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คู่มือโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย จังหวัดนครพนม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

1. ความสอดคล้อง 
  1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย  การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
  1.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ภาคเกษตรมีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และประเทศไทยคาดว่าจะ
เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นปัญหาลำดับต้น ๆ       
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพแรงงานและผลิตภาพ จึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
ที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรซึ่งเป็นภาคการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้นสูง (high labor intensive) 
แรงงานไม่สามารถทดแทนโดยเทคโนโลยีหรือปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ ได้ง่ายนัก และยังคงมีระดับผลิตภาพต่ำ 
นอกจากนี้ยังอาจส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรซึ่งคิดเป็นเกือบหนึ่ งในสาม 
ของประชากรไทยอีกด้วย ซึ่งสถานการณ์สูงวัยในครัวเรือนเกษตรอาจเป็นปัจจัยฉุดรั้งต่อการพัฒนาของ 
ภาคเกษตรไทย เพราะครัวเรือนเกษตรกว่าหนึ่งในสามมีแรงงานสูงวัย และเป็นหัวหน้าครัวเรือนด้วย ซึ่งก็อาจ
เป็นอุปสรรคสำคัญในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในภาคการผลิตได้  
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและ
ประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ  
มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความม่ันคงทางสังคม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 

         ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมเกษตรสูงอายุ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเคหกิจเกษตร  
ในครัวเรือนเกษตรสูงวัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย และเพ่ิม
ขีดความสามารถของเกษตรสูงวัยในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา เพื่อสร้างสังคมคุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                     
และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย 
 3.2 เพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรสูงวัยในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
เป้าหมายเกษตรกรสูงวัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย 
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5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
  5.1 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
  5.1.1 จัดเวทีที่ 1 สร้างการรับรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย และ
ถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย จังหวัดละ 1 กลุ่ม    
กลุ่มละ 10 ราย  
  วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างการรับรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย               
และถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจเกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
 สถานที่จัดกระบวนการเรียนรู้  
   1) สำนักงานเกษตรอำเภอในพ้ืนที่  
   2) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพ้ืนที่ 
   3) สถานที่อ่ืนๆ เช่น โรงเรียน ศาลาประชาคมหมู่บ้าน และวัด เป็นต้น 
  องคค์วามรู้ที่จำเป็น   

  1) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
  2) การประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน 
  3) การส่งเสริมเคหกิจเกษตร    
  4) การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  เครื่องมือที่ใช้จัดกระบวนการฯ : เช่น บัตรคำ แผนผังต้นไม้ แผนที่ความคิด (Mind Map) 
เส้นแบ่งเวลา (Time Line) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) เป็นต้น 
 ขั้นเตรียมการ  
 สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ 
  1) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ แก่ทีมงาน และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

  2) แจ้ง วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เวทีที่ 1 แก่กลุ่มเป้าหมาย                  
และชุมชนทราบ 

 ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย การประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุ 
ในชุมชน และถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจเกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย เช่น การสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การจัดการสุขภาวะที่ดีในครัวเรือน
และการประกอบอาชีพทางการเกษตรสำหรับเกษตรกรสูงวัย เป็นต้น   
   การกำกับ ติดตาม 
 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้คำแนะนำการจัดกระบวนการเรียนรู้   
แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ 

  5.1.2 จัดเวทีที่ 2 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ศักยภาพตนเองเพื่อจัดทำแผน                 
และส่งเสริมการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม จังหวัดละ 1 กลุ่ม  
กลุ่มละ 10 ราย  
   วัตถุประสงค์ : ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ศักยภาพตนเองเพ่ือจัดทำแผนส่งเสริม 
การจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม  
  



82 

 

   สถานที่จัดกระบวนการเรียนรู้  
   1) สำนักงานเกษตรอำเภอในพ้ืนที่  
   2) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพ้ืนที่ 
   3) สถานที่อ่ืนๆ เช่น โรงเรียน ศาลาประชาคมหมู่บ้าน และวัด เป็นต้น  
  องค์ความรู้ที่จำเป็น   
   1) ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ  
   2) ทักษะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

     3) การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
      4) การจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์  
 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ : เช่น การบรรยาย การศึกษาจากสถานที่จริง และ
การฝึกปฏิบัติ เป็นต้น 
 ขั้นเตรยีมการ  
 สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ติดต่อประสาน
วิทยากร และแจ้ง วัน เวลา สถานที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เวททีี่ 2 แก่กลุ่มเป้าหมายและชุมชนทราบ 

 ขั้นตอนการดำเนินงาน   
   สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง เพ่ือจัดทำแผนส่งเสริมการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์
ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม 

   ผลที่เกิดขึ้น (Output)  
 แผนส่งเสริมการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วมของ 
ผู้เขา้เขา้ร่วมโครงการ 
  การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
   1) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้คำแนะนำการจัดกระบวนการเรียนรู้  
แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ 
   2) สำนักงานเกษตรจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานในข้อ 5.1.1 และข้อ 5.1.2              
ตามแบบรายงาน เกษตรสูงวัย 1  ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในเดือนมกราคม 2565                       
หรือทาง E-mail : farmdev62@hotmail.com  
  5.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย 
   5.2.1 จัดเวททีี่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การจัดตั้งกองทุน และการจัดทำแผนเพื่อสร้างรายได้
เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม จังหวัดละ 1 กลุ่ม  กลุ่มละ 10 ราย  
  วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่ม การจัดตั้งกองทุน และการจัดทำแผนเพ่ือสร้าง 
รายไดเ้สริมในกลุ่มเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม  
  สถานที่จัดกระบวนการเรียนรู้  
   1) สำนักงานเกษตรอำเภอในพ้ืนที่  
   2) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพ้ืนที่ 
   3) สถานที่อ่ืนๆ เช่น โรงเรียน ศาลาประชาคมหมู่บ้าน และวัด เป็นต้น 
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  องค์ความรู้ที่จำเป็น   
  1) การส่งเสริมการรวมกลุ่ม  
  2) การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการผลิต  
  3) การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร   
  4) การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 

  เครื่องมือที่ใช้จัดกระบวนการฯ : เช่น บัตรคำ แผนผังต้นไม้ แผนที่ความคิด (Mind Map) 
เส้นแบ่งเวลา (Time Line) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) เป็นต้น 
 ขั้นเตรียมการ  
 สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ 
  1) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ แก่ทีมงาน                 
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

  2) แจ้ง วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เวทีที่ 1 แก่กลุ่มเป้าหมาย               
และชุมชนทราบ 

 ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ 

     1) จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับการส่งเสริมการรวมกลุ่ม                  
การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการผลิต การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร                 
แบบมีส่วนร่วม เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ 
   2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด อำเภอ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันจัดต้ัง
เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หรือกลุ่มส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร ตามความเหมาะสม 
  3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด อำเภอ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกัน
ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ และจัดทำแผนดำเนินกิจกรรมสร้างรายไดข้องกลุ่ม 
  4) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันเสนอองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาทักษะตาม 
แผนจดัทำแผนดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้ของกลุ่ม เพ่ือใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เวททีี่ 2  

    5) จัดทำแผนการจัดซื้อปัจจัยการผลิตเพ่ือดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้ เสริม                  
จากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย ให้สอดคล้องกับแผนฯ ในข้อ 3. และความต้องการของกลุ่มฯ            
ในการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในกลุ่มเกษตรสูงวัย  

ผลที่เกิดขึ้น (Output)  
ผลที่จะได้รับจากการดำเนินงานจัดกระบวนการเรียนรู้ในเวททีี่ 1 ประกอบด้วย 

 1) มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หรือกลุ่มส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร  
 2) มีแผนดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้ของกลุ่ม 
  3) องค์ความรู้ที่ต้องการ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เวททีี่ 2 
  4) แผนการจัดซื้อปัจจัยการผลิตเพ่ือดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริม จากการประกอบ
อาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย   
  การกำกับ ติดตาม 
  สำนักงานส่ งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้คำแน ะนำการจัดกระบวนการเรียนรู้   
แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ 
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   5.2.2 จัดเวทีที่ 2 พัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร เพื่อสร้างรายได้เสริม
จากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย จังหวัดละ 1 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ราย                  
   วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาทักษะตามแผนดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมเคหกิจเกษตร 
ในกลุ่มเกษตรสูงวัย 
   สถานที่จัดกระบวนการเรียนรู้  
  1) สำนักงานเกษตรอำเภอในพ้ืนที่  
  2) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพ้ืนที่  
  3) สถานที่อ่ืนๆ เช่น โรงเรียน ศาลาประชาคมหมู่บ้าน และวัด เป็นต้น  
  องค์ความรู้ที่จำเป็น   
  1) ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ  
  2) ทักษะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
  3) ความรู้ด้านเคหกิจเกษตร เช่น การสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และการจัดการสุขภาวะที่ดีในการประกอบอาชีพทางการเกษตรสำหรับ
เกษตรกรสูงวัย เป็นต้น  
 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ : เช่น การบรรยาย การสาธิตและฝึกปฏิบัติ เป็นต้น 
 ขั้นเตรียมการ  
 สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ติดต่อ ประสาน          
และจัดหาวิทยากร ตามแผนฯ ที่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ เวทีที่ 1 และแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ 
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เวทีที่ 2 แก่กลุ่มเป้าหมายและชุมชนทราบ 

 ขั้นตอนการดำเนินงาน   
   สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้               
ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร เพ่ือสร้างรายได้เสริมจาก 
การประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย   
   การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
    1) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้คำแนะนำการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ 
   2) สำนักงานเกษตรจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานในข้อ 5.2.1 และ 
ข้อ 5.2.2 ตามแบบรายงานเกษตรสูงวัย 2 ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในเดือนมีนาคม 2565                        
หรือทาง E-mail : farmdev62@hotmail.com  
   5.2.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบ
อาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย จังหวัดละ 1 กลุ่ม  
    วัตถุประสงค์ : สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในกลุ่มเกษตร               
สูงวัย ตามแผนที่ไดจ้ากกระบวนการเรียนรู้เวทีที่ 1 ตามข้อ 5.2.1 
 ขั้นเตรียมการ  
                        สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ เตรียมแผน/รายการจัดซื้อ
เครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในดำเนินกิจกรรม (ข้อสรุปจากกิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้
เวททีี่ 1 ตามข้อ 5.2.1) 
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   ขั้นตอนการดำเนินงาน  สำนักงานเกษตรจังหวัด  ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ 
ดำเนินการ ดังนี้ 
  1) จัดจำแนกหมวดหมู่ของเครื่องมือ/อุปกรณ์ /ปัจจัยการผลิต ที่จำเป็น 
ในการดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย ตามงบประมาณที่ได้รับ 
การสนับสนุน                 
  2) จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ตามความต้องการของกลุ่ม ภายใต้
งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
  3) จดัทำบัญชีรายการสิ่งของที่จัดซื้อของกลุ่ม 
                           4) ทำการส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 ขั้นตอนหลังการดำเนินงาน 
  เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 5.2.3 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนร่วมกัน
สรุปผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม และวางแผนการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่อง 

ผลที่เกิดขึ้น (Output)  
มีกิจกรรมสร้างอาชีพและมีรายไดเ้พ่ิมจากการดำเนินกิจกรรม 

 กำกับ ติดตาม และรายงานผล 
    1) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน                     
แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ 
     2) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำรายงาน 
ผลการดำเนินงานตามแบบรายงานเกษตรสูงวัย 3 พร้อม CD ไฟล์ภาพการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม  
จำนวน 1 ชุด ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือนกรกฎาคม 2565  
    3) สำนักงานเกษตรจังหวัดรายงานผลการดำเนินงาน ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้ 
       3.1) เชิงปริมาณตามระบบ e – project (ก.1/1)  

            3.2) เชิงคุณภาพตามแบบ กสก. (โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย) 
 

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย. 

64
 

ธ.ค
. 6

4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.พ
. 6

5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย.

 6
5 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย. 

65
 

ก.ค
. 6

5 

ส.ค
. 6

5 

ก.ย
. 6

5 

1. ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

            

   1.1 จัดเวทีที่ 1 สร้างการรับรู้เพ่ือเตรียมความพร้อม
เข้ าสู่ สั งคม เกษตรสู งวั ย  และถ่ ายทอดความรู้                       
ด้ าน เคหกิ จเกษตรเพ่ื อการพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต                   
ในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
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กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย. 

64
 

ธ.ค
. 6

4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.พ
. 6

5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย.

 6
5 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย. 

65
 

ก.ค
. 6

5 

ส.ค
. 6

5 

ก.ย
. 6

5 

   1.2 จัดเวทีที่  2 ประเมินสถานการณ์  วิเคราะห์
ศักยภาพตนเองเพ่ือจัดทำแผน และส่งเสริมการจัดการ
บ้ าน เกษ ตรสมบู รณ์ ในครั ว เรื อน เกษตรสู งวั ย                    
แบบมีส่วนร่วม 

            

2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจาก
การประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย 

            

   2.1 จัดเวทีที่  1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การจัดตั้ ง
กองทุน และการจัดทำแผนเพ่ือสร้างรายได้ เสริ ม  
จากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม 

            

   2.2 จัดเวทีที่  2 พัฒนาทักษะด้านการเกษตร
และเคหกิจเกษตร เพ่ือสร้างรายได้เสริม จากการ
ประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย 

            

   2.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือดำเนินกิจกรรม
สร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตร
สูงวัย 

            

7. ระยะเวลา 
พฤศจิกายน  2564 – มีนาคม 2565 

8. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท (ส่ีหม่ืนบาทถ้วน) 
      8.1 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย งบประมาณ 
4,000 บาท  
  1. จัดเวทีที่ 1 สร้างการรับรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย และถ่ายทอดความรู้                      
ด้านเคหกจิเกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในครัวเรือนเกษตรสูงวัย งบประมาณ 2,000 บาท (อำเภอเบิกจ่าย) 
  2. จัดเวทีที่ 2 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ศักยภาพตนเองเพ่ือจัดทำแผน และส่งเสริมการ
จัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม งบประมาณ 2,000 บาท (อำเภอเบิกจ่าย) 
 8.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ ในกลุ่มเกษตรสูงวัย
งบประมาณ 36,000 บาท 
            1. จัดเวทีที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การจัดตั้งกองทุน และการจัดทำแผนเพ่ือสร้างรายได้เสริม  
จากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม งบประมาณ 2,000 บาท (อำเภอเบิกจ่าย) 
       2. จัด เวที ที่  2  พัฒนาทั กษะด้ านการเกษตรและเคหกิจเกษตร เพ่ื อสร้างรายได้ เสริม  
จากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย งบประมาณ 4,000 บาท (อำเภอเบิกจ่าย) 
       3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้ เสริมจากการประกอบอาชีพ 
ในกลุ่มเกษตรสูงวัย งบประมาณ 30,000 บาท (อำเภอเบิกจ่าย) 
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9. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 9.1 ผลผลิต (output) 
 9.1.1 เกษตรกรสูงวัย จำนวน 10 ราย ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย  
   9.1.2 เกษตรกรสูงวัย จำนวน 1 กลุ่ม มีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างรายได้เสริมจากการประกอบ
อาชีพ และก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง 
 9.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
  ครัวเรือนเกษตรสูงวัยมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได้
ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา เพื่อสร้างสังคมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.3 ตัวชีวั้ด  
  เชิงปริมาณ  เกษตรกรสูงวัยจำนวน 10 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเคหกิจเกษตร                 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย  
    เชิงคุณภาพ ร้อยละ 60 ของเกษตรกรกรสูงวัยที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  ครัวเรือนเกษตรสูงวัยนำความรู้ด้านเคหกิจเกษตรไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ 
ทำให้มีรายได้ที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตลอดจน เพ่ิมขีดความสามารถ  
ของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
      นางเชาวณีย์  ศิริสาคร  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
      โทรศพัท์ 042-511276   E-mail: nakhonphanom@doae.go.th 
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