความ
ต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
  2. คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
  3. คณะท างานทีแ่ต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  
การด าเนินงานตาม 2. และ 3. เพ่ือผลักดันให้เกิดการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามแนวทาง 
ที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดวางไว้ รวมถึงด าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดมอบหมาย 
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           5.2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
 เน้นการด าเนินงานกับวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในพื้นที่หรือใช้วัตถุดิบจากพ้ืนที่ส่งเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ่เป็นหลัก  ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้ 
 1) ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน (จ านวน 24 วิสาหกิจ ชุมชน / 
240 ราย ) งบประมาณ 60,000 บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) 
  1.1) ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนทราบถึงปัญหาของตนและน าไปจัดท าแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรเป็นพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษาวิสาหกิจชุมชนในการด าเนินงาน (เปูาหมาย 24 แห่ง) งบประมาณ 
24,000 บาท (สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)  (อ าเภอเบิกจ่าย) 
  1.2) จังหวัดสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนที่ได้ด าเนินการตาม
ข้อ 1.1 อย่างน้อยอ าเภอละหนึ่งแห่ง เพ่ือให้เกิดการยกระดับกิจการวิสาหกิจชุมชน (เปูาหมาย 12 แห่ง) โดย
คัดเลือกจากวิสาหกิจชุมชน ข้อ 1.1 ที่มีผลการประเมินน้อยเป็นอันดับแรก งบประมาณ 36,000 บาท  
(สามหม่ืนหกพันบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) 
  1.3) ประเมินศักยภาพและรายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนากิจการ อีกครั้งหลังสิ้นสุด
กิจกรรม ให้กรมทราบ (เปูาหมาย 24 แห่ง)   
 2) พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ (จังหวัด ๆ ละ 10 ราย) งบประมาณ 5,000 บาท 
(ห้าพันบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย) 
  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ที่จะรับช่วงการด าเนินกิจการต่อ 
(ทายาท) หรือ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่ประสงค์จะด าเนินกิจการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 
โดยจัดเวทีเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนที่ปร ะสบ
ความส าเร็จ เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับกิจการของตน  
 3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (1 เครือข่าย) งบประมาณ 5,000 บาท  
(ห้าพันบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) 
   3.1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่น สนับสนุนให้เกิดการ
ประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่าย 
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ของเครือข่าย และสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาเครือข่าย (เปูาหมาย   
1 เครือข่าย) 
 4) ส่งเสริมการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น (จ านวน 10 ราย) 
  พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น  
โดยให้ความรู้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเรื่องการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป เพ่ือการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย คือ 

  4.1) กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนด้านการการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น 
(10 ราย) งบประมาณ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)  
   พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดย
ให้ความรู้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเรื่องการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น เช่น การพัฒนากระบวนการผลิต 
การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น และสนับสนุนการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใน
กระบวนการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปขั้นต้น กิจกรรมประกอบด้วย 
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 4.1.1) พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดอบรมถ่ายทอดความรู้/ศึกษาดูงาน ให้กับวิสาหกิจชุมชน
เปูาหมาย โดยคัดเลือกสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจ านวน 10 ราย เข้ารับการอบรมวิชาการที่เกี่ยวข้องและ
เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนเปูาหมาย เช่น ด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น การพัฒนากระบวน     
การผลิต การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนเปูาหมาย หมายถึง วิสาหกิจ
ชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่ประกอบกิจการใหม่หรือเริ่มต้นประกอบกิจการสินค้าแปรรูป
เกษตรด้านอาหาร จ านวน 1 วิสาหกิจชุมชน/จังหวัด ที่มคีุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้  

 1. วิสาหกิจชุมชนที่มีกิจการด าเนินงานในพ้ืนที่ส่งเสริมการเกษตร“แปลงใหญ่” หรือมี
การเชื่อมโยงใช้ผลผลิตจากแปลงใหญ่ในการด าเนินกิจการ 

 2. เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินกิจกรรมด้าน
การแปรรูปสินค้าเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตร 
 4.1.2) สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าสินค้าแปรรูปเกษตรขั้นต้น 
งบประมาณ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย) 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชนเปูาหมาย เป็นต้น เช่น การจัดหาวัตถุดิบ/วัสดุอุปกรณ์การผลิตการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ ที่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ เพ่ือใช้ระหว่างการอบรม
ถ่ายทอดความรู้ และ/หรือมอบให้วิสาหกิจชุมชนใช้ในการประกอบกิจการหลังผ่านการอบรมตาม ข้อ 5.1.1 

 4.2) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าวิสาหกิจชุมชนที่เป็นผลิตภัณฑ์
เด่นของวิสาหกิจชุมชนและมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจและการตลาด (จังหวัดละ 2 ผลิตภัณฑ์) 
งบประมาณ 14,000 บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) ดังนี้ 
 4.1.1) ส านักงานเกษตรอ าเภอสนับสนุนงบประมาณในการออกแบบและจัดท าบรรจุภัณฑ์
หรือฉลากสินค้าใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์เปูาหมายที่ได้รับคัดเลือก โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีองค์ประกอบของฉลาก
ครบถ้วนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกอบด้วยข้อมูล 2 ภาษา คือภาษาไทย 1 ภาษา และ
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา  และมีตราสัญลักษณ์ (LOGO) หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร  
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6.  แผนการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 

 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน
 (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

12 โครงการสง่เสรมิการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลติสนิค้าเกษตร ราย      240    140,100
และผลติภัณฑ์ OTOP  (รหัสงบประมาณ 0701140773000000 รหัสกิจกรรมหลกั 070114800O1116) 
   12.1 กิจกรรมสง่เสรมิและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ราย      240    140,100
         1. สนับสนุนกลไกการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ
            1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกจิชุมชนจังหวดั คร้ัง            1        34,900  สนง.เกษตรจังหวดันครพนม   34,900 นางศิราภรณ์ กลุจิตติวรัิช
            1.2 ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวสิาหกจิชุมชน คร้ัง            1        14,200  สนง.เกษตรจังหวดันครพนม     14,200 นวส.ช านาญการ
                 คณะอนุกรรมการส่งเสริมวสิาหกจิชุมชนจังหวดัหรือคณะท างานที่แต่งต้ัง กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร
                 โดยคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกจิชุมชนจังหวดั
         2. ส่งเสริมและพฒันากจิการวสิาหกจิชุมชน
            2.1 ประเมนิศักยภาพและจัดท าแผนพฒันากจิการวสิาหกจิชุมชน ราย        240        60,000
                    1) ส่งเสริมวสิาหกจิชุมชนประเมนิศักยภาพและจัดท าแผนพฒันากจิการ ราย        240        24,000  สนง.เกษตรอ าเภอ 12 อ าเภอ
                       ราย          20          2,000  สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม       2,000 อ าเภอเมอืงนครพนม

ราย          20          2,000  สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม       2,000 อ าเภอธาตุพนม
ราย          20          2,000  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก       2,000 อ าเภอปลาปาก
ราย          20          2,000  สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์       2,000 อ าเภอโพนสวรรค์
ราย          20          2,000  สนง.เกษตรอ าเภอท่าอเุทน       2,000 อ าเภอท่าอเุทน
ราย          20          2,000  สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม       2,000 อ าเภอศรีสงคราม
ราย          20          2,000  สนง.เกษตรอ าเภอนาแก       2,000 อ าเภอนาแก
ราย          20          2,000  สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร       2,000 อ าเภอเรณูนคร
ราย          20          2,000  สนง.เกษตรอ าเภอนาหวา้       2,000 อ าเภอนาหวา้
ราย          20          2,000  สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง       2,000 อ าเภอบ้านแพง
ราย          20          2,000  สนง.เกษตรอ าเภอนาทม       2,000 อ าเภอนาทม
ราย          20          2,000  สนง.เกษตรอ าเภอวงัยาง       2,000 อ าเภอวงัยาง

                 2) สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพฒันากจิการวสิาหกจิชุมชน แห่ง          12        36,000  สนง.เกษตรอ าเภอ 12 อ าเภอ
แห่ง            1          3,000  สนง.เกษตรอ าเภอเมอืงนครพนม       3,000  อ าเภอเมอืงนครพนม
แห่ง            1          3,000  สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม       3,000  อ าเภอธาตุพนม
แห่ง            1          3,000  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก       3,000  อ าเภอปลาปาก
แห่ง            1          3,000  สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์       3,000  อ าเภอโพนสวรรค์
แห่ง            1          3,000  สนง.เกษตรอ าเภอท่าอเุทน       3,000  อ าเภอท่าอเุทน
แห่ง            1          3,000  สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม       3,000  อ าเภอศรีสงคราม
แห่ง            1          3,000  สนง.เกษตรอ าเภอนาแก       3,000  อ าเภอนาแก
แห่ง            1          3,000  สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร       3,000  อ าเภอเรณูนคร
แห่ง            1          3,000  สนง.เกษตรอ าเภอนาหวา้       3,000  อ าเภอนาหวา้
แห่ง            1          3,000  สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง       3,000  อ าเภอบ้านแพง
แห่ง            1          3,000  สนง.เกษตรอ าเภอนาทม       3,000  อ าเภอนาทม
แห่ง            1          3,000  สนง.เกษตรอ าเภอวงัยาง       3,000  อ าเภอวงัยาง

            2.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวสิาหกจิชุมชน
                 1) พฒันาการสร้างเครือข่ายวสิาหกจิชุมชน เคือข่าย            1          5,000  เครือข่ายวสิาหกจิชุมชนเพื่อพฒันา       5,000 อ าเภอศรีสงคราม

 แปรรูป ผัก ผลไมแ้ละข้าวนครพนม
  เพื่อสังคม ม. 9 ต.นาค า อ.ศรีสงคราม

            2.3 ส่งเสริมการด าเนินงานวสิาหกจิชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรชั้นต้น
                 1) สนับสนุนวสิาหกจิชุมชนในการเพิ่มมลูค่าสินค้าเกษตรแปรรูปชั้นต้น แห่ง            1          7,000  วสิาหกจิชุมชนผลิตข้าวคุณภาพดี       7,000 นางนัยนา คนครอง

 บ้านหนองนางด่อน นวส.ช านาญการ
 ม. 2 ต.วงัยาง อ.วงัยาง กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร

                 2) สนับสนุนการพฒันาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าวสิาหกจิชุมชน แบบ            2        14,000
                    ผลิตภัณฑ์เด่น แบบ            1          7,000  วสิาหกจิชุมชนสมนุไพรภูไท        7,000 อ าเภอเรณูนคร

 ม. 5 ต.นางาม อ.เรณูนคร
แบบ            1          7,000  วสิาหกจิชุมชนข้าวทิพมนต์       7,000 อ าเภอธาตุพนม

 บ้านต้องโพนนสวาง
 ม.4 ต.ฝ่ังแดง อ.ธาตุพนม

            2.4 พฒันาผู้ประกอบการวสิาหกจิชุมชนรุ่นใหม่ คน          10          5,000  สนง.เกษตรจังหวดันครพนม       5,000 นางศิราภรณ์ กลุจิตติวรัิช
นวส.ช านาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
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7. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 7.1 ผลผลิต (output) 

      1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 240 ราย (วิสาหกิจชุมชน 24 แห่ง) ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ด้านการบริหารจัดการกิจการวิสาหกิจชุมชน 

      2. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 10 ราย (1 แห่ง) ได้รับความรู้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
เกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
  7.2 ผลลัพธ์ (outcome) 

      1. วิสาหกิจชุมชนที่สมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการสามารถน าความรู้ที่
ได้มาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 

       2. วิสาหกิจชุมชนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการสร้างเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า
เกษตรทีมี่ในชุมชน และสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น 
 7.3 ตัวช้ีวัด  
       เชิงปริมาณ :  
           1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 240 ราย ได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 
           2. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 10 ราย ได้รับความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
       เชิงคุณภาพ  
           1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและจัดท าแผนพัฒนา
กิจการได้ 
           2. วิสาหกิจชุมชนมีผลการประเมินศักยภาพในการด าเนินกิจการสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 24 แห่ง 
           3. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถเพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในชุมชนและเพ่ิมรายได้
ให้กับวิสาหกิจชุมชน 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดท าแผนพัฒนาการประกอบกิจการและด าเนินการตามแผนได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 
 8.2 วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการแปรรูปผลิตผลการเกษตรในพื้นที่ 

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
           กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม   
           1. นายวีรพงศ์  วรรณลา     ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  

 2. นางศิราภรณ์  กุลจิตติวิรัช   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 3. นางนัยนา   คนครอง          ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท ์  0 4 251 1276   Email : nakhonphanom@doae.go.th 

 
 
 
 
 
 

mailto:nakhonphanom@doae.go.th
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โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี 2563 
จังหวัดนครพนม 

 

1. ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (16) เศรษฐกิจฐานราก แผนย่อย : การสร้างสภาพแวดล้อม
และกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่  
การปฏิบัติ ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร  
(1) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม 

4. แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
5. กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงในอาชีพ

และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ยุทธศาสตร์ที่ 4  

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (4.2) การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจ  
ฐานราก (4.2.1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพ่ือเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 
เพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้าน
เทคโนโลยี การจัดการ และการตลาด สามารถพ่ึงพาตนเองในการพัฒนา มีทักษะในการประกอบการ มีความรู้ 
ความสามารถในดา้นบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานผลผลิตของตน และสามารถเข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลายได้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  
ที่ทันสมัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รวมทั้งพัฒนา
กลุ่มเปูาหมายทั้งแกนน า ทายาทเกษตรกร เกษตรกรในปัจจุบัน และคนในกลุ่มที่จะเข้าสู่ภาคเกษตรในอนาคต  
    7. นโยบายรัฐบาลหลัก ด้านที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
    8. นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน ภายใต้แผนพัฒนา
การเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยเพ่ิมศักยภาพชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก 
ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  ซึ่งนโยบาย
หลักในการพัฒนาประเทศได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ให้สามารถพ่ึงพา
ตนเอง พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย 
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เน้น “Value–Based Economy” ในลักษณะท าน้อยได้มาก (Do less get more) 
การพัฒนาสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม และส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรท าการเกษตร  
แบบผู้ประกอบการ ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยการน านโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 
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ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมแต่ละสภาพพ้ืนที่ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร มีการก าหนดแนวทางด้านการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรในการ
เสริมสร้างศักยภาพผู้น าเกษตรกรและเครือข่ายทั้งในด้านการบริหารจัดการการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร 
รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการลดต้นทุนและขยายโอกาสทางการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้นั้น  
ต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม องค์กรและชุมชนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับ
ของการพ่ึงพาตนเองและในระดับของการแข่งขัน โดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา กลไกหนึ่ง  
ที่สนับสนุนให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถไปสู่เปูาหมายดังกล่าว  
นั่นคือ การน าเอากระบวนการจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มในขั้นพ้ืนฐานไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย  
การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
ให้มีความสามารถในการแสวงหาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดแนวทางในการพัฒนา และการจัดการกับ
ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด รวมทั้งการน าองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยี
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า  
และผลิตภัณฑ์เกษตรมาประยุกต์ในการขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรซึ่งก่อให้เกิดเครือข่าย 
ความร่วมมือทั้งในด้านเชิงธุรกิจและสังคม นอกจากนี้การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรยังต้องค านึงถึงการมีสุขภาวะ
ที่ดีซึ่งได้ต้องอาศัยระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัยหรือระบบอาหารที่ยั่งยืน การส่งเสริมความมั่นคง  
ด้านอาหารจะต้องด าเนินการหลายกิจกรรม เช่น การผลิต การปรุงประกอบอาหาร ถนอมอาหาร การจัดเลี้ยง 
การจัดหา/ส ารองอาหารในภาวะปกติและยามวิกฤต การใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารและการจัดท า 
บ้านเกษตรสมบูรณ์เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความม่ันคงด้านอาหาร 

ดังนั้น การด าเนินการเพ่ือการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้และได้รับ
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม ทั้งเครือข่ายในสาขาอาชีพและเครือข่ายหลากหลายสาขาอาชีพ
ด้านสหวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนให้เกิดผู้น า
เกษตรกรที่มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีของการบริหารงานเกษตรในระดับต่าง ๆ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังว่าจะเกื้อหนุน ให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่ม องค์กรเกษตรกร  
เพ่ือการพัฒนาทางการเกษตรและสังคมเกษตรกรอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

และกลุ่มยุวเกษตรกร) มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้
องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่ งยืน และเสริมเสร้าง
ศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของสมาชิกองค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) ในการด าเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือความ
มั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพ 

3.3 พัฒนากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพ่ือเป็นกลไกในการจัดการ
เรียนรู้รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชน และเครือข่าย 

3.4 ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปและเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
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4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 ด าเนินการในพ้ืนที่ โดยมีกลุ่มเปูาหมาย ดังนี้  
 4.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวน 1 กลุ่ม สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 20 ราย 
      สถานที่ด าเนินการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนสว่าง ต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

4.2 กลุ่มยุวเกษตรกร จ านวน 1 กลุ่ม และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร จ านวน 15 ราย 
     สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์ ต าบลค าเตย อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
4.3 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน จ านวน 1 จุด 
     สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองเทา  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 
4.3 เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรต้นแบบ ที่มีผลงานดีเด่น จ านวน 7 สาขา/ประเภท  
 

5. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 33,000 บาท (สามหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
 5.1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
 1) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน งบประมาณ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) 
 เปูาหมาย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวน 1 กลุ่ม ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในกิจกรรม
พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน 
 งบประมาณ : กลุ่มละ 7,000 บาท  
 ขั้นเตรียมการ  
 ส านักงานเกษตรอ าเภอ เตรียมแผน/รายการจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตที่
จ าเป็นในการพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ตามงบประมาณที่สนับสนุน (ข้อสรุปจากกิจกรรม การจัด
กระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1) 
   วิธีการด าเนินงาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ ดังนี้ 
 1) จัดจ าแนกหมวดหมู่ของเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ที่จ าเป็นในการพัฒนา
กลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และค านวณงบประมาณให้เพียงพอกับรายการสิ่งของที่ต้องการจัดซื้อ  
โดยประเภทของเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ที่สามารถจัดซื้อได้ ยกตัวอย่างเช่น ชุดนิทรรศการ/สื่อ  
องค์ความรู้ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้วัสดุสาธิต เป็นต้น  
          2) จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ตามความต้องการของกลุ่ม ภายใต้
งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน  
          3) จัดท าบัญชีรายการสิ่งของที่จัดซื้อของกลุ่ม 
          4) นัดหมายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือท าการส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต       
                  วิธีการหลังการด าเนินงาน 
                            เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานในกิจกรรมที่ 5.3.1 ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ ดังนี้ 
                             1) จัดท าแบบประเมินแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ตามแบบรายงาน กมบ.2ข เพ่ือประเมิน
หลังจากผ่านกระบวนการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบฯ และสรุปผลการประเมินส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 
                             2) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
ตาม ระบบ e-project (ก.1/1) และผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพตามแบบ กสก. (กิจกรรมเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร)  
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 5.2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร งบประมาณ 5,000 บาท  
(ห้าพันบาทถ้วน)(อ าเภอเบิกจ่าย)  
  สนับสนุนวัสดุเพื่อการพัฒนาทักษะและอาชีพการเกษตรเบื้องต้นตามแผนพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ 
 (1) ส านักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีความพร้อม 
ในการพัฒนาศักยภาพเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group) จ านวน 1 กลุ่ม จากเปูาหมายของ
กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร 
 (2) ส านักงานเกษตรอ าเภอร่วมกับกลุ่มยุวเกษตรกรเปูาหมายจัดท าแผนกิจกรรม   
ที่จะฝึกปฏิบัติ 
 (3) ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจัดซื้อวัสดุ ในการฝึกปฏิบัติ ให้แก่ 
กลุ่มยุวเกษตรกรเปูาหมาย ส าหรับฝึกปฏิบัติตามแผนพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มละ 5,000 บาท  
 (4) ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะและอาชีพการเกษตรและการฝึกปฏิบัติตามแผนพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรที่คัดเลือกตามการด าเนินการ
ตามข้อ 1.1.1) (3)  โดยบูรณาการองค์กรเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน Smart Farmer และ Young 
Smart Farmer ในพ้ืนที่เข้าร่วมสนับสนุนการฝึกปฏิบัติ    
 (5) ส านักงานเกษตรอ าเภอ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงาน
เกษตรจังหวัดทราบ  
 (6) ส านักงานเกษตรจังหวัด ติดตามและก ากับการด าเนินโครงการฯ พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ ไม่เกิน 30 วัน
ท าการ 
 5.3 การส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในระดับชุมชน งบประมาณ 20,000 บาท  
(สองหม่ืนบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) 
 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน  
     วัตถุประสงค์ : สนับสนุนการพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน ตามแผนที่
ได้จากกระบวนการเรียนรู้ระยะท่ี 1 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชนต้นแบบ 
   รูปแบบการสร้างแหล่งอาหาร  
    แปลงรวม : ด าเนินการในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน หรือพ้ืนที่ของโรงเรียน หรือพ้ืนที่
ได้รับอนุญาตให้เข้าไปท าประโยชน์จากเจ้าของที่ดิน หรือพ้ืนที่ตามที่ระบุไว้ในแผนการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เป็นต้น  
    องค์ความรู้ที่จ าเป็น   
   - การปลูกผักปลอดสารพิษ 
   - การปูองกันก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  
   - กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย  
   - การประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ  
   - การถนอมและแปรรูปอาหาร 
   - การขยายพันธุ์พืช และการเก็บเมล็ดพันธุ์ 
   - การด าเนินงานกองทุนเพ่ือการเกษตร 
   - การถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร 
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   ขั้นเตรียมการ  
   ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. จัดจ าแนกหมวดหมู่ของปัจจัยการผลิต/อุปกรณ์ ที่จ าเป็นในการพัฒนาแหล่ง
ผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน และค านวณงบประมาณให้เพียงพอกับรายการสิ่งของที่ต้องการจัดซื้อ 

   2. จัดซื้อปัจจัยการผลิต/อุปกรณ์ ตามแผนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร   
(แผนแปลงรวม) ที่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน  
   3. นัดหมายเกษตรกรเพ่ือท าการส่งมอบปัจจัยการผลิต/อุปกรณ์ ในการพัฒนา
แหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน  
   วิธีการด าเนินงาน   
   1. ส านักงานเกษตรอ าเภอ และผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันวางแผนการ
ด าเนินงานการพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน ก าหนดข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหาร 
และการบริหารจัดการแหล่งอาหารที่เกิดข้ึนให้มีการหมุนเวียนและใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
    1) ผลผลิตที่ได้จากแหล่งอาหารน ามาบริโภคในครัวเรือน แบ่งปัน และ
แลกเปลี่ยนภายในชุมชน  
   2) วางแผนการจัดเลี้ยงอาหารให้แก่เยาวชน หรือผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน โดยใช้ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินการพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน  
    3) ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคและจัดเลี้ยงอาหาร น ามาจ าหน่ายหรือแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และสร้างรายได้ในครอบครัว/ชุมชน 
    4) วางแผนการเก็บส ารองอาหาร/เมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์ในชุมชน โดยด าเนินการ
ตามเอกสารวิชาการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
   5) วางแผนการบริหารจัดการกองทุนความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชนให้มีการหมุนเวียนและใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง โดย
ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานกองทุนเพ่ือการเกษตร 
   2. ส านักงานเกษตรอ าเภอ ท าการส่งมอบปัจจัยการผลิต/อุปกรณ์ ในการพัฒนา
แหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
   3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด าเนินการพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชนใน
รูปแบบแปลงรวม ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  
      4. ด าเนินการจัดเลี้ยงอาหารให้แก่เยาวชน หรือผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
      5. ด าเนินการเก็บส ารองอาหาร/เมล็ดพันธุ์ จากแหล่งอาหารที่เกิดขึ้น 
      6. จัดตั้งกองทุนความม่ันคงด้านอาหาร และบริหารจัดการให้มีการหมุนเวียนและ
ใช้ประโยชน์จากกองทุนได้อย่างต่อเนื่อง  
      7. ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ และผู้ เข้าร่วม
โครงการฯ ร่วมกันขยายผลการสร้างความมั่นคงด้านอาหารไปยังชุนชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง อย่างน้อย 10 ครัวเรือน 
โดยให้ครัวเรือนต้นแบบบ้านเกษตรสมบูรณ์เพ่ิมพูนสุขภาพ ที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เวทีที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ 
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   8. จัดตั้งเป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน และ
เชื่อมโยง เป็นเครือข่ายของ ศพก. ในพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
   วิธีการหลังการด าเนินงาน 
   เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานในกิจกรรม ส านักงานเกษตรอ าเภอ ดังนี้ 
   1. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ด้วย
แบบฟอร์มการส ารวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer และท าการบันทึกผลการประเมินคุณสมบัติ 
Smart Farmer หลังการเรียนรู้ของเกษตรกรลงระบบฐานข้อมูล www.thaismartfarmer.net ด้วย 
        2. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ประเมินสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร 
ด้วยแบบฟอร์มการประเมินผลความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวม
แบบฟอร์ม ฯ เพ่ือแนบส าเนาในภาคผนวกของแบบ คมค.ต้นแบบ 2 ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
   3. ร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท าการถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินงาน
โครงการฯ และสรุปข้อมูลตามแบบฟอร์มการถอดองค์ความรู้ฯ เพ่ือเป็นองค์ความรู้ในการสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารให้แก่ชุมชนอ่ืน ๆ และแนบส าเนาในภาคผนวกของแบบ คมค.ต้นแบบ 2 ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร  
   4. ให้ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ประเมินผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ  
กสก. (กิจกรรมการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน) ตามแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการน า
ความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร ปี 2563  
    สิ่งที่ได้จากการพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน 
     1. แหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน รูปแบบแปลงรวม  
     2. แผนการจัดเลี้ยงอาหารแก่เยาวชน หรือผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
     3. กองทุนความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน รูปแบบต่างๆ ได้แก่ กองทุนเมล็ดพันธุ์/
ต้นพันธุ์ กองทุนแม่พันธุ์ไก่ไข่ และกองทุนออมทรัพย์เพ่ือซื้อปัจจัยการผลิต เป็นต้น   
     4. เกิดการกระจายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพออกสู่ภายนอกชุมชน 
     5. ผลการประเมนิคุณสมบัติของ Smart Farmer หลังเข้าร่วมโครงการฯ  
     6. ผลการประเมินความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน หลังเข้าร่วมโครงการฯ 
     7. ผลการประเมินความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรเพ่ือพัฒนาสู่Smart Group 
     8. รายชื่อครัวเรือนขยายผล อย่างน้อย 10 ครัวเรือน 
    การก ากับ ติดตาม และรายงานผล 
    1. ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดท าเอกสารผลการ
ด าเนินงานพร้อม CD ไฟล์ภาพการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม จ านวน 1 ชุด ตามแบบ คมค.ต้นแบบ 2 ส่งให้
กรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือนมิถุนายน 2563  
   2. ส านักงานเกษตรจังหวัดรายงานผลการด าเนินงานเชิงปริมาณตามระบบ  
e – project (ก.1/1) ภายในเดือนมิถุนายน 2563 
   3. ส านักงานเกษตรจังหวัดบันทึกผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ กสก. (กิจกรรม
การส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในระดับชุมชน) ภายในเดือนมิถุนายน 2563 
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5.4 การสร้างความภาคภูมิใจในการสืบทอดอาชีพเกษตรกร งบประมาณ 1,800 บาท  
(จังหวัดเบิกจ่าย) 

 จัดท าประกาศนียบัตรพร้อมกรอบให้กับผู้ชนะเลิศ อันดับที่ 1 – 3 ในการประกวดทั้ง 7  สาขา  
 

6. แผนปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน
 (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

13 โครงการสรา้งความเข้มแข็งกลุม่การผลติด้านการเกษตร      33,800 (รหัสงบประมาณ 07011407B3000000 รหัสกิจกรรมหลกั 070114800O1117) 
   13.1 กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุม่เกษตรกร      33,800
         1. เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพกลุ่มแมบ่้านเกษตรกร
            1.1 พฒันาศักยภาพกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
                 ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติและเศรษฐกจิครัวเรือน
                 1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพือ่พฒันากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้าน กลุ่ม            1          7,000  กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านโนนสวา่ง       7,000 อ าเภอเรณูนคร
                    การพฒันาคุณภาพชีวติและเศรษฐกจิครัวเรือน  ม.3 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร
         2. เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
            2.1 เสริมสร้างและพฒันากลุ่มยุวเกษตรกรให้มคีวามเข้มแข็ง
                 1) พฒันาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพือ่เตรียมความพร้อมสู่ Smart Group กลุ่ม            1          5,000  รร.ค าเตยอปุถัมภ์ ต.ค าเตย       5,000 อ าเภอเมอืงนครพนม
                     1.1) สนุบสนุนวสัดุเพือ่พฒันาทักษะและอาชีพการเกษตรเบื้องต้น  อ.เมอืงนครพนม
                            ตามแผนพฒันาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ
         3. การส่งเสริมความมัน่คงด้านอาหารในระดับชุมชน
            3.1 ส่งเสริมเคหกจิเกษตรเพือ่สร้างความมัน่คงด้านอาหารระดับชุมชน
                 1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพือ่สร้างแหล่งอาหารระดับชุมชน จุด            1        20,000  ร.ร.ตชด.งบ้านหาดทรายเพ     20,000 อ าเภอท่าอเุทน
                     - วสัดุการเกษตร : เมล็ดพันธุ/์ต้นพันธุ/์พันธุสั์ตว/์ปจัจัยการผลิตอื่นๆ ฯลฯ   ม.5 ต.หนองเทา อ.ท่าอเุทน

         4. การสร้างความภาคภูมใิจในการสืบทอดอาชีพเกษตรกร นางศิราภรณ์ กลุจิตติวรัิช
            4.1 ค่าใช้จ่ายจัดท าประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ ประเภท            1          1,800  สนง.เกษตรจังหวดันครพนม     1,800 นวส.ช านาญการ

กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 
 

7. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
 7.1 ผลผลิต (Output) 

      1. องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร)      
มีการรวมกลุ่ม ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของสมาชิกองค์กรเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการ
ด้านการเกษตร ในการจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการตัดสินใจด าเนินกิจกรรมกลุ่มเพ่ือลด
ต้นทุน เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสทางการแข่งขัน สามารถเพ่ิมศักยภาพชุมชน และเศรษฐกิจฐานรากให้มี 
ความเข้มแข็ง รวมถึงการพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Farmer และ Smart Group และสร้างเครือข่าย 
ในการด าเนินกิจกรรม มีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน 

      2. กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร มีศักยภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ สามารถเป็นกลไกในการจัดการ
เรียนรู้รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชน และเครือข่าย  

      3. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพเพ่ือสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารในระดับชุมชนได้ 
       4. เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่  
และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป 
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 7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
       1. องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร)  
มีความเข้มแข็งเป็น Smart Group สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม ใน 6 ด้าน ได้แก่ การบริหาร
จัดการองค์กร การบริหารทุนและทรัพยากร การจัดการผลประโยชน์ของสมาชิก การพัฒนาความรู้
ความสามารถของสมาชิกและองค์กรเกษตรกร การให้ความส าคัญกับชุมชน และการบริหารจัดการองค์กรเชิง
ธุรกิจ มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้องค์กรเกษตรกรมี
ความเข้มแข็ง มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยเพ่ิม
ศักยภาพชุมชน และเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน
เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ 
      2. เกิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเฉพาะด้าน เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ชุมชน
และกลุ่มเครือข่าย 

 7.3 ตัวชี้วัด 
           เชิงปริมาณ : 
       1. ร้อยละของจ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่มีการพัฒนาศักยภาพและ 
มีผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเพ่ิมขึ้น 1 ระดับ 

       2. ร้อยละของจ านวนสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีความสามารถ 
ในการบริหารจัดการกลุ่ม ใน 6 ด้าน ต่อไปนี้ 
     - ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
     - ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร 
     - ด้านการจัดการผลประโยชน์ของสมาชิก 
      - ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกและองค์กรเกษตรกร 
     - ด้านการให้ความส าคัญกับชุมชน 
      - ด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ 
        3. ร้อยละของจ านวนสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม ใน 4 ด้าน ต่อไปนี้ 
     - ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
     - ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร 
     - ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกและองค์กรเกษตรกร 
     - ด้านการให้ความส าคัญกับชุมชน 
         4. จ านวนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

         เชิงคุณภาพ : 
         1. สมาชิกองค์กรเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการกลุ่ม สามารถบริหารจัดการกลุ่ม 
โดยการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถ การด าเนินกิจกรรมตามปัญหาและความต้องการของสมาชิก 
สร้างเสริมกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมให้ใช้
แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) เพ่ือสร้างช่องทาง/วิธีการลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ให้กลุ่มของตนเอง  รวมทั้ง
เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร และสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Group 
       2. ชุมชนมีแหล่งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพ่ือเป็นแหล่งกระจายความรู้และเป็นกลไกการจัดการ
เรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกรในชุมชน 
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         3. เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง ท าให้มีพลังใจสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพการเกษตร และ
พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เกิดผลดีต่อประเทศ 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร)  
มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดแนวทางในการพัฒนา การจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่น รวมทั้ง
การน าองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านเชิงธุรกิจ
และสังคม ตลอดจนการด าเนินการเพ่ือการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม   

 1. นายวีรพงศ์  วรรณลา     ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
    2. นางศิราภรณ์  กุลจิตติวิรัช   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
    3. นางเชาวณีย์  ศิริสาคร        ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

             โทรศัพท์  0 4 251 1276   Email : nakhonphanom@doae.go.th 
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โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่เกษตร ปี 2563 
จังหวัดนครพนม 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนได้ประสบปัญหาหมอกควัน 
ปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจ าทุกปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่งทั้งในพ้ืนที่ปุา 
และพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งการเผาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจ 
ของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการท าอาชีพการเกษตรโดยตรง กล่าวคือ ท าให้ดินเสื่อมโทรม 
ขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตที่ได้รับต่ ากว่าที่ควรจะเป็น รัฐบาลจึงได้ให้
ความส าคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ
ด าเนินการควบคุมการเผาในพ้ืนที่การเกษตร และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการส่งเสริม 
การหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร ที่มีเปูาหมายในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึง
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึน และน าเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้างต้นแบบในการท าการเกษตรปลอด 
การเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตร 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
           3.1 สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตร 
โดยใช้กลไกของ ศพก. และพ้ืนที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่  
                   1) กิจกรรม ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการ
เผาเกษตรกร อ าเภอละ 50 ราย รวมจ านวน 150 ราย สถานที่ ศพก.อ าเภอปลาปาก, ศพก.อ าเภอศรีสงคราม
และ ศพก.อ าเภอวังยาง 
                   2) กิจกรรม น าร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา/ส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพ่ือแก้ปัญหาการเผาบนพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน อ าเภอละ 50 ราย รวม 150 รายสถานที่ 
ศพก.อ าเภอปลาปาก และศพก.อ าเภอศรีสงคราม  
           3.2 รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตส านึกของเกษตรกรให้หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 
สถานที่ด าเนินการ อ าเภอนาแก เกษตรกร 200 ราย 
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4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ 141,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  4.1 สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่
การเกษตร โดยใช้กลไกของ ศพก. และพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ งบประมาณ 27,000 บาท  
(สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) ในการด าเนินการ มีวิธีการ ดังนี้ 
   4.1.1) ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา 
งบประมาณ 18,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) มีวิธีการ ดังนี้ 
        1) กรณีพื้นที่น าร่องกลุ่มใหม่ 2 กลุ่ม (อ าเภอศรีสงคราม และอ าเภอปลาปาก) 
ด าเนินการ ดังนี้ 
     1.1) ประชุมหารือและประสานความร่วมมือ/บูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง และภาคเอกชน  
     1.2) คัดเลือกและแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรเพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตรของต าบลน าร่อง 
     1.3) จัดเวทีชุมชน/จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง
และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง จ านวน 1 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ความพร้อมของชุมชน และจัดท าแผน
ชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่เกษตร รวมทั้งสร้างมาตรการทางสังคม กฎ ระเบียบ ข้อตกลงของ
ชุมชนเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฯ ตลอดจนประมวลสรุปองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และก าหนด
แผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิธีการผลิต มุ่งสู่การท าการเกษตรปลอดการเผา รวมทั้งวางแผนและก าหนดวิธีการ
แก้ไขปัญหาการเผาฯ ปี 2563 ทั้งนี้ ควรจัดให้มีการให้สัตยาบันหยุดการเผาฯ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กระตุ้น
เตือน และควบคุมไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่เกษตรในพ้ืนที่เปูาหมายอย่างต่อเนื่อง  เกษตรกรอ าเภอละ 50 ราย 
รวมเกษตรกร 100 ราย งบประมาณ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) อ าเภอละ 9,000 บาท 
ได้แก่ อ าเภอปลาปาก และอ าเภอศรีสงคราม (อ าเภอเบิกจ่าย) 
     1.4) เสนอแผนชุมชนที่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ในข้อ 1.3 เข้าสู่เวที
ประชาคมในระดับต าบล และบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นพิจารณาหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณในพ้ืนที่ต่อไป 
     1.5) ประสานความร่วมมือและบูรณาการท างานกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตร 
       2) กรณีพื้นที่น าร่องกลุ่มเดิม 1 กลุ่ม อ าเภอวังยาง งบประมาณ 9,000 บาท 
(เก้าพันบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) ด าเนินการ ดังนี้  
      2.1) จัดเวทีชุมชนเพื่อการทบทวนความรู้ เผยแพร่ข้อมูลกระตุ้นจิตส านึก
เกษตรกรเพ่ือหยุดการเผาในพ้ืนที่การเกษตร 
      2.2) จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรของแต่ละชุมชน และผลักดันให้มีการเกิดการปฏิบัติจริง 
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    4.1.2) น าร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา/ส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อแก้ปัญหาการเผาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน งบประมาณ 60,000 บาท  
(หกหม่ืนบาทถ้วน) (อ าเภอเบิกจ่าย) 
    พื้นที่กลุ่มใหม่ ให้จัดท าจุดน าร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทน
การเผาที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ด าเนินงาน (พ้ืนที่น าร่องกลุ่มใหม่ ศพก. น าร่องกลุ่มใหม่ 2 แห่ง) เพ่ือใช้
เป็นจุดเรียนรู้และศึกษาดูงานในด้านการท าการเกษตรปลอดการเผา งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  
ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอปลาปาก และอ าเภอศรีสงคราม อ าเภอละ 30,000 บาท เกษตรกรอ าเภอละ 80 ราย 
รวม 160 ราย 
    4.1.3) ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาเพื่อสนับสนุนการควบคุมการเผาในพื้นที่
การเกษตร งบปะมาณ 4,500 บาท (จังหวัดเบิกจ่าย) 
  4.2 รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตส านึกของเกษตรกรให้หยุดเผาในพื้นที่
การเกษตร งบประมาณ 50,000 บาท (จังหวัดเบิกจ่าย) โดย  
   -จัดให้มีการรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงวิฤตปัญหาหมอกควัน 
โดยการถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่ข้อมูลแก่เกษตรกรในชุมชน งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอนาแก เกษตรกร 200 ราย 
 

5. แผนปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 ปรมิาณ  งบประมาณ  สถานที่

งาน
 (บาท)  ด าเนินการ เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ผู้รบัผิดชอบ

แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิง่แวดลอ้ม    141,500
14 โครงการสง่เสรมิการหยดุเผาในพ้ืนทีก่ารเกษตร    141,500 (รหัสงบประมาณ 0701147730000000 รหัสกิจกรรมหลกั 070114800O1118)

   14.1 กิจกรรมสง่เสรมิการหยดุเผาในพ้ืนทีก่ารเกษตร    141,500
        1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา
                1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา
                     1) พืน้ท่ี 26 จังหวดัท่ีมกีารเผาสูง
                         - จัดเวทีชุมชน (ถ่ายทอดความรู้ & เผยแพร่ข้อมลูกระตุ้น จิตส านึก ต าบล            3        27,000
                           เกษตรกร/เตรียมความพร้อมในการแกไ้ขปัญหา) ต าบล            1          9,000  ศพก.อ าเภอปลาปาก       9,000 อ าเภอปลาปาก

 ม.2 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก
ต าบล            1          9,000   ศพก.อ าเภอศรีสงคราม       9,000 อ าเภอศรีสงคราม

 ม.3 ต.นาเด่ือ อ.ศรีสงคราม
ต าบล            1          9,000  ศพก.อ าเภอวงัยาง       9,000 อ าเภอวงัยาง

 ม.2  ต.ยอดชาด อ าเภอวงัยาง
                1.2 น าร่องสาธติเทคโนโลยีการจัดการเศษวสัดุการเกษตรทดแทนการเผา
                       1) พืน้ท่ี 26 จังหวดัท่ีมกีารเผาสูง (เฉพาะน าร่องกลุ่มใหม่) ต าบล            2        60,000

ต าบล            1        30,000  ศพก.อ าเภอปลาปาก     30,000 อ าเภอปลาปาก
  ม.2  ต.หนองฮี อ.ปลาปาก

ต าบล            1        30,000  ศพก.อ าเภอศรีสงคราม     30,000 อ าเภอศรีสงคราม
 ม.3 ต.นาเด่ือ อ.ศรีสงคราม

                1.3 ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงาน โครงการ            1          4,500  สนง.เกษตรจังหวดันครพนม       2,250     2,250 น.ส.สุจิตรา นิธยิานันท์
นวส.ช านาญการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

        2. รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์
                2.1 รณรงค์ลดการเผาในท้องถิน่ จังหวดั            1        50,000  ม.3 ต.พมิาน อ.นาแก     50,000 น.ส.สุจิตรา นิธยิานันท์

นวส.ช านาญการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการสง่เสรมิการเกษตร ประจ าปี พ.ศ.2563 (ครัง้ที ่2)
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน หน่วยนับ

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
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6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 6.1 ผลผลิต (output) 
       1. เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มจัดเวทีชุมชน จ านวน 3 ต าบลๆ ละ 1 ครั้ง 
       2. มีการจัดสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุเกษตรทดแทนการเผา จ านวน 2 ต าบล 
 6.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
       จากการจัดเวทีชุมชน ได้แผนชุมชนที่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ เข้าสู่เวทีประชาคมใน
ระดับต าบล และบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืน
พิจารณาหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณในพ้ืนที่ต่อไป 
 6.3 ตัวช้ีวัด  
       เชิงปริมาณ :  
           1. มีการจัดเวทีชุมชน จ านวน 3 ต าบลๆ ละ 1 ครั้ง 
           2. มีการจัดสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุเกษตรทดแทนการเผา อย่างน้อย 2 ต าบล 
       เชิงคุณภาพ 
           1. เกษตรกรมีการลดต้นทุนจากการใช้เศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตปุ่ยหมักทดแทนการเผา 
และการใช้อินทรียวัตถุปรับปรุงบ ารุงดินท าให้โครงสร้างดินดีขึ้น 
           2. พ้ืนที่เผาไหม้ และจุดความร้อน (hotspot) ลดลง ส่งผลให้สุขอนามัยของประชาชนดีขึ้น 
 

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
           1. นายอุดร  ไพศาล  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศ 
           2. นางสาวสุจิตรา  นิธิยานันท์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
               โทร.096-6915928  E-mail : piji77@gmail.com 
 
 


