
คู่มือการดำเนินงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2565 

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจดัการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร 

1. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
          1.1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 

          1.2 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำระดับไร่นา 
1.3  โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ 
1.4 โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน 

2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
2.1  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

1) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
2) โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพ่ือความยั่งยืนทางการเกษตร 
3) โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำชลประทาน (อ่างเก็บน้ำห้วยหวด จ.สกลนคร)  
4) โครงการพัฒนาพ้ืนที่เขื่อนแควน้อย จ.พิษณุโลก 
5) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม 
6) โครงการพัฒนาพ้ืนที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 
7) โครงการพัฒนาพ้ืนที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี 
8) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จังหวัดมุกดาหาร 
9) โครงการพัฒนาพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ จังหวัดพะเยา 
10)  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่อาว จังหวัดลำพูน 
11)  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 
12)  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่เฉพาะฯ 
13)  โครงการพัฒนาพ้ืนที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
14)  โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี 
15)  โครงการโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
16)  โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี 
17)  โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
18)  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ 
19)  โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
20)  โครงการรักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน 
21)  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ 
22)  โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ 
23)  โครงการส่งเสริมการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก 
24)  โครงการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงเฉพาะพ้ืนที่ภูผายล (พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร  

 นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร) 
 



 
25)  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพ้ืนที่รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก 
26)  โครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านอาพัด จังหวัดพัทลุง 
27)  โครงการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
28)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร 
29)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรบ้านกูแบสีราตามแนวพระราชดำริ 
30)  โครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่ 
31)  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพ้ืนที่สระบ่อดินขาว 
32)  โครงการการพัฒนาด้านการเกษตรในเขตพระราชฐาน 

 33) โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
 34) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 35) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่งอน จ.เชียงใหม่ 
 36) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
      กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

      37) โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
      38) โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
      39) โครงการมูลนิธิสิริวัฒนาเซสเชียร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
      40) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ว่างเปล่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)  
      41) โครงการพัฒนาดอยตุง 
      42) โครงการสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ อุทยาน ร.2 

     43) โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพ้ืนที่โครงการ  
                     ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
               44) โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
      45) โครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว 
      46) โครงการศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริฯ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
      47) ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 
      48) โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย 
  จังหวัดเชียงใหม่   
      49) โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
      50) โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
      51) โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง 

 52) โครงการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารในศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวน 
      ชายแดน 4 ภาค 
 53) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชครบวงจรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนายูง 
       จังหวัดอุดรธานี 
 54) โครงการหนึ่งใจ...เกษตรกร 
 55) โครงการโรงเรียนเพียงหลวง 

    



 
56) โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

     57) โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ 
     58) โครงการเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์ 
     59) โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 7 โครงการ  
     60) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
     61) โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม 
                     "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
     62) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพ่ือเป็นต้นแบบในด้านการเกษตร 
                    ตามแนวพระราชดำริ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  

63) โครงการทหารพันธุ์ดี  
2.2  โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 

 3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
3.1 โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 

 4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
          4.1 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

          5.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 

 
1. ความสอดคล้อง 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : เกษตรสร้างมูลค่า  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : เกษตรอัจฉริยะ 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (3) การเกษตร แผนย่อย : เกษตรอัจฉริยะ 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การ
ปฏิบัติ ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 3.2.1 
การพัฒนาภาคการเกษตร 2) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 

4. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2.1) การพัฒนาภาคการเกษตร (2.1.2) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ปรับระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคโดยส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
แห่งอนาคต พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการวางแผนการเกษตร และพัฒนา
เกษตรกรภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร
อัจฉริยะที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุน
เทคโนโลยีแก่เกษตรกรควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผน  
การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

5. แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
6. นโยบายหลัก ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกจิและการกระจายความสามารถในการแข่งขันของไทย 
7. นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
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2. หลักการและเหตุผล 
 2.1 ประเทศไทยก าลังก้าวสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ ต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
การเกษตรเข้ามาทดแทนแรงงาน ลดความเหนื่อยยากของการท าการเกษตรท าให้ลูกหลานเกษตรกรจ านวน
มากไม่ยึดอาชีพเกษตรกรรมสืบต่อจากพ่อแม่ จ านวนเกษตรกรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบัน
เหลือเพียงร้อยละ 35 ของประชากรทั้งประเทศ นอกจากนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปซึ่งเป็น 
วัยสูงอายุคาดการณ์ได้ว่าอีก 10 ถึง 20 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีโอกาสสูงในการเกิดปัญหาวิกฤติทาง
การเกษตรอันเนื่องมาจากการขาดแคลนเกษตรกร และแรงงานภาคการเกษตร 
 2.2 ประเทศเพ่ือนบ้านก าลังเร่งพัฒนาการเกษตรกันอย่างจริงจัง รวมถึงมีการลงทุนโครงการ
พัฒนาการเกษตรจากต่างชาติจ านวนมาก ทั้งเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  
โดยมีการน าเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการผลิตอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพืชเศรษฐกิจและพืชวัตถุดิบของอุตสาหกรรม ทั้งปริมาณและคุณภาพในอนาคตจึงจะเกิดการแข่งขัน
การค้าและราคาสินค้าเกษตรอย่างรุนแรงในภูมิภาคอาเซียน 

2.3 การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรให้เป็นกลไกในการพัฒนาการเกษตรยุคใหม่ของ
ประเทศเพ่ือทดแทนแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพทางการเกษตรทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ  
และเวลา และเพ่ือยกระดับความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีทางการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรขึ้น มีแนวทางการพัฒนา
ให้ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตหลักทางการเกษตรได้มีเครื่องจักรกลการเกษตรใช้เป็นอุปกรณ์ส าคัญในการผลิต  
ลดความเหนื่อยล้า และเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรโดยจะมุ่งเป้าไปที่การด าเนินงานในพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นอันดับแรก เพ่ือให้เกิดผลตอบสนองกลับมายังเศรษฐกิจของประทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

2.4 ทิศทางการส่งเสริม สนับสนุนและลงทุนในการพัฒนา มีเป้าประสงค์ให้เกิดการยกระดับการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตรในการท าการเกษตรของประเทศในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาการเกษตรด้านอ่ืนๆให้บรรลุผลได้อย่างชัดเจนควบคู่กัน ทั้งนโยบายการบริหารจัดการพ้ืน ที่
เกษตรกรรม (Zoning) การท าการเกษตรแปลงใหญ่ ให้ภาคเกษตรของไทยสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วทัน 
ต่อการแข่งขันระดับโลก ในรูปแบบการให้บริการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
โดยหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้เกษตรกรได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยในการผลิต 
และศูนย์ เรียนรู้ชุมชนด้านเครื่องจักรกลการเกษตร เพ่ือเป็นศูนย์น าร่องในการเรียนรู้และให้บริการ
เครื่องจักรกลการเกษตร โดยสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพให้เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการผลิตให้กับชุมชน อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ที่มีการผลิตพืชเศรษฐกิจเป้าหมายในพ้ืนที่การประกาศเป็นเขตท่ีมีความเหมาะสม 
ในการผลิต (Zoning) รวมถึงบ่มเพาะองค์ความรู้ทางเทคนิค ให้ค าแนะน า/ค าปรึกษาแก่เกษตรกร โดยจะมี 
การเตรียมความพร้อมทั้งดา้นองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิคและการบริหารจัดการ รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ 
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในแต่ละแหล่งผลิต โดยให้องค์กรเกษตรกรในชุมชนมีหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการงาน
ในศูนย์เรียนรู้ชุมขนด้านเครื่องจักรกลการเกษตรดังกล่าว  และเกษตรกรผู้ที่เข้ามาใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการให้แก่ศูนย์เรียนรู้ชุมขนด้านเครื่องจักรกลการเกษตรให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไปเองได ้

2.5 ในภาพรวมของการผลิตภาคเกษตรปัจจุบันได้มีการปรับตัวเองโดยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
เพ่ิมข้ึนจ านวนมาก แต่ยังคงเป็นเครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็กที่มตี้นทนุต่ าส าหรับใช้เฉพาะ 
ในครัวเรือนและพ้ืนที่ขนาดเล็ก เพ่ือรองรับสถานการณ์ดังกล่าว จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร 
ทางเทคนิคในท้องถิ่น ในการสนับสนุนให้เกษตรกรได้พัฒนาทักษะและเทคนิคการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร 
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ที่เป็นต้นก าลังของเครือ่งจักรกลการเกษตร ที่ปัจจุบันมีการถือครองอยู่ประมาณ 2.9 ล้านเครื่อง ให้แก่ช่าง 
ในท้องถิ่นให้รองรับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างเพียงพอรวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตรในชุมชนแก่องค์กรเกษตรกร และผู้ประกอบการทั่ วไปที่ด าเนิน
ธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตรในชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิคและ
การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนปัจจัยการผลิตการผลิตและเพ่ิมรายได้สุทธิ
ให้กับเกษตรกร 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะในด้านเทคนิคการใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 
ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจ าท้องถิ่นส าหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรของประเทศ 

3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์
ความรู้ ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 เพ่ือสร้างโอกาส ยกระดับ การเข้าถึงเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และระบบการให้
น้ าแบบอัจฉริยะที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการผลิตพืช และทดแทนแรงงานภาคเกษตรให้แก่เกษตรกร 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ส่งเสริมการท าการเกษตรแปลงใหญ่ หรือศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพกรผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) หรือเกษตรกร Young smart farmer หรือเกษตรกร Smart farmer 
หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หรือเกษตรกรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) หรือเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เป้าหมายจ านวน 4,275 ราย 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้สู่เจ้าหน้าที่เป้าหมาย โดย 
  5.1.1 พัฒนาสื่อความรู้เรื่องการใช้ระบบการให้น้ าแบบอัจฉริยะ ส าหรับใช้ในการถ่ายทอด
ความรู้ ทักษะ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 เรื่อง 
  5.1.2 จัดถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ และสามารถ
ออกแบบระบบการให้น้ าแบบอัจฉริยะ เป้าหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ให้
สามารถถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ด้านทักษะ เทคนิคที่ถูกต้องในการใช้งาน และการออกแบบเบื้องต้นใน
การตดิตั้งระบบการให้น้ าแบบอัจฉริยะ จ านวน 1 ครั้ง 
  ด าเนินการโดยกลุ่มวิศวกรรมเกษตรและฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการ
พระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร สถานที่ด าเนินการตามความเหมาะสม โดยถ่ายทอด
เทคโนโลยีโดยวิศวกรการเกษตร นายช่างเครื่องกล และวิทยากรภายนอก ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จ านวน 5 
วัน โดยตัวอย่างหลักสูตรจะมีหัวข้อการถ่ายทอดความรู้ ดังนี้ 
   1) บรรยายการออกแบบและติดตั้งระบบการให้น้ าพืช 
   2) บรรยายระบบควบคุมการให้น้ าแบบอัจฉริยะ 
   3) ฝึกปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบการให้น้ าพืช 
   4) ฝึกปฏิบัติเรื่องระบบควบคุมการให้น้ าแบบอัจฉริยะ 
   5) ศึกษาดูงาน 
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 5.2 สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจ าแปลงใหญ่ โดย 
  ด าเนินการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรให้เป็นช่างเกษตรท้องถิ่น เพ่ือให้
ค าแนะน าด้านการใช้และ บ ารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรประจ าท้องถิ่น เป้าหมายจ านวน 
4,150 ราย โดยมีการคัดเลือกเป้าหมายจากจังหวัด ที่มีเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างแพร่หลาย ในพ้ืนที่
ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ หรือศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือ
เกษตรกร Young smart farmer หรือเกษตรกร Smart farmer หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หรือศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หรือเกษตรกรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หรือเป็นผู้ที่มีความ
สนใจที่จะพัฒนาตนเองที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  5.2.1 ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ระยะเวลาการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้าน
การเกษตร จ านวน 1 วัน เป้าหมายจ านวน 3,750 ราย รุ่นละไม่เกิน 25 ราย เพ่ือพัฒนาทักษะและเทคนิค
ที่ถูกต้องในด้านการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ต้นก าลังเกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตรตัวอย่าง เช่น รถ
ไถเดินตาม เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นปุ๋ย รถอีแต๋น เครื่องสูบน้ า เป็นต้น ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัด 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพ้ืนฐาน คือ เป็น
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ หรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) หรือเกษตรกร Young smart farmer หรือเกษตรกร Smart farmer หรือเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หรือเกษตรกรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หรือ
เป็นผู้ที่มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์
เกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร โดยตัวอย่างหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ดังนี้ 
   1) การใช้งานเครื่องยนต์เกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตร 
   2) การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรก่อนและหลังการใช้งาน 
   3) การเลือกใช้น้ ามันเครื่อง 
   4) การจ าแนก และเลือกใช้อะไหล่แท้จากบริษัทผู้ผลิต 
  ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถน าความรู้ทักษะไปปฏิบัติเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
เครื่องจักรกลของตนเองได้ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร
ให้กับเกษตรกรข้างเคียงได ้
  เมื่อส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรเสร็จสิ้นครบ
ตามเป้าหมายของแต่ละรุ่นแล้วขอให้ส่งรายชื่อเกษตรกรผู้ผ่านการถ่ายทอดความรู้ ให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
ทราบ 
  โดยสามารถติดต่อวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร 
จังหวัดชัยนาท ร้อยเอ็ด หรือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดก าแพงเพชร ลพบุรี เพชรบุรี 
หรือกองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร หรือสถาบันการศึกษาในพื้นที ่
  5.2.2 ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก ระยะการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้าน
การเกษตร จ านวน 4 วัน เป้าหมายจ านวน 400 ราย รุ่นละไม่เกิน 25 ราย ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร้อยเอ็ด หรือศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดก าแพงเพชร ลพบุรี เพชรบุรี 
  โดยส านักงานเกษตรจังหวัด หรือศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร 
จังหวัดชัยนาท ร้อยเอ็ด หรือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดก าแพงเพชร ลพบุรี เพชรบุรี เป็น
ผู้ด าเนินการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการถ่ายทอดความรู้ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพ้ืนฐาน หรือช่างเกษตรท้องถิ่น
ระดับ 1 หรือระดับ 2 (ของกรมส่งเสริมการเกษตร) เข้ารับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร
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หลักสูตรเน้นหนัก โดยมีทักษะที่พร้อมจะเป็นช่างเกษตรท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาทักษะและเทคนิคเพ่ิมเติมจากการ
ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรพ้ืนฐาน หรือระดับที่ 1 หรือระดับ 2 (ของกรมส่งเสริม
การเกษตร) ซึ่งตัวอย่างหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) หลักการท างานของเครื่องยนต์ 
   2) การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรอย่างถูกต้อง 
   3) วิธีการถอด – ประกอบเครื่องยนต์เกษตร และการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 
   4) เทคโนโลยีเครื่องยนต์เกษตร (คูโบต้า, ยันม่าร์ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง) 
   5) หลักการท างานและส่วนประกอบของระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เกษตร 
   6) การตรวจสอบชิ้นส่วนและทดสอบการท างานของระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์
เกษตร 
   7) การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผิดปกติของการท างานของเครื่องยนต์และ
ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เกษตร 
  ซึ่งจะส่งผลให้ เกษตรกรสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
เครื่องจักรกลของตนเองได้ และให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมใหญ่เครื่องยนต์ (Overhaul) ให้แก่เกษตรกร
ข้างเคียงได ้
  เมื่อศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร้อยเอ็ด หรือศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดก าแพงเพชร ลพบุรี เพชรบุรี ด าเนินการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
ด้านการเกษตรเสร็จสิ้นครบตามเป้าหมายของแต่ละรุ่นแล้วขอให้ส่งรายชื่อเกษตรกรผู้ผ่านการถ่ายทอดความรู้ 
ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ทราบ 
 5.3 ส่งเสริมการใช้และให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดย 
  5.3.1 พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนในพื้นที่แปลงใหญ่ 
   พัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน โดยมีการคัดเลือก
เป้าหมายจากจังหวัดที่มีการใช้และให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างแพร่หลาย และเป็นสมาชิกแปลง
ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ หรือสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือ
เกษตรกร Young smart farmer หรือเกษตรกร Smart farmer หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หรือศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หรือเกษตรกรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หรือเป็นผู้ที่ มีความ
สนใจที่จะพัฒนาตนเอง ที่มีความพร้อมและเหมาะสม หรือเกษตรกรผู้ที่ประกอบอาชีพให้บริการสอดคล้องกับ
หลักสูตรที่ถ่ายทอดความรู้ฯ เป้าหมายจ านวน 125 ราย ด าเนินการดังนี้ 
   1) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร้อยเอ็ด 
หรือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี เพชรบุรี ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือก
เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ตรงตามหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรของศูนย์ฯ 
   2) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร้อยเอ็ด 
หรือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี เพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานด้านวิชาการหรือ
ภาคเอกชนด าเนินถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร อาทิเช่น การถ่ายทอดความรู้
ด้านการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การวางแผนการใช้เครื่องจักรกลการ เกษตร การฝึก
ทักษะด้านการใช้ การบ ารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร การบริหารจัดการรายได้ หลักสูตร
การถ่ายทอดความรู้จะด าเนินการตามความต้องการของเกษตรกร หรือผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร 
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เช่น การเพาะกล้า/ด านาข้าว การเก็บเกี่ยวข้าว การสีข้าว การใช้และบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์เพ่ือการเกษตร 
และ/หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
   3) เมื่อศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท 
ร้อยเอ็ด หรือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี เพชรบุรี ด าเนินการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีด้านการเกษตรเสร็จสิ้นครบตามเป้าหมายของแต่ละรุ่นแล้วขอให้ส่งรายชื่อเกษตรกรผู้ผ่านการ
ถ่ายทอดความรู้ ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ทราบ 
  5.3.2 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร 
จังหวัดชัยนาท ร้อยเอ็ด หรือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี เพชรบุรี และส านักงาน
เกษตรจังหวัด ติดตาม ให้ค าแนะน ากลุ่มร่วมกับคณะท างานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมัน
ส าปะหลัง จ านวน 10 แห่ง 
 
 5.4 ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปรายงาน 
  5.4.1 ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปรายงาน 
 5.5 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
  การด าเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม การทัศนศึกษา 
การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นในลักษณะปกติ ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ด าเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดท าเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้ โดยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และค าสั่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
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. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้และการ
ถ่ายทอดความรู้สู่เจ้าหน้าที่เป้าหมาย 

            

1.1จัดท าสื่อเอกสารเผยแพร่การใช้ระบบการให้น้ า
แบบอัจฉริยะ 

            

1.2จัดถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรการ
ใช้ระบบน้ าแบบอัจฉริยะ 

            

2. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น             

2.1 ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน             

2.2 ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก 
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3.ส่งเสริมการใช้และให้บริการเครื่องจักรกล
การเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ 

            

3.1 พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกล
การเกษตรชุมชนในพ้ืนที่แปลงใหญ่ 

            

3.2 ติดตาม ให้ค าแนะน ากลุ่มร่วมกับคณะท างาน
ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง 

            

4. ติดตามนิเทศประเมินผลและสรุปผล             

7. ระยะเวลา 

ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
   1. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ ได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการ
ให้น้ าแบบอัจฉริยะ การท าการเกษตรแม่นย า การเปลี่ยนแปลงระบบการปลูกพืชเข้าสู่การท าการเกษตรยุคใหม่ 
จ านวน 1 ครั้ง 
   2. ช่างเกษตรท้องถิ่น จ านวน 4,150 ราย มีความรู้ ทักษะทางเทคนิคเครื่องจักรกล
การเกษตรสมัยใหม่ที่พร้อมรองรับการบริการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรในท้องถิ่น ให้แก่
เกษตรกรขา้งเคียงได้  
   3. ผู้เกี่ยวข้องในระบบการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร ในพ้ืนที่การเกษตรแปลงใหญ่ 
องค์กรเกษตรกร หรือเกษตรกร Young smart farmer หรือเกษตรกร Smart farmer หรือเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หรือเกษตรกรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หรือ
เป็นผู้ที่มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง หรือผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร จ านวน 125 ราย ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลง
ใหญ ่
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
   1. เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ปฏิบัติการ มีความรู้ ทักษะ สามารถเป็นวิทยากรส่งเสริมการใช้งาน
ระบบการให้น้ าแบบอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าสู่การท าการเกษตรยุค
ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   2. มีช่างเกษตรท้องถิ่นที่สามารถให้ค าแนะน าด้านการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร 
ให้บริการตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเบื้องต้น ตรวจเช็ค/ซ่อมแซมใหญ่เครื่องยนต์เกษตร 
(Overhaul) แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรของเกษตรกรเป็นเงิน 
27,408,300 บาท ดังนี้ 
   2.1 ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน สามารถใช้และบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรข้างเคียง ท าให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมเฉลี่ย 756.09 บาทต่อเครื่องต่อปี คิดเป็นเงิน 22,682,700 บาท 
   2.2 ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก สามารถให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรให้
เกษตรกรข้างเคียงได้ ท าให้เกษตรกรสามารถใช้งานเครื่องเครื่องจักรกลการเกษตรได้รวดเร็วขึ้นและลด
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ค่าใช้จ่ายในการน าเครื่องยนต์ไปซ่อมแซมนอกพ้ืนที่เฉลี่ย 1,476.75 บาทต่อรายต่อปี คิดเป็นเงิน 
4,725,600 บาท 
   3. ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรแปลงใหญ่
สามารถใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการให้บริการได้ถูกต้อง ลดการสูญเสีย ลดต้นทุน ท าให้เกษตรกรได้รับ
การบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตและได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น 
(ศูนย์ประเมนิผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เอกสารประเมินผลเลขที่ 501 มิ.ย. 2560) 
 8.3 ตัวชี้วัด  
  เชิงปริมาณ  
   เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร จ านวน 4,275 ราย 
 เชิงคุณภาพ  
   1. มีช่างเกษตรท้องถิ่นที่สามารถให้ค าแนะน าด้านการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร 
ให้บริการตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเบื้องต้น ตรวจเช็ค/ซ่อมแซมใหญ่เครื่องยนต์เกษตร 
(Overhaul) แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ข้างเคียง 
   2. ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรแปลงใหญ่
สามารถใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการให้บริการได้ถูกต้อง ลดการสูญเสีย ลดต้นทุนในการให้บริการ ท าให้
เกษตรกรได้รับการบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตและได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ช่างเกษตรท้องถิ่นมีความรู้ทักษะทางเทคนิคเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ที่พร้อมรองรับการ
บริการซ่อมแซมดูแลเครื่องจักรกลการเกษตรในท้องถิ่น 
 2. ผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคนิค
การใช้ หรือการบริหารจัดการธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 
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10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. ชื่อ นายกิตติพันธ์  จันทาศรี 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร 
โทรศัพท์ 02-579-0163 

  E-mail: - 
 2. ชื่อ นายพีระ ช้างเยาว์ 

ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการงานช่างเกษตร รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกลุ่มวิศวกรรมเกษตร 
โทรศัพท์ 02-579-0163 

   E-mail: - 
 3. ชื่อ นายทรงยศ จันทสิงห์ 

ต าแหน่ง วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ 02-579-0163 

   E-mail: Chanthasing3@gmail.com 
 4. ชื่อ นายภราดร ชนะสงคราม 

ต าแหน่ง วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ 02-579-0163 

   E-mail: san.nwm3@gmail.com 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------- 
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ค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
โครงกำรส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำในระดับไร่นำ 

 
1. ควำมเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : เกษตรสร้างมูลค่า  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (3) การเกษตร แผนย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การ
ปฏิบัติ ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 3.2.1 
การพัฒนาภาคการเกษตร 1) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน (1) พัฒนาและ
บ ารุงรักษาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร รวมทั งจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน  าที่หาได้ และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้น  าเพื่อการเกษตร 

4. แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
5. กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงในอาชีพ

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

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2.1) การพัฒนาภาคการเกษตร (2.1.1) พัฒนาฐานทรัพยากรทาง
การเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนโดยพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน  า เพ่ือการเกษตร จัดระบบการปลูกพืชให้
สอดคล้องกับปริมาณน  าที่หาได้โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งเก็บน  า 
แหล่งน  าในไร่นา อ่างน  าขนาดเล็กและขนาดกลางให้กระจายตัวตามศักยภาพของพื นที่ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพื นที่
ต้นน  า เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น  าเพ่ือการเกษตร คุ้มครองพื นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสการ
เข้าถึงพื นที่ท ากินของเกษตรกร สนับสนุนการเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื นที่ ปริมาณน  า และความ
ต้องการของตลาดในพื นที่เร่งฟ้ืนฟู ปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ฟ้ืนฟูพื นที่นาร้าง ส่ง เสริมการ
เข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีอย่างทั่วถึงและราคาเป็นธรรม 

7. นโยบายรัฐบาล ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความสามารถในการแข่งขันของไทย 
8. นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
9. Flagship : เป็นโครงการจ าเป็นเร่งด่วน  

 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 ปี ด้านการสร้างความมั่นคงน  าภาคการผลิต ก าหนดให้
มีการจัดแหล่งน  าเก็บกักน  าเพ่ิมเติมและพัฒนาพื นที่ชลประทาน 18 ล้านไร่ จัดหาน  าในพื นที่เกษตรน  าฝนให้มี
พื นที่รับประโยชน์ 14 ล้านไร่ พัฒนาระบบผันน  าและเชื่อมโยงแหล่งน  า การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหล่งน  า
และระบบส่งน  าเดิม รวมทั งการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการใช้น  า 
 กิจกรรมการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ เช่น ข้าว ยางพารา อ้อยโรงงาน 
มันส าปะหลัง ปาล์มน  ามัน และข้าวโพดเลี ยงสัตว์ เป็นต้น มีความต้องการใช้น  าสูงถึงร้อยละ 75 ของความ
ต้องการใช้น  าทั งหมด  ภาคเกษตรจึงควรต้องมาตระหนักการใช้ทรัพยากรน  าอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด อย่างไรก็ตามการให้น  าแก่พืชโดยทั่วไปของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นการให้น  าแบบไหลบ่า มีการสูญเสียน  า
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ค่อนข้างสูง หรือแม้แต่ในบางพื นที่ที่มีการให้น  าแก่พืชด้วยระบบน  าก็ตาม แต่ยังมีปัญหาในการใช้ไม่ถูกต้อง มี
การสูญเสียและขาดประสิทธิภาพ ดังนั นจึงจ าเป็นต้องให้เกษตรกรมีความตระหนักการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า และ
มีความรู้ในการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการให้น  าแก่พืชที่ถูกต้อง รวมทั งเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อน
โครงการจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้น  าแก่พืชที่ถูกต้อง สามารถแนะน าถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกรได ้จึงควรด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น  าในระดับไร่นา 
 
3.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น  าในระดับไร่นาแก่เกษตรกร 
 
4. เป้ำหมำย/สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ด าเนินการในพื นทีเ่กษตรกรเป้าหมาย จ านวน 52 แห่ง ๆ ละ 50 ราย รวม 2,600 ราย 
 
5. กิจกรรม และวิธีกำรด ำเนินงำน 
 5.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 72 คน 
 5.2 การถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
   5.2.1 หลักสูตรการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและ
เกษตรกรผู้จัดท าแปลงเรียนรู้ จ านวน 118 คน (เจ้าหน้าที่ 66 คน เกษตรกร 52 ราย)  
  5.2.2 หลักสูตรการใช้น  าอย่างรู้คุณค่าส าหรับเกษตรกร จ านวน 2,600 ราย 
 5.3 การจัดท าสื่อความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น  า จ านวน 1 ชุด 
  5.4 การจัดท าแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น  าในระดับไร่นา เพ่ือเป็นตัวอย่างและจุด
เรียนรู้ให้เกษตรกรและชุมชน 
  5.4.1 ด าเนินการจังหวัดละ 2 ไร่  
 5.4.2 คัดเลือกพื นที่ที่มีแหล่งน  าเพียงพอส าหรับระบบน  าที่ติดตั งในแปลงเรียนรู้ เช่น สระน  า  
ในไร่นา บ่อบาดาล แหล่งน  าชลประทานหรือแหล่งน  าธรรมชาติ เป็นต้น    
  5.4.3 คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ และพร้อมรับการพัฒนาเป็น
เกษตรกรต้นแบบเพื่อใช้แปลงเรียนรู้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ได้  
   5.4.4 เน้นให้มีการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยออกแบบและติดตั งอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ มีการใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้อง   
  5.4.5 การจัดท าป้ายแปลง และติดตั งอย่างมั่นคงในจุดที่เหมาะสม โดยมีขนาดป้ายแปลง             
ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร x 120 เซนติเมตร   

5.5 การจัดเก็บข้อมูลผลตอบแทนของแปลงเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
5.6 การติดตามนิเทศงานและการประเมินผลการด าเนินงาน 

    5.6.1 การติดตามนิเทศงาน โดยส่วนกลาง และจังหวัดที่มีพื นที่ด าเนินการ 
   5.6.2 การประเมินผล โดยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ทั ง 6 เขต)  
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6. แผนปฏิบัติงำน  
 

กิจกรรม/ขั นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค
. 

64
 

พ.
ย. 64
 

ธ.ค
. 

64
 

ม.ค
. 

65
 

ก.พ
. 

65
 

มี.ค
. 

65
 

เม.
ย. 

65
 

พ.
ค. 65
 

มิ.ย
. 

65
 

ก.ค
. 

65
 

ส.ค
. 

65
 

ก.ย
. 

65
 

1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

            

2. การถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วมแก่เจ้าหน้าที่
และเกษตรกรเป้าหมาย  
    - หลักสูตรการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และเกษตรกรผู้จัดท า
แปลงเรียนรู้  
    - หลักสูตรการใช้น  าอย่างรู้คุณค่าส าหรับเกษตรกร 

            

3. การจัดท าสื่อความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น  า             
4. การจัดท าแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
น  าในระดับไร่นา  

            

5. การจัดเก็บข้อมูลผลตอบแทนของแปลงเรียนรู้             
6. การติดตามนิเทศ และประเมินผล 
    - การติดตามนิเทศงาน 
    - การประเมินผล 

            

 
 
7. ระยะเวลำ 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

8. งบประมำณ 

  จ านวน 3,437,500 บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันหน้าร้อยบาทถ้วน) 
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ที ่ กิจกรรมและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำหมำย งบประมำณ 

(บำท) 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเกษตร 1 ครั ง 630,000 ส่วนกลาง 
2. การถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วมแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 

- หลักสูตรการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ และเกษตรกรผู้จัดท าแปลงเรียนรู้  
- หลักสูตรการใช้น  าอย่างรู้คุณค่าส าหรับเกษตรกร (จังหวัดละ 50ราย) 

 
1 ครั ง 

 
2,600 

 
431,500 

 
650,000 

 
ส่วนกลาง 

 
 

3. การจัดท าสื่อความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น  า 1 ชุด 150,000 ส่วนกลาง 

4. การจัดท าแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น  าในระดับไร่นา      
(52 แห่ง x 2 ไร่ x 13,000 บาท)  

52 แปลง 1,352,000 จังหวัด 

5.  การติดตามนิเทศ และการประเมินผล 
- การติดตามนิเทศงาน 
  * ระดับจังหวัด 52 จังหวัด x 1,500 บาท 

   * ส่วนกลาง 4 ครั ง x 17,000 บาท  
- การประเมินผล 
52 จังหวัด x 1,500 บาท 

3 หน่วยงาน 
 

52 จังหวัด 
4 ครั ง 
6 เขต 

52 จังหวัด 

 
 

78,000 
68,000 

 
78,000 

 
 

จังหวัด 
ส่วนกลาง 

 
สสก (เขต) 

 รวม  3,437,500  
 
9. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 ผลผลิต (output) 

 -  เกษตรกรในพื นที่ ศพก. ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้น  าอย่างรู้คุณค่าและแนวทางการใช้น  า
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการให้น  าแก่พืชเบื องต้น จ านวน 2,600 ราย 
    -  เกิดแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น  าในระดับไร่นา เป็นตัวอย่างและจุดเรียนรู้ให้กับ
เกษตรกรและชุมชน จ านวน 52 แปลง 
 

 ผลลัพธ์ (outcome) 
     -  เกษตรกร น าความรู้จากการเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ไปปรับใช้ในพื นที่การเกษตรของ
ตนเองและชุมชน 
  - เกิดการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพในแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น  าในระดับไร่นา 
 
 ตัวช้ีวัด  
 เชิงปริมาณ  
         จ านวนเกษตรกร 2,600 รายได้รับการถ่ายทอดความรู้การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า  
 เชิงคุณภาพ    
  ร้อยละ 60 ของแปลงเรียนรู้มีการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพ 
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10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
- เกษตรกร มีการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพในระดับไร่นาได้ผลตอบแทนสูงขึ น สามารถใช้ประโยชน์
จากแปลงเรียนรู้ เพ่ือการผลิตในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในชุมชน 
 

11. หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบ 
กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพื นที่และวิศวกรรมเกษตร  
นายเอกราช บุญล้อมรักษ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
โทรศัพท ์080 192 6916/ โทรสาร 0 2940 6059 E - mail : lang_one@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

9 ก.ย. 2564 

mailto:lang_one@hotmail.com


คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ 

 
1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1.2 แผนแม่บท ด้านการเกษตร แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
 1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 1.4 แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านเศรษฐกิจ 
 1.5 นโยบายรัฐบาล พัฒนาภาคเกษตร โดยลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม อาทิ 
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร แหล่งน ้าและระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี 
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงการผลิตที่เหมาะสม 
 1.6 นโยบายเร่งด่วน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอัจฉริยะ  
พ.ศ. 2563 – 2565 แผนส่งเสริมขยายผลการเกษตรอัจฉริยะ โดยการสร้างแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ  
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นด้านการเกษตร  
แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ แนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์เกษตรและ
สหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้แต่งตั งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอัจฉริยะ พ.ศ. 2563 – 2565  
แผนส่งเสริมขยายผลการเกษตรอัจฉริยะ โดยการสร้างแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ 
กับเกษตรกร ทั งด้านเทคโนโลยี การตลาด การบริหารจัดการ การขนส่ง การแปรรูป การเรียนรู้และ 
สร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับแนวทางการด้าเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมี  
ความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตการเกษตร 
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชน น้าเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในแปลงเรียนรู้ที่ร่วมด้าเนินการภายใต้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เช่น Auto Steering, CropSpec,  
land leveler, Drone, Weather station, ระบบการควบคุมการให้น ้าด้วยเซ็นเซอร์ เครื่องเก็บเกี่ยวอัตโนมัติ 
เป็นต้น เพ่ือเป็นการสาธิต ทดสอบและขยายผลในการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจของประเทศไทย 6 ชนิด
ประกอบด้วย ข้าว อ้อย มันส้าปะหลัง ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ สับปะรด มะเขือเทศในโรงเรือน สามารถลดต้นทุน 
ทั งด้านปัจจัยการผลิต และแรงงาน รวมทั งลดความเสียหายจากการปลูกพืช  รวมทั งมีความร่วมมือกับ
ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) ในการน้าองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรแม่นย้าสูง  (Precision 
Agriculture) และ ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพ่ือการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ 



(WiMaRC) มาพัฒนาแปลงต้นแบบเรียนรู้ในศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด เพ่ือให้เป็นศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ ส้าหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้ปฏิบัติงานในพื นที่และเกษตรกร
ต้นแบบของศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ในการน้าองค์ความรู้เกษตรอัจฉริยะไป
ถ่ายทอดขยายผลสู่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้าสู่อาชีพการเกษตร สามารถเข้าถึงการน้าระบบเกษตร
อัจฉริยะมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย 
 ดังนั น ในปีงบประมาณ 2565 จึงด้าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเป็น
การขยายผลไปสู่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แปลงส่งเสริมการเกษตรแบบ  
แปลงใหญ่ และเพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรได้เรียนรู้และน้าไปขยายผลเป็นการผลิตแบบแปลงใหญ่เกษตรอัจฉริยะ 
เพ่ือพัฒนาไปสู่การเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทยต่อไป อีกทั งประเทศไทยก้าลังก้าวสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ  
ต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาทดแทนแรงงาน ลดความเหนื่อยยากของการท้า
การเกษตรท้าให้ลูกหลานเกษตรกรจ้านวนมากไม่ยึดอาชีพเกษตรกรรมสืบต่อจากพ่อแม่ จ้านวนเกษตรกร 
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันเหลือเพียงร้อยละ 35 ของประชากรทั งประเทศ นอกจากนี  
เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุ 40 ปีขึ นไปซึ่งเป็นวัยสูงอายุคาดการณ์ได้ว่าอีก 10 ถึง 20 ปีขา้งหน้าประเทศไทยจะ
มีโอกาสสูงในการเกิดปัญหาวิกฤติทางการเกษตรอันเนื่องมาจากการขาดแคลนเกษตรกร และแรงงานภาค
การเกษตร 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ในด้านการท้าการเกษตรสมัยใหม่ เกษตรแม่นย้า เกษตรอัจฉริยะ รองรับการ
เติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ 
 3.2 เพ่ือพัฒนาต้นแบบการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เกษตรแม่นย้า เกษตรอัจฉริยะ 



4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 4.1 แปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะที่สามารถเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนแรงงาน ปัจจัยการผลิต และระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงานของเกษตรกร จ านวน 5 แปลง 
 แปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ จ้านวน 5 แปลง ด้าเนินการในพื นที่ของเกษตรกร ประกอบด้วย 
  (1) แปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะอ้อย จ้านวน 1 แปลง 
  (2) แปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะข้าวโพดเลี ยงสัตว์ จ้านวน 1 แปลง 
  (3) แปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันส้าปะหลัง จ้านวน 1 แปลง 
  (4) แปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะไม้ผล (ทุเรียน มังคุด) จ้านวน 2 แปลง ในพื นที่จังหวัดจันทบุรี 
 4.2 ต้นแบบระบบติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชเพ่ือการเฝ้าระวังและพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชและ
การใช้ปุ๋ยแบบแม่นย้าเพื่อลดต้นทุนการผลิต จ้านวน 25 แปลง 
 พัฒนาต้นแบบระบบติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชเพ่ือการเฝ้าระวังและพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชและ
การใช้ปุ๋ยแบบแม่นย้าเพ่ือลดต้นทุนการผลิต จ้านวน 25 แปลง ในพื นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชัยนาท 
ปทุมธานี สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี ระยอง จันทบุรี พะเยา พิจิตร เชียงใหม่ บุรีรัมย์ ล้าปาง ตาก เพชรบูรณ์ 
น่าน พะเยา ก้าแพงเพชร ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม และจังหวัดปัตตานี 
 4.3 แปลงต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ "ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตร
อัจฉริยะ (HandySense)" จ้านวน 16 จุด 
 แปลงต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ "ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตร
อัจฉริยะ (HandySense)" จ้านวน 16 จุด ด้าเนินการในศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร จ้านวน 10 
ศูนย์ และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) จ้านวน 6 ศูนย์ 
 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยระบบเกษตร
อัจฉริยะ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการด้าเนินงาน
โครงการ มีเป้าหมาย จ้านวน 1 ครั ง 
 5.2 แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ 
ด้าเนินการดังนี  
  (1) จั ดท้ าแปลงเรียนรู้การผลิต อ้อย ข้ าวโพดเลี ยงสั ตว์  มันส้ าปะหลั ง  ทุ เรียน  และมั งคุ ด  
โดยเปรียบเทียบกรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะกับกรรมวิธีเกษตรกร ซึ่งด้าเนินงานในแปลงของเกษตรกร โดยกรรมวิธี
การทดลอง มี ๒ กรรมวิธี คือ กรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะและกรรมวิธีเกษตรกร โดยกรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะ เป็น
การบูรณาการความรู้ด้านการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตพืชอัจฉริยะ ตลอดจนความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั ง
ภาครัฐ เอกชน ทั งในและต่างประเทศ และเกษตรกร เพ่ือการวางแผนและการผลิตพืชในแปลงเรียนรู้เกษตร
อัจฉริยะ ดังนี  
 
 
 
 
 
 
 



ตารางตัวอย่างกิจกรรม แปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม กรรมวิธีเกษตรอัจฉรยิะ 
ชนิดพืช 

อ้อย 
ข้าวโพด
เลี ยงสัตว์ 

มัน
ส้าปะหลัง 

ทุเรียน มังคุด 

1. การเก็บตัวอย่างดิน
และพืช 

- เก็บตัวอย่างดินในแปลงปลูก และวิเคราะห์
ความอุดมสมบูรณ์ (และวัสดปุลูก) 

/ / / / / 

- เก็บตัวอย่างพชื / / / / / 
- จัดท้าแผนท่ีความอุดมสมบูรณ์ของดิน / / / / / 

2. การประเมิน
สภาพแวดล้อม 

 - ใช้ข้อมูลจากสถานตีรวจอากาศ กรม
อุตุนิยมวิทยา และอื่น 

/ / / / / 

3. ทดสอบโครงสร้างดิน - ทดสอบความแข็งของดิน และ Bulk 
density ของดิน 

/ / /   

4. การเตรียมดิน - พรวนด้วย Offset 24 จาน / / /   
- ปรับพื นท่ีด้วย Laser Land Leveling / / /   
- ไถระเบดิดินดาน / / /   
- มาร์คแนวปลูกด้วย Mini Combine /     

5. การปลูก - เครื่องปลูก / / /   
6. การดูแลรักษา  - ให้น ้าตามความต้องการของพืช ร่วมกับค่า

ความชื นจากsensor ตรวจวัดความชื นดิน 
และข้อมลูจากสถานตีรวจอากาศด้วยระบบ
สปริงเกลอร์ที่ควบคุมทางระบบอตัโนมัต ิ

/ / / / / 

7. การให้ปุ๋ย - ใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน/พืช / / / / / 
- โดยเครื่องใส่ปุย๋    / / 
- ให้ปุ๋ยทางระบบน ้า / / / / / 

8. การประเมินการ
เจริญเติบโต 

- การประเมินการเจรญิเติบโตในแต่ละช่วง
พัฒนาการของต้นและผล 

/ / / / / 



หมายเหตุ : 1. กรรมวิธีจะเขียนรายละเอียดของวิธีการเพิ่มเติมเมื่อมีการเร่ิมด้าเนินการ 
 2. รายละเอียดการด้าเนินงานจะแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชและฤดูปลูก 
 3. โดยพิจารณาใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของพื นที่ 
 5.3 พัฒนาต้นแบบระบบติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชเพื่อการเฝ้าระวังและพยากรณ์การระบาด
ศัตรูพืชและการใช้ปุ๋ยแบบแม่นย าเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
ด้าเนินการดังนี  
  (1) จัดท้าแปลงต้นแบบการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชอย่างเป็นระบบ 
จ้านวน 25 แปลง 
  (2) ส้ารวจและรายงานข้อมูลการระบาดศัตรูพืชด้วยแอพพลิเคชั่น จ้านวน 25 แปลง 
  (3) จัดจ้างจัดท้าอุปกรณ์การตรวจวัดสภาพอากาศในแปลงและการเก็บข้อมูล จ้านวน 25 แปลง 
 5.4 ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ "ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตร
อัจฉริยะ (HandySense)" ด้าเนินการดังนี  
  (1) พัฒนาแปลงต้นแบบให้เป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี จ้านวน 16 จุด 
  (2) ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ 5 รุ่นละ 25 คน รวม 2,000 ราย 
 5.5 ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการ 
 5.6 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
  การด้าเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม การทัศนศึกษา 
การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ไม่สามารถด้าเนินการให้เป็นในลักษณะปกติ ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ด้าเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดท้าเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้

กิจกรรม กรรมวิธีเกษตรอัจฉรยิะ 
ชนิดพืช 

อ้อย 
ข้าวโพด
เลี ยงสัตว์ 

มัน
ส้าปะหลัง 

ทุเรียน มังคุด 

9. การเก็บเกี่ยว - นับอายุการเก็บเกี่ยวตามพันธุ์จากอายุหลัง
ดอกบานร่วมกับการใช้เครื่องมือตรวจสอบ
ความสุกแก่โดยไม่ท้าลายผล 

   /   

- เช็คอายุเก็บเกี่ยว (ใช้เครื่องตรวจวัดการสุก
แก่) 

   / / 

- ด้วยเครื่องจักรท้างาน /     

10. การประเมินผล - เปรียบเทียบผลผลติ ต้นทุนการผลิต จา้นวน
การใช้แรงงาน การสูญเสียผลผลิต และอื่นๆ 

/ / / / / 

- การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร และ
อื่นๆ 

  
 

11. การบันทึกข้อมูลเพื่อ
จัดท้า Big Data 

 - ออกแบบ Platform การจัดเกบ็ข้อมูล การ
น้าเข้าข้อมูลในทุกขั นตอนของการด้าเนินงาน
อย่างละเอียด ทั งข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
โดยนักวิจัย ข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆข้อมูล
ภาพถ่ายจากกล้องโดรน และดาวเทียม เป็นต้น 

   / / 

12. จัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีและ
ประชาสมัพันธ์โครงการ 

 / / / / / 



การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้ โดยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และค้าสั่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
6. แผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม/ขั นตอน 

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. ประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพการ
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ 

            

2. แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ 

            

  2.1 จัดท้าแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสนิค้าเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ 

            

  2.2 ติดตาม ให้ความช่วยเหลอื และสนบัสนนุการ
ด้าเนินงาน 

            

3. พัฒนาต้นแบบระบบติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชเพ่ือ
การเฝ้าระวังและพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชและการ
ใช้ปุ๋ยแบบแม่นย าเพื่อลดต้นทนุการผลิต 

            

  3.1 จัดท้าแปลงต้นแบบ             
  3.2 ส้ารวจและรายงานข้อมูลการระบาดศัตรูพชืด้วย
แอพพลิเคชั่น 

            

  3.3 จัดจ้างจัดทา้อุปกรณ์การตรวจวัดสภาพอากาศใน
แปลงและการเก็บข้อมูล 

            

4. ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยใีหม่ "ระบบบรหิาร
จัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ 
(HandySense)" 

            

  4.1 พัฒนาแปลงตน้แบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี             
  4.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกร             
  4.3 การติดตาม สรุปบทเรียน ประเมินผล             
5. ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ 

            

 

 



7. ระยะเวลา 

พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 

 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
        (1) จ้านวนจุดเรียนต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ จ้านวน 21 แห่ง 
        (2) จ้านวนต้นแบบเกษตรแม่นย้าด้านพยากรณ์ศัตรูพืชและการใช้ปุ๋ย จ้านวน 2 ต้นแบบ 
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
 เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะเพ่ือน้าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาอาชีพและน้าไปขยายผลสู่พื นที่เกษตรทั่วไป 
 8.3 ตัวช้ีวัด  
  เชิงปริมาณ  
       (1) มีจุดเรียนรู้ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ จ้านวน 5 แปลง 
       (2) มีจุดเรียนรู้ต้นแบบเกษตรอัจฉรยิะ HandySense จ้านวน 16 จุด 
       (3) มีต้นแบบเกษตรแม่นย้าด้านพยากรณ์ศัตรูพืชและการใช้ปุ๋ย จ้านวน 2 ต้นแบบ 
 เชิงคุณภาพ  
  เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีการเรียนรู้การน้านวัตกรรมด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้
ในงานส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื นที่ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ น 
  11.2 ศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรมีการพัฒนาเพ่ือเป็นต้นแบบในการน้านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ไปขยายผลพัฒนาในพื นที่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ 



10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 10.1 กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. ชื่อ นายกิตติพันธ์  จันทาศรี 

ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชด้าริ การจัดการพื นที่และวิศวกรรมเกษตร 
โทรศัพท์ 02-579-0163  โทรสาร : 02-579-0163 

     E-mail: - 
 2. ชื่อ นายพีระ ช้างเยาว์ 

ต้าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการงานช่างเกษตร รักษาราชการแทนผู้อ้านวยการกลุ่มวิศวกรรมเกษตร 
โทรศัพท์ 02-579-0163  โทรสาร : 02-579-0163 

   E-mail: - 
 3. ชื่อ นายทรงยศ จันทสิงห์ 

ต้าแหน่ง วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ 02-579-0163  โทรสาร : 02-579-0163 

     E-mail: Chanthasing3@gmail.com 
 4. ชื่อ นายภราดร ชนะสงคราม 

ต้าแหน่ง วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ 02-579-0163  โทรสาร : 02-579-0163 

     E-mail: san.nwm3@gmail.com 
 
 10.2 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
 1. นางชัญญา  ทิพานุกะ 
    ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย 
    โทรศัพท ์: 02-955-1515  โทรสาร : 02-955-1516 
 2. นางสาวสุมนา  สิมาสฤษฎ์ 
    ผู้อ้านวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช 
    โทรศัพท ์: 02-955-1626  โทรสาร : 02-955-1514 
 3. นางสาวปนัดดา ทิพยะรัตน ์
    นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท ์: 02-955-1515  โทรสาร : 02-955-1516 
    E-mail : soil_fer57@hotmail.com 
           4) นางสาวศศิประภา  มาราช 
    นักวิชาการเกษตรช้านาญการ 
    โทรศัพท์ : 02-955-1626  โทรสาร : 02-955-1514 
    E-mail : sasi88memo@gmail.com 
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 10.3 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
 1. นางสาวสุรางค์ศรี วาเพชร 
    ผู้อ้านวยการกลุ่มภูมิปัญญาและนวัตกรรมด้านการเกษตร 
    โทรศพัท ์: 02-940-6038 
    E-mail : doaepoompunya@gmail.com 
 2. นายจิรวิทย์ เฮงหิรัญญวงษ์ 
    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ : 02-940-6038 
    E-mail : doaepoompunya@gmail.com 
 3. นางสาววิลาสินี สีทวีทรัพย์ 
    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ : 02-940-6038 
    E-mail: doaepoompunya@gmail.com 
 
 

----------------------------------------------------------- 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน 
กิจกรรมสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน 

 
1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : เกษตรสร้างมูลค่า 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : เกษตรอัจฉริยะ 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (3) การเกษตร แผนย่อย : เกษตรอัจฉริยะ 
 1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การ
ปฏิบัติ ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 3.2.1 
การพัฒนาภาคการเกษตร 2) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
 1.4 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2.1) การพัฒนาภาคการเกษตร (2.1.2) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ปรับระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคโดยส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
แห่งอนาคต พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการวางแผนการเกษตร และพัฒนา
เกษตรกรภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร
อัจฉริยะที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุน
เทคโนโลยีแก่เกษตรกรควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผน  
การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 1.5 แผนปฏิรปูประเทศ : ด้านเศรษฐกจิ 
 1.6 นโยบายหลัก ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 1.7 นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 



2. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยให้ความส าคัญการพัฒนาเกษตรสู่การเกษตรสมัยใหม่ซึ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพได้มาตรฐานตามที่คู่ค้า หรือผู้บริโภคต้องการ ต้นทุนการผลิตต่ า 
และมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 
พ.ศ.2580 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธ์ศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า แผนแม่บทประเด็น
เกษตร แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะได้ก าหนดแนวทางส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร 
รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นย า เกษตรในร่ม และ เกษตรแนวตั้ง 
เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิ งปริมาณและ คุณภาพ 
ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทน แรงงาน
ภาคเกษตรที่ลดลงจากการเคลื่อนย้ายแรงสู่ภาคอุตสาหกรรมอ่ืน และเข้าสู่สังคมสูงอายุ มีแนวโน้มรุนแรงมาก
ขึ้น และใกล้ขั้นวิกฤตแล้วในบางกิจกรรมของการผลิตพืชหลายพืช 
 เครื่องจักรกลทางการเกษตรจัดเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญต่อภาคเกษตรของไทย และจะส าคัญมาก
ยิ่งขึ้น ในการแก้ปัญหาและสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต แม้จะมีการใช้งานเครื่องจักรกลเกษตร
อย่างแพร่หลาย สนับสนุนภาคเกษตรอยู่ระดับหนึ่ง แม้ยังมีความจ าเป็นต้องพัฒนาหรือน าเข้าแล้วพัฒนาให้
เหมาะสมกับบริบทของไทยอีกมากก็ตาม แต่พบว่าเครื่องจักรกลเกษตรที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายนั้น ยัง
ขาดการใช้และการบริหารจัดการอย่างมีระสิทธิภาพ ส่งผลต่อภาระต้นทุน แทนที่จะเป็นตามวัตถุประสงค์
เท่าที่ควร รวมถึงลดศักยภาพในการเข้าถึงเครื่องจักร และนวัตกรรมอ่ืนๆ ที่จ าเป็น แนวทางหนึ่งในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาคือ การน าระบบบริหารจัดการใช้เครื่องจักรกลเกษตรร่วมกันแบบเครื อข่ายของ
ต่างประเทศ (Agricultural Machinery Ring, AMR) ที่ประสบผลส าเร็จอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในสหภาพ
ยุโรป และสหราชอาณาจักร รวมถึงในแถบเอเชียบางประเทศ มาพัฒนาประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศไทย 
โดยรูปแบบคือ การสร้างความร่วมมือให้มีการน าเครื่องจักรกลเกษตรที่มีอยู่แล้ว มาบริหารจัดการให้มีการใช้
งานร่วมกัน จะส่งผลให้การใช้งานเครื่องจักรกลเกษตรที่มีใช้งานอยู่แล้วในรูปแบบต่างๆ (เกษตรกรถือครองเอง 
ผู้ลงทุนให้บริการรับจ้าง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรที่มีการใช้เครื่องจักรเดิมอยู่แล้ว) นั้น ให้มีการ
ใช้งานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพตลอดทั้งปี เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการลงทุน มีระยะเวลาในการคืนทุนสั้นลง มี
โอกาสในการจัดหาเครื่องจักรกลเกษตรและนวัตกรรมใหม่มาสนับสนุนให้เกษตรกรมีใช้งานครบทุกกิจกรรม
การผลิต สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  ซึ่ง
รูปแบบการใช้ทรับพยากรณ์ร่วมกันลักษณะนี้ สอดคล้องกับโนโยบายส่งเสริมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ที่ประสบผลส าเร็จด้วยดีแล้วระดับหนึ่ง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย 
“Thailand 4.0” ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
  4.1 เครือข่ายต้นแบบการบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน จ านวน 5 เครือข่าย 
 4.2 เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ส่งเสริมการท าการเกษตรแปลงใหญ่ หรือศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพกรผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) หรือเกษตรกร Young smart farmer หรือเกษตรกร Smart farmer 
หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หรือเกษตรกรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร



ส่วนต าบล (อบต.) หรือเกษตรกรที่มีความสนใจร่วมโครงการ จ านวน 5 แห่ง ในเขตพ้ืนที่ 5 จังหวัด ที่ท าการ
ผลิตพืชไร่เศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย และมันส าปะหลัง 
 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 

 สร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยใช้กลไกของพ้ืนที่ส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ในการขับเคลื่อน มีวิธีการดังนี้ 
 5.1 คัดเลือกเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมการท าการเกษตรแปลงใหญ่ หรือศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพกรผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) หรือเกษตรกร Young smart farmer หรือเกษตรกร Smart 
farmer หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หรือเกษตรกรในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) จ านวน 5 แห่ง ในเขตพ้ืนที่ 5 จังหวัด ที่ท าการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย และมันส าปะหลัง เพ่ือจัดตั้งเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตร จ านวน 5 
แห่ง 
 5.2 จัดตั้งเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยต้องมีโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร
จัดการด้านเครื่องจักรกลการเกษตร หรือใช้โครงสร้างการบริหารงานของระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ โดยอย่างน้อยประกอบด้วย ประธาน ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบริการและบ ารุงรักษา ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลการเกษตร 

ฝ่ายบริการและ
บ ารุงรักษา 

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบรหิาร 

ประธาน 



   ทั้งนี้ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในแต่ละฝ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ประธาน มีหน้าที ่

 ควบคุม ตัดสินใจ และบริหารงานศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และเปน็ไปตามเป้าหมายของโครงการฯ 

 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชี้แจงและท าความเข้าใจกับสมาชิกถึง
แผนการท างาน ผลงาน และความร่วมมือ 
   ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่  

 บริหารงานทั่วไป โดยเน้นการบริหารเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น วางแผนการ
ให้บริการ จัดระบบการบริการ และบริหารรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางของโครงการฯ 

 รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการท างานจากคณะกรรมการศูนย์ฯ ทุก ๆ ฝ่าย และจัดท า
บันทึกเพ่ือให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 รวบรวม บันทึกข้อมูล และจัดท าบันทึกผลการประชุมกรรมการและสมาชิกของศูนย์ฯ  
ที่เก่ียวข้องและมีผลต่อการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 
   ฝ่ายการเงิน มีหน้าที ่

 วางแผน ควบคุมดูแล ตรวจสอบเงินรายได้และค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจของศูนย์ฯ 
เช่น ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น 

 จัดท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย ของศูนย์ฯ อย่างชัดเจนและถูกต้องสมบูรณ์ และรายงาน
ตามแบบรายงาน 

 จัดสรรรายได้จากการด าเนินงานของศูนย์ฯ ตามแนวทางการบริหารรายได้ของ
โครงการฯ 
   ฝ่ายบริการและบ ารุงรักษา มีหน้าที ่

 ควบคุมดูแลการใช้งาน การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรของ
โครงการฯให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้านเทคนิคและพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา มีความปลอดภัย และมีจ านวน
ครบถ้วน 

 จัดท าบัญชีพัสดุ-ครุภัณฑ ์
 จัดท าบันทึกการใช้งานและปัญหาของการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตร 

 5.3 ถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตร จัดเวทีวางแผนการ
ด าเนินงาน และ จัดเวทีถอดบทเรียน/แนวทางแก้ไขปัญหา/วางแผนฤดูกาลถัดไป โดยมีประเด็นที่จ าเป็น
ดังนี้ 

 ส ารวจเครื่องจักรกลการเกษตรของสมาชิก 
 ลงทะเบียนผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร/ผู้รับบริการ ในรูปแบบเอกสาร 
 ลงทะเบียนผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร/ผู้รับบริการ ในรูปแบบ Application 

Farm gear 
 จัดท าปฏิทินการเพาะปลูกของชุมชน 
 จัดท าแผนการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร 
 อบรมการบริหารความเสี่ยง 
 อบรมแนวทางการท างานเพ่ือให้ลูกค้าพ่ึงพอใจ และการประเมินผล 
 อบรมการป้องกันการปนเปื้อน เช่น ปัญหาข้าวดีด ข้าวเด้ง พันธุ์ข้าว เกษตรอินทรีย์ ไม่

อินทรีย์ มาตรฐาน GAP ไม่ GAP การล้างเครื่องจักร 



 ก าหนดอัตราค่าบริการของเครื่องจักรกลการเกษตรแต่ละประเภทรว่มกัน 
 จัดท าแผนการจัดสรรรายได้จากการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร โดยจะต้องแบ่ง

การจัดสรรไว้ส่วนหนึ่งส าหรับเป็นค่าซ่อมบ ารุงและดูแลรักษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ 
 5.4 การบริหารจัดการ การให้บริการ คณะท างานประชุมวางแผนการด าเนินงานอย่างน้อยทุกๆ 2 เดือน 
 5.5 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จังหวัดก าแพงเพชร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมวาง
แผนการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 5.6 จัดเวทีชุมชนถอดบทเรียน แนวทางแก้ไขปัญหา และวางแผนฤดูกาลถัดไป 
 5.7 ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน และประเมินผล 
 5.8 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 
19)   การด าเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม การทัศนศึกษา 
การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นในลักษณะปกติ ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ด าเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดท าเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้ โดยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และค าสั่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด 



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. ถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการ
เครื่องจักรกลการเกษตร 

            

2. จัดเวทีวางแผนการด าเนินงาน             

3. จัดเวทีถอดบทเรียน/แนวทางแก้ไขปัญหา/วางแผน
ฤดูกาลถัดไป 

            

4. ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุป
รายงาน 

            

 

7. ระยะเวลา 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
  (1) มีเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตร 5 แห่ง 
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
  เกษตรกรเข้าถึงการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร โดยไม่ต้องลงทุนซื้อด้วยตนเอง ลดภาระการลงทุน
ซ้ าซ้อนและชั่วโมงการท างานต่ าของเครื่องจักรกลการเกษตร 
 8.3 ตัวช้ีวัด  
  เชิงปริมาณ  
  (1) เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ส่งเสริมการท าการเกษตรแปลงใหญ่ หรือศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพกรผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) หรือเกษตรกร Young smart farmer หรือเกษตรกร Smart 
farmer หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หรือเกษตรกรในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) 5 แห่ง ได้รับการพัฒนาให้มีการใช้ระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร
ร่วมกัน 
 เชิงคุณภาพ  
  (1) เกษตรกรเข้าถึงการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร โดยไม่ต้องลงทุนซื้อด้วยตนเอง 
  (2) ลดภาระการลงทุนซ้ าซ้อนและชั่วโมงการท างานต่ าของเครื่องจักรกลการเกษตร 
  (3) เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทางเทคนิคเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เพ่ิมประสิทธิภาพและสมรรถนะในการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
 



9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เกิดระบบ Sharing Economy ในท้องถิ่น เกษตรกรเข้าถึงการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร โดยไม่ต้อง
ลงทุนซื้อด้วยตนเอง ลดภาระการลงทุนซ้ าซ้อนและชั่วโมงการท างานต่ าของเครื่องจักรกลการเกษตร 

 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. ชื่อ นายกิตติพันธ์  จันทาศรี 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร 
โทรศัพท์ 02-579-0163 

  E-mail: - 
 2. ชื่อ นายพีระ ช้างเยาว์ 

ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการงานช่างเกษตร รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกลุ่มวิศวกรรมเกษตร 
โทรศัพท์ 02-579-0163 

   E-mail: - 
 3. ชื่อ นายทรงยศ จันทสิงห์ 

ต าแหน่ง วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ 02-579-0163 

   E-mail: Chanthasing3@gmail.com 
 4. ชื่อ นายภราดร ชนะสงคราม 

ต าแหน่ง วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ 02-579-0163 

   E-mail: san.nwm3@gmail.com 
 
 
 

----------------------------------------------------------- 



คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

......................................................... 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ 
 1.4 แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. 2565 - 2570 

2. หลักการและเหตุผล 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน    

แนวพระราชด าริให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริขึ้นตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
จ านวน 6 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ สกลนคร ฉะเชิงเทรา จันทบุรี เพชรบุรี และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งแต่ละแห่ง
ล้วนมีลักษณะปัญหาที่เฉพาะและแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ให้เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคในการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพ่ือแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาต่าง ๆ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
แล้วขยายผลความส าเร็จไปสู่ประชาชน โดยเมื่อศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แต่ละศูนย์ได้ด าเนินการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง และวิจัย เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
และสังคมวิทยาของแต่ละภูมิภาค พร้อมทั้งคัดเลือกผลการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ประสบผลส าเร็จ มาจัดท าเป็น
บัญช ีหลักของแต่ละศูนย์ศึกษาฯ พร้อมจัดท าคู่มือในแต่ละเรื่อง เพ่ือน าไปส่งเสริมหรือขยายผลสู่ราษฎร         
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป สามารถสรุปแนวทางและวัตถุประสงค์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได ้ดังนี้ 

๑. ท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จึงเปรียบเสมือน “ตัวแบบ” ของความส าเร็จที่ 
จะเป็นแนวทางและตวัอย่างของผลส าเร็จให้แก่พ้ืนที่อ่ืน ๆ โดยรอบได้ท าการศึกษา 

๒. การแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างนักวิชาการ นักปฏิบัติ และประชาชน การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย
ต่าง ๆ ที่ได้ผลแล้ว ควรจะน าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่จริงได้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ควรเป็นแหล่งผสมผสาน
วิชาการและการปฏิบัติ เป็นแหล่งความรู้ของราษฎร เป็นแหล่งศึกษาทดลองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างคน 3 กลุ่ม คือ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ซึ่ง
ท าหน้าที่พัฒนาส่งเสริม และราษฎร 

๓. การพัฒนาแบบผสมผสาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นตัวอย่างที่ดีของแนวความคิดแบบสหวิทยาการ 
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพ้ืนที่นั้น  ๆ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แต่ละแห่งจะเป็นแบบจ าลองของพ้ืนที่          
และรูปแบบการพัฒนาที่ควรจะเป็น เพ่ือเป็นตัวอย่างว่าในพ้ืนที่และรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่ ลักษณะหนึ่ง  ๆ นั้น 
จะสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ได้โดยวิธีใดบ้าง มิใช่การพัฒนาเฉพาะทางใดทางหนึ่งแต่พยายามใช้ความรู้     
มากสาขามากที่สุด แต่ละสาขาให้เป็นประโยชน์เกื้อหนุนกับการพัฒนาสาขาอ่ืน ๆ และระบบของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาฯ ควรเป็นการผสมผสานไม่เพียงเฉพาะเรื่องความรู้เท่านั้ น แต่ต้องมีการผสมผสานการด าเนินงาน          
และการบริหารที่เป็นระบบด้วย 
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๔. การประสานงานระหว่างส่วนราชการเป็นแนวทางและวัตถุประสงค์ที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่ง เนื่องจาก

กระบวนการพัฒนาและระบบราชการไทยมีปัญหานี้ โดยพ้ืนฐานเป็นสิ่งบั่นทอนประสิทธิภาพและผลส าเร็จของงาน
ลงอย่างน่าเสียดาย แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทุกแห่งจึงเน้นการประสานงาน             
การประสานแผน และการจัดการระหว่างกรม กอง และส่วนราชการต่าง ๆ 

๕. เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) กล่าวคือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีการศึกษา
ทดลอง และสาธิตให้เห็นถึงความส าเร็จของการด าเนินงานพร้อม ๆ กันในทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ 
ประมง ตลอดจนการพัฒนาทางด้านสังคม และงานศิลปาชีพ ในลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”     
เมื่อผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงาน โดยจะมีให้ดูได้ทุกเรื่องในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้งหมด ผู้สนใจหรือ
เกษตรกรจะได้รับความรู้รอบด้าน อีกท้ังมีความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งน าไปสู่การได้รับประโยชน์สูงสุด 

กรมส่งเสริมการเกษตรมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
ในการขยายผลองค์ความรู้ของงานศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ประสบความส าเร็จและเหมาะสมจากศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ ไปสู่เกษตรกร โดยการน าองค์ความรู้ดังกล่าว ไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร เพ่ือให้
เกษตรกรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้ต่อไป 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือน ำองค์ควำมรู้ที่เป็นผลส ำเร็จจำกกำรศึกษำ ทดลอง วิจัย จำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด ำริ ที่เหมำะสมไปส่งเสริมแก่เกษตรกรในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร 
 3.2 เพ่ือขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.3 เพ่ือพัฒนาและยกระดับเกษตรกรต้นแบบในการขยายผลองค์ความรู้สู่เกษตรกรรายอ่ืนให้เกิดเครือข่าย
อย่างต่อเนื่อง 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
4.1 เป้าหมาย 

  4.1.1 เกษตรกรที่มีความพร้อมและตั้งใจพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดที่ตั้งของศูนย์
ศึกษาฯ จ านวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สกลนคร ฉะเชิงเทรา จันทบุรี เพชรบุรี และจังหวัดนราธิวาส 
  4.1.2 เกษตรกรที่มีความพร้อมและตั้งใจพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดอ่ืนที่ได้ขยายผล 
จ านวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ตราด นครนายก ปราจีนบุรี กาฬสินธุ์ 
นครพนม พะเยา ล าพูน ปัตตานี และจังหวัดยะลา 
 4.2 หน่วยงานที่ด าเนินงาน 
  4.2.1 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่รับผิดชอบพ้ืนที่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริตั้งอยู่ 
  4.2.2 ส านักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริตั้งอยู่ 
และในจังหวัดขยายผล   

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 การด าเนินงานในจังหวัดที่ตั้งของศูนย์ศึกษาฯ จ านวน  6 จังหวัด ด าเนินการในจังหวัดเชียงใหม่ 
สกลนคร ฉะเชิงเทรา จันทบุรี เพชรบุรี และจังหวัดนราธิวาส 
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5.1.1 กิจกรรมพัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดที่ตั้งศูนย์ศึกษาฯ (ปีท่ี 3)  
ด าเนินการโดยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร โดยให้บูรณาการกับหน่วยงาน

สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนทีแ่ละหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
วิธีการด าเนินงาน 
1) พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ  

- น าเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” ที่ได้ด าเนินการคัดเลือกในปี 2563 จ านวน
ศูนย์ศึกษา ละ 10 ราย และคัดเลือกเกษตรกร “ไข่ขาว” ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในปี 2564 จ านวนศูนย์
ศึกษา ละ 5 ราย รวมจ านวนศูนย์ศึกษาละ 15 ราย มาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 

- จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรต้นแบบ “ไข่แดง” ทั้ง 15 ราย โดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรจากผลส าเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ หรือโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริอ่ืน ๆ โดยเลือกองค์ความรู้ที่เหมาะสม สร้างความเข้าใจในองค์ความรู้พระราชด าริ เสริมสร้างทักษะ
การถ่ายทอดและการเป็นวิทยากร การจัดท าแผนการผลิตระดับครัวเรือน (IFPP) และส่งเสริมให้น้อมน าแนว
พระราชด าริไปสู่การปฏิบัติในด้านการเกษตรและการด าเนินชีวิตจนเกิดผลส าเร็จในกิจกรรมการเกษตร 

- จัดเก็บผลส าเร็จที่เกิดขึ้น พัฒนาสู่องค์ความรู้ที่พร้อมส าหรับการน าไปขยายผล 
สู่เกษตรกรรายอ่ืนและชุมชน  

- จัดท าแผนการขยายผลองค์ความรู้สู่เกษตรกรรายอื่นและชุมชน 
- จัดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง”        

โดยสามารถเลือกใช้วิธีการถ่ายทอดตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
2) จัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ 

  - สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสมเพ่ือน าไปพัฒนาพ้ืนที่การเกษตร
ให้กับเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” ให้เกดิเป็นแหล่งเรียนรู้จากการน าองค์ความรู้ที่เหมาะสมในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดท า
ป้ายแสดงองค์ความรู้ 

 3) จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” 
  - เกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” ปี 2562 จ านวนศูนย์ศึกษาละ 5 ราย ให้ท าการ

ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” กิจกรรมด้านการเกษตร ความส าเร็จที่พัฒนาเป็นองค์ความรู้    
(โดยละเอียด) พร้อมระบุพิกัดท่ีอยู่อาศัยและแปลงกิจกรรมการเกษตร 

  - เกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” ที่ด าเนินการในปี 2565 จ านวนศูนย์ศึกษาละ 
15 ราย ให้ท าการจัดเก็บ/ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” กิจกรรมด้านการเกษตร ความส าเร็จ   
ที่พัฒนาเป็นองค์ความรู้ พร้อมระบุพิกัดที่อยู่อาศัยและแปลงกิจกรรมการเกษตร และแผนการขยายผลองค์ความรู้
สู่เกษตรกรรายอื่นและชุมชน 
   5.1.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดที่ตั้งศูนย์ศึกษาฯ 

ด าเนินการโดยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร โดยให้บูรณาการกับหน่วยงาน
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

วิธีการด าเนินงาน 
 1) พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 - คัดเลือกเกษตรกรทั่วไป “ไข่ขาว” ซึ่งคัดเลือกจากเกษตรที่ มี พ้ืนที่ท า

การเกษตรเปน็ของตนเอง มีความเป็นไปได้ในการจะพัฒนาเป็นจุดเรียนรู้ และมีความพร้อมในการน้อมน าแนว 
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พระราชด าริไปพัฒนากิจกรรมการเกษตรของตน ทั้งนี้ให้เลือกเกษตรกรให้กระจายครอบคลุมทั้งจังหวัด ศูนย์ศึกษาฯ 
ละ 75 ราย 

  - น าเกษตรกรทั่วไป “ไข่ขาว” จ านวน 5 ราย เข้ารับการถ่ายทอดความรู้     
จากเกษตรกรต้นแบบ "ไข่แดง" จ านวน 1 ราย (เกษตรต้นแบบ "ไข่แดง" 1 ราย : เกษตรกรทั่วไป “ไข่ขาว” 5 ราย) 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรจากผลส าเร็จของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริอ่ืน ๆ โดยเลือกองค์ความรู้ที่เหมาะสม สร้างความเข้าใจ    
ในองค์ความรู้พระราชด าริ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น 
โดยสามารถเลือกใช้วิธีการถ่ายทอดตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

  - ติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรมด้านการเกษตรของเกษตรกรทั่วไป        
“ไข่ขาว” หลังเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ด าเนินการประเมินทักษะ พิจารณาความเหมาะสมและศักยภาพ ท าการ
คัดเลือกเกษตรกรทั่วไป “ไข่ขาว” จ านวน 10 ราย เพ่ือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ เป็นเกษตรกร
ต้นแบบ “ไข่แดง” ในปี 2566 

 2) จัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเป็นแปลงต้นแบบ 
  - สนับสนุนปั จจัยการผลิตที่ จ า เป็ นและเหมาะสมตามแผนการผลิต            

ของเกษตรกรส าหรับการพัฒนาเป็นแปลงเรียนรู้ต้นแบบต่อไป ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือพัฒนา
ต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ เป็นเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” ในปี 2566  

  - จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร ข้อมูลแปลง พร้อมระบุพิกัดที่อยู่อาศัย 
และแปลงกิจกรรมการเกษตร 
  5.1.3 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ตั้งอยู่ โดยให้บูรณาการ
กับหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่และให้เจ้าหน้าที่จากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร     
ที่ประจ าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ร่วมด าเนินการด้วย 

วิธีการด าเนินงาน 
1) ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร     

ที่ประจ าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและสนใจในการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือเสริมรายได้ กลุ่มละไม่น้อยกว่า 30 ราย โดยเลือกกลุ่มที่มีการด าเนินกิจกรรมหรือท าผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบ 
ทรัพยากร และภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

2) สอบถามความต้องการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ และก าหนด
หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์          
ให้เหมาะสมส าหรับเป็นการเสริมรายได้ให้แก่กลุ่ม 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มได้รับการพัฒนาต่อยอดในด้านอ่ืนๆ จากช่องทางอ่ืนๆ 
4) ติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

 5.2 การด าเนินงานในจังหวัดอ่ืนทีไ่ด้ขยายผล จ านวน 12 จังหวัด 
5.2.1 กิจกรรมพัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบ (ปีท่ี 3)  

ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดที่เป้นจังหวัดที่ขยายผล โดยให้บูรณาการกับ
หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที ่
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วิธีการด าเนินงาน 
1) พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ  

- น าเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” ที่ได้ด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 
จ านวนศูนย์ศึกษา ละ 5 ราย มาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพ่ิมเติม 

- จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรต้นแบบ “ไข่แดง” ทั้ง 5 ราย โดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรจากผลส าเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ หรือโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริอ่ืน ๆ โดยเลือกองค์ความรู้ที่เหมาะสม สร้างความเข้าใจในองค์ความรู้พระราชด าริ เสริมสร้างทักษะ
การถ่ายทอดและการเป็นวิทยากร การจัดท าแผนการผลิตระดับครัวเรือน (IFPP) และส่งเสริมให้น้อมน าแนว
พระราชด าริไปสู่การปฏิบัติในด้านการเกษตรและการด าเนินชีวิตจนเกิดผลส าเร็จในกิจกรรมการเกษตร 

- จัดเก็บผลส าเร็จที่เกิดขึ้น พัฒนาสู่องค์ความรู้ที่พร้อมส าหรับการน าไปขยาย
ผลสู่เกษตรกรรายอ่ืนและชุมชน  

- จัดท าแผนการขยายผลองค์ความรู้สู่เกษตรกรรายอื่นและชุมชน 
- จัดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง”        

โดยสามารถเลือกใช้วิธีการถ่ายทอดตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
2) จัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ 

  - สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสมเพ่ือน าไปพัฒนาพ้ืนที่การเกษตร
ให้กับเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” ให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้จากการน าองค์ความรู้ที่เหมาะสมในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดท า
ป้ายแสดงองค์ความรู้ 

 3) จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” ให้ท าการ ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร
ต้นแบบ “ไข่แดง” กิจกรรมด้านการเกษตร ความส าเร็จที่พัฒนาเป็นองค์ความรู้ พร้อมระบุพิกัดที่อยู่อาศัยและ
แปลงกิจกรรมการเกษตร และแผนการขยายผลองค์ความรู้สู่เกษตรกรรายอื่นและชุมชน 
   5.2.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ 

ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดที่เป้นจังหวัดที่ขยายผล โดยให้บูรณาการกับ
หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที ่

วิธีการด าเนินงาน 
 1) พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

- คัดเลือกเกษตรกรทั่วไป “ไข่ขาว” ซึ่งคัดเลือกจากเกษตรที่ มี พ้ืนที่ท า
การเกษตรเป็นของตนเอง มีความเป็นไปได้ในการจะพัฒนาเป็นจุดเรียนรู้ และมีความพร้อมในการน้อมน าแนว
พระราชด าริไปพัฒนากิจกรรมการเกษตรของตน ทั้งนี้จะเป็นรายเก่าจากปีที่แล้วหรือรายใหม่ก็ได้โดยจะต้อง    
ศูนย์ศึกษาฯ ละ 25 ราย 

  - น าเกษตรกรทั่วไป “ไข่ขาว” จ านวน 5 ราย เข้ารับการถ่ายทอดความรู้จาก
เกษตรกรต้นแบบ "ไข่แดง" จ านวน 1 ราย (เกษตรต้นแบบ "ไข่แดง" 1 ราย : เกษตรกรทั่วไป “ไข่ขาว” 5 ราย) 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรจากผลส าเร็จของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริอ่ืน ๆ โดยเลือกองค์ความรู้ที่เหมาะสม สร้างความเข้าใจ    
ในองค์ความรู้พระราชด าริ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น 
โดยสามารถเลือกใช้วิธีการถ่ายทอดตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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  - ติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรมด้านการเกษตรของเกษตรกรทั่วไป “ไข่ขาว” 
หลังเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ด าเนินการประเมินทักษะ พิจารณาความเหมาะสมและศักยภาพ ท าการคัดเลือก
เกษตรกรทั่วไป “ไข่ขาว” จ านวน 5 ราย เพ่ือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ เป็นเกษตรกรต้นแบบ 
“ไข่แดง” ในปี 2566 

2) จัดท าแปลงเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นแปลงต้นแบบ 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นและเหมาะสมตามแผนการผลิตของ

เกษตรกร ส าหรับการพัฒนาเป็นแปลงเรียนรู้ต้นแบบต่อไป ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือพัฒนา      
ต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ เป็นเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” ในปี 2566  

  - จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร ข้อมูลแปลง พร้อมระบุพิกัดที่อยู่อาศัย  
และแปลงกิจกรรมการเกษตร 

 3) จัดท าแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร 
 - สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นและเหมาะสมตามแผนการผลิตของ

เกษตรกร ที่เข้าร่วมการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม แต่ไม่ได้รับการ
คัดเลือกเพ่ือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ เป็นเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” ในปี 2566 
 5.3 จ้างเหมาคนงานเกษตร 
  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจ้างเหมาคนงาน
เกษตร ส าหรับการด าเนินกิจกรรมในงานส่งเสริมการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เช่น ดูแลแปลงแม่พันธุ์ 
แปลงรวบรวมพันธุ์ เพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับการรองรับการศึกษาดูงานและการเรียนรู้ของเกษตรกรและผู้สนใจ
ทั่วไป ให้จัดท าแผนการด าเนินงานและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน มีระยะเวลา 12 เดือน 
 5.4 กิจกรรมอ านวยการ 
  5.4.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ศึกษาฯ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก      
และค่ายานพาหนะ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ปฏิบัติงานประจ าทีศู่นย์ศึกษา
การพัฒนาฯ เดินทางไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ หรือเข้าร่วมประชุมกับสสก.และส่วนกลาง 
  5.4.2 สนับสนุนวัสดุส านักงานส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ศึกษาฯ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ปฏิบัติงานประจ าที่ศูนย์ศึกษาฯ เพ่ือใช้ส าหรับการจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานและอ่ืนๆ 
 5.5 กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 

กรมส่งเสริมการเกษตร จะด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
  1. ส่วนกลางติดตามและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการด าเนินงานในพื้นท่ี 
  2. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการ ดังนี้  

- รายงานผลการปฏิบัติ งานส่งเสริมการเกษตร (E - project Management System)     
และแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกรปี 2565 (แบบ กสก.) ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนด 

- จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ ได้รับงบประมาณประจ าปี 2565 
ข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ องค์ความรู้ที่สามารถขยายผลได้ พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา             
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทันทหีลังด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
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6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. พัฒนายกระดับเกษตรกร
ต้นแบบในจังหวัดที่ตั้ งศูนย์
ศึกษาฯ (ปีที ่3) 

            

2 . ส่ งเสริมและพัฒนาเป็น
เกษตรกรต้นแบบในจังหวัด
ที่ตั้งศูนย์ศึกษาฯ 

            

3. ขยายผลโครงการศูนย์ศึกษาฯ             
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ถนอมและแปรรูปผลผลิต 

            

5. จ้างเหมาคนงานเกษตร             
6. กิจกรรมอ านวยการ             
7. ติดตามผลการด าเนินงาน             

7. ระยะเวลา 
  ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
8. ผลผลติ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 
  8.1.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
และแนวพระราชด าริจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริอื่น 
  8.1.2 เกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีความพร้อมในการเป็นต้นแบบ
ส าหรับเกษตรกรรายอ่ืน 
  8.1.3 กลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

8.1.4 ฐานข้อมูลองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้ต้นแบบที่เหมาะสมกับพื้นท่ี 
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  8.2.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าองค์ความรู้ทางการเกษตร พร้อมน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการด าเนินชีวิต 

8.2.2 เกษตรกรต้นแบบได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองจนสามารถขยายผลสู่เกษตรกร
รายอื่นและชุมชน 

8.2.3 กลุ่มเกษตรกรสามารถน าความรู้ด้านการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไปพัฒนา
กิจกรรมของกลุ่มจนเกิดรายได้ให้แก่กลุ่ม  
  8.2.4 ฐานข้อมูลองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้ต้นแบบมีการขยายผลจนเกิด
เครอืข่ายอย่างต่อเนื่อง 
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 8.3 ตัวช้ีวัด 
        8.3.1 เชิงปริมาณ  

1) จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรที่เหมาะสม 
2) จ านวนเกษตรกรต้นแบบและแปลงต้นแบบที่มีการขยายผล 

8.3.2 เชิงคุณภาพ  
1) เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรมีการน าองค์ความรู้ไปพัฒนา

กิจกรรมทางการเกษตรของตนเอง 
2) เกษตรกรกรต้นแบบสามารถขยายผลองค์ความรู้สู่เกษตรกรรายอื่นและชุมชน 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มโครงการพระราชด าริ กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
 นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มโครงการพระราชด าริ  
 นางมนทิรา  พรมบุรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878   E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

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

mailto:agrodev20@doae.go.th


คู่มือโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน ้าเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ความเชื่อมโยง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) ด้านพลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย (15.1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
1.4 แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2565 - 2569 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากสถานการณ์การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรในปัจจุบันที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ในการท าการเกษตรที่ถูกวิธี คือ การท าการเกษตรแบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งส าคัญ
อันดับแรกที่ต้องอนุรักษ์คือทรัพยากรดินที่เป็นปัจจัยส าคัญในการประกอบอาชีพการเกษตร  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พ้ืนที่การเกษตรที่มีความลาดชัน จ าเป็นต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรดินโดยการใช้หญ้าแฝก ซึ่งเป็นหญ้าที่มีระบบ
รากที่แผ่กว้าง สานกันแน่น หยั่งลึกลงไปในดิน และไม่มีการระบาดเหมือนวัชพืชทั่วไป ด้วยคุณลักษณะที่เหมาะสม  
ในการอนุรักษ์ดินและน้ าของหญ้าแฝก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก เริ่มแรกเมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ.2534 ทรงให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญและช่วยกันรณรงค์  ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ า  
 กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนองพระราชด าริร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ มาโดยตลอด 
ได้ด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือความยั่งยืนทางการเกษตร  
ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ าให้กับเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและปัญหาดินเสื่อมโทรม สามารถน าหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ 
ในการอนุรักษ์ดินและน้ าได้อย่างแพร่หลาย และส่งผลต่อการท าการเกษตรแบบอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนทางการเกษตรต่อไป 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เกษตรกรตระหนักถึงปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน มีความรู้และเข้าใจวิธีการปลูก  
และการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ าได้อย่างยั่งยืน 
 3.2 เพ่ือลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและการสูญเสียธาตุอาหารจากดินในพ้ืนที่ท าการเกษตร  
ในพ้ืนที่ลาดชันบนพื้นที่สูง  

4. เป้าหมาย/สถานที่ด้าเนินการ 
 เป้าหมายเกษตรกร จ านวน 1,200 ราย / สถานที่ด าเนินการในพ้ืนที่รับผิดชอบด าเนินการของ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าพูน เลย 
กาญจนบุรี พะเยา และจังหวัดตาก 

5. กิจกรรม และวิธีการด้าเนินงาน 
  5.1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน ้า มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) จัดประชุมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพ่ือพิจารณาโครงการ/งบประมาณ และจัดสรรให้แต่ละพ้ืนที่  
ตามความเหมาะสมของศักยภาพพ้ืนที่และชุมชน  
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 2) ประสานงานกับส านักงานเกษตรจังหวัด/เกษตรอ าเภอ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงาน
โครงการและขอยืมอุปกรณ์เครื่อง GPS ส าหรับหาพิกัดการปลูกหญ้าแฝกฯ 
 3) ประสานงานผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับเกษตรกรเพ่ือทราบ 
และเข้าร่วมโครงการ 
 4) พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดินในพ้ืนที่การเกษตรก่อน และเกษตรกรที่มีความสนใจ 
 5) จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
โดยมีเนื้อหาวิชาการภาคบรรยาย เช่น พันธุ์หญ้าแฝก การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา รูปแบบการปลูกหญ้าแฝก 
(พ้ืนที่ลาดชัน พ้ืนที่แหล่งน้ า พ้ืนที่ไหล่ถนน พ้ืนที่ร่องสวน การปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผลไม้ยืนต้นเพ่ือรักษาความชื้น 
และการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่เสื่อมโทรม) และภาคปฏิบัติเน้นการฝึกปฏิบัติจากตัวอย่างของจริง     
และก าหนดแผนการฝึกอบรมเกษตรกร 
 6) ประสานงานเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในเรื่องหญ้าแฝก เช่น วิทยากรจาก
สถานีพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (เกษตรที่สูง) ที่ได้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตร “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ” ในระดับเจ้าหน้าที่และระดับ
วิทยากรที่สามารถด าเนินการถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 
 7) แจ้งความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนกล้าหญ้าแฝกเพ่ือใช้ในกิจกรรมฝึกอบรมและจัดท า
แปลงเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมการฝึกปฏิบัติของเกษตรกรและปลูกในพ้ืนที่ต่างๆ โดยระบุจ านวนกล้าหญ้าแฝก 
วัน เดือน ปี และสถานที่ที่จะรับกล้าหญ้าแฝก มายังกลุ่มงานพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ 
การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร เพ่ือรวบรวมรายละเอียดและท าหนังสือขอรับการสนับสนุนไปยังกรมพัฒนาที่ดิน 
 8) ด าเนินการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรตามแผนการฝึกอบรมที่ก าหนดไว้ 
 9) ด าเนินการหาค่าพิกัดภูมิศาสตร์ เป็นค่า x, y ในพ้ืนที่หมู่บ้านชุมชน หรือพ้ืนที่บริเวณที่ได้มีการน า
หญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที ่
 กรณี New Normal ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ผ่านออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Google Meet 
หรือโปรแกรมอ่ืนๆ จัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรืออ่ืนๆ มอบแก่เกษตรกร 
และ/หรือแบ่งกลุ่มย่อยในการถ่ายทอดความรู้ 

  5.2 กิจกรรมส่งเสริมการจัดท้าหมู่บ้านน้าร่องการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผลไม้ยืนต้น มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1) คัดเลือกพ้ืนที่ของเกษตรกรจากผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือด าเนินการกิจกรรมต่อเนื่องจาก 
การฝึกอบรม และพิจารณาคัดเลือกสภาพพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน และประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน   
โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จ านวน 10 - 15 ราย พื้นที่ก าหนดตามแบบจัดสรรรายศูนย์ฯ 
  2) ด าเนินการขอรับการสนับสนุนกล้าหญ้าแฝก และจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยการผลิต พันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
และส่งมอบปัจจัยการผลิตของโครงการให้กับเกษตรกร  
  3) ด าเนินการจัดท าหมู่บ้านน าร่องเพ่ือเป็นต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ 
โดยการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผลไม้ยืนต้นเชิงอนุรักษ์ 
 4) ด าเนินการหาค่าพิกัดภูมิศาสตร์เป็นค่า x, y ในพ้ืนที่ที่จัดท าแปลงเรียนรู้ เพ่ือเป็นต้นแบบบริเวณ
ที่มีการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผลไม้ยืนต้นเชิงอนุรักษ์ 
 5) จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า และให้ค าแนะน า
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
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 5.3 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่) ด าเนินการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยมีเงื่อนไขต้องเข้าร่วมโครงการฯ รวม 3 ปี วิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
    1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565) และไม่เคยได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรต้นแบบมาก่อน ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ และสามารถพัฒนาให้เป็นจุด
เรียนรู้ได ้
    2) หารือและวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือทราบความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมของพ้ืนที่     
และวางแผนด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรม 
    3) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร  
และการด าเนินการให้เป็นต้นแบบ 
    4) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
    5) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไปสรุปผลและน าไปใช้วาง
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.4 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2564) เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกรต้นแบบ
ที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่าน น ามาวางแผนกิจกรรมและสอบถาม
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต/องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ  
  2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร  
  3) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
  4) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไปสรุปผลและน าไปใช้วาง
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.5 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 2563) เพ่ือด าเนินการพัฒนาต่อยอดให้แก่
เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่าน น ามาวางแผนกิจกรรมและสอบถาม
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต/องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ 
  2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
  3) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
  4) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  
และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

5.6 กิจกรรมร่วมประชุมและติดตามผลการด้าเนินงานโครงการ มีวิธีการด าเนินงานดังนี้  
     กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) เข้าร่วมประชุม 

ติดตาม เยี่ยมเยียนการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
      กรณี New Normal ด าเนินการติดตามงานออนไลน์ โทรศัพท์ ไลน์เพ่ือสอบถาม รับส่งแบบฟอร์ม

การรายงานทางออนไลน์ และ/หรือด าเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่เพ่ือรับทราบข้อมูลและประเด็นตลอดทั้ ง
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี  

*** ทั งนี  ขอให้รายงานการด้าเนินงานโครงการดังนี  
      1. เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส โดยบันทึกข้อมูลลงระบบ e-project ทันท ี
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      2. รายงานแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกร (แบบ กสก.) บันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ RBM ภายใน 1 เดือน หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
      3. รายงานติดตามโครงการหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking : VGT) เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการหญ้าแฝกเพื่อปลูก ในระบบบริหารและติดตามโครงการหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking : VGT) 
ให้กับคณะอนุกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ด าเนินงานดังนี้ 
 3.1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) หาค่าพิกัดภูมิศาสตร์เป็นค่า x, y  
ในพ้ืนที่ที่ปลูกหญ้าแฝก ทั้งกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร และกิจกรรมจัดท าแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบส าหรับ
การเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ หรือพ้ืนที่ อ่ืนๆ ที่มีการปลูกหญ้าแฝกจากการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก  
และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ รวมทั้งพิกัดภูมิศาสตร์พร้อมภาพถ่ายประกอบมายังกลุ่มงานพัฒนาพ้ืนพิเศษ 
กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร   
  3.2) กลุ่มงานพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานโครงการในภาพรวมของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยท าการบันทึกผลลงใน
โปรแกรมระบบบริหารและติดตามโครงการหญ้าแฝก (VGT) ซึ่งขั้นตอนการบันทึกรายงานผลนั้น มีความจ าเป็น    
ต้องใส่ค่าพิกัดภูมิศาสตร์เป็นค่า x, y และรายละเอียดการปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนที่ด าเนินการ ทั้งนี้ ให้จัดส่งรายงาน
ติดตามโครงการหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking : VGT) ให้กลุ่มพัฒนาพ้ืนที่พิเศษภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2565  เพ่ือด าเนินการรายงานให้ให้กับคณะอนุกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ทราบต่อไป  
      4. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ทุกกิจกรรม) และข้อมูล “เกษตรกรต้นแบบ” ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด  เสนอให้ ก รมส่ งเสริ ม การเกษ ตรทราบ  ภ าย ใน วั นที่  3 1  สิ งห าคม  2565 ทาง E - mail : 
highland_doae@hotmail.com โดยจัดส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF ทั้งนี้ ขอให้ส่งรูปภาพเป็น
ไฟล์ JPG แนบมาด้วย 

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณ
งาน 

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. ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกหญ้าแฝก 
    ในการอนุรักษ์ดินและน้ า 

1,200  
ราย 

            

2. ส่งเสริมการจัดท าหมู่บ้านน าร่องการปลูก 
   หญ้าแฝกร่วมกับไม้ผล/ไม้ยืนต้น 

23 ไร ่             

3. สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่) 8 ราย             

4. สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี2562) 9 ราย             

5. สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี
2563) 

12 ครั้ง             

6. ประชุมและติดตามการด าเนินงานโครงการฯ 1 ครั้ง             
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7. ระยะเวลาในการด้าเนินโครงการ 
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี วัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
 1) เกษตรกรและผู้สนใจ จ านวน 1,200 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการปลูกหญ้าแฝกในการ
อนุรักษ์ดินและน้ า 
 2) มีแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ โดยการส่งเสริมจัดท า
หมู่บ้านน าร่องการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผลไม้ยืนต้นบนพ้ืนที่สูง จ านวน 23 ไร่  
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
 เกษตรกรและผู้สนใจ สามารถน าความรู้ที่ได้รับเรื่องการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ าไปปรับใช้
ในพ้ืนที่การเกษตรของตนเองได้ 
 8.3 ตัวชี วัด  
  เชิงปริมาณ   
 1) จ านวนเกษตรกรและผู้สนใจได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ า 
 2) จ านวนแปลงเรียนรู้เพ่ือต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ การปลูกหญ้าแฝก 
ร่วมกับไม้ผลไม้ยืนต้น ในรูปแบบหมู่บ้านน าร่อง พ้ืนที่รวมจ านวน 23 ไร่ 
 เชิงคุณภาพ  
 1) ร้อยละ 60 มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างยั่งยืน
ในพ้ืนที่ทางการเกษตร 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 มีแปลงเรียนรู้ต้นแบบในการสาธิต การใช้หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าบนพ้ืนที่สูงทางการเกษตร  
ที่ให้คุณค่าเชิงประจักษ์ และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในการเกษตรได้จริง 
 9.2 เกษตรกรและชุมชนบนพ้ืนที่สูง สนองพระราชด าริในการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างยั่งยืนบนพ้ืนที่สู ง 
ด้วยการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรบนพ้ืนที่สูง 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
 1) นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
 2) นายกฤษฎา บัวนาค ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 0 2579 3797 โทรสาร 0 2579 3010 
  E-mail: highland_doae@hotmail.com 
 



คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากน  าชลประทาน (อ่างเก็บน  าห้วยหวด จ. สกลนคร) 
1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
 1.3 แผนปฏิรูประเทศ  -  

2. หลักการและเหตุผล  
 อ่างเก็บน ้าห้วยหวดอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2528 เป็นเขื่อนดินสูง 2 เมตร  
ยาว 395 เมตร ปิดกั นล้าห้วยหวด มีความจุระดับเก็บกัก 21 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบบส่งน ้าประกอบด้วย
คลองส่งน ้า จ้านวน 7 สาย รวมความยาวประมาณ 21.348 กิโลเมตร สามารถส่งน ้าให้พื นที่เพาะปลูกในฤดูฝน
ได้ประมาณ 8,000 ไร่ และในฤดูแล้งประมาณ 2,000 ไร่ 
 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ได้เสด็จพระราชด้าเนิน                            
ไปทอดพระเนตรอาคารอเนกประสงค์ ในบริเวณโครงการชลประทานสกลนครได้พระราชทานพระราชด้าริ
สรุปได้ว่า “โครงการชลประทานต่างๆ ที่ก่อสร้างเสร็จแล้วควรจัดการให้ราษฎรใช้น ้าอย่างถูกวิธี และเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันด้าเนินงาน” 
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ทรงมีพระราชด้าริ 
ถึงโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยหวด จังหวัดสกลนครว่า “ยังมีคนใช้ประโยชน์ไม่พอ เป็นอ่างเก็บน ้าที่ใหญ่มาก มีน ้ามาก 
แต่ไม่มีคนใช้ประโยชน์ จากน ้าเท่าที่ควรทรงห่วงเรื่องการใช้น ้าเพราะอ่างเก็บน ้าห้วยหวดทรงจ้าได้ว่ามีความจุ 
22 ล้านลูกบาศก์เมตร”  
 จังหวัดสกลนครจึงได้ก้าหนดให้โครงการชลประทานห้วยหวดอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต้าบลจันทร์เพ็ญ 
และต้าบลเต่างอย อ้าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เป็นโครงการน้าร่องในการจัดท้าโครงการส่งเสริม  
การใช้ประโยชน์จากน ้าชลประทาน ซึ่งมีเกษตรกรเป้าหมายในการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรที่ได้รับ
ประโยชน์จากน ้าชลประทาน อ่างเก็บน ้าห้วยหวด จ้านวน 5 กลุ่ม จังหวัดสกลนครและศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดสกลนคร จึงได้ก้าหนดรูปแบบการพัฒนาและสนับสนุ นเกษตรกร                 
ในหมู่บ้านรอบศูนย์โดยจัดตั งเกษตรกร ต้นแบบให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริ               
เพ่ือเป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากน ้าชลประทานตามโครงการพระราชด้าริ  (โครงการชลประทานห้วยหวด) สามารถน้าแนวทางการส่งเสริม
การประกอบอาชีพแก่เกษตรกรตามรูปแบบ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ               
มาด้าเนินการกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น ้าชลประทาน อ่างเก็บน ้าห้วยหวด ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีการด้าเนิน
กิจกรรมในไร่นาอย่างต่อเนื่องเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเสนองานโครงการพระราชด้าริในพื นท่ีที่มีพระราชด้าริ และพื นที่ส่วนพระองค์ 
 3.2 เพ่ือขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชด้าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.3 เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 



4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 พื นที่รับน ้าชลประทานของกลุ่มผู้ใช้น ้าตามโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน ้าชลประทาน      
ตามโครงการพระราชด้าริ (โครงการชลประทานห้วยหวด) ต้าบลจันทร์เพ็ญ และต้าบลเต่างอย อ้าเภอเต่างอย  
จังหวัดสกลนคร 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช และการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 แปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
       - มะเขือเทศ 1 ไร่ 
 5.3 แปลงส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
      - มะเขือเทศ 5 ไร่ 
 5.4 ติดตามผลการด้าเนินงานโครงการ 

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั นตอน 

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. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตพืช และการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

            

2. แปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบการใช้น ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

            

3.แปลงส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต             

4.ติดตามผลการด้าเนินงานโครงการ             

 

7. ระยะเวลา 
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี วัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
  1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อมน้อมน้าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการท้าการเกษตรและการด้าเนินชีวิต 
  2. เกษตรกรมีแผนการผลิต สามารถวางแผนการผลิตด้านการเกษตรได้สอดคล้องกับศักยภาพของพื นที่ 
  3. มีเกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้ 
  4. มีแผนกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 

 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
 1 . เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการ สามารถแก้ไขปัญหาทางการเกษตรจากองค์ความรู้โครงการ
พระราชด้าริได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนลงได้ และมีรายได้เพ่ิมขึ น  



  2. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจด้านการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการพื นที่
ให้มีผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื นที่ และสามารถจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ 
  3. เกิดฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย เพ่ือการขยายผลโครงการพระราชด้าริ 

 8.3 ตัวชี วัด  
  เชิงปริมาณ  
   1. จ้านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อม
น้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท้าการเกษตรของตนเองและการด้าเนินชีวิต 
   2. จ้านวนเกษตรกรต้นแบบที่มีแผนการผลิต สามารถวางแผนการผลิตด้านการเกษตรได้ 
   3. จ้านวนเกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้ 
  
 เชิงคุณภาพ  
   1. ร้อยละของเกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตได้ 
   2. มีฐานข้อมูลเครือข่ายเกษตรกรที่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  กอง/ส้านัก กองส่งเสริมโครงการพระราชด้าริ การจัดการพื นที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. ชื่อ นายอาณัติ หุ่นหลา 

ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน 
โทรศัพท์ 02-940-6059 

  E-mail: agrodev30@hotmail.com 
 2. ชื่อ นายเอกราช บุญล้อมรักษ์ 

ต้าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการ 
โทรศัพท์ 02-940-6059 

   E-mail: agrodev30@hotmail.com  
 
 
 

----------------------------------------------------------- 



คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 

1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม 
      - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
 1.3 แผนปฏิรูประเทศ  - 

2. หลักการและเหตุผล 
 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ได้เสด็จ           
พระราชด าเนินทรงเปิดเขื่อนนเรศวรและทรงเยี่ยมราษฎร ณ บริเวณเขื่อนนเรศวร บ้านหาดใหญ่ ต าบลพรหมพิราม 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้พระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับงานชลประทานให้พิจารณา
วางโครงการและก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน  าแควน้อยในเขตอ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกอย่างเร่งด่วน 
เพ่ือการบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน  าแควน้อยตอนล่างและจัดหาน  าสนับสนุนโครงการชลประทานพิษณุโลก 
กรมชลประทานจึงได้วางแผนด าเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาด าเนินการ 9 ปี  
 โครงการพัฒนาพื นที่เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน จังหวัดพิษณุโลกเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎร                  
ผู้ยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ น โดยมีหลักการส าคัญ คือ การแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งเป็นขั นตอนตามล าดับ
ความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงตนเองส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม รวมทั งส่งเสริม  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนั นยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวน 
การเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน สามารถวางแผน การผลิตที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของพื นที่ และความพร้อมของเกษตรได้ด้วยตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเสนองานโครงการพระราชด าริในพื นท่ีที่มีพระราชด าริ และพื นที่ส่วนพระองค์ 
 3.2 เพ่ือขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 พื นที่โครงการพัฒนาพื นที่เขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขตชลประทาน จ านวน 50 ราย 
 5.2 ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช (ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก)  และการใช้
น  าอย่างมีประสิทธิภาพ (ระบบน  า) เพ่ือพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบจ านวน 50 ราย 
 5.3 แปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงฤดูแล้ง (ระบบน  า) 
     - แปลงไม้ผล 1 ไร่ 
 5.4 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
 
 
 
 



6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั นตอน 

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 .ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
และลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขตชลประทาน 

            

2.ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตพืช (ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก) และการใช้น  าอย่าง 
มีประสิทธิภาพ (ระบบน  า) เพ่ือพัฒนาเป็นเกษตรกร
ต้นแบบ 

            

3.แปลงเรียนรู้ เกษตรกรต้นแบบการใช้น  าอย่าง 
มีประสิทธิภาพในช่วงฤดูแล้ง (ระบบน  า) 

            

4.ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ             

 

7. ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
 1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อมน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการท าการเกษตรและการด าเนินชีวิต 
 2. เกษตรกรมีแผนการผลิต สามารถวางแผนการผลิตด้านการเกษตรได้สอดคล้องกับศักยภาพของพื นที่ 
 3. มีเกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้ 
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
  1. เกษตรกรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้มีแปลงส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร 
 2. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจด้านการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการพื นที่
ให้มีผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื นที่ และสามารถจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ 
 3. เกิดฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย เพ่ือการขยายผลโครงการพระราชด าริ 

8.3 ตัวช้ีวัด  
  เชิงปริมาณ 
 1. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท าการเกษตรของตนเองและการด าเนินชีวิต 
  2. จ านวนเกษตรกรต้นแบบที่มีแผนการผลิต สามารถวางแผนการผลิตด้านการเกษตรได้ 
  3. จ านวนเกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้ 
 



 เชิงคุณภาพ  
 1. ร้อยละของเกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตได้ 
  2. มีฐานข้อมูลเครือข่ายเกษตรกรที่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพื นที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. ชื่อ นายอาณัติ หุ่นหลา 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน 
โทรศัพท์ 02-940-6059 

  E-mail: agrodev30@hotmail.com 
 2. ชื่อ นางสาวนุชกานต์ ประทุมวัน 

ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
โทรศัพท์ 02-940-6059 

   E-mail: agrodev30@hotmail.com  
 
 
 

----------------------------------------------------------- 



คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาลุ่มน  าก  าอันเนื องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครพนม 

........................................................ 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 4,000 โครงการทัว่ประเทศ 

2. หลักการและเหตุผล  
โครงการพัฒนาลุ่มน  าก่ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครพนม เป็นโครงการที่ประชาชน       

ในท้องถิ่นบริเวณสองฝั่งล าน  าก่ าในเขตจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม ทูลเกล้าฯ ขอความช่วยเหลือ   
จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ทรงแก้ไขปัญหา  
ในเรื่องน  าท่วมพื นที่เพาะปลูกในฤดูฝนและขาดแคลนน  าเพ่ือท าการเกษตร รวมทั งอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช       
บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชด าริให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน  าก่ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดสกลนคร - นครพนม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบริเวณสองฝั่งของล าน  าก่ าที่มักจะ
ประสบปัญหาน  าท่วมพื นที่ท าการเกษตรในช่วงฤดูฝนและขาดแคลนน  าใช้ส าหรับท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
โดยลุ่มน  าก่ าเป็นลุ่มน  าสาขาหนึ่งของลุ่มน  าโขงครอบคลุมพื นที่บางส่วนของอ าเภอเมือง อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร และอ าเภอวังยาง อ าเภอนาแก อ าเภอเรณูนคร อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
มีเนื อที่ประมาณ 3,440 ตารางกิโลเมตร ไหลไปบรรจบกับแม่น  าโขงที่อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม      
ลุ่มน  าก่ ามีต้นก าเนิดจากเขตป่าสงวนแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร ปริมาณน  าท่าเฉลี่ยต่อปีประมาณ  
1,400 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่จะไหลลงแม่น  าโขงหรือก่อให้เกิดอุทกภัย ส่วนในฤดูแล้งเกิดปัญหาการ    
ขาดแคลนน  าเพ่ือท าการเกษตร รวมทั งน  าอุปโภคบริโภค 

ส านั ก งานคณ ะกรรมการพิ เศษ เพ่ื อประสานงาน โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ 
(ส านักงาน กปร.) ได้จัดตั ง “โครงการพัฒนาลุ่มน  าก่ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครพนม” เป็นศูนย์
สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน า
แนวพระราชด าริและต้นแบบการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในพื นที่
โครงการฯ ในการนี  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรในพื นที่โครงการฯ ให้สามารถ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน้อมน าแนวพระราชด าริ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และต้นแบบการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้
ร่วมสนองพระราชด าริในการส่งเสริมให้เกษตรกรได้พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยมุ่งหวังให้ได้รับความรู้
ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องและน าไปปรับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยด าเนินการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ส่งเสริมกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรในพื นที่ 

 
 
 



-2- 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนองงานโครงการพระราชด าริในพื นท่ีที่มีพระราชด าริ  
 3.2 เพ่ือขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ ต้นแบบการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ   
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.3 เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/สถานที ด าเนินการ 
 อ าเภอธาตุพนม และอ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
ด้านการเกษตรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยด าเนินการ ดังนี  
   1) คัดเลือกเกษตรกรในพื นที่เป้าหมายของโครงการ จ านวน 50 ราย  
   2) จัดเก็บข้อมูลเบื องต้นของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ ส าหรับวัดผลส าเร็จหลังจาก 
การเข้าร่วมโครงการ เช่น กิจกรรมการเกษตร รายได้จากการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร และอ่ืน ๆ  
   3) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
หัวข้อ เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การขยายผล และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการในพื นที ่

4) ติดตามผลการน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์ 
 5.2 กิจกรรมแปลงส่งเสริมการเพิ มประสิทธิภาพการผลิตพืช 
   ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุน
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในการรับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตพืช จ านวน 50 ไร่ ทั งนี ให้จัดเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบกิจกรรมทางการเกษตร ก่อน - หลังการได้รับการสนับสนุนด้วย 
 5.3 กิจกรรมแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร          
ที่มีกิจกรรมทางการเกษตรที่สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้ จ านวน 3 ไร่  
สนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรแก่เกษตรกร ทั งนี ให้จัดเก็บองค์ความรู้ที่เป็นต้นแบบในการท าการเกษตร 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 
 5.4 กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 

กรมส่งเสริมการเกษตร จะด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ดังนี  
  1. ส่วนกลางติดตามและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการด าเนินงานในพื นท่ี 
  2. ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการ ดังนี   

- รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E - project Management System)    
และแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกรปี 2565 (แบบ กสก.) ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร 
ก าหนด 
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- จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณประจ าปี 2565 

ข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ องค์ความรู้ที่สามารถขยายผลได้ พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา         
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทันทหีลังด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 หมายเหตุ : 1. ให้ด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะปกติก่อน 
               2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได ้การด าเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ 
การประชุม การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน      
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดท าเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้ โดยด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ      
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  

พ.
ย. 

 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร             

2. แปลงส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช             

3. แปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบการเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

            

4. ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ             

7. ระยะเวลา 
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี วัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
   8.1.1 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร 
   8.1.2 เกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้ 
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
   8.2.1 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงพร้อม
น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มำปรับใช้ในกำรท ำกำรเกษตรและกำรด ำเนินชีวิต 
   8.2.2 องค์ความรู้ที่เกิดจากเกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้สามารถเป็นต้นแบบและขยาย
ผลสู่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ได ้
 8.3 ตัวชี วัด  
   8.3.1 เชิงปริมาณ 
    1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 ราย ได้รับความรู้ในการท าการเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 



    2) แปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบระบบการให้น  าพืช จ านวน 3 ไร่ 
    3) แปลงส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช จ านวน 50 ไร่ 
   8.3.2 เชิงคุณภาพ 
    1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และปรับใช้ในกำรท ำกำรเกษตรและกำรด ำเนินชีวิต 
    2) สามารถขยายผลองค์ความรู้ของแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่เกษตรกรรายอ่ืน 

9. ผลที คาดว่าจะได้รับ 
  เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มโครงการพระราชด าริ กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพื นที่และวิศวกรรมเกษตร 
 นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มโครงการพระราชด าริ  
 นางมนทิรา  พรมบุรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 โทรศัพท/์โทรสาร 0 2561 4878   E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

----------------------------------------------------------- 
 



คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ปี 2565 

1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
 1.3 แผนปฏิรูประเทศ  -  

2. หลักการและเหตุผล  
 โครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริในพ้ืนที่โครงการเกษตรชลประทาน มุ่งหวังให้เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการ พ่ึงพาตนเองได้ มีกิจกรรมการผลิตที่ยั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เน้นให้มีการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการพ้ืนที่และกิจกรรมการผลิตได้เหมาะสมกับศักยภาพ  
ของพ้ืนที่  เพ่ือให้มีผลผลิตสูง มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ ดี มีแนวทางการด าเนินงานการจัดการพ้ืนที่ 
และกิจกรรมการผลิต รวมทั้งการท าการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเสนองานโครงการพระราชด าริในพื้นท่ีที่มีพระราชด าริ และพ้ืนที่ส่วนพระองค์ 
 3.2 เพ่ือขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชช่วงฤดูแล้งในแปลงพืชไร่พืชผักและการใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพจ านวน 50 ราย 
  5.2 ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลและการใช้น้ าอย่าง  
มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ จ านวน 25 ราย 
 5.3 แปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบการใช้ระบบน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  
   - แปลงไม้ผล จ านวน 1 ไร่ 
 5.4 แปลงส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช  
   - แปลงพืชไร่ จ านวน 2 ไร่ 
   - แปลงพืชผัก จ านวน 2 ไร่ 
 5.5 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  
  
 
 
 
 
 
 
 



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
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5 

ก.ย
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1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชช่วงฤดูแล้งใน
แปลงพืชไร่พืชผักและการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

            

2. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตไม้ผลและการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
พัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ 

            

3. แปลงเรียนรู้การใช้ระบบน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ             

4. แปลงส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช             

5. ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ             

 

7. ระยะเวลา 
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
 1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อมน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการท าการเกษตรและการด าเนินชีวิต 
  2. เกษตรกรมีแผนการผลิต สามารถวางแผนการผลิตด้านการเกษตรได้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
  3. มีเกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้ 
  4. มีแผนกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
 1 . เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการ สามารถแก้ไขปัญหาทางการเกษตรจากองค์ความรู้โครงการ
พระราชด าริได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนลงได้ และมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
  2. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจด้านการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการพ้ืนที่
ให้มีผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ และสามารถจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ 
  3. เกิดฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย เพ่ือการขยายผลโครงการพระราชด าริ 
 8.3 ตัวช้ีวัด  
  เชิงปริมาณ  
   1. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท าการเกษตรของตนเองและการด าเนินชีวิต 
   2. จ านวนเกษตรกรต้นแบบที่มีแผนการผลิต สามารถวางแผนการผลิตด้านการเกษตรได้ 
   3. จ านวนเกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้ 
 



 เชิงคุณภาพ  
   1. ร้อยละของเกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตได้ 
   2. มีฐานข้อมูลเครือข่ายเกษตรกรที่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กอง/ส านัก กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. ชื่อ นายอาณัติ หุ่นหลา 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน 
โทรศัพท ์02-940-6059 

  E-mail: agrodev30@hotmail.com 
 2. ชื่อ นางสาวพรปรีชา หงสะเดช 

ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท ์02-940-6059 

   E-mail: agrodev30@hotmail.com  
 
 
 

----------------------------------------------------------- 



คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวดัสระบุรี ปี 2565 

1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
 1.3 แผนปฏิรูประเทศ  -  

2. หลักการและเหตุผล  
 โครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริในพ้ืนที่โครงการเกษตรชลประทาน ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นให้มีการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการพ้ืนที่และกิจกรรมการผลิ ตได้
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือให้มีผลผลิตสูง มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ ดี โดยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนเก็บน้ าโครงการพัฒนาลุ่มน้ าป่าสัก และพ้ืนที่ชลประทานเปิดใหม่ 
ที่ได้รับประโยชน์จากการสร้างเขื่อน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเสนองานโครงการพระราชด าริในพื้นท่ีที่มีพระราชด าริ และพ้ืนที่ส่วนพระองค์ 
 3.2 เพ่ือขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใช้น้ าอย่าง 
มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ จ านวน 50 ราย 
 5.2 แปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
   - แปลงพืชไร่ จ านวน 1 ไร่ 
  5.3 แปลงส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 
   - แปลงพืชไร่ จ านวน 3 ไร่ 
   - แปลงพืชผัก จ านวน 3 ไร่ 
 5.4 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 
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1. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ 

            

2. แปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบการใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ (แปลงพืชไร่ จ านวน 1 ไร่) 

            

3. แปลงส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช 
(แปลงพืชไร่ จ านวน 3 ไร่ แปลงพืชผัก จ านวน 3 ไร่) 

            

4. ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ             

 

7. ระยะเวลา 
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
  1. เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
  1. เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาอาชีพ ท าให้มีอาชีพที่มั่นคง สามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้
 2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนา สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท า
การเกษตรของตนเองได ้ 
 8.3 ตัวช้ีวัด  
  เชิงปริมาณ  
   1. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท าการเกษตรของตนเองและการด าเนินชีวิต 
   2. จ านวนเกษตรกรต้นแบบที่มีแผนการผลิต สามารถวางแผนการผลิตด้านการเกษตรได้ 
   3. จ านวนเกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้ 
 เชิงคุณภาพ  
   1. ร้อยละของเกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตได้ 
   2. มีฐานข้อมูลเครือข่ายเกษตรกรที่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 



9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กอง/ส านัก กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. ชื่อ นายอาณัติ หุ่นหลา 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน 
โทรศัพท์ 02-940-6059 

  E-mail: agrodev30@hotmail.com 
 2. ชื่อ นายสุรพล โสภิณ 

ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
โทรศัพท์ 02-940-6059 

   E-mail: agrodev30@hotmail.com  
 
 
 

----------------------------------------------------------- 



คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ าห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

......................................................... 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 4,000 โครงการทัว่ประเทศ 
2. หลักการและเหตุผล  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้พระราชทาน
พระราชด าริเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน และ 5 กรกฎาคม 2537 กับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และเมื่อวันที่  
26 กรกฎาคม 2537 ได้มีพระราชกระแสให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าห้วยบางทรายตอนบน 
อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และพัฒนาอาชีพของราษฎรด้านการเกษตรกรรม ด้านศิลปาชีพ ด้านการอนุรักษ์ 
และการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าล าธาร ในลักษณะการพัฒนาพ้ืนที่แบบเบ็ดเสร็จ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ า พร้อมระบบส่งน้ า
เพ่ือจัดหาน้ าให้ราษฎร ส าหรับอุปโภค บริโภค และด าเนินกิจกรรมด้านการเกษตร ให้พิจารณาพ้ืนที่เพาะปลูก
ในเขตโครงการชลประทานให้เป็นลักษณะโครงการสหกรณ์  โครงการได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 
102,000 ไร่ ได้มีการส ารวจและวางแผนการใช้ประโยชน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นเขต
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่า ส่วนที่ 2 เป็นเขตพัฒนาการเกษตรและพ้ืนที่เขตชลประทาน ส่วนที่ 3 เป็นเขต
พัฒนาอาชีพเสริม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาราษฎรในพ้ืนที่โครงการ       
ให้ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีพ้ืนทีท่ี่ด าเนินการ
ครอบคลุม 14 หมู่บ้าน ของต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง และต าบลบ้านค้อ อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) 
ได้จัดตั้ง “โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ” เป็นศูนย์สาขาของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าแนว
พระราชด าริและต้นแบบการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ       ในพ้ืนที่
โครงการฯ 
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมสนองพระราชด าริ ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีด้านการเกษตร สนับสนุนการจัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบและแปลงส่งเสริมการเกษตร          
แบบผสมผสาน เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรในโครงการได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม   
กับพื้นที่และตรงกับความต้องการของเกษตรกร สามารถน าไปประกอบอาชีพด้านการเกษตรและมีรายได้เพ่ิมข้ึน
เพียงพอต่อการด ารงชีวิตและพ่ึงพาตนเองได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนองงานโครงการพระราชด าริในพื้นท่ีที่มีพระราชด าริ  

3.2 เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรอย่างมั่นคง เพียงพอ       
ต่อการด ารงชีวิต 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง และต าบลบ้านค้อ อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
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5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการเกษตรแบบผสมผสาน  
และระบบการให้น้ าพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการเกษตรแบบผสมผสานและระบบการให้น้ าพืช 
   วิธีการด าเนินงาน 
   1. คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ จ านวน 30 ราย  
   2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ ส าหรับวัดผลส าเร็จหลังจากการ
เข้าร่วมโครงการ เช่น กิจกรรมการเกษตร รายได้จากการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร และอ่ืนๆ  
   3. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการเกษตรแบบผสมผสานและระบบ
การให้น้ าพืช 
   4. ติดตามผลการน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์  
 5.2 กิจกรรมแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบระบบการให้น้ าพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอคัดเลือกแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบที่สามารถจัดท าเป็นแปลงต้นแบบของระบบ   
การให้น้ าพืชที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   วิธีการด าเนินงาน 
   1. คัดเลือกเกษตรกรที่สามารถจัดท าแปลงเรียนรู้ต้นแบบที่สามารถจัดท าเป็นแปลงต้นแบบ
ของระบบการให้น้ าพืชที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   2. จัดเก็บองค์ความรู้และความส าเร็จที่ได้จากการด าเนินงานแปลงต้นแบบระบบการให้น้ าพืช  
   3. ขยายผลองค์ความรู้และความส าเร็จสู่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ 
 5.3 กิจกรรมแปลงส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงาน
เกษตรอ าเภอ จัดท าแปลงส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน 
   วิธีการด าเนินงาน 
   1. จัดท าแปลงส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานทีเ่หมาะสมกับพ้ืนที ่
   2. จัดเก็บองค์ความรู้และความส าเร็จที่ได้จากการด าเนินงานแปลงส่งเสริมการเกษตร     
แบบผสมผสาน 
   3. ขยายผลองค์ความรู้และความส าเร็จ  
 5.4 กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 

กรมส่งเสริมการเกษตร จะด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
  1. ส่วนกลางติดตามและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการด าเนินงานในพื้นที่ 
  2. ส านักงานเกษตรจังหวัด 

- รายงานผลการปฏิบัติ งานส่งเสริมการเกษตร (E - project Management 
System) และแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกรปี 2565 (แบบ กสก.) ตามที่      
กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 

- จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณประจ าปี 2565 
ข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ องค์ความรู้ที่สามารถขยายผลได้ พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา         
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทันทหีลังด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
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หมายเหตุ : 1. ให้ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะปกติก่อน 

    2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การด าเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ 
การประชุม การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานผ่าน
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดท าเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้  โดยด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ   
6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  

พ.
ย. 

 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร             
2. แปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบระบบการให้น้ าพืช             

3. แปลงส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน             

4. ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ             

5. สรุปผลการด าเนินงาน             

7. ระยะเวลา 
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
   8.1.1 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
   8.1.2 เกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้ทีเ่ป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้ 
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
   8.2.1 เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถท าการเกษตรแบบผสมผสานและใช้น้ า            
ท าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท า
การเกษตรและการด าเนินชีวิต 
   8.2.2 เกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้สามารถเป็นต้นแบบในการน าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
การเกษตรของเกษตรกรรายอ่ืน ๆ   
 8.3 ตัวช้ีวัด  
   8.3.1 เชิงปริมาณ 
    1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 ราย ได้รับความรู้ในการท าการเกษตร
แบบผสมผสานและระบบการให้น้ าพืช 
    2) มีแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบระบบการให้น้ าพืช จ านวน 5 ไร่ 
    3) มีแปลงส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน จ านวน 3 ไร่ 
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   8.3.2 เชิงคุณภาพ 
    1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปการท าการเกษตรแบบผสมผสาน   
และมีระบบการให้น้ าพืชที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2) สามารถขยายผลองค์ความรู้ของแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบระบบการให้น้ าพืช 
และการการเกษตรแบบผสมผสานสู่เกษตรกรรายอ่ืน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มโครงการพระราชด าริ กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
 นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มโครงการพระราชด าริ  
 นางมนทิรา  พรมบุรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878   E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

----------------------------------------------------------- 



คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ าห้วยไฟ จังหวัดพะเยา  

1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
 1.3 แผนปฏิรูประเทศ  -  

2. หลักการและเหตุผล  
 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2523 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราช
ด้าเนินทอดพระเนตรอ่างเก็บน ้าร่องส้าน และทรงเยี่ยมราษฎร ในพื นที่ อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา  
ได้ทรงมี พระราชด้าริ เกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี  
          “ ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก ฝายทดน ้าตามล้าห้วยสาขาของล้าน ้า    
แม่ลาวเพ่ือจัดหาน ้าให้ราษฎรในหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา สามารถท้าการเพาะปลูกได้
ทั งในฤดูฝนและฤดูแล้ง อีกทั งให้มีน ้าไว้เพ่ือการอุปโภค – บริโภค ตลอดไปด้วย ” 
          กรมชลประทาน  โดยโครงการชลประทานพะเยา ส้านักงานชลประทานที่  2 จึงได้พิจารณาวางแผน             
การก่อสร้าง อ่างเก็บน ้าห้วยไฟตามพระราชด้าริขึ น  
 โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดพะเยา เป็นโครงการอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก
ก่อสร้างขึ นในปี พ.ศ.2525 แล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2526 วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน ้าเพ่ือการเกษตร การอุปโภค บริโภค และลดปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน ้าหลากอ่างเก็บน ้า 
ตั งอยู่ที่บ้านทุ่งกระเทียม หมู่ 11 ต้าบลภูซาง อ้าเภอภูซาง จังหวัดพะเยาขนาดของท้านบดิน สูง 14 เมตร ยาว 
158 เมตร กว้าง 6 เมตร มีพื นที่รับน ้าฝน 15 ตร.กม. ความจุอ่างเก็บน ้าที่ระดับเก็บกัก 700,000 ลบ.ม.  
ปริมาณน ้าใช้งาน 650,000 ลบ.ม. มีทางระบายน ้าล้นแบบรางเท กว้าง 6 เมตร และท่อส่งน ้าฝั่งซ้ายขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 เมตร สามารถส่งน ้าช่วยเหลือพื นที่เพาะปลูกในฤดูฝนประมาณ 3,000ไร่ และฤดู 
แล้ง 500 ไร่ เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จ้านวน 3,200 คน  

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือเสนองานโครงการพระราชด้าริในพื นท่ีที่มีพระราชด้าริ และพื นที่ส่วนพระองค์  
 3.2 เพ่ือขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชด้าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 

 พื นทีพั่ฒนาโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดพะเยา 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน และการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ จ้านวน 50 ราย 
 5.2 แปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบการใช้ระบบน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
   - แปลงไม้ผล จ้านวน 1 ไร่ 
 5.3 แปลงส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน 1 ไร่ 
 5.4 ติดตามผลการด้าเนินงานโครงการ 
 
 



6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 
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1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน 
และการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

            

2. แปลงเรียนรู้การใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ             

3. แปลงส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน             

4.ติดตามผลการด้าเนินงานโครงการ             

 

7. ระยะเวลา 
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
  1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อมน้ อมน้าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการท้าการเกษตรและการด้าเนินชีวิต 
 2. เกษตรกรมีแผนการผลิต สามารถวางแผนการผลิตด้านการเกษตรได้สอดคล้องกับศักยภาพของพื นที่ 
 3. มีเกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้ 
 4. มีแผนกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 

 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
  1 . เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการ สามารถแก้ไขปัญหาทางการเกษตรจากองค์ความรู้โครงการ
พระราชด้าริได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนลงได้ และมีรายได้เพ่ิมขึ น  
  2. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจด้านการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการพื นที่
ให้มีผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื นที่ และสามารถจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ 
  3. เกิดฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย เพ่ือการขยายผลโครงการพระราชด้าริ 

 8.3 ตัวช้ีวัด  
  เชิงปริมาณ  
   1. จ้านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อม
น้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท้าการเกษตรของตนเองและการด้าเนินชีวิต 
   2. จ้านวนเกษตรกรต้นแบบที่มีแผนการผลิต สามารถวางแผนการผลิตด้านการเกษตรได้ 
   3. จ้านวนเกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้ 
 
 เชิงคุณภาพ  
   1. ร้อยละของเกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตได้ 



   2. มีฐานข้อมูลเครือข่ายเกษตรกรที่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กอง/ส้านัก กองส่งเสริมโครงการพระราชด้าริ การจัดการพื นที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. ชื่อ นายอาณัติ หุ่นหลา 

ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน 
โทรศัพท์ 02-940-6059 

  E-mail: agrodev30@hotmail.com 
 2. ชื่อ นายไพรุ่ง บุญเลิศ 

ต้าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการ 
โทรศัพท์ 02-940-6059 

   E-mail: agrodev30@hotmail.com  
 
 
 

----------------------------------------------------------- 



คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าแม่อาว จังหวัดล าพูน 

1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 

 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น พลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 

 1.3 แผนปฏิรูประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 

2. หลักการและเหตุผล 
เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร จึงทรงมีพระราชด าริที่จะให้มีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ า
อาว ในลักษณะเป็นโครงการร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับโครงการอ่ืนๆ ต่อไปโดยมี
จุดมุ่งหมายหลักเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อันจะส่งผลถึงการใช้ประโยชน์ ของ
ราษฎรในโครงการได้ชั่วลูกชั่วหลานหรือตลอดไปนั่นเอง โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่อาวอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ มีเนื้อที่ 127,388 ไร่ ตั้งอยู่ใน เขตปกครอง 25 หมู่บ้าน 6 ต าบล 3 อ าเภอ คือ อ าเภอป่าซาง 
บ้านโฮ่งและเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน มีราษฎรในพ้ืนที่ 2,897 ครัวเรือน และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เช่นสวนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่นสวนไม้ผล พืชไร่ และพืชผัก โดยมีพ้ืนที่การเกษตร  
52,894.235 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.52 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

  โครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริในพ้ืนที่โครงการเกษตรชลประทาน มุ่งหวังให้เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการ พึ่งพาตนเองได้ มีกิจกรรมการผลิตที่ยั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นให้
มีการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการพ้ืนที่และกิจกรรมการผลิตได้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
เพ่ือให้มีผลผลิตสูง มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2. เพื่อสร้างแหล่งผลิตอาหารในชุมชนให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร 
 3.3. เพ่ือเป็นจุดเรียนรู้การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 พื้นที ่รับน้ าชลประทานของกลุ่มผู ้ใช้น้ าตามโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ า

ชลประทานตามโครงการพระราชด าริ (โครงการชลประทานห้วยหวด) อ าเภอป่าซาง บ้านโฮ่งและเวียงหนอง
ล่อง จังหวัดล าพูน 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 

5.1 การถ่ายทอดความรู้ จ านวน 50 ราย 
- จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช และการใช้น้ าอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยใช้แนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบ
อยู่ด้วย  
 5.1 แปลงเรียนรู้การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 1 ไร่ 



- จัดท าแปลงเรียนรู้การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพต้นแบบ มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
เพ่ือให้เกษตรกร ใช้ประโยชน์จากแปลงเรียนรู้ในพื้นที่โครงการศึกษาหาความรู้ 
 5.3 แปลงส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน จ านวน 1 ไร่ 
   - จัดท าแปลงส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานต้นแบบ  มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
เพ่ือให้เกษตร ใช้เป็นแปลงส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานไว้ศึกษาหาความรู้ 
 5.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 
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1. การถ่ายทอดความรู้             

2. แปลงเรียนรู้การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ             

3. แปลงส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน             

4. ติดตามและประเมินผลโครงการ             

7. ระยะเวลา 
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
 1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อมน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการท าการเกษตรและการด าเนินชีวิต 
  2. เกษตรกรมีแผนการผลิต สามารถวางแผนการผลิตด้านการเกษตรได้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
  3. มีเกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้ 
  4. มีแผนกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
 1 . เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการ สามารถแก้ไขปัญหาทางการเกษตรจากองค์ความรู้โครงการ
พระราชด าริได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนลงได้ และมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
  2. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจด้านการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการพ้ืนที่
ให้มีผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ และสามารถจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ 
  3. เกิดฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย เพ่ือการขยายผลโครงการพระราชด าริ 
 8.3 ตัวช้ีวัด  
  เชิงปริมาณ  
   1. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท าการเกษตรของตนเองและการด าเนินชีวิต 
   2. จ านวนเกษตรกรต้นแบบที่มีแผนการผลิต สามารถวางแผนการผลิตด้านการเกษตรได้ 
   3. จ านวนเกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้ 



 เชิงคุณภาพ  
   1. ร้อยละของเกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตได้ 
   2. มีฐานข้อมูลเครือข่ายเกษตรกรที่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กอง/ส านัก กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. ชื่อ นายอาณัติ หุ่นหลา 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน 
โทรศัพท์ 02-940-6059 

  E-mail: agrodev30@hotmail.com 
 2. ชื่อ นายไพรุ่ง บุญเลิศ 

ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 
 

----------------------------------------------------------- 



คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 

 
1. ความเชื่อมโยง 
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) ด้านพลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย (15.1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
1.4 แผนแม่บท : แผนแม่บทศูนย์พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2564)  

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และขยายเป็นระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2565) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 

2. หลักการและเหตุผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงมีพ้ืนที่ด าเนินการ จ านวน 33 แห่ง ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดกาญจนบุรี ก าแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน เพชรบูรณ์ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย
หมู่บ้าน 318 กลุ่มบ้าน 35,577 ครัวเรือน ประชากร 126,562 คน ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายม้ง กะเหรี่ยง และ
มูเซอ โดยเป็นการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่บูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การ
มหาชน) และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขยายผลองค์ความรู้  กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีของโครงการ
ห ล ว ง 
ไปสู่พ้ืนที่สูงอ่ืนๆ ของประเทศ ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทสภาพทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าล าธาร โดยอาศัยหลักการ
ด าเนินงานตามแนวทางของโครงการหลวง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีการถ่ายทอดความรู้ 
เทคโนโลยีด้านการผลิตพืชที่เหมาะสม ให้แก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนพ้ืนที่สูง เพ่ือแก้ไขปัญหา            
การปลูกพืชเสพติด การบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า การท าไร่เลื่อนลอย การท าลายแหล่งต้นน้ าล าธาร ลดการใช้สารเคมี
บนพ้ืนที่สูง เพ่ือให้ชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความม่ันคงทางอาหาร มีรายได้ที่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนป้องกันปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ 
และสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทศูนย์พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2564) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และขยายเป็นระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2560 ถึง 
2565) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านการผลิต และการบริหารจัดการทางการเกษตรที่เป็นความส าเร็จ

จากโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงไปสู่พ้ืนที่สูงอื่นๆ 
3.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวไทยภูเขาให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ พร้อมน้อม

น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท าการเกษตรของตนเองและการด าเนินชีวิต 
3.3 เพ่ือให้เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงมีอาหารบริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอ มีความมั่นคงด้านอาหาร         

มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 เป้าหมายเกษตรกร จ านวน 960 ราย / สถานที่ด าเนินการในพ้ืนที่โครงการตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง จ านวน 33 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ก าแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก 
น่าน เพชรบูรณ์ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
5.1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่  

มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ประชุมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพื่อพิจารณา
โครงการ งบประมาณ และจัดสรรตามความเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชน 
  2) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ประสานงานกับส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ 
  3) ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ พร้อมประสานผู้น าหมู่บ้านชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการให้
เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  
  4) คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพร้อมจัดท าเวทีชุมชน เพ่ือทราบความต้องการของเกษตรกร 
  5) จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม ก าหนดแผนการฝึกอบรม ประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และตัวอย่างของจริง 
  6) ด าเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  7) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกร 
  กรณี  New Normal ด าเนินการถ่ายทอดความรู้แบบออนไลน์ผ่าน Zoom Google Meet หรือ
โปรแกรมอ่ืนๆ จัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรือ อ่ืนๆ มอบแก่ เกษตรกร  
และ/หรือแบ่งกลุ่มย่อยในการถ่ายทอดความรู้ 

 5.2 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรม ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
และต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ท ากิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบ 
  2) ส ารวจความต้องการและจัดเตรียมปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นให้เกษตรกร พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริม
แก่เกษตรกร 
  4) จัดท าฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท ์พ้ืนที่การเกษตร กิจกรรมที่ด าเนินการ รายได้ก่อน/หลังด าเนินการ 

 5.3 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรม ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
และต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ท ากิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบ 
  2) ส ารวจความต้องการและจัดเตรียมปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นให้เกษตรกร พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริม
แก่เกษตรกร 
  4) จัดท าฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท ์พ้ืนที่การเกษตร กิจกรรมที่ด าเนินการ รายได้ก่อน/หลังด าเนินการ 

 5.4 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรม ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม
  2) ส ารวจความต้องการและจัดเตรียมปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นให้เกษตรกร พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริม
แก่เกษตรกร 
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  4) จัดท าฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท ์พ้ืนที่การเกษตร กิจกรรมที่ด าเนินการ รายได้ก่อน/หลังด าเนินการ 

 5.5 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่) ด าเนินการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยมีเงื่อนไขต้องเข้าร่วมโครงการฯ รวม 3 ปี วิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
    1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565) และไม่เคยได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรต้นแบบมาก่อน ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ และสามารถพัฒนาให้เป็นจุด
เรียนรู้ได ้
    2) หารือและวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือทราบความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมของพ้ืนที่      
และวางแผนด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรม 
    3) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
และการด าเนินการให้เป็นต้นแบบ 
    4) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
    5) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไปสรุปผลและน าไปใช้วาง
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  

  5.6 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2564) เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกรต้นแบบ 
ที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่าน น ามาวางแผนกิจกรรมและสอบถาม
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต/องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ  
  2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร  
  3) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
  4) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไปสรุปผลและน าไปใช้วาง
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.7 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 2563) เพ่ือด าเนินการพัฒนาต่อยอดให้แก่
เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่าน น ามาวางแผนกิจกรรมและสอบถาม
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต/องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ 
  2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
  3) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 

4) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  
และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.8 กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 7 ศูนย์ มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) เข้าร่วมประชุม ติดตามงานและบูรณาการงาน
ร่วมกับคณะท างาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 กรณี New Normal ด าเนินการติดตามงานออนไลน์ โทรศัพท์ ไลน์เพ่ือสอบถาม รับส่งแบบฟอร์ม
การรายงานทางออนไลน์ และ/หรือด าเนินการผ่านเกษตรกรผู้น า เกษตรกรต้นแบบ อกม. ให้ช่วยเก็บข้อมูล
ประเด็นปัญหาในพื้นท่ี 
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 5.9 กิจกรรมประชุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้  
         กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) เข้าร่วมประชุม 
ติดตาม เยี่ยมเยียนและนิเทศการด าเนินงาน  
        กรณี New Normal ด าเนินการติดตามงานออนไลน์ โทรศัพท์ ไลน์เพ่ือสอบถาม รับส่งแบบฟอร์ม
การรายงานทางออนไลน์ และ/หรือด าเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่เพ่ือรับทราบข้อมูลและประเด็นตลอดทั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่   

*** ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการด าเนินงานโครงการดังนี้ 
      1) เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส โดยบันทึกข้อมูลลงระบบ e-project ทันท ี
       2) รายงานแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกร (แบบ กสก.) บันทึกข้อมูล  
ลงในระบบ RBM ภายใน 1 เดือน หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
      3) รายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ทุกกิจกรรม) และข้อมูล “เกษตรกรต้นแบบ” ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด  เสนอให้ ก รมส่ งเสริ ม การ เกษ ตรทราบ  ภ าย ใน วั นที่  3 1  สิ งห าคม  2565 ทาง E - mail : 
highland_doae@hotmail.com โดยจัดส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF ทั้งนี้ ขอให้ส่งรูปภาพเป็น
ไฟล์ JPG แนบมาดว้ย 

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

เป้า
ด าเนินงาน 

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. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
   ที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 

  960 ราย             

2. ส่งเสริมการปลูกไมผ้ลไมย้ืนต้นเมืองหนาว 60 ไร ่             

3. ส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว 55 ไร ่             

4. ส่งเสริมการปลูกไมด้อกเมืองหนาว  1 โรงเรือน             

5. สรา้งเกษตรกรต้นแบบปีท่ี 1 (รายใหม่) 7 ราย             

6. สรา้งเกษตรกรต้นแบบปีท่ี 2 (ต่อเนื่องปี 
2564) 

8 ราย             

7. สร้างเกษตรกรต้นแบบปีท่ี 3 (ต่อเนื่องปี 
2563) 

8 ราย             

8. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ี 7 ศูนย ์ 7 ศูนย ์             

9. ประชุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ 1 ครั้ง             

 

7. ระยะเวลา 
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
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8. ผลผลิต ผลลพัธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
 เกษตรกร จ านวน 960 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพ
ของพ้ืนที ่
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
 เกษตรกรร้อยละ 60 สามารถน าความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับมาปรับใช้ท าการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม  
 8.3 ตัวช้ีวัด  
  เชิงปริมาณ : จ านวนของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพของพ้ืนที่ 
 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถน าความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับมาปรับใช้ท าการเกษตร 
ในพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถูกขยายผลไปสู่ชุมชนบนพ้ืนที่สูง    
มีพืชพันธุ์ดีในชุมชน เกษตรกรมีความรู้และมีทักษะการผลิตพืชสามารถน าปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ มีการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ ท าให้ประกอบอาชีพการเกษตรบนพ้ืนที่สูงได้อย่างยั่งยืน 
มีอาหารบริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอ มีความมั่นคงด้านอาหารและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
 1) นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
  2) นางสาวสุธิดา รัสดีดวง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  โทรศัพท์ 0 2579 3797 โทรสาร 0 2579 3010 
  E-mail: highland_doae@hotmail.com 

-----------------------------------------------------------                          



คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ลดพื้นที่การปลูกฝิ่น) 

 
1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) ด้านพลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย (15.1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
1.4 แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่เฉพาะ ระยะ 4 ปี  

(พ.ศ. 2562 - 2565) 

2. หลักการและเหตุผล 
 “เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาเพ่ือส่งเสริม และสนับสนุน
ให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นรายได้ให้กับเขาเอง จุดประสงค์อย่างหนึ่ง
คือมนุษยธรรม หมายถึงให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถมีความรู้และพยุงตัว มีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งก็เป็น 
เรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่าควรจะช่วยเพราะเป็นปัญหาใหญ่ คือ ปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าช่วยชาวเขาปลูกพืช 
ที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝิ่น ท าให้นโยบายการระงับ การปราบปรามการปลูกฝิ่นและค้าฝิ่น 
ได้ผลดี อันนี้เป็นผลอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งคือ ชาวเขาตามที่รู้เป็นผู้ท าการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะท าให้บ้านเมือง
ของเราสู่หายนะได้ ที่ถางป่าและปลูกโดยวิธีไม่ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขาก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี 
อยู่ดี  กินดี และปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ ถ้าสามารถท าโครงการนี้ส าเร็จให้ชาวเขาอยู่ เป็นหลักแหล่ง 
และสนับสนุนนโยบาย จะรักษาป่าไม้ รักษาดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป และยั่งยืนมาก” พระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 
2517 กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะผู้ด าเนินงานโครงการฯ ในด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาดโดยเฉพาะ
ด้านพืช ท าหน้าที่ในการส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร สนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้น เกิดกระบวนการพัฒนาตนเองได้ใน
ระยะยาว สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้บริบทของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนชาวเขา
ที่มีปัญหาปลูกฝิ่นซ้ าซากได้รับการส่งเสริมความรู้ มีอาชีพทดแทนที่มั่นคงเหมาะสมต่อสภาพสังคม ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีรายไดท้ี่เหมาะสมกับการครองชีพอย่างพอเพียง 

3.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาวที่สอดคล้อง 
กับศักยภาพของพ้ืนที ่ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้จริง พร้อมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการท าการเกษตรของตนเองและการด าเนินชีวิต  

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 เป้าหมายเกษตรกร จ านวน 450 ราย   สถานที่ด าเนินการในพ้ืนที่ตามแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่เฉพาะ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด  
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก 
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5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
  5.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้ นที่  
มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ประชุมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพื่อพิจารณา
โครงการ งบประมาณ และจัดสรรตามความเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชน 
  2) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ประสานงานกับส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ 
  3) ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ พร้อมประสานผู้น าหมู่บ้านชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการให้
เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  
  4) คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพร้อมจัดท าเวทีชุมชน เพ่ือทราบความต้องการของเกษตรกร 
  5) จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม ก าหนดแผนการฝึกอบรม ประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และตัวอย่างของจริง 
  6) ด าเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  7) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกร 
  กรณี New Normal ด าเนินการถ่ายทอดความรู้แบบออนไลน์ผ่าน Zoom Google Meet หรือ
โปรแกรมอ่ืนๆ จัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรือ อ่ืนๆ มอบแก่เกษตรกร  
และ หรือแบ่งกลุ่มย่อยในการถ่ายทอดความรู้ 

 5.2 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรม ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
และต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ท ากิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบ 
  2) ส ารวจความต้องการและจัดเตรียมปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นให้เกษตรกร พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริม
แก่เกษตรกร 
  4) จัดท าฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท ์พ้ืนที่การเกษตร กิจกรรมที่ด าเนินการ รายได้ก่อน หลังด าเนินการ 

 5.3 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่) ด าเนินการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยมีเงื่อนไขต้องเข้าร่วมโครงการฯ รวม 3 ปี วิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
    1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565) และไม่เคยได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรต้นแบบมาก่อน ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ และสามารถพัฒนาให้เป็นจุด
เรียนรู้ได ้
    2) หารือและวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือทราบความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมของพ้ืนที่      
และวางแผนด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรม 
    3) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
และการด าเนินการให้เป็นต้นแบบ 
    4) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
    5) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไปสรุปผลและน าไปใช้วาง
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
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 5.4 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2564) เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกร
ต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่าน น ามาวางแผนกิจกรรมและสอบถาม
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ  
  2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร  
  3) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
  4) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไปสรุปผลและน าไปใช้วาง
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.5 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 2563) เพ่ือด าเนินการพัฒนาต่อยอดให้แก่
เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่าน น ามาวางแผนกิจกรรมและสอบถาม
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ 
  2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
  3) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
  4) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  
และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.6 กิจกรรมประชุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้  
         กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) เข้าร่วมประชุม 
ติดตาม เยี่ยมเยียนและนิเทศการด าเนินงาน  
        กรณี New Normal ด าเนินการติดตามงานออนไลน์ โทรศัพท์ ไลน์เพ่ือสอบถาม รับส่งแบบฟอร์ม
การรายงานทางออนไลน์ และ หรือด าเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่เพ่ือรับทราบข้อมูลและประเด็นตลอดทั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี   

*** ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการด าเนินงานโครงการดังนี้ 
      1) เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส โดยบันทึกข้อมูลลงระบบ e-project ทันท ี
       2) รายงานแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกร (แบบ กสก.) บันทึกข้อมูล  
ลงในระบบ RBM ภายใน 1 เดือน หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
      3) รายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ทุกกิจกรรม) และข้อมูล “เกษตรกรต้นแบบ” ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด  เสนอให้ ก รมส่ งเสริ ม การเกษ ตรทราบ  ภ าย ใน วั นที่  3 1  สิ งห าคม  2565 ทาง E - mail : 
highland_doae@hotmail.com โดยจัดส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF ทั้งนี้ ขอให้ส่งรูปภาพเป็น
ไฟล์ JPG แนบมาด้วย 
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6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม ขั้นตอน 

ปริมาณ
งาน 

แผนปฏบิัติงาน 
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. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีดา้นการเกษตร 
   ที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 

450 ราย             

2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยนืต้นเมืองหนาว 20 ไร่             

3. สร้างเกษตรกรต้นแบบปทีี่ 1 (รายใหม่) 3 ราย             

4. สร้างเกษตรกรต้นแบบปทีี่ 2 (ต่อเนื่องปี 
2564) 

6 ราย             

5. สร้างเกษตรกรต้นแบบปทีี่ 3 (ต่อเนื่องปี 
2563) 

3 ราย             

6. ประชุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ 1 คร้ัง             

7. ระยะเวลา 
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565  

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด  
 8.1 ผลผลิต (output) 
 เกษตรกร จ านวน 450 ราย ได้รับการถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพ
ของพ้ืนที่ 
  8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
 เกษตรกร ร้อยละ 60 สามารถน าความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับมาปรับใช้ท าการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม  
 8.3 ตัวช้ีวัด  
 เชิงปริมาณ : จ านวนของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถน าความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับมาปรับใช้ท าการเกษตร 
ในพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรสามารถน าความรู้ ไปปฏิบัติ  มีการผลิต พืช เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ในครัว เรือน  
และท าการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ให้ชุมชนชาวเขาที่มีปัญหาปลูกฝิ่นได้รับการส่งเสริมความรู้ มีอาชีพทดแทนที่มั่นคงเหมาะสม
ต่อสภาพสังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีรายไดท้ี่เหมาะสมกับการครองชีพอย่างพอเพียง 
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10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
 1) นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
  2) นางสาวสุธิดา รัสดีดวง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  โทรศัพท์ 0 2579 3797 โทรสาร 0 2579 3010 
  E-mail: highland_doae@hotmail.com 

-----------------------------------------------------------                          
 



คู่มือโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
1. ความเชื่องโยง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) ด้านพลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย (15.1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อปี พ.ศ. 2535  
ให้ปรับปรุงพ้ืนที่เสื่อมโทรมพรุแฆแฆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ท าการเกษตรได้ โดยกรมชลประทานและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาพ้ืนที่จนสามารถใช้ประโยชน์ได้ เกษตรกรในบริเวณพ้ืนที่พรุแฆแฆได้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่  
ท าการเกษตรมีรายได้เพ่ิมในระดับหนึ่ง แต่การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ยังมีน้อย ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนปรับพ้ืนที่  
ที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก จึงให้มีการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ  
โดยจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้องมีความตั้งใจจริง ทุกคนต้อง  
เป็นสมาชิกกลุ่ม ภาครัฐให้การสนับสนุนทางการจัดการ ปัจจัยการผลิต และโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิต  
เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีอาชีพที่มั่นคง มีกลุ่มที่ยั่งยืน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้มีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งในการพัฒนาการผลิต การตลาด 
 3.2 เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่พรุแฆแฆใช้ประโยชน์จากดินและน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน และมีความมั่นคงในอาชีพส่งผลต่อความสงบในพ้ืนที่ 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 เป้าหมายเกษตรกร จ านวน 50 ราย / สถานที่ด าเนินการในพ้ืนที่พรุแฆแฆของอ าเภอสายบุรี จ านวน 42 ไร่ 
ในพ้ืนทีห่มู่ที่ 1, 2, 3, และ 4 ต าบลบางเก่า อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
  5.1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ (ด้านพืช ปศุ
สัตว์ พัฒนาที่ดิน สหกรณ์ และบัญชีฟาร์ม) มีวิธีด าเนินงาน ดังนี้ 
 1 ) ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ประชุมเจ้าหน้าที่จังหวัด/อ าเภอ เพ่ือพิจารณาโครงการ
งบประมาณ และจัดสรรตามความเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชน  
 2) ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ 
 3) ส านักงานเกษตรอ าเภอ ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ พร้อมประสานผู้น าหมู่บ้านชุมชน  
เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมด าเนินงานโครงการฯ 
 4) ส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพร้อมจัดท าเวทีชุมชน เพ่ือทราบ 
ความต้องการของเกษตรกร 
 5) ส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม ก าหนดแผนการฝึกอบรม ประสานวิทยากร
ที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และตัวอย่างของจริง
 6) ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  7) ส านักงานเกษตรจังหวัดติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกร 
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กรณี New Normal ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ผ่านออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Google Meet 
หรือโปรแกรมอ่ืนๆ จัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรืออ่ืน ๆ และเอกสารผลการจัดเวที
เวทีชุมชนตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่มอบแก่เกษตรกร และ/หรือแบ่งกลุ่มย่อยในการถ่ายทอดความรู้  

 5.2 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชไร่ มีวิธีด าเนินงาน ดังนี้ 
  1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรม ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
และต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ท ากิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบ 
  2) ส ารวจความต้องการและจัดเตรียมปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  3) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์พืชไร่) ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องให้เกษตรกร พร้อมให้ความรู้ 
ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
 4) ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พ้ืนที่การเกษตร กิจกรรมที่ด าเนินการ รายได้ก่อน/หลังด าเนินการ 
 5) ส านักงานเกษตรจังหวัดติดตามการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 
 6) ส านักงานเกษตรจังหวัดสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลให้กลุ่มพัฒนาพ้ืนที่พิเศษทราบ  
โดยรายงานการด าเนินงานโครงการพร้อมรายงานผลเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จจากการด าเนินงานโครงการนั้น  
อย่างน้อยโครงการละ 2 คน เพ่ือเป็นจุดเรียนรู้ของชุมชนในการขยายผลไปสู่เกษตรกรพ้ืนที่อ่ืนๆ 

 5.3 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ มีวิธีด าเนินงาน ดังนี้ 
  1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรม ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
และต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ท ากิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบ 
  2) ส ารวจความต้องการและจัดเตรียมปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  3) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์พืชผัก) ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องให้เกษตรกร พร้อมให้ความรู้ 
ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
 4) ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พ้ืนที่การเกษตร กิจกรรมที่ด าเนินการ รายได้ก่อน/หลังด าเนินการ 
 5) ส านักงานเกษตรจังหวัดติดตามการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 
 6) ส านักงานเกษตรจังหวัดสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลให้กลุ่มพัฒนาพ้ืนที่พิเศษทราบ  
โดยรายงานการด าเนินงานโครงการพร้อมรายงานผลเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จจากการด าเนินงานโครงการนั้น  
อย่างน้อยโครงการละ 2 คน เพ่ือเป็นจุดเรียนรู้ของชุมชนในการขยายผลไปสู่เกษตรกรพ้ืนที่อ่ืนๆ 

 5.4 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่) ด าเนินการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยมีเงื่อนไขต้องเข้าร่วมโครงการฯ รวม 3 ปี วิธีการด าเนินงาน  
    1) ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และไม่เคยได้รับการส่งเสริม
ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบมาก่อน ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ และสามารถพัฒนาให้เป็นจุดเรียนรู้ได้ 
    2) ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ หารือและวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือทราบความต้องการของ
เกษตรกรและความเหมาะสมของพ้ืนที่และวางแผนด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรม 
    3) ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ สนับสนุนวัสดุการเกษตร ปัจจัยการผลิต จัดเตรียมแปลง จัดท าระบบน้ า 
ไม้ผลไม้ยืนต้น พืชผักผสมผสาน ปุ๋ยอินทรีย์ ตามความต้องการของเกษตรกร พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่อง
การปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
    4) ส านักงานเกษตรจังหวัด ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
    5) ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไป
สรุปผลและน าไปใช้วางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
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 5.5 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2564) โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือพัฒนาต่อ
ยอดให้แก่เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่าน น ามาวางแผนกิจกรรมและสอบถาม
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต/องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ  
  2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร  
  3) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
  4) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไปสรุปผลและน าไปใช้วาง
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.6 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 2563) โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือด าเนินการ
พัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่าน น ามาวางแผนกิจกรรมและสอบถาม
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต/องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ 
  2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
  3) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
  4) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  
และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

*** ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการด าเนินงานโครงการดังนี้ 
 1) เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานราย
ไตรมาส โดยบันทึกข้อมูลลงระบบ e-project ทันท ี
 2) รายงานแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกร (แบบ กสก.) บันทึกข้อมูลลงในระบบ 
RBM ภายใน 1 เดือน หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
 3) รายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ทุกกิจกรรม) และข้อมูล “เกษตรกรต้นแบบ” ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
เส น อ ให้ ก ร ม ส่ ง เส ริ ม ก า ร เก ษ ต ร ท ร า บ  ภ า ย ใน วั น ที่  3 1  สิ ง ห า ค ม  2565 ท า ง  E - mail : 
highland_doae@hotmail.com โดยจัดส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF ทั้งนี้ ขอให้ส่งรูปภาพเป็น
ไฟล์ JPG แนบมาด้วย  
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6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณ
งาน 

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. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสม 
    กับศักยภาพของพ้ืนที่ 

 50 ราย             

2. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่  12 ไร่             

3. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 12 ไร่             

4. สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 1 ราย             

5. สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 
2564) 

1 ราย             

6. สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 
2563) 

1 ราย             

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

8. งบประมาณ 94,500 บาท 
 8 .1  กิจกรรมถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ ถู กต้ องและเหมาะสมกับศั กยภาพของพ้ืนที่  
เกษตรกรจ านวน 50 คน เป็นเงิน 12,500 บาท  
 8.2 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชไร่ จ านวน 12 ไร่ เป็นเงิน 36,000 บาท 

8.3 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จ านวน 12 ไร่ เป็นเงิน 36,000 บาท 
 8.4 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 รายใหม่ จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 5,000 บาท 

8.5 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2564) จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 3,000 บาท 
8.6 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 2563) จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท 

9. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 9.1 ผลผลิต (output) 
  1) เกษตรกร จ านวน 50 ราย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนที ่(ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน สหกรณ์ และบัญชีฟาร์ม) 
 2) มีแปลงเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จ านวน 12 ไร่ และการปลูกพืชไร่ 12 ไร่ ในหมู่บ้าน
หลัก 
 3) มีแหล่งพันธุ์ส าหรับขยายพ้ืนที่ปลูกในปีต่อไป 
 4) เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 9.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
  1) เกษตรกรร้อยละ 60 ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติ สามารถเพ่ิมมูลค่า
ทางการเกษตร มีการผลิตเพ่ือลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนท าการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนมีการใช้ที่ดินและน้ าในพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพประชาชนในพื้นท่ีเข้าใจและเป็นมิตรกับภาครัฐมากขึ้น 
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   2) เกษตรกรในพ้ืนที่พรุแฆแฆ จ านวน 50 ราย มีการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพการเกษตรในพ้ืนที่ 
โดยมีการน าร่องบริหารจัดการอย่างมีระบบ  
 9.3 ตัวช้ีวัด  
   เชิงปริมาณ  
   1) จ านวนของเกษตรกรที่ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม  
(ด้านพืช ปศุสัตว์ พัฒนาที่ดิน สหกรณ์ และบัญชีฟาร์ม)  
   2) จ านวนของเกษตรกรต้นแบบทีป่ลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ  
  เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม 
(ด้านพืช พัฒนาที่ดิน สหกรณ์ และบัญชีฟาร์ม) สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติและเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร มีการผลิต
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรในพ้ืนที่พรุแฆแฆไม่น้อยกว่า 30 ราย มีการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพการเกษตรในพ้ืนที่ 
โดยมีการน าร่องบริหารจัดการอย่างมีระบบสามารถ เพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร มีการผลิตเพ่ือลดรายจ่าย 
และเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนท าการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืน 

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1) นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
  2) นางสาวนุช พุกไชยนาม ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

โทรศัพท์ 0 2579 3797 โทรสาร 0 2579 3010 
  E-mail: highland_doae@hotmail.com 
 
 



 
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการชั่งหัวมัน จังหวดัเพชรบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------- 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทัว่ประเทศ  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 
ซื้อที่ดินจากราษฎร ที่บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปลายปี 2552 
จำนวน 130 ไร่  ต่อมาทรงซื้ อ เพ่ิ ม อีก  120 ไร่  รวมเป็ น  250 ไร่  โดยมี วัตถุประสงค์ เพ่ื อ พัฒ นา 
เป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิดและเพ่ือเป็นแนวทางการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะในพ้ืนที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เกิดขึ้น 
จากความเอาพระราชหฤทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ที่ทรงมีต่อเกษตรกร ในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดู  
ตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน 

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองการดำเนินงานโครงการชั่งหัวมัน โดยมุ่งเน้น 
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง 
การประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำเนินชีวิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้อย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ 
 3.2 เพ่ือพัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรภายในโครงการให้มีความพร้อม และสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการเกษตร 

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 โครงการชั่งหัวมัน ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
5.1 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยชีววิธี จำนวน 15 ไร่ เป็นการสนับสนุน

สารชีวภัณฑ์เพ่ือใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชภายในศูนย์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ด้วยชีววิธี  

5.2 กิจกรรมดูแลแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ จำนวน 15 ไร่ เป็นการจัดหาวัสดุทางการเกษตรที่จำเป็น 
เพ่ือใช้ในการดูแลรักษาแปลงเรียนรู้ภายในโครงการ และพัฒนาต่อยอดให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้  
ด้านการเกษตร 
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6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  

พ.
ย. 

 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
ด้วยชีววิธี 

            

2. ดูแลแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์             
3. สรุปผลการดำเนินงาน             

7. ระยะเวลา 
  ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (Output)  

มีแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตร และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยชีววิธี ที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ให้กับเกษตรกรได ้
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
       เกษตรกรและประชาชนที่มาศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตร และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ด้วยชีววิธี สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง และขยายผลโครงการฯ สู่ชุมชนได้ 
 8.3 ตัวชี้วัด 
       8.3.1 เชิงปริมาณ 

 มีแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตร และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยชีววิธี จำนวน 15 ไร่ 
       8.3.2 เชิงคุณภาพ 

 เกษตรกรและประชาชนที่มาศึกษาดู งานภายในโครงการฯ ได้รับองค์ความรู้ด้าน
การเกษตร สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเองให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ องค์ความรู้ตา่งๆ สามารถขยายผลสู่ชุมชนได้ 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 

 นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ  
 นายเอกชัย  กั่นขาว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878   E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

----------------------------------------------------------- 



 
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
----------------------------------------------------------- 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทัว่ประเทศ  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร พระราชทาน
พระราชดำริให้จัดตั้ง "มูลนิธิชัยพัฒนา" โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน  
เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในลักษณะของการดำเนินงานพัฒนาต่าง ๆ ในกรณีที่ต้องถูกจำกัดด้วยเงื่อนไข
ของกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรืองบประมาณที่ระบบราชการไม่สามารถดำเนินการได้ทันที จนเป็นเหตุให้การแก้ไข
ปัญหาไม่สอดคล้อง หรือทันกับสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกระทำโดยเร็ว การที่มูลนิธิชัยพัฒนา 
เข้ามาดำเนินการเช่นนี้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รวดเร็วฉับพลัน โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ 
ข้อจำกัดใด ๆ ทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่าการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นการช่วยให้กระบวนการพัฒนา  
เกิดความสมบูรณ์ข้ึน 

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองการดำเนินงานโครงการโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร พร้อมน้อมนำ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำเนินชีวิต 
ของเกษตรกร ในพ้ืนที่ โครงการฯ รวมทั้งขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ  และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้อย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนองงานโครงการพระราชดำริในพ้ืนที่ที่ 
 3.2 เพ่ือถ่ายทอดความรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 โครงการโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 40 ราย 

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
5.1 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 40 ราย การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ควรจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ในหัวข้อ เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
และการขยายผล และอ่ืน ๆ ตามสมควร ฯลฯ 
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 5.2 กิจกรรมส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 40 ราย เป็นการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ จำเป็น เพ่ือใช้ เป็นทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพหรือฝึกปฏิบัติ   
ทั้งนี้ ให้ติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ ของเกษตรกรหลังจากได้รับการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตแล้ว 
 5.3 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
จำนวน 1 กลุ่ม เป็นการถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูป/ถนอมอาหาร เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแปรรูป
ถนอมอาหาร ไว้บริโภคในครัวเรือน หรือจำหน่ายเพื่อสร้างรายไดเ้สริมใหค้รอบครัวได ้  

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  

พ.
ย. 

 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

            

2. ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

            

3. การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

            

4. สรุปผลการดำเนินงาน             

7. ระยะเวลา 
ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output)  
      8.1.1 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

8.1.2 เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่จำเป็น เพ่ือใช้เป็นทุนเริ่มต้น
ในการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ หลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาปรับใช้
ในการทำการเกษตรและการดำเนินชีวิต 
 8.3 ตัวชี้วัด 
       8.3.1 เชิงปริมาณ 

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ในหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 



       8.3.2 เชิงคุณภาพ 
เกษตรกรเป้าหมายได้ พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร การแก้ไขปัญหาทางการเกษตร  

พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำเนินชีวิต 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้ 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำร ิการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร 

 นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ  
 นายเอกชัย  กั่นขาว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878   E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

----------------------------------------------------------- 
 

 



 
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จงัหวัดเพชรบุรี 
----------------------------------------------------------- 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทัว่ประเทศ  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จแปรพระราชฐานประทับ  
ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2507 และเยี่ยมเยียนราษฎร  
จังหวัดใกล้เคียง พระองค์ได้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร กลุ่มชาวสวนผักชะอำ จำนวน 83 ครอบครัว 
ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะนำไปประกอบอาชีพ พระองค์จึงทรงรับเกษตรกรเหล่านี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดหาที่ดินในเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำมาจัดสรร
ให้แก่ เกษตรกรดังกล่าว ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ทรงมีพระราชดำริให้กันพ้ืนที่ประมาณ 10,000 ไร่ ออกจากป่าคุ้มครองของกรมป่าไม้ ภายหลังพระองค์  
ทรงจับจองพ้ืนที่ดังกล่าวเยี่ยงสามัญชน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุก
ประการ เมื่อมีแนวพัฒนาที่ดินดีขึ้นแล้ว ก็จะจัดให้เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในตอนต้น และเกษตรกร 
ที่ขยันหมั่นเพียรแต่ขาดแคลนที่ดินทำกินเข้ามาอยู่อาศัยและทำประโยชน์ และการอพยพครอบครัวเกษตรกร
ได้จัดให้อยู่เป็นหมู่บ้านเกษตรกร โดยมีทางราชการเข้าช่วยเหลือให้คำแนะนำการบริหารงานของหมู่บ้านตัวอย่าง  

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองการดำเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์ 
หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร พร้อมน้อมนำหลักปรัชญา            
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำเนินชีวิตของเกษตรกร     
ในพ้ืนที่โครงการ รวมทั้งขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้อย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 3.2 เพ่ือถ่ายทอดความรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.3 เพ่ือขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 พ้ืนทีโ่ครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เกษตรกรเป้าหมาย 
จำนวน 20 ราย 
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5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
5.1 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลกัสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 20 ราย การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการเกษตร 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ควรจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ในหัวข้อ เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
และการขยายผล และอ่ืน ๆ ตามสมควร ฯลฯ 

5.2 กิจกรรมแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ จำนวน 10 ไร่ 
เป็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร เพ่ือจัดทำแปลงเกษตรผสมผสานให้เกิดเป็นจุดเรียนรู้ และจัดทำ
แปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติตามชนิดพืชที่ดำเนินการ 

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  

พ.
ย. 

 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

            

2. แปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ 

            

3. สรุปผลการดำเนินงาน             

7. ระยะเวลา 
  ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (Output)  
      8.1.1 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อมน้อมนำหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการทำการเกษตรและการดำเนินชีวิต 

     8.1.2 แปลงเรียนรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้ 
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
       8.2.1 เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ หลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมา
ปรับใช้ในการทำการเกษตรและการดำเนินชีวิต 

      8.2.2 เกิดแปลงเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ สามารถขยายผลโครงการสู่ชุมชนได้ 
 8.3 ตัวชี้วัด 
       8.3.1 เชิงปริมาณ 

เกษตรกร จำนวน 20 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตร  
ในหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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       8.3.2 เชิงคุณภาพ 
เกษตรกรเป้าหมายได้ พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร การแก้ไขปัญหาทางการเกษตร  

พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
และการดำเนินชีวิต สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคณุภาพชีวิตทีดี่ขึน้ 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 

 นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ  
 นายเอกชัย  กั่นขาว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878   E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

----------------------------------------------------------- 
 



คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง อ าเภอแม่ออน ตามพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่

......................................................... 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 40    โครงการทั่วประเทศ 

2. หลักการและเหตุผล 
 โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง อ าเภอแม่ออน ตามพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่  เป็นโครงการตาม
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่จะช่วยเหลือ
เกษตรกรที่มีฐานะยากจนไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเองให้ได้ถือครองที่ดินเพ่ืออยู่อาศัยและท าการเกษตรในรูป
หมู่บ้านสหกรณ์ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดทางภาคเหนือได้แก่ อ าเภอดอยสะเก็ด พร้าว เมือง และ
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน เชียงราย ล าพูน ล าปาง ก าแพงเพชรแม่ฮ่องสอน และจังหวัด
พะเยา ที่ยากจนไม่มีที่ท ากินเป็นของตนเอง หรือมีแต่เพียงเล็กน้อยไม่พอที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว 
สมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือให้มีที่ท ากินตามแนวพระราชด าริ จึงได้เสนอโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อ าเภอสัน
ก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยขอใช้พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณต าบลออนหลวย อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จากกรมป่าไม้ จ านวน 22,296.25 ไร่ เป็นที่ตั้งโครงการฯ เพ่ือจัดสรรให้ราษฎรเข้าท าประโยชน์ โดยสมาชิก
ได้รับการจัดสรรที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย ครอบครัวละ 200 ตารางวาและที่ดินส าหรับการเกษตรครอบครัวละ 4 - 7 ไร่ 
และได้มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพงจ ากัด เมื่อวันที่๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๔ 

สภาพพ้ืนที่โดยรวมของหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง อ าเภอสันก าแพง ลักษณะดินยังขาดความอุดมสมบูรณ์ 
ไม่เหมาะสมต่อการท าการเกษตร และยังขาดแคลนน้ าใช้ทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ท าให้ผลผลิตทางการเกษตร
ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ท าให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรมีจ านวนลดลง คณะกรรมการโครงการหมู่บ้าน
สหกรณ์สันก าแพง อ าเภอแม่ออน ตามพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาพ้ืนที่ จึงได้
ด าเนินการจัดตั้งพ้ืนที่สาธิตการเกษตร แปลง 85 ไร่ขึ้นโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด าเนินการ เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาพ้ืนที่สาธิตการเกษตร แปลง 85 ไร่ ให้เป็นศูนย์สาธิตและแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่
สมาชิกโครงการ ได้มาศึกษาเรียนรู้และน าไปพัฒนาท าการเกษตรของตนเองให้เกิดรายได้แก่ครอบครัว 
        กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานร่วมด าเนินการและเป็นประธานคณะท างานพ้ืนที่สาธิต
การเกษตร แปลง 85 ไร่ ได้ด าเนินการส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรในโครงการ และน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีความพออยู่พอกิน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อสนองแนวพระราชด าริในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายให้มั่นคงเพียงพอต่อการด าเนินชีวิต 
    3.2 เพ่ือขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพ และมีรายได้เพ่ิมข้ึน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
4.1 เป้าหมาย 

4.1.1 แปลงเรียนรูภ้ายในพ้ืนที่โครงการจ านวน 52 ไร ่หมู่ 5 ต าบลบ้านสหกรณ ์อ าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม ่

4.1.2 แปลงสาธติ 5 ไร ่อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
 4.2 หน่วยงานที่ด าเนินงาน 
  4.2.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
  4.2.2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
5.1 กลไกการขับเคลื่อน 
 5.1.1 ค าสั่งประธานองคมนตรี ที่ 5/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์

สันก าแพง อ าเภอแม่ออน ตามพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 5.1.2 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อ าเภอสันก าแพงตาม

พระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 5.1.3 คณะท างานในพ้ืนที่สาธิตการเกษตรแปลง 85 ไร่ 

 5.2 กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
5.1.1 กิจกรรมดูแลรักษาแปลงเรียนรู้ภายในโครงการ  

วิธีด าเนินงาน ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการดูแลรักษาแปลงเรียนรู้ ไม้ผล ข้าว พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ไร่
นาสวนผสม โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ด าเนินการปรับปรุงดูแลรักษาแปลงเรียนรู้ และปรับปรุงจุดเรียนรู้ภายในพ้ืนที่
โครงการฯ โดยจัดหาวัสดุการเกษตร ปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นในการปรับปรุงดูแลแปลงให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
และเป็นตัวอย่างในเชิงวิชาการ สามารถใช้เป็นที่ศึกษาดูงานและเรียนรู้ของเกษตรกรและผู้สนใจได้ตลอดเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง 

2) ก าหนดแผนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่สาธิตการเกษตรแปลง 85 ไร่ โดยบูรณาการการ
ท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานในพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าให้เกิด
ประโยชน์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  

4) รายงานแผนการปฏิบัติงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
   5.1.2 กิจกรรมแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ 

 วิธีด าเนินงาน ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
   1) คัดเลือกเกษตรกร 1 ราย เพ่ือพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดท าแปลงเรียนรู้
ต้นแบบ ในพื้นที่จ านวน 5 ไร่ 
   2) จัดเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกิจกรรมทางการเกษตร ก่อน – หลังการได้รับการ
สนับสนุนด้วย จัดเก็บองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น เพ่ือขยายผลสู่เกษตรกรรายอ่ืนและชุมชน 
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 5.1.3 กิจกรรมจ้างเหมาคนงานเกษตร 

จ้างเหมาคนงานเกษตร เพื่อดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ภายในพื้นที่
โครงการฯ เช่น ดูแลแปลงแม่พันธุ์ แปลงรวบรวมพันธุ์ เพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับการรองรับการศึกษาดูงานและ
การเรียนรู้ของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ให้จัดท าแผนการด าเนินงานและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผน มีระยะเวลา 12 เดือน 
  5.1.5 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
   กรมส่งเสริมการเกษตร จะด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
   1) ส่วนกลางติดตามและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
   2) หน่วยงานที่ด าเนินการ  

- รายงานผลการปฏบิัติงานส่งเสริมการเกษตร (E -project Management System)  
- จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณประจ าปี 

2565 พร้อม ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทันทหีลังด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  
6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ดู แลรักษาแปลงเรียนรู้
ภายในโครงการ 

            

2. แปลงเรียนรู้เพื่อเป็น
ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ 

            

3. จ้างเหมาคนงานเกษตร             

4. ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการ 

            

7. ระยะเวลา 
  ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
8. ผลผลติ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 
  8.1.1 แปลงเรียนรู้ภายในโครงการได้รับการปรับปรุงดูแลรักษา 

8.1.2 เกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้มีองค์ความรู้ในการขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่น  
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

8.2.1 แปลงเรียนรู้มีสภาพที่เหมาะสมและเป็นตัวอย่างในเชิงวิชาการ สามารถใช้เป็นที่ ศึกษา    
ดูงานและเรียนรู้ของเกษตรกรและผู้สนใจได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง 

8.2.2 เกษตรกรต้นแบบน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสู่เกษตรกรรายอ่ืนและชุมชน 
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 8.3 ตัวช้ีวัด 
        8.3.1 เชิงปริมาณ   

1) พ้ืนที่สาธิตการเกษตรแปลง 85 ไร่ ได้รับการดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษาให้สามารถใช้
เป็นที่ศึกษาดูงานและเรียนรู้ของเกษตรกร 

2) แปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ จ านวน 5 ไร่ 
8.3.2 เชิงคุณภาพ  
 1) พ้ืนที่สาธิตการเกษตรแปลง 85 ไร่ มีเกษตรกรและบุคคลที่สนใจท ากิจกรรมการเกษตร

เข้ามาศึกษาดูงานและแบบอย่างให้เกษตรกรน าไปปรับใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรของตนเอง  
 2) เกษตรกรต้นแบบได้น าองค์ความรู้ที่ ได้รับขยายผลสู่ เกษตรกรรายอ่ืนและชุมชน      

และแปลงต้นแบบสามารถเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอื่นน าไปปรับใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรของตนเอง 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มโครงการพระราชด าริ กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
 นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อ านวยการกลุม่โครงการพระราชด าริ  
 นางมนทิรา  พรมบุรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 โทรศัพท์/โทรสาร   2561 4878   E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

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

mailto:agrodev20@doae.go.th
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

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

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 

- ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  
 
2. หลักการและเหตุผล 
         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการเพื ่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้า ส ิร ิก ิต ิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่เมื่อปี 2540 โดยมีพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างครั้งแรก
ที่บ้านขุนแตะ ตำบลดอนแก้ว อำเภอจอมทอง และบ้านแม่ตุงติง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  
เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนให้มีการผลิตอาหารในชุมชน โดยการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ปลูกพืชผัก ไม้ผล ทำนา 
อนุรักษ์ป่า มีการจ้างแรงงานให้คนที่ไม่มีงานทำได้เข้ามารับจ้างทำฟาร์ม ทำให้ราษฎรมีรายได้ มีความรู้ มีอาหาร
บริโภคในครัวเรือนและมีความเป็นอยู ่ที ่ดีขึ ้น ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดีต่อถิ ่นฐานภูมิลำเนาและสิ ่งแวดล้อม  
โดยไม่หวังผลกำไรทางเศรษฐศาสตร์ ต่อมาการดำเนินการลักษณะนี ้เกิดขึ ้นในพื ้นที ่ต ่าง  ๆ ทั ่วประเทศ  
และมีบริบทของโครงการและวัตถุประสงค์เฉพาะแต่ละจุดแต่ละพื้นที่แตกต่างกันบ้าง แต่ก็เป็นโครงการที่จัดขึ้น  
ในลักษณะเดียวกัน ซึ ่งมีโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จำนวน 61 ฟาร์ม ในพื้นที่ 19 จังหวัด  
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง อ่างทอง สิงห์บุรี ราชบุรี เพชรบุรี อุบลราชธานี บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร 
นครพนม อุดรธานี บุรีรัมย์ สกลนคร พัทลุง ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสงขลา  
 

  กรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ำเนินการโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2565 ในพ้ืนที่ 43 ฟาร์ม 18 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง อ่างทอง สิงห์บุรี ราชบุรี อุบลราชธานี บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร นครพนม 
อุดรธานี บุรีรัมย์ สกลนคร พัทลุง ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสงขลา 
 
3. วัตถุประสงค์  
       3.1 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้ได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร เรียนรู้ด้วยการปฏิบตัิจริง 
(Learning by doing) ในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำประมง และการแปรรูป 
       3.2 เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานให้แก่เกษตรกร ประชาชนในพื้นท่ี  
       3.3 เพ่ือเป็นแหล่งฝึกอบรมดูงานและแหล่งให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องแก่เกษตรกร 
 
4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
  ดำเนินการในพื ้นที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน ีนาถ  
พ้ืนที่ 18 จังหวัด จำนวน 43 ฟาร์ม  
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5. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ 
 5.1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร   

คัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพและสนใจเข้ารับการถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
และกำหนดหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีกิจกรรม
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรและเหมาะสมกับพื้นที่ จำนวน 550 ราย  ทั้งนี้ ให้มีการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับวัดผลสำเร็จหลังจากการเข้าร่วมโครงการ เช่น กิจกรรมการเกษตร  
รายได้จากการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร และอ่ืนๆ ด้วย   
 

       5.2 ดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์ม    
ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและให้ความรู ้ตามความเหมาะสม สามารถเป็นแปลงเรียนรู้  

หรือแปลงตัวอย่าง ให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ ในพ้ืนที่ 126 ไร่ 
       5.3 จัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ     

ดำเนินกิจกรรมในบริเวณฟาร์ม ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่ฟาร์มและให้ความรู้ที่เหมาะสม 
สามารถเป็นแปลงเรียนรู้หรือแปลงตัวอย่าง โดยผู้รับผิดชอบแปลงสามารถเป็นวิทยากรได้ จำนวน 70 ไร่ 
 5.4 ดูแลแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ภายในฟาร์ม 

ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและให้ความรู ้ตามความเหมาะสม สามารถเป็นแปลงเรียนรู้  
หรือแปลงตัวอย่าง เกษตรทฤษฎีใหม่ภายในฟาร์ม (พ้ืนที่ดำเนินการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19) ให้เกษตรกร
และผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ จำนวน 150 ไร่ 
 

       5.5 ส่งเสริมการเรียนรู้การเพาะเห็ดภายในฟาร์ม   
กำหนดหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ในการเพาะเห็ด เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมรู้จักและเข้าใจ

ลักษณะของเห็ดชนิดต่าง ๆ สามารถคัดเลือกเห็ดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ ตลอดจนมีทักษะ 
ในการเพาะเห็ด  
 

 5.6 ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน   
เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์โรงเรือน ปรับพื้นที่ พร้อมวัสดุปลูกพืชผักในฟาร์มตัวอย่าง 

 

 5.7 ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและชันโรง 
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งและชันโรงในฟาร์มตัวอย่าง และส่งเสริมไปสู่เกษตรกรในรอบพ้ืนที่ฟาร์ม 

 

  5.8 ส่งเสริมการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ส่งเสริมและฝึกปฏิบัติให้เกษตรกรในฟาร์มตัวอย่าง และบริเวณรอบฟาร์มด้านการถนอมและแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและเป็นที่ต้องการของตลาด 
 5.9 ส่งเสริมฝึกปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เทคนิคด้านการตลาด โดยคำนึงถึงศักยภาพของพื้นที่ วัตถุดิบในท้องถิ่น 
และเป็นที่ต้องการของตลาด  

 5.10 ขยายผลจากฟาร์มสู่เกษตรกรเพื่อเป็นต้นแบบ  
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และกิจกรรม ขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียง เพื่อเป็นต้นแบบ

และจุดศึกษาดูงานของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป   
 5.11 ติดตามและนิเทศงาน 

ติดตามและนิเทศงานในแต่ละฟาร์มสำหรับส่วนกลาง จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ  

หมายเหตุ : 1. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะปกติก่อน 
2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไม่สามารถ
ดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม  
การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ 
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(ออนไลน์) โซเชียลมีเดียหรือจัดทำเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้ 
โดยดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย  
และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

 

5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน  
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  
พ.

ย. 
 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  
ก.พ

.  
มี.

ค.
  

เม
.ย.

  
พ.

ค.
  

มิ.
ย. 

 
ก.ค

.  
ส.ค

.  
ก.ย

. 

1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร             จังหวัด/ศูนย ์

2. ดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์ม             จังหวัด/ศูนย ์

3. จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบสำหรับการเรียนรู ้
แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัต ิ

            จังหวัด/ศูนย ์

4. ดูแลแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ภายในฟาร์ม             จังหวัด 

5. ส่งเสริมเรียนรู้การเพาะเหด็ภายในฟาร์ม             จังหวัด 

6. ส่งเสริมปลูกผักในโรงเรือนในฟาร์ม             จังหวัด 

7. ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง และชันโรง             ศูนย์ 

8. ส่งเสริมฝึกปฏิบัติการถนอมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และพัฒนาผลิตภัณฑ ์

            จังหวัด/ศูนย ์

9. ส่งเสริมฝึกปฏิบตัิการพัฒนาบรรจุภณัฑ ์             จังหวัด/ศูนย ์

10. ขยายผลจากฟารม์สูเ่กษตรกรเพื่อเป็นต้นแบบ             ศูนย์ 

11. ติดตามและนิเทศงาน             จังหวัด/ศูนย์/
ส่วนกลาง 

 

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด    
      6.1 ผลผลิต (Output) 

1) เกษตรกร จำนวน 550 ราย ในพ้ืนที่โครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร
ที่เหมาะสม  

2) แปลงเรียนรู้ภายในฟาร์มเกิดการพัฒนา จำนวน 126 ไร่ 
3) แปลงเรียนรู้ต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ จำนวน 70 ไร่ 
4) แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ภายในฟาร์มเกิดการพัฒนา จำนวน 150 ไร ่
5) เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องการเพาะเห็ด และได้รับการสนับสนุนก้อนเห็ด จำนวน 4,000 ก้อน 
6) โรงเรือนปลูกผักภายในฟาร์มได้รับการพัฒนา จำนวน 1 โรงเรือน 
7) เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งและชันโรง ตลอดจนได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการเลี้ยง 

จำนวน 25 รัง 
8) เกษตรกรได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 กลุ่ม 
9) ฟาร์มตัวอย่างต้นแบบ จำนวน 1 จุด 
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6.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ มีงานทำอยู่ในภูมิลำเนาของตนเอง โดยไม่ต้องอพยพ
ไปทำงานในต่างถ่ิน  

2) เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ จำหน่ายผลผลิตในราคายุติธรรม 
3) เป็นแหล่งจ้างงานแก่เกษตรกร ให้ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได ้
4) เป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมการเกษตรและเกษตรทฤษฎีใหม่  

6.3 ตัวช้ีวัดกระบวนงาน 
1) เกษตรกรในพ้ืนทีโ่ครงการ ร้อยละ 80 ได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 

(Learning by doing) ในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำประมง และการแปรรูป 
2) มีแหล่งผลิตอาหารในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 
3) เกษตรกร ประชาชนในพื้นท่ีโครงการมีงานทำ และมีรายได ้ 
4) มีแหล่งฝึกอบรมดูงานและแหล่งให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องแก่เกษตรกร 

 
7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ  
นางสาววริญญา  โลมรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878    E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

 
----------------------------------------------------------- 

 

mailto:agrodev20@doae.go.th


คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดศรีสะเกษ 

........................................................ 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 4,000 โครงการทัว่ประเทศ 
2. หลักการและเหตุผล 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลว ง ได้มีพระราชด าริ            
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนที่
อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งประสบปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ท านาไม่ได้ผล         
โดยทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของเกษตรกร ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ า ปัญหาที่ดินท ากิน 
เกษตรกรขาดความรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินการพัฒนาด้านต่าง ๆ       
แก่ราษฎรที่ประสบปัญหา โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่าง “พออยู่พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดีอยู่ดี” ต่อไป        
ในอนาคต ดังนั้นจึงมีลักษณะของการมองผลส าเร็จที่เป็นการคุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน นอกจากนี้ยังทรงมุ่งเน้น    
ให้มีการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอย่างสูงสุด 
เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว  

โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื ่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ที่    
บ้านตะแบงใต้ หมู่  9 ต าบลห้วยตึ๊กชู อ าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ            
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) ได้จัดตั้ง “โครงการศูนย์พัฒนา  
การเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดศรีสะเกษ” เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าแนวพระราชด าริและต้นแบบการพัฒนา
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในพ้ืนที่โครงการฯ 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมสนองพระราชด าริในกิจกรรมแปลงส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน 
ภายในศูนย์ฯ บนพ้ืนที่ 40 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล และพืชผักเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอบรม        
และสาธิตให้ แก่ เกษตรกรที่ เข้ าร่ วมโครงการและผู้ สนใจได้ เข้ ามาศึกษาหาความรู้ จากการปฏิ บั ติ จริ ง                        
ในการท าการเกษตรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสนองงานโครงการพระราชด าริในพื้นท่ีที่มีพระราชด าริ 
 3.2 เพ่ือเป็นศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ ด าเนินการแบบบูรณาการจากส่วนราชการต่าง ๆ 
 3.3 เพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรที่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่รอบศูนย์ฯ และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
ต าบลห้วยตึ๊กชู อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
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5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 กิจกรรมดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์ม/ศูนย์ 
   ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการ ดูแล รักษา และพัฒนา
แปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ บนพ้ืนที่ 40 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ให้มีความเหมาะสม
กับการเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอบรม โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานในการดูแล รักษา       
และพัฒนาแปลงเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

2) ดูแล รักษา และพัฒนาแปลงเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและมีความเหมาะสม   
กับการเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอบรม 

3) จ้างเหมาคนงานเกษตรเพ่ือด าเนินงานในการจัดท าแปลง ดูแลบ ารุงรักษาแปลงเรียนรู้   
ให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานอย่างตอ่เนื่อง 
 5.2 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ 
พืชผัก และการให้น  าอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
ด้านการเกษตรหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ พืชผัก และการให้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ             
โดยด าเนินการ ดังนี้ 
   1) คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ จ านวน 50 ราย  
   2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ ส าหรับวัดผลส าเร็จหลังจาก 
การเข้าร่วมโครงการ เช่น กิจกรรมการเกษตร รายได้จากการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร และอ่ืน ๆ  
   3) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ 
พืชผัก และการให้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ   
   4) ติดตามผลการน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์ 
 5.3  กิจกรรมแปลงเรียนรู้การเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่  พื ชผัก และการใช้น  า             
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดท าแปลงเรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ พืชผัก และการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
   1) จัดท าแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พืชไร่  พืชผัก และการใช้น้ า            
อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
   2) จัดเก็บองค์ความรู้และความส าเร็จที่ได้จากการด าเนินงานแปลงเรียนรู้  
   3) ขยายผลองค์ความรู้และความส าเร็จ  
 5.4 กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 

กรมส่งเสริมการเกษตรจะด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
  1. ส่วนกลางติดตามและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการด าเนินงานในพื้นท่ี 
  2. ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการ ดังนี้  

- รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E - project Management System)     
และแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกรปี 2565 (แบบ กสก.) ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร 
ก าหนด 
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- จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณประจ าปี 2565 

ข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ องค์ความรู้ที่สามารถขยายผลได้ พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา         
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทันทหีลังด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
หมายเหตุ : 1. ให้ด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะปกติก่อน 
               2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได ้การด าเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ 
การประชุม การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน       
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดท าเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้ โดยด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ      
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  

พ.
ย. 

 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร             

2. ดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์ม/ศูนย์             

3. แปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต             

4. ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ             

7. ระยะเวลา 
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี วัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
   8.1.1 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร 
   8.1.2 แปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ   
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
   8.2.1 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมน้อม
น ำแนวพระรำชด ำริและต้นแบบการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มำปรับใช้ในกำรท ำกำรเกษตรและกำร
ด ำเนินชีวิต 
   8.2.2 แปลงเรียนรู้ภายในศูนย์สามารถเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปน าไป
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเกษตร   
 8.3 ตัวชี วัด  
   8.3.1 เชิงปริมาณ  
    1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 ราย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชไร่ พืชผัก และการให้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  
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    2) แปลงเรียนรู้ภายในศูนยฯ์ ด้านนาข้าว พืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก จ านวน 40 ไร่ 
    3) แปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ พืชผัก และการใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ จ านวน 5 ไร่ 
   8.3.2 เชิงคุณภาพ 
    1) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
พืชไร่ พืชผัก และการให้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพมำปรับใช้ในกำรท ำกำรเกษตรและกำรด ำเนินชีวิต  
    2) แปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ ได้รับการพัฒนาเหมาะสมส าหรับการเป็นแปลงเรียนรู้
และสามารถเป็นต้นแบบด้านการเกษตร 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มโครงการพระราชด าริ กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
 นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มโครงการพระราชด าริ  
 นางมนทิรา  พรมบุรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878   E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

----------------------------------------------------------- 
 

 



คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการรักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน 

 
1. ความเชื่อมโยง 
 1. ความเชื่อมโยง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) ด้านพลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย (15.1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ  
1.4 มติคณะรัฐมนตรี : แผนแม่บทโครงการรักษ์น ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ระยะที่ 1  (พ.ศ. 2551 - 

2554) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 แผนแม่บทโครงการฯระยะท่ี 2 (พ.ศ.2555 - 
2559) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบการ
ด้าเนินงานโครงการ “รักษ์น ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน ้าหมัน ต้าบลกกสะทอน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
เพ่ิมเติมจ้านวน 1 พื นที่ พร้อมทั งเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน ้า
หมัน ต้าบลกกสะทอน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2558 - 2559) และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ได้จัดท้าแผนแม่บท “โครงการรักษ์น ้า เพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราช
ด้าเนินเพ่ือทอดพระเนตรการด้าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริและทรงเยี่ยมราษฎรในพื นที่           
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่  3 - 5 มีนาคม 2549 ทอดพระเนตรผลการด้าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ              
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั ง โรงเรียนเกษตรกรบนพื นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั ง ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด้าเนินงานหลายประการได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านหัตถกรรม ด้านการพัฒนาแหล่งน ้า    
ด้านพัฒนาสังคมในชุมชนและด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์  
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและมีพระ
ประสงค์     ที่จะให้พสกนิกรที่อาศัยอยู่บนพื นที่สูง ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่า
ไม้ น ้าและดิน ให้สามารถด้ารงชีวิตและมีวิถีชีวิตที่อยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนตลอดไป 
          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดท้า “โครงการรักษ์น ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”ระยะที่ 1 (พ.ศ.2551 - 
2554) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2555 - 2559) และระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยด้าเนินการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสารธาณสุข กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื นที่โครงการและหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้อง ทั งในระดับส่วนกลางและระดับพื นที่ ในการสนับสนุนและร่วมมือกับชุมชนในพื นที่ เป้าหมาย  
เพ่ือด้าเนินการพัฒนาตามแนวพระราชเสาวนีย์ข้างต้น ซึ่งผลการด้าเนินงานประสบผลส้าเร็จในระดับหนึ่ง  
โดยมีอุปสรรคและข้อจ้ากัด เนื่องจากชุมชนตั งอยู่ห่าง ไกลกระจัดกระจาย การคมนาคมไม่สะดวก สภาพพื น 
ที่มีความลาดชันสูง มีพื นที่การเกษตรน้อย ขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลท้าให้การเกษตรไม่ได้ผล รวมทั ง
ประชาชนขาดการบริการพื นฐานโดยเฉพาะบริหารด้านการศึกษา ท้าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในภาษาไทย 
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นอกจากนี  จากการบริหารจัดการ ยังขาดเครื่องมือและกลไกในการบูรณาการด้าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
การด้าเนินงานในระยะที่ผ่านมายังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรบนพื นที่สูงให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื นที่ พร้อมน้อมน้า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท้าการเกษตรของตนเองและการด้าเนินชีวิต 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนสามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง มีความสมดุลกับสิ่งแวดล้อม และเกษตรกร
สามารถด้ารงชีพอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
 3.3 เพ่ือให้ชุมชนมีเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 เป้าหมายเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนพื นที่สูงและชนพื นเมือง จ้านวน 900 ราย / สถานที่
ด้าเนินการในเขตพื นที่โครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
และจังหวัดเลย ในพื นที่ด้าเนินการ 11 ลุ่มน ้า  

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
  5.1 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื นที่ มีวิธีด้าเนินงาน ดังนี   
 1) พิจารณาคัดเลือกพื นที่และชุมชนเข้าร่วมโครงการ  (ควรวางแผนส่งเสริมให้ครอบคลุมพื นที่          
ที่จะต้องด้าเนินการ แล้วด้าเนินการตามแผน) 

2) ประสานผู้น้าหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
3) คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพร้อมทั งหาความต้องการของเกษตรกร 
4) ก้าหนดประเด็นการให้ความรู้ จัดท้าหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการของเกษตรกร      

และความเหมาะสมของพื นที่ ก้าหนดแผนการฝึกอบรม ประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์       
ในเรื่องนั นๆ ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และตัวอย่างของจริง เตรียมการฝึกอบรม   

5) ด้าเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามแผนที่ก้าหนดไว้   
6) ติดตามและประเมินการน้าไปปฏิบัติของเกษตรกร 
กรณี New Normal ด้าเนินการถ่ายทอดความรู้ผ่านออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Google Meet 

หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ จัดท้าสื่อประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรืออ่ืน ๆ มอบแก่เกษตรกร  
และ/หรือแบ่งกลุ่มย่อยในการถ่ายทอดความรู้ 

 5.2  ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
มีวิธีด้าเนินงาน ดังนี  
 1) พิจารณาคัดเลือกพื นที่และชุมชนเข้าร่วมโครงการ (ควรวางแผนส่งเสริมให้ครอบคลุมพื นที่ที่
จะต้องด้าเนินการ แล้วด้าเนินการตามแผน) 

2) ประสานผู้น้าหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
3) คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพร้อมทั งหาความต้องการของเกษตรกร 
4) ก้าหนดประเด็นและวางแผนการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
5) ด้าเนินการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เช่น จัดกระบวนการเรียน 

ด้านการควบคุมศัตรูพืช และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย   
6) ติดตามและประเมินการน้าไปปฏิบัติของเกษตรกร 
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กรณี New Normal ด้าเนินการถ่ายทอดความรู้ผ่านออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Google Meet 
หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ จัดท้าสื่อประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรืออ่ืน ๆ มอบแก่เกษตรกร  
และ/หรือแบ่งกลุ่มย่อยในการถ่ายทอดความรู้ 

 5.3 ส่งเสริมการจัดท าแปลงด้านการเกษตร มีวิธีด้าเนินงาน ดังนี  
 1) การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน  า สนับสนุนปัจจัยการผลิตและให้ความรู้แก่เกษตรกร
เกี่ยวกับพืชที่ปลูก ส่งเสริมให้เป็นแปลงเรียนรู้และฝึกอบรมได้ โดยเจ้าของแปลงสามารถเป็นวิทยากรได้ 
      2) การปลูกกาแฟ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและฝึกทักษะให้ความรู้การปลูกกาแฟแก่เกษตรกร     
เพ่ือเกิดความช้านาญ สามารถเป็นแปลงเรียนรู้และฝึกอบรมได้ 
 3) การปลูกชา สนับสนุนปัจจัยการผลิตและฝึกทักษะให้ความรู้การปลูกชาแก่เกษตรกรเพ่ือเกิดความช้านาญ 
สามารถเป็นแปลงเรียนรู้และฝึกอบรมได้ 
      4) การปลูกพืชผักสมุนไพรพื นบ้านและยารักษาโรค สนับสนุนปัจจัยการผลิตและให้ความรู้
เกี่ยวกับพืชพืชผักสมุนไพรพื นบ้านและยารักษาโรค สามารถเป็นแปลงเรียนรู้และฝึกอบรมได้ โดย เจ้าของแปลง
สามารถเป็นวิทยากรได ้

  5.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีวิธีด้าเนินงาน ดังนี   
        คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่สนใจและมีศักยภาพ วางแผนการพัฒนาตามความต้องการของกลุ่ม เช่น  
ให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ บรรจุภัณฑ์ และด้าเนินการตามที่กลุ่มวางแผนไว้  
โดยประสานกับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่กลุ่มต้องการ มาช่วยแนะน้าหรือด้าเนินการ
พิจารณาคัดเลือกเกษตรกร เข้าร่วมโครงการพร้อมจัดท้าเวทีชุมชน เพ่ือทราบปัญหาและความต้องการในการ
ฝึกอบรมเกษตรกร เพ่ือวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการตามความเหมาะสม 
        กรณี New Normal ด้าเนินการถ่ายทอดความรู้แบบออนไลน์ผ่าน Zoom Google Meet หรือ
โปรแกรมอ่ืนๆ จัดท้าสื่อประกอบการเรียนรู้ ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรือ อ่ืนๆ มอบแก่เกษตรกร  
และ/หรือแบ่งกลุ่มย่อยในการถ่ายทอดความรู้ 

 5.5 สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่) ด้าเนินการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็น
เกษตรกรต้นแบบ โดยมีเงื่อนไขต้องเข้าร่วมโครงการฯ รวม 3 ปี วิธีการด้าเนินงาน ดังนี  
    1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565) และไม่เคยได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรต้นแบบมาก่อน ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ และสามารถพัฒนาให้เป็นจุด
เรียนรู้ได ้
    2) หารือและวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือทราบความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมของพื นที่      
และวางแผนด้าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรม 
    3) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค้าแนะน้าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
และการด้าเนินการให้เป็นต้นแบบ 
    4) ติดตามและประเมินการน้าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
    5) จัดท้าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก้าหนด เพ่ือน้าไปสรุปผลและน้าไปใช้วาง
แผนการด้าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
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 5.6 สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2564) เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับ
การส่งเสริมในปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 มีวิธีการด้าเนินการ ดังนี  
  1) วิเคราะห์ผลการด้าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่าน น้ามาวางแผนกิจกรรมและสอบถาม
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต/องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ  
  2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค้าแนะน้าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร  
  3) ติดตามและประเมินการน้าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
  4) จัดท้าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก้าหนด เพ่ือน้าไปสรุปผลและน้าไปใช้วาง
แผนการด้าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.7 สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 2563) เพ่ือด้าเนินการพัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกร
ต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ .ศ  2563 มีวิธีการด้าเนินการ ดังนี  
  1) วิเคราะห์ผลการด้าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่าน น้ามาวางแผนกิจกรรมและสอบถาม
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต/องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ 
  2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค้าแนะน้าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
  3) ติดตามและประเมินการน้าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
  4) จัดท้าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก้าหนด เพ่ือสรุปผลการด้าเนินกิจกรรม  
และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.8 สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีวิธีด้าเนินงาน ดังนี   
 เจ้าหน้าที่ในพื นที่ 11 ลุ่มน ้า เข้าร่วมประชุม ติดตามงานและบูรณาการงานร่วมกับคณะท้างาน       
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 กรณี New Normal ด้าเนินการติดตามงานออนไลน์ โทรศัพท์ ไลน์เพ่ือสอบถาม รับส่งแบบฟอร์ม
การรายงานทางออนไลน์ และ/หรือด้าเนินการผ่านเกษตรกรผู้น้า  เกษตรกรต้นแบบ อกม. ให้ช่วยเก็บข้อมูล
ประเด็นปัญหาในพื นท่ี   

  5.7 ประชุมและติดตามโครงการกับคณะท างานโครงการฯ มีวิธีด้าเนินงาน ดังนี   
 เข้าร่วมประชุมและติดตามการด้าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องและจัดท้าสรุปรายงานผลการ
ด้าเนินงานทุกกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเมื่อสิ นสุดโครงการ 
 กรณี New Normal ด้าเนินการติดตามงานออนไลน์ โทรศัพท์ ไลน์เพ่ือสอบถาม รับส่งแบบฟอร์ม
การรายงานทางออนไลน์ และ/หรือด้าเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ระดับพื นที่เพ่ือรับทราบข้อมูลและประเด็นตลอดทั ง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ นในพื นที่   

*** ทั งนี  ขอให้รายงานผลการด าเนินงานโครงการดังนี  
      1. เมื่อด้าเนินงานเสร็จสิ นแต่ละกิจกรรม ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด้าเนินงานราย     
ไตรมาส โดยบันทึกข้อมูลลงระบบ e-project ทันท ี
       2. รายงานแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกร (แบบ กสก.) บันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ RBM ภายใน 1 เดือน หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
      3. รายงานผลการด้าเนินงานโครงการ (ทุกกิจกรรม) และข้อมูล “เกษตรกรต้นแบบ” ตามแบบฟอร์มที่
ก้ าหนด  เสนอให้ ก รมส่ งเสริ ม การเกษ ตรทราบ  ภ าย ใน วั นที่  3 1  สิ งห าคม  2565 ทาง E - mail : 
highland_doae@hotmail.com โดยจัดส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF ทั งนี  ขอให้ส่งรูปภาพเป็น
ไฟล์ JPG แนบมาด้วย 
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6. แผนปฏิบัติงาน   

กิจกรรม/ขั นตอน ปริมาณ
งาน 

แผนปฏิบัติงานปี 2565  
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม
ตามศักยภาพของพื นที่ 

   900 ราย             

2. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีดา้นการเกษตรเพื่อ
พัฒนาศักยภาพศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน 

  30 ราย             

3. ส่งเสริมการจัดท้าแปลงดา้นการเกษตร              

    3.1 การปลูกไมผ้ลไม้ยืนต้นเพือ่การอนุรักษ์ดินและน ้า 25 ไร ่             

    3.2 การปลูกกาแฟ 20 ไร ่             

    3.3 การปลูกชา 15 ไร ่             

    3.4 การปลูกพืชผักสมนุไพรพื นบา้นและยารักษา
โรค 

15 ไร ่             

4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทาง  
    การเกษตรและพัฒนาผลติภัณฑ์ 

   10 กลุ่ม               

5. สร้างเกษตรกรต้นแบบปทีี่ 1 (รายใหม่)     10 ราย             

6. สร้างเกษตรกรต้นแบบปทีี่ 2 (ต่อเนื่องปี2564) 10 ราย             

7. สร้างเกษตรกรต้นแบบปทีี่ 3 (ต่อเนื่องปี2563) 10 ราย              

8. สนับสนุนการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่    12 
หน่วยงาน 

            

9. ประชุมและติดตามโครงการกบัคณะท้างานโครงการฯ 2 ครั ง             

 
7. ระยะเวลา  

 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี วัด 
  8.1 ผลผลิต (output) 
  เกษตรกร จ้านวน 900 ราย ไดร้ับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของ
พื นที่  
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
 เกษตรกรร้อยละ 60 สามารถน้าความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับมาปรับใช้ท้าการเกษตรในพื นที่ของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม 
 8.3 ตัวชี วัด  
  เชิงปริมาณ : จ้านวนของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามศักยภาพของพื นที่ 
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 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถน้าความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับมาปรับใช้ท้าการเกษตร 
ในพื นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เกษตรกรสามารถน้าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในการปรับปรุงระบบการผลิตทางการเกษตร สามารถเพ่ิมมูลค่า
ทางการเกษตร และให้มีแหล่งอาหารเพียงพอในชุมชนและอนุรักษ์ป่าต้นน ้าอย่างยั่งยืน 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชด้าริ การจัดการพื นที่และวิศวกรรมเกษตร กลุ่มพัฒนาพื นที่พิเศษ 
 1) นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาพื นที่พิเศษ 
 2) นายชัยสิทธิ์  ภักดีประเสริฐ ต้าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศัพท์  0 2579 3797, 09 6802 9119  
  E-mail: highland_doae@hotmail.com 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ 

 
1. ความเชื่อมโยง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) ด้านพลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย (15.1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงได้ทอดพระเนตรเห็น 
สภาพป่าไม้พ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งเคยอุดมสมบูรณ์มาก่อนถูกบุกรุกและท าลายไปอย่างมาก ท าให้เกิดสภาวะความแห้งแล้ง 
การขาดแคลนน้ าในการเพาะปลูก รวมทั้งการอุปโภคบริโภค ผลที่ตามมาก็คือ ความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎร
จึงได้ทรงมีพระราชด าริจัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านน้อมเกล้าขึ้น  เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือให้  
“คน”กับ “ป่า” อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนในลักษณะ  " บ้านเล็กในป่าใหญ่" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดระเบียบประชาชน
ให้อยู่กันเป็นกลุ่มๆ รอบป่าสงวนแห่งชาติ และให้ราษฎรร่วมมือกันปลูกป่าดูแลรักษาป่า รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดความรักถ่ินฐานที่อยู่และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
เพ่ือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว ท าให้ประชาชนหยุดการบุกรุกท าลายป่าไม้
และช่วยดูแลรักษาป่าไม ้ให้มีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงให้เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ พร้อมน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท าการเกษตรของตนเองและการด าเนินชีวิต 
 3.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน  
ร่วมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 เป้าหมายเกษตรกร จ านวน 250 ราย / สถานที่ด าเนินการในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จังหวัดพะเยา เชียงราย เชียงใหม่ และจังหวัดเลย ดังนี้ 
 1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) 
 - โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด าริบ้านหนองห้า 
 ที่ตั้งโครงการ : บ้านหนองห้า หมู่ที ่16 ต าบลร่มเย็น อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
 2) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) 
 - โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด าริบ้านห้วยหญ้าไซ 
 ที่ตัง้โครงการ : บ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ที่ 11 ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 3) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  (เกษตรที่สูง) 
 - โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด าริดอยฟ้าห่มปก 
 ที่ตั้งโครงการ : บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 15 ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 - โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด าริดอยด า 
 ที่ตั้งโครงการ : บ้านนามน หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
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 4) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย  (เกษตรที่สูง) 
 - โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด าริผาบ่าว-ผาสาว 
 ที่ตั้งโครงการ : บ้านนาซ าแซง หมู่ที่ 5 ต าบลเขาหลวง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่  
มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ประชุมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพื่อพิจารณา
โครงการ งบประมาณ และจัดสรรตามความเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชน 
  2) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ประสานงานกับส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ 
  3) ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ พร้อมประสานผู้น าหมู่บ้านชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการให้
เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  
  4) คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพร้อมจัดท าเวทีชุมชน เพ่ือทราบความต้องการของเกษตรกร 
  5) จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม ก าหนดแผนการฝึกอบรม ประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และตัวอย่างของจริง 
  6) ด าเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  7) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกร 
  กรณี New Normal ด าเนินการถ่ายทอดความรู้แบบออนไลน์ผ่าน Zoom Google Meet หรือ
โปรแกรมอ่ืนๆ จัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรือ อ่ืนๆ มอบแก่เกษตรกร  
และ/หรือแบ่งกลุ่มย่อยในการถ่ายทอดความรู้ 

 5.2 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรม ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
และต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ท ากิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบ 
  2) ส ารวจความต้องการและจัดเตรียมปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น ตามความเหมาะสมของพ้ืนที ่
  3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นให้เกษตรกร พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริม
แก่เกษตรกร 
  4) จัดท าฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท ์พ้ืนที่การเกษตร กิจกรรมที่ด าเนินการ รายได้ก่อน/หลังด าเนินการ 

 5.3 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรม ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
และต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ท ากิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบ 
  2) ส ารวจความต้องการและจัดเตรียมปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นให้เกษตรกร พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริม
แก่เกษตรกร 
  4) จัดท าฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท ์พ้ืนที่การเกษตร กิจกรรมที่ด าเนินการ รายได้ก่อน/หลังด าเนินการ 
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 5.4 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่) ด าเนินการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยมีเงื่อนไขต้องเข้าร่วมโครงการฯ รวม 3 ปี วิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
    1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565) และไม่เคยได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรต้นแบบมาก่อน ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ และสามารถพัฒนาให้เป็นจุด
เรียนรู้ได ้
    2) หารือและวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือทราบความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมของพ้ืนที่      
และวางแผนด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรม 
    3) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
และการด าเนินการให้เป็นต้นแบบ 
    4) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
    5) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไปสรุปผลและน าไปใช้วาง
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.5 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2564) เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกร
ต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่าน น ามาวางแผนกิจกรรมและสอบถาม
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต/องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ  
  2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร  
  3) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
  4) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไปสรุปผลและน าไปใช้วาง
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.6 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 2563) เพ่ือด าเนินการพัฒนาต่อยอดให้แก่
เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่าน น ามาวางแผนกิจกรรมและสอบถาม
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต/องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ 
  2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
  3) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
  4) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  
และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

*** ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการด าเนินงานโครงการดังนี้ 
      1) เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส โดยบันทึกข้อมูลลงระบบ e-project ทันท ี
       2) รายงานแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกร (แบบ กสก.) บันทึกข้อมูล  
ลงในระบบ RBM ภายใน 1 เดือน หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
      3) รายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ทุกกิจกรรม) และข้อมูล “เกษตรกรต้นแบบ” ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด  เสนอให้ ก รมส่ งเสริ ม การเกษ ตรทราบ  ภ าย ใน วั นที่  3 1  สิ งห าคม  2565 ทาง E - mail : 
highland_doae@hotmail.com โดยจัดส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF ทั้งนี้ ขอให้ส่งรูปภาพเป็น
ไฟล์ JPG แนบมาดว้ย 
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6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณ

งาน 

แผนปฏบิัติงาน 
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. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีดา้นการเกษตร   
   ที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 

250 
ราย 

            

2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยนืต้นเมืองหนาว 19 
ไร ่

            

3. ส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว 12 
ไร ่

            

4. สร้างเกษตรกรต้นแบบปทีี่ 1 (รายใหม่)  4 
ราย 

            

5. สร้างเกษตรกรต้นแบบปทีี่ 2 (ต่อเนื่องปี 2564)  4 
ราย 

            

6. สร้างเกษตรกรต้นแบบปทีี่ 3 (ต่อเนื่องปี 2563) 4 
ราย 

            

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
    1 ตุลาคม 2564 - 30 กนัยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
  เกษตรกร จ านวน 250 ราย ไดร้ับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของ
พ้ืนที ่ 
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
 เกษตรกรร้อยละ 60 สามารถน าความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับมาปรับใช้ท าการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม 
 8.3 ตัวช้ีวัด  
  เชิงปริมาณ : จ านวนของเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพของพ้ืนที่ 
 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรสามารถน าความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับมาปรับใช้ท าการเกษตร 
ในพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรมีการผลิตพืชบนพ้ืนที่สูงที่เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ มีอาหารบริโภคในครัวเรือน 
อย่างเพียงพอ ลดรายจ่ายและเกิดรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ท าการเกษตรอย่างถูกวิธี 
ในพ้ืนที่จ ากัด ท าให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
  1) นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
 2) นางสาวน้ าฝน พัฒนาวิบาก ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

โทรศัพท์ 0 2579 3797 โทรสาร 0 2579 3010  
E-mail: highland_doae@hotmail.com 



คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ 

 
1. ความเชื่อมโยง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) ด้านพลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย (15.1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชด าริ 
ให้พัฒนาพ้ืนที่บนพ้ืนที่สูง ซึ่งถูกแผ้วถางมาจัดท าแปลงปลูกพืชผสมผสาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
และเป็นศูนย์การเรียนรู้  ในการท าการเกษตรบนพ้ืนที่สูงอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร 
และเ พ่ือความมั่นคงปลอดภัยของพ้ืนที่ชายแดน ปลูกฝังให้ราษฎรในพ้ืนที่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างผสมผสานกลมกลืนมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงให้เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ พร้อมน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท าการเกษตรของตนเองและการด าเนินชีวิต 
 3.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน  
ร่วมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน  

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 เกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 500 ราย / สถานที่ด าเนินการในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และจังหวัดตาก ดังนี้ 
 4.1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่  ( เกษตรที่สูง) ด าเนินการในพ้ืนที่ 
รับผิดชอบของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่  8 แห่ง ได้แก่ 
  1) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านเสาแดง 

 - บ้านเสาแดง หมู่ 7 ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
 2) สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 - บ้านแปกแซม หมู่ที่ 1 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  ่ 
 3) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยแบแล  

  - ดอยแบแล บ้านขุนอมแฮด หมู่ 5 ต าบลสบโขง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
 4) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริห้วยแม่เกี๋ยง 
 - บ้านห้วยแม่เก๋ียง หมู่ที่ 13 ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 5) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริม่อนล้าน 
 - ดอยม่อนล้าน บ้านอาแย หมู่ที่ 3 ต าบลป่าตุ้ม อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
 6) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริห้วยเมืองงาม 
 - บ้านห้วยเมืองงาม หมู่ 10 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 7) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านนาเกียน 
 - บ้านนาเกียนหมู่ที่ 3 ต าบลนาเกียน อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
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 8) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยอมพาย 
            - ดอยอมพาย หมู่ที่  9 บ้านเซโกซา ต าบลปางหินฝน อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

 4.2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง )ด าเนินการในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ จังหวัดเชียงราย  4 แห่ง ได้แก่ 
 1) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านปางขอน 
  - บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 2) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยบ่อ 
  - บ้านลอบือ หมู่ที่  13 ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 3) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านธารทอง 
  - บ้านธารทอง หมู่ที่  7 ต าบลแม่เงิน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 4) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านห้วยหยวก -ป่าโซ่  
             - บ้านห้วยหยวก-9ป่าโซ่ หมู่ที่ ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 4.3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา )เกษตรที่สูง( ด าเนินการในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ จังหวัดน่าน 3 แห่ง และจังหวัดพะเยา 1 แห่ง ได้แก่ 
 1) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านสะจุก - สะเก้ียง 
  - บ้านสะจุก หมู่ที่ 7 บ้านสะเกี้ยง หมู่ที่ 8 ต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  
 2) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านสบขุ่น-ดอยติ้ว 
  - บ้านสบขุ่น หมู่ที่ 7 ต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  
 3) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านภูพยัคฆ์ 
  - บ้านน้ ารีพัฒนา หมู่ที่ 12 ต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน  
 4) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านสันติสุข 
  - บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 7 ต าบลขุนควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา  
 4.4 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก )เกษตรที่สูง( ด าเนินการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ จังหวัดก าแพงเพชร 1 แห่ง และจังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง ได้แก่ 
 1) สถานีพัฒนาการเกษตรตามพระราชด าริบ้านป่าคา  
  - บ้านป่าคา หมู่ที่ 8 ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพช 
 2) สถานีพัฒนาการเกษตรตามพระราชด าริภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว 
  - ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ, บ้านน้ าแจ้งพัฒนา ต าบลนาบัว อ าเภอชาติตระการ,  
บ้านบุ่งผ า ต าบลน้ ากุ่ม อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ สามารถด าเนินการได้ในพ้ืนที่หมู่บ้าน
เป้าหมายโครงการเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาการเกษตรตามพระราชด าริภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่  
มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร )เกษตรที่สูง( ประชุมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพ่ือพิจารณา
โครงการ งบประมาณ และจัดสรรตามความเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชน 
  2) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ประสานงานกับส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ 
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  3) ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ พร้อมประสานผู้น าหมู่บ้านชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการให้
เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  
  4) คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพร้อมจัดท าเวทีชุมชน เพ่ือทราบความต้องการของเกษตรกร 
  5) จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม ก าหนดแผนการฝึกอบรม ประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และตัวอย่างของจริง 
  6) ด าเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  7) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกร 
  กรณี New Normal ด าเนินการถ่ายทอดความรู้แบบออนไลน์ผ่าน Zoom Google Meet หรือ
โปรแกรมอ่ืนๆ จัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรืออ่ืนๆ มอบแก่เกษตรกร 
และ/หรือแบ่งกลุ่มย่อยในการถ่ายทอดความรู้ 

 5.2 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรม ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
และต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ท ากิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบ 
  2) ส ารวจความต้องการและจัดเตรียมปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นให้เกษตรกร พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริม
แก่เกษตรกร 

 4) จัดท าฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่  
เบอร์โทรศัพท ์พ้ืนที่การเกษตร กิจกรรมที่ด าเนินการ รายได้ก่อน/หลังด าเนินการ 

 5.3 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรม ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
และต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ท ากิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบ 
  2) ส ารวจความต้องการและจัดเตรียมปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นให้เกษตรกร พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริม
แก่เกษตรกร 

 4) จัดท าฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
พ้ืนที่การเกษตร กิจกรรมที่ด าเนินการ รายได้ก่อน/หลังด าเนินการ 

 5.4 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่) ด าเนินการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยมีเงื่อนไขต้องเข้าร่วมโครงการฯ รวม 3 ปี วิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
    1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565) และไม่เคยได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรต้นแบบมาก่อน ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ และสามารถพัฒนาให้เป็นจุด
เรียนรู้ได ้
    2) หารือและวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือทราบความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมของพ้ืนที่      
และวางแผนด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรม 
    3) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
และการด าเนินการให้เป็นต้นแบบ 
    4) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
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    5) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไปสรุปผลและน าไปใช้วาง
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  

  5.5 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2564) เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกรต้นแบบ
ที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่าน น ามาวางแผนกิจกรรมและสอบถาม
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต/องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ  
  2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร  
  3) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
  4) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไปสรุปผลและน าไปใช้วาง
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.6 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 2563) เพ่ือด าเนินการพัฒนาต่อยอดให้แก่
เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่าน น ามาวางแผนกิจกรรมและสอบถาม
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต/องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ 
  2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
  3) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
  4) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  
และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.7 กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร )เกษตรที่สูง( เข้าร่วมประชุม ติดตามงานและบูรณาการงาน
ร่วมกับคณะท างาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 กรณี New Normal ด าเนินการติดตามงานออนไลน์ โทรศัพท์ ไลน์เพ่ือสอบถาม รับส่งแบบฟอร์ม
การรายงานทางออนไลน์ และ/หรือด าเนินการผ่านเกษตรกรผู้น า เกษตรกรต้นแบบ อกม. ให้ช่วยเก็บข้อมูล
ประเด็นปัญหาในพื้นท่ี 

 5.8 ประชุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ  
  กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (เกษตรที่สูง)  เข้าร่วมประชุม 
ติดตาม เยี่ยมเยียนและนิเทศการด าเนินงาน  
  กรณี New Normal ด าเนินการติดตามงานออนไลน์ โทรศัพท์ ไลน์เพ่ือสอบถาม รับส่งแบบฟอร์ม
การรายงานทางออนไลน์ และ/หรือด าเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่เพ่ือรับทราบข้อมูลและประเด็นตลอดทั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี 

*** ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการด าเนินงานโครงการดังนี้ 
      1) เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส โดยบันทึกข้อมูลลงระบบ e-project ทันท ี
       2) รายงานแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกร (แบบ กสก ).บันทึกข้อมูล  
ลงในระบบ RBM ภายใน 1 เดือน หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
      3) รายงานผลการด าเนินงานโครงการ )ทุกกิจกรรม( และข้อมูล “เกษตรกรต้นแบบ” ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด เสนอให้ กรมส่ ง เสริ มการ เกษตรทราบ ภายในวั นที่  31 สิ งหาคม 2565 ทาง E - mail : 
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highland_doae@hotmail.com โดยจัดส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF ทั้งนี้ ขอให้ส่งรูปภาพเป็น
ไฟล์ JPG แนบมาด้วย 

 

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณ

งาน 

แผนปฏบิัติงาน 
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. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีดา้นการเกษตร   
   ที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 

500 
ราย 

            

2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยนืต้นเมืองหนาว 40 ไร ่             
3. ส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว 13 ไร ่             
4. สร้างเกษตรกรต้นแบบปทีี่ 1 )รายใหม่(  3 ราย             
5. สร้างเกษตรกรต้นแบบปทีี่ 2 )ต่อเนื่องปี 2564(  5 ราย             
6. สร้างเกษตรกรต้นแบบปทีี่ 3 )ต่อเนื่องปี 2563( 3 ราย             
7. สนับสนุนการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ 1 ศูนย์             
8. ประชุมและตดิตามความก้าวหน้า 
    ของโครงการฯ 

1 คร้ัง             

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
    1 ตุลาคม 2564 - 30 กนัยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
  เกษตรกร จ านวน 500 ราย ไดร้ับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของ
พ้ืนที ่ 
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
 เกษตรกรร้อยละ 60 สามารถน าความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับมาปรับใช้ท าการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม 
 8.3 ตัวช้ีวัด  
  เชิงปริมาณ : จ านวนของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพของพ้ืนที่ 
 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถน าความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับมาปรับใช้ท าการเกษตร 
ในพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรมีการผลิตพืชบนพ้ืนที่สูงที่เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ มีอาหารบริโภคในครัวเรือน 
อย่างเพียงพอ ลดรายจ่ายและเกิดรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ท าการเกษตรอย่างถูกวิธี 
ในพ้ืนที่จ ากัด ท าให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
  1) นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
 2) นางสาวน้ าฝน พัฒนาวิบาก ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

โทรศัพท์ 0 2579 3797 โทรสาร 0 2579 3010  
E-mail: highland_doae@hotmail.com 

 



คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ  

จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวดัตาก 
 

1. ความเชื่อมโยง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) ด้านพลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย (15.1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
1.4 ยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาพื้นที่เพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)  

2. หลักการและเหตุผล 
 ในสถานการณ์ปัจจุบันพ้ืนที่ชายแดนยังมีปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน  
ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคเหนือในบริเวณแนวชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
(Republic of the Union of Myanmar) ด้านจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก ซึ่งมีแนวชายแดน
ระยะทางประมาณ 1,214 กิโลเมตร ลักษณะพ้ืนที่บริเวณแนวชายแดนดังกล่าวมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง
สลับซับซ้อน การเดินทางยากล าบากส่งผลให้ราษฎรชาวไทยภูเขาและชนกลุ่มน้อย ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว 
ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐอีกทั้งสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีพ้ืนที่ราบเพียง
บริเวณหุบเขาบางแห่งเท่านั้นที่สามารถปลูกพืชไร่เพ่ือการด ารงชีพได้ ส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ของราษฎรชาวไทยภูเขาและชนกลุ่มน้อยในพ้ืนที่ชายแดนมีระดับต่ ากว่ามาตรฐานประกอบกับบริเวณพ้ืนที่
ชายแดนยังมีปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านความมั่นคงอีกหลายประการ เช่น ปัญหาความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดน        
ปัญหาผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ปัญหายาเสพติด และปัญหาการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการตัดไม้ท าลายป่าในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธาร ซึ่งปัญหาส าคัญเหล่านี้จ าเป็นที่จะต้อง
ได้รับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขและคลี่คลายประเด็นปัญหาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน        
และท่ีส าคัญอย่างยิ่ง คือ ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากราษฎรและชุมชนในพื้นท่ี 
 ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนไทย - เมียนมาร์ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือ
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจมาอย่างต่อเนื่อง คือ แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ที่ได้พระราชทานแก่ผู้รับผิดชอบในวโรกาสต่างๆ ซึ่งมีทั้งแนวทางด าเนินงานในภาพรวมและด าเนินงานในพ้ืนที่เฉพาะ 
เช่น หมู่บ้านยามชายแดน เป็นต้น ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมตามแนวพระราชด าริในการเสริมสร้างความมั่นคง
บริเวณชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในลักษณะบูรณาการ โดยใช้กระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ชุมชน 
ยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีขึ้นและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมทั้ง 
การมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนชายแดน ประเทศเพ่ือนบ้านอย่างถาวร 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านเป้าหมาย  
ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยน้อมน าแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงและสมดุลกับสภาพแวดล้อม 
มีจิตส านึกความเป็นไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 เป้าหมายเกษตรกร จ านวน 300 ราย / สถานที่ด าเนินการ ในพ้ืนที่ตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพ่ือ
ความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก จ านวน 48 หมู่บ้าน 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 13 หมู่บ้าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 34 หมู่บ้าน และจังหวัดตาก 1 หมู่บ้าน 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่  
มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ประชุมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพ่ือพิจารณา
โครงการ งบประมาณ และจัดสรรตามความเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชน 
  2) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ประสานงานกับส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ 
  3) ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ พร้อมประสานผู้น าหมู่บ้านชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการให้
เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  
  4) คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพร้อมจัดท าเวทีชุมชน เพ่ือทราบความต้องการของเกษตรกร 
  5) จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม ก าหนดแผนการฝึกอบรม ประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และตัวอย่างของจริง 
  6) ด าเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  7) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกร 
  กรณี New Normal ด าเนินการถ่ายทอดความรู้แบบออนไลน์ผ่าน Zoom Google Meet หรือ
โปรแกรมอ่ืนๆ จัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรืออ่ืนๆ มอบแก่เกษตรกร 
และ/หรือแบ่งกลุ่มย่อยในการถ่ายทอดความรู้ 

 5.2 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรม ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
และต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ท ากิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบ 
  2) ส ารวจความต้องการและจัดเตรียมปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นให้เกษตรกร พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริม
แก่เกษตรกร 
  4) จัดท าฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
พ้ืนที่การเกษตร กิจกรรมที่ด าเนินการ รายได้ก่อน/หลังด าเนินการ 

 5.3 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรม ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
และต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ท ากิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบ 
  2) ส ารวจความต้องการและจัดเตรียมปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นให้เกษตรกร พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริม
แก่เกษตรกร 
  4) จัดท าฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
พ้ืนที่การเกษตร กิจกรรมที่ด าเนินการ รายได้ก่อน/หลังด าเนินการ 
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5.4 กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร         
       1) คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายที่ก าหนดในปี 2565 ที่เข้มแข็งและมีความพร้อม
ในการด าเนินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิต กลุ่มละไม่น้อยกว่า 25 ราย การคัดเลือก
ชนิดของผลิตภัณฑ์ในการส่งเสริมการแปรรูปให้พิจารณาจากการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้าน หรือท้องถิ่นเป็นหลัก 
       2) จัดหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ในด้านเทคนิคการแปรรูปผลผลิต ด าเนินการถ่ายทอดความรู้  
และฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะในการท ากิจกรรม พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุ ฝึกอบรมที่จ าเป็น เพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติ 
และเป็นทุนเริ่มต้นในการท ากิจกรรมเสริมรายได้ของกลุ่ม    
 3) ด าเนินการจัดการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามแผนที่ก าหนด
ไว้ 
       4) จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ท ากิจกรรมเสริมรายได้ปี 2565 พร้อมระบุผลิตภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 
    กรณี New Normal ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์โปรแกรม Zoom Google Meet หรือโปรแกรมอ่ืนๆ 
พร้อมจัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรืออ่ืนๆ มอบแก่เกษตรกร และ/หรือแบ่งกลุ่มย่อยใน
การถ่ายทอดความรู้  

 5.5 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่) ด าเนินการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยมีเงื่อนไขต้องเข้าร่วมโครงการฯ รวม 3 ปี วิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
    1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565) และไม่เคยได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรต้นแบบมาก่อน ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ และสามารถพัฒนาให้เป็นจุด
เรียนรู้ได ้
    2) หารือและวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือทราบความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมของพ้ืนที่     
และวางแผนด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรม 
    3) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
และการด าเนินการให้เป็นต้นแบบ 
    4) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
    5) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไปสรุปผลและน าไปใช้วาง
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.6 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2564) เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกรต้นแบบ 
ที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่าน น ามาวางแผนกิจกรรมและสอบถาม
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต/องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ  
  2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร  
  3) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
  4) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไปสรุปผลและน าไปใช้วาง
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.7 สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 2563) เพ่ือด าเนินการพัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกร
ต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่าน น ามาวางแผนกิจกรรมและสอบถาม
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต/องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ 
  2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
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  3) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
  4) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  
และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
 
 5.8 ประชุมและติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรกรที่สูง) เข้าร่วมประชุม 
ติดตาม เยี่ยมเยียนการด าเนินงานของโครงการ 

กรณี New Normal ด าเนินการติดตามงานออนไลน์ โทรศัพท์ ไลน์เพ่ือสอบถาม รับส่งแบบฟอร์ม
การรายงานทางออนไลน์ และ/หรือด าเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่เพ่ือรับทราบข้อมูลและประเด็นตลอดทั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี   

*** ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการด าเนินงานโครงการดังนี้ 
      1) เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส โดยบันทึกข้อมูลลงระบบ e-project ทันท ี
       2) รายงานแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกร )แบบ กสก (.บันทึกข้อมูล  
ลงในระบบ RBM ภายใน 1 เดือน หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
      3) รายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ทุกกิจกรรม) และข้อมูล “เกษตรกรต้นแบบ” ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด เสนอให้ กรมส่ ง เสริ มการ เกษตรทราบ ภายในวั นที่  31 สิ งหาคม 2565 ทาง E - mail : 
highland_doae@hotmail.com โดยจัดส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF ทั้งนี้ ขอให้ส่งรูปภาพเป็น
ไฟล์ JPG แนบมาด้วย 

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณ
งาน 

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. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตร 
ที่ถูกต้องเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 

300 ราย               

2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยนืต้นเมืองหนาว 20 ไร ่             

3. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 12 ไร ่             

4. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3 กลุ่ม             

5. สร้างเกษตรกรต้นแบบปทีี่ 1 (รายใหม่) 3 ราย             

6. สร้างเกษตรกรต้นแบบปทีี่ 2 (ต่อเนื่องป ี
2564) 

3 ราย             

7. สร้างเกษตรกรต้นแบบปทีี่ 3 (ต่อเนื่องป ี2563) 3 ราย             

8. ประชุมและตดิตามผลการด าเนินงานโครงการฯ 1 คร้ัง             

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
    1 ตุลาคม 2564 - 30 กนัยายน 2565 
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8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 
  เกษตรกร จ านวน 300 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตรเหมาะสมตามศักยภาพ
ของพ้ืนที ่
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  เกษตรกร ร้อยละ 60 ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติ เพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร  
มีการผลิตเพ่ือลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน ท าการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.3 ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ  : จ านวนของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามศักยภาพของพ้ืนที่  
 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถน าความรู้ด้านการเกษตรไปปฏิบัติ สามารถเพ่ิมมูลค่า
ทางการเกษตร มีการผลิตเพื่อลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน ท าการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เกษตรกรมีความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย สร้างรายได้ และขยายโอกาส
ให้กับเกษตรกรรายอ่ืนในชุมชนบนพื้นที่สูง 
 9.2 สร้างความตระหนักรู้ และการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจน
อธิปไตยของแผ่นดิน 

10. ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
 1) นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
 2) นายกฤษฎา บัวนาค ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 0 2579 3797 โทรสาร 0 2579 3010 
  E-mail: highland_doae@hotmail.com 

 



คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ภผูายล  
(พื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และจังหวัดมกุดาหาร) 

 
1. ความเชื่อมโยง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) ด้านพลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย (15.1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 โครงการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ภูผายล (พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร) 
เป็นโครงการที่บูรณาการระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2  
เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการตัดไม้ท าลายป่าในพ้ืนที่รอยต่อสามจังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายล ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศ ขาดความสมดุลของสภาพแวดล้อมส่งผลให้เกิดปัญหาน้ าท่วม ดินถล่มและเกิดการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดิน ท าให้การประกอบอาชีพทางการเกษตรของราษฎรในพ้ืนที่ต้องลงทุนสูง ได้ผลผลิตที่ไม่คุ้มต้นทุน  
และบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือท าการเกษตรในพ้ืนที่ ใหม่ต่อๆไป ซึ่งปัญหาส าคัญเหล่านี้จ าเป็นที่จะต้องได้รับ 
ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขและคลี่คลายประเด็นปัญหาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและที่ส าคัญ
อย่างยิ่ง คือ ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากราษฎรและชุมชนในพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพ้ืนที่ 
แนวทางในการปฏิบัติงาตามภารกิจมาอย่างต่อเนื่อง คือ แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ที่ได้พระราชทานแก่ผู้รับผิดชอบในวโรกาสต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งแนวทางด าเนินงานในภาพรวมและด าเนินงานในพ้ืนที่ 
โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ โดยใช้กระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคม  
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ชุมชน ยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น
และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจตลอดจนเป็นผู้ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์
และสามารถให้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

3.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที ่ 
สามารถน าความรู้หลักสูตรการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติได้  

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 เป้าหมายเกษตรกร จ านวน 300 ราย / สถานที่ด าเนินการ ในพ้ืนที่ตามแผนแม่บทโครงการพัฒนา 
เพ่ือเสริมความมั่นคงพ้ืนที่ภูผายล (จังหวัดสกลนคร นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร) รวม 137 หมู่บ้าน ได้แก่ 
จงัหวัดสกลนคร 40 หมู่บ้าน นครพนม 43 หมู่บ้าน และจังหวัดมุกดาหาร 54 หมู่บ้าน 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
  5.1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่  

การฝึกอบรมถ่ายความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ เกษตรกร โดย
คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจและมีความพร้อมเข้ารับการอบรมรวมทั้งจัดท าเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือให้
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เกษตรกรได้รับความรู้และทักษะที่เหมาะสม สอดคล้องกับการผลิตขอเกษตรกรในพ้ืนที่เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ 
มีอาหารบริโภคเพียงพอตลอดปี มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) ส านักงานเกษตรจังหวัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาโครงการ งบประมาณ และจัดสรรให้พ้ืนที่ 
ตามความเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และชุมชน 
 2) เจ้าหน้าที่ของส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ 
 3) ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ พร้อมประสานผู้น าหมู่บ้านชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการให้
เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
 4) คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพร้อมจัดท าเวทีชุมชน เพ่ือทราบความต้องการของเกษตรกร 
 5) จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม ก าหนดแผนการฝึกอบรม ประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และตัวอย่างของจริง 
 6) เจ้าหน้าของส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 กรณี New Normal ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ผ่านออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Google Meet 
หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ จัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรืออ่ืน ๆ มอบแก่เกษตรกร 
และ/หรือแบ่งกลุ่มย่อยในการถ่ายทอดความรู้ 

 5.2 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่) ด าเนินการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยมีเงื่อนไขต้องเข้าร่วมโครงการฯ รวม 3 ปี วิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
    1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565) และไม่เคยได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรต้นแบบมาก่อน ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ และสามารถพัฒนาให้เป็นจุด
เรียนรู้ได ้
    2) หารือและวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือทราบความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมของพ้ืนที่     
และวางแผนด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรม 
    3) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
และการด าเนินการให้เป็นต้นแบบ 
    4) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
    5) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไปสรุปผลและน าไปใช้วาง
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.3 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2564) เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกร
ต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่าน น ามาวางแผนกิจกรรมและสอบถาม
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต/องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ  
  2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร  
  3) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
  4) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไปสรุปผลและน าไปใช้วาง
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.4 สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 2563) เพ่ือด าเนินการพัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกร
ต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่าน น ามาวางแผนกิจกรรมและสอบถาม
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต/องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ 
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  2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
  3) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
  4) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  
และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

*** ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการด าเนินงานโครงการดังนี้ 
      1. เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส โดยบันทึกข้อมูลลงระบบ e-project ทันท ี
      2. รายงานแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกร (แบบ กสก.) บันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ RBM ภายใน 1 เดือน หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
      3. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ทุกกิจกรรม) และข้อมูล “เกษตรกรต้นแบบ” ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด  เสนอให้ ก รมส่ งเสริ ม การเกษ ตรทราบ  ภ าย ใน วั นที่  3 1  สิ งห าคม  2565 ทาง E - mail : 
highland_doae@hotmail.com โดยจัดส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF ทั้งนี้ ขอให้ส่งรูปภาพเป็น
ไฟล์ JPG แนบมาด้วย  

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณ

งาน 

แผนปฏบิัติงาน 
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. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีดา้นการเกษตร      
   ที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 

 300 ราย             

2. สร้างเกษตรกรต้นแบบปทีี่ 1 (รายใหม่) 3 ราย             
3. สร้างเกษตรกรต้นแบบปทีี่ 2 (ต่อเนื่องปี 
2564) 

6 ราย             

4. สร้างเกษตรกรต้นแบบปทีี่ 3 (ต่อเนื่องปี 
2563) 

3 ราย             

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
    1 ตุลาคม 2564 - 30 กนัยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (Output)  
      1) เกษตรกร จ านวน 300 ราย ได้รับถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพของพ้ืนที่    
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
 1 ) เกษตรกรร้อยละ 60 ราย ได้รับถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ เหมาะสม 
ตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
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 8.3 ตัวช้ีวัด 
  เชิงปริมาณ  : จ านวนของเกษตรกรที่ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชบนพ้ืนที่สูง 
ให้เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติ  
มีการผลิตเพ่ือลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน ท าการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะในการผลิตทางการเกษตรแบบผสมผสาน สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน 
และขยายโอกาสในการด าเนินกิจกรรมสู่เกษตรกรรายอ่ืนในชุมชน 
 9.2 สร้างจิตส านึกและการรับรู้ในแนวทางของการอยู่ร่วมกับคนและป่า การหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น 
เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากร 

10. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
 1) นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
 2) นายกฤษฎา บัวนาค ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 0 2579 3797 โทรสาร 0 2579 3010 
  E-mail: highland_doae@hotmail.com 

----------------------------------------------------------- 
 

 



คู่มือการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก  

.                                                          . 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  

2. หลักการและเหตุผล 
พ้ืนที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นป่าผืนใหญ่และมีความสำคัญ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ โดยอยู ่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออก มีอาณาเขตครอบคลุมพื ้นที่  5 จังหวัด คือ  
จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี รวมเนื้อที่กว่า 1 ล้าน 2 แสนไร่  ซึ่งอุดมสมบูรณ์ 
ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาพันธุ์ และยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย รวมถึงเป็นผืนป่า 
ที่เอ้ืออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ทั้งด้านอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูก 

ในปี พ.ศ. 2510 ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด มีพื้นที่ลดลงมาก เนื่องจากมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเข้าขั้นวิกฤต 
ซึ ่งธรรมชาติไม่สามารถที่จะรักษาดุลยภาพได้ เหตุผลหลักคือปัญหาความยากจนของราษฎรในพื้นที่  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชเสาวนีย์ให้ส่วนราชการ 
ที่เกี ่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตราษฎรโดยเฉพาะราษฎรในชุมชนที่อพยพจากป่าและชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่ติดแนวเขตป่าอนุรักษ์ให้มีความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน มีอาชีพที่เหมาะสมยั่งยืน อันจะทำให้ราษฎรไม่หวนกลับไปบุกรุกป่าอีก 

กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งเน้นการปลูกฝังแนวคิดให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ในการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีด ้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  จ ัดทำแปลงเร ียนรู ้ เพ ื ่อเป็นต ้นแบบสำหรับ 
การเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ  สามารถนำมาปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองได้  ทำให้ 
อยู ่ร่วมกับป่าอย่างพึ ่งพาอาศัยซึ ่งกันและกัน โดยไม่รบกวนป่า ตลอดจนพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน  
ให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการ 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชน 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 100 ราย ได้แก่ 

4.1 เกษตรกรจำนวน 20 ราย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 4.2 เกษตรกรจำนวน 20 ราย อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 4.3 เกษตรกรจำนวน 20 ราย อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  

4.4 เกษตรกรจำนวน 20 ราย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
 4.5 เกษตรกรจำนวน 20 ราย อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 
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5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 5.1 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการ 
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ 
       5.1.1 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจ  
และอยู่ในพื้นท่ีบริเวณป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก  
       5.1.2 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร  
ควรจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ในหัวข้อ เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/แนวทางการทำการเกษตร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการขยายผล/และอื ่น ๆ  
ตามสมควร 
 5.2 กิจกรรมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ 
       5.2.1 คัดเลือกเกษตรกรเพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบ โดยพิจารณาจากผู้ที ่ผ่าน 
การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
       5.2.2 จัดทำแผนความต้องการของพื้นที่ในจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ 
       5.2.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

5.3 สรุปผลการดำเนินงาน 
      5.3.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  

ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
       5.3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project Management System)  
ทันที่ท่ีดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
หมายเหตุ :  1. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะปกติก่อน 
       2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม 
การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดทำเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้  
โดยดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดตอ่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  
พ.

ย. 
 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ             
2. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

            

3. คัดเลือกเกษตรกรเพ่ือจัดทำแปลงเรียนรู้ 
เพ่ือเป็นต้นแบบ 
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กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  
พ.

ย. 
 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

4. จัดทำแผนความต้องการของพ้ืนที่ในจัดทำแปลง
เรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และฝึกปฏิบัติ 

            

5. สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
ที่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

            

6. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ  
พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  

            

7. ระยะเวลา 
 ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 
       8.1.1 เกษตรกรจำนวน 100 ราย ได้รับการส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร
ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
            8.1.2 แปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ จำนวน 35 ไร่  

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      8.2.1 เกษตรกรมีความรู้ในการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรับใช้

ในการทำการเกษตรของตนเองได้ 
      8.2.2 เกษตรกรมีแนวทางการประกอบอาชีพที่ไม่ต้องบุกรุกและไมท่ำลายทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
8.3 ตัวช้ีวัด 

                 8.3.1 เชิงปริมาณ 
       เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 100 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีส่อดคล้องกับแผนความต้องการ 
       8.3.2 เชิงคุณภาพ 

     เกษตรกรเป้าหมายได้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำให้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่บุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ 
และมีแปลงเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบในชุมชน 

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ 
  2. นางสาวนาริสา  เย็นรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2561 4878 
  E - mail : agrodev20@doae.go.th 

.                                                          . 

mailto:agrodev20@doae.go.th


คู่มือการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านอาพัด จ.พัทลุง 

.                                                          . 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  

2. หลักการและเหตุผล 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม

ราษฎร ณ วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว บ้านอาพัด หมู่ที่ 4 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2546 ทรงรับทราบถึงปัญหาและความยากจนของราษฎร ในพ้ืนที่บ้านอาพัดและหมู่บ้านใกล้เคียง
จำนวน 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 5, 7 ตำบลจองถนน หมู่ที่ 4, 6, 7 ตำบลหานโพธิ์ และ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชัยสน 
ซึ่งราษฎรได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื ่องจากพื้นที ่เกิดน้ำท่วม ระยะประมาณ 1 - 2 เดือน ในช่วยฤดูฝน 
ประกอบกับการระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้น้อย ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรได้รับความ
เสียหาย ไม่สามารถประกอบอาชีพหลักด้านการเกษตรกรรมอย่างเต็มที่ จากสาเหตุของปัญหาดังกล่าวทำให้ราษฎร 
ต้องประสบกับความยากจน ทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนที่ 

กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งเน้นการปลูกฝังแนวคิดให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ในการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีด ้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  จ ัดทำแปลงเร ียนรู ้ เพ ื ่อเป็นต ้นแบบสำหรับ 
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ สามารถนำมาปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองได้ ตลอดจน
พัฒนาอาชีพให้กับประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ในพ้ืนที่ของโครงการ 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชน 

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรจำนวน 40 ราย ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลจองถนน หมู่ที่ 4 6 และ7 ตำบลหานโพธิ ์
และหมู่ท่ี 2 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 5.1 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการ 
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ 
       5.1.1 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจ  

  5.1.2 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกร 
ควรจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ในหัวข้อ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการทำการเกษตร 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการขยายผล และอื ่น ๆ  
ตามสมควร 
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 5.2 กิจกรรมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ 
       5.2.1 คัดเลือกเกษตรกรเพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบ โดยพิจารณาจากผู้ที ่ผ่าน 
การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
       5.2.2 จัดทำแผนความต้องการของพื้นที่ในจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ 
       5.2.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

5.3 สรุปผลการดำเนินงาน 
      5.3.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  

ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
5.3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project Management System)  

ทันที่ท่ีดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
หมายเหตุ :  1. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะปกติก่อน 
       2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม 
การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดทำเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้  
โดยดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดตอ่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  
พ.

ย. 
 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่เข้ารว่มโครงการ             
2. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

            

3. คัดเลือกเกษตรกรเพื่อจดัทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบ             
4. จัดทำแผนความต้องการของพื้นที่ในจัดทำแปลงเรียนรู้ 
เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ 

            

5. สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นไป 
ตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ 

            

6. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมท้ังปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปญัหา  
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7. ระยะเวลา 
 ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 
       8.1.1 เกษตรกรจำนวน 40 ราย ได้รับการส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
            8.1.2 แปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ จำนวน 20 ไร่  

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      8.2.1 เกษตรกรมีความรู้ในการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรับใช้

ในการทำการเกษตรของตนเองได้ 
      8.2.2 เกษตรกรมีแนวทางการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
8.3 ตัวช้ีวัด 

                 8.3.1 เชิงปริมาณ 
       เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 20 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีส่อดคล้องกับแผนความต้องการ 
       8.3.2 เชิงคุณภาพ 

     เกษตรกรเป้าหมายได้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตร สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ทำให้มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึน และมีแปลงเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบในชุมชน 

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ 
  2. นางสาวนาริสา  เย็นรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2561 4878 
  E - mail : agrodev20@doae.go.th 

.                                                          . 
 

mailto:agrodev20@doae.go.th


คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงภาคเหนือ 

 
1. ความเชื่อมโยง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) ด้านพลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย (15.1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เมื่อปี พ.ศ.2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราช
เสาวนีย์ ในโอกาสที่เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรในพ้ืนที่ภาคเหนือ ณ พลับพลาทรงงาน หมู่ที่ 18 บ้านร่มฟ้า
ทอง ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และมีพระราชประสงค์ที่จะสนับสนุนให้มีการศึกษาและส่งเสริม
เกษตรกรชาวไทยภูเขาปลูกเฮมพ์หรือกัญชง เพื่อน าเส้นใยมาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มในครัวเรือน ตลอดจนเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวไทยเชื้อสายม้ง โดยให้พ้ืนที่ศูนย์ส่งเสริม
การเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย (ดอยผาหม่น) เป็นพื้นที่ควบคุมในการจัดท าแปลงทดสอบการปลูกเฮมพ์ 
 ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพ้ืนที่
สูงระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553 - 2557) ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้  
 1) เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพ้ืนที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปลูกเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจบนพ้ืนที่สูง และร่ างแผนปฏิบัติการพ้ืนที่น าร่องส่งเสริม 
การปลูกเฮมพ์ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก และจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่
ต้นแบบที่มีการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม และน าไปขยายผลในพ้ืนที่อ่ืน ตลอดจนกลไก  
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
 2) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)  
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประสานหน่วยงานต่างๆ เพ่ือบรรจุแผนงาน/โครงการ ตามแผน ปฏิบัติการนี้
ตามแผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 
 ปัจจุบันผู้ปลูกเฮมพ์ต้องอยู่ในพ้ืนที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้วเท่านั้น (กฎกระทรวงการขออนุญาต
และการอนุญาตผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
แต่ชาวไทยเชื้อสายม้งมีความผูกพันและจ าเป็นต้องใช้เฮมพ์ในชีวิตประจ าวันอย่างขาดไม่ได้ ท าให้เกิดการลักลอบปลูก
และใช้ประโยชน์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบกับเฮมพ์หรือกัญชงมีลักษณะและคุณสมบัติที่ใกล้เคียง 
กับกัญชาอย่างมาก บางครั้งแยกกันไม่ออก ท าให้สุ่มเสี่ยงกับการปลูกพืชที่เป็นพืชเสพติด ซึ่งผิดกฎหมาย 
และเป็นอันตรายต่อสังคมและประเทศชาติ จ าเป็นต้องชี้แจงส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง 

3.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เกษตรกรสามารถปลูกเฮมพ์ส าหรับการใช้ประโยชน์เส้นใยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 เกษตรกรในพ้ืนที่ทีไ่ด้รับอนุญาตให้ปลูกเฮมพ์ จ านวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย 
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5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
 5.1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตเส้นใยและหัตถกรรมจากเฮมพ์ 

1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือก
พ้ืนที่และเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม โดยต้องเป็นเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกเฮมพ์ และเป็นกลุ่ม 
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นกลุ่มทีม่ีความเข้มแข็ง เพ่ือเข้าร่วมโครงการ (กลุ่มละ 20 ราย) 

2) ส ารวจความต้องการและจัดเตรียมปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น  
3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นให้เกษตรกร พร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเฮมพ์ 

เช่น กฎหมาย การปลูก การแปรรูป การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
4) ติดตามเยี่ยมเยียนและประเมินการด าเนินการของเกษตรกร 

  กรณี  New Normal ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์โปรแกรม Zoom Google Meet หรือ
โปรแกรมอ่ืนๆ พร้อมจัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรืออ่ืนๆ มอบแก่เกษตรกร   
และ/หรือแบ่งกลุ่มย่อยในการถ่ายทอดความรู้ 

 5.2 กิจกรรมจัดท าแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ 
1) วางแผนและเตรียมการปลูกเฮมพ์ในพ้ืนที่ภายในศูนย์ 
2) ขอขึ้นทะเบียนผู้ปลูกเฮมพ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
3) เมื่อได้รับอนุญาตให้ปลูกแล้ว ให้ด าเนินการปลูกอย่างระมัดระวัง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

และข้อบังคับต่างๆ และถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือเป็นแปลงตัวอย่างแก่เกษตรกรและผู้สนใจ 
4) เก็บข้อมูลการปลูกเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาหรือส่งเสริม เช่น วันเดือนปีที่ปลูก/เก็บเกี่ยว 

ปริมาณผลผลิต ข้อสังเกตที่พบ เป็นต้น 

*** ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการด าเนินงานโครงการดังนี้ 
      1. เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส โดยบันทึกข้อมูลลงระบบ e-project ทันท ี
       2. รายงานแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกร (แบบ กสก.) บันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ RBM ภายใน 1 เดือน หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
      3. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ทุกกิจกรรม) และข้อมูล “เกษตรกรต้นแบบ” ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด  เสนอให้ ก รมส่ งเสริ ม การเกษ ตรทราบ  ภ าย ใน วั นที่  3 1  สิ งห าคม  2565 ทาง E - mail : 
highland_doae@hotmail.com โดยจัดส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF ทั้งนี้ ขอให้ส่งรูปภาพเป็น
ไฟล์ JPG แนบมาด้วย 
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6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณ
งาน 

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. ส่งเสริมการผลิตเส้นใยและหัตถกรรม 
    จากเฮมพ์ 

  2 กลุ่ม             

2. จัดท าแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ 2 
กลุ่ม 

            

7. ระยะเวลา 
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564  

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
 เกษตรกร จ านวน 40 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ มีความเข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกเฮมพ์ 
เพ่ือผลิตเส้นใยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายก าหนด  
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
 เกษตรกร ร้อยละ 60 มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเส้นใยเฮมพ์ได้อย่างกว้างขวางขึ้น  
สามารถใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและเป็นรายได้เสริมได้ 
 8.3 ตัวช้ีวัด  
  เชิงปริมาณ : จ านวนของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกเฮมพ์เพ่ือผลิตเส้นใย 
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายก าหนด 
 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรทีส่ามารถน าความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเส้นใยเฮมพ์ได้อย่าง
กว้างขวางขึ้น สามารถใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและเป็นรายได้เสริมได้ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เกษตรกรผลิตเฮมพ์ตามมกระบวนการกฎหมายและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเฮพม์ให้หลากหลาย 
และมีคุณภาพสูงขึ้น   

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
 1) นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
 2) นางสาวน้ าฝน พัฒนาวิบาก ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

โทรศัพท์ 0 2579 3797 โทรสาร 0 2579 3010  
E-mail: highland_doae@hotmail.com 

 
----------------------------------------------------------- 



คู่มือการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 

   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทัว่ประเทศ 
2. หลักการและเหตุผล  
 

 เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในพุทธศักราช 2545  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  กราบบังคมทูลถวาย  
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทาน
พระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิดให้บริการครั้งแรก  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน 
  การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการ  
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกท่ีทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว 
ทั่วถึงและครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกั นโรค 
รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพ่ิมเติมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการ 
ในลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่าง นักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่าง  ๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ 
ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ มาให้บริการในคลินิกเกษตร  
โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึงในระดับตำบล เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565   
  3.2 เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตร และได้รับการแก้ไขปัญหา 
ด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน 
  3.3 เพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร 

4. เป้าหมาย    
   ดำเนินการในพ้ืนที่ 77 จังหวัด จงัหวัดละ 400 คน รวมทั้งสิ้น 30,800 ราย 
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5. กิจกรรม   
   5.1 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุ เคราะห์  ฯ ไตรมาสที่  1 ในพ้ืนที่  77 จังหวัด  
จังหวัดละ 100 ราย เกษตรกร 7,700 ราย 

5.2 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุ เคราะห์  ฯ ไตรมาสที่  2 ในพ้ืนที่  77 จังหวัด  
จังหวัดละ 100 ราย เกษตรกร 7,700 ราย  

5.3 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุ เคราะห์  ฯ ไตรมาสที่  3 ในพ้ืนที่  77 จังหวัด  
จังหวัดละ 100 ราย เกษตรกร 7,700 ราย 

5.4 การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุ เคราะห์ ฯ ไตรมาสที่  4 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  
ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด จังหวัดละ 100 ราย เกษตรกร 7,700 ราย 
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565  

กิจกรรมด้านคลินิกเกษตรที่เปิดให้บริการ ได้แก่ 
           1) คลินิกดิน ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านวิเคราะห์ ตรวจสอบดิน 
และปุย๋ โดยกรมพัฒนาที่ดิน 
      2) คลินิกพืช ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านโรคและแมลง ศัตรูพืช วัชพืช
การเก็บเกี่ยวพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ การทดสอบความงอก การขาดธาตุอาหารพืช สารพิษตกค้าง 
วัตถมีุพิษทางการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตร 
    3) คลินิกข้าว ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคที่เกิดในข้าว การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูข้าว 
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้ข้าวพันธุ์ดี การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว  
การบริการตรวจรับรอง GAP ข้าว การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากข้าว โดยกรมการข้าว 
    4) คลินิกปศุสัตว์ ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและการตรวจรักษา พยาบาลสัตว์ การให้วัคซีน 
ทำหมันสัตว์ การผสมเทียม การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ 
       5) คลินิกประมง ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์น้ำ การควบคุมโรคระบาด 
ในสัตว์น้ำ การตรวจคุณภาพน้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยกรมประมง 
     6) คลินิกชลประทาน ให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ และการให้น้ำแก่พืช 
โดยกรมชลประทาน 

    7) คลินิกสหกรณ์  ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารงานในสหกรณ์ และให้ความรู้
เกีย่วกับระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    8) คลินิกบัญชี ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
    9) คลินิกกฎหมาย ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานความรู้ด้านกฎหมายปฏิรูปที่ ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
    10) คลินิกหม่อนไหม ให้คำปรึกษา แนะนำการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พันธุ์หม่อนที่ควรปลูก การตัดแต่งกิ่ง
และการดูแลรักษาแปลงหม่อน การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูหม่อน การดูแลรักษาผลหม่อนสุก และการทำชาใบหม่อน 
โดยกรมหม่อนไหม 

 11) คลินิกส่งเสริมการเกษตร ให้คำปรึกษา แนะนำ การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช การใช้
แมลงศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ำ ตัวเบียน) เชื้อจุลินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ต่างๆ การผลิตและขยายพันธุ์พืช การสนับสนุนพืช
พันธุ์ดี การเลี้ยงผึ้ง ชันโรง และจิ้งหรีด การปลูกพืชบนพ้ืนที่สูง การซ่อมและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น เป็นต้น 
โดยกรมส่งเสริมการเกษตร  

12) คลินิกอ่ืน ๆ ได้แก่ คลินิกการยางแห่งประเทศไทย คลินิกฝนหลวง คลินิกเศรษฐกิจการเกษตร  
และคลินกิสาธารณสุข เป็นต้น 
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หมายเหตุ : 1. ให้ดำเนินงานโครงการฯ ในรูปแบบปกติก่อน รายละเอียดตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ สามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.royalagro.doae.go.th 

 2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 
ไม่สามารถดำเนินการในรูปแบบปกติได้ ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานเป็นให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
หรือจัดทำเอกสารวิชาการให้ความรู้แก่บุคคลเป้าหมายได้ โดยดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ หากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) คลี่คลาย ให้ดำเนินการในรูปแบบปกติ   
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ระดับจังหวัด พิจารณา 

6. วิธีการดำเนินงาน 
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ระดับจังหวัด   

การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ได้จัดแบ่ง 
การดำเนินงาน ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การเตรียมการก่อนเปิดคลินิก การดำเนินงานระหว่างเปิดคลินิก การรายงาน
ผลการดำเนินงาน และการติดตามให้บริการต่อเนือ่ง ดังนี้ 

6.1. การเตรียมการก่อนเปิดคลินิก 
6.1.1 คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ระดับจังหวัด จัดประชุม 

เพ่ือพิจารณาแผนการปฏิบัติงาน เช่น วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบ ในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา
นุเคราะห์ ฯ  และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6.1.2 การกำหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
1) การกำหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 

สำนักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัญหาทางการเกษตร และความต้องการ
ของเกษตรกร เป็นข้อมูลนำเสนอต่อคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ระดับจังหวัด  
โดยให้พิจารณาตำบลที่มีปัญหาทางด้านการเกษตรหลากหลาย ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หรือเป็นความต้องการ 
ของเกษตรกร โดยบูรณาการและออกหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาลงในระดับพ้ืนที ่ 

2) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของพ้ืนที่ 
หลังจากคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ระดับจังหวัด 

คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายได้แล้ว สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทีมเป็นคณะลงไปศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสภาพพ้ืนที่ และจัดลำดับ 
ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย 

3) การคัดเลือกจุดที่ตั้งคลินิก 
ให้พิจารณาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือสถานที่อ่ืนที่มี 

ความพร้อมเป็นจุดตั้งคลินิก มีการคมนาคมสะดวก สามารถอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการเดินทางมารับบริการ 
ทั้งนี้ การจัดงานแต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องครบทั้ง 11 คลินิก เน้นเฉพาะคลินิกที่มีปัญหาและหน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่ 

6.1.3 การประสานในระดับพ้ืนที่  สำนักงานเกษตรจังหวัดแจ้งกำหนดการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง 
ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือขอให้อำนวยความสะดวกและขอความร่วมมือในการเตรียมการด้านสถานที่ 

6.1.4 การเตรียมสถานที่  การจัดสถานที่สำหรับพิธีเปิดงาน จัดตั้งจุดรับบัตรคิวและลงทะเบียน 
ของเกษตรกรและประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้า สถานที่จัดคลินิก การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำคลินิก  
ป้ายตามประเภทของการให้บริการ 

6.1.5 การเตรียมเกษตรกร จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน กำหนดการ 
และขั้นตอนการให้บริการ การเตรียมตัวในการเข้ามารับบริการ เช่น การเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน การเก็บตัวอย่าง  
(พืช ดิน สัตว์ และน้ำ) ที่มีปัญหามารับบริการอย่างถูกต้อง 

6.5.6 เน้นประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ทุก
ช่องทางก่อนการจัดงานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และแจ้งให้ผู้นำชุมชนในพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์งานให้ทราบอย่างทั่วถึง 
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6.2 การดำเนินงานระหว่างเปิดคลินิก 
6.2.1 การให้บริการ  

1) การรับบัตรคิว  
                               เกษตรกรลงทะเบียนเข้ารับบริการทางด้านการเกษตรทุกสาขาที่ จุดลงทะเบียน  
โดยรับบัตรคิว ณ จุดรับบัตรคิว เพ่ือให้ทราบจำนวนผู้มารับบริการ 
                           2) การลงทะเบียน 

เกษตรกรนำบัตรประจำตัวประชาชนยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่
จะสอบถามปัญหาและความต้องการมารับบริการของเกษตรกร บันทึกลงในบัตรทะเบียนประวัติการรับบริการ  
(แบบคลินิก 01) และทำเครื่องหมายแสดงคลินิกที่เกษตรกรจะไปรับบริการไว้ในแบบคลินิก 01 และฉีกสำเนาให้กับ
เกษตรกรนำไปรับบริการตามคลินิกท่ีระบุไว้  

3) การเขา้รับบริการ 
                                    เกษตรกรเข้ารับบริการในแต่ละคลินิก หน่วยงานให้บริการคลินิกรับทราบปัญหาทางการเกษตร 
พร้อมให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ และแก้ไขปัญหา โดยเจ้าหน้าที่ในแต่ละคลินิกจะต้องจัดทำบัตรรับบริการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ (แบบคลินิก 02) โดยต้องระบุลำดับที่ผู้มารับบริการให้ตรงกับลำดับที่ในสำเนาของแบบคลินิก 01  
ที่เกษตรกรนำมาแสดง (หากเกษตรกรไม่มีสำเนาของแบบคลินิก 01 มาแสดงให้เกษตรกรกลับไปลงทะเบียน  
ณ จดุลงทะเบียนด้านหน้าก่อน) 

4) การบันทึกผลการให้บริการ 
                               การให้บริการ เจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกปัญหาที่เกษตรกรมาขอรับบริการ และผลการ
ให้บริการลงในแบบคลินิก 02 โดยฉีกสำเนาให้เกษตรกรเก็บไว้เพ่ือใช้ติดตามผลและให้บริการต่อเนื่อง สำหรับตัวจริง
ให้จัดเก็บไว้ทีห่นว่ยงานที่ให้บริการคลินิก 

6.2.2 การประเมินผลการให้บริการ  
                              1) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการประเมินผลการให้บริการคลินิกในการจัดงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุ เคราะห์  ฯ ไตรมาส 1 – 3 โดยการสัมภาษณ์ เกษตรกร เจ้าหน้าที่  
ที่ให้บริการคลินิก และการสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่ประเมินผล เสร็จแล้วรายงานสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ และสำเนาผลการประเมินให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

                            2) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการประเมินผลเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตร
แบบเบ็ดเสร็จ จากการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  

6.3 บันทึกผลการดำเนินงานในระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทีใ่นพระราชานุเคราะห์ ฯ
(https://clinickaset.doae.go.th) 

สำนักงานเกษตรจังหวัดบันทึกข้อมูลบัตรทะเบียนประวัติ (แบบคลินิก 01) ลงในระบบข้อมูลโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ (https://clinickaset.doae.go.th) ภายใน 15 วันทำการ หลังจาก 
วันให้บริการ จากนั้น หน่วยงานที่ให้บริการคลินิกบันทึกข้อมูลบัตรรับบริการ (แบบคลินิก 02) เข้าสู่ระบบข้อมูล
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากวันให้บริการ  

6.4 การติดตามให้บริการต่อเนื่อง 
หลังจากที่หน่วยงานบันทึกข้อมูลบัตรรับบริการ (แบบคลินิก 02) เข้าสู่ระบบข้อมูลโครงการคลินิก

เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ แล้ว จะทราบว่ามีหน่วยงานที่ให้บริการคลินิกใดจะต้องมีการติดตาม
ให้บริการเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง จากนั้นหน่วยงานที่ให้บริการคลินิกเกษตรจะต้องวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา  
เพ่ือวางแผนออกติดตามและให้บริการต่อเนื่องแก่เกษตรกร โดยทุกครั้งที่หน่วยงานที่ให้บริการคลินิกออกติดตาม
ให้บริการต่อเนื่อง ให้บันทึกข้อมูลผลการให้บริการในแบบคลินิก 05 ด้วย  
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7. แผนปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ปริมาณ 
งาน 

หน่วย 
วัด 

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตค
.6

4 
พย

.6
4 

ธค
.6

4 

มค
.6

5 

กพ
.6

5 
มีค

.6
5 

เม
ย.

65
 

พค
.6

5 
มิย

.6
5 

กค
.6

5 

สค
.6

5 
กย

.6
5 

   1. จัดทำแผน/ประชุมชี้แจงเกษตรกรและ
ประชาสมัพนัธ์ วิธีการเก็บตัวอย่าง พืช ดิน 
สัตว์ น้ำ พร้อมทัง้วิเคราะห์ปญัหาทาง 
ด้านการเกษตรที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน   

จังหวัด 308 

 

ครั้ง 

   

 

 

 

        

  2. จดังานโครงการคลินกิเกษตรเคลื่อนที ่
ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ไตรมาสที่ 1  
และบันทึกผลในระบบข้อมลูโครงการคลินิก
เกษตรเคลือ่นที่ในพระราชานเุคราะห์ ฯ  
และระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตร (e - Project) 

จังหวัด 7,700 ราย             

  3. จดังานโครงการคลินกิเกษตรเคลื่อนที ่
ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ไตรมาสที่ 2 
และบันทึกผลในระบบข้อมลูโครงการคลินิก
เกษตรเคลือ่นที่ในพระราชานเุคราะห์ ฯ  
และระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตร (e - Project)   

จังหวัด 7,700 ราย             

 4. จดังานโครงการคลินิกเกษตรเคลือ่นที ่
ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ไตรมาสที่ 3 
และบันทึกผลในระบบข้อมลูโครงการคลินิก
เกษตรเคลือ่นที่ในพระราชานเุคราะห์ ฯ  
และระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตร (e - Project)             

จังหวัด 7,700 ราย             

 5. จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา 
นุเคราะห ์ฯ ไตรมาสที่ 4  โครงการคลินกิ
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลมิพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2565  
และบันทึกผลในระบบข้อมลูโครงการคลินิก
เกษตรเคลือ่นที่ในพระราชานเุคราะห์ ฯ  
และระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตร (e - Project) 

จังหวัด 
 

7,700 
 

ราย             

 6. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
เป็นรายไตรมาสส่งกรมส่งเสริมการเกษตร 

จังหวัด               
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8. ระยะเวลา 
ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

9. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชีวั้ด 
       9.1 ผลผลิต (Output) 

 1) เกษตรกร 30,800 ราย ได้รับบริการทางด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 
อย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน  

 2) เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีบู่รณาการให้บริการด้าน
การเกษตร และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรให้กับเกษตรกร      
 9.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เกษตรกรที่มีปัญหาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้รับคำแนะนำ การบริการ การแก้ไขปัญหา
ทางด้านการเกษตรที่รวดเร็วและทันเวลา ซึ่งเป็นการนำความรู้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการทางการเกษตรไปปฏิบัติ
ต่อพ้ืนที่ของตนเอง เกิดผลตอบแทนและรายไดจ้ากการประกอบอาชีพที่มั่นคง  

9.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผน และให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ 
2) จังหวัดมีการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการ 

จำนวน 30,800 ราย 
3) มีการติดตามผลการให้บริการต่อเนื่อง  

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
    กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร  

นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล ผูอ้ำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ 
 นายเอกชัย  กั่นขาว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
   โทรศัพท ์: 0 2561 4878  โทรสาร : 0 2561 4878  
 E - mail : agrodev20@doae.go.th 

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

mailto:agrodev20@doae.go.th


คู่มือโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรบ้านกูแบสีราตามแนวทางพระราชด าริ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
1. ความเชื่องโยง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) ด้านพลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย (15.1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2544 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร)ได้เสด็จพระราชด าเนิน ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกูแบสิรา 
เพ่ือทรงรับทราบสภาพพ้ืนที่และสภาพปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ทรงมีพระกระแสรับสั่งแก่หัวหน้าส่วน
ราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ตามเสด็จ ให้ร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของราษฎรทางด้าน
เศรษฐกิจ โดยพบว่าประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้ต่ า เนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตร คือเกษตรกรมีการ
ท านา   เพียงอย่างเดียว และผลผลิตที่ได้ค่อนข้างต่ า จึงจ าเป็นต้องให้มีการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในพ้ืนที่ให้สามารถ
ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีกระบวนการจัดการที่มีศักยภาพ โดยจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็ง
สมาชิกเข้าร่วมโครงการต้องมีความตั้งใจจริงทุกคนและจะต้องสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม ซึ่งภาครัฐให้การสนับสนุน
ทางด้านการจัดการที่ดิน ปัจจัยการผลิต และโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการประกอบอาชีพ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมข้ึนมีอาชีพที่มั่นคง และยั่งยืน สามารถส่งผลให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรให้ด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 เพ่ือยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น  
 3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 เป้าหมายเกษตรกร จ านวน 60 ราย / สถานที่ด าเนินการในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 บ้านกูแบสีรา อ าเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี จ านวน 32 ไร่  

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
  5.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่  (เรื่องการ
ปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ และการปลูกไม้ผล) มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1 ) ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ประชุมเจ้าหน้าที่จังหวัด/อ าเภอ เพ่ือพิจารณาโครงการ
งบประมาณ และจัดสรรตามความเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชน  
 2) ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ 
 3) ส านักงานเกษตรอ าเภอ ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ พร้อมประสานผู้น าหมู่บ้านชุมชน  
เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมด าเนินงานโครงการฯ 
 4) ส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพร้อมจัดท าเวทีชุมชน เพ่ือทราบ 
ความต้องการของเกษตรกร 
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 5) ส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม ก าหนดแผนการฝึกอบรม ประสานวิทยากร
ที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และตัวอย่างของจริง
 6) ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  7) ส านักงานเกษตรจังหวัดติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกร 

 5.2 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผล มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1) ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรม ที่มีศักยภาพ มีความพร้อม
ด้านพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม และต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ท ากิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบ 
  2) ส ารวจความต้องการและจัดเตรียมปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  3) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์ไม้ผล) ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องให้เกษตรกร พร้อมให้ความรู้ 
ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
 4 ) ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดท าฐานข้อมูลผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล  
เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พ้ืนที่การเกษตร กิจกรรมที่ด าเนินการ รายได้ก่อน/หลังด าเนินการ 
 5) ส านักงานเกษตรจังหวัดติดตามการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 
 6 ) ส านักงานเกษตรจังหวัดสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลให้กลุ่มพัฒนาพ้ืนที่ พิ เศษทราบ 
โดยรายงานการด าเนินงานโครงการพร้อมรายงานผลเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จจากการด าเนินงานโครงการนั้น  
อย่างน้อยโครงการละ 2 คน เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ของชุมชนในการขยายผลไปสู่เกษตรกรพ้ืนที่อ่ืนๆ 

  5.3 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1) ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรม ที่มีศักยภาพ มีความพร้อม
ด้านพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม และต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ท ากิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบ 
  2) ส ารวจความต้องการและจัดเตรียมปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  3) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์พืชผัก) ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องให้เกษตรกร พร้อมให้ความรู้ 
ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
 4 ) ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดท าฐานข้อมูลผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล  
เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พ้ืนที่การเกษตร กิจกรรมที่ด าเนินการ รายได้ก่อน/หลังด าเนินการ 
 5) ส านักงานเกษตรจังหวัดติดตามการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 
 6 ) ส านักงานเกษตรจังหวัดสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลให้กลุ่มพัฒนาพ้ืนที่ พิ เศษทราบ 
โดยรายงานการด าเนินงานโครงการพร้อมรายงานผลเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จจากการด าเนินงานโครงการนั้น  
อย่างน้อยโครงการละ 2 คน เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ของชุมชนในการขยายผลไปสู่เกษตรกรพ้ืนที่อ่ืนๆ 

 5.4 กิจกรรมเสริมการสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่) ด าเนินการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยมีเงื่อนไขต้องเข้าร่วมโครงการฯ รวม 3 ปี วิธีการด าเนินงาน  
    1) ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และไม่เคยได้รับการส่งเสริม
ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบมาก่อน ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ และสามารถพัฒนาให้เป็นจุดเรียนรู้ได้ 
    2) ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ หารือและวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือทราบความต้องการของ
เกษตรกรและความเหมาะสมของพ้ืนที่และวางแผนด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรม 
    3) ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ สนับสนุนวัสดุการเกษตร ปัจจัยการผลิต จัดเตรียมแปลง จัดท าระบบน้ า 
ไม้ผลไม้ยืนต้น พืชผักผสมผสาน ปุ๋ยอินทรีย์ ตามความต้องการของเกษตรกร พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่อง
การปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
    4) ส านักงานเกษตรจังหวัด ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
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    5) ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไป
สรุปผลและน าไปใช้วางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.5 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2564) โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือ
พัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่าน น ามาวางแผนกิจกรรมและสอบถาม
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต/องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ  
  2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร  
  3) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
  4) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไปสรุปผลและน าไปใช้วาง
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.6 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบปีที่  3 (ต่อเนื่องปี 2563) โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือ
ด าเนินการพัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 มีวิธีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบปีที่ผ่าน น ามาวางแผนกิจกรรมและสอบถาม
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต/องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ 
  2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
  3) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรเป็นระยะ 
  4) จัดท าข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  
และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

*** ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการด าเนินงานโครงการดังนี้ 
      1. เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส โดยบันทึกข้อมูลลงระบบ e-project ทันท ี
       2. รายงานแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกร (แบบ กสก.) บันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ RBM ภายใน 1 เดือน หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
      3. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ทุกกิจกรรม) และข้อมูล “เกษตรกรต้นแบบ” ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด  เสนอให้ ก รมส่ งเสริ ม การเกษ ตรทราบ  ภ าย ใน วั นที่  3 1  สิ งห าคม  2565 ทาง E - mail : 
highland_doae@hotmail.com โดยจัดส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF ทั้งนี้ ขอให้ส่งรูปภาพเป็น
ไฟล์ JPG แนบมาด้วย  
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6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณ
งาน 

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. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสม 
    กับศักยภาพของพ้ืนที่ 

  60 
ราย 

            

2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล 10 ไร่             

3. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 10 ไร่             

4. สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 1 ราย             

5. ส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2564) 1 ราย             

6. ส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 
2563) 

1 ราย             

7. ประชุมและติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ 1 ครั้ง             
 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

8. งบประมาณ จ านวน 95,000 บาท  
 8.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ และการปลูกไม้ผล จ านวน 60 ราย  
เป็นเงิน 15,000 บาท 
 8.2 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษจ านวน 10 ไร่ เป็นเงิน 30,000 บาท 
 8.3 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผล จ านวน 10 ไร่ เป็นเงิน 30,000 บาท 
 8.5 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 5,000 บาท 

8.6 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่อง) จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 3,000 บาท 
8.6 กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่อง) จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท 
8.7 ประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ เป็นเงิน 10,000 บาท 

9. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
 9.1 ผลผลิต (output) 
  1) เกษตรกร ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชบนพ้ืนที่สูงให้เหมาะสมตามศักยภาพของ
พ้ืนที่ (เรื่องการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ และการปลูกไม้ผล) จ านวน 60 ราย 
  2) แปลงเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จ านนวน 10 ไร่ และการปลูกไม้ผล จ านวน 10 ไร่ 
  3) เกษตรกรมีรายรายได้  
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 9.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
  1) เกษตรกรร้อยละ 60 สามารถน าความรู้ด้านการผลิตพืชบนพื้นที่สูงมาปรับใช้ในการท า
การเกษตรในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
  2) มีแปลงเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 
  3) มีเกษตรกรต้นแบบในหมู่บ้านหลัก 
  4) เกษตรกร 60 ราย ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติ มีการผลิตเพ่ือลด
รายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนท าการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนมีการใช้ที่ดินและน้ าในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนในพื้นท่ีเข้าใจและ
เป็นมิตรกับภาครัฐมากข้ึน  
 9.3 ตัวช้ีวัด  
  เชิงปริมาณ  
  1) เกษตรกร จ านวน 60 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตชาคุณภาพ 
  2) มีแปลงเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จ านนวน 10 ไร่ 
  เชิงคุณภาพ : เกษตรกร 36 ราย (ร้อยละ 60) ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดภัย
สารพิษและการปลูกไม้ผล สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติ ในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร มีการผลิตเพ่ือลด
รายจ่ายในครัวเรือน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการกูแบสีรา จ านวน 60 ราย มีการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพการเกษตรในพ้ืนที่
โดยมีการน าร่องบริหารจัดการอย่างมีระบบ และเกษตรกรไม่น้อยกว่า 60 ราย ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติ สามารถเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร มีการผลิตเพ่ือลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 
ท าการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน
มีการใช้ที่ดินและน้ าในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนในพื้นที่เข้าใจและเป็นมิตรกับภาครัฐมากข้ึน 

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
 1) นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
  2) นางสาวนุช พุกไชยนาม  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
  E-mail: highland_doae@hotmail.com 
 

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



 
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่ 
----------------------------------------------------------- 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทัว่ประเทศ  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปี 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพ้ืนที่สวนบ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,350 ไร่ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือใช้ในกิจการของทางราชการ 
อันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อหน่วยราชการ สถานศึกษา และราษฎร สืบต่อไป และทรงมีพระราชดำริ
ให้พิจารณากำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน  
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพและความเหมาะสม ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการ 
กำหนดเขตการใช้ที่ดินเป็น 5 เขต ได้แก่ 1) เขตพ้ืนที่ส่วนราชการ จำนวน 138 ไร่ 2) เขตพ้ืนที่ทรงงาน 
จำนวน 32 ไร่ 3) พ้ืนที่พัฒนาการเกษตร จำนวน 139 ไร่ 4) พ้ืนที่เขตวนเกษตร/ธนาคารชุมชน จำนวน 123 ไร่ 
5) พื้นที่ป่า จำนวน 918 ไร่ และเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน
นามศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า “เกษตรวิชญา” 
อ่านว่า กะ-เสด-วิด-ชะ-ยา แปลว่า ปราชญ์แห่งการเกษตร 
 สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรวิชญา ดำเนินการโดยคณะกรรมการโครงการ
เกษตรวิชญา โดยมีนายจรัลธาดา  กรรณสูตร องคมนตรี เป็นประธานที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ 
และอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นกรรมการและเลขานุการ  

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองการดำเนินงานโครงการเกษตรวิชญา โดยมุ่งเน้น
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และการปลูกพืชแบบอินทรีย์เป็นหลัก พร้อมน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำเนินชี วิตของเกษตรกร 
ในพ้ืนที่โครงการฯ รวมทั้งขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้อย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนองงานโครงการพระราชดำริในพ้ืนที ่
 3.2 เพ่ือพัฒนาพื้นทีโ่ครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพ้ืนที่สูง 
 3.3 เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ 

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 60 ราย  
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5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
5.1  กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการผลิตพืชปลอดภัย 

จากสารพิษ เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 60 ราย สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ
ดำเนินการถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ 

วิธีการดำเนินงาน 
   1. คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ จำนวน 60 ราย  
   2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับวัดผลสำเร็จหลังจาก 
การเข้าร่วมโครงการ เช่น กิจกรรมการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร รายได้จากการเกษตร และอ่ืน ๆ  
   3. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ 

 4. ติดตามผลการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
5.2 ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เป็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 ราย สำหรับผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ โดยการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ ขยายผลในพ้ืนทีข่องตนเอง 
 5.3 ดูแลแปลงสาธิตด้านการเกษตร จำนวน 4 ไร่ เป็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
เพ่ือใช้ในการดูแลรักษาแปลงเรียนรู้ภายในโครงการ และพัฒนาต่อยอดให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการ 
ด้านการเกษตร 
 5.4 จา้งเหมาคนงานเกษตร จำนวน 2 คน เป็นการจ้างเหมาแรงงาน เพื่อดำเนินการดูแลแปลงสาธิต
ด้านการเกษตร ภายในโครงการ พ้ืนที่ 4 ไร่ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม  

หมายเหตุ : 1. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะปกติก่อน 
 2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID – 19) ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรม 
และการถ่ายทอดความรู้ การประชุม การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โซเชียลมี เดีย หรือจัดทำเอกสารวิชาการ 
ให้ความรู้  หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุ คคลเป้ าหมายได้  โดยดำเนินกา รให้บรรลุผล 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้ าหมาย และให้ปฏิบัติ 
ตามระเบียบของทางราชการ 

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  

พ.
ย. 

 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร
หลักสูตรการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ 

            

2. ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ             
3. ดูแลแปลงสาธิตด้านการเกษตร             
4. จ้างเหมาคนงานเกษตร             
5. สรุปผลการดำเนินงาน             

 



3 

7. ระยะเวลา 
  ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output)  
      8.1.1 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการผลิตพืชปลอดภัย
จากสารพิษ  

     8.1.2 มีแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรภายในโครงการ สำหรับเกษตรกร ประชาชนทั่วไป ได้มาศึกษาดูงาน  
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

8.2.1 เกษตรกรที่ผ่านการถ่ายทอดความรู้นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง และสามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
       8.2.2 แปลงเรียนรู้/แปลงสาธิต องค์ความรู้ต่าง ๆ สามารถเป็นต้นแบบและขยายผลโครงการ 
สู่ชุมชนได้ 

      8.2.3 เกษตรกรสามารถผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ สามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ 
ในครัวเรือน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำการเกษตรและการดำเนินชีวิต 
 8.3 ตัวชี้วัด 
       8.3.1 เชิงปริมาณ 

เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 60 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร  
ในการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ  
       8.3.2 เชิงคุณภาพ 

เกษตรกรเป้ าหมายได้ พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร พร้อมน้อมนำหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตร และการดำเนินชีวิตสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้ 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 

 นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ  
 นายเอกชัย  กั่นขาว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาแหลง่น้ำพื้นที่สระบ่อดนิขาว 

……………………………………………………….. 
 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 

- ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  
 
2. หลักการและเหตุผล 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว  เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว  
ที่ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2563 เป็นโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
และเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจหลักท่ีประชุมจึงมีมติในปี 2564 เปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิม “โครงการพัฒนา
สระบ่อดินขาว” เป็น “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพ้ืนที่สระบ่อดินขาว” ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
ทรงพระราชทานความช่วยเหลือในการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภค และใช้ทำการเกษตร และได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเขาวง การปลูกไม้ 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง สร้างระบบสำรองน้ำและเชื ่อมต่อแหล่งน้ำสู ่สระบ่อดินขาว ฟื ้นฟูทางน้ำที ่เชื ่อมต่อ  
กับคลองชัยนาท - ป่าสัก รวมทั้งเสริมระบบสำรองน้ำและจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร และใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน 
จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 2 แปลง 
คือ แปลงของนางนิด บัวสอน พ้ืนที่ทั้งหมด 5 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา และแปลงของนางสมคิด ฉายงาม พ้ืนที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา และกิจกรรมการปลูกพืชผักบริเวณแนวคันดิน (เบิม) ทั ้ง 2 ฝั ่ง ของสระบ่อดินขาว  
ขนาดความกว้างแต่ละฝั่ง 3.5 เมตร ความยาว 100 เมตร เป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ในการปลูกพืชผักระยะสั้น 
ซึ่งดูแลโดยประชาชนรอบสระ โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบดูแลพืชผัก ผลผลิตที่ได้แบ่งปันนำไปบริโภคในครัวเรือน 
ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนได้  
 จากแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 2 แปลง 2 ราย นับเป็นการน้อมนำหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้มีการผลิตอาหารเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภค 
ในครัวเรือน และสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้ให้ครอบครัว นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับประชาชน
ที่สนใจ ทั้งนี้ หากมีการขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่น ๆ ในชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ จะสามารถทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงทาง
อาหาร มีรายได้ มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 
 3.2 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่ ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถพ่ึงพาตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ 
 3.3 เพ่ือพัฒนาแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่  

3.4 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ตลอดจนขยายผลไปสู่เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่ 
 
4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรและประชาชนในพื้นท่ีตำบลพรหมนิมิต และตำบลช่องแค  
 
5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 
6. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี ดำเนินการ ดังนี้ 
 6.1 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยเพื่อพัฒนาแปลงต้นแบบ 

1) ส่งเสริมแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 2 แปลง (แปลงเดิม ปี 2563) โดยให้ความรู้ 
และสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็น เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน ตลอดจนสามารถขยายผล
แปลงต้นแบบไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรายอื่น ๆ  

2) รายงานผลการติดตามแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 2 แปลง ให้กรมส่งเสริม
การเกษตรทราบ 

6.2 กิจกรรมส่งเสริมและขยายผลจากแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน 
1) จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

ตามแนวพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นท่ีตำบลพรหมนิมิตและตำบลช่องแค 
2) สำรวจความต้องการของเกษตรกรและประชาชนในชุมชน   
3) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลพรหมนิมิตและตำบลช่องแค ที่มีความสนใจตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ เกษตรผสมผสาน และความรู้อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
จำนวน 20 ราย ทั้งนี้ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ควรมีหัวข้อ เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/แนวทางการ
ทำการ เกษตรตามหล ั กปร ั ชญาของ เศรษฐก ิ จพอ เพ ี ย ง /การประย ุ กต ์ ใ ช ้ ในช ี ว ิ ตประจำวั น 
และการขยายผล/และอ่ืน ๆ ตามสมควร 

4) นำเกษตรกรและประชาชนที่ผ่านการอบรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปศึกษาดูงาน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5) สนับสนุนปัจจัยให้กับเกษตรกรและประชาชนที่ผ่านการอบรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามความต้องการของเกษตรกรและประชาชน จำนวน 20 ราย รายละ 1 ไร่ ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล สมุนไพร  
ก้อนเห็ด และปุ๋ยอินทรีย์  
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6.3 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
6.4 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา

ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
 
หมายเหตุ : 1. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะปกติก่อน 

2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไม่สามารถ
ดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม  
การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี ่ยนรูปแบบการดำ เนินงานผ่านระบบ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โซเชียลมีเดียหรือจัดทำเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลติ 
แก่บุคคลเป้าหมายได้ โดยดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุด  
ต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
 

7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน  
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  
พ.

ย. 
 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  
ก.พ

.  
มี.

ค.
  

เม
.ย.

  
พ.

ค.
  

มิ.
ย. 

 
ก.ค

.  
ส.ค

.  
ก.ย

. 

1. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัย 
เพื่อพัฒนาแปลงต้นแบบ  

             

1.1 ส่งเสริมแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่             จังหวดั/อำเภอ 

1.2 สนับสนุนปจัจัย             จังหวดั/อำเภอ 

1.3 รายงานผลผลการติดตาม             จังหวดั/อำเภอ 

2. กิจกรรมส่งเสรมิและขยายผลจากแปลง
ต้นแบบเกษตรผสมผสาน 

             

2.1 จดัเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ             จังหวดั/อำเภอ 
2.2 สำรวจความต้องการ             จังหวดั/อำเภอ 
2.3 ถ่ายทอดความรูเ้ทคโนโลย ี

ด้านการเกษตร หลักสูตร หลักปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

            จังหวดั/อำเภอ 

2.4 ศึกษาดูงาน             จังหวดั 
2.5 สนับสนุนปจัจัย             จังหวดั/อำเภอ 

3. ติดตามและประเมินผล             จังหวดั/อำเภอ 
4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ             จังหวัด 

 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 

1) แปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม ่จำนวน 2 แปลง ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัย เกิดการพัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน  
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2) เกษตรกรและประชาชนที ่เข ้าร่วมโครงการ ได้ร ับความรู ้ความเข้าใจในหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ การทำเกษตรผสมผสาน และความรู้อื่น ๆ 
ด้านการเกษตร มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำเนินชีวิต 

3) เกษตรกรและประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการได้รับการสนับสนุนปัจจัย เพื ่อจัดทำแปลง 
เกษตรผสมผสาน  

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) แปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหมเ่กิดการพัฒนาและต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน 
2) เกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เกิดการเรียนรู้และสามารถนำหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำเนินชีวิต มีความมั่นคงทางอาหาร 
มีรายได้ มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

3) เกษตรกรมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่  
ตามแนวพระราชดำริ และการทำการเกษตรผสมผสานมาปรับประยุกต์ใช้มากขึ ้น และเกิดการขยายผล 
การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 8.3 ตัวช้ีวัด  

เชิงปริมาณ  
1) แปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 2 แปลง เกิดการพัฒนา สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ 

และศึกษาดูงาน ตลอดจนสามารถขยายผลแปลงต้นแบบไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรายอื่น ๆ ได ้ 
2) เกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ

ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ และความรู ้อื ่น ๆ  
ด้านการเกษตร มาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำเนินชีวิต  

3) เกษตรกรและประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการ ได้รับการสนับสนุนปัจจัย เพื ่อจัดทำแปลง 
เกษตรผสมผสาน จำนวน 20 ราย ในพ้ืนที่รวม 20 ไร่ 

เชิงคุณภาพ  
1) แปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหมเ่กิดการพัฒนา สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานระดับอำเภอ 
2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง สามารถลดรายจ่าย 

และเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 
3) เกษตรกรและประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 

 
9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ  
นางสาววริญญา  โลมรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878    E - mail :  agrodev20@doae.go.th 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการการพัฒนาด้านการเกษตรในเขตพระราชฐาน 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

......................................................... 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 40    โครงการทั่วประเทศ 

2. หลักการและเหตุผล 
“ความเจริญของประเทศ ต้องอาศัยความเจริญของภาคเกษตรเป็นส าคัญ ” พระราชด ารัส

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ข้างต้นนี้แสดงให้เห็น      
อย่างชัดเจนถึงความส าคัญของภาคการเกษตรที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย เกษตรกรรมเป็นอาชีพพ้ืนฐาน
ของคนในสังคมไทยมาทุกยุคทุกสมัย การพัฒนาการเกษตรเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศมาตลอด 
แนวพระราชด าริเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ คือ การที่ทรงเน้นในเรื่อง      
ของการค้นคว้า ทดลอง และวิจัยหาพันธุ์พืชต่าง ๆ  ใหม่  ๆทั้งพืชเศรษฐกิจ ทั้งพืชเพ่ือการปรับปรุงบ ารุงดิน และพืชสมุนไพร 
ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช ทั้งนี้  รวมพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม และสัตว์ปีกทั้งหลายด้วย         
เพ่ือแนะน าให้เกษตรกรน าไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีที่ง่ายและไม่สลับซับซ้อน ซึ่งเกษตรกรจะสามารถรับไปด าเนินการ
เองได้และที่ส าคัญ คือ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หรือเทคนิควิธีการดูแลต่าง ๆ นั้น จะต้องเหมาะสมกับสภาพสังคม    
และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม มีพระราชประสงค์เป็นประการแรก คือ การท าให้
เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้โดยเฉพาะในด้านอาหารก่อนเป็นอันดับแรก การพัฒนาการเกษตรที่จะได้ผลจริงนั้น 
จะต้องลงมือทดลองค้นคว้า ต้องปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังพระราชด ารัสความว่า...เกษตรกรรมนี้ หรือความเป็นอยู่
ของเกษตรนั้นขอให้ปฏิบัติ ไม่ใช่ถือต าราเป็นส าคัญอย่างเดียว...และเป็นที่ทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จ           
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้ทรงท าให้อาณาเขตพระราชฐานพระต าหนัก
จิตรลดารโหฐานบางส่วนเป็นสถานีค้นคว้า ทดลอง ทางการเกษตรในทุก ๆ ด้านมาตัง้แต่ ปี พ.ศ.๒๕๐๕  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่และพัฒนาด้านการเกษตรในเขตพระราชฐาน 
และให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมด าเนินการพัฒนาด้านการเกษตรในส่วนที่เกี่ยวข้อง   
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่       
และพัฒนาด้านการเกษตรในเขตพระราชฐาน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้ด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ 
และพัฒนาด้านการเกษตรในเขตพระราชฐานมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
 ในปั จจุบั น  กรมส่ งเสริมการเกษตรได้สนับสนุน งบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ . 2565                   
ในการด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่และพัฒนาด้านการเกษตรในเขตพระราชฐาน จ านวน 1  แห่ง ในการจัดท าแปลงพืชผัก 
ผักสวนครัว พืชผักปลอดสารพิษ ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีฯ ทั้งนี้ได้มีการวางแผน 
การปฏิบัติงาน ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่ที่มีพระราชด าริและพ้ืนที่ส่วนพระองค์ 
 3.2 เพ่ือก าหนดแผนงานการด าเนินงานด้านการเกษตรในเขตพระราชฐานได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง    
และเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
4.1 เป้าหมาย เขตพระราชฐาน จ านวน 1  แห่ง พ้ืนที่ประมาณ 9  ไร่ 

4.1.1 จังหวัดเรือยนต์หลวง 9 4 อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
4.1.2 พระต าหนักทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
4.1.3 พ้ืนที่ควบคุมในพระองค์ 9 4 (พระท่ีนั่งอัมพรสถาน) กรุงเทพมหานคร 
4.1.4 พระต าหนักหน่วยบินเดโชชัย 3 กรุงเทพมหานคร 
4.1.5 วังศุโขทัย กรุงเทพมหานคร 
4.1.6 ที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ (ติวานนท์) จังหวัดนนทบุรี 
4.1.7 พระต าหนักสิรินภาลัยส่วนแยกธนาซิตี้ จังหวัดสมุทรปราการ 
4.1.8 พระต าหนักธงน้อย จังหวัดน่าน   
4.1.9 พระต าหนักบ้านสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี 
4.1.1  พระต าหนัก A1 จังหวัดนครนายก 

 4.2 หน่วยงานที่ด าเนินงาน 
  4.2.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
  4.2.2 ศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร 
  4.2.3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน 
  4.2.4 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 กลไกการขับเคลื่อน 

5.1.1 ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 776/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
การด าเนินงานพัฒนาพื้นที่ และพัฒนาด้านการเกษตรในเขตพระราชฐาน 

5.1.2 ค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 979/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานพัฒนาพื้นที่ และพัฒนาด้านการเกษตรในเขตพระราชฐานฯ กรมส่งเสริมการเกษตร 
 5.2 กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

5.2.1 กิจกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรจังหวัดเรือยนต์หลวง 904 อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร    

ให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1) ประสานงานกับผู้ที่ก ากับดูแลเขตพระราชฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด

แนวทางในการด าเนินงานและบูรณาการร่วมกัน 
2) จัดท าแผนปฏิบัติ งานร่วมกันเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเหมาะสม              

ตรงตามวัตถุประสงค ์
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3) สนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร (พืชผัก) จัดหาวัสดุการเกษตรตามความเหมาะสม

และเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
4) จ้างเหมาคนงานเกษตรเพ่ือด าเนินงานในการจัดท าแปลง ดูแลบ ารุงรักษาแปลงพืชผัก 

ให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานอย่างตอ่เนื่อง 
5) จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
6) รายงานแผนปฏิบัติงาน/ผลการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน

ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้หากมีเรื่องส าคัญเร่งด่วนให้รายงานกรมส่งเสริมการเกษตร
ทราบทนัท ี
  5.2.2 กิจกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรพระต าหนักทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร 
ให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ประสานงานกับผู้ที่ก ากับดูแลเขตพระราชฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานและบูรณาการร่วมกัน 

2) จัดท าแผนปฏิบัติ งานร่วมกันเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเหมาะสม              
ตรงตามวัตถุประสงค ์

3) สนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร (พืชผัก) จัดหาวัสดุการเกษตรตามความเหมาะสม
และเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

4) จ้างเหมานักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล เพ่ือร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน ก ากับดูแลคนงานเกษตร และสนับสนุนให้การด าเนินงาน              
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5) จ้างเหมาคนงานเกษตรเพ่ือด าเนินงานในการจัดท าแปลง ดูแลบ ารุงรักษาแปลงพืชผัก 
ให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

6) จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
7) รายงานแผนปฏิบัติงาน/ผลการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน

ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้หากมีเรื่องส าคัญเร่งด่วนให้รายงานกรมส่งเสริมการเกษตร
ทราบทนัท ี
  5.2.3 กิจกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 (พระท่ีนั่งอัมพรสถาน) 
กรุงเทพมหานคร 

วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร 
ให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ประสานงานกับผู้ที่ก ากับดูแลเขตพระราชฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานและบูรณาการร่วมกัน 

2) จัดท าแผนปฏิบัติ งานร่วมกันเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเหมาะสม              
ตรงตามวัตถุประสงค ์

3) สนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร (ผักสวนครัว) จัดหาวัสดุการเกษตรตาม         
ความเหมาะสมและเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

4) จ้างเหมาคนงานเกษตรเพ่ือด าเนินงานในการจัดท าแปลง ดูแลบ ารุงรักษาแปลง     
ผักสวนครัวให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
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5) รายงานแผนปฏิบัติงาน/ผลการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน

ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้หากมีเรื่องส าคัญเร่งด่วนให้รายงานกรมส่งเสริมการเกษตร
ทราบทนัท ี
  5.2.4 กิจกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรพระต าหนักหน่วยบินเดโชชัย 3 กรุงเทพมหานคร 

วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด
สมุทรสาคร ให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร (ผักสวนครัวบรรจุกระถาง) ตามความเหมาะสม รายงานแผน
ปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้หากมีเรื่อง
ส าคัญเร่งด่วน ให้รายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทราบทันท ี

5.2.5 กิจกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรวังศุโขทัย กรุงเทพมหานคร 
วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร 

ให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1) ประสานงานกับผู้ที่ก ากับดูแลเขตพระราชฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด

แนวทางในการด าเนินงานและบูรณาการร่วมกัน 
2) จัดท าแผนปฏิบัติ งานร่วมกันเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเหมาะสม              

ตรงตามวัตถุประสงค ์
3) สนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร (พืชผัก) จัดหาวัสดุการเกษตรตามความเหมาะสม

และเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
4) จ้างเหมาคนงานเกษตรเพ่ือด าเนินงานในการจัดท าแปลง ดูแลบ ารุงรักษาแปลงพืชผัก 

ให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
5) รายงานแผนปฏิบัติงาน/ผลการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน

ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้หากมีเรื่องส าคัญเร่งด่วนให้รายงานกรมส่งเสริมการเกษตร
ทราบทนัท ี

5.2.6 กิจกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ (ติวานนท์) 
จังหวัดนนทบุรี 

วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร 
ให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ประสานงานกับผู้ที่ก ากับดูแลเขตพระราชฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานและบูรณาการร่วมกัน 

2) จัดท าแผนปฏิบัติ งานร่วมกันเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเหมาะสม              
ตรงตามวัตถุประสงค ์

3) สนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร (พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ) จัดหาวัสดุ
การเกษตรตามความเหมาะสมและเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

4) จ้างเหมาพนักงานการเกษตร และคนงานเกษตรเพ่ือด าเนินงานในการจัดท าแปลง 
ดูแลบ ารุงรักษาแปลงพืชผักให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

5) รายงานแผนปฏิบัติงาน/ผลการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้หากมีเรื่องส าคัญเร่งด่วนให้รายงานกรมส่งเสริมการเกษตร
ทราบทนัท ี
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5.2.7 กิจกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรพระต าหนักสิรินภาลัยส่วนแยกธนาซิตี้ จังหวัด

สมุทรปราการ 
วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร 

ให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร (พืชผัก) ตามความเหมาะสม รายงานแผนปฏิบัติงาน/ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้หากมีเรื่ องส าคัญเร่งด่วนให้รายงาน         
กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทันท ี

5.2.8 กิจกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรต าหนักธงน้อย จังหวัดน่าน 
วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน     

ให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1) ประสานงานกับผู้ที่ก ากับดูแลเขตพระราชฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด

แนวทางในการด าเนินงานและบูรณาการร่วมกัน 
2) จัดท าแผนปฏิบัติ งานร่วมกันเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเหมาะสม              

ตรงตามวัตถุประสงค ์
3) สนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร (พืชผักปลอดภัยจากสารพิษ) จัดหาวัสดุ

การเกษตรตามความเหมาะสมและเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
4) จ้างเหมาคนงานเกษตรเพ่ือด าเนินงานในการจัดท าแปลง ดูแลบ ารุงรักษา         

แปลงพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
5) รายงานแผนปฏิบัติงาน/ผลการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน

ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้หากมีเรื่องส าคัญเร่งด่วนให้รายงานกรมส่งเสริมการเกษตร
ทราบทนัท ี

5.2.9 กิจกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรพระต าหนักบ้านสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี 
วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช          

จังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1) ประสานงานกับผู้ที่ก ากับดูแลเขตพระราชฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด

แนวทางในการด าเนินงานและบูรณาการร่วมกัน 
2) จัดท าแผนปฏิบัติ งานร่วมกันเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเหมาะสม              

ตรงตามวัตถุประสงค ์
3) ส่งเสริมการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีในโรงเรือน โดยให้การสนับสนุนกิจกรรม

การเกษตรของพระต าหนัก เช่น จัดหาวัสดุการเกษตร สารชีวภัณฑ์ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
4) รายงานแผนปฏิบัติงาน/ผลการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน

ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้หากมีเรื่องส าคัญเร่งด่วนให้รายงานกรมส่งเสริมการเกษตร
ทราบทนัท ี

5.2.10 กิจกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรพระต าหนัก A1 จังหวัดนครนายก 
วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก โดยดูแลแปลงแม่พันธุ์

มะยงชิดและแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ ให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรของพระต าหนักตามความเหมาะสม 
รายงานแผนปฏิบัติงาน/ผลการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
เป็นรายไตรมาส ทั้งนี้หากมีเรื่องส าคัญเร่งดว่นให้รายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทราบทันท ี
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  5.1.11 การติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
   กรมส่งเสริมการเกษตร จะด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
   1) ส่วนกลางติดตามและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการด าเนินงานในพ้ืนที ่
   2) หน่วยงานที่ด าเนินการ  

- รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project Management System)  
- จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณประจ าปี 

พ.ศ. 2565 พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 
6. แผนปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลา 
  ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
 
8. ผลผลติ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 
  8.1.1 กิจกรรมการเกษตรในเขตพระราชฐานได้รับการดูแลและสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
  8.1.2 การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาด้านการเกษตรในเขตพระราชฐาน 
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  8.2.1 สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่ที่มีพระราชด าริและพ้ืนที่ส่วนพระองค ์
  8.2.2 กิจกรรมการเกษตรในเขตพระราชฐานมีการด าเนินงานที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
 8.3 ตัวช้ีวัด 
        8.3.1 เชิงปริมาณ 

กิจกรรมการเกษตรในเขตพระราชฐาน ทั้ง 1  แห่ง ได้รับการดูแลและสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
8.3.2 เชิงคุณภาพ 

   การด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่และพัฒนาด้านการเกษตรในเขตพระราชฐานได้ขับเคลื่อน
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

การด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่และพัฒนาด้านการเกษตรในเขตพระราชฐานเป็นไปตามแนวทางของคณะท างาน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาพื้นที่ และพัฒนาด้านการเกษตรในเขตพระราชฐานฯ กรมส่งเสริมการเกษตร 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. สนับสนุนการพัฒนาด้าน
การเกษตร 

            

2. จ้างเหมา             

3. รายงานผล และติดตามผล
การด าเนินงานโครงการ 
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10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มโครงการพระราชด าร ิกองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
 นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มโครงการพระราชด าริ  
 นางมนทิรา  พรมบุรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 โทรศัพท์/โทรสาร   2561 4878   E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

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

mailto:agrodev20@doae.go.th


คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชด าริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
*************************************************** 

 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
และสังคมเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก้าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพ่ือความสมานฉันท์ 
เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม  
      ที่มุ่งระดมสรรพก้าลังจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และจากภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ 

เป็นกลไกในการช่วยสร้างโอกาสและแก้ไขความไม่ เสมอภาค แผนย่อยการเสริมสร้างทุนทางสังคม  
เน้นการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของประชาชน  

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ประเด็นปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโต 
อย่างมีส่วนร่วม ประเด็นปฏิรูปย่อยการขยายผลโครงการในพระราชด้าริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ 

 
2. หลักการและเหตุผล 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงปฏิบัติ 
พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่อง  ทรงมีพระราชด้าริ  
ให้เริ่มด้าเนินการ “โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน” ในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการต้ารวจตระเวนชายแดน 
ตั งแต่ พ.ศ. 2523 มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน นอกจาก  
จะท้าให้มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษาส้าหรับนักเรียนแล้ว นักเรียน  
ยังได้รับความรู้ด้านการเกษตร เกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร และสามารถน้าไปใช้ประกอบอาชีพ ได้ 
ในอนาคต และทรงมีพระราชด้าริให้ขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการ
ความรู้ โดยมีหน่วยงานมาร่วมบูรณาการส่งเสริมให้ครอบครัวของนักเรียนท้าการเกษตรแบบผสมผสาน  
และส่งเสริมการแปรรูปถนอมอาหารเพ่ือบริโภค เป็นการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้จากการขายผลผลิตในขั นต่อไป  

พระราชด้ารัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ความว่า 
 

...อีกอย่างคือ ในชุมชนหรือครอบครัว ความตั้งใจมีอยู่ว่าไม่ใช่แค่พัฒนาโรงเรียนเท่านั้น แต่เม่ือ
โรงเรียนดีแล้วก็จะเป็นจุดที่ขยายโอกาสและขยายความรู้การปฏิบัติงานเข้าไปในชุมชน นอกจากให้ชุมชน
เข้ามาช่วยเหลือแล้ว ก็ต้องปฏิบัติการในชุมชน เช่น งานเกษตร เพื่อให้ชุมชนสามารถได้รับผลประโยชน์นี้ 
หรืออุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก ก็สามารถ 
ให้ชุมชนปฏิบัติงานอุตสาหกรรมนั้นได้ เพราะเป็นที่ที่เราเข้าไปเห็นเข้าไปถึง อะไรที่ยังไม่ดี ยังไม่ก้าวหน้า
เท่าที่ควรเราก็ต้องท าหรือว่าก้าวหน้าแล้ว ก็ต้องให้ก้าวหน้าหรือดียิ่งขึ้น ให้ทุกคนพร้อมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย
ด้านความอยู่เย็นเป็นสุข ด้านจริยธรรมก็เป็นเรื่องส าคัญ... 
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 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมสนองงานด้าเนินโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามพระราชด้าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยส่งเสริมสนับสนุน 
และถ่ายทอดความรู้ เช่น หลักสูตรการผลิตพืช การขยายพันธุ์พืช การผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
การป้องกันและก้าจัดโรคแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน และการแปรรูปถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร 
มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันท้าการเกษตร 
แบบผสมผสาน พัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร สามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ในครัวเรือน  
และขยายผลไปสู่ชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
3.2 เพ่ือให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีทักษะความรู้ทางด้านการเกษตร เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม 

 3.3 เพ่ือให้นักเรียนมีผลผลิตพืช และน้ามาประกอบเลี ยงเป็นอาหารกลางวันเพียงพอตลอดปีการศึกษา   
 3.4 เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ครู นักเรียนและผู้ปกครองสามารถน้าความรู้ 
ไปปรับใช้ในครัวเรือนเพ่ือขยายผลสู่ชุมชน และพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 ด าเนินการในพื้นที่ 51 จังหวัด จ านวน 787 โรงเรียน ดังนี้ 
 4.1 โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน จ้านวน 222 โรงเรียน 
 4.2 โรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.) จ้านวน 225 โรงเรียน
 4.3 โรงเรียนสังกัดส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
จ้านวน 282 โรงเรียน  
 4.4 โรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ้านวน 20 โรงเรียน  
 4.5 โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ้านวน 9 โรงเรียน 
 4.6 โรงเรียนในสังกัดส้านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 29 โรงเรียน 

5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง จ านวน 2,640 ราย 
       (ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพื้นที่ 40 จังหวัด จ านวน 220 โรงเรียน)  
 ผู้ด้าเนินการ : ส้านักงานเกษตรจังหวัด/ส้านักงานเกษตรอ้าเภอในพื นที่ที่มีโรงเรียนต้ารวจตระเวน
ชายแดนตั งอยู่ 

วิธีด าเนินงาน 
1) ประสานงานกับโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนของโครงการฯ ในพื นที่ของจังหวัด 
2) ประชุมหารือวางแผนการด้าเนินงานร่วมกับครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
3) จัดท้าหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการผลิตพืช การขยายพันธุ์พืช การผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช 

การป้องกันและก้าจัดโรคแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน และการแปรรูปถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร 
ทั งนี  การจัดท้าหลักสูตรถ่ายทอดความรู้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพพื นที่ บริบทของสังคม  
และตรงตามความต้องการของโรงเรียน 

4 ) ด้ าเนิ นการถ่ ายทอดความรู้ ด้ านการเกษตร ตามหลั กสู ตรที่ ก้ าหนด ให้ กั บครู เกษตร  
และครูประกอบอาหาร จ้านวน 2 ราย นักเรียน 5 ราย และผู้ปกครอง 5 ราย รวม 12 ราย ต่อโรงเรียน (จ้านวน 2 วัน) 

5) เมื่อด้าเนินการเสร็จสิ นแล้ว รายงานผลในระบบ e - project และแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผล
ของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ กสก.) และรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีให้กรมฯ ทราบ 
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 5.2 ส่งเสริมการจัดท าแปลงผลิตพืชในโรงเรียน จ านวน 783 โรงเรียน 
 1) โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน จ้านวน 220 โรงเรียน 
 2) โรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.) จ้านวน 223 โรงเรียน
 3) โรงเรียนสังกัดส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)      
จ้านวน 282 โรงเรียน  
 4) โรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ้านวน 20 โรงเรียน  
 5) โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ้านวน 9 โรงเรียน 
 6) โรงเรียนในสังกัดส้านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ้านวน 29 โรงเรียน 
 ผู้ด้าเนินการ : ส้านักงานเกษตรจังหวัด/ส้านักงานเกษตรอ้าเภอที่โรงเรียนในโครงการตั งอยู่ 
    วิธีด าเนินการ 

1) ส้ารวจ/วิเคราะห์ศักยภาพพื นที่ของโรงเรียน และวางแผนส่งเสริมการจัดท้าแปลงผลิตพืช   
โดยออกแบบผังแปลงในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การผลิตแบบแปลง แบบภาชนะเหลือใช้ แบบยกแคร่ เป็นต้น 

2) ประชุมวางแผนการด้าเนินงานร่วมกับครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพ่ือวางแผนการผลิต 
จัดท้าแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคและโภชนาการของนักเรียนได้รับสารอาหาร 
ที่ครบถ้วนเน้นให้นักเรียนบริโภคพืชที่ปลอดภัย หลากหลายชนิดทั งพืชผักและไม้ผล การผลิตต้องมีความ
ต่อเนื่องและมีผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคตลอดปีการศึกษา 

3) ส่งเสริมและฝึกปฏิบัติจริงในการจัดท้าแปลงเกษตรแบบมีส่วนร่วม เน้นให้ครู นักเรียน  
และผู้ปกครอง เกิดกระบวนการเรียนรู้  มีความรู้ทักษะในด้านการเกษตร เช่น การผลิตพืชประเภทต่าง ๆ  
การผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืช และการป้องกันก้าจัดโรคแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน เป็นต้น 

4) จัดท้าฐานเรียนรู้ด้านการผลิตพืชเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
5) สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรตามความต้องการของโรงเรียน 
6) ให้ค้าปรึกษาแนะน้า ติดตามผลการด้าเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
7) เมื่อด้าเนินการเสร็จสิ นแล้ว รายงานผลในระบบ e - project และแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผล

ของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ กสก.) และรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีให้กรมฯ ทราบ 
5.3 ขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ระดับครัวเรือนของหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ จ านวน 220 หมู่บ้าน 
 (ในหมู่บ้านทีโ่รงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตั้งอยู ่พื้นที่ 40 จังหวัด จ านวน 220 โรงเรียน) 

ผู้ด าเนินการ : ส้านักงานเกษตรจังหวัด/ส้านักงานเกษตรอ้าเภอในพื นที่ที่มีโรงเรียนต้ารวจ
ตระเวนชายแดนตั งอยู่ 

วิธีด าเนินงาน 
1) คัดเลือกหมู่บ้านที่เป็นที่ตั งของโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนในโครงการฯ พร้อมคัดเลือก

เกษตรกรทีมี่ความสนใจที่จะเรียนรู้และน้าองค์ความรู้จากโรงเรียนไปปฏิบัติที่บ้านจ้านวน 20 ราย/หมู่บ้าน 
2) จัดท้าแผนความต้องการของเกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนความต้องการ 
3) ด้าเนินการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู ่ระดับ

ครัวเรือนของหมู่บ้าน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมให้ค้าปรึกษา ติดตามผลการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

4) จังหวัดจัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
5) เมื่อด้าเนินการเสร็จสิ นแล้ว รายงานผลในระบบ e - project และแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผล

ของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ กสก.) และรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีให้กรมฯ ทราบ 
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***หมายเหตุ เนื่องจากส้านักพระราชวัง ได้แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องข้อมูลสถานศึกษา
ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชด้าริ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะมีโรงเรียนในโครงการฯ 
ที่กรมส่งเสริมการเกษตรด้าเนินการ เพิ่มเติม 4 โรงเรียน ดังนี  

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เพิ่มเติม จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 
  1) ศกร.ตชด.บ้านแม่คอง ต้าบลแม่ศึก อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
  2) ศกร.ตชด.บ้านเทอคี (ห้วยสินา) ต้าบลแม่ตื่น อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  
***ทั้งนี้ กรมฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ให้จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก

เพ่ือด้าเนินกิจกรรม ข้อ 5.1 5.2 และ 5.3 เพิ่มเติมทั้ง 2 โรงเรียน 
โรงเรียนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพิ่มเติม 2 โรงเรียน ได้แก่ 

1) โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ ต้าบลเลยวังไสย์ อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
2) โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ ต้าบลนิคมห้วยผึ ง อ้าเภอห้วยผึ ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

***ทั้งนี้ กรมฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ให้จังหวัดเลย และจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพ่ือด้าเนินกิจกรรม ข้อ 5.2 เพิ่มเติมท้ัง 2 โรงเรียน 

 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

 
กิจกรรม 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ถ่ายทอดความรู ้
ด้านการเกษตรให้กับครู 
นักเรียน และผู้ปกครอง  

 
2. ส่งเสริมการจัดท้าแปลง
ผลิตพืชในโรงเรียน 
 
 
3. ขยายผลการพัฒนาจาก
โรงเรียนสู่ระดับครัวเรือน 
ของหมู่บ้านที่โรงเรียน ตชด. ตั งอยู่ 
 
4. ให้ค้าปรึกษาแนะน้า 
ติดตามผลการด้าเนินงาน 
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
 
5. รายงานผลการด้าเนินงาน
ประจ้าปีให้กรมฯ ทราบ 

            

 
7. ระยะเวลา 
 ด้าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564  - เดือนกันยายน 2565 
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8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
         8.1 ผลผลิต (Output) 

       1) ครู นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน จ้านวน 2,640 ราย มีทักษะความรู้
ทางด้านการเกษตร ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และฝึกทักษะในหลักสูตร การผลิตพืช การขยายพันธุ์พืช การผลิตและ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช การป้องกันและก้าจัดโรคแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน และการแปรรูปถนอมอาหารจาก
ผลผลิตทางการเกษตร 
      2) โรงเรียนในโครงการ จ้านวน 787 โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมการจัดท้าแปลงผลิตพืชในโรงเรียน
และน้าผลผลิตมาประกอบเลี ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 
      3) หมู่บ้านที่โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนตั งอยู่ จ้านวน 222 หมู่บ้าน ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ขยายผลองค์ความรู้การพัฒนาจากโรงเรียนสู่ระดับครัวเรือนของหมู่บ้านที่โรงเรียนตั งอยู่ 

     8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
     1) ครู นักเรียน และผู้ปกครอง สามารถน้าทักษะความรู้ทางด้านการเกษตรที่ได้รับไปปรับใช้ในครัวเรือนได้ 

      2) โรงเรียนมีแปลงเกษตรที่มีผลผลิตน้ามาประกอบเลี ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนเพียงพอ
ตลอดปีการศึกษาและมีความต่อเนื่อง รวมทั งสามารถแบ่งปันผลผลิตไปยังครัวเรือนของนักเรียน 
      3) โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบขยายผลองค์ความรู้สู่หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ 
และพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

     8.3 ตัวชี้วัด 
    เชิงปริมาณ  
     1) จ้านวนครู นักเรียน และผู้ปกครอง ของโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน ได้รับการถ่ายทอด

ความรู้ด้านการผลิตพืช การขยายพันธุ์พืช การผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช การป้องกันและก้าจัดโรคแมลง
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน และการแปรรูปถนอมอาหาร 

     2) จ้านวนโรงเรียนที่ท้าแปลงเกษตรเพื่อผลิตพืชเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
      3) จ้านวนหมู่บ้านที่โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนตั งอยู่ ได้รับการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็นต้นแบบได้ 

    เชิงคุณภาพ 
      โรงเรียนมีองค์ความรู้ ทักษะด้านการเกษตร เกิดกระบวนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ระหว่างครู 
นักเรียนและผู้ปกครอง ทั งด้านวิชาการและการฝึกปฏิบัติ ผลผลิตพืชจากแปลงเกษตรที่ผลิตได้ในโรงเรียนเพียงพอ 
และต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา นักเรียนได้บริโภคผักและผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ผลผลิตมีความปลอดภัย  
และสามารถขยายผลองค์ความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชนได้ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีทักษะองค์ความรู้ด้านการเกษตร เกิดกระบวนเรียนรู้วางแผนการจัดท้า  
แปลงเกษตรเพ่ือผลิตพืชเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนได้เพียงพอ และสามารถขยายผลองค์ความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชน 

10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
            กองส่งเสริมโครงการพระราชด้าริ การจัดการพื นที่และวิศวกรรมเกษตร 
            ผู้ประสานงาน :  นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล ผู้อ้านวยการกลุ่มโครงการพระราชด้าริ 
              โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2561 4878  มือถือ 095 649 4162 E - mail : Agrodev20@doae.go.th 
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เอกสารแนบที่ 1 

รายชื่อโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการ จ านวน 787 โรงเรียน 

ตารางรายช่ือโรงเรียนที่ด าเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง 
 

1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ปทุมธาน ี 14 โรงเรียน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. โรงเรียนร่วมใจประสิทธ์ิ หมู่ 1 บ้านคลองสิบสี่ ต.บึงคอไห 
อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธาน ี

 

2. โรงเรียนร่วมจิตประสาท หมู่ 6 บ้านร่วมจิตรประสาท ต.บึงคอไห   
อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธาน ี

 

3. โรงเรียนรวมราษฎรส์ามัคค ี หมู่ 4 บ้านสามัคคี ต.บึงคอไห   
อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธาน ี

 

4. โรงเรียนเจริญดีวิทยา หมู่ 10 บ้านคลองแปด ต.ล้าลูกกา 
อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธาน ี

 

5. โรงเรียนวัดโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  

6. โรงเรียนวัดฉาง ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  

7. โรงเรียนวัดหงศ์ปทุมาวาส 35/1 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  

8. โรงเรียนอนุบาลเมืองปทุมธาน ี ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  

9. โรงเรียนวัดบางคูวดั 7 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธาน ี  

10. โรงเรยีนวัดไพร่ฟ้า 33 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  

11. โรงเรยีนวัดบางเดื่อ 4 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  

12. โรงเรยีนวัดราษฏร์ศรัทธาท้า (ปทุมธรรมโชติ) 6 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  

13. โรงเรยีนบางนางบุญ 4 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  

14. โรงเรยีนวัดชินวราราม (เจรญิผลวิทยาเวศม์) 2 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  

2 พระนครศรีอยุธยา  1 โรงเรียน 1. โรงเรียนเจา้ฟ้าสร้าง ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  

3 
  
  
  
  
  
  

กรุงเทพมหานคร 
  
  
  
  
  
  

31 โรงเรียน 
  
  
  
  
  
  

1. โรงเรียนบ้านแบนชะโด หมู่ 11 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 

 

2. โรงเรียนสุเหรา่เกาะขุนเณร หมู่ 12 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 

 

3. โรงเรียนบ้ารุงวิวรรณวิทยา หมู่ 3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง  
กรุงเทพมหานคร 

 

4. โรงเรียนวิชูทิศ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

5. โรงเรียนวัดอินทราวาส หมู่ 22 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 

 

6. โรงเรียนวัดปรุณาวาส หมู่ 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

 

7. โรงเรียนวัดบึงทองหลาง หมู่ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 
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ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8. โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ ์ หมู่ 10 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

 

9. โรงเรียนหมูบ่้านเกาะโพธิ ์ หมู่ 10 แขวงแสมด้า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

 

10. โรงเรยีนคลองหนองใหญ ่ หมู่ 9 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  

11. โรงเรยีนเพี ยนพินอนุสรณ ์ หมู่ 3 แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร  

12. โรงเรยีนพรหมราษฎร์รังสรรค์ หมู่ 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน  
กรุงเทพมหานคร 

 

13. โรงเรยีนประภาสวิทยา หมู่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  
กรุงเทพมหานคร 

 

14. โรงเรยีนแก่นทองอุปถัมภ์ หมู่ 18 แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 

 

15. โรงเรยีนวัดสติาราม หมู่ 21 แขวงคลองมหานาค  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

 

16. โรงเรยีนวัดทองสัมฤทธ์ิ หมู่ 18 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุร ี 
กรุงเทพมหานคร 

 

17. โรงเรยีนวัดปลูกศรัทธา แขวงลาดกระบังเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 

 

18. โรงเรยีนลอยสายอนสุรณ ์ หมู่ 12 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร  

 

19. โรงเรยีนวัดเกาะสุวรรณาราม หมู่ 3 แขวงคลองถนน เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร  

 

20. โรงเรยีนวัดศรีนวลธรรมวิมล หมู่ 4 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร  

 

21. โรงเรยีนวัดสีชมพ ู หมู่ 4 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร  

 

22. โรงเรยีนสุเหร่าล้าแขก หมู่ 9 แขวงล้าผักชี เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร  

 

23. โรงเรยีนศิริวังวิทยาคาร หมู่ 10 แขวงคลองผักชี เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร  

 

24. โรงเรยีนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 หมู่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี ่
กรุงเทพมหานคร  

 

25. โรงเรยีนประชาราษฎร์บ้าเพญ็ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  

 

26. โรงเรยีนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)  ต.บางมด อ.จอมทอง กรุงเทพมหานคร  

27. โรงเรยีนวัดประชาระบือธรรม ต.นครไชยศรี อ.ดสุิต กรุงเทพมหานคร  

28. โรงเรยีนสามาแยกคลองหลอแหล ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง กรุงเทพมหานคร  
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ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง 

   29. โรงเรยีนวัดปากบ่อ ต.อ่อนนุช อ.สวนหลวง กรุงเทพมหานคร  

   30. โรงเรยีนวัดสังข์กระจาย (แจม่วิชาสอน) หมู่ – ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร  

   31. โรงเรยีนวัดนาคปรก 101 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร   

4 
  

ราชบุร ี
  

2 โรงเรียน 
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ ้าหิน หมู่ 5 บ้านถ ้าหิน ต.สวนผึ ง อ.สวนผึ ง จ.ราชบุร ี  

2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง หมู่ 8 บ้านตะโกบน ต.สวนผึ ง อ.สวนผึ ง  
จ.ราชบุร ี

 

5 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กาญจนบุร ี
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

15 โรงเรียน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า หมู่ 5 บ้านทิไล่ป้า ต.ไลโ่ว่ อ.สังขละบุรี  
จ.กาญจนบุร ี

 

2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพฯ หมู่ 5 บ้านเวียดาดี  ต.หนองลู อ.สงัขละบุร ี
จ.กาญจนบุร ี

 

3. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 หมู่ 1 บ้านตีนตก ต.เขาโจด อ.ศรสีวัสดิ์  
จ.กาญจนบุร ี

 

4. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง หมู่ 7 บ้านพุหว้า ต.วังกระแจ อ.ไทรโยค 
จ.กาญจนบุร ี

 

5. ศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้าน 
แม่น ้าน้อย 

หมู่ 5 บ้านแม่น ้าน้อย ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุร ี

 

6. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนฮงเค็ลไทย หมู่ 4 บ้านมะเซอย่อ ต.บ้องตี  อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุร ี

 

7. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช หมู่ 1 บ้านสะเนพ่อง ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุร ี
จ.กาญจนบุร ี

 

8. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร หมู่ 1 บ้านอีปู่ ต.ปลิ๊อก อ.ทองผาภูมิ  
จ.กาญจนบุร ี

 

9. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์  
(มร.เจอรเ์ก้น มูลเดอร์ อุปถัมภ์) 

หมู่ 4 บ้านเรดาร์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุร ี
จ.กาญจนบุร ี

 

10. โรงเรยีนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อคคี ่ หมู่4 บ้านปลิ็อคคี ต.ปลิ็อค อ.ทองผาภูม ิ
จ.กาญจนบุร ี

 

11. โรงเรยีนต้ารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสิน ี หมู่ 1 บ้านลา้สมอ ต.บ้องตี ล่าง อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุร ี

 

12. โรงเรยีนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลติี ล่าง  
(หลวงประกอบฯ) 

หมู่ 4 บ้านคลิตี ล่าง ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ  
จ.กาญจนบุร ี

 

13. ศูนย์การเรียนตา้รวจตระเวนชายแดน 
ท่านผู้หญิงมณีรตัน์ บุนนาค (ปางสนุก) 

หมู่ 6 ต.ไลโ่ว่ อ.สังขละบรุี จ.กาญจนบุร ี  

14. ศูนย์การเรียนตา้รวจตระเวนชายแดน 
บ้านไกรเกรียง 

หมู่ 3 บ้านไกรเกรียง ต.เขาโจด อ.ศรีสวสัดิ์  
จ.กาญจนบุร ี

 

15. โรงเรยีนบ้านองหล ุ หมู่ 3 บ้านองหลุ ต.นาสวน อ.ศรสีวัสดิ ์
จ.กาญจนบุร ี

 

6 
  
  

ประจวบครีีขันธ ์
  
  

9 โรงเรียน 
  
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย หมู่ 7 บ้านคลองน้อย ต.ห้วยสตัว์ใหญ่ อ.หัวหิน  
จ.ประจวบครีีขันธ ์

 

2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ หมู่ 11 บ้านแพรกตะคร้อ ต.บึงนคร อ.หัวหิน  
จ.ประจวบครีีขันธ ์

 

 
*หมายเหตุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีจา้นวน 31 โรงเรียน  
1. โรงเรียนในสังกัดกทม. 29 โรงเรียน 
2. โรงเรียนในสังกัดสพฐ. 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนาคปรกและโรงเรียนวัดสงัข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) 
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ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง 

 
  

3. โรงเรียนต้ารวจตา้รวจตระเวนชายแดน 
บ้านป่าหมาก 

บ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามรอ้ยยอด 
จ.ประจวบครีีขันธ ์

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

4. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอ ู หมู่ 3 บ้านป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน 
จ.ประจวบครีีขันธ ์

 

5. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ หมู่ 9 บ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี  
จ.ประจวบครีีขันธ ์

 

6. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว หมู่ 1 บ้านเขาจา้ว ต.เขาจ้าว อ.ปราณบรุี  
จ.ประจวบครีีขันธ ์

 

7. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน หมู่ 4 บ้านท่าวังหิน ต.เขาจา้ว อ.ปราณบรุ ี
จ.ประจวบครีีขันธ ์

 

8. ศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านครีีล้อม หมู่ 1 บ้านคีรลี้อม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย 
จ.ประจวบครีีขันธ ์

 

9. โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ ง หมู่ 4 บ้านห้วยผึ ง ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน 
จ.ประจวบครีีขันธ ์

 

7 
  
  

เพชรบุร ี
  
  

3 โรงเรียน 
  
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก หมู่ 2 บ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง  
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบรุ ี

 

2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก หมู่ 9 บ้านปางไม้ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน 
จ.เพชรบุร ี

 

3. ศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนอินทรีย์อาสา 
(บ้านปาเกอะญอ) 

ม.6 ต.ปา่เด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  

8 
  
  
  
  
  

จันทบุร ี
  
  
  
  
  

6 โรงเรียน 
  
  
  
  
  

1. โรงเรียนต้าตระรวจเวนชายแดนบ้านคลองแดง หมู่ 12 บ้านคลองแดง ต.พวา อ.แก่งหางแมว  
จ.จันทบุร ี

 

2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน ์
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 

หมู่ 16 บ้านหนองบอน ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว 
จ.จันทบุร ี

 

3. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม หมู่ 11 บ้านบ่อชะอม ต.พวา อ.แก่งหางแมว 
จ.จันทบุร ี

 

4. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว หมู่ 4 บ้านหางแมว ต.ขุนช่อง อ.แก่งหางแมว  
จ.จันทบุร ี

 

5. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านน ้าแดง หมู่ 6 บ้านน ้าแดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุร ี  

6. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะล ิ
ประเวศน์วิทยา 

หมู่ 8 บ้านคลองมะลิ ต.อ่างคีรี อ.มะขาม 
จ.จันทบุร ี

 

9 
  
  
  
  

สระแก้ว 
  
  
  
  

11 โรงเรียน 
  
  
  
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภ ี หมู่ 3 บ้านเขาสารภี ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ  
จ.สระแก้ว 

 

2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านน ้าอ้อม หมู่ 10 บ้านน ้าอ้อม ต.เขาสามสบิ อ.เขาฉกรรจ์  
จ.สระแก้ว 

 

3. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านวังศรีทอง หมู่ 15 บ้านวังโพธิ์เงิน ต.วังสมบรูณ์  
อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 

 

4. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ หมู่ 5 บ้านทุ่งกบินทร์ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์  
จ.สระแก้ว 

 

5. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนการบินไทย หมู่ 9 บ้านการบินไทย ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด  
จ.สระแก้ว 
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ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

6. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย หมู่ 5 บ้านคลองตะเคยีนชัย  
ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน ้าเย็น จ.สระแก้ว 

 

7. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ หมู่ 11 บ้านคลองชล ต.วังทอง  
อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 

 

8. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบ้ารุง 1 หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ป่าไร่  
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

 

9. โรงเรียนบ้านคลองเจรญิสุข หมู่ 2 บ้านคลองเจรญิสุข ต.วังทอง 
อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 

 

10. โรงเรยีนบ้านโคกน้อย หมู่ 4 บ้านโคกน้อย ต.วังทอง  
อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 

 

11. โรงเรยีนบ้านท่าผักชี หมู่ 6 บ้านท่าผักชี ต.พระเพลิง 
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 

 

10 
  
  

ฉะเชิงเทรา 
  
  

3 โรงเรียน 
  
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว หมู่ 19 บ้านนายาว ต.ท่ากระดาน  
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

 

2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนมัธยมพระราชทานนายาว หมู่ 18  บ้านทุ่งเหียง ต.ท่ากระดาน 
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

 

3. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน  
(มูลนิธิสุมติรเลิศสุมติรกลุอุปถัมภ์) 

หมู่ 16 บ้านนาอิสาน ต.ท่ากระดาน 
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

 

11 
  

ตราด 
  

2 โรงเรียน 
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม  
(มูลนิธิสุมติรเลิศสุมติรกลุอุปถัมภ์) 

หมู่ 3 บ้านท่ากุ่ม ต.ท่ากุม่ อ.เมือง จ.ตราด  

2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด  
(สาขาบ้านท่ากุ่ม) 

หมู่ 7 บ้านเขาฉลาด ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง  
จ.ตราด 
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นครนายก 
  
  
  
  
  
  
  
  

20 โรงเรียน 
  
  
  
  
  
  
  
  

1. โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม หมู่ 4 บ้านคลองสะท้อน ต.พรหมณี  
อ.เมือง จ.นครนายก 

 

2. โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ ์ หมู่ 3 บ้านป่าส้าน ต.พรหมณี อ.เมือง  
จ.นครนายก 

 

3. โรงเรียนวัดธรรมปญัญา หมู่ 7 บ้านปากกระทุ่ม ต.พรหมณี อ.เมือง  
จ.นครนายก 

 

4. โรงเรียนวัดหนองเตยตั งตรงจิตร 8    หมู่ 6 บ้านหนองเตย ต.พรหมณี อ.เมือง  
จ.นครนายก 

 

5. โรงเรียนวัดโคกล้าดวน หมู่ 9 บ้านโคกล้าดวน ต.พรหมณ ีอ.เมือง  
จ.นครนายก 

 

6. โรงเรียนวัดวังปลาจีด หมู่ 15 บ้านวังปลาจีด ต.พรหมณ ีอ.เมือง  
จ.นครนายก 

 

7. โรงเรียนวัดสันตยาราม หมู่ 12 บ้านหนองแสนตอ ต.พรหมณี  
อ.เมือง จ.นครนายก 

 

8. โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม หมู่ 13 บ้านจปร. ต.พรหมณี อ.เมือง  
จ.นครนายก 

 

9. โรงเรียนวัดเขาน้อย หมู่ 2 บ้านเขาน้อยพรหมณี ต.พรหมณี  
อ.เมือง จ.นครนายก 

 

   10. โรงเรยีนวัดท่าด่าน หมู่ 2 บ้านท่าด่าน ต.หินตั ง อ.เมอืง  
จ.นครนายก 

 
11. โรงเรยีนวัดท่าชัย หมู่ 4 บ้านท่าชัย ต.หินตั ง อ.เมือง  

จ.นครนายก 
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ที ่ จังหวัด จ ำนวน
โรงเรียน ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง 

   
12. โรงเรยีนวัดหุบเมย หมู่ 5 บ้านหุบเมย ต.หินตั ง อ.เมือง 

จ.นครนายก 
 

13. โรงเรยีนวัดวังยายฉิม หมู่ 6 บ้านวังยายฉิม ต.หินตั ง อ.เมือง  
จ.นครนายก 

 

14. โรงเรยีนวัดพราหมณ ี หมู่ 9 บ้านพราหมณี ต.สาลิกา อ.เมือง  
จ.นครนายก 

 

15. โรงเรยีนวัดสมบูรณ์สามัคค ี หมู่ 10 บ้านปากช่อง ต.เขาพระ อ.เมือง  
จ.นครนายก 

 

16. โรงเรยีนวัดเกาะกระชาย หมู่ 3 บ้านเกาะกระชาย ต.เขาพระ  
อ.เมือง จ.นครนายก 

 

17. โรงเรยีนบ้านคลอง 14 หมู่ 3 บ้านคลอง 14 ใต้แอน ต.ชมุพล  
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 

 

18. โรงเรยีนวัดพลอยกระจ่างศร ี หมู่ 11 บ้านพลอยกระจ่างศรี  
ต.บางสมบรูณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 

 

19. โรงเรยีนบ้านหนองกันเกรา หมู่ 5 บ้านหนองกันเกรา ต.ศรีกะอาง  
อ.บ้านนา จ.นครนายก 

 

20. โรงเรยีนวัดเขาส่องกล้อง หมู่ 12 บ้านกะเหรียง ต.เขาเพิ่ม  
อ.บ้านนา จ.นครนายก 
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นครพนม 
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 
 

8 โรงเรียน 
  
  
  
  
  
  
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา หมู่ 8 บ้านน้อยลวงมอง ต.พระทาย  
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 

 

2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 หมู่ 6 บ้านโนนอุดมดี ต.ดอนเตยกิ่ง  
อ.นาทม จ.นครพนม 

 

3. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ หมู่ 7 บ้านหนองดู่ ต.นาใน อ.โพนสวรรค์  
จ.นครพนม 

 

4. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ หมู่ 5 บ้านหาดทรายเพ ต.พระทาย 
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 

 

5. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคค ี หมู่ 12 บ้านนาสามัคคี ต.นาทมกิ่ง  
อ.นาทม จ.นครพนม 

 

6. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเคล็ หมู่ 6 บ้านโนนขาม ต.นาใน อ.โพนสวรรค์  
จ.นครพนม 

 

7. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง หมู่ 2 บ้านปากห้วยม่วง ต.นาเข  
อ.บ้านแพง จ.นครพนม 

 

8. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสรมิ หมู่ 10 บ้านนากระเสริม ต.พนอม  
ต.ท่าอุเทน จ.นครพนม 
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เลย 
 

 
 

9 โรงเรียน 
 

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ หมู่ 4 บ้านนาปอ ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 

2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บ้ารุง หมู่ 8 บ้านห้วยลาด ต.นาดี อ.ด่านซ้าย  
จ.เลย 

 

 

 

 

3. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู หมู่ 5 บ้านวังชมภู ต.ทรัพย์ไพรวลัย ์
อ.เอราวัณ จ.เลย 

4. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า หมู่ 5 บ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม  
จ.เลย 



13 
 

ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง 

   
5. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบลิ หมู่ 9 บ้านเหมืองทอง ต.เชียงกลม 

อ.ปากชม จ.เลย 
 

6. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด หมู่ 5 บ้านนานกปีด ต.ห้วยบ่อซืน 
อ.ปากชม จ.เลย 

 

7. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน หมู่ 9 บ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง  
จ.เลย 

 

8. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว หมู่ 4 บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน  
อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

 

9. โรงเรียนบ้านเลยวังไสย ์  หมู่ 1 ต.เลยวังไสย์ อ.ภหูลวง จ.เลย  

15 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

อุดรธาน ี
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11 โรงเรียน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู  
(มูลินิธิสุมติรฯ) 

หมู่ 8 บ้านนาชมภู ต.บ้านก้อง อ.นายูง 
จ.อุดรธาน ี

 

2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม หมู่ 8 บ้านห้วยเวียงงาม ต.นายูง อ.นายูง  
จ.อุดรธาน ี

 

3. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง หมู่ 11 บ้านเมืองทอง ต.โนนทอง อ.นายูง 
จ.อุดรธาน ี

 

4. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน หมู่ 7 บ้านเทพภเูงิน ต.น ้าโสม อ.น ้าโสม  
จ.อุดรธาน ี

 

5. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยหมากหล่้า หมู่ 6 ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด  
จ.อุดรธาน ี

 

6. โรงเรียนบ้านสมประสงค ์ หมู่ 8 บ้านสมประสงค์ ต.โนนทอง อ.นายูง  
จ.อุดรธาน ี

 

7. โรงเรียนบ้านดอนบาก หมู่ 3 บ้านโคก ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม  
จ.อุดรธาน ี

 

8. โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบรูณ ์ หมู่ 4 บ้านเลิงถ่อน ต.หนองหญ้าไซ  
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธาน ี

 

9. โรงเรียนบ้านนามั่ง หมู่ 3 บ้านนามั่ง ต.บา้นยวด อ.สร้างคอม  
จ.อุดรธาน ี

 

10.โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ หมู่ 1 บ้านสงเปลือย ต.เสอเพลอ 
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธาน ี

 

11. โรงเรยีนบ้านดงดารา หมู่ 2 บ้านดงดารา ต.อ้อมก่อ อ.บ้านดุง  
จ.อุดรธาน ี

 

16 บึงกาฬ 8 โรงเรียน 1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก ้ หมู่ 7 บ้านหนองตะไก ้ต.โป่งเปือย 
อ.เมือง จ.บึงกาฬ 

 

   2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม ้ หมู่ 8 บ้านห้วยดอกไม้ ต.วิศิษฐ ์อ.เมือง  
จ.บึงกาฬ 

 

   3. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง หมู่ 8 บ้านนาแวง ต.นาสวรรค์ อ.เมือง  
จ.บึงกาฬ 

 

   4. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านค้าชมภ ู หมู่ 9 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ  

   5. ศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี หมู่ 13 บ้านไทยเสรี ต.เซกา อ.เซกา  
จ.บึงกาฬ 

 

   6. โรงเรียนบ้านนาด้าแคน หมู่ 3 บ้านนาค้าแคน ต.นาแสง อ.ศรีวิไล  
จ.บึงกาฬ 
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ที ่ จังหวัด จ ำนวน
โรงเรียน ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง 

   
7. โรงเรียนชุมชนบ้านซาง หมู่ 1 บ้านซาง ต.บ้านซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ  

8. โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 หมู่ 4 บ้านห้วยสะอาด ต.ถ ้าเจริญ 
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 

 

17 หนองคาย 1 โรงเรียน 1. โรงเรียนอาโอยาม่า 2 หมู่ 1 บ้านด่านศรสีุข ต.ด่านศรีสขุ 
อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 
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สกลนคร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

31 โรงเรียน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. โรงเรียนบ้านอุ่มจาน หมู่ 13 บ้านอุ่มจาน ต.อุ่มจาน 
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 

 

2. โรงเรียนบ้านโพนแพง (เจียรวนนท์อุทิศ 5) หมู่ 6 บ้านโพนแพง ต.โพธไิพศาล 
อ.กุสุมาลย ์จ.สกลนคร 

 

3. โรงเรียนบ้านกุดสะกอย หมู่ 7 บ้านกุดสะกอย ต.โพธิไพศาล 
อ.กุสุมาลย ์จ.สกลนคร 

 

4. โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม หมู่ 8 บ้านห้วยกอก ต.โพธิไพศาล  
อ.กุสุมาลย ์จ.สกลนคร 

 

5. โรงเรียนบ้านนาด ี หมู่ 1 บ้านนาด ีต.โพธิไพศาล อ.กสุุมาลย ์
จ.สกลนคร 

 

6. โรงเรียนบ้านโคกม่วง หมู่ 2 บ้านโคกม่วง ต.นาโพธ์ิ อ.กสุุมาลย ์
จ.สกลนคร 

 

7. โรงเรียนนาโพธ์ิครุุราษฎร์พัฒนา หมู่ 1 บ้านนาโพธ์ิ ต.นาโพธิ์ อ.กุสมุาลย ์
จ.สกลนคร 

 

8. โรงเรียนแก้งค้าประชาสามัคค ี หมู่ 3 บ้านแก้งท่าลับ ต.อุม่จาน อ.กุสุมาลย ์
จ.สกลนคร 

 

9. โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร หมู่ 7 บ้านหนองบัวสร้าง ต.อุ่มจาน 
อ.กุสุมาลย ์จ.สกลนคร 

 

10. โรงเรยีนบ้านซ่งเตา่ หมู่ 6 บ้านซ่งเต่า ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย ์
จ.สกลนคร 

 

11. โรงเรยีนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพท่ี 211      หมู่ 11 บ้านแสนพัน ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย ์
จ.สกลนคร 

 

     
12. โรงเรยีนบ้านกุงศร ี หมู่ 1 บ้านกุงศรี ต.นาเพียง อ.กุสมุาลย ์

จ.สกลนคร 
 

  
13. โรงเรยีนนาเพียงสว่างวิทยานกุูล หมู่ 3 บ้านนาเพยีงใหม่ ต.นาเพียง 

อ.กุสุมาลย ์จ.สกลนคร 
 

   14. โรงเรยีนบ้านอีกุด หมู่ 2 บ้านอีกุด ต.กสุุมาลย์ อ.กุสมุาลย ์
จ.สกลนคร  

   15. โรงเรยีนอนุบาลกสุุมาลย ์ หมู่ 1 บ้านกุสมุาลย ์ต.กุสมุาลย ์อ.กุสุมาลย ์
จ.สกลนคร  

   16. โรงเรยีนชุมชนนิรมัย หมู่ 10 บ้านโนนค้า ต.กสุุมาลย์ อ.กุสุมาลย ์
จ.สกลนคร  

   17. โรงเรยีนบ้านกุดฮ ู หมู่ 4 บ้านกุดฮู ต.โพธไิพศาล อ.กุสุมาลย ์
จ.สกลนคร  

   18. โรงเรยีนไพศาลวิทยา หมู่ 3 บ้านโพธิไพศาล ต.โพธิไพศาล 
อ. กุสุมาลย์ จ.สกลนคร  

19. โรงเรยีนบ้านม่วงวิทยา หมู่ 5 บ้านม่วง ต.นาโพธิ ์อ.กุสุมาลย ์
จ.สกลนคร  
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ที ่ จังหวัด 

 

จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง 

   
20. โรงเรยีนบ้านบอนสหราษฎรอ์ุทิศ หมู่ 3 บ้านบอน ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย ์

จ.สกลนคร 
 

21. โรงเรยีนบ้านสนามบิน หมู่ 8 บ้านสนามบิน ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย ์
จ.สกลนคร 

 

22. โรงเรยีนบ้านโคกสะอาด หมู่ 4 บ้านโคกสะอาดต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย ์
จ.สกลนคร 

 

23. โรงเรยีนบ้านงิ วสิรริาษฎร์บ้ารุง หมู่ 5 บ้านงิ ว ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย ์
จ.สกลนคร 

 

24. โรงเรยีนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) หมู่ 7 บ้านหนองปลาตอง ต.นาเพยีง 
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 

 

25. โรงเรยีนบ้านนาเพียงเก่าสนธริาษฎรส์ามัคค ี หมู่ 2 บ้านหนองปลาตอง ต.นาเพยีง  
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 

 

26. โรงเรยีนนาเพียงสว่าง (สาขาศรีคงค้า) หมู่ 5 บ้านศรคีงค้า ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย ์
จ.สกลนคร 

 

27. โรงเรยีนกุสุมาลย์วิทยาคม หมู่ 1 ต.อุ่มจาม อ.กุสมุาลย ์จ.สกลนคร  

28. โรงเรยีนโพธิแสนวิทยา หมู่ 11 บ้านแสนพัน ต.สามพัน อ.กุสุมาลย ์
จ.สกลนคร 

 

29. โรงเรยีนท่านผู้หญิงจันทิมาพึง่บารม ี หมู่ 12 บ้านสร้างค้อ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน 
จ.สกลนคร 

 

30. โรงเรยีนต้ารวจตระเวนชายแดนค๊อกนิสไทยฯ หมู่ 9 บ้านพรหมศรีธาตุ ต.แมดนาท่ม 
อ.โคกศรสีุพรรณ จ.สกลนคร 

 

  31. โรงเรยีนบ้านม่วงพิทยา หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร  

19 ขอนแก่น 3 โรงเรียน 1. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด หมู่ 6 บ้านโนนสะอาด ต.ดอนคู ่
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น  

   2. โรงเรียนบ้านกุดหว้า หมู่ 9 บ้านกุดหว้า ต.ดอนคู่  
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น  

   3. โรงเรียนบ้านศภุชัย หมู่ 5 บ้านศุภชัย ต.คึมชาด  
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น  

20 หนองบัวล้าภ ู 3 โรงเรียน 1. โรงเรียนกุดหานสามัคค ี หมู่4 บ้านหนองผือ ต.หนองแก 
อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล้าภ ู  

   2. โรงเรียนบ้านวังหินซา หมู่ 9 บ้านวังหินซา ต.ดงมะไฟ 
อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภ ู  

   3. โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง หมู่ 2 บ้านโคกปา่กุง ต.หนองเรือ อ.โนนสัง  
จ.หนองบัวล้าภ ู

 
21 มุกดาหาร 2 โรงเรียน 1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนท่าอากาศยานฯ  

(บ้านถาวรพนา 100 ปี) 
หมู่ 12 บ้านถาวรพนา ต.กกตมู อ.ดงหลวง  
จ.มุกดาหาร 

   2. ศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน 
ชุมชนใต้ร่มพระบารม ี

ต.บ้านค้อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร 
 

22. สงขลา 12 โรงเรียน 1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก หมู่ 3 บ้านประกอบออก ต.ประกอบ 
อ.นาทวี จ.สงขลา  

   2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านส้านักเอ๊าะ หมู่ 5 บ้านสา้นักเอาะ ต.เขาแดง 
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  
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ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง 

   
3.  โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนเชิญ – พิศลยบตุร หมู่ 9 บ้านช่อนทอง ต.ทับช้าง อ.นาทว ี

จ.สงขลา 
 

4. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนทุ่งไม้ด้วน 2 หมู่ 4 บ้านชายควน ต.ปาดังเบซาร์ 
อ.สะเดา จ.สงขลา 

 

5. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย หมู่ 11 บ้านบาโรย ต.ปาดังเบซาร์ 
อ.สะเดา จ.สงขลา 

 

6. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 หมู่ 4 บ้านน ้าเช่ียว ต.เขาแดง 
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 

 

7. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ หมู่ 6 บ้านทุ่งสบายใจ ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา  
จ.สงขลา 

 

8. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย หมู่ 6 บ้านหาดทราย ต.ธารครีี อ.สะบ้าย้อย  
จ.สงขลา 

 

9. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา หมู่ 6 บ้านหัวควน ต.ส้านักแต้ว อ.สะเดา  
จ.สงขลา 

 

10. โรงเรยีนต้ารวจตระเวนชายแดน 
พล.อ.นวล - คุณหญิงบานช่ืน จันทร์ตร ี

หมู่ 5 ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  

11.โรงเรียนส่งเสรมิอิสลาม หมู่ 4 ต.ปลักหน ูอ.นาทวี จ.สงขลา  

12. โรงเรยีนธรรมคีรีวิทยา หมู่ 6 ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  

23 
  

ตรัง 
  

2 โรงเรียน 
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชา
บ้ารุง 

หมู่ 14 บ้านเจ้าพระยา ต.ปะเหลยีน  
อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง  

   2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ 6 บ้านหินจอก ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน  
จ.ตรัง  

24 
  

สตูล 
  

2 โรงเรียน 
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง หมู่ 11 บ้านปาลม์ไทย ต.ควนกาหลง 
อ.ควนกาหลง จ.สตูล  

   2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค ์ หมู่ 4 บ้านลา้ปาด ต.ควนกาหลง 
อ.ควนกาหลง จ.สตูล  

25 ยะลา 8 โรงเรียน 1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ หมู่ 8 บ้านปาโจแมเราะ ต.แม่หวาด 
อ.ธารโต จ.ยะลา  

   2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4 หมู่ 2 บ้านวังไทร ต.แม่หวาด อ.ธารโต 
จ.ยะลา  

   3. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร ์ หมู่ 6 บ้านบาตปููเตะ๊ ต.บ้านแหร อ.ธารโต  
จ.ยะลา  

   4. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 หมู่ 3 บ้านสะป็อง ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา  

   5. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเทพฯ  

หมู่ 5 บ้านไบ ้ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 
 

   6. ศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านภักด ี บ้านภักดี หมู่ 5 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา  

   7. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน ์ หมู่ 6 บ้านปะแต ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา  

   8. โรงเรียนอิสลามศาสนด์ารสุอิสลาม หมู่ 3 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา  
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ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง 

26 พัทลุง 1 โรงเรียน 1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก หมู่ 9 บ้านควนตะแบก ต.เกาะเตา่  
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 

 

27 
  
  
  
  
  
  

นราธิวาส 
  
  
  
  
  
  

32 โรงเรียน 
  
  
  
  
  
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอฯ หมู่ 3 บ้านตืองอ ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร  
จ.นราธิวาส 

 

2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ หมู่ 8 บ้านไอร์จาดา ต.โคกสะตอ  
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 

 

3. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ หมู่ 2 บ้านละโอ ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร  
จ.นราธิวาส 

 

4. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต หมู่ 4 บ้านไอร์บือแต ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ  
จ.นราธิวาส 

 

5. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ หมู่ 6 บ้านลีนานนท์ ต.สุคริิน อ.สคุิริน  
จ.นราธิวาส 

 

6. โรงเรียนบ้านท้าเนยีบ หมู่ 6 บ้านท้าเนียบ ต.ล้าภู อ.เมือง 
จ.นราธิวาส 

 

7. โรงเรียนบ้านบางมะนาว หมู่ 1 บ้านบางมะนาว ต.กะลุวอเหนือ 
อ.เมือง จ.นราธิวาส 

 

   8. โรงเรียนบ้านธรรมเจรญิ หมู่ 6 บ้านธรรมเจริญ ต.โคกสะตอ  
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  

   9. โรงเรียนบ้านปลักปลา หมู่ 8 บ้านปลักปลา ต.ล้าภู อ.เมอืง  
จ.นราธิวาส  

   10. โรงเรยีนบ้านค่าย หมู่ 2 บ้านค่าย ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง  
จ.นราธิวาส  

   11. โรงเรยีนเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  หมู่ 4 บ้านเขาตันหยง ต.กะลุวอเหนือ  
อ.เมือง จ.นราธิวาส  

   12. โรงเรยีนบ้านโคกสยา หมู่ 8 บ้านโคกสยา ต.กะลุวอเหนอื 
อ.เมือง จ.นราธิวาส  

   13. โรงเรยีนบ้านหัวเขา หมู่ 6 บ้านพิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ 
อ.เมือง จ.นราธิวาส  

   14. โรงเรยีนวัดพระพุทธ หมู่ 3 บ้านวัดพระพุทธ ต.พร่อน อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส  

   15. โรงเรยีนบ้านเปล หมู่ 3 บ้านเปล ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง  
จ.นราธิวาส  

   16. โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 10 หมู่ 5 บ้านใหม่ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง  
จ.นราธิวาส  

   17. โรงเรยีนบ้านโคกศลิา หมู่ 6 บ้านโคกศิลา ต.กะลุวอ อ.เมือง 
จ.นราธิวาส  

   18. โรงเรยีนบ้านปาหนัน หมู่ 4 บ้านปาแน ต.ศรสีาคร อ.ศรีสาคร  
จ.นราธิวาส  

   19. โรงเรยีนบ้านคีรรีาษฎร์รังสฤษดิ์ หมู่ 4 บ้านสันคีรี ต.กาหลง อ.ศรสีาคร  
จ.นราธิวาส  

   20. โรงเรยีนบ้านไอร์โซ หมู่ 5 บ้านไอร์โซ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ  
จ.นราธิวาส  
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ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง 

   
21. โรงเรยีนบ้านศาลาใหม ่ หมู่ 3 บ้านศาลาใหม่ ต.ศาลาใหม ่อ.ตากใบ  

จ.นราธิวาส 
 

22. โรงเรยีนอัตเตาพีกียะห์อสิลามียะห ์ หมู่ 1 บ้านซากอ ต.ซากอ อ.ศรีสาคร  
จ.นราธิวาส 

 

23. โรงเรยีนดารุลฮิกมะห ์ หมู่ 1 บ้านปูโม๊ะ ต.กาลีซา อ.ระแงะ  
จ.นราธิวาส 

 

24. โรงเรยีนจรรยาอิสลาม หมู่ 3 บ้านศาลาใหม่ ต.ศาลาใหม ่ 
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

 

25. โรงเรยีนนิรันดรวิทยา หมู่ 9 บ้านตะโละแน็ง ต.บางปอ อ.เมือง 
จ.นราธิวาส 

 

26. โรงเรยีนอิบตีดาวิทยา หมู่ 7 บ้านบรจิ๊ะ ต.ปริจ๊ะ อ.รือเสาะ 
จ.นราธิวาส 

 

27. โรงเรยีนบ้านป่าไผ ่ หมู่ 2 บ้านป่าไผ่ ต.กาหลง อ.ศรสีาคร จ.นราธิวาส  

28. โรงเรยีนต้นตันหยง หมู่ 7 บา้นบริจ๊ะ ต.ปริจ๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  

29. โรงเรยีนอิสลามบูรพาวิทยา หมู่ 5 กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส  

30. โรงเรยีนนราวิทย์อิสลาม ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส  

31. โรเงรยีนสมนามิตรวิทยา หมู่ 6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส  

32. โรงเรยีนดาราวิทยา หมู่ 9 ต.ต้นหยงมสั อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  

28 
  
  
  
  
  
  
  

ปัตตาน ี
  
  
  
  
  
  
  

8 โรงเรียน 
  
  
  
  
  
  
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 หมู่ 4 บ้านบาละเมาะ ต.ปะโด อ.มายอ  
จ.ปัตตาน ี

 

2. โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า หมู่ 2 บ้านบางเก่า ต.บางเก่า อ.สายบุรี  
จ.ปัตตาน ี

 

3. โรงเรียนบ้านเจาะบาแน หมู่ 6 บ้านเจาะบาแน ต.ลุโบะยิโร อ.มายอ  
จ.ปัตตาน ี

 

4. โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา หมู่ 2 บ้านคลองหิน ต.ปากล่อ อ.โคกโพธ์ิ  
จ.ปัตตาน ี

 

5. โรงเรียนบ้านกูวิง หมู่ 2 บ้านสเุหล่า ต.ท่าน ้า อ.ปะนาเระ   
จ.ปัตตาน ี

 

6. โรงเรียนบากงพิทยา (บางเขา) หมู่ 2 บ้านบาง ต.บางเขา อ.หนองจิก   
จ.ปัตตาน ี 

 

7. โรงเรียนศาสน์อิสลามกะลาพอ หมู่ 11 บ้านกะลาพอ ต.เตระบอน  
อ.สายบุรี จ.ปัตตาน ี

 

8. โรงเรียนธรรมพิทยาคาร หมู่ 3 บ้านโคกกอ ต.ลุโบะยไิร อ.มายอ  
จ.ปัตตาน ี

 

29 แพร่ 1 โรงเรียน 1. โรงเรียนบ้านท่าวะ (สพฐ.) หมู่ 8 บ้านท่าวะ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่  

30 
  
  
  
  

น่าน 
  
  
  

67 โรงเรียน 
  
  
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน 
เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีฯ 

หมู่ 2 บ้านสะไล ต.บ่อเกลือเหนือ  
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

 2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 3 หมู่ 10 บ้านสว่าง ต.หนองแดน อ.แม่จริม 
จ.น่าน 

3. โรงเรียนลูกเสือรถไฟมักกะสัน หมู่ 1 บ้านห้วยลา ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน 
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ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง  

   
4. ห้องเรียนสาขาห้วยโป่ง (บ้านบ่อหลวง) หมู่ 15 บ้านห้วยโป่ง ต.บ่อเกลือใต้ 

อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
 

5. โรงเรียนบ้านน ้ารีพัฒนา หมู่ 12 บ้านน ้ารีพัฒนา ต.ขุนน่าน  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

6. โรงเรียนบ้านห้วยฟอง หมู่ 6 บ้านห้วยฟอง ต.ขุนน่าน  
อ. เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

7. โรงเรียนบ้านบวกหญ้า หมู่ 13 บ้านบวกหญ้า ต.ขุนน่าน  
อ. เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

8. โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ หมู่ 4 บ้านเปยีงซ้อ ต.ขุนน่าน  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

9. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว หมู่ 7 บ้านห้วยทรายขาว ต.ห้วยโก๋น 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

   10. โรงเรยีนบ้านห้วยโก๋น หมู่ 1 บ้านห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น  
อ.เฉลิมพระเกียรติจ.นา่น 

 

   11. โรงเรยีนบ้านสบมาง 
 

หมู่ 4 บ้านสบมาง ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ 
จ.น่าน  

12. โรงเรยีนบ้านสว้า หมู่ 7 บ้านสวา้ใต้ ต.ดงพญา อ.บอ่เกลือ 

   13. โรงเรยีนบ้านสะปัน หมู่ 1 บ้านสะปัน ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ 
จ.น่าน  

   14. โรงเรยีนบ้านห่างทางหลวง หมู่ 2 บ้านห่างทางหลวง ต.ภูฟ้า 
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

 
15. โรงเรยีนบ้านผักเฮือก หมู่ 7 บ้านนาเปรื่อง ต.บ่อเกลือใต้  

อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
   16. โรงเรยีนบ้านนาขวาง หมู่ 5 บ้านนาขวาง ต.บ่อเกลือใต ้

อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  

   17. โรงเรยีนบ้านนาคอก (สาขาบา้นนาบง) หมู่ 14 บ้านนาบง ต.บ่อเกลือใต ้
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  

   18. โรงเรยีนบ้านยอดดอยวัฒนา หมู่ 10 บ้านยอดดอยวัฒนา ต.บอ่เกลือใต้  
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  

   19. ห้องเรียนสาขาน ้าหมาก (บ้านยอดดอยวัฒนา) หมู่ 9 บ้านน ้าหมาว ต.บ่อเกลือใต ้
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  

   20. โรงเรยีนบ้านบ่อหลวง หมู่ 1 บ้านบ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต ้
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  

   21. โรงเรยีนบ้านขุนน ้าน่าน หมู่ 1 บ้านขุนน ้าน่าน ต.บ่อเกลือเหนือ 
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  

   22.  โรงเรียนบา้นบ่อหยวก หมู่ 3 บ้านบ่อหยวก ต.บ่อเกลือเหนือ 
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  

   23. โรงเรยีนบ้านน ้าช้างพัฒนา หมู่ 11 บ้านน ้าช้างพัฒนา ต.ขุนน่าน  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน  

   24. โรงเรยีนหม่อมเจ้าเจริญใจจติรพงศ์ หมู่ 1 บ้านห้วยกานต์ ต.ขุนน่าน  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน  

 

 



20 
 

ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

25.  โรงเรียนบา้นกิ่วจันทร์ (เสรนิทวัฒน์อุปถัมภ์) หมู่ 10 บ้านกิ่วจันทร์ ต.ขุนน่าน  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

26. โรงเรยีนบ้านด่าน หมู่ 3 บ้านด่าน ต.ขุนน่าน 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

27. โรงเรยีนบ้านสบปืน หมู่ 2 บ้านสบปืน ต.ห้วยโก๋น  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

28. โรงเรยีนบ้านปางหก หมู่ 5 บ้านปางหก ต.ห้วยโก๋น  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

29. โรงเรยีนท่านผู้หญิงสง่าอิงคนานนท์ บ้านห้วยลอย ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  

30. โรงเรยีนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรต ิ หมู่ 1 บ้านห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

31. โรงเรยีนบ่อเกลือ หมู่ 5 บ้านนาขวาง ต.บ่อเกลือใต้  
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

 

32. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านก่อก๋วงนอก หมู่ 11 บ้านก่อก๋วงนอก ต.บ่อเกลือใต้  
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

 

33. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านก่อก๋วงใน หมู่ 11 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  

34. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านน ้าแพะนอก หมู่ 13 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  

35. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านน ้าแพะใน หมู่ 13 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  

36. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านหนองน่าน หมู่ 12 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  

37. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยวิน หมู่ 9 บ้านห้วยวิน ต.บ่อเกลือใต้  
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

 

38. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านน ้าว้า หมู่ 6 บ้านน ้าว้า ต.บ่อเกลือเหนือ  
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

 

39. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านสะไลน้อย หมู่ 2 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลอื จ.น่าน  

40. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านสะไลหลวง หมู่ 2 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลอื จ.น่าน  

41. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านนาก่ึน หมู่ 2 บ้านนาก๋ึน ต.บ่อเกลือเหนอื  
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

 

42. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยลึก หมู่ 2 บ้านห้วยลึก ต.บ่อเกลือเหนอื 
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

 

43. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยขวาก หมู่ 11 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  

44. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านน ้าจูน หมู่ 4 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลอื จ.น่าน  

45. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยป๋อ หมู่ 8 บ้านหว้ยป๋อ ต.บ่อเกลือเหนือ  
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

 

46. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยขาบ หมู่ 7 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลอื จ.น่าน  

47. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านเด่น หมู่ 1 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลอื จ.น่าน  

48. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยโทน หมู่ 2 บ้านห้วยโทน ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ  
จ.น่าน 

 

49. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านป่าก้่า หมู่ 5 บ้านป่าก้า ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ  
จ.น่าน 
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ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง 

   50. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านขุนน ้าจอน หมู่ 5 บา้นขุนน ้าจอน ต.ดงพญา อ.บอ่เกลือ  
จ.น่าน  

   51. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านน ้าแคะ หมู่ 4 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  

   52. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยหม ี หมู่ 6 บ้านน ้าแคะ ต.ดงพญา อ.บอ่เกลือ  
จ.น่าน 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

53. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยลั๊วะ หมู่ 5 บ้านห้วยลั๊วะ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ 
จ.น่าน 

 

54. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านบวกอุ้ม หมู่ 14 บ้านบวกอุ้ม ต.ขุนน่าน  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

55. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านปูดู่ ่ หมู่ 9 บ้านปู่ด ูต.ขุนน่าน 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

56. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านสะจุก หมู่ 7 บ้านสะจุก ต.ขุนน่าน  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

57. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยปูด หมู่ 9 บ้านห้วยปดู ต.ขุนน่าน  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

58. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านสะเกี ยง หมู่ 8 บ้านสะเกี ยง ต.ขุนน่าน  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

59. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านน ้ารีพัฒนา หมู่ 12 บ้านน ้ารีพัฒนา ต.ขุนน่าน  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

60. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านกิ่วจันทร ์ หมู่ 10 บ้านกิ่วจันทร์ ต.ขุนน่าน  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

61. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยเต๋ย หมู่ 15 บ้านห้วยเต๋อ ต.ขุนน่าน  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

62. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านเปียงก่อ หมู่ 2 บ้านเปยีก่อ ต.ขุนน่าน  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

63. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านบวกหญ้า หมู่ 3 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน  

64. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยลู ่ หมู่ 5 ต.สะเอยีน อ.เมือง จ.น่าน  

65. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาภูฟ้า หมู่ 3 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  

66. ศูนย์การเรียนตา้รวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยลู ่ หมู่ 5 ต.สะเนยีน อ.เมือง จ.น่าน 
 

67. โรงเรยีนสมาคมพยาบาลไทย หมู่ 1 ต.นาหลวง อ.สองแคว จ.นา่น 
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เชียงราย 
  
  
  
  
  
  
  

17 โรงเรียน 
  
  
  
  
  
  
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์  หมู่ 4 บ้านหัวแมค่้า ต.แมส่ลองใน  
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

 

2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสติ หมู่ 1 บ้านลซีอ ต.ห้วยชมภู อ.เมอืง  
จ.เชียงราย 

 

3. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย หมู่ 3 บ้านเจดีย์ทอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น  
จ.เชียงราย 

 

4. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 8 หมู่ 10 บ้านจะลอ ต.แม่ฟ้าหลวง 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

 

5. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน หมู่ 4 บ้านดอยล้าน ต.วาวี อ.แมส่รวย  
จ.เชียงราย 

 

6. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้ารุงท่ี 112 หมู่ 21 บ้านโป่งไฮ ต.แมส่ลองใน  
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
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ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง 

   7. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษา 
เชียงราย – พะเยา 

หมู่ 6 บ้านกิ่วกาญจน ์ต.รมิโขง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย  

   8. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยาน 
แห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ 

หมู่ 20 บ้านนาโต่ ต.แมส่ลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

9. ศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสาขาบ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20 บ้านห้วยกุ๊ก ต.ปอ อ.เวียงแก่น  
จ.เชียงราย 

 

10. ศูนย์การเรียนตา้รวจตระเวนชายแดนฟ้าไทยงาม หมู่ 13 บ้านฟ้าไทยงาม ต.ปอ อ.เวียงแก่ง  
จ.เชียงราย 

 

11. ศูนย์การเรียนตา้รวจตระเวนชายแดนอินทรีย์อาสา  
(บ้านห้วยน ้ากืน) 

หมู่ 4 ต.วาวี อ.แมส่รวย จ.เชียงราย  

12 ศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านจะน ู หมู่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย  

13. โรงเรยีนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่  
(วปรอ. 344 อุปถัมภ์) 

หมู่ 20 บ้านนาโต่ ต.แมส่ลองใน  
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

 

14. โรงเรยีนต้ารวจตระเวนชายแดนสมถวลิจินตมัย หมู่ 2 บ้านห้วยแล้ง ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย 

 

15. โรงเรยีนต้ารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวง 
อุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 

หมู่ 1 บ้านหินแตก ต.แมส่ลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

 

16. โรงเรยีนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้ารุงที่ 87  หมู่ 3 บ้านอาคู่ ต.เทอดไทย อ.แมฟ่้าหลวง  
จ.เชียงราย 

 

17. โรงเรยีนต้ารวจตระเวนชายแดนศรสีมวงศ ์ หมู่ 11 บ้านสามัคคีเก่า ต.แม่ฟ้าหลวง  
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
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พะเยา 
  

2 โรงเรียน 
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี ดูเมน หมู่ 3 บ้านปางพริกใต้ ต.ผาช้างนอ้ย 
อ.ปง จ.พะเยา 

 

2. ศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยปุม้ ต.ร่มเย็น อ.เชียงค้า จ.พะเยา  
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เชียงใหม ่
  
  
  
  
  
  
  
  
  

178 โรงเรียน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธ์ิอนุสรณ ์ หมู่ 12 บ้านจะนะ ต.แม่อาย อ.แม่อาย 
จ.เชียงใหม่ 

 

2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง หมู่ 3 บ้านแมล่อง ต.บ้านทับ 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่

 

3. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรตฯิ หมู่ 2 บ้านแกน้อย ต.เมอืงนะ อ.เชียงดาว  
จ.เชียงใหม่ 

 

4. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า หมู่ 11 บ้านดอยป่าคา ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง  
จ.เชียงใหม่ 

 

5. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2  หมู่ 6 บ้านแมล่ะงอง ต.น ้าแพร่ อ.พร้าว  
จ.เชียงใหม่ 

 

6. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม หมู่ 11 บ้านหนองแขม ต.เมืองนะ  
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่

 

7. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันต ิ หมู่ 14 บ้านใหม่พัฒนาสันติ ต.แม่นาจร  
อ.แม่แจ่มจ.เชียงใหม ่

 

8. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนไลออนสม์หาจักร 9 หมู่ 7 บ้านป่าข้าวหลาม ต.กื ดช้าง  
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

 

9. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธา้รงค ์ หมู่ 15 บ้านปู่หมื่นใน ต.แมส่าว อ.แม่อาย  
จ.เชียงใหม่ 

 

10. โรงเรยีนต้ารวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 หมู่ 6 บ้านสามหมื่น ต.เมืองแหง 
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
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ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11. โรงเรยีนต้ารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ 
ศิวะโกเศศ 

หมู่ 12 บ้านผาแดง ต.สบโขง อ.อมก๋อย 
จ.เชียงใหม่ 

 

12. โรงเรยีนต้ารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานที หมู่ 11 บ้านพะกะเซ ต.แมต่ื่น อ.อมก๋อย 
จ.เชียงใหม่ 

 

13. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชร์ริตี  หมู่ 1 แม่หลองใต ้ต.สบโขง อ.อมก๋อย  
จ.เชียงใหม่ 

 

14. ศูนย์การเรียนตา้รวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน หมู่ 4 บ้านแมมุ่ใน ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม 
จ.เชียงใหม่ 

 

15. ศูนย์การเรียนตา้รวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ หมู่ 11 บ้านแม่ขอ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม 
จ.เชียงใหม่ 

 

16. โรงเรยีนศูนย์การเรยีนต้ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านนามะอื น (บริษัท ซีเค พาวเวอร์ฯ) 

หมู่ 12 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชยีงใหม่  

17. โรงเรยีนสโมสรไลออนสร์ัตนโกสินทร ์ หมู่ 19 บ้านห้วยหอย ต.แม่วิน อ.แม่วาง  
จ.เชียงใหม่ 

 

18. โรงเรยีนบ้านบ้านห่างหลวง หมู่ 12 บ้านห่างหลวง ต.นาเกียน  
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่

 

19. โรงเรยีนอมก๋อยวิทยาคม หมู่ 1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่  

20. โรงเรยีนรัปปาปอร์ต  
(โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้ารุงท่ี92) 

หมู่ 8 บ้านป่าเกีย๊ะใน ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง  
จ.เชียงใหม่ 

 

21. โรงเรยีนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 หมู่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน  
จ.เชียงใหม่ 

 

22. โรงเรยีนพัฒนาต้นน ้าท่ี 5 ขนุวาง หมู่ 17 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  

23. โรงเรยีนบ้านขุนแม่หยอด หมู่ 9 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่  

24. โรงเรยีนแม่ตื่นวิทยาคม หมู่ 2 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

25. โรงเรยีนสองแคววิทยาคม หมู่ 14 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ  
จ.เชียงใหม่ 

 

26. โรงเรยีนสันติสุข หมู่ 6 ต.สันตสิุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่  

27. โรงเรยีนแม่ออนวิทยาลยั หมู่ 2 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  

28. โรงเรยีนแม่แจ่ม หมู่ 1 12 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจม่ จ.เชียงใหม่  

29. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านโป่งขนุน หมู่ 15 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

30. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านสบแม่สะต๊อบ หมู่ 13 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

31. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านสบจอก หมู่ 10 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

32. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภเูขาบ้านห้วยทรายเหลือง หมู่ 3 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่  

33. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านสะมอจาบน หมู่ 4 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่  

34. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านสะมอจาล่าง หมู่ 4 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่  

35. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านขุมแม่นาย หมู่ 14 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
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โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

36. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่นิงใน หมู่ 15 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

37. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่นิงกลาง หมู่ 15 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

38. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านนาฮ่องใต้ หมู่ 10 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

39. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านสันปูเลย หมู่ 11 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่  

40. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่จมุสาม หมู่ 14 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

41. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านโป่งสะแยน หมู่ 1 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่  

42. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านสบผาหลวง หมู่ 13 ต.แม่นาจร อ.แม่แจม่ จ.เชียงใหม่  

43. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่ปคิ ี หมู่ 3 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

44. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่แฮใน หมู่ 3 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

45. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่ขอมใต ้ หมู่ 1 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

46. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านเซโดซา หมู่ 9 ต.ปางหินฝน อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม่  

47. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านมดืหลอง หมู่ 2 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

48. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านกองบอด หมู่ 11 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่  

49. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่แอบ หมู่ 7 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

50. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่ป๊อก หมู่ 4 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

51. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านกิ่วสะแวกเก่า หมู่ 9 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

52. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านกิ่วสะแวกใหม ่ หมู่ 9 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

53. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านกิ่วสะแวกใต ้ หมู่ 11 ต.บ้านทับ อ.แม่แจม่ จ.เชยีงใหม่  

54. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขามูเซอหลังเมือง หมู่ 5 บ้านมเูซอหลังเมือง ต.ม่อนจอง  
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่

 

55. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยหวาย หมู่ 4 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

56.ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภเูขาบ้านเคาะท่า หมู่ 7 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

57. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านอมแรด หมู่ 8 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

58. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านถวน หมู่ 10 ต.บ้านทับ อ.แม่แจม่ จ.เชียงใหม่  

59. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยวอก หมู่ 3 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

60. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านอมสูง หมู่ 11 ต.บ้านทับ อ.แม่แจม่ จ.เชยีงใหม่  

61. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านขี มูกน้อย หมู่ 1 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

62. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่แอบใน หมู่ 7 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
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63. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านสามสบบน หมู่ 1 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่  

64. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านป่ากล้วย หมู่ 1 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่  

65. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านโป่งขาว หมู่ 6 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยานีวัฒนา 
จ.เชียงใหม่ 

 

66. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแมผ่าป ู หมู่ 1 ต.แม่แดด อ.กัลยานีวัฒนา จ.เชียงใหม่  

67. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านโป๊กกะโหล้ง หมู่ 1 ต.แม่แดด อ.กัลยานีวัฒนา จ.เชียงใหม่  

68. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านเสาแดง หมู่ 7 ต.แจม่หลวง อ.กัลยานีวัฒนา 
จ.เชียงใหม่ 

 

69. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านกองบอดใต ้ หมู่ 11 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่  

70. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านสงินเหนือ หมู่ 13 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

71. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านอูตมูใต ้ หมู่ 6 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่  

72. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านทังท ี หมู่ 20 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

73. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านก๋องป๋อใต ้ หมู่ 8 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่  

74. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านพลั่งแท หมู่ 12 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

75. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านทูจอง หมู่ 8 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่  

76. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแมล่อกเหนือ หมู่ 8 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่  

77. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านก๋องป๋อเหนือ หมู่ 20 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

78. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านสงินกลาง หมู่ 13 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

79. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านสงินนุปอย หมู่ 13 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

80. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านหนองอึ่งใต้ หมู่ 7 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่  

81. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านหนองอึ่งเหนือ หมู่ 19 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

82. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยบง หมู่ 14 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

83. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านผปีานใต ้ หมู่ 10 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

84. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยครั่ง หมู่ 5 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

85. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านทิกะเย หมู่ 10 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

86. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยบง หมู่ 19 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

87. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านกองดา หมู่ 14 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

88. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมส่อเหนือ หมู่ 17 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

 89. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแมส่อใต ้ หมู่ 17 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

90. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านมะหินหลวง หมู่ 21 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
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91. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านทีเนอะ หมู่ 21 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

92. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านทีลอง หมู่ 16 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

93. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านศาลาเท หมู่ 15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

94. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแมเ่กิบ หมู่ 15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

95. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแมฮ่องกลาง หมู่ 1 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่  

96. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแมฮ่องใต ้ หมู่ 1 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่  

97. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยหวาย หมู่ 1 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่  

98. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแมล่ง หมู่ 9 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่  

99. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยลอก หมู่ 18 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

100. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยกว้าง หมู่ 7 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่  

101. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยส้ม หมู่ 9 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่  

102. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านสงินใต ้ หมู่ 13 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

103. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านกองแนะ หมู่ 9 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่  

104. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านหม่าโอโจ หมู่ 11 ต.แมต่ื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่  

105. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านหัวโละ๊ หมู่ 11 ต.แมต่ื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

106. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านเคอะกะชอเด หมู่ 11 ต.แมต่ื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

107. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านเดะปือเซทะ หมู่ 11 ต.แมต่ื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

108. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านปรอโก หมู่ 11 ต.แมต่ื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

109. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยโป่ง หมู่ 15 ต.แมต่ื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

110. ศูนยก์ารเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านขุนแม่ตื่นน้อย  หมู่ 6 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

111. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านปิพอ หมู่ 6 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

112. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านขุนตื่นใหม ่ หมู่ 6 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

113. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านเลอะกรา หมู่ 15 ต.แมต่ื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

114. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาทะโกรเด หมู่ 15 ต.แมต่ื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่  

115. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านบราโก หมู่ 15 ต.แมต่ื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

116. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านซอแอ๊ะ หมู่ 12 ต.แมต่ื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

117. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านใหม่ทอง หมู่ 12 ต.แมต่ื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

 

118. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยยาบ หมู่ 8 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
119. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยขนุน หมู่ 8 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อยจ.เชียงใหม ่

120. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่ระอานอก หมู่ 10 ต.แมต่ื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
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121. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านจกปก หมู่ 10 ต.แมต่ื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

122. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยไก่ป่า หมู่ 14 ต.แมต่ื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

123. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่ระอาใน หมู่ 9 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

124. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านลูกูค ู หมู่ 9 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

125. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านฉุ้ยมอ หมู่ 9 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

126. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านกลับป่าข่า หมู่ 17 ต.แมต่ื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

127. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยแห้ง หมู่ 17 ต.ยางเปยีง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

128. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยปูหลวง หมู่ 4 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

129. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยปูน้อย หมู่ 4 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

130. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่แฮน้อย หมู่ 14 ต.ยางเปยีง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

131. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่แฮหลวง หมู่ 14 ต.ยางเปยีง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

132. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านปติุค ี หมู่ 11 ต.ยางเปยีง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

133. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านขุนสอง หมู่ 12 ต.ยางเปยีง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

134. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านขุนหาด หมู่ 15 ต.ยางเปยีง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

135. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านเมโลเด หมู่ 10 ต.ยางเปยีง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

136. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านทีเลอเปอค ี หมู่ 10 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

137. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขามอโพทะ หมู่ 9 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

138. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านเคเนจือค ี หมู่ 10 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

139. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านขุนอมแฮดใน หมู่ 5 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

140. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านขุนอมแฮดนอก หมู่ 5 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

141. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านอูแจะ หมู่ 6 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

142. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านราชา หมู่ 11 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

143. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านพะเบี ยว หมู่ 11 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

144. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยน ้าผึ ง หมู่ 12 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

145. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านมอค ี หมู่ 11 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

146. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยแห้ง หมู่ 6 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

147. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่หลองใต ้ หมู่ 1 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

148. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านครอทะ หมู่ 1 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

149. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านโอโลคีบน หมู่ 10 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

150. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านโอโลคลี่าง หมู่ 10 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

151. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาทีทอทะ หมู่ 1 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
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152. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยยาว หมู่ 7 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

153. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาตะกอคะ หมู่ 8 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

154. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านมอโพทะ หมู่ 9 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

155. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาสะเรเดค ี หมู่ 9 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

156. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาวาเมทะ หมู่ 9 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

157. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาทีพะแหล ่ หมู่ 9 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

158. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านพะอัน หมู่ 5 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

159. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านผาแดง หมู่ 12 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

160. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านรังบี  หมู่ 15 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

161. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยจิโน หมู่ 16 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

162. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่ระมีดหลวง หมู่ 17 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

163. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่ระมีดน้อย หมู่ 17 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

164. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านยองแหละ หมู่ 15 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

165. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยตองสาด หมู่ 2 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่  

166. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านจือทะ หมู่ 10 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

167. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านตองหลวง หมู่ 6 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

168. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาเลอะตอ หมู่ 12 ต.แมต่ื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

169. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยตองน้อย หมู่ 6 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

170. ศูนยก์ารเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแมะแตะหละกยุ หมู่ 6 บ้านแมะแตะแหละกยุ ต.แม่ตื่น  
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

 

171. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยหว้างใหม่ หมู่ 7 บ้านห้วยหว้างใหม่ ต.นาเกยีน  
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

 

172. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่ละเอาะ หมู่ 15 บ้านแม่ละเอาะ ต.นาเกียน  
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

 

173. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านสงินใหม ่ หมู่ 13 บ้านสงินใหม่ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย  
จ.เชียงใหม่ 

 

174. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านยะลิกยุ หมู่ 13 บ้านยะลิกุย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย  
จ.เชียงใหม่ 

 

175. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านเหล่าปลาท ู หมู่ 11 บ้านเหล่าปลาทู ต.ยางเปยีง  
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่

 

176. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านผาผึ ง หมู่ 6 บ้านผาผึ ง ต.สบโขง อ.อมกอ๋ย  
จ.เชียงใหม่ 

 

177. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านปริโก หมู่ 8 บ้านปรโิก ต.สบโขง อ.อมก๋อย  
จ.เชียงใหม่ 

 

178. ศูนย์การเรยีนต้ารวจตระเวนชายแดน บ้านแม่คอง หมู่ 16 ต.แม่คึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่
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1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ ว หมู่ 12 บ้านแม่ลางิ ว ต.แม่ลางิ ว  
อ.แม่ลาน้อย จ.แมฮ่่องสอน 

2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ ์
พุทธศิลปไทยอนุสรณ์  2 

หมู่ 5 บ้านปุงยาม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า  
จ.แม่ฮ่องสอน 

 

3. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ ์
พุทธศิลปะไทยนสุรณ์ 1 

หมู่ 2 บ้านแสนค้าลือ ต.ถ ้าลอด 
อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 

 

4. ศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ หมู่ 5 บ้านโตแฮ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย 
จ.แม่ฮ่องสอน 

 

5. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านตุน  
(ชมรม 9 สมาคมจีน) 

หมู่ 4 บ้านตุน ต.ห้วยห้อม อ.แมล่าน้อย  
จ.แม่ฮ่องสอน 

 

6. ศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื อ หมู่ 9 บ้านปอหมื อ ต.แม่คง อ.แมส่ะเรียง  
จ.แม่ฮ่องสอน 

 

7. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน 905 (บ้านจอปร่าคี) หมู่ 9 บ้านจอปรา่ค ีต.แม่คง อ.แม่สะเรียง  
จ.แม่ฮ่องสอน 

 

8. ศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ หมู่ 9 บ้านโกแประ ต.แม่คง อ.แมส่ะเรียง  
จ.แม่ฮ่องสอน 

 

9. ศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง หมู่ 13 บ้านดอยแสง ต.ปางหมู อ.เมือง  
จ.แม่ฮ่องสอน 

 

10. ศูนย์การเรียนตา้รวจตระเวนชายแดนบ้านน ้าบ่อ
สะเป ่

หมู่ 3 บ้านน ้าบ่อสะเป่ ต.สบป่อง  
อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 

 

11. ศูนย์การเรียนตา้รวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ หมู่ 2 บ้านแมเ่หลอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง  
จ.แม่ฮ่องสอน 

 

12. ศูนย์การเรียนตา้รวจตระเวนชายแดนบ้านวาท ู หมู่ 3 บ้านวาทู ต.เสาหิน อ.แมส่ะเรียง  
จ.แม่ฮ่องสอน 

 

13. ศูนย์การเรียนตา้รวจตระเวนชายแดนห้วยโป่งเลา หมู่ 4 ห้วยโป่งเลา ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม  
จ.แม่ฮ่องสอน 

 

14. ศูนย์การเรียนตา้รวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ ม.2 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  

15. ศูนย์การเรียนตา้รวจตระเวนชายแดนบ้ารุงท่ี 114 ม.4 บ้านปายสองแง่ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย  
จ.แม่ฮ่องสอน 

 

16. ศูนย์การเรียนตา้รวจตระเวนชายแดน พลเอก อรชุน  
พิบูลนครินทร ์

ม.9 บ้านลุกข้าวหลาม ต.ปางมะผา้  
อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 

 

17. ห้องเรียนสาขาจอซิเดอใต้  
(โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ) 

หมู่ 4 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แมฮ่่องสอน  

18. โรงเรยีนบ้านโพซอ หมู่ 5 ต.เสาหิน อ.แมส่ะเรียง  
จ.แม่ฮ่องสอน 

 

19. ห้องเรียนสาขาอูหลู่ (โรงเรียนบ้านโพซอ) หมู่ 7 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แมฮ่่องสอน  

20. โรงเรยีนบ้านผาเยอ หมู่ 2 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน  

21. ห้องเรียนสาขาผาเยอน้อย (โรงเรียนบ้านผาเยอ) หมู่ 2 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน  

22. โรงเรยีนบ้านแม่หลุย หมู่ 4 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แมฮ่อ่งสอน  

23. ห้องเรียนสาขาแม่หลุยน้อย (โรงเรียนบ้านแม่หลุย) หมู่ 4 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แมฮ่อ่งสอน  

24. โรงเรยีนล่องแพวิทยา หมู่ 10 ต.แมส่วด อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 
 

25. โรงเรยีนแม่แคะ หมู่ 3 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย  
จ.แม่ฮ่องสอน 
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ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง  

   

26. ห้องเรียนสาขาแม่แคะน้อย (โรงเรียนบ้านแม่แคะ) หมู่ 3 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย  
จ.แม่ฮ่องสอน 

 

27. โรงเรยีนบ้านเลโคะ หมู่ 1 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แมฮ่อ่งสอน  

28. โรงเรยีนสบเมยวิทยาคม หมู่ 3 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  

29. โรงเรยีนแม่ลาน้อยดรุณสิกข ์ หมู่ 9 ต.แม่ลาน้อย อ.แมล่าน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  

30. โรงเรยีนเฉลมิรัชวิทยาคม หมู่ 1 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน  

31. โรงเรยีนขุนยวมวิทยาคม หมู่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แมฮ่อ่งสอน  

32. โรงเรยีนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ หมู่ 1 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  

33. โรงเรยีนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" หมู่ 1 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรยีง  
จ.แม่ฮ่องสอน 

 

34. โรงเรยีนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ ์ ต.จองค้า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  

35. โรงเรยีนปายวิทยาคาร ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แมฮ่่องสอน  

36. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่ปะกลาง หมู่ 2 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แมฮ่อ่งสอน  

37. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านจอลือใต ้ หมู่ 4 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แมฮ่อ่งสอน  

38. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่แพน้อย หมู่ 11 ต.แมส่วด อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน  

39. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านจอลือเหนือ หมู่ 4 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แมฮ่อ่งสอน  

40. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านผาอันใต ้ หมู่ 9 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน  

41. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยเกี๋ยงน้อย หมู่ 4 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน  

   42. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่คี ๊ หมู่ 5 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แมฮ่่องสอน  

   43. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านกองสุม หมู่ 6 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แมฮ่่องสอน  

 
 

  44. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยเฮียะ หมู่ 4 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แมฮ่่องสอน 

 
35 สุรินทร ์ 7 โรงเรียน 1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง หมู่ 7 บ้านโคกแสลง ต.ตาเมียง  

อ.พนมดงรัก จ.สรุินทร ์
   2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านช้าปะโต หมู่ 3 บ้านช้าปะโต ต.อาโพน อ.บวัเชด  

จ.สุรินทร ์  

   3. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านรุน  หมู่ 7 บ้านรุนต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร ์  

   4. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม หมู่ 14 บ้านตาตมุ ต.ตาตุม อ.สังขะ 
จ.สุรินทร ์  

   5. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว หมู่ 9 บ้านตาแตรว ต.เทพารักษ์  
อ.สังขะ จ.สุรินทร ์  

   6. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 หมู่ 18 บ้านโคกป่าจิก ต.ปรือ อ.ปราสาท  
จ.สุรินทร ์  

   7. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา 
เกษมสันต ์

หมู่ 7 บ้านโพธ์ิทอง ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง 
จ.สุรินทร ์  
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ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง  

36 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

อุบลราชธาน ี
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12 โรงเรียน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. โรงเรียนศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน 
ชุมชนป่าหญ้าคา 

บ้านป่าหญ้าคา ต.โนนก่อ อ.สริินธร  
จ.อุบลราชธาน ี

 

2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านค้าสะอาด หมู่ 5 บ้านค้าสะอาด ต.ยางใหญ่ อ.น ้ายืน  
จ.อุบลราชธาน ี

 

3. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร หมู่ 3 บ้านแก่งศรโีคตร ต.โนนก่อ อ.สิรินธร  
จ.อุบลราชธาน ี

 

4. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคณู หมู่ 12 บ้านท่าแสนคณู ต.โดมประดิษฐ์  
อ.น ้ายืน จ.อุบลราชธาน ี

 

5. ศูนยก์ารเรียนตา้รวจตระเวนชายแดนบา้นหนองบวัพัฒนา หมู่ 14 บ้านหนองบัวพัฒนา  
ต.โดมประดิษฐ์ อ.น ้ายืน จ.อุบลราชธานี 

 

6. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน ศ.ดร.เนวิน สครีมซอร์  
(บ้านป่าไม้) 

หมู่ 14 บ้านเจรญิชัย ต.คอแลน อ.บุณฑริก  
จ.อุบลราชธาน ี

 

7. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม หมู่ 2 บ้านตาเอ็ม ต.ตาเกา อ.น ้าขุ่น  
จ.อุบลราชธาน ี

 

8. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนปากลา หมู่ 5 บ้านปากลา ต.นาโพธิ์กลาง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี

 

9. ศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนเอไอเอ  
ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) 

หมู่ 3 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ  
จ.อุบลราชธาน ี

 

10. ศูนย์การเรียนตา้รวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน หมู่ 13 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น  
จ.อุบลราชธาน ี

 

  11. โรงเรยีนบ้านโหง่นขาม (สพฐ.) หมู่ 4 บ้านโหง่นขาม ต.หนามแท่ง  
อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธาน ี

 

  12. โรงเรยีนบ้านดงนา (สพฐ.) หมู่ 5 บ้านดงนา ต.หนามแท่ง  
อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธาน ี

 

37 ยโสธร 1 โรงเรียน 1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวสัดิ ์ หมู่ 5 บ้านศรสีวสัดิ์ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา  
จ.ยโสธร 

 

38 อ้านาจเจรญิ 
 

4 โรงเรียน 
 

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง หมู่ 5 บ้านห้วยฆ้อง ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน  
จ.อ้านาจเจรญิ  

   2. ศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนภูคานกอย หมู่ 6 ต.ค้าโพน อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อ้านาจเจรญิ 

 

   3. โรงเรียนบ้านป่าก่อ (สพฐ.) หมู่ 4 บ้านป่าก่อ ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน  
จ.อ้านาจเจรญิ 

 

   4. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนปูนยอินทรีย์ 50 ปี 
(บ้านห้วยกระแสน) 

หมู่ 7 ต.ป่ากอ อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจรญิ 
 

39 
  

ศรีษะเกษ 
  

2 โรงเรียน 
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ ่ หมู่ 8 บ้านหนองใหญ่ ต.รุง อ.กันทรลักษ์  
จ.ศรีษะเกษ  

   2. โรงเรียนบ้านหนองบาง (สพฐ.) หมู่ 4 บ้านหนองบาง ต.น ้าเกลี ยง 
อ.น ้าเกลี ยง จ.ศรีษะเกษ 
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บุรีรัมย ์
  
  
  
  
  

5 โรงเรียน 
  
  
  
  
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนชมรมสมาคมจีน 
แห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรตฯิ 

หมู่ 6 บ้านโรงเลื่อย ต.ละหานทราย  
อ.ละหานทรายจ.บรุีรัมย ์

 
2. ศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านทรัพย ์
ทรายทอง 

หมู่ 17 บ้านทรายทอง ต.โคกมะม่วง  
อ.ปะค้า จ.บุรรีัมย ์

3. โรงเรียนบ้านโคกสูง หมู่ 3 บ้านโคกสูง ต.ศรภีูมิ อ.กระสัง 
จ.บุรีรมัย ์
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ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง  

   
4. โรงเรียนวัดสระทอง หมู่ 12 บ้านโนนตระคร้อ ต.บ้านคู 

อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรมัย ์
 

5. โรงเรียนวัดฤาษีสถิตย ์ หมู่ 11 บ้านนาขาม ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์  
จ.บุรีรมัย ์

 

41 กาฬสินธุ ์ 1  โรงเรียน 1.  โรงเรียนพระเทพญาณวิศษฏ์อดุมวิทย์ หมู่ 2 ต.นิคมห้วยผึ ง อ.ห้วยผึ ง จ.กาฬสินธุ ์  

42 พังงา 1 โรงเรียน 1. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกนอุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะสุรินทร ์

หมู่ 4 บ้านอ่าวบอนใหญ่ ต.เกาะพระทอง  
อ.คุระบุรี จ.พังงา 

 

43 
  
  
  
  

ชุมพร 
  
  
  
  

7 โรงเรียน 
  
  
  
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคค ี หมู่ 13 บ้านควนสามัคคี ต.ครน อ.สวี  
จ.ชุมพร 

 

2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล หมู่ 11 บ้านพันวาล ต.รับร่อ อ.ทา่แซะ 
จ.ชุมพร 

 

3. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสันตินิมติร หมู่ 10 บ้านสันตินมิิตร ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ  
จ.ชุมพร 

 

4. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร หมู่ 15 บ้านคลองกลาง ต.ละแม อ.ละแม  
จ.ชุมพร 

 

5. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง หมู่ 13 บ้านห้วยเหมือง ต.นาขา  
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

 

   6. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร ์ หมู่ 16 บ้านสระขาว ต.ละแม อ.ละแม 
จ.ชุมพร  

   7. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม หมู่ 8 บ้านตะแบกงาม ต.ปากทรง  
อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร  

44 ระนอง 1 โรงเรียน 1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านในวง หมู่ 1 บ้านผาพิง ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น  
จ.ระนอง  

45 สุราษฎร์ธาน ี 4 โรงเรียน 1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย หมู่ 11 บ้านกอเตย ต.คลองพา อ.ท่าแซะ 
จ.สุราษฎร์ธาน ี  

2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุร ี
อนุสรณ์ 1 

หมู่ 10 บ้านบางเตา ต.บางสวรรค์ 
อ.พระแสง จ.สรุาษฎร์ธาน ี  

3. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย หมู่ 7 บ้านคลองวาย ต.ตะกุกเหนอื 
อ.วิภาวดี จ.สรุาษฎร์ธาน ี  

   4. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง หมู่ 7 บ้านยางโพรง ต.ปากหมาก อ.ไชยา 
จ.สุราษฎร์ธาน ี  

46 นครศรีธรรมราช 6 โรงเรียน 1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง หมู่ 2 บ้านคีรีใหม่ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์  
จ.นครศรีธรรมราช  

   2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดง หมู่ 7 บ้านห้วยดง ต.กรุงชิง ต.นพพิต้า  
จ.นครศรีธรรมราช  

   3. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหม ี หมู่ 5 บ้านหลังอ้ายหมี ต.วังอ่าง อ.ชะอวด  
จ.นครศรีธรรมราช  

   4. โรงเรียนบ้านควนมีชัย หมู่ 8 บ้านควนมีชัย ต.วังอ่าง อ.ชะอวด  
จ.นครศรีธรรมราช  

   5. โรงเรียนบ้านไร่ยาว หมู่ 6 บ้านไร่ยาว ต.บางขัน อ.บางขัน 
จ.นครศรีธรรมราช  

   6. โรงเรียนบ้านยูงงาม หมู่ 5 บ้านยูงงาม ต.บางขัน อ.บางขัน  
จ.นครศรีธรรมราช  
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ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง  

47 กระบี ่ 1 โรงเรียน 1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านดินเสมอ หมู่ 2 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม  
จ.กระบี ่

 

48 เพชรบูรณ ์ 1 โรงเรียน 1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก หมู่ 10 บ้านโป่งตะแบก ต.พุทธบาท  
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ ์
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พิษณุโลก 
  
  
  

4 โรงเรียน 
  
  
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ หมู่ 6 บ้านโป่งสอ ต.น ้ากุ่ม อ.นครไทย 
จ.พิษณุโลก 

 

2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย หมู่ 6 บ้านรักไทย ต.บ่อภาค 
อ.ชาติตระการ จ.พิษณโุลก 

 

3. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน หมู่ 7 บ้านนุชเทียน ต.บ่อภาค 
อ.ชาติตระการ จ.พิษณโุลก 

 

4. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ หมู่ 3 บ้านลาดเรือ ต.บ่อภาค 
อ.ชาติตระการ จ.พิษณโุลก 
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อุตรดิตถ ์
  

2 โรงเรียน 
  

1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบุญธรรม – บุญพริ ง หมู่ 11 บ้านห้วยไผ่ ต.บ่อเบี ย อ.บ้านโคก  
จ.อุตรดติถ ์  

   2. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 หมู่ 10 บ้านภูต่าง ต.บ่อเบี ย อ.บา้นโคก  
จ.อุตรดติถ ์

 
51 ตาก 161 โรงเรียน 1. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด ้ หมู่ 5 บ้านกามาผาโด้ ต.แม่หละ 

อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
2. ศนูย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่แหละค ี หมู่ 12 บ้านแม่แหละดี ต.แม่หละ  

อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

3. ศนูย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านคะเนจือทะ หมู่ 9 บ้านคะเนจือทะ ต.แม่อุส ุ
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

4. ศนูย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านแมล่ะนา หมู่ 6 บ้านละนา ต.ท่าสองยาง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

4. ศนูย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านแมล่ะนา หมู่ 6 บ้านละนา ต.ท่าสองยาง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

5. ศนูย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านอมยะ หมู่ 7 บ้านอมยะ ต.ท่าสองยาง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

6. ศนูย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านพอบือละค ี หมู่ 4 บ้านพอบือละค ีต.แมส่อง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

5. ศนูย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านอมยะ หมู่ 7 บ้านอมยะ ต.ท่าสองยาง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

6. ศนูย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านพอบือละค ี หมู่ 4 บ้านพอบือละค ีต.แมส่อง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

7. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนเลตองค ุ หมู่ 10 บ้านเลตองคุ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง  
จ.ตาก  

8. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนแม่จันทะ หมู่ 8 บ้านแม่จันทะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง  
จ.ตาก  

9. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนหม่องกั๊วะ หมู่ 7 บ้านหม่องกั๊วะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง  
จ.ตาก  

10. โรงเรยีนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านเลอตอ หมู่ 13 บ้านเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด  
จ.ตาก  

11. ศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ หมู่ 10 บ้านทีวะเบยทะ ต.แม่ตื่น 
อ.แม่ระมาด จ.ตาก  
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ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง  

   
12. ศูนย์การเรียนตา้รวจตระเวนชายแดนวะกะเลโคะ๊ หมู่ 13 บ้านวะกะเลโคะ๊ ต.แมต่ื่น 

อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
 

13. ศูนย์การเรียนตา้รวจตระเวนชายแดนเลพะสุค ี หมู่ 10 ต.แมต่ื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก  

14. ศูนย์การเรียนตา้รวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย หมู่ 5 บ้านตีนดอย ต.แม่แหละ 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

15. ศูนย์การเรียนตา้รวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด หมู่ 9 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

16. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน จุฬา – ธรรมศาสตร์ 3 หมู่ 9 บ้านแม่ออกฮู ต.แม่หละ 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

17. โรงเรียนตา้รวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิง 
ทวีมณีนุตร 

หมู่ 6 บ้านขุนห้วยแมส่อด  
ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 

 

18. โรงเรยีนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองค ี หมู่ 3 บ้านแม่กลองคี ต.โมโกร อ.อุ้มผาง  
จ.ตาก 

 

   19. โรงเรยีนต้ารวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 หมู่ 5 บ้านประน้อยป ูต.แม่อุส ุ
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

   20. โรงเรยีนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านแพะ หมู่ 12 บา้นแพะ ต.แม่ตืน่ อ.แมร่ะมาด จ.ตาก 
  

   21. โรงเรยีนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยระพริ ง หมู่ 8 บ้านห้วยระพริ ง ต.พะวอ อ.แม่สอด  
จ.ตาก  

   22. ศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านมูเซอ 
หลังเมือง 

หมู่ 5 บ้านมเูซอหลังเมือง ต.บ้านนา  
อ.สามเงา จ.ตาก  

   23. ศูนย์การเรียนตา้รวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุง หมู่ 8 บ้านห้วยสลุง ต.พระธาตุ  
อ.แม่ระมาด จ.ตาก  

   24. โรงเรยีนบ้านห้วยขนุน หมู่ 1 บ้านห้วยขนุน ต.สามหมื่น 
อ.แม่ระมาด จ.ตาก  

   25. โรงเรยีนชุมชนบ้านท่าสองยางทีซอแม หมู่ 8 บ้านซอแขะกา ต.ท่าสองยาง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

   26. โรงเรยีนแม่จวาง หมู่ 8 บ้านแม่จะวาง ต.ท่าสองยาง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

   27. ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโคะ๊ หมู่ 6 บ้านเคาะทีโคะ๊ ต.แม่วะหลวง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

   28. ห้องเรียนสาขาบ้านอิวิโจ หมู่ 8 บ้านอิวิโจ ต.แม่วะหลวง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

   29. ห้องเรียนสาขาวะหย่าโจ หมู่ 8 บ้านวะหย่าโจ ต.แม่วะหลวง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

   30. โรงเรยีนบ้านแม่อมก ิ หมู่ 8 บ้านแม่อมกิ ต.แม่วะหลวง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

   31. ห้องเรียนสาขาบ้านแมส่ะเปา หมู่ 2 บ้านแมส่ะเปา ต.แม่วะหลวง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

   32. โรงเรยีนซอแขระกลา หมู่ 1 บ้านซอแขระกลา ต.แม่วะหลวง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

   33. โรงเรยีนบ้านแมส่ลดิหลวงวิทยา หมู่ 2 บ้านแมส่ลดิหลวง ต.แม่สอง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

   34. โรงเรยีนบ้านแมร่ะเมิง หมู่ 8 บ้านแมร่ะเมิง ต.แมส่อง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  
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ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

35. โรงเรยีนท่านผู้หญิงวิไลอมาตยกุล (เปิงเคลิ่ง) หมู่ 9 บ้านเปิงเคลิ่ง ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก  

36. โรงเรยีนท่านผู้หญิงพรสมกุณทลจินดา หมู่ 3 บ้านหนองหลวง ต.สามหมืน่ 
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

 

37. ห้องเรียนสาขาบ้านแมส่ลดินอ้ย หมู่ 3 บ้านแมส่ลดิน้อย ต.แมส่อง  
อ.แม่สอง จ.ตาก 

 

38. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่เป่งทะ หมู่ 4 บ้านแมเ่ป่งทะ ต.แม่วะหลวง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

39. ห้องเรียนสาขาบ้านแมล่าค ี หมู่ 3 บ้านแมล่าคี ต.แม่วะหลวง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

40. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปค ี หมู่ 3 บ้านแมโ่ปคี ต.แม่วะหลวง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

41. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะป ู หมู่ 1 บ้านแมต่ะปู ต.แม่วะหลวง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

42. ห้องเรียนสาขาบ้านอมกอทะ หมู่ 7 บ้านอมกอทะ ต.แม่วะหลวง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

43. ห้องเรียนสาขาบ้านแกระค ี หมู่ 9 บ้านเกร๊ะดี ต.แม่วะหลวง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

44. ห้องเรียนสาขาบ้านขุนแม่เหว่ย (แม่อมกิ) หมู่ 5 บ้านขุนแม่เหว่ย ต.แม่วะหลวง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

45. ห้องเรียนสาขาบ้านปางทอง หมู่ 2 บ้านปางทอง ต.แม่วะหลวง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

46. โรงเรยีนบ้านพะเด๊ะ หมู่ 4 บ้านพะเด๊ะ ต.พระธาตผุาแดง  
อ.แม่สอด จ.ตาก 

 

47. ห้องเรียนสาชาบ้านปอเคลอะเด หมู่ 5 บ้านปอเคลอะเด ต.แม่วะหลวง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

48. โรงเรยีนบ้านสามหมื่น หมู่ 1 บ้านแม่แฮ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด  
จ.ตาก 

 

49. โรงเรยีนบ้านแม่วะหลวง หมู่ 3 บ้านแม่วะหลวง ต.แม่วะหลวง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

50. ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านเบ๊าโบะ๊โกร (แมร่ะเมิง) หมู่ 13 บ้านทีเสาะดี ต.แม่สอง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

51. ห้องเรียนสาขาทีเสาะคี (แม่ระเมิง) หมู่ 13 บ้านทีเสาะดี ต.แม่สอง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

52. ห้องเรียนสาขาโบ๊ะซูลู่ (แม่ระเมิง) หมู่ 10 บ้านโบ๊ะซลูู่ ต.แม่สอง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

53. ห้องเรียนสาขาทีโบ๊ะคี (แมร่ะเมิง) หมู่ 13 บ้านทีโบ๊ะดี ต.แมส่อง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

54. ห้องเรียนสาขาบอโบ๊ะคี (แมร่ะเมิง) หมู่ 90 บ้านบอโบ๊ะดี ต.แมส่อง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

55. ห้องเรียนสาขาเคลอะเดคี (แม่ระเมิง) หมู่ 17 บ้านเคลอะเดดี ต.แมส่อง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

56. ห้องเรียนสาขาทิโพจิ (แม่ระเมิง) หมู่ 4 บ้านทิโพจิ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง 
จ.ตาก 
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ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง 

   57. ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ (ท่านผู้หญิงวิไล) หมู่ 9 บ้านแม่จัน ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก  

   58. ห้องเรียนสาขาทีจอชี หมู่ 11 บ้านทีจอซ ีต.แม่จัน อ.อุม้ผาง 
จ.ตาก 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

59. ห้องเรียนสาขานุโพ บ้านนูโพ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก  

60. โรงเรยีนบ้านนุเซะโปล ้ หมู่ 1 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก  

61. ห้องเรียนสาขาซอแหมะโกร (บ้านนุเซะโปล้) หมู่ 4 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก  

62. โรงเรยีนบ้านกล้อทอ หมู่ 2 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก  

63. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านป่าสัก 

หมู่ 5 บ้านป่าสัก ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง 
จ.ตาก 

 

64. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านพะตี ม่อโจ 

หมู่ 6 บ้านพะตี ม่อโจ ต.แม่หละ 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

65. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านขุนห้วยนกกก 

หมู่ 7 บ้านขุนห้วยนกกก ต.แม่หละ 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

66. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านเลเคาะ 

หมู่ 10 บ้านเลเคาะ ต.แม่หละ 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

67. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านแม่หละโพค ี

หมู่ 11 บ้านแม่หละโพคี ต.แม่หละ 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

68. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านทีหนึค ี

หมู่ 12 บ้านทีหนึค ีต.แม่หละ 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

69. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  
บ้านธาต ุ

หมู่ 12 บ้านธาตุ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง 
จ.ตาก 

 

70. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านแม่ต้อค ี

หมู่ 3 บ้านแมต่้อคี ต.แมต่้าน อ.ท่าสองยาง 
จ.ตาก 

 

71. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านเลอผาโด ้

หมู่ 3 บ้านเลอผาโด้ ต.แม่ต้าน 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

72. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
มะโอโกร 

หมู่ 3 บ้านมะโอโกร ต.แมต่้าน 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

73. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  
โค๊ะผาโด ้

หมู่ 10 บ้านโค๊ะผาโด้ ต.แมต่้าน  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

74. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านพะบอเรเคาะ 

หมู่ 10 บ้านพะบอเรเคาะ ต.แม่ตา้น 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

75. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านเล้อเบะ้ปว้าค ี

หมู่ 10 บ้านล้อเบะ้ปว้าคี ต.แม่ตา้น  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

76. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านคะแนจื อค ี

หมู่ 1 บ้านคะแนจื อคี ต.แม่อสุ ุ
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

77. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านมอโก้โพค ี

หมู่ 2  บ้านมอโกะ๊โพค ีต.แม่อุส ุ
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

78. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านมอโก้ค ี

หมู่ 2 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

79. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านทีกอโกล 

หมู่ 2 บ้านทีกอโกล ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง 
จ.ตาก 
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80. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านตะกุ้ยหน ู

หมู่ 7 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

81. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านเล้อก่อโกร 

หมู่ 7 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

82. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านตะโกะ๊ค ี

หมู่ 7 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

83. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านเขหนะเดอลู ่

หมู่ 1 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

84. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านโกจีโกร 

หมู่ 9 บ้านโกจโีกร ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง 
จ.ตาก 

 

85. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านเล้อเตอโกร 

หมู่ 9 บ้านเลอตอโกร ต.แม่อสุุ  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

86. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง”  
บ้านเป้ลลู ่

หมู่ 10 บ้านเป้ลลู้ ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง 
จ.ตาก 

 

87. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  
บ้านมึหย่อโจ 

หมู่ 10 ต.แม่อสุุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

88. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านกลูแจทะ 

หมู่ 1 บ้านกลูแจทะ ต.แมส่อง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

89. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง”  
บ้านทีมูโกะทะ 

หมู่ 1 บ้านทีมูโกะทะ ต.แม่สอง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

90. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านตะโขะบี ๊ หมู่ 4 บ้านตะโขะบี๊ ต.แม่สอง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

91. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาสะขุยปู ่ หมู่ 4 บ้านสะขุยปู่ ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง  
จ.ตาก 

 

92. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
ทีคุดีใต ้

หมู่ 4 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

93. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านกรูเปอค ี

หมู่ 7 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

94. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านห้วยมะโหนกค ี

หมู่ 7 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

95. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  
บ้านซอแข่วาคี 

หมู่ 8 บ้านซอแข่วาคี ต.แม่สอง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

96.ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภเูขา "แม่ฟ้าหลวง"  
บ้านแหมะค ี

หมู่ 10 บ้านแหมะคี ต.แมส่อง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

97. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านมอโจ 

หมู่ 11 บ้านมอโจ ต.แม่สอง อ.ทา่สองยาง  
จ.ตาก 

 

98. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
โป๊ะพอค ี

หมู่ 12 บ้านโป๊ะพอคี ต.แม่สอง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

99. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาโจะเก้ะปู ่ หมู่ 13 ต.แมส่อง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

100. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาปอเล้อ หมู่ 13 บ้านปอเล้อ ต.แม่สอง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
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101. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านทีหลึค ี หมู่ 13 บ้านทีหลีคี ต.แม่สอง อ.ทา่สองยาง  
จ.ตาก  

 

102. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านผาแดง 

หมู่ 15 บ้านผาแดง ต.แม่สอง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

103. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านก่อบอทะ 

หมู่ 15 บ้านก่อบอทะ ต.แมส่อง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

104. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"  
บ้านคูบลอค ี

หมู่ 7 บ้านแม่อุ ต.แม่อุ อ.ท่าสองยาง  
จ.ตาก 

 

105. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านบลาทะ หมู่ 15 บ้านบลาทะ ต.แมส่อง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

106. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านคุทะ 

หมู่ 15 บ้านคุทะ ต.แมส่อง อ.ท่าสองยาง  
จ.ตาก 

 

107. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านวะเบลอลู ่

หมู่ 16 บ้านวะเบลอลู่ ต.แม่สอง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

108. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านสันดอยงาม 

หมู่ 16 บ้านสันดอยงาม ต.แมส่อง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

109. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  
บ้านซอแข่ลู ่

หมู่ 16 บ้านซอแข่ลู่ ต.แม่สอง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

110. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านบราเด 

หมู่ 17 บ้านบราเด ต.แมส่อง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

111. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
เซกลา 

หมู่ 17บ้านเซกลา ต.แม่สอง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

112. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านป่อหมาก หมู่ 5 บ้านป่อหมาก ต.แม่วะหลวง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

113. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"  
บ้านทีซะหน่อ 

หมู่ 7 บ้านทีซะหน่อ ต.แม่วะหลวง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

114. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านตะชูเด 

หมู่ 9 บ้านตะชูเด ต.แม่วะหลวง  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

115. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  
บ้านตะโด้กุย 

หมู่ 2 บ้านตะโด้กยุ ต.ท่าสองยาง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

116. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  
บ้านมอกูตู้น้อย 

หมู่ 2 บ้านมอกูตู้น้อย ต.ท่าสองยาง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

117. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านวาแหมะค ี

หมู่ 2 บ้านวาแหมะคี ต.ท่าสองยาง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

118. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านแม่ปอทะ 

หมู่ 3 บ้านแม่ปอทะ ต.ท่าสองยาง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

119. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านมอกูตู้หลวง 

หมู่ 3 บ้านมอกูตูห้ลวง ต.ท่าสองยาง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

120. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านแม่ลาบ ู

หมู่ 3 บ้านแมล่าบู ต.ท่าสองยาง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 121. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านแม่ลอทะ 

หมู่ 3 บ้านแมล่อทะ ต.ท่าสองยาง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
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122. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านแม่เหว่ยทะ 

หมู่ 3 บ้านแมเ่หว่ยทะ ต.ท่าสองยาง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

123. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  
บ้านอุระโกร 

หมู่ 4 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

124. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านห้วยขี หม ี

หมู่ 6 บ้านห้วยขี หมี ต.ท่าสองยาง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

125. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านแม่อุคอ 

หมู่ 6 บ้านแม่อุคอ ต.ท่าสองยาง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

126. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านแม่หิดค ี

หมู่ 8 บ้านแม่หดิคี ต.ท่าสองยาง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 

127. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านพะละดอ 

หมู่ 4 บ้านพะละดอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด 
จ.ตาก 

 

128. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านห้วยพล ู

หมู่ 4 บ้านห้วยพลู ต.แมต่ื่น อ.แมร่ะมาด 
จ.ตาก 

 

129. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านห้วยดอกเกี๋ยง 

หมู่ 8 บ้านห้วยดอกเกี๋ยง ต.แมต่ืน่ 
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

 

130. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านมอป่า 

หมู่ 8 บ้านมอป่า ต.แม่ตื่น อ.แมร่ะมาด  
จ.ตาก 

 

131. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยสินา หมู่ 8 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก  

132. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยสินาค ี หมู่ 8 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก  

133. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านห้วยหมาบ้า 

หมู่ 9 บ้านห้วยหมาบ้า ต.แม่ตื่น  
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

 

134. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านห้วยผาด้า 

หมู่ 9 บ้านห้วยผาด้า ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด  
จ.ตาก 

 

135. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านห้วยวัว 

หมู่ 9 บ้านห้วยวัว ต.แม่ตื่น อ.แมร่ะมาด  
จ.ตาก 

 

136. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านห้วยดินหม้อ 

หมู่ 11 ต.แมต่ื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก  

137. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านห้วยแห้ง 

หมู่ 9 ต.คะเนจื อ อ.แมร่ะมาด จ.ตาก  

138. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง”  
บ้านทีมู 

หมู่ 10 บ้านทีมู ต.คะเนจื อ อ.แมร่ะมาด  
จ.ตาก 

 

139. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านนลุา หมู่ 14 ต.คะเนจื อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก  

140. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านห้วยอีก้าง 

หมู่ 4 บ้านห้วยอีก้าง ต.สามหมื่น 
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

 

141. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านห้วยมะพรา้ว 

หมู่ 4 บ้านห้วยมะพร้าว ต.สามหมื่น 
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

 
142. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านคีรีน้อย 

หมู่ 1 บ้านคีรีน้อย ต.รวมไทยพัฒนา  
อ.พบพระ จ.ตาก 

143. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านผากะเจ้อ 

หมู่ 9 บ้านผากะเจ้อ ต.พบพระ อ.พบพระ 
จ.ตาก 
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ที ่ จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สถำนที่ต้ัง 

   
144. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา ป่าพล ู หมู่ 3 บ้านป่าพลู ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง  

จ.ตาก 
 

145. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านแม่ละมุ้งค ี

หมู่ 4 บ้านแมล่ะมุ้งคี ต.แมล่ะมุ้ง อ.อุ้มผาง  
จ.ตาก 

 

146. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านเคลองปอบอ 

หมู่ 4 บ้านเคลองปอบอ ต.แม่ละมุ้ง  
อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

 

147. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านนุกะโถะวา 

หมู่ 2 บ้านนุกะโดะวา ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง  
จ.ตาก 

 

148. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านคอโซทะ 

หมู่ 2 บ้านดอเซทะ ต.แมจ่ัน อ.อุ้มผาง  
จ.ตาก 

 

149. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง”  
เกริงปะติคลี ่

หมู่ 9 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก  

150. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"  
บ้านมอตะหลั่ว 

หมู่ 10 ต.แมล่ะมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก  

151. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแสนสุข 
สันติธรรม 

หมู่ 9 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

152. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 2 หมู่ 10 บ้านโกช่วย ต.แม่กู อ.แม่สอด จ.ตาก  

153. โรงเรียนบ้านถ ้าเสือ หมู่ 5 บ้านถ ้าเสือ ต.พระธาตผุาแดง  
อ.แม่สอด จ.ตาก 

 

154. โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขุ่น หมู่ 8 บ้านห้วยน ้าขุ่น ต.มหาวัน อ.แม่สอด  
จ.ตาก 

 

155. โรงเรียนจาตุรจินดา หมู่ 2 บ้านตีนธาตุ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด  
จ.ตาก 

 

156. โรงเรียนแม่กลองใหญ ่ หมู่ 4 บ้านแม่กลองใหญ่ ต.โมโกร  
อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

 

157. โรงเรียนบ้านมอเกอร ์ หมู่ 6 บ้านมอเกอร์ยาง ต.พบพระ  
อ.พบพระ จ.ตาก 

 

158. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนแสมใหญ ่
(สกุล โกมารกุล - บุนนาค อุปถัมภ์) 

หมู่ 4 บ้านแสมใหญ่ ต.สามหมื่น 
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

 

159. โรงเรียนบ้านสี่หลัง หมู่ 7 ต.พระธาตผุาแดง อ.แมส่อด จ.ตาก  

160. โรงเรียนอนุกลูวิทยา (วัดดอนแก้ว) หมู่ 766 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก  

   161. ศูนย์การเรยีนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านเทอคี 
(ห้วยสินา) 

หมู่ 8 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
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เอกสารแนบที่ 2 

 
การเตรียมการรับเสด็จ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

  1. ส้านักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมประชุมเตรียมการและลงพื นที่ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนราชการระดับจังหวัด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั งนี  ในการเข้าร่วมประชุมควรเป็นท่านเกษตรจังหวัด หากติดภารกิจมอบหมายหัวหน้า
กลุ่มที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากต้องมีการตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็น และการน้าเสนอเนื องานตามภารกิจในส่วนที่
กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบให้ที่ประชุมทราบ รวมถึงการร่วมพิจารณาก้าหนดจุดในการถวายรายงาน  
และเมื่อประชุมเรียบร้อยแล้วรายงานผลการประชุมเตรียมการให้กรมส่งเสริมเกษตรทราบเบื องต้น 
  2. ส้านักงานเกษตรจังหวัด จัดท้าหนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร และเสนอของบประมาณ
สนับสนุนการเตรียมการรับเสด็จ (เฉพาะโรงเรียนในโครงการ 787 โรงเรียน) 
  3. ส้านักงานเกษตรจังหวัด จัดท้าข้อมูลรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบก่อนเสด็จ
พระราชด้าเนิน 2 สัปดาห์ ข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลพื นฐานรายละเอียดของโรงเรียน ข้อมูลพื นฐานและข้อมูล
ด้านการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน ปัญหาและความต้องการของชุมชน การด้าเนินงานของกิจกรรมในโรงเรียน  
   1) ด้านการถ่ายทอดความรู้ให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครองในหลักสูตรต่าง ๆ  
   2) ด้านส่งเสริมการจัดท้าแปลงผลิตพืชในโรงเรียน ความก้าวหน้าการด้าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค แผนการปฏิบัติงาน และกิจกรรมการด้าเนินการพัฒนาต่อยอดตามพระราชกระแสรับสั่ง  
(ทีเ่คยเสด็จ และทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง)  
   3) การขยายผลองค์ความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชนที่โรงเรียนตั งอยู่  
  4. ส้านักงานเกษตรจังหวัด จัดท้าเอกสารถวายรายงานเป็นรูปเล่ม จ้านวน 2 เล่ม (เสด็จในพื นที่) 
  5. การรับเสด็จส้านักงานเกษตรจังหวัด จัดเตรียมข้อมูลและส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ดังนี  
   1) การเตรียมต้นไม้พระราชทาน พิจารณาและจัดเตรียมต้นไม้พระราชทาน 
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื นที่ 
   2) พื นที่โรงอาหารโรงครัว ที่เป็นพื นที่ประกอบเลี ยงอาหารกลางวัน เป็นการน้าเสนอ
กระบวนการน้าผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรในโรงเรียน มาประกอบเลี ยงอาหารกลางวัน ให้นักเรียนบริโภคอาหาร
ที่หลากหลายและได้สารอาหารครบถ้วน เน้นความสะอาดและถูกสุขลักษณะด้านโภชนาการ โดยเจ้าหน้ าที่
ส้านักงานเกษตรจังหวัด/อ้าเภอ ร่วมกับคุณครู และแม่บ้านที่เป็นผู้ปกครองผลัดเวนกันมาประกอบอาหาร ร่วมกันวางแผน 
การบริหารจัดการโรงครัว เมนูอาหาร การประกอบเลี ยง สุขลักษณะ รวมถึงการน้าผลผลิตมาแปรรูปถนอมอาหาร
ให้นักเรียนบริโภค หรือฝึกเป็นอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได ้
   3) พื นที่แปลงเกษตรในโรงเรียนเป็นการน้าเสนอการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท้าแปลง
เกษตรในโรงเรียน ประกอบด้วย พืชผัก ไม้ผล และถั่วเมล็ดแห้ง เป็นต้น ด้าเนินการส่งเสริมถ่ายทอดความรู้  
ด้านการผลิตพืช การขยายพันธุ์พืช การผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช การป้องกันและก้าจัดโรคแมลงศัตรูพืช
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แบบผสมผสาน  เน้นฝึกปฏิบัติ กระบวนการมีส่วนร่วมครู นักเรียน และผู้ปกครองวางแผนการผลิต จัดท้าแผน 
การเพาะปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคและโภชนาการของนักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน 
ให้นักเรียนบริโภคพืชที่ปลอดภัย หลากหลายชนิดทั งพืชผักและไม้ผล การผลิตต้องมีความต่อเนื่องและมีผลผลิต
เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปีการศึกษา  รวมทั งให้โรงเรียนเป็นต้นแบบ ขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชนได้  
  6. ภายหลังจากรับเสด็จ ให้ส้านักงานเกษตรจังหวัดจัดท้าสรุปพระราชกระแสรับสั่งที่เกี่ยวข้อง 
และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เพ่ือกรมฯ จะได้ด้าเนินการสนองงานตามพระราชด้าริ  
และพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้ส้านักงานเกษตรจังหวัดด้าเนินการตามพระราชกระแสต่อไป 
 

************************************************** 
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เอกสารแนบที่ 3 

 
ตัวอย่างรายละเอียดการจัดท าเล่มข้อมูลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

 
 1. ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนที่โรงเรียนตั งอยู่ 
  1.1 ประวัติความเป็นมา 
  1.2 การคมนาคม 
  1.3 จ้านวนประชากร/ครัวเรือน 
  1.4 ศาสนา/ภาษาที่ใช้ 
  1.5 การประกอบอาชีพ/รายได้เฉลี่ย 
  1.6 การบริการของรัฐ 
  1.7 ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
 2. ข้อมูลโรงเรียน 
  2.1 ประวัติของโรงเรียน 
  2.2 ระบบการศึกษา 
  2.3 จ้านวนครูและนักเรียนแต่ละชั นการศึกษา 
  2.4 ข้อมูลการรับเสด็จฯ (ประวัติการรับเสด็จฯ ของโรงเรียน กี่ครั ง ตั งแต่เมื่อไหร่) 
 3. ข้อมูลด้านการเกษตรของโรงเรียน 
  3.1 พื นที่ทั งหมดของโรงเรียน  
   3.1.1 สภาพพื นที่ของโรงเรียน (ระบุรายละเอียด) 
  3.2 พื นที่ท้าการเกษตรทั งหมดของโรงเรียน  
   3.2.1 สภาพพื นที่แปลงเกษตร/ความอุดสมสมบูรณ์ของดิน 
   3.2.2 พื นที่ปลูกไม้ผล (ชนิดพืช จ้านวนแปลงหรือต้น ผลผลิต ฯลฯ) 
   3.2.3 พื นที่ปลูกพืชผัก ประเภทต่าง ๆ (จ้านวนไร่) 
    1) ผักกินใบ (ชนิดพืชจ้านวนแปลง ผลผลิต ฯลฯ) 
    2) ผักเถาเลื อย/เถาเครือ (ชนิดพืช จ้านวนแปลง ผลผลิต ฯลฯ) 
    3) ผักกินผล (ชนิดพืช จ้านวนแปลง ผลผลิต ฯลฯ) 
    4) ผักสมุนไพร/เครื่องเทศ (ชนิดพืช จ้านวนแปลง ผลผลิต ฯลฯ) 
   3.2.4 พื นที่ปลูกถั่วเมล็ดแห้ง  (ชนิดพืช จ้านวนแปลง ผลผลิต ฯลฯ) 
   3.2.5 พื นทีอ่ื่นๆ เช่น การเพาะเห็ด นาข้าว ฯลฯ 
  3.3 การจัดการปรับปรุงบ้ารุงดิน (ระบุรายละเอียด) 
  3.4 ผลผลิตพืชผัก ไม้ผล และถั่วเมล็ดแห้งเพียงพอหรือไม่ (ถ้าไม่เพียงพอให้ระบุแนวทางแก้ไข) 
 4. ข้อมูลด้านกิจกรรมที่กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวัน (รายละเอียดการด้าเนินงาน พร้อมภาพถ่ายประกอบ) 
 5. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข (ระบุรายละเอียด) 
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 6. ข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น 
  6.1 ปัญหา อุปสรรคและแนวโน้มความต้องการประกอบอาชีพเสริมในชุมชน 
  6.2 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ ตามความต้องการของเกษตรกรในชุมชน 
 7. ภาคผนวก เช่น 
  7.1 ผลผลิตในแปลงเกษตร 
  7.2 แผนการผลิต 
  7.3 ปฏิทินการผลิต 
  7.4 แผนการประกอบเลี ยงอาหารกลางวัน 
  7.5 รายการอาหารกลางวัน 
 
 
 

******************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

......................................................... 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ 
 1.4 แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)  
 1.5 แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยาม
บรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) (อพ.สธ. - กรมส่งเสริมการเกษตร) 

2. หลักการและเหตุผล 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    
ทรงสืบทอดงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร          
ทรงอนุรักษ์ต้นยางนาตั้งแต่ปี 2503 ทรงเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงด าเนินโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณ        
ของประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ โดยได้ด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ และจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้นในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา 

อพ.สธ. มีการด าเนินงานตามแผนแม่บทโครงการฯ ซึ่งแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช             
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จะมีระยะเวลาในการ
ด าเนินการแผนละ 5 ปี ซึ่งในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2565 อพ.สธ. ได้ก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงาน        
ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) โดยมีกิจกรรม    
8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ          
และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยแบ่งตามกรอบการด าเนินงาน 3 กรอบ ดังนี้ 
  1) กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
   กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
   กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
   กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
  2) กรอบการใช้ประโยชน์ 
   กิจกรรมที ่4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
   กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
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   กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
  3) กรอบการสร้างจิตส านึก  
   กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
   กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษท์รัพยากร 

ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในกลุ่มส่วนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากร (G3) 
โดยด าเนินกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ     
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
(อพ.สธ. – กรมส่งเสริมการเกษตร) ซ่ึงเป็นการปฏิบัติงานต่อเนื่อง ใน 3 กรอบ 3 กิจกรรม คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
และกรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งมีพ้ืนที่ร่วมสนอง
พระราชด าริในนามกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 11 แห่ง พ้ืนที่รวม จ านวน 298 ไร่ ดังนี้ 

1. โครงการรวบรวมพรรณพืชสวนและอนุรักษ์พันธุ์พืชสวนตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 
2. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพ้ืนเมือง จังหวัดกระบี่ 
4. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก 
5. โครงการรวบรวมสายพันธุ์พืชของประเทศไทย จังหวัดเชียงราย 
6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จงัหวัดตรัง 
7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านทุ่งตาหนอน ต าบลคลองชะอุ่น 

อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
8. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดชุมพร 
9. โครงการสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น ศูนย์ขยายพันธุ์พชืที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ 
10. โครงการสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี  
11. โครงการสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 3.2 เพ่ือให้เข้าใจ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติและเห็นความส าคัญของทรัพยากร 
 3.3 เพ่ือน าทรัพยากรที่มีค่าใกล้สูญพันธุ์มาเก็บรักษาไว้ในพ้ืนที่ที่ปลอดภัย 
 3.4 เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรและนักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน  

3.5 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรของกรมส่งเสริมการเกษตรให้เชื่อมโยงกับข้อมูลทรัพยากรของ อพ.สธ. 
และสื่อถึงกันได้ท่ัวประเทศ 
4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 

4.1 เป้าหมาย 
4.1.1 พ้ืนที่ปลูกรักษาทรัพยากร จ านวน 11 แห่ง พ้ืนที่รวม จ านวน 298 ไร่  

                  4.1.2 เป้าหมายเกษตรกร/นักเรียน จ านวน 300 ราย  
                  4.1.3 โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 16 โรงเรียน  
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 4.2 หน่วยงานที่ด าเนินงาน 
  4.2.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 
  4.2.2 ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4.2.3 ศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  
  4.2.4 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่  
  4.2.5 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

4.2.6 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี 
4.2.7 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร  

  4.2.8 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) 
  4.2.9 ศูนยข์ยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง  
  4.2.10 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ 

4.2.11 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก  

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 กลไกการขับเคลื่อน 

       กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. เพ่ือให้การสนองงาน อพ.สธ. 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ อพ.สธ. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานของกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้ 

5.1.1 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   
กรมส่งเสริมการเกษตร (อพ.สธ. - กสก.)  

5.1.2 คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร 

5.1.3 คณะท างานจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. – กรมส่งเสรมิการเกษตร 
 5.2 กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

5.2.1 กิจกรรมแปลงปลูกรักษาทรัพยากรในพื้นที่ของหน่วยงานและพื้นที่โครงการ 
การปลูกรักษาทรัพยากร เพ่ือน าทรัพยากรที่มีค่า ใกล้สูญพันธุ์ หรือต้องการเพ่ิมปริมาณ

เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ โดยการน าพันธุกรรมของทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพันธุ์ ปลูกเลี้ยง และขยายพันธุ์เพ่ิม    
ในพ้ืนที่ที่ปลอดภัย กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยท าการส ารวจ เก็บรวบรวม
ทรัพยากร และน าทรัพยากรไปเพาะปลูก เก็บรักษาไว้ในพ้ืนที่ที่ปลอดภัยภายในพ้ืนที่ร่วมสนองพระราชด าริ        
ของกรมส่งเสริมการเกษตรเองและในบริเวณพ้ืนที่โครงการฯ ซ่ึงมีพ้ืนที่ด าเนินการในกิจกรรมการปลูกรักษา
ทรัพยากร จ านวน 11 แห่ง รวมพ้ืนทีท่ั้งสิ้นจ านวน 298 ไร่ ดังนี้  

1) โครงการรวบรวมพรรณพืชสวนและอนุรักษ์พันธุ์พืชสวนตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 
    เริ่มด าเนินการในปี 2536 โดยการรวบรวมพันธุ์ไม้ผลที่ชนะการประกวดและ      

พันธุ์พืชสวนพันธุ์ดีหายาก เพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษาและค้นคว้าทางด้านพันธุกรรมพืช  โดยในขณะนั้น           
ได้น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นแหล่งอนุรักษ์พืชสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี รวบรวมไว้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ที่ ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง    
จังหวัดระยอง มีพ้ืนที่ด าเนินการทั้งสิ้นประมาณ 50 ไร่ 
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2) โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
     เริ่มด าเนินการในปี 2536 โดยรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเมืองร้อน และพันธุ์พืช

ท้องถิ่นภาคใต้  ประกอบด้วยแปลงแม่พันธุ์/แปลงรวบรวมพันธุ์  แปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองร้อน            
จ านวน ๕๐ ชนิด รวม ๑๐๐ สายพันธุ์ ดาหลาดอกสีต่าง ๆ พืชสกุลขิงข่า พืชสกุลเฟิน พืชสกุลเตย และไม้ดอก    
ไม้ประดับอ่ืน ๆ โดยเก็บรักษาไว้ในพ้ืนที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่ 
ถนนสุราษฎร์ธานี - นาสาร ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่ด าเนินการ   
ทั้งสิ้นประมาณ 38 ไร ่

3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพ้ืนเมือง จังหวัดกระบี่ 
    เริ่มด าเนินการในปี 2543 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายให้ศูนย์ส่งเสริม      

และพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้พ้ืนเมือง โดยมีเหตุผล คือ กล้วยไม้ลูกผสมใหม่ ๆ ของไทย 
ที่มีการปลูกเลี้ยงเป็นการค้าในปัจจุบัน และท ารายได้เข้าประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท มีพ้ืนฐานมาจากกล้วยไม้
พันธุ์พ้ืนเมืองและกล้วยไม้ป่า ซึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งก าเนิดกล้วยไม้ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก และยังมีพันธุ์ไม้
พ้ืนเมืองอ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมาก ที่มีคนบุกรุกเข้าไปเก็บและท าลาย โดยเก็บรักษาไว้ในพ้ืนที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่  ซึ่ งตั้ งอยู่ที่ ต าบลเขาคราม อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  มี พ้ืนที่ด าเนินการ             
ทั้งสิ้นประมาณ 50 ไร่  

4) โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก 
    เริ่มด าเนินการในปี 2545 กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 6 

จงัหวัดพิษณุโลก ด าเนินการรวบรวมพันธุ์กล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า     
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงองค์กรกล้วยนานาชาติ (INIBAP) ทูลเกล้าฯ ถวายพันธุ์
จ านวน 26 สายพันธุ์ เพ่ือน าไปปลูกศึกษาทดสอบความเป็นไปได้ส าหรับแนวทางการส่งเสริมให้เป็นกล้วยเศรษฐกิจ
และขยายผลต่อไป และในปี 2550 กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายให้ศูนย์ฯ ด าเนินการรวบรวมสายพันธุ์กล้วย    
ที่ได้รับพระราชทานจากแหล่งอ่ืน มาปลูกรวบรวม พร้อมทั้งศึกษาและจัดเก็บข้อมูลตามระบบสากลเพ่ือใช้ประโยชน์
ในอนาคต โดยเก็บรักษาไว้ในพ้ืนที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีพ้ืนที่ด าเนินการทั้งสิ้นประมาณ 30 ไร่   

5) โครงการรวบรวมสายพันธุ์พืชของประเทศไทย จังหวัดเชียงราย 
    เริ่มด าเนินการในปี 2549 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท าโครงการเฉลิม        

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  ในปี  2549              
และพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี 2550 โดยเก็บรักษาสายพันธุ์พืชของประเทศไทยไว้  ณ ศูนย์ส่งเสริม    
และพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ซึ่งตั้งอยู่ที่ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย       
มีพ้ืนที่ด าเนินการทั้งสิ้นประมาณ 84 ไร่ 

6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดตรงั 
    เริ่มด าเนินการในปี 2549 ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่า         

ในภาคใต้ โดยเริ่มแรกได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในขณะนั้น        
ในโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าแนวเทือกเขาบรรทัด ซึ่งในปัจจุบันนี้     
กรมส่งเสริมการเกษตรได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่าและท าการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ด าเนินการโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ซึ่งตั้งอยู่ที่ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มี
พ้ืนที่ด าเนินการทั้งสิน้ประมาณ 9 ไร่ 
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7) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านทุ่ งตาหนอน        

ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
     เริ่มด าเนินการในปี 2550 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งขอความร่วมมือ  

ในการด าเนินงานโครงการฯ ในพ้ืนที่บ้านทุ่งตาหนอน หมู่ที่ 1 ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พ้ืนที่ในการด าเนินการทั้งสิ้นจ านวน 100 ไร่ 2 งาน ซึ่งมีหน่วยงานร่วมบูรณาการ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมการด าเนินงานเน้นการรวบรวมพันธุ์พืชหายากที่มีค่าทางเศรษฐกิจ และพืชท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบการด าเนินงานในส่วนของแปลงไม้ดอกไม้ประดับและแปลงพืชสมุนไพร
ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี      
มีพ้ืนที่ด าเนินการในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งสิ้นประมาณ 18 ไร่   

8) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จงัหวัดชุมพร 
     เริ่มด าเนินการในปี 2550 โดยเลขาธิการส านักพระราชวังได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตร

สนับสนุนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่มีแผนการรวบรวมปลูกรักษาพันธุ์ พืชที่ชนะการประกวด      
ของภาคใต้ เพ่ือรวบรวมพันธุกรรมพืชพันธุ์ที่ชนะการประกวดของจังหวัดต่าง ๆ มาปลูกไว้ในแปลงสวนพฤกษศาสตร์ 
ของโครงการ ในพ้ืนที่อ าเภอท่าแซะ และอ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้    
ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพรเป็นผู้ด าเนินการ มีพ้ืนที่ด าเนินการทั้งสิ้นประมาณ 15 ไร ่ 

9) โครงการสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ 
    เริ่มด าเนินการในปี 2564 สืบเนื่องจาก ปี 2560 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการ

จัดกิจกรรมสร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นในวาระครบรอบ ๕๐ ปีกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งสวนดังกล่าว        
เป็นลักษณะสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น ซึ่งในปี 2564 ได้เสนอให้สวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นในวาระครบรอบ 
๕๐ ปีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ อพ.สธ. – กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 
จังหวัดบุ รีรัมย์  ได้รวบรวมพืชสมุนไพรที่ มีอยู่ ในท้องถิ่นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ พันธุ์ พืช  จ านวน 17 ชนิด             
ภายในศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ต าบลเมืองยาง อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ มีพ้ืนที่ด าเนินการ    
ทัง้สิ้นประมาณ 1 ไร่ 

10) โครงการสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดลพบุรี  

      เริ่มด าเนินการในปี  2564 สืบเนื่องจาก ปี  2560 กรมส่งเสริมการเกษตร             
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นในวาระครบรอบ ๕๐ ปีกรมส่งเสริมการเกษตร         
ซึ่งสวนดังกล่าวเป็นลักษณะสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น ซึ่งในปี 2564 ได้เสนอให้สวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น 
ในวาระครบรอบ ๕๐ ปีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ อพ.สธ. – กรมส่งเสริมการเกษตร 
โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี ไดส้ร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิน่ โดยมี มะม่วง ข้าว 
กระท้อน มะขามเทศ ขนุน ทานตะวัน และไม้ยืนต้นชนิดอ่ืน ๆ ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จงัหวัดลพบุรี ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีต าบลชัยนารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีพ้ืนที่ด าเนินการทั้งสิ้นประมาณ 2 งาน      

  11) โครงการสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร   
จงัหวัดยโสธร 

       เริ่มด าเนินการในปี  2564 สืบเนื่องจาก ปี  2560 กรมส่งเสริมการเกษตร            
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นในวาระครบรอบ ๕๐ ปีกรมส่งเสริมการเกษตร         
ซ่ึงสวนดังกล่าวเป็นลักษณะสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น ซึ่งในปี 2564 ไดเ้สนอให้สวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น 
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 ในวาระครบรอบ ๕๐ ปีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ อพ.สธ. – กรมส่งเสริมการเกษตร    
โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร ได้ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่นและผักพ้ืนบ้าน     
โดยจัดท าแปลงปลูกและรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์ ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จงัหวัดยโสธร ซึ่งตั้งอยู่ที่ต าบลหนองคู อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร มีพ้ืนที่ด าเนินการทั้งสิ้นประมาณ 3 ไร่ 

วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการและส านักงานเกษตรจังหวัดที่รับผิดชอบ
โครงการด าเนินการดูแลบ ารุงรักษาแปลงรวบรวมพันธุ์พืชและปลูกขยายพันธุ์พืชในพ้ืนที่ของศูนย์ปฏิบัติการ     
หรือพ้ืนที่โครงการ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1) การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก ซึ่งมีการส ารวจสภาพพ้ืนที่และสร้าง   
สิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต บ ารุงรักษาแปลง
รวบรวมพันธุ์พืช รวมทั้งด าเนินการขยายพนัธุ์พืช โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
     - จัดท าแผนการผลิตและแผนการปฏิบัติงานประจ าปี ในการดูแลบ ารุงรักษา
และการปลูกขยายโดยการประชุมเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกัน 
     - ด าเนินการตามแผนการผลิตและการดูแลบ ารุงรักษา โดยการจัดหาปัจจัยการผลิต       
ที่จ าเป็นและจัดหาแรงงานในการด าเนินงาน การผลิตและขยายพันธุ์สนับสนุนให้แกชุ่มชน 
     - สรุปรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม             
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม  
   2) เก็บข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ปลูกรักษาทรัพยากรให้ชัดเจน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืช
เป็นรายต้นและ/หรือเป็นรายแปลง โดยให้มีการเก็บข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
   3) ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมการปลูกรักษาทรัพยากร ให้น าไปจัดการข้อมูลและจัดเก็บ 
เข้าสู่งานฐานข้อมูลทรัพยากรในกิจกรรมศูนยข์้อมูลทรัพยากร 
   5.2.2 กิจกรรมส ารวจและบันทึกข้อมูลทรัพยากรในรูปแบบของระบบฐานข้อมูลและการ
จัดท าข้อมูลเชิงพื้นทีใ่นพื้นที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร  
    กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่ งที่ เกี่ยวกับทรัพยากรและมีทรัพยากร         
อยู่ในพ้ืนที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นจ านวนมาก และยังเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในท้องถิ่นใกล้สูญพันธุ์         
จึงได้มีการส ารวจและบันทึกข้อมูลทรัพยากรในรูปแบบของระบบฐานข้อมูลและการจัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนที่
ของกรมส่งเสริมการเกษตรขึ้น เพ่ือเป็นการประเมินคุณค่าและน าไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรอ่ืน ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ซึ่งได้ จัดท าโปรแกรมการบันทึกข้อมูลทรัพยากร          
อพ.สธ. - กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในรูปแบบ          
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือบันทึกข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. - กรมส่งเสริมการเกษตร ในกิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมการปลูกรักษาทรัพยากร (F1A3) และให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน         
กับ อพ.สธ. ได้ โดยสามารถใช้งานผ่านทาง Application ต่าง ๆ ของหน่วยงานเอง มุ่งเน้นให้ข้อมูลทรัพยากร      
มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบให้ผู้บริหารของหน่วยงาน และผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์สามารถเรียกข้อมูลดูได้ทันที  
และน ามาใช้ประโยชน์ได้สะดวก กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดท าฐานข้อมูลในระบบ Online ให้เป็นฐานข้อมูล 
ในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)  
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    วิธีการด าเนินงาน    

1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับกองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ 
การจั ดการ พ้ื นที่ และวิศวกรรม เกษตร ออกแบบและจัดท าโปรแกรมการบั นทึ กข้ อมู ลทรัพยากร                 
อพ.สธ. – กรมส่งเสริมการเกษตร และด าเนินการจัดฝึกอบรมการเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูลลงในระบบให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยใช้รูปแบบวิธีการอบรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์  
   2) หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ จัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบไฟล์ส าหรับเปิดใน
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในพื้นที่ที่ด าเนินการของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้ด าเนินการในกิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร (F1A3) ซึ่งจะต้องมีการบันทึกข้อมูลเป็นรายต้นและ/หรือเป็นรายแปลง มีขอบเขต         
ที่ชัดเจนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
            3) น าเข้าข้อมูลในโปรแกรมการบันทึกข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. – กรมส่งเสริมการเกษตร 
   5.2.3 กิจกรรมอบรมสร้างจิตส านึก/แนวทางอนุรักษ์ 
    กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร   
เป็นการสนับสนุนให้ชุมชนมีจิตส านึกและมีแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน        
โดยการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ ให้ผู้น าชุมชนคัดเลือกเกษตรกร/นักเรียน/บุคคลทั่วไปที่สนใจ               
มีความพร้อมและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่น เข้ารับการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ส าหรับหลักสูตรการอบรมสร้างจิตส านึก/แนวทางการอนุรักษ์ให้กับเกษตรกรและนักเรียน กรมส่งเสริมการเกษตร
ได้จัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีต่างๆ ที่เหมาะสม ฯ ส าหรับน าไปถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แกน่ักเรียนและหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นส าหรับน าไปอบรมให้แก่เกษตรกร 
    วิธีการด าเนินงาน 

 1) การจัดท าหลักสูตรส าหรับการอบรมสร้างจิตส านึก/แนวทางการอนุรักษ์ให้กับ
เกษตรกร และนักเรียน ด าเนินการดังนี้ 
    - กองขยายพันธุ์พืช จัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น การขยายพันธุ์
พืชด้วยวิธีต่างๆ ที่เหมาะสม ฯลฯ ส าหรับให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ทั้ง 3 แห่ง น าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน 
    - กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร    
จัดท าหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ส าหรับให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร และส านักงาน
เกษตรจังหวัด รวม 8 แห่ง น าไปอบรมให้แก่เกษตรกร 

2) ศูนย์ปฏิบัติการและจังหวัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นอบรม        
ให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีต่างๆ 
ที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน เพ่ือให้ชุมชนน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์ของชุมชน    
โดยการอบรม/ถ่ายทอดความรู้ให้เน้นเป้าหมายเป็นชุมชนหรือโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของ อพ.สธ. เป็นอันดับแรก 
โดยด าเนินการดังนี้ 
     - คัดเลือกเป้าหมายเข้ารับการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเน้นเป้าหมาย
ชุมชนหรือโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของ อพ.สธ. เป็นอันดับแรก 
     - จัดท าแผนการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดเตรียมเอกสาร วัสดุฝึกอบรม  
     - จัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     - ประเมินผลองค์ความรู้และความพึงพอใจในการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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  5.2.4 กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการขยายผลสู่ชุมชน 

  กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวกับทรัพยากร ซึ่งมีแนวความคิดว่าการ
ปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรนั้น ควรเริ่มต้นตั้งแต่เยาวชน จึงได้สนับสนุนเยาวชนที่เรียนใน
โรงเรียนที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เยาวชนเกิด
ความตระหนัก รักและหวงแหนทรัพยากร และเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานตามกลุ่ม เป้ าหมาย                
ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. และหากในพ้ืนที่ให้บริการไม่มีโรงเรียนที่ไม่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน           
ก็จะด าเนินการชักชวนและชี้แจงขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์อีกทางหนึ่งด้วย 
    วิธีการด าเนินงาน 
    1) ประสานงานและคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมาย โดยเป็นโรงเรียนในพ้ืนที่ด าเนินการ   
ของศูนย์ปฏิบัติการฯ และส านักงานเกษตรจังหวัด ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย พิษณุโลก ลพบุรี ยโสธร บุรีรัมย์ 
ระยอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ และจังหวัดตรัง ที่ร่วมสนองพระราชด าริ โดยพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่เป็น
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนก่อนเป็นอันดับแรก 
    2) จัดท าแผนการด าเนินงานการให้การสนับสนุนร่วมกับโรงเรียน ซึ่งจะต้องตรงกับ
ความต้องการของโรงเรียน ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้ภารกิจและประเภทของงบประมาณที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสรร 
    3) ให้การสนับสนุนตามแผนการด าเนินงานแก่โรงเรียน เช่น การอบรมให้ความรู้      
และปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้แก่ครูและนักเรียน สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร       
จัดท าฐานการเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นต้น  
  5.2.5 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
   กรมส่งเสริมการเกษตร จะด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
   1) ส่วนกลางติดตามและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการด าเนินงานในพื้นที่ 
   2) หน่วยงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. - กรมส่งเสริมการเกษตร  

- รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project Management System) 
และแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกรปี 2564 (แบบ กสก.) ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 

- จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณประจ าปี 
2565 พร้อม ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทันทหีลังด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  
หมายเหตุ : 1. ให้ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะปกติก่อน 

     2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การด าเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ 
การประชุม การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานผ่านระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดท าเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้ โดยด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
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6. แผนปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม แผนปฏบิัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. แปลงปลูกรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่
ของหน่วยงานและพ้ืนที่โครงการ 

            

2. ส ารวจและบันทึกข้อมูลพันธุ์พืช
ในรูปแบบของระบบฐานข้อมูล 

            

3. อบรมสร้างจิตส านึก/ 
แนวทางการอนุรักษ์ 

            

4. สนับสนุนโรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

            

8. ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ             

7. ระยะเวลา 
  ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
8. ผลผลติ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 
  8.1.1 เกษตรกร/นักเรียน จ านวน 300 ราย ได้รับการอบรมสร้างจิตส านึก/แนวทางการอนุรักษ์ 
  8.1.2 พ้ืนที่ปลูกรกัษาทรัพยากร จ านวน 298 ไร่ ได้รับการดูแล ปรับปรุง และพัฒนา 
  8.1.3 โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 16 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุน
ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
  8.1.4 เกดิฐานข้อมูลทรัพยากรของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  8.2.1 เกษตรกร/นักเรียนเกิดความตระหนักและมีส านึกรักทรัพยากร เกิดความหวงแหนทรัพยากร
ที่มีคุณคา่ของไทย 

8.2.2 เกิดแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรของกรมส่งเสริมการเกษตร    
และในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สามารถให้บริการแก่นักเรียนและบุคคลที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.2.3 นักเรียน ประชาชนทั่วไป และชุมชนใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนโรงเรียนสมาชิก       
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเกิดการเรียนรู้และน าไปพัฒนาต่อยอดได้ 

8.2.4 ฐานข้อมูลทรัพยากรสามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ต่อองค์กรและชุมชนสามารถเชื่อมโยง    
สื่อถึงกันไดท้ั่วประเทศ 
 8.3 ตัวช้ีวัด 
        8.3.1 เชิงปริมาณ 

1) เกษตรกร/นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 300 ราย มีความรู้และตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญา  
   2) จุดเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้ง 11 แห่ง ได้รับการ
พัฒนาสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้ 
   3) ฐานข้อมูลทรัพยากรของกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
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8.3.2 เชิงคุณภาพ 

ทรัพยากรในชุมชน ได้รับการอนุรักษ์ ประชาชนเกิดจิตส านึกในการหวงแหนทรัพยากร 
เข้ามามีส่วนร่วมจัดท าแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร           
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดความยั่งยืน 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
เกษตรกร/นักเรียนได้เพ่ิมพูนความรู้ เกิดจิตส านึกในการหวงแหนทรัพยากรในชุมชน สามารถใช้ประโยชน์           

จากทรพัยากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเกิดความยั่งยืน 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มโครงการพระราชด าริ กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
 นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มโครงการพระราชด าริ  
 นางมนทิรา  พรมบุรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878   E - mail :  agrodev20@doae.go.th 



คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 

......................................................... 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 4,000 โครงการทัว่ประเทศ 

2. หลักการและเหตุผล 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ณ บ้านยาง หมู่ที่ 12 ต าบลแม่งอน 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องจากการเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มที่ เมื่อวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2549 ซึ่งส่งผล
ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และทรัพยากรอย่างมาก พ้ืนที่การเกษตรได้รับผลกระทบเกิดความเสียหาย 
โรงงานแปรรูปของโครงการหลวงเสียหาย ทั้งนี้ จากความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุที่ฝนตกหนัก     
อย่างต่อเนื่องจนเกิดน้ าไหลบ่าและท่วมในพ้ืนที่ตอนกลางและตอนล่างของลุ่มน้ า ซึ่งการระบายน้ าของร่องน้ า
ธรรมชาติไม่สามารถระบายออกได้ทันจึงท่วมพ้ืนที่ดังกล่าว กระแสน้ าได้พัดพาก้อนหิน ดิน และต้นไม้ลงมาเป็น
จ านวนมาก จึงเป็นสาเหตุหลักที่เกิดการเสียทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้มีพระราชกระแสถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่งอนในเขตต าบลแม่งอน 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะการปรับปรุงโรงงานของโครงการหลวงที่เสียหายและการฟ้ืนฟูสภาพ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่งอน โดยพระราชทานแนวทางเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ และการจัดที่ท ากินให้แก่ราษฎร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระเบียบใหม่ และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกช่วยอนุรักษ์ดินและน้ า 

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ร่วมสนองพระราชด าริในการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
หลักสูตรการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรได้พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ได้รับความรู้ความเข้าใจปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง และน าไปปรับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการผลิตพืช 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 

4.1 เป้าหมาย : เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 4.2 หน่วยงานที่ด าเนินงาน 
  4.2.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

4.2.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ 
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5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 

ด าเนินการโดยศูนย์ส่ งเสริม เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จั งหวัด เชียงใหม่               
โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

วิธีการด าเนินงาน 
   1) คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ จ านวน 50 ราย  
   2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ ส าหรับวัดผลส าเร็จหลังจากการเข้าร่วม
โครงการ เช่น กิจกรรมการเกษตร รายได้จากการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร และอ่ืน ๆ  
  3) ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี หัวข้อ           
เช่น การปลูกและการจัดการแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี แมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และอ่ืน ๆ   
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในพ้ืนที ่

4) ติดตามผลการน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์ 
  5.2 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
วิธีการด าเนินงาน 

   1) คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ จ านวน 50 ราย  
   2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ ส าหรับวัดผลส าเร็จหลังจาก การเข้าร่วม
โครงการ เช่น กิจกรรมการเกษตร รายได้จากการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร และอ่ืน ๆ  
   3) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
หัวข้อ เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การขยายผล และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในพ้ืนที ่

4) ติดตามผลการน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์ 
 5.3 กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
วิธีการด าเนินงาน 
1) คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและสนใจในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมรายได้ 

กลุ่มละไม่น้อยกว่า 30 ราย โดยเลือกกลุ่มที่มีการด าเนินกิจกรรมหรือท าผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร และภูมิปัญญา
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

2) สอบถามความต้องการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ และก าหนดหลักสูตร
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม ส าหรับเป็นการเสริมรายได้ให้แก่กลุ่ม 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มได้รับการพัฒนาต่อยอดในด้านอ่ืน ๆ จากช่องทางอ่ืน ๆ 
4) ติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

 5.4 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
  กรมส่งเสริมการเกษตร จะด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
  1) ส่วนกลางติดตามและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการด าเนินงานในพ้ืนที ่
  2) หน่วยงานที่ด าเนินการ  

- รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project Management System)  
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- จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณประจ าปี 2565 

พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทันทีหลังด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  
หมายเหต ุ: 1. ให้ด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะปกติก่อน 
               2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)      
ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การด าเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ 
การประชุม การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานผ่านระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดท าเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้ โดยด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

6. แผนปฏิบัติงาน  

7. ระยะเวลา 
  ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 
  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรไปพัฒนากิจกรรม
การเกษตรให้ดีขึ้นได้ พร้อมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท าการเกษตรของตนเอง
และการด าเนินชีวิตประจ าวันและสามารถแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้ 
 8.3 ตัวช้ีวัด 
        8.3.1 เชิงปริมาณ : เกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 100 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี    
ด้านการเกษตรในหลักสูตรต่างๆ ทีส่อดคล้องกับแผนความต้องการ 

8.3.2 เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเป้าหมายได้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร การแก้ไขปัญหาทางการเกษตร 
พร้อมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตร                
และการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้  

 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  

พ.
ย. 

 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร              

2. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร             

3. ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ             
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9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มโครงการพระราชด าริ กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
 นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มโครงการพระราชด าริ  
 นางมนทิรา  พรมบุรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878   E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

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

mailto:agrodev20@doae.go.th


คู่มือการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

.                                                          . 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  

2. หลักการและเหตุผล 
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ก่อกำเนิดขึ ้นตามแนวพระราชดำริในสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2535 เสด็จ
พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรบ่อเกลือสินเธาว์ บ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  
ทรงพบเห็นสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่ด้อยโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินการ
ช่วยเหลือการพัฒนาในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ โดยเริ่มจากการพัฒนาที่โรงเรียนประถมศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก  
แล้วขยายการช่วยเหลือไปยังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และทรงขยายงานพัฒนาด้านอื่น ๆ 
 ในเวลาต่อมาทรงโปรดฯ ให้จัดตั้งศูนย์ภูฟ้าพัฒนาขึ้น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 เพ่ือใช้เป็นต้นแบบการพัฒนา
และการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาไปสู่พื้นที่ และราษฎรในพื้นที่เป้าหมายท้องที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ ตามพระราชปณิธานของพระองค์ 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการจัดทำแปลงสาธิต 
การปลูกแก้วมังกร และชาอูหลง ในพื้นที่ศูนย์ฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที ่สนใจ และการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีด้านการเกษตร การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก การเพาะเห็ด และการจัดการศัตรูพืชชุมชน ให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่ขยายผล พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้เกษตรกรที่สามารถเป็นต้นแบบ 
เพ่ือสร้างตัวอย่างการประกอบอาชีพทางการเกษตรในชุมชน และนำมาปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองได้ 
ตลอดจนพัฒนาอาชีพที่มั่งคงให้กับประชาชนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารีในการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีโครงการ 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรทีเ่หมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพ้ืนที่ 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและเกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรจำนวน 40 ราย ในพ้ืนที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดน่าน 
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5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
5.1 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และผักสวนครัว ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรจังหวัด/

สำนักงานเกษตรอำเภอ 
      5.1.1 คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนทีท่ี่สนใจเข้าร่วมโครงการ และมีความพร้อมในการเป็นเกษตรกร

ต้นแบบ 
      5.1.2 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และผักสวนครัว 

เกี่ยวกับการปลูก การเลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ การดูแล โรคและแมลงศัตรู การเก็บเกี่ยว และ
อ่ืน ๆ ตามสมควรให้แก่เกษตรกร 

5.1.3 จัดทำแผนความต้องการของเกษตรกรในการสนับสนุนเพ่ือเป็นเกษตรกรต้นแบบ และจัดทำ
แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 
       5.1.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรเพ่ือนำไปพัฒนา
พ้ืนที่การเกษตรของตนเองให้เกิดเป็นแปลงเรียนรู้สามารถขยายผลในพ้ืนที่ต่อไปได้ 
       5.1.5 จัดเก็บข้อมูลและประเมินเกษตรกรต้นแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินเกษตรกรต้นแบบ 

5.2 กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเห็ด ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ 
      5.2.1 คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และมีความพร้อมในการเป็นเกษตรกรต้นแบบ 
      5.2.2 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการเพาะเห็ด เกี่ยวกับการปลูก การดูแล 

โรคและแมลงศัตร ูการเก็บเก่ียว และอ่ืน ๆ ตามสมควรให้แก่เกษตรกร 
5.2.3 จัดทำแผนความต้องการของเกษตรกรในการสนับสนุนเพ่ือเป็นเกษตรกรต้นแบบ และจัดทำ

แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 
       5.2.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรเพ่ือนำไปพัฒนา
พ้ืนที่การเกษตรของตนเองให้เกิดเป็นแปลงเรียนรู้สามารถขยายผลในพ้ืนที่ต่อไปได้ 

      5.2.5 จัดเก็บข้อมูลและประเมินเกษตรกรต้นแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินเกษตรกรต้นแบบ 
5.3 กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตการปลูกแก้วมังกร ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงาน

เกษตรอำเภอ 
       5.3.1 จัดทำและดูแลแปลงสาธิตการปลูกแก้วมังกร จำนวน 2 ไร่ ในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นการสนับสนุนปัจจัยทางการผลิตทางการเกษตรที่ใช้ในการดูแลรักษา 
แปลงสาธิต เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรและสามารถต่อยอดในพ้ืนที่ของตนเองได้ 

5.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชชุมชน ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงาน
เกษตรอำเภอ 

      5.4.1 คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  
      5.4.2 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการจัดการศัตรูพืชชุมชน ในการควบคุม

และจัดการศัตรูพืช การใช้สารชีวภัณฑ์และเชื้อจุลินทรีย์ ที่เหมาะสมกับภาพพ้ืนที่และชนิดพืช ให้แก่เกษตรกร  
5.4.3 จัดทำแผนความต้องการของเกษตรกรในการสนับสนุนเพ่ือเป็นแปลงต้นแบบ  

       5.4.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที ่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร  
เพ่ือนำไปพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองให้เกิดเป็นแปลงเรียนรู้สามารถขยายผลในพ้ืนที่ต่อไปได้ 
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5.5 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผัก และพืชตระกูลถั่ว ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/

สำนักงานเกษตรอำเภอ 
      5.5.1 คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  
      5.5.2 จัดทำแผนความต้องการของเกษตรกรในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้

เพ่ิมเติมในการปลูกพืชผัก และพืชตระกูลถั่ว  
       5.5.3 สนับสนุนองค์ความรู ้และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นไปตามความต้องการ 
ของเกษตรกรเพื่อนำไปพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรของตนเองได้ 

5.6 กิจกรรมพัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/
สำนักงานเกษตรอำเภอ 

      5.6.1 คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในพ้ืนที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  
      5.6.2 จัดทำแผนความต้องการของกลุ่มเกษตรกรในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้

เพ่ิมเติมในการพัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
       5.6.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกรเพื่อนำไปพัฒนา
กลุ่มของตนเองได ้

5.7 กิจกรรมส่งเสริมการปลกูไผ่เศรษฐกิจ ดำเนนิการโดยศนูย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
น่าน 
      5.7.1 คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  
      5.7.2 จัดทำแผนความต้องการของเกษตรกรในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้

เพ่ิมเติมในการปลูกปลูกไผ่เศรษฐกิจ 
       5.7.3 สนับสนุนองค์ความรู ้และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นไปตามความต้องการ 
ของเกษตรกรเพื่อนำไปพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรของตนเองได้ 

      5.7.4 จัดเก็บข้อมูลและประเมินเกษตรกรต้นแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินเกษตรกรต้นแบบ 
5.8 กิจกรรมดูแลแปลงสาธิตการปลูกชาอูหลง ในพื้นที่สาธิต ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน 
      5.8.1 จัดทำและดูแลแปลงสาธิตการปลูกชาอูหลง จำนวน 10 ไร่ ในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นการสนับสนุนปัจจัยทางการผลิตทางการเกษตรที่ใช้ในการดูแลรักษา  
แปลงสาธิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรและสามารถต่อยอดในพ้ืนที่ของตนเองได้ 

5.9 กิจกรรมจ้างคนงานดูแลแปลงชาอูหลง ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดน่าน เป็นการจ้างเหมาแรงงานในการดำเนินการดูแลแปลงชาอู่หลงภายในศูนย์ฯ ให้อยู่สภาพที่เหมาะสม 

5.10 กิจกรรมขยายผลการปลูกชาอูหลง ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดน่าน 

      5.10.1 คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  
      5.10.2 จัดทำแผนความต้องการของเกษตรกรในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้

เพ่ิมเติมในการปลูกชาอูหลง 
       5.10.3 สนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นไปตามความต้องการ 
ของเกษตรกรเพื่อนำไปพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรของตนเองได้ 

      5.10.4 จัดเก็บข้อมูลและประเมินเกษตรกรต้นแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินเกษตรกรต้นแบบ 



- 4 - 
5.11 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และศูนย์ส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน 
      5.11.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา 

ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
5.11.2 รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project Management System) 

และแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกรปี 2565 (แบบ กสก.) ตามที่กรมส่งเสริม
การเกษตรกำหนด 
หมายเหตุ :  1. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะปกติก่อน 
       2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม 
การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดทำเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้  
โดยดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดตอ่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  
พ.

ย. 
 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และผักสวนครัว             
     1.1 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ             
     1.2 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรการปลูกไม้ผล 
ไม้ยืนต้น และผักสวนครัว 

            

     1.3 จัดทำแผนความต้องการของเกษตรกรในการสนับสนุน
เพื ่อเป็นเกษตรกรต้นแบบ และจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล 
(IFPP) 

            

     1.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นไป 
ตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ 

            

    1.5 จัดเก็บข้อมลูและประเมินเกษตรกรต้นแบบ 
ตามหลักเกณฑ์การประเมินเกษตรกรต้นแบบ 

            

2. กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเห็ด             
     2.1 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ             
     2.2 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรการเพาะเห็ด             
     2.3 จดัทำแผนความต้องการของเกษตรกรในการสนับสนุน
เพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบ และจดัทำแผนการผลติรายบคุคล 
(IFPP) 

            

     2.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นไป 
ตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ 

            

     2.5 จัดเก็บข้อมูลและประเมินเกษตรกรต้นแบบตามหลักเกณฑ์
การประเมินเกษตรกรต้นแบบ     
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กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  
พ.

ย. 
 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

3. กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตการปลูกแก้วมังกร             
4. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชชุมชน             
     4.1 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ             
     4.2 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรการปลูกไม้ผล 
ไม้ยืนต้น และผักสวนครัว 

            

     4.3 จัดทำแผนความต้องการของเกษตรกรในการสนับสนุน
เพื ่อเป็นเกษตรกรต้นแบบ และจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล 
(IFPP) 

            

    4.4 สน ับสน ุนป ัจจ ัยการผล ิตทางการเกษตรท ี ่ เป ็นไป 
ตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที ่

            

5. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผัก และพืชตระกูลถั่ว             
   5.1 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ             
   5.2 จัดทำแผนความต้องการของเกษตรกรในการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตและองค์ความรู้เพิ่มเติมในการปลูกพืชผัก และพืชตระกูลถั่ว 

            

   5.3 สนับสนุนองค์ความรู ้และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
ที ่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรเพื ่อนำไปพัฒนาพื ้นที่
การเกษตรของตนเองได ้

            

6. กิจกรรมพัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร             
   6.1 คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร             
   6.2 จัดทำแผนความต้องการของกลุ่มเกษตรกรในการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้เพิ ่มเติมในการพัฒนากลุ่มแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

            

   6.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เป็นไปตามความต้องการ 
ของกลุ่มเกษตรกรเพื่อนำไปพัฒนากลุ่มของตนเองได ้

            

7. ส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจ             
   7.1 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ             
   7.2 จัดทำแผนความต้องการของเกษตรกรในการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตและองค์ความรู้เพิ่มเติมในการปลูกไผ่เศรษฐกิจ 

            

   7.3 สนับสนุนองค์ความรู ้และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
ที ่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรเพื ่อนำไปพัฒนาพื ้นที่
การเกษตรของตนเองได ้

            

  7.4 จัดเก็บข้อมูลและประเมินเกษตรกรต้นแบบตามหลักเกณฑ์
การประเมินเกษตรกรต้นแบบ 

            

8. ดูแลแปลงสาธิตการปลูกชาอูหลง ในพ้ืนท่ีสาธิต             
9. จ้างคนงานดูแลแปลงชาอูหลง             
10. ขยายผลการปลูกชาอูหลง             
    10.1 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ             
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กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  
พ.

ย. 
 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

    10.2 จัดทำแผนความต้องการของเกษตรกรในการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้เพิ่มเติมในการปลูกชาอูหลง 

            

    10.3 สนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
ที ่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรเพื ่อนำไปพัฒนาพื ้นที่
การเกษตรของตนเองได ้

            

   10.4 จัดเก็บข้อมูลและประเมินเกษตรกรต้นแบบตามหลักเกณฑ์
การประเมินเกษตรกรต้นแบบ 

            

11. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั ้งปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา 

            

7. ระยะเวลา 
 ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 
       8.1.1 เกษตรกรจำนวน 40 ราย ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยี 
ด้านการเกษตรหลักสูตรต่าง ๆ  
            8.1.2 มีเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 40 ราย และแปลงต้นแบบ จำนวน 30 แปลง ในชุมชน  
            8.1.3 มีแปลงสาธิต จำนวน 2 แปลง ในพ้ืนที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      8.2.1 เกษตรกรมีความรู้ในการทำการเกษตร สามารถปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองได ้

และสามารถเป็นต้นแบบให้เกษตรกรอื่นได้ 
             8.2.2 เกษตรกรมีแนวทางการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และตนเอง  

8.3 ตัวชี้วัด 
                 8.3.1 เชิงปริมาณ 
       เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 40 ราย ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรต่าง ๆ ทีส่อดคล้องกับแผนความต้องการ 
       8.3.2 เชิงคุณภาพ 

     เกษตรกรเป้าหมายได้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และ
ตนเอง ทำให้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
มีแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบในชุมชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลให้กับเกษตรกรอ่ืนได้ 

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ 
  2. นางสาวนาริสา เย็นรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2561 4878 
  E - mail : agrodev20@doae.go.th 

mailto:agrodev20@doae.go.th
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  

ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
……………..…………………………………………………… 

 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 

- ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักว่า การที่ประชาชน
ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ ประชาชนเหล่านี้จะต้องทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ต้องมีการเตรียมคนให้พร้อมที่จะรับสถานการณ์ ให้รู้จักปรับตัวในสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ในด้านต่าง ๆ ทั ้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เน้นการมีส่วนร่วม  
ของประชาชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และนำไปสู่การปฏิบัติ จึงทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินงานโครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขึ้นในปี 2556 เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตของตน และครอบครัวในยุคโลกาภิวัตน์
ได้อย่างดีและมีความปกติสุขโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเอง 
มีอาชีพมีรายได้ทำให้สามารถปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวได้ดีขึ้น มีกำลังสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน
ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในการพัฒนาทรงให้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ยึดความประหยัด ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ในปัจจุบันดำเนินการในพื้นที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด และภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และจังหวัดระนอง 
รวมทั้งสิ ้นจำนวน 24 จังหวัด 114 กลุ่ม หน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง  
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามพระราชดำริ โดยต้องการให้ชุมชนได้รับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิชาการด้านการเกษตร เพื่อนำไปวางแผน 
การผลิตพืชอาหารปลอดภัยไว้บริโภคอย่างเพียงพอในครัวเรือน เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับพื้นที่
อย่างแท้จริง 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริฯ มาตั้งแต่ปี 2556 
โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการกลุ่ม ความรู้ทางวิชาการ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการผลิตอาหารในครัวเรือนเพ่ือให้เพียงพอต่อการบริโภค 
และแบ่งปันสมาชิกในชุมชนเป็นอันดับแรก ถ้าเหลือจึงนำมาจำหน่ายเป็นรายได้ เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมกันคิดร่วมกันทำ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด พัฒนาให้กลุ่ม 
มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมการยกระดับกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบสร้างเครือข่ายในชุมชน 
และขยายผลระหว่างชุมชนต่อไป  
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 ในปีงบประมาณ 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการพัฒนากลุ่มตามแผนพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ส่งเสริม
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือน และการเพิ่มศั กยภาพความเข้มแข็ง 
ในระดับชุมชนด้วย และยังคงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการ ทั้งภาคราชการ เอกชน 
สถาบันทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เกษตรกร ในรูปแบบการประสานความร่วมมือภายใต้กรอบ
และวัตถุประสงค์เดียวกัน เพ่ือที่จะทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพ่ึงพาตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้  
 3.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก/กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริฯ มีความเข้มแข็ง 
สามารถพัฒนาเป็นกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบได ้  
 3.4 เพื่อขยายผลการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริฯ ต้นแบบ  
สู่ชุมชนข้างเคียงต่อไป 
 
4. เป้าหมาย 
 กลุ ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริฯ จำนวน 114 กลุ ่ม เกษตรกรสมาชิก 
จำนวน 3,420 ราย  
 
5. สถานที่ดำเนินงาน 
 กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด 
ภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา ระนอง กระบี่ และจังหวัดภูเก็ต รวม 24 จังหวัด  
 
6. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 

6.1 แนวทางการดำเนินงานโครงการ 
กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการพัฒนากลุ่มตามแผนพัฒนากลุ ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  

ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ส่งเสริม
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือน และการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็ง  
ในระดับชุมชนด้วย และยังคงบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ในการขับเคลื่อนโครงการ ทั้งภาคราชการ เอกชน 
สถาบันทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เกษตรกร ในรูปแบบการประสานความร่วมมือภายใต้กรอบ
และวัตถุประสงค์เดียวกัน เพ่ือที่จะทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  6.2 วิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน 

1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มจังหวัด 
ส่วนกลางดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

ระดับเขตและระดับจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน ร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค พัฒนาแนวทาง 
การดำเนินการร่วมกัน และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  

2) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตตามความต้องการ
ของเกษตรกร 
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1. สำนักงานเกษตรอำเภอพิจารณาหาความต้องการการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่ม 
ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนและบริบทพ้ืนที่ 

2. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดอบรมให้แก่สมาชิกกลุ่ม 
จำนวน 30 ราย (หากกลุ่มใดมีสมาชิกเพิ่มเติมก็สามารถเข้ารับการอบรมด้วยได้ ) เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก
ระยะ 1 - 5 ตามความต้องการ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนากลุ่มร่วมกัน พร้อมนำองค์ความรู้ที่ได้มาฝึกปฏิบัติ 
ให้เกิดเป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้ ให้มีการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับวัดผลสำเร็จ
หลังจากการเข้าร่วมโครงการ เช่น กิจกรรมการเกษตร รายได้จากการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร และอ่ืนๆ ด้วย 

3. สำนักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริฯ 
ต้นแบบในระดับจังหวัด โดยพิจารณากลุ่มที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพหรือมีความพร้อมในการพัฒนาตามแผนพัฒนา
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการยกระดับให้เป็นกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชนตามพระราชดำริฯ ต้นแบบต่อไป 

3) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม  
สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดประชุมและวางแผนการดำเนินงาน กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ในชุมชนตามพระราชดำริฯ ต้นแบบในระดับจังหวัด (สามารถพิจารณาผู้เข้าร่วมโดยการคัดเลือกสมาชิก 
จากทุกกลุ่มได้) หรือสนับสนุนปัจจัยให้แก่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริฯ ต้นแบบ 
ในระดับจังหวัด เพื ่อต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ ่มให้มีมาตรฐาน และเพิ ่มศักยภาพการแข่งขัน 
ทางการตลาดได้ 

4) กิจกรรมยกระดับกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ 
1. สำนักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จาก กลุ่มส่งเสริม

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริฯ ต้นแบบในระดับจังหวัด (สามารถเป็นกลุ่มเดิมที่เคยได้รับการคัดเลือกไว้
ในระดับจังหวัดหรือระดับเขตในปีใดก็ได้) จังหวัดละ 1 กลุ่ม เพื่อพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม  
เพ่ือยกระดับให้เป็นกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่นระดับประเทศต่อไป 

2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และแนวทางการยกระดับกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกจากข้อ 1 
โดยทำการวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ ่ม ด้านการผลิตของกลุ่ม  
ด้านการเงินและบัญชี ด้านการตลาด ด้านการช่วยเหลือสังคม ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายและขยายผล  

3. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รวบรวมและจัดส่งรายงานตามข้อ 2 ให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
ภายในเดือนพฤษภาคม 2565  

4. กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) พิจารณาคัดเลือก 
กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ และให้การสนับสนุนต่อไป  

5. สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการส่งเสริมการยกระดับกลุ ่มที ่ได ้ร ับการคัดเลือก  
ให้เป็นกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ  

5) การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 
ส่วนกลางติดตามและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ในพ้ืนที ่

6) การเตรียมการร่วมรับเสด็จ 
1. โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี (สสท.) แจ้งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการเกษตรนำกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
ตามพระราชดำริฯ ไปร่วมรับเสด็จฯ ตามหมายกำหนดการ 
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2. สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดทำข้อมูลรายละเอียดของกลุ่มที่ไปร่วมรับเสด็จฯ เช่น ข้อมูลพื้นฐาน 
ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน การพัฒนา/การต่อยอดกิจกรรมตามพระราชกระแส แผนการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค 
และความต้องการการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรมของกลุ่ม และบุคคลต้นแบบในกลุ่ม และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
รายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบก่อนเสด็จฯ 2 สัปดาห์  

3. จัดทำเอกสารถวายรายงานเป็นรูปเล่ม จำนวน 2 เล่ม     
7) สำนักงานเกษตรจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project Management System) 

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด 
8) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร/สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดทำรายงานสรุปผล 

การดำเนินงานโครงการ พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
 
หมายเหตุ : 1. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะปกติก่อน 

2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไม่สามารถ
ดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม  
การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) โซเชียลมีเดียหรือจัดทำเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้ 
โดยดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย  
และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

 
7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน  
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  
พ.

ย. 
 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  
ก.พ

.  
มี.

ค.
  

เม
.ย.

  
พ.

ค.
  

มิ.
ย. 

 
ก.ค

.  
ส.ค

.  
ก.ย

. 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มจังหวัด               ส่วนกลาง 

2. อบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิต
ตามความต้องการของเกษตรกร 

             

   2.1 หาความต้องการการพัฒนาศักยภาพ 
ของสมาชิก 

            อำเภอ 

   2.2 จัดอบรมให้แก่สมาชิกตามความต้องการ             จังหวัด/อำเภอ 

   2.3 คัดเลือกกลุ่มระดับจังหวัด             จังหวัด/อำเภอ 

3. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม              

   3.1 จัดประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 
หรือสนับสนุนปัจจัย 

            จังหวัด 

4. ยกระดับกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ              

   4.1 คัดเลือกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 

            จังหวัด 
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   4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  
และแนวทางการยกระดับ 

            จังหวัด 

   4.3 รวบรวมและจัดส่งรายงาน             สสก. 

   4.4 คัดเลือกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ 

            ส่วนกลาง/สสก./
โครงการส่วน
พระองค์ฯ 

   4.5 ส่งเสริมการยกระดับกลุ่ม             จังหวัด/อำเภอ 

5. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ             ส่วนกลาง 

6. การเตรียมการร่วมรับเสด็จ             สสก./จังหวัด/
ส่วนกลาง 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร 

(E-project Management System) 
            จังหวัด 

8. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ             สสก./จังหวัด 

 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 

1) เกษตรกรสมาชิกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริฯ จำนวน 3,420 ราย 
ได้รับความรู้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิต 

2) กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริฯ จำนวน 24 กลุ่ม ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ เป็นกลุ่มต้นแบบในระดับจังหวัด  

3) กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริฯ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
เป็นกลุ่มต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 5 กลุ่ม 
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) สมาชิกโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนฯ เกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร ่วมกัน  
สามารถน้อมนำหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
และการดำเนินชีวิต เกิดความมั ่นคงทางอาหาร มีรายได้ มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที ่ดี  และสามารถปรับตัว 
ต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

2) กลุ่มได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับมาตรฐาน และสามารถแข่งขันทางการตลาดได้ 
3) เกษตรกรต้นแบบที่ ได ้ร ับการพัฒนา นำความรู ้ปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของตนเอง  

และถ่ายทอดความรู้ไปยังเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ได้ 
4) กลุ่มมีการขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชนใกล้เคียง และสร้างเครือข่ายได้ 

 8.3 ตัวช้ีวัด  
เชิงปริมาณ  
1) เกษตรกรสมาชิกกลุ ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริฯ ได้รับความรู้

เทคโนโลยีด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิต จำนวน 3,420 ราย 
2) กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริฯ ต้นแบบในระดับจังหวัด จำนวน 24 กลุ่ม 
3) กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริฯ ต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 5 กลุ่ม 
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เชิงคุณภาพ  
1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำความรู้ที่ได้รับ

ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง สามารถลดรายจ่าย และเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 
2) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีการพัฒนา มีมาตรฐานและสามารถแข่งขันทางการตลาดได้  
3) กลุ่มมีความเข้มแข็ง สามารถขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชนใกล้เคียงได้ เป็นกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพยีง

ต้นแบบในระดับจังหวัด และพัฒนาเป็นกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่นระดับประเทศต่อไป 
 
9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 

นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ  
นางสาววริญญา  โลมรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878    E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

 
----------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

mailto:agrodev20@doae.go.th


 
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุร ี
----------------------------------------------------------- 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทัว่ประเทศ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๗ กับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. (ตำแหน่งในขณะนั้น)  
ณ พระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน ให้จัดหาพ้ืนที่ที่ เหมาะสมเพ่ือทดลองปลูกและฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลน  
เพ่ือให้ระบบนิเวศป่าชายเลนกลับคืนสู่ธรรมชาติ จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกป่าชายเลนชนิดต่าง ๆ  
ที่คลองบางตราใหญ่และคลองบางตราน้อย 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
มาทรงงานฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝั่ง เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  (ตำแหน่งในขณะนั้น) ได้กราบบังคมทูลเกี่ยวกับ 
การดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์พลังงาน โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ก่อสร้างศูนย์พลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการอนุ รักษ์พลังงาน 
และพลังงานทดแทน รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการจัดค่ายฝึกอบรม การจัดนิทรรศการ การสาธิต 
และห้องสมุดพลังงาน และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองการดำเนินงานโครงการอุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร พร้อมน้อมนำหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำเนินชีวิตของเกษตรกร  
ในพ้ืนที่โครงการฯ พร้อมทั้งให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้อย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนองงานโครงการพระราชดำริในพ้ืนที่ที่มีพระราชดำริ 
 3.2 เพ่ือให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับความรู้หลักวิชาการการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 สถานที่ดำเนินการ ณ โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 60 ราย 

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
5.1 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการจัดการศัตรูพืช 

แบบผสมผสานในไร่นา เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 60 ราย สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการจัดการศัตรูพชืแบบผสมผสานในไร่นา 
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วิธีการดำเนินงาน 
   1. คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ จำนวน 60 ราย  
   2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับวัดผลสำเร็จหลังจาก 
การเข้าร่วมโครงการ เช่น กิจกรรมการเกษตร รายได้จากการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร และอ่ืน ๆ  
   3. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในไร่นา 

 4. ติดตามผลการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ : 1. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะปกติก่อน 
2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid – 19) ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรม 
และการถ่ายทอดความรู้ การประชุม การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดทำเอกสารวิชาการ 
ให้ความรู้  หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุ คคลเป้ าหมายได้  โดยดำเนินการให้บ รรลุผล 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ 

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  

พ.
ย. 

 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. ถ่ ายทอดความรู้ เท ค โน โลยี ด้ านการเกษตร 
หลักสูตรการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในไร่นา 

            

2. สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ             

7. ระยะเวลา 
  ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (Output)  
      8.1.1 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรเทคนิคการจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสานในไร่นา  
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
       8.2.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการทำการเกษตรและการดำเนินชีวิต 
 8.3 ตัวชี้วัด 
       8.3.1 เชิงปริมาณ 

เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 ราย ได้รับความรู้ในการจัดการศัตรูพืช 
แบบผสมผสานในไร่นา  
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       8.3.2 เชิงคุณภาพ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร พร้อมน้อมนำหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำเนินชีวิต  

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำร ิการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร 

 นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ  
 นายเอกชัย  กั่นขาว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878   E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

----------------------------------------------------------- 



 
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

----------------------------------------------------------- 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทัว่ประเทศ  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ืออำนวย 
ความสะดวกในเรื่องที่อยู่อาศัย และให้ความอบอุ่นในชีวิตครอบครัวแก่ผู้พิการ และเพ่ือช่วยเหลือบุคคลที่พิการ
ตลอดชีวิต โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา หรือฐานะใด ๆ ให้เข้าร่วมอยู่อาศัย เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน  
ให้การสนับสนุนการศึกษา การฝึกอาชีพตามความถนัด และสนับสนุนผู้ที่สามารถออกไปประกอบอาชีพภายนอกได้ 
โดยไม่เป็นภาระของสังคม โดยมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในประเทศไทย แบ่งการทำงาน
เป็นบ้านพัก 5 แห่ง คือ 1) บ้านสิริวัฒนา สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  2) บ้านทองพูล รังสิต  
จังหวัดปทุมธานี 3) บ้านทองอยู่ เชสเชียร์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4) บ้านสุขเสมอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
และ 5) บ้านอิฐรัตน์ ร้อยเอ็ด เชสเชียร์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 บ้านทองอยู่  เชสเชียร์ เชียงใหม่ เป็นบ้านพักผู้ พิการแห่งที่ 3 ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 โดยทายาท 
ของ นายทองอยู่ ตียาภรณ์ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน 9 ไร่ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ที่ดินและเงินดังกล่าวให้แก่มูลนิธิสิริ
วัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพ่ือนำไปสร้าง “บ้านพักสำหรับ ผู้พิการ” ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้ และไม่มีที่พักพิงในภาคเหนือ และในปี 2524 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเปิดบ้านพักแห่งนี้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2525 

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมดำเนินงานโครงการมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร พร้อมน้อมนำหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของผู้พิการที่อาศัยอยู่ในมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์  
ให้มีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนองงานโครงการพระราชดำริในพ้ืนที่ 
 3.2 เพ่ือสนับสนุนการฝึกอาชีพด้านการเกษตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
5.1 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 กลุ่ม 

เป็นการถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูป/ถนอมอาหาร เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแปรรูป/ถนอมอาหาร  
ไว้บริโภคในครัวเรือน หรือจำหน่ายเพื่อสร้างรายให้เสริมให้ครอบครัวได้  
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5.2 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ดอก - ไม้ประดับ และพืชผักสวนครัวในกระถาง จำนวน 1 กลุ่ม 
เป็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปลูกไม้ดอก - ไม้ประดับ และพืชผักสวนครัวในกระถาง 
หรือภาชนะอ่ืน ๆ   

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  

พ.
ย. 

 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

            

2. ส่งเสริมการปลูกไม้ดอก - ไม้ประดับ และพืชผัก
สวนครัวในกระถาง 

            

3. สรุปผลการดำเนินงาน             

7. ระยะเวลา 
  ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565  

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output)  

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ ์และส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
       ผู้ เข้าร่วมโครงการมีรายได้ เพ่ือเลี้ยงชีพ พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต 

8.3 ตัวชี้วัด 
       8.3.1 เชิงปริมาณ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี ด้านการเกษตร ในหลักสูตร 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปลูกไม้ดอก - ไม้ประดับ  
และพืชผักสวนครัวในกระถาง 
       8.3.2 เชิงคุณภาพ 

ผู้ เข้าร่วมโครงการ ได้ พัฒนาอาชีพด้ านการเกษตร พร้อมน้อมนำหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้ 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
 นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ  
 นายเอกชัย  กั่นขาว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878   E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

----------------------------------------------------------- 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ว่างเปล่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) 

……………..…………………………………………………… 
 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 

- ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  
 

2. หลักการและเหตุผล  
ในปี 2540 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้พระราชทาน  

พระราชดำริกับนายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาให้ประสานกับโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้าพิจารณาหาพื้นที่ว่างเปล่ามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่หลักการ “พออยู่ พอกิน”  
ที่ได้พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาจึงร่วมกับโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าจัดหาพื้นที่ว่างเปล่า ได้จำนวน 15 ไร่ เป็นพื้นที่ทำนาประมาณ 9 ไร่ โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  
เป็นผู้รับผิดชอบด้านการปลูกข้าว ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงหว่าน ปักดำและเกี่ยวข้าว โดยทรงดำเนินการ 
ครบทุกขั้นตอนในการปลูก ณ แปลงนาสาธิต 
 ในปี 2548 คณะทำงานได้ดำเนินปรับพ้ืนที่ที่เหลือ จำนวน 6 ไร่ ให้เป็นแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน
ครบวงจร เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงและเกษตรกรโดยทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการเกษตร
ทั้งการทำนา การปลูกผัก การปลูกไม้ผล การเลี้ยงปลาและปศุสัตว์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. 
ทั ้งนี ้ ผลผลิตที ่ได้จากแปลงนา ส่วนหนึ่งนำไปเป็นเมล็ดพันธุ ์สำหรับแจกจ่ายให้กับเกษตรกร อีกส่วนหนึ่ง 
จะสีเป็นข้าวสารพระราชทานให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง  
 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ว ่างเปล่าของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
โดยดำเนินการดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์ม และดูแลแปลงอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์ไม้ผล พันธุ์ไม้หายาก
หรือพันธุ์ท้องถิ่นภาคใต้ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ดำเนินการเดิมในรูปแปลงสาธิต
การเกษตรเป็นการดำเนินการในรูปเกษตรทฤษฎีใหม่และจัดตั้งเป็นศูนย์สาธิตและเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

3.2 เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
 3.3 เพ่ือเป็นโครงการนำร่องในการศึกษา ทดลอง ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
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4. เป้าหมาย 
4.1 ดูแลรักษาและพัฒนาแปลงเกษตรทฤษฎีใหม ่ 
4.2 ดูแลแปลงอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์ไม้ผล พันธุ์ไม้หายาก หรือพันธุ์ท้องถิ่นภาคใต้ 

 
5. สถานที่ดำเนินงาน 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า บริเวณเขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
  
6. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ดำเนินการ ดังนี้ 
 6.1 สนับสนุนวัสดุทางการเกษตรหรอือย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดูแลและพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในโครงการฯ 

6.2 สนับสนุนวัสดุทางการเกษตรหรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลแปลงอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์ไม้ผล 
พันธุ์ไม้หายาก หรือพันธุ์ท้องถิ่นภาคใต้ 

6.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาให้กรมส่งเสริม
การเกษตรทราบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 

 
7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน  
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  
พ.

ย. 
 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  
ก.พ

.  
มี.

ค.
  

เม
.ย.

  
พ.

ค.
  

มิ.
ย. 

 
ก.ค

.  
ส.ค

.  
ก.ย

. 

1. สนับสนุนการดูแลและพัฒนาแปลงเร ียนรู้
ภายในโครงการฯ 

            จังหวัด 

2. สนับสนุนการดูแลแปลงอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์ 
ไม้ผล พันธุ์ไม้หายาก หรือพันธุ์ท้องถิ่นภาคใต้ 

            จังหวัด 

3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ             จังหวัด 

 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 

1) แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับการดูแลและพัฒนาเป็นศูนย์สาธิตและเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

2) แปลงอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์ไม้ผล พันธุ์ไม้หายาก หรือพันธุ์ท้องถิ่นภาคใต้ ได้รับการดูแล  
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) เกิดศูนย์สาธิตและเรียนรู้ในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในพื้นที่โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 

2) เกิดเป็นแหล่งอนุรักษแ์ละรวบรวมพันธุ์ไม้ผล พันธุ์ไม้หายาก หรือพันธุ์ท้องถิ่นภาคใต้  
3) พื้นที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเกษตร

ทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
 



- 3 - 

8.3 ตัวช้ีวัด  
เชิงปริมาณ 
1) แปลงเรียนรู้ภายในโครงการฯ ได้รับดูแลและพัฒนา จำนวน 3 ไร่ 
2) แปลงอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์ไม้ผล พันธุ์ไม้หายาก หรือพันธุ์ท้องถิ่นภาคใต้ได้รับการดูแล จำนวน 30 ไร่ 

เชิงคุณภาพ 
แปลงเรียนรู้และแปลงอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์ไม้ผล พันธุ์ไม้หายาก หรือพันธุ์ท้องถิ่นภาคใต้ ภายในโครงการฯ 

ได้รับการดูแล และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และเป็นแหล่งศึกษาเชิงท่องเที่ยวให้กับบุคคลที่สนใจ 
 
9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 

นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ  
นางสาววริญญา  โลมรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878    E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

 
----------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

mailto:agrodev20@doae.go.th


คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาดอยตุง 

......................................................... 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 40    โครงการทั่วประเทศ 

2. หลักการและเหตุผล 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีความสนพระทัยที่จะพัฒนาพ้ืนที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย    

ให้เป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดและเป็นโครงการทดลองรูปแบบการพัฒนาเบ็ดเสร็จ เพ่ือจะขยายผลการช่วยเหลือ
ประชาชน ในพ้ืนที่ต่าง ๆ จึงทรงมีรับสั่งในเรื่องการพัฒนาดอยตุง เพ่ือพิจารณาด าเนินการพัฒนาตามความ
เหมาะสม “โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดเชียงราย” ก่อตั้งขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2531 บนพ้ืนที่ดอยตุง ตั้งอยู่ในอ าเภอแม่สาย และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ครอบคลุมพ้ืนที่
ประมาณ 93,515 ไร่ ให้ประโยชน์แก่ชาวบ้าน 29 หมู่บ้าน ประมาณ 11,000 คน ประกอบด้วยชนเผ่า 6 เผ่า        
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จพระราชด าเนินเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม        
พ.ศ. 2530 และทรงเล็งเห็นว่ารากเหง้าของปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนดอยตุง คือ ความยากจน
และการขาดโอกาสในการด ารงชีวิต จึงทรงมีพระราชด าริที่จะน าผืนป่ากลับคืนสู่ดอยตุง และฟ้ืนฟูดอยตุง           
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พระราชปรัชญาในการทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี        
คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีส านึกและพ่ึงพาอาศัยกัน โครงการ
พัฒนาดอยตุงฯ ได้ด าเนินงานพัฒนาการเกษตรและอาชีพ เช่น งานทดสอบปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับ ดูแลไม้ดอก
ที่เป็นแม่พันธุ์ คัดพันธุ์  ทดสอบพันธุ์ งานคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ  งานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต          
งานมวลชนสัมพันธ์ งานอบรมสัมมนาเพ่ือบุคลากรและราษฎรในเขตโครงการฯ งานพัฒนาเด็กเล็ก งานพัฒนาเด็กอ่อน 
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ และกิจกรรมอ่ืนๆ ปัจจุบันมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ในปี 2537 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(ส านักงาน กปร.) ได้จัดตั้ง “โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงราย” 
เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้ วย ฮ่องไคร้ อัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ  จั งหวัด เชียงใหม่                  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าแนวพระราชด าริและต้นแบบการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มาเป็นแนวทาง      
ในการปฏิบัติในพ้ืนที่โครงการฯ ปัจจุบันมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินงานโครงการฯ 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมสนองพระราชด าริมาอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนไม้ดอก ไม้ประดับกระถาง
ให้แก่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพ่ือประโยชน์ในการประดับตกแต่ง สนับสนุนให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ผู้เข้า
เยี่ยมชม เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ทราบถึงชนิดของไม้ดอก ไม้ประดับ และสามารถน าความรู้ในเรื่องการปลูก การดูแลรักษา
กลับไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่ที่มีพระราชด าริและพ้ืนที่ส่วนพระองค์ 
 3.2 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นแหล่งเรียนรู้    
ไม้ดอก ไม้ประดับ 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
4.1 เป้าหมาย 

สนับสนนุไม้ดอก ไม้ประดับกระถาง จ านวน 3   กระถาง ใหแ้ก ่โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงราย บนพื้นที่ดอยตุง ตั้งอยู่ในอ าเภอแม่สาย และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 4.2 หน่วยงานที่ด าเนินงาน 
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

5.1.1 กิจกรรมสนับสนุนไม้ดอก ไม้ประดับกระถางแก่โครงการพัฒนาดอยตุง 
    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ด าเนินการ ดังนี้ 

1) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ สอบถามความต้องการ 
พิจารณาคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม  

2) จัดท าแผนปฏิบัติงานโดยพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการผลิตไม้ดอก            
ไม้ประดับกระถาง 

3) สนับสนุนโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยจัดส่งไม้ดอก   
ไม้ประดับกระถางที่เตรียมไว้ส่งมอบแก่โครงการพัฒนาดอยตุง ทั้งนี้ พันธุ์ไม้ที่ส่งมอบจะต้องจัดท ารายละเอียด    
ของพันธุ์ไม ้แสดงเป็นป้ายแสดงความรู้ หรือเป็น QR Code เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้เยี่ยมชมโครงการฯ 

5.1.2 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
   กรมส่งเสริมการเกษตร จะด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
   1) ส่วนกลางติดตามและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
   2) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) 

- รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project Management System)  
- จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณประจ าปี 2565 

พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทันทีหลังด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
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6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. สนับสนุนไม้ดอกไม้ประดับ
กระถางแก่โครงการพัฒนาดอยตุง 

            

2. ตดิตามผลการด าเนนิงานโครงการ             

7. ระยะเวลา 
  ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
8. ผลผลติ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 
  สนับสนุนไม้ดอก ไม้ประดับกระถางแก่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ านวน 300 กระถาง 
 8.2 ผลลัพธ ์(Outcome) 
  ผู้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้พักผ่อนหย่อนใจ ชื่นชมความสวยงามของไม้ดอก ไม้ประดับ 
และสามารถสอบถามความรู้การผลิตไม้ดอก ไม้ประดับกระถาง น าไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการสร้าง
รายได้แก่ครัวเรือนได ้  

8.3 ตัวชี้วัด 
        8.3.1 เชิงปริมาณ 

มีไม้ดอกไม้ประดับกระถางสนับสนุนให้โครงการพัฒนาดอยตุง จ านวน 300 กระถาง  
8.3.2 เชิงคุณภาพ 

    โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มีสวนไม้ดอก ไม้ประดับที่สวยงามเป็นที่ประทับใจของผู้มา
เยี่ยมชมและครอบครัวได ้

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
กรมส่งเสริมการเกษตรได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม และสามารถให้ผู้สนใจ

มีความรู้เกี่ยวกับไม้ดอก ไม้ประดับกระถาง  

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มโครงการพระราชด าริ กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
 นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มโครงการพระราชด าริ  
 นางมนทิรา  พรมบุรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 โทรศัพท์/โทรสาร   2561 4878   E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

....................................................................... 
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คู่มือการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ อุทยาน ร.2 

.                                                          . 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  

2. หลักการและเหตุผล 
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือเรียกกันว่า อุทยาน ร.๒   

เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะอันงดงาม
ไว้เป็นมรดกแก่ชาติและได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
ตั้งอยู่ที ่ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดป้ายอุทยานเมื ่อว ันที ่ 31 มีนาคม 2522  
และเปิดให้ประชาชนเข้าชมภายในอุทยานได้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2530 อุทยาน ร.๒ ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ส่วน  
ซึ่งมีการจัดทำแปลงสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริอยู่ด้วย 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ 
อุทยาน ร.2 ในการดูแลแปลงสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ แม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ในพ้ืนที่อุทยาน
พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาภัย เพื่อเป็นการรวบรวมพันธุ์พริกมันบางช้าง  
และพันธุ์พริกอื่น ๆ ที่ปลูกในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงไว้ ไม่ให้สูญหายไป และการจัดนิทรรศการ สาธิต 
และการประกวดด้านการเกษตร ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  เพื่อเป็น 
การประชาสัมพันธ์พืชท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื ่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์ และรกัษาพันธุ์พืชท้องถิ่นไว้ 
 3.2 เป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประชาสัมพันธ์ 
พืชท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่จำนวน 2 ไร่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 5.1 กิจกรรมการดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด 

เป็นสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในการดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ พื้นที่
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาภัย เพื่อเป็นการรวบรวมพันธุ์พริกมันบางช้างและ
พันธุ์พริกอ่ืน  ๆที่ปลูกในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียงไว้ ไม่ให้สูญหายไป 
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 5.2 สรุปผลการดำเนินงาน 

      5.2.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
       5.2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project Management System)  
ทันที่ท่ีดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

หมายเหตุ :  1. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะปกติก่อน 
       2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม 
การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดทำเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้  
โดยดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดตอ่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  
พ.

ย. 
 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. กิจกรรมการดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ ์             
2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ  
พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  

            

7. ระยะเวลา 
 ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 

มีแปลงสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ แปลงแม่พันธุ์ และแปลงรวบรวมพันธุ์ จำนวน 2 ไร่  
8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      มีแหล่งเร ียนรู้  ม ีความร ู ้ ในการทำการเกษตรตามหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ียง  

และปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองได ้
      มีแนวทางการในการอนุรักษ์ และรักษาพันธุ์พืชท้องถิ่นไว้  
8.3 ตัวช้ีวัดกระบวนงาน 

มีแปลงรวบรวมแม่พันธุ์และรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นในชุมชน 
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้  
9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

  กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ 
  2. นางสาวนาริสา เย็นรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2561 4878 
  E - mail : agrodev20@doae.go.th 

.                                                          . 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการ 

ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 

1. ความเชื่อมโยง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) ด้านพลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย (15.1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย และได้เยี่ยมชมการด าเนินงานของสถานีวิจัย  
ชาต็อกไลรัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย (Tocklai Experimental Station,Tea Research Association, India)  
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชด าริ 
ให้โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ขอความร่วมมือกับสถานีวิจัยชาต็อกไลฯ เพ่ือเชิญผู้เชี่ยวชาญมาดูงานและให้ค าแนะน าในการพัฒนาการปลูกชา 
ในประเทศไทย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมป่าไม้  
เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสถานีวิจัยชาต็อกไลฯ หลังจาก
คณะผู้เชี่ยวชาญฯ ได้เดินทางมาดูงานและให้ค าแนะน าในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชา ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 
และหมู่ที่ 4 บ้านศรีนาป่าน - ตาแวน ต าบลเรือง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โครงการพัฒนาดอยตุงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
บ้านพญาไพรเล่าจอ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บ้านปางมะโอ หมู่ที่ 9 ต าบลแม่นะ  อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์เรียนรู้อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2552 แล้ว โครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เชิญหน่วยงานที่เข้าร่วม
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสถานีชาต็อกไลฯ เข้าร่วมประชุมและมอบหมายให้แต่ละ
หน่วยงานจัดท าแผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาอัสสัมส่งให้ส านักงานโครงการทราบด้วย 
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินโครงการสนองงานพระราชด าริฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในพื้นที่ 
2 จังหวัด ได้แก่ บ้านศรีนาป่าน - ตาแวน ต าบลเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน พ้ืนที่บ้านปางมะโอ ต าบลแม่นะ 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ด าเนินการขยายผลโครงการไปสู่พ้ืนที่ 
ในจังหวัดเชียงราย โดยได้จัดกิจกรรมการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ปฏิบัติงานจัดการศึกษาดู
งานด้านการผลิตชาของเกษตรกร จัดท าแปลงสาธิตการปลูกชาอัสสัมคุณภาพ การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาอัสสัม 
และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะท างานโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการฯ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร โดยมุ่งเน้นการจัดท าแปลงเรียนรู้การปลูกชาคุณภาพ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาอัสสัมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้มีผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น กลุ่มมีความเข้มแข็ง
และยั่งยืนในลักษณะอนุรักษ์พัฒนาชาอัสสัม และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกับการอนุรักษ์ป่า  
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3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกชาอัสสัมแก่เกษตรกร ในพ้ืนที่โครงการตามพระราชด าริฯ  
ให้มีรายได้จากชาอัสสัม 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตชาคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาอัสสัมอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะการปลูก
ชาอัสสัมร่วมกับป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. เปา้หมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 เกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบด าเนินการของส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  (เกษตรที่สูง)  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ดังนี้ 
 4.1 บ้านปางมะโอ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 4.2 บ้านศรีนาป่าน - ตาแวน ต าบลเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 4.3 ต าบลตับเต่าและต าบลลอย อ าเภอเทิง / ต าบลแม่พริก อ าเภอสรวย /ต าบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 กิจกรรมจัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการฯ (คณะท างานพื้นที่จังหวัด) เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงาน
และติดตามผลการด าเนินงาน มีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 
 1) ส านักงานเกษตรจังหวัด วางแผน ก าหนดรูปแบบ ก าหนดประเด็น โดยให้มีการจัดท าแผน 
การปฏิบัติงาน/แผนการติดตามผลด้วย  
 2) ส านักงานเกษตรจังหวัดประสานงานผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จัดเตรียมเอกสาร สถานที่จัดประชุม 
และจัดเตรียมการประชุม 
 3) ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการจัดประชุม  
 4) ส านักงานเกษตรจังหวัดสรุปผลการประชุมเสนอให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบและด าเนินการตามแผน 
 กรณี New Normal ด าเนินการถ่ายทอดความรู้แบบออนไลน์ผ่าน Zoom Google Meet หรือโปรแกรมอ่ืน 

 5.2 จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการฯ (คณะท างานอ านวยการ) เพ่ือติดตามการด าเนินงาน
ของจังหวัด มีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 
  1) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร
ก าหนดประเด็น ก าหนดรูปแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
  2) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เชิญผู้เกี่ยวข้องและจัดเตรียมการ
ประชุม 
  3) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการจัดประชุม  
  4) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  6 จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการประชุมเสนอ 
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
  กรณี New Normal ด าเนินการถ่ายทอดความรู้แบบออนไลน์ผ่าน Zoom Google Meet หรือโปรแกรมอ่ืน 
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5.3 กิจกรรมสร้างการรับรู้การผลิตชาอัสสัมคุณภาพ 
 1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย คัดเลือกแปลงเกษตรกรที่มีศักยภาพ 

พัฒนาเป็นผู้ผลิตชาสัมสัมที่มีคุณภาพ (เกษตรกร จ านวน 40 ราย) 
 2) จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม ก าหนดแผนการฝึกอบรม ประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ

ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และตัวอย่างของจริง 
 3) ด าเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 4) ติดตามเยี่ยมเยียนและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ 
 กรณี New Normal ด าเนินการถ่ายทอดความรู้แบบออนไลน์ผ่าน Zoom Google Meet หรือ

โปรแกรมอ่ืนๆ จัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรือ อ่ืนๆ มอบแก่เกษตรกร  
และ/หรือแบ่งกลุ่มย่อยในการถ่ายทอดความรู้ 

 

5.4 กิจกรรมส่งเสริมแปลงเรียนรู้ชาอัสสัมคุณภาพ มีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 
 1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) คัดเลือกแปลงเกษตรกรที่มีศักยภาพ  

เพ่ือด าเนินการเป็นแปลงตัวอย่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ 
 2) ส ารวจความต้องการและจัดเตรียมปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
 3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นแก่เกษตรกร พร้อมทั้งให้ความรู้ค าแนะน าในเรื่องการปลูกชา 

การตัดแต่งกิ่งตามหลักวิชาการและการจัดการแปลงชาเพ่ือให้ผลิตชาอัสสัมได้อย่างมีคุณภาพแก่เกษตรกร  
 4) ติดตามเยี่ยมเยียนและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ 

5.5 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาอัสสัมคุณภาพ มีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 
 1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง)/ส านักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกกลุ่ม

เกษตรที่มีศักยภาพ  
 2) ส ารวจความต้องของกลุ่ม ก าหนดเป้าหมาย/จุดเน้นที่ต้องการพัฒนาหรือต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 

ก าหนดรปูแบบและวางแผนการพัฒนา  
 3) ด าเนินการตามแผน เช่น แปรรูปผลผลิตชาอัสสัม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
 4) เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดเพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชา 
 5) ติดตามเยี่ยมเยียนและประเมินผลการปฏิบัติของเกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ 
 กรณี New Normal ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์โปรแกรม Zoom Google Meet หรือโปรแกรมอ่ืน  ๆ

พร้อมจัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรืออ่ืนๆ มอบแก่เกษตรกร และ/หรือแบ่งกลุ่มย่อย
ในการถ่ายทอดความรู้ 

 5.6 สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   
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  เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เข้าร่วมประชุม ติดตามงาน 
ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร  
  กรณี New Normal ด าเนินการติดตามงานออนไลน์ โทรศัพท์ ไลน์เพ่ือสอบถาม รับส่งแบบฟอร์มการรายงาน
ทางออนไลน์ และ/หรือด าเนินการผ่านเกษตรกรผู้น า เกษตรกรต้นแบบ ให้ช่วยเก็บข้อมูลประเด็นปัญหาในพื้นที่ 

 5.7 ประชุมและติดตามงานโครงการฯร่วมกับคณะท างาน  
   เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) ที่รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมประชุม ติดตาม  
เยี่ยมเยียนและนิเทศการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกับผู้ด าเนินงานโครงการและผู้เกี่ยวข้อง 
   กรณี New Normal ด าเนินการติดตามงานออนไลน์ โทรศัพท์ ไลน์เพ่ือสอบถาม รับส่งแบบฟอร์ม
การรายงานทางออนไลน์ และ/หรือด าเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่เพ่ือรับทราบข้อมูลและประเด็นตลอดทั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในพืน้ที ่

*** ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการด าเนินงานโครงการดังนี้ 
      1) เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส โดยบันทึกข้อมูลลงระบบ e-project ทันท ี
       2) รายงานแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกร (แบบ กสก.) บันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ RBM ภายใน 1 เดือน หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
      3) รายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ทุกกิจกรรม) และข้อมูล “เกษตรกรต้นแบบ” ตามแบบฟอร์มที่
ก าห นด  เสน อ ให้ ก รม ส่ ง เส ริ ม ก าร เกษ ตรท ราบ  ภ าย ใน วั น ที่  3 1  สิ งห าค ม  2565 ท าง E - mail : 
highland_doae@hotmail.com โดยจัดส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF ทั้งนี้ ขอให้ส่งรูปภาพเป็น
ไฟล์ JPG แนบมาด้วย  

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณ

งาน 

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. จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อน 
   โครงการฯ (คณะท างานพื้นที่จังหวัด) 

 3 จังหวัด             

2. จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อน 
   โครงการฯ (คณะท างานอ านวยการ) 

2 ครั้ง             

3. สร้างการรับรู้การผลิตชาอัสสัมคุณภาพ 1 แห่ง             

4. ส่งเสริมแปลงเรียนรู้ชาอัสสัมคุณภาพ 3 แห่ง             
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5. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

   ชาอัสสัมคุณภาพ 

3 กลุ่ม             

6. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 7 หน่วยงาน             

7. ประชุมและติดตามโครงการกับ   
    คณะท างานโครงการฯ 

 3 จังหวัด             

7. ระยะเวลา 
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
   8.1 ผลผลิต (Output)     
    1) เกษตรกร จ านวน 40 ราย ได้รับความรู้และมีความเข้าใจเทคโนโลยีเกี่ยวกับชาอัสสัม 
    2) มีแปลงส่งเสริมการปลูกชาอัสสัมคุณภาพ จ านวน 3 แห่ง 
    3) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาอัสสัมคุณภาพ จ านวน 3 กลุ่ม 
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
       เกษตรกรร้อยละ 60 สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในลักษณะการปลูก
ชาอัสสัมร่วมกับการอนุรักษป์่า 
  8.3 ตัวช้ีวัด  
     เชิงปริมาณ   
   1) จ านวนของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตชาอัสสัมคุณภาพ 
   2) จ านวนแปลงส่งเสริมการปลูกชาอัสสัมคุณภาพ  
   3) จ านวนกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชาอัสสัมคุณภาพ  
        เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ในลักษณะการปลูกชาอัสสัมร่วมกับการอนุรักษป์่า 

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการตามพระราชด าริฯ ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี ด้านการผลิตชาอัสสัมคุณภาพ 
มีความรู้และทักษะ สามารถน าความรู้การตัดแต่งก่ิงเพ่ือผลิตชาคุณภาพไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สามารถผลิตชาคุณภาพ ได้ทั้งกระบวนการผลิต การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาอัสสัมในลักษณะการปลูก
ชาอัสสัมร่วมกับป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

  กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร กลุ่มพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 
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 1) นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ 

 2) นางสาวน้ าฝน พัฒนาวิบาก ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

โทรศัพท์ 0 2579 3797 โทรสาร 0 2579 3010  

E-mail: highland_doae@hotmail.com 

  

----------------------------------------------------------- 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

………………………………………………………. 
 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 

- ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  
 
2. หลักการและเหตุผล 

จากกระแสพระราชดำริของพลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก และมีพระราชกระแสรับสั่งฯ กับผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเจ้ากรมทหารการสัตว์ให้ดำเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยจัดทำศูนย์เรียนรู้แปลงปลูกพืชเพื่อเป็นคลังอาหารสำหรับเลี้ยงนักเรียน
นายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ  

กรมส่งเสริมการเกษตรได้สนองพระราชดำริในโครงการเกษตรรวมใจอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ  
มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินการภายใต้บทบาทภารกิจของงานส่งเสริมการเกษตรที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของโครงการหลัก ทั้งในด้านส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน ด้านการสนับสนุน
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างต่อเนื ่อง โดยครอบคลุมเป้าหมายทั้งทหาร  
และประชาชน สนับสนุนในด้านความรู ้ ด้านการประกอบอาชีพทางการเกษตรอย่างปลอดภัยและถูกต้อง 
เทคโนโลยีการผลิตที ่เป็นปัจจุบัน การสนับสนุนปัจจัยการผลิตที ่จำเป็นในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มุ่งบรรลุผลสำเร็จในการขยายผลสู่การปฏิบัติของเกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถ
นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการทำการเกษตรและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต  
 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทหารใกล้ปลดประจำการ และเกษตรกร  
มีความรู้ ทักษะทางด้านการเกษตร และสามารถฝึกปฏิบัติได้  

3.2 เพื่อพัฒนาแปลงต้นแบบในการทำการเกษตร โดยใช้กระบวนการผลิตที่ปลอดภัยเน้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.3 เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน และขยายผลสู่เกษตรกรที่อยู่บริเวณรอบ ๆ  โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า และพ้ืนที่ใกล้เคียงให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
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4. เป้าหมาย  
นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทหารใกล้ปลดประจำการ และเกษตรกรในพ้ืนที่  

 
5. กิจกรรม/วิธีดำเนินการ  

5.1 ดูแลแปลงไม้ผล สวนสมุนไพร และเกษตรทฤษฎีใหม่  
ผู้ดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  
วิธีดำเนินการ : จัดหาวัสดุทางการเกษตรที่จำเป็นและดูแลแปลงไม้ผล สวนสมุนไพร และเกษตรทฤษฎีใหม่

ในพ้ืนที่โครงการฯ จำนวน 30 ไร่ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เพ่ือให้เกษตรกรและผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  
5.2 ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษและไฮโดรโปรนิกส์  

ผู้ดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  
วิธีดำเนินการ : สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรให้แก่โรงเรียนทหารการสัตว์ จำนวน 10 ไร่  

5.3 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร การขยายพันธุ์พืช การบริหารศัตรูพืช  
และการดูแลชันโรง  

ผู ้ดำเนินการ : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริม 
และการพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี  

วิธีดำเนินการ : จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ สาธิต และฝึกปฏิบัติทุกหลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้งสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร รวมจำนวน 120 ราย พร้อมทั ้งรายงานผลในระบบ e - project  
และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  

5.4 คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการบริหารศัตรูพืช การขยายพันธุ์ไม้ผล การเลี้ยงและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ  

ผู ้ดำเนินการ : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริม  
และการพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี  

วิธีดำเนินการ :  
1) ศูนย์ปฏิบัติการ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบจากที่ได้จัดอบรมเกษตรกร 120 ราย  

ในหลักสูตรการขยายพันธุ์พืช บริหารศัตรูพืช การดูแลชันโรง ประกอบด้วย ด้านบริหารศัตรูพืช จำนวน 2 ราย 
ด้านขยายพันธ ุ์ไม้ผล จำนวน 2 ราย และด้านการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ จำนวน 1 ราย 
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1. เป็นเกษตรกรจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นอันดับแรก 
หรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือ Young Smart Farmer หรือ Smart Farmer หรือเกษตรกรทั่วไป 
ที่มีความตั้งใจ ต้องการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามแนวพระราชดำริ และสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ได้  

2. มีพ้ืนที่ทำการเกษตรเป็นของตนเอง และสามารถพัฒนาให้เป็นจุดเรียนรู้ได้  
3. มีความถนัด/ความหลากหลายในกิจกรรมด้านการเกษตร  
4. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้/องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่เหมาะสม แก่เกษตรกรรายอ่ืน  

2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร เพื ่อจัดทำแปลงเกษตรกรต้นแบบในการเรียนรู้   
และขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน  

3) ศูนย์ปฏิบัติการที่รับผิดชอบจัดส่งรายชื่อเกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งรายงานผล
ในระบบ e - project  
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4) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  
5.5 ส่งเสริมการทำหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์  

ผู้ดำเนินการ : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี  
วิธีดำเนินการ : สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร ตามหลักสูตรที่จัดอบรม 

พร้อมทั้ง รายงานผลในระบบ e - project และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  
5.6 ส่งเสริมการขยายพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น  

ผู้ดำเนินการ : ศูนย์ส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา  
วิธีดำเนินการ : สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร ตามหลักสูตรที่จัดอบรม 

พร้อมทั้ง รายงานผลในระบบ e - project และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  
5.7 ส่งเสริมการเลี้ยงชันโรง 

ผู้ดำเนินการ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี  
วิธีดำเนินการ : สนับสนุนปัจจยัการผลิตด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร ตามหลักสูตรที่จัดอบรม 

พร้อมทั้ง รายงานผลในระบบ e - project และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  
 
หมายเหตุ : 1. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะปกติก่อน 

2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไม่สามารถ
ดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม  
การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) โซเชียลมีเดียหรือจัดทำเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้ 
โดยดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่ อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย  
และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

 
6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏบิัติงาน  
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  

พ.
ย. 

 

ธ.ค
.  

ม.
ค. 

 

ก.พ
.  

มี.
ค. 

 

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
. 

1. ดูแลแปลงไมผ้ล สวนสมุนไพร และเกษตรทฤษฎีใหม่             จังหวัด 

2. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
และไฮโดรโปรนิกส์ 

            จังหวัด 

3. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีดา้นการเกษตร 
หลักสูตร การขยายพันธุ์พชื การบริหารศัตรูพืช  
และการดูแลชนัโรง  

            ศูนย์ปฏิบัติการ 

4. คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ             ศูนย์ปฏิบัติการ 

5. ส่งเสริมการทำหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์             ศูนย์ปฏิบัติการ 

6. ส่งเสริมการขยายพันธุไ์ม้ผลไม้ยืนต้น             ศูนย์ปฏิบัติการ 

7. ส่งเสริมการเลี้ยงชันโรง             ศูนย์ปฏิบัติการ 
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8. สนับสนุนการปฏิบัตงิานโครงการ             จังหวัด 

9. ติดตามผลการดำเนินงานและแปลงเกษตรกร
ต้นแบบ 

            จังหวัด/ 
ศูนย์ปฏิบัติการ/

ส่วนกลาง 

10. สรุปรายงานผลการดำเนนิงาน             จังหวัด/ 
ศูนย์ปฏิบัติการ 

 
7. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด  

7.1 ผลผลิต (Output) 
1) แปลงเกษตรผสมผสาน สวนสมุนไพร และเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับการดูแลและพัฒนา 
2) แปลงผักปลอดภัยจากสารพิษและไฮโดรโปรนิกส์ ได้รับการดูแลและพัฒนา 
3) นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทหารใกล้ปลดประจำการ และเกษตรกร 

ได้รับความรู้เทคโนโลยีการเกษตรด้านการขยายพันธุ์พืช การบริหารศัตรูพืช และการดูแลชันโรง 
4) เกษตรกรต้นแบบด้านการขยายพันธุ์พืช การบริหารศัตรูพืช และการดูแลชันโรง 

7.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทหารใกล้ปลดประจำการ และเกษตรกร

สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้ในครัวเรือนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2) เกษตรกรต้นแบบมีการขยายผลการเรียนรู้ด้านการเกษตรสู่ชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า และพ้ืนที่ใกล้เคียงให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
7.3 ตัวช้ีวัด  

เชิงปริมาณ  
1) แปลงเกษตรผสมผสาน สวนสมุนไพร และเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับการดูแลและพัฒนา จำนวน 30 ไร่ 
2) แปลงปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษและไฮโดรโปรนิกส์ ได้รับการดูแลและพัฒนา จำนวน 10 ไร ่
3) นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทหารใกล้ปลดประจำการและเกษตรกร  

จำนวน 120 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารศัตรูพืช การขยายพันธุ์ไม้ผล การเลี้ยงและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ 

4) เกษตรกรต้นแบบด้านการบริหารศัตรูพืช จำนวน 2 ราย การขยายพันธุ์ไม้ผล จำนวน 2 ราย 
และด้านการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ จำนวน 1 ราย 

5) เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร ได้แก่ หัวเชื้อสารชวีภัณฑ์ จำนวน 500 ขวด 
ไม้ผลไม้ยืนต้น จำนวน 2,500 ต้น และชันโรง จำนวน 20 รัง 

เชิงคุณภาพ  
เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และฝึกปฏิบัติด้านการบริหารศัตรูพืช การขยายพันธุ์ไม้ผล 

ไม้ยืนต้น การเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ สามารถนำไปปฏิบัติในครัวเรือนได้จริง เกิดการขยายผล
สู่เกษตรกรและพ้ืนที่ใกล้เคียงให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
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8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 

นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ  
นางสาววริญญา  โลมรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878    E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

 
----------------------------------------------------------- 

mailto:agrodev20@doae.go.th


คู่มือการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว  
.                                                          . 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  

2. หลักการและเหตุผล 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกกระบือให้สามารถไถนา และทำงาน 
ด้านเกษตรกรรม และสอนเกษตรกรให้สามารถทำงานร่วมกับกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นสถานที่ 
มอบความรู ้ในเชิงเกษตรและวิถีช ีว ิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และผู้ที ่สนใจได้เข้ามาศึกษา ประกอบด้วย  
การฝึกกระบือไถนา คราด และตีลูกทุบ ซึ่งเป็นการเตรียมดินสำหรับปลูก และการทำนา 

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว 
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดภัยให้กับเกษตรกรเครือข่ายของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในการ
ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ และจัดทำแปลงเรียนรู้
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ เพื ่อเป็นต้นแบบในการทำอาชีพการเกษตรในชุมชน เกษตรกรอ่ืน 
สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองได้  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีโครงการ 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 4.1 เกษตรกร จำนวน 20 ราย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 5.1 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการปลูกผักปลอดภัยจาก
สารพิษดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ 
       5.1.1 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจ  
และเป็นเกษตรกรเครือข่ายของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 
       5.1.2 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
ในการเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ การปลูก การดูแลรักษา โรคและแมลงศัตรู และการเก็บเกี ่ยว  
ให้แก่เกษตรกร 
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5.2 กิจกรรมการจัดทำแปลงเรียนรู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ 

       5.2.1 คัดเลือกเกษตรกรเพื ่อจัดทำแปลงเรียนรู ้เพื ่อเป็นต้นแบบ โดยพิจารณาจากผู ้ที ่ผ ่าน 
การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
       5.2.2 จัดทำแผนความต้องการของพื้นที่ ในการจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ 
       5.2.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

5.3 สรุปผลการดำเนินงาน 
      5.3.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  

ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
5.3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project Management System)  

ทันที่ท่ีดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

หมายเหตุ :  1. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะปกติก่อน 
       2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม 
การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดทำเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้  
โดยดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  
พ.

ย. 
 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ             
2. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

            

3. คัดเลือกเกษตรกรเพ่ือจัดทำแปลงเรียนรู้ 
เพ่ือเป็นต้นแบบ 

            

4. จัดทำแผนความต้องการของพ้ืนที่ ในการจัดทำแปลง
เรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และฝึกปฏิบัติ 

            

5. สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นไป 
ตามความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

            

6. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ  
พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  
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7. ระยะเวลา 
 ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 
       8.1.1 เกษตรกร จำนวน 30 ราย ได้รับการส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร
หลักสูตรการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
            8.1.2 แปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ จำนวน 10 ไร่  

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      8.2.1 เกษตรกรมีความรู้ในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษและปรับใช้ในการทำการเกษตรของ

ตนเองได ้
      8.2.2 เกษตรกรมีแนวทางการประกอบอาชีพที่ ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื ้นที่   

และสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว  
8.3 ตัวช้ีวัด 

                 8.3.1 เชิงปริมาณ 
       เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 30 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
หลักสูตรการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษทีส่อดคล้องกับแผนความต้องการ 
       8.3.2 เชิงคุณภาพ 

     เกษตรกรเป้าหมายได้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 
มาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำให้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น และมีแปลงเรียนรู้ 
ที่เป็นต้นแบบในชุมชน 

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ 
  2. นางสาวนาริสา  เย็นรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2561 4878 
  E - mail : agrodev20@doae.go.th 

.                                                          . 
 

mailto:agrodev20@doae.go.th
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริฯ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

………………………………………………………. 
 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 

- ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  
 
2. หลักการและเหตุผล 

ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริฯ ตั้งอยู่เลขที่ 72/3 หมู่ 4 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา บนเนื้อที่ จำนวน 9 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา ซึ่งครอบครัวนางสาวสุประภา แก้วแสงอ่อน ได้น้อมเกล้าฯ 
ถวายบ้านและที่ดินแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
อุปนายิกาผู ้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธ ิสงเคราะห์เด็ก  
ของสภากาชาดไทย และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดไทยไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  
ในท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมดำเนินโครงการศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริฯ ในการให้ความรู้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การถนอมและการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาและพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ  
โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ 
ประกอบกับเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต  
ให้มีความเป็นอยู่ที่ด ีเกิดการขยายผลในชุมชนและมีความยั่งยืนต่อไป 

 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้ 
ในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 
 3.2 เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของเกษตรกร 
 3.3 เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน 
 3.4 เพ่ือเป็นแบบอย่างการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดการขยายผลในชุมชน 
 
4. เป้าหมาย  

เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
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5. สถานที่ดำเนินการ 
หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
 

6. กิจกรรม/วิธีดำเนินการ  
 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ดำเนินการ ดังนี้ 
 6.1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทั้งนี้ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ควรมีหัวข้อ เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/แนวทางการทำการเกษตร 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการขยายผล/และอ่ืน ๆ ตามสมควร 
 6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ 
 6.3 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 6.4 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
 
หมายเหตุ : 1. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะปกติก่อน 

2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไม่สามารถ
ดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม  
การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) โซเชียลมีเดียหรือจัดทำเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้ 
โดยดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย  
และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

 
7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน  

ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  
พ.

ย. 
 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  
ก.พ

.  
มี.

ค.
  

เม
.ย.

  
พ.

ค.
  

มิ.
ย. 

 
ก.ค

.  
ส.ค

.  
ก.ย

. 

1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร 
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

            จังหวัด 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์             จังหวัด 

3. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร 
การถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

            จังหวัด 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ             จังหวัด 

 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด  

8.1 ผลผลิต (Output) 
1) เกษตรกรในพื้นที่ได้รับความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต 
2) เกษตรกรในพ้ืนทีไ่ด้รับความรู้เทคโนโลยีด้านการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
3) ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริฯ มีแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตร 
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8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) เกษตรกรสามารถนำความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต ตลอดจนสามารถขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียงได้ 
2) เกษตรกรสามารถนำความรู ้เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิต ไปใช้กับผลผลิต 

ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและนำไปขาย เป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือน 
3) เกษตรกรได้เรียนรู้จากแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรภายในศูนย์ฯ แล้วสามารถนำไปปรับใช้  

ในแปลงเกษตรของตน แก้ปัญหาได้ตรงจุด และสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ 
8.3 ตัวช้ีวัด  

เชิงปริมาณ 
1) เกษตรกรได้รับความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 ราย 
2) เกษตรกรได้รับความรู้เทคโนโลยีด้านการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 1 กลุ่ม 
3) ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริฯ มีแปลงเรียนรู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจและประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียง จำนวน 2 ไร่ 
เชิงคุณภาพ 
เกษตรกรในพื้นที่สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร สามารถลดรายจ่าย 

และเพิ ่มรายได้ เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต  
ให้มคีวามเป็นอยู่ที่ด ีตลอดจนเกิดการขยายผลในชุมชนใกล้เคียง  

 
9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 

นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ  
นางสาววริญญา  โลมรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878    E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

 
----------------------------------------------------------- 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจติร 
----------------------------------------------------------- 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทัว่ประเทศ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ตั้งอยู่ที่บ้านสะพานยาว หมู่ 11 ตําบลเนินมะกอก อําเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร ก่อนดําเนินการพัฒนาพื้นที่ พบว่าพ้ืนที่ของอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม 
ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและท่วมอยู่ เป็นเวลานาน เป็นประจําทุกปี เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน พืชผล 
ทางการเกษตรเสียหาย ครั้นเกษตรกรจะหันมาปลูกข้าวนาปรัง ก็ต้องประสบภาวะน้ำไม่เพียงพอ ทําให้คุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ไม่สู้ดีนัก วันที่ 15 มกราคม 2550 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าดําเนินการ
พัฒนาที่ดินในพ้ืนที่โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนร ู้
ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และเพ่ือใช้ประโยชน์พื้นที่กรณีเกิดอุทกภัย 

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองการดำเนินงานศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร 
โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำเนินชีวิตของเกษตรกร ในพ้ืนที่โครงการฯ  
พร้อมทั้งให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้อย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนองงานโครงการพระราชดำริ ในพ้ืนที ่
 3.2 เพ่ือถ่ายทอดความรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.3 เพ่ือพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตร 

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 สถานที่ดำเนินการ ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 150 ราย 

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
5.1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการเกษตรตามแนว 

เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรเป้าหมาย 150 ราย การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร 
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ควรจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ในหัวข้อ เช่น หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจำวันและการขยายผล และอ่ืน ๆ ตามสมควร ฯลฯ 
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5.2 กิจกรรมดูแลแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรภายในศูนย์ฯ จำนวน 5 ไร่ เป็นการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตทางการเกษตร เพ่ือใช้ในการดูแลรักษาแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ และพัฒนาต่อยอดให้สามารถ 
เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการด้านการเกษตร  

5.3 กิจกรรมสนับสนุนการเพาะเห็ดในโรงเรือน โดยเป็นการสนับสนุนวัสดุก้อนเชื้อเห็ด จำนวน 3,000 ก้อน 
ภายในฟาร์มเห็ดของศูนย์ฯ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดในโรงเรือน 

หมายเหตุ : 1. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะปกติก่อน 
 2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid – 19) ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรม 
และการถ่ายทอดความรู้ การประชุม การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย  หรือจัดทำเอกสารวิชาการ 
ให้ความรู้  หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุ คคลเป้ าหมายได้  โดยดำเนินการให้ บรรลุผล 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สู งสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติ 
ตามระเบียบของทางราชการ  

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  

พ.
ย. 

 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.
พ.

  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.
ค.

  

ส.
ค.

  

ก.
ย. 

 

1. ถ่ ายทอดความรู้ เท ค โน โลยี ด้ านการเกษ ตร 
หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

            

2. ดูแลแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรภายในศูนย์ฯ             
3. สนับสนุนการเพาะเห็ดในโรงเรือน             
4. สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ             

7. ระยะเวลา 
  ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (Output)  
      8.1.1 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการเกษตรตามแนว 
เศรษฐกิจพอเพียง  

     8.1.2 มีแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรภายในศูนย์ฯ สำหรับเกษตรกร ประชาชนทั่วไป ได้มาศึกษาดูงาน  
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
       8.2.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง และสามารถนำองค์ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 

8.2.2 เกษตรกรและประชาชนที่มาศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตร สามารถนำองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
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 8.3 ตัวชี้วัด 
       8.3.1 เชิงปริมาณ 

1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
ด้านการเกษตร ในหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

2) มีแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรภายในศูนย์ จำนวน 5 ไร่ 
       8.3.2 เชิงคุณภาพ 

เกษตรกรเป้าหมายได้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร การแก้ไขปัญหาทางการเกษตร  
พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตร และการดำเนินชีวิต 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้ 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
 นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ  
 นายเอกชัย  กั่นขาว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878   E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

----------------------------------------------------------- 
 



คู่มือการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  

.                                                          . 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  

2. หลักการและเหตุผล 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญ

ของการศึกษาของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งการศึกษาภาคปกติไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงได้โปรดเกล้า ฯ  
ให้ดําเนินงานสนับสนุนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ ในพื้นที่ต่าง ๆ  
ทั่วประเทศ ซึ่งมีแนวการดําเนินงานด้วยการบูรณาการงาน 4 ด้านในการพัฒนา ประกอบด้วย ด้านการศึกษาให้กับเด็ก 
เยาวชนวัยเรียน และประชาชน ในหย่อมบ้านพ้ืนที่ห่างไกล ด้านโภชนาการอาหารในเด็กและเยาวชน ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ที่เหมาะสมแก่ชุมชน และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรธรรมชาติ 

เมื่อปี พ.ศ.2551 นายสุรเดช พหลโยธิน ผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้ภูฟ้า พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร ับการประสานจากสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ให้ดำเนินการประสานกับหน่วยงานศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน (ศบอ.) อำเภออมก๋อย  
และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในอำเภออมก๋อย ในการจัดหาพื้นที่สำหรับเป็นที่ตั ้งสำนักงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา  
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการใช้พื้นที่ตามแนวพระราชดําริต่อไปได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่
ก่อสร้างศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดําริฯ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริม  
และสนับสนุนการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก และราษฎรชาวไทยภูเขาบนพ้ืนที่สูง
ในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง มุ่งเน้นการพัฒนาผ่านแหล่งศึกษาตามธรรมชาติ ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ทีม่ีความสมดุลกบัทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการจัดทำแปลงสาธิต
ในพื้นที่ศูนย์ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ที่เหมาะสมกับพื ้นที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี  
เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื ่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีโครงการ 

3.2 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ สาธิตและถ่ายทอดองค์ความรูก้ารพฒันาอาชีพด้านการเกษตร 
 3.3 เพื่อการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 เกษตรกร จำนวน 60 ราย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

5.1 กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่โครงการ ดำเนินการ โดยศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) เป็นการสนับสนุนปัจจัยทางการผลิตทางการเกษตร
ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสาธิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรและสามารถต่อยอดในพื้นที่ของ
ตนเองได ้
 5.2 กิจกรรมการจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกผักเมืองหนาวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ในพื้นที่โครงการ 
ดำเนินการ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) เป็นการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตทางการเกษตรที ่ใช ้ในการดูแลรักษาแปลงสาธิต เพื ่อเป็นแหล่ง เร ียนรู้ทางด้านการเกษตร 
และสามารถต่อยอดในพ้ืนที่ของตนเองได้ 

5.3 กิจกรรมการจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นในท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการ ดำเนินการ 
โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) เป็นการสนับสนุนปัจจัย  
การผลิตทางการเกษตรที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสาธิต เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรและสามารถต่อยอด
ในพ้ืนที่ของตนเองได ้

5.4 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อย
ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ  

      5.1.1 คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และมีความพร้อมในการเป็นเกษตรกรต้นแบบ 
      5.1.2 ถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อย

เกี่ยวกับการเพาะ การดูแล โรคและแมลงศัตรู การเก็บเกี่ยว และอ่ืน ๆ ตามสมควรให้แก่เกษตรกร 
5.5 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรต้นแบบการเพาะเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อย (ต่อเนื ่อง ปีที ่ 3) 

ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ 
5.5.1 คัดเลือกเกษตรกรเพื ่อจะพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยพิจารณาจากผู ้ที ่ผ ่าน 

การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อย 
5.5.2 จัดทำแผนความต้องการของเกษตรกรในการสนับสนุนเพ่ือเป็นเกษตรกรต้นแบบ และจัดทำ

แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 
       5.5.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรเพ่ือนำไปพัฒนา
พ้ืนที่การเกษตรของตนเองให้เกิดเป็นแปลงเรียนรู้สามารถขยายผลในพ้ืนที่ได้ 
       5.5.4 จัดเก็บข้อมูลและประเมินเกษตรกรต้นแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินเกษตรกรต้นแบบ 

5.6 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการผลิตสารชีวภัณฑ์ ดำเนินการ  
โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ 

      5.6.1 คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และมีความพร้อมในการเป็นเกษตรกรต้นแบบ 
      5.6.2 ถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการผลิตสารชีวภัณฑ์ และอื ่น ๆ  

ตามสมควรให้แก่เกษตรกร 
5.7 กิจกรรมเกษตรกรต้นแบบการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ (ต่อเนื่อง ปีท่ี 3)  

5.7.1 คัดเลือกเกษตรกรเพื ่อจะพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยพิจารณาจากผู ้ที ่ผ ่าน 
การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการผลิตสารชีวภัณฑ์ 
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5.7.2 จัดทำแผนความต้องการของเกษตรกรในการสนับสนุนเพื ่อเป็นเกษตรกรต้นแบบ  

และจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 
       5.7.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรเพ่ือนำไปพัฒนา
พ้ืนที่การเกษตรของตนเองให้เกิดเป็นแปลงเรียนรู้สามารถขยายผลในพ้ืนที่ต่อไปได้ 
       5.7.4 จัดเก็บข้อมูลและประเมินเกษตรกรต้นแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินเกษตรกรต้นแบบ 

5.8 สรุปผลการดำเนินงาน 
      5.8.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  

ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
       5.8.2 รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project Management System)  
และแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกรปี 2565 (แบบ กสก.) ตามที่กรมส่งเสริม
การเกษตรกำหนด 
 

หมายเหตุ :  1. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะปกติก่อน 
       2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม 
การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดทำเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้  
โดยดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดตอ่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  
พ.

ย. 
 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. จัดทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  
ในพ้ืนที่โครงการ 

            

2. จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกผักเมืองหนาวที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ในพ้ืนที่โครงการ 

            

3. จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นใน
ท้องถิ่น 

            

4. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร  
หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อย 

            

5. พัฒนาเกษตรกรต้นแบบการเพาะเห็ดฟาง 
และเห็ดโคนน้อย (ต่อเนื่อง ปีที่ 3)  

            

6. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร  
หลักสูตรการผลิตสารชีวภัณฑ์  

            

7. เกษตรกรต้นแบบการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 
(ต่อเนื่อง ปีที่ 3) 

            

8. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา 
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7. ระยะเวลา 
 ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 
       8.1.1 เกษตรกร จำนวน 60 ราย ได้รับการส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรด้านต่าง  ๆ
            8.1.2 มีแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง แปลงเรียนรู้การปลูกผักเมืองหนาวที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
และแปลงเรียนรู้การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นในท้องถิ่น ภายในศูนย์ฯ 

8.1.3 มีเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อย และการใช้สารชีวภัณฑ์   
รวมจำนวน 10 ราย  

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      8.2.1 เกษตรกรมีความรูใ้นการทำการเกษตรด้านต่าง ๆ และปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองได้ 
      8.2.2 เกิดการเรียนรู้จากแปลงเรียนรู้สามารถขยายผลสู่เกษตรกรแปลงอ่ืน ๆ ในชุมชนได้  

8.2.3 เกษตรกรต้นแบบ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรอ่ืน ๆ ได้ 
8.3 ตัวช้ีวัด 

                 8.3.1 เชิงปริมาณ 
       เกษตรกร จำนวน 60 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรต่าง ๆ  
ทีส่อดคล้องกับแผนความต้องการ 
       8.3.2 เชิงคุณภาพ 

     เกษตรกรเป้าหมายได้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรทีเ่หมาะสมกับพ้ืนที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี เพื ่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ มาเป็นแนวทาง 
การประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำให้มีรายได้ คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และมีแปลงเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบในชุมชน 

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ 
  2. นางสาวนาริสา เย็นรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2561 4878 
  E - mail : agrodev20@doae.go.th 

.                                                          . 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามพระราชดำริ  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
................................................................................. 

 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 

- ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  
 
2. หลักการและเหตุผล 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยราษฎร
ที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่ต้นน้ำหรือพื้นที่สูง  รวมถึงไฟป่าที่เกิดจากการเผาป่าทำไร่ 
การเตรียมพ้ืนที่ทำการเกษตร การล่าสัตว์ แม้แต่โครงการพัฒนาต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างถนน การทำเหมืองแร่ 
การเลี้ยงสัตว์ในเขตภูเขาสูงชัน ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อพ้ืนที่ต้นน้ำ และพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำ ก่อให้เกิด
ความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
ที่เหลืออยู่ให้คงไว้ และฟ้ืนฟูส่วนที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ ทั้งนี ้ให้มีการปลูกป่า
เพื่อการอนุรักษ์และปลูกพืชเกษตรสำหรับไว้บริโภคภายในครัวเรือน ประชาชนในพื้นที่สามารถเก็บผลผลิต  
จากป่าเพื่อขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง “...สร้างป่า สร้างรายได้ เป็นแนวทางการพัฒนาการฟื้นฟูป่าไม้ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่า และมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชโดยที่ไม่ทำลายป่าไม้ โดยการปลูกป่า
ร่วมกับพืชเศรษฐกิจ มีการปลูกไม้ หลาย ๆ ระดับ หลาย ๆ ชนิด มีทั ้งไม้เรือนยอดสูงลดหลั ่นกันลงมา  
นอกจากจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้แล้ว ยังทำให้มีป่าไม้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย...” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายในการประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน”   
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เป็นโครงการตามพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหา และเร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร
ด้วยรูปแบบและวิธีการที่ผสมผสาน การดำเนินงานจึงจำเป็นต้องใช้หลักวิชาการบูรณาการร่วมกันทั้งความรู้
ด้านป่าไม้ ด้านการเกษตร หลักเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นกลไกขับเคลื่อนงาน 
การดำเนินงานจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ 
ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการปกครอง กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตลอดจนหน่วยงานราชการอ่ืน
พร้อมทั ้งภาคธุรกิจเอกชน ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  
ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ร่วมกันระดมสมองจัดทำเป็นรูปแบบทางเลือก  
การปลูกพืชให้ชาวบ้าน  
 กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน โดยส่งเสริมการผลิตพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้น  
พืชสมุนไพรและอื ่น ๆ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที ่ และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป  
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และถนอมอาหาร พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปลูกพืชเกษตรร่วมกับไม้ป่าอย่างเหมาะสม  ซึ่งในปี 2565   
กรมส่งเสริมการเกษตร ยังคงส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือผักพื้นบ้าน สมุนไพร   
ที ่สามารถดูแลง่าย ไว้ใช้บริโภคในครัวเรือนได้ อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความต้องการของกลุ่ม  
เช่น เทคโนโลยีการผลิตพืช การขยายพันธุ์พืช เทคโนโลยีการแปรรูปและถนอมอาหาร เป็นต้น และมีการส่งเสริมอาชีพ
ภายในกลุ่ม เพ่ือให้คนในพ้ืนที่สูงสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ ช่วยกันดูแลป่าไม้ และในขณะเดียวกันมีรายได้เลี้ยงชีพ
ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับเกษตรกรตามความเหมาะสมของพ้ืนที่   

3.2 เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างรายได้เพ่ิมให้ชุมชน 
3.3 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้   

   
4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ  
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก น่าน และจังหวัดเลย 
  
5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 
6. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 6.1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้น 

ดำเนินการ โดยศูนย์ปฏิบัติการ ดำเนินการ ดังนี้ 
1) ประสานงานกับหน่วยงานกรมป่าไม้ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย ในการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย ชนิดไม้ผล ไม้ยืนต้นที่สมาชิกโครงการต้องการ 
   2) ให้การสนับสนุนพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้นตามพ้ืนที่เป้าหมาย 
   3) สนับสนุนพันธุ์พืชเกษตรเพื่อการซ่อมแซมให้กับสมาชิกโครงการในพ้ืนที่เดิม 
   4) ติดตามผล ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน
รายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
 6.2 กิจกรรมการผลิตพันธุ์พืชสมุนไพรและอ่ืน ๆ 
   ดำเนินการ โดยศูนย์ปฏิบัติการ ดำเนินการ ดังนี้ 
   1) ให้การสนับสนุนพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้นตามพ้ืนที่เป้าหมาย 
   2) สนับสนุนพันธุ์พืชเกษตรเพื่อการซ่อมแซมให้กับสมาชิกโครงการในพ้ืนที่เดิม 
   3) ติดตามผล ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน
รายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
 6.3 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและถนอมอาหาร 

ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้ 
   1) อบรมถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการของสมาชิกโครงการ ในหัวข้อ เทคโนโลยีการแปรรูป
และถนอมอาหาร และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
   2) ติดตามผล ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน
รายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
 
หมายเหตุ  1. การสนับสนุนพันธุไ์ม้ต้องเป็นไปตามแนวความต้องการของเกษตรกร และขอให้สนับสนุนในพ้ืนท่ีที่กรมป่าไม/้ 

      สำนักงาน กศน. ระบุให้เป็นแปลงต้นแบบก่อน 
    2. ในการสนับสนุนพันธุไ์ม้เกษตร ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้และครู สำนักงาน กศน. ทราบด้วย 
    3. การติดตามและนิเทศงานของสำนักพระราชวังขอให้ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด และอำเภอเข้าร่วมทุกครั้ง  
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    4. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและถนอมอาหาร ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปถ่ายทอดความรู้ ณ ที่กลุ่ม
เกษตรกรตั ้งอยู ่ โดยให้ใช้ผลผลิตทางการเกษตรที ่ชุมชนมีอยู ่ และให้สอน สาธิต การปลูก การเตรียมดิน การดูแล  
และขยายพันธุ์พืชด้วย  

5. การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน 
หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไม่สามารถดำเนินการให้เป็น

ในลักษณะปกติ ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดทำเอกสารวิชาการ
ให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้ โดยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและ  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
 
7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2564 ปี 2565 
ต.

ค.
  

พ.
ย. 

 
ธ.ค

.  
ม.

ค.
  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  
เม

.ย.
  

พ.
ค.

  
มิ.

ย. 
 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้น                 ศูนย์ปฏิบัติการ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรและอ่ืน ๆ              ศูนย์ปฏิบัติการ 

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและถนอมอาหาร             จังหวัด 

4. ติดตามให้คำแนะนำ              จังหวัด/ 
ศูนย์ปฏิบัติการ 

5. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ             ส่วนกลาง 

6. สรุปผล และรายงานการดำเนินงาน             จังหวัด/ศูนย์
ปฏิบัติการ/ 

  
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
      8.1 ผลผลิต (Output) 
       1) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น จำนวน 15,000 ต้น 
       2) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการผลิตเพ่ือสมุนไพร จำนวน 500 กิโลกรัม 
       3) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและถนอมอาหาร จำนวน 150 ราย 
      8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
       1) เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต 

      2) เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีรายได้เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว 
       3) พ้ืนที่โครงการฯ ได้รับการฟ้ืนฟูทำให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ ช่วยกันดูแลป่าไม้ เป็นการอนุรักษ์

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน  
8.3 ตัวช้ีวัดกระบวนงาน 

                เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตร ได้แก่ การผลิตไม้ผล 
ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปและถนอมอาหาร และความรู้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
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9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 

นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ  
นางสาววริญญา  โลมรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878    E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

 
----------------------------------------------------------- 

mailto:agrodev20@doae.go.th
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คู่มือโครงการปีงบประมาณ 2565 

โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”  

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

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 

- ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  
 

2. หลักการและเหตุผล 
มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 
ทรู คอร์ปอเรชั่น และเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวม 13 หน่วยงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรัก ความหวงแหน และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จึงได้ร่วมกัน
จัดกิจกรรม โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งดำเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ 
จำนวน 8 ศูนย์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 22 ศูนย์ 
และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รวมแล้ว 31 ศูนย์  

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมดำเนินการโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 - ปัจจุบัน  
ซ่ึงไดม้อบหมายเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการฯ และสำนักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ที่ศูนย์นั้นตั้งอยู่หรือตามความเหมาะสม 
ร่วมเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้ในกิจกรรมค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ” แก่เยาวชน  
ในหัวข้อ “พืชในท้องถิ่นของหนู และการใช้ประโยชน์” เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพืชในท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้ร่วมดำเนินการ 
จำนวน 13 หน่วยงาน โดยมีเป้าหมายของโครงการในการมุ่งเน้นการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึง 3 รักษ์  
คือ รักษ์ชาติ มุ ่งเน้นให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้  เข้าใจประโยชน์ 
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การทำงานร่วมกันเพื่อเห็นคุณค่าของความสามัคคี รื้อฟ้ืน  
วิธีการดำรงชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษ์กษัตริย์ มุ่งเน้นให้เยาวชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษ์ศาสน์ มุ่งเน้นให้เยาวชนมีศีลธรรม จรรยาดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สำนึกท่ีดีต่อส่วนรวม  

   
3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑ เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือให้เยาวชนสามารถแปรรูปอาหารและใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่นได้ 

3.3 เพื ่อให้เยาวชนมีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามของท้องถิ ่น สามารถช่วย เหลือตนเองได้ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และรู้จักเสียสละเพ่ือส่วนร่วม 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 นักเรียนและเยาวชนที่ร่วมดำเนินการในปี 2559 – ปัจจุบัน 
 4.2 ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ 
และสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ จตุจักร 
 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการในพื้นที่ 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี 
สมุทรปราการ นครนายก จันทบุรี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ยโสธร อุบลราชธานี ตรัง พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช   
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี ตาก และกรุงเทพมหานคร 

6. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน      
6.๑ ให้จัดทำ/จัดหาสื่อการเรียนการสอนในเรื่อง “พืชในท้องถิ่นของหนู การปลูก การดูแลรักษา  

การแปรรูปและการถอมอาหาร ตลอดจนการใช้ประโยชน์อื่น ๆ” โดยจัดทำในรูปแบบวีดีทัศน์ หรือเอกสารวิชาการ
ในการให้ความรู้ 

6.2 สนับสนุนสื่อ ตามข้อ 6.1 ให้กับโรงเรียน เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน หรืออบรมให้นักเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 

6.3 เตรียมความพร้อมในการเปิดค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติฯ” ในสถานการณ์การปกติ
ทีส่ามารถดำเนินการ และตามที่หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า (ศธส.) และหัวหน้าศูนย์เรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ (ศรร.) ในพ้ืนที่กำหนด  

6.4 รายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 

หมายเหตุ ในข้อ 6.3 การเตรียมความพร้อมในการเปิดค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติฯ” โดยมีวิทยากร 
จากหลายหน่วยงาน ในส่วนกรมส่งเสริมการเกษตรให้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กิจกรรมตามหลักสูตร 
ค่ายเยาวชน ในหัวข้อ “พืชในท้องถิ่นของหนู และการใช้ประโยชน์” ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแนวทางของค่ายฯ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินงาน/แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏบิัติงาน  

ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  

พ.
ย. 

 
ธ.ค

.  
ม.

ค.
  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  
เม

.ย.
  

พ.
ค.

  
มิ.

ย. 
 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. จัดทำ/จัดหาสื่อการเรียนการสอนในเร่ือง  
“พืชในท้องถิ่นของหนู การปลูก การดูแลรักษา  
การแปรรูปและการถนอมอาหาร ตลอดจน 
การใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ” 

            ศูนย์/จังหวัด 

2. สนับสนนุสื่อให้กับโรงเรียน             ศูนย์/จังหวัด 

3. เตรียมความพร้อมในการเปิดค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร
เฉลิมพระเกียรติฯ” 

            ศูนย์/จังหวัด 

4. รายงานผลการดำเนินงาน             ศูนย์/จังหวัด 
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8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 

8.1 ผลผลิต (Output) 
1) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับสื่อการเรียนการสอนในเรื่อง “พืชในท้องถิ่นของหนู การปลูก  

การดูแลรักษา การแปรรูปและการถนอมอาหาร ตลอดจนการใช้ประโยชน์อื่น ๆ” 
2) ศูนย์ปฏิบัติการและสำนักงานเกษตรจังหวัด มีความพร้อมในการเปิดค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร 

เฉลิมพระเกียรติฯ” 
8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 
2) เยาวชนได้รู้ว ัฒนธรรมและภูมิปัญญาที ่ด ีงามของท้องถิ ่น สามารถช่วย เหลือตนเองได้ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนร่วม ตลอดจนเกิดความตระหนักและความรักษ์ชาติ ศาสนา 
และสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น 

3) เยาวชนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ เข้าใจประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเรียนรู้การทำงานร่วมกันเพ่ือเห็นคุณค่าของความสามัคคี 

4) เยาวชนมีศีลธรรม จรรยาดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื ่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
สำนึกที่ดตี่อส่วนรวม 

8.3 ตัวช้ีวัดกระบวนงาน 
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีสื ่อการเรียนการสอนในเรื ่อง “พืชในท้องถิ ่นของหนู การปลูก  

การดูแลรักษา การแปรรูปและการถนอมอาหาร ตลอดจนการใช้ประโยชน์อื่น ๆ” เพื่อให้นักเรียนและเยาวชน
มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของพืชในท้องถิ่นมากขึ้น 

 
9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 

นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ  
นางสาววริญญา  โลมรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878    E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

 
----------------------------------------------------------- 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาอาชีพยั่งยืน ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลพระยาบันลือ  
อำเภอลาดบัวหลวง จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  

………………………………………………………. 
 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 

- ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  
 
2. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื ่องจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี ่ยมและเปิดอาคารเร ียนเด็กปฐมวัย โรงเร ียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)  
ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 และทรงทราบ 
ถึงสภาพความเป็นอยู่ สภาวะเศรษฐกิจ และปัญหาของชุมชนในพ้ืนที่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงคเ์พ่ือสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน พร้อมทั้งสร้างความมั่นคง
ทางอาชีพแก่ราษฎรดังกล่าว โดยใช้แผนแม่บทโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ปีงบประมาณ 2561 – 2565) เป็นแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. แผนงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ดิน แหล่งน้ำ ให้มีคุณภาพ 
มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมสำหรับทำกิจกรรมทางการเกษตร และอาชีพอ่ืน ๆ ให้มีความยั่งยืน 

2. แผนงานด้านการพัฒนาอาชีพ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ และสร้างความมั่นคง
ด้านรายได้ให้แก่ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน 

3. แผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน การศึกษา และชุมชนเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ครัวเรือน ชุมชน กลุ่มกิจกรรม เกษตรกร และประชาชนทั่วไป มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

4. แผนงานด้านการจัดการองค์ความรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างและพัฒนาชุมชนให้มีแหล่งรวบรวม 
และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกบริบทของชุมชน 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการกลุ ่ม ความรู ้ทางวิชาการ การแลกเปลี ่ยนประสบการณ์ซึ ่งกันและกัน   
ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่ครอบครัว กลุ่ม และชุมชนต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ครัวเรือนและชุมชนมีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
3.2 เพ่ือให้นักเรียนภายใต้โครงการเกิดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติกระบวนการทางด้านการเกษตร  
3.3 เพื่อให้ชุมชนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความมั่นคงด้านรายได้

จากการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน 
 

4. เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ 
เกษตรกร ครัวเร ือน กลุ ่มกิจกรรม นักเร ียน ในชุมชนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

5. กิจกรรม 
5.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปข้าว 

1) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ และมีความเหมาะสม 
ทั้งในด้านการเก็บรักษา ความสะดวกต่อการขนส่ง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อ ภายใต้ตราสินค้า“พระยาบันลือ” 
ตลอดจนในเรื่องการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด จำนวน 1 กลุ่ม 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ ่มผลิตภัณฑ์จากข้าว ภายใต้ตราสินค้า  
“พระยาบันลือ” จำนวน 1 กลุ่ม 1 ผลิตภัณฑ์ 

5.2 กิจกรรมส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน  
1) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการทำการเกษตรแบบผสมผสาน 

จำนวน 1 กลุ่ม 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแปลงเกษตรแบบผสมผสาน จำนวน 1 กลุ่ม   

5.3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนภายใต้โครงการ 
1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)) 

1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติในด้านการเกษตร การแปรรูป การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 กลุ่ม 

2. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีในเรื่องการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาส
ทางการตลาด จำนวน 1 กลุ่ม 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา) 

1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติในด้านการเกษตร การแปรรูป การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 กลุ่ม 

2. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีในเรื่องการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาส
ทางการตลาด จำนวน 1 กลุ่ม 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ 
5.4 กิจกรรมติดตาม ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

1) สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ/คณะทำงาน
ขับเคลื่อนแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนฯ ชุดละ 2 ครั้ง 

2) ส่วนกลางติดตามและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ในพ้ืนที่ 
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3) ติดตามและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา 
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
 
หมายเหตุ : 1. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะปกติก่อน 

2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไม่สามารถ
ดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม  
การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) โซเชียลมีเดียหรือจัดทำเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้ 
โดยดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย  
และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

 
6. แผนปฏิบัติงาน 

 แผนปฏบิัติงาน   
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 

 ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปข้าว              
    1.1 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี             จังหวัด 
    1.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนา 
และสร้างมลูค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากข้าว 

            จังหวัด 

    1.2 ติดตาม รายงาน และสรุปผลการดำเนินงาน             จังหวัด 
2. กิจกรรมส่งเสริมการทำการเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

             

    2.1 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี             จังหวัด 
    2.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดทำแปลงเกษตร
แบบผสมผสาน 

            จังหวัด 

3. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ของนักเรียนภายใต้โครงการ 

             

    3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  
ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)) 

            จังหวัด 

1) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติ
ในเร ื ่ องการแปรร ูป การออกแบบผล ิตภ ัณฑ์   
และบรรจุภัณฑ์ 

             

           2) ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยีในเรื่องการตลาด
และการประชาสัมพันธ ์

             

           3)  ส ่ ง เสร ิมและสน ับสน ุนการพ ัฒนา 
และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ 

             

    3.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเร ียน  
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนลาดบัวหลวง
ไพโรจน์วิทยา) 

            จังหวัด 
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 แผนปฏบิัติงาน   
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 

 ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

          1) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติ
ในเรื่องการแปรรูป การออกแบบผลติภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 

             

          2) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีในเร่ือง
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ 

             

          3 )  ส ่ ง เสร ิมและสน ับสน ุนการพ ัฒนา 
และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ 

             

4. กิจกรรมติดตาม ประชุมคณะกรรมการ/
คณะทำงาน              

    4.1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการ/คณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิตครัวเรือนฯ 

       
     จังหวัด 

    4.2 ติดตามผลการดำเนินโครงการ             ส่วนกลาง 

    4.3 ติดตามและสรปุผลการดำเนินการ             จังหวัด 

 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผลผลิต (Output) 

1) เกษตรกร กลุ ่มเกษตรกร กลุ ่มอาชีพ และนักเรียน ได้รับความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร  
การแปรรูป การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
จำนวน 3 กลุ่ม 

2) เกษตรกรรวมกลุ่มจัดแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน จำนวน 1 กลุ่ม 
3) ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มีเอกลักษณ์และมีความเหมาะสม ทั้งในด้านการเก็บรักษา ความสะดวก

ต่อการขนส่ง เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการซื้อ ภายใต้ตราสินค้า“พระยาบันลือ” จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ 
 7.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ 
ในการประกอบอาชีพได้ 

2) นักเรียนภายใต้โครงการมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์ สังคม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิต 
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการกลุ่ม การทำงานในรูปแบบกลุ่ม และมีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นผู้นำ  
ด้านการเกษตรต่อไปได ้

3) ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการเกษตรผสมผสาน  
4) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกิดการพัฒนา มีเอกลักษณ์ ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันทางการตลาดได้ 
5) ครัวเรือนและชุมชนมีอาชีพและมีความมั่นคงด้านรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน 

7.3 ตัวช้ีวัดกระบวนงาน 
1) เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ และนักเรียน เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร 

จำนวน 3 กลุ่ม 
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2) เกษตรกรรวมกลุ่มจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร 
จำนวน 1 กลุ่ม 

3) ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มมีเอกลักษณ์ ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันทางการตลาดได้ 
ภายใต้ตราสินค้า“พระยาบันลือ” จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ 

4) ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มและชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ 
 

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 

นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ  
นางสาววริญญา  โลมรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878    E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

 
----------------------------------------------------------- 

 

mailto:agrodev20@doae.go.th


คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารในศูนย์ฝึกนักเรียนเก่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 4 ภาค 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

......................................................... 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริ 
ให้ด าเนินการฝึกอาชีพให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ที่เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ       
ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เยาวชน และประชาชนในและนอกเขตพ้ืนที่บริ การของโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ โดยให้เยาวชนดังกล่าวได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเยาวชนให้สามารถผสมผสานความรู้หลายด้านเข้าด้วยกัน เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน       
การช่าง หัตถกรรม การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์  เมื่อส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพแล้วสามารถมีส่วนร่วม                
ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพอยู่ในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมั่นคง กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน         
ได้น าพระราชกระแสรับสั่งมาก าหนดแนวทางการปฏิบัติ  โดยในปี 2531 ได้จัดท าโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
เกษตรกรกรรมแบบประณีตที่  ต าบลห้วยยาง อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ท าการฝึกอบรมนักเรียนเก่า        
ที่อยู่ ในพ้ืนที่ของกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 2 เพ่ือทดลอง ซึ่งประสบผลส าเร็จในการให้ความรู้       
ด้านการเกษตรครบวงจร 
 เมือ่วันที่ 11 มกราคม 2533 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เพ่ิมความรู้ด้านการควบคุมโรคพืชโดยวิธีธรรมชาติควบคู่ไปกับ
การศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียนเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ส าเร็จการฝึกอาชีพ สามารถอ่านออกเขียนได้ 
และน าเอาวิชาการที่ได้รับไปพัฒนาการเกษตร สิ่งแวดล้อมและอาชีพของคนในหมู่ บ้าน กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดนจึงได้มีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแ ดนขึ้น             
เพ่ือสนับสนุนโครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าดังกล่าวข้างต้นทั้ง 4 ภาค ดังนี้ 
  1. ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน 
ภาค 1 ตั้งอยูท่ี่อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พ้ืนที่ด าเนินงาน จ านวน 150 ไร่ เปิดด าเนินการ ปี พ.ศ. 2537 
  2. ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน 
ภาค 2 ตั้งอยู่ที่อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น พ้ืนที่ด าเนินงาน จ านวน 117 ไร่ เปิดด าเนินการ ปี พ.ศ. 2535 

3. ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน 
ภาค 3 ตั้งอยู่ที่อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม ่พ้ืนที่ด าเนินงาน จ านวน 208 ไร่ เปิดด าเนินการ ปี พ.ศ. 2535 
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4. ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน 
ภาค 4 ตั้งอยู่ที่อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พ้ืนที่ด าเนินงาน จ านวน 200 ไร่ เปิดด าเนินการ ปี พ.ศ. 2536 
(ปัจจุบันไมไ่ด้ด าเนินการ) 
 ในปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ด้านวิชาการเกษตร และร่วมฝึกอบรม
ให้แก่ศิษย์เก่าในการฝึกอบรมภาควิชาชีพด้านการเกษตรในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของการฝึกอบรมภาควิชาชีพด้านการเกษตร 
 3.2 เพ่ือสนับสนุนให้ศิษย์เก่าของโรงเรียนน าความรู้ด้านการเกษตรไปพัฒนาอาชีพของตนเองและครอบครัว 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
4.1 เป้าหมาย 

4.1.1 ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 1 
                  4.1.2 ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กองบังคบัการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 2 
                  4.1.3 ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 
 4.2 หน่วยงานที่ด าเนินงาน 
  4.2.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี  
  4.2.2 ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  
  4.2.3 ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  

4.2.4 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น 
4.2.5 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ 

  4.2.6 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่  

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

5.1.1 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนแปลงปลูกผัก สมุนไพร เห็ด และไม้ผล 
สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  

ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต วัสดุการเกษตร องค์ความรู้ด้านวิชาการเกษตรที่เหมาะสมส าหรับการฝึกอบรม     
ภาควิชาชีพด้านการเกษตร รวมทั้งให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่ศูนย์ฝึกอาชีพฯ  

วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดที่รับผิดชอบโครงการ        
โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ประสานงานกับศูนย์ฝึกอาชีพฯ สอบถามความต้องการการขอรับการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตและวัสดุการเกษตร รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

2) จัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกัน 
3) ให้การสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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   5.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช   
    สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพฯ ในการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการ
ควบคุมโรคพืชโดยวิธีธรรมชาติ เช่น การผลิตสารชีวภัณฑ์ส าหรับการป้องกันก าจัดศัตรูพืช วิธีการใช้ที่เหมาะสม 
หรือการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม 

 วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช         
ที่รับผิดชอบโครงการ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ประสานงานกับศูนย์ฝึกอาชีพฯ สอบถามความต้องการการขอรับการสนับสนุนปัจจัย 
การผลิตและวัสดุการเกษตร รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการควบคุมโรคพืชโดยวิธีธรรมชาติตามความเหมาะสม 

2) จัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกัน 
3) ให้การสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

   5.1.3 กิจกรรมดูแลแปลงไม้ผลแปลงเก่า 
    ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพฯ   
ในการร่วมดูแลแปลงไม้ผลแปลงเก่าภายในศูนย์ฝึกอาชีพ ให้มีความเหมาะสมส าหรับการฝึกอบรมภาควิชาชีพ   
ด้านการเกษตรตามความเหมาะสม  
  5.1.4 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 
    ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ให้การสนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพฯ ในการสนับสนุนกิจกรรมการผลิตแมลงเศรษฐกิจให้มีความเหมาะสมส าหรับการ
ฝึกอบรมภาควิชาชีพด้านการเกษตรตามความเหมาะสม       
  5.1.5 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
   กรมส่งเสริมการเกษตรจะด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
   1) ส่วนกลางติดตามและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
   2) หน่วยงานที่ด าเนินการ  

- รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E - project Management System)  
- จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณประจ าปี 2565 

พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทันทหีลังด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 

หมายเหตุ : 1. ให้ด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำงๆ ในลักษณะปกติก่อน 
   2. หำกได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) 

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นในลักษณะปกติได้ กำรด ำเนินงำนในกิจกรรมกำรฝึกอบรมและกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
กำรประชุม กำรทัศนศึกษำ กำรศึกษำดูงำน และกำรติดตำมงำน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดท ำเอกสำรวิชำกำรให้ควำมรู้ หรือให้กำรสนับสนุนปัจจัยกำร
ผลิตแก่บุคคลเป้ำหมำยได้ โดยด ำเนินกำรให้บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
เกษตรกรหรือกลุ่มเป้ำหมำย และให้ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร   
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6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนแปลงปลูกผัก 
สมุนไพร เห็ด และไม้ผล 

            

2. ส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

            

3. กิจกรรมดูแลแปลงไม้ผลแปลงเก่ำ             
4. กิจกรรมส่งเสริมกำรผลิตแมลง
เศรษฐกิจ 

            

5. ตดิตามผลการด าเนนิงานโครงการ             

7. ระยะเวลา 
  ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
8. ผลผลติ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 
  8.1.1 ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ทั้ง 3 แห่ง ได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต องคค์วามด้านการเกษตรทีเ่หมาะสมส าหรับการฝึกอบรมภาควิชาชีพด้านการเกษตร 
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  8.2.1 ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ทั้ง 3 แห่งสามารถเป็นแหล่งศึกษา
และเรียนรู้เหมาะสมส าหรับการฝึกอบรมภาควิชาชีพด้านการเกษตร 
  8.2.2 ศิษย์เก่าของโรงเรียนสามารถน าความรู้ด้านการเกษตรไปพัฒนาอาชีพของตนเองและครอบครัวได้ 
 8.3 ตัวช้ีวัด 
        8.3.1 เชิงปริมาณ 

ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ทั้ง 3 ได้รับการสนับสนุน     
การด าเนินงานทีเ่หมาะสมกับกิจกรรมของศูนย์ฝึกอาชีพ 

8.3.2 เชิงคุณภาพ 
    ศิษย์เก่าของโรงเรียนมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรสามารถน าไปพัฒนาอาชีพของตนเอง
และครอบครัวได ้

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการเกษตร

จนสามารถเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ทีเ่หมาะสมส าหรับการฝึกอบรมภาควิชาชีพด้านการเกษตร 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มโครงการพระราชด าริ กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
 นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มโครงการพระราชด าริ  
 นางมนทิรา  พรมบุรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878   E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

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

mailto:agrodev20@doae.go.th
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการปลูกพืชครบวงจรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 

………………………………………………………. 
 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 

- ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  
 
2. หลักการและเหตุผล 

บ้านนาชมพู หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ๑๓๐ กิโลเมตร 
มีพ้ืนทีท่ำการเกษตร ประมาณ ๒,๒๐๐ ไร่ เกษตรกร ๑๔๕ ครัวเรือน เป็นพื้นที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านนาชมพู มีกิจกรรมที่โรงเรียนวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวัน การแปรรูปผลผลิตการเกษตร เช่น แปรรูปข้าว ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้า 
แฝก กาแฟ การทอผ้าลายพื้นเมือง เป็นต้น ซึ่งสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกรอีกทางหนึ่ง 
  การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เกษตรกร กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการยังมีปัญหา 
ในการบริหารจัดการกลุ่ม การผลิตสินค้าเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและการผลิต
ที่ได้มาตรฐาน เนื่องจากขาดความรู้ ปัจจัยการผลิตพ้ืนฐานต่าง ๆ และกระบวนการจัดการที่มีคุณภาพ จึงควรมีพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการผลิต  
การแปรรูป เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอและได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด  
เพื่อสร้างรายได้เสริม และสร้างการเรียนรู้ พัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพ้ืนที่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการปลูกพืชครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปีงบประมาณ 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร 
ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ในพื้นที่อำเภอนายูง 
จังหวัดอุดรธานี ให้สามารถบริหารจัดการ การผลิตพืชและการแปรรูปผลผลิตของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ   
ได้มาตรฐาน เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้และส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
และยั่งยืนต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ในพ้ืนทีบ่้านนาชมพู หมู่ที่ ๘ 
ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ให้สามารถบริหารจัดการ การผลิตพืชและการแปรรูปผลผลิต 
ของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ 

3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชและแปรรูปสินค้าเกษตรในพื้นที่อำเภอนายูง ให้ได้มาตรฐาน 
3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน สร้างโอกาสทางการตลาด เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ 
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4. เป้าหมาย  
เกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ในพ้ืนทีบ่้านนาชมพู หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง 

จังหวัดอุดรธานี   
 

5. สถานที่ดำเนินการ 
พ้ืนทีบ่้านนาชมพู หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี   

 
6. กิจกรรม/วิธีดำเนินการ  
 6.1 กิจกรรมส่งเสริมและต่อยอดพืชสมุนไพร 

1) ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร 
จัดทำแปลงขยายพันธุ์พืชสมุนไพร ๑ แปลง ดำเนินการในพ้ืนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนาชมพู

หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง พ้ืนที่ประมาณ ๓ ไร่ 
2) การพัฒนาการแปรรูปและการตลาด 

1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และเครือข่าย  
ในเรื่องการแปรรูป การออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนในเรื่องการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด จำนวน 1 กลุ่ม 

2. สนับสนุนบรรจุภัณฑ์หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ 
พืชสมุนไพร จำนวน 1 กลุ่ม   

6.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว 
1) การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และเครือข่าย 

ในเรื่องการแปรรูป การออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนในเรื่องการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด จำนวน 1 กลุ่ม   

2) สนับสนุนบรรจุภัณฑ์หรืออย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์จากข้าว 
จำนวน 1 กลุ่ม   

 6.3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟ 
1) การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และเครือข่าย 

ในเรื่องการแปรรูป การออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนในเรื่องการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด จำนวน 1 กลุ่ม   

2) สนับสนุนบรรจุภัณฑ์หรืออย่างอื่นที่เกี ่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์  
จากกาแฟ จำนวน 1 กลุ่ม   
 6.4 ติดตามผลการดำเนินโครงการ 
 6.5 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา 
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
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หมายเหตุ : 1. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะปกติก่อน 
2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไม่สามารถ
ดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม  
การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) โซเชียลมีเดียหรือจัดทำเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้ 
โดยดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย  
และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

 
7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน  

ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 
ต.

ค.
  

พ.
ย. 

 
ธ.ค

.  
ม.

ค.
  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  
เม

.ย.
  

พ.
ค.

  
มิ.

ย. 
 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
. 

1. ส่งเสริมและต่อยอดพืชสมุนไพร             จังหวัด 

    1.1 ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร              

    1.2 การพัฒนาการแปรรูปและการตลาด              

2. กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนากลุม่แปรรูปผลติภณัฑ์ข้าว             จังหวัด 

    2.1 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลย ี              

    2.2 สนับสนุนบรรจุภณัฑ์หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง              

3. กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนากลุม่แปรรูปผลติภณัฑ ์
จากกาแฟ 

            จังหวัด 

    3.1 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลย ี              

    3.2 สนับสนุนบรรจุภณัฑ์หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง              

4. ติดตามผลการดำเนินโครงการ             จังหวัด/ส่วนกลาง 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ             จังหวัด 

 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด  

8.1 ผลผลิต (Output) 
1) เกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และเครือข่าย ได้รับความรู้ในเรื่องการแปรรูป 

ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนในเรื่องการตลาดและการประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กลุ่ม 
2) เกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และเครือข่าย ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 2 กลุ่ม 
3) ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มมีเอกลักษณ์ ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันทางการตลาดได้ 

จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ 
4) แปลงขยายพืชพันธุ์สมุนไพร จำนวน 1 แปลง ในพ้ืนที่ 3 ไร่ 
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8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) เกษตรกรในชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 
2) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกิดการพัฒนา ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันทางการตลาดได้ 
3) ผลิตภัณฑ์มีช่องทางการตลาดมากขึ้น สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากขึ้น เกษตรกรในชุมชน 

มีรายได้มากข้ึน ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น 
4) แปลงขยายพันธุ์พืชสมุนไพร สามารถพัฒนาเป็นจุดเรียนรู้ในด้านการเกษตรในชุมชน 

8.3 ตัวช้ีวัดกระบวนการ  
1) เกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน กลุ ่มอาชีพ และเครือข่าย ได้รับการถ่ายทอดความรู้   

ทักษะด้านการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนในเรื่องการตลาดและการประชาสัมพันธ์ สามารถฝึกปฏิบัติ 
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จำนวน 3 กลุ่ม 

2) ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ข้าว และกาแฟ เกิดการพัฒนา ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขัน  
ทางการตลาดได้ จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ 

3) ชุมชนมีแปลงขยายพันธุ์พืชสมุนไพร อย่างน้อย ๑ แปลง ในพ้ืนที่ประมาณ 3 ไร่ 
 

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 

นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ  
นางสาววริญญา  โลมรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878    E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

 
----------------------------------------------------------- 

 

mailto:agrodev20@doae.go.th


คู่มือการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการ หนึ่งใจ...เกษตรกร 

.                                                          . 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  

2. หลักการและเหตุผล 
โครงการหนึ่งใจ...เกษตรกร เป็นโครงการตามพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งทรงเห็นความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อประเทศและทราบถึงปัญหา ในการประกอบ
อาชีพการเกษตร จึงทรงมีพระดำริที ่จะช่วยเหลือเกษตรกร โดยดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร โดยเน้นการสร้างความรู้  
ความเข้าใจและพัฒนาทักษะแก่เกษตรกร การเสริมสร้างและพัฒนาให้เกิดศักยภา พในการรวมกลุ่ม 
ทางการเกษตร การนำวัสดุในพื้นที่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
และการบริหารจัดการตลาดที่จะรองรับสินค้าภาคเกษตรทั้งหมด โดยทรงโปรดให้มูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ 
(Miracle of Life : MOL) ก่อตั ้ง โครงการหนึ ่งใจ...เกษตรกร ขึ ้น เพื ่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดรายได้ที่มั ่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นและสามารถ  
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

มูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ ได้ประสานความร่วมมือมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือสนองพระดำริ
ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองโครงการ โดยพันธกิจ
ที ่กรมส่งเสริมการเกษตรที ่จะต้องดำเนินการคือ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร  
องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้มั่นคง และนำไปสู่คุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน  
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรในด้านการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 200 ราย ได้แก่ 

4.1 เกษตรกร จำนวน 50 ราย ในบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษ์เขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 

4.2 เกษตรกร จำนวน 50 ราย ในบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มาน อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  
หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 

4.3 เกษตรกร จำนวน 50 ราย ในบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 

4.4 เกษตรกร จำนวน 50 ราย ในบริเวณโครงการฝายห้วยน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน    
 5.1 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการทำการเกษตรที่เหมาะสม
ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ 
       5.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของสำนักงานเกษตรอำเภอต่าง ๆ ทั้งข้อมูลพื้นฐานการเกษตร 
และข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ สังคม ครัวเรือน ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบและเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่ในมิติต่าง ๆ 
สภาพปัญหาในด้านการทำการเกษตร ความต้องการของเกษตรกร ข้อมูลการบริหารจัดการเขตเหมาะสม  
(โซนนิ ่ง) และการใช้ประโยชน์จากระบบชลประทาน เพื ่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามเพื ่อว ัดผล  
การดำเนินงานโครงการที่เป็นผลสำเร็จของการพัฒนาได้  

5.1.2 คัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่รับประโยชน์จากน้ำชลประทาน/สมาชิกองค์กรหรือกลุ่ม
ผู้ใช้น้ำชลประทาน หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่สนใจทำอาชีพด้านการเกษตรเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้/การอบรม 
ตามความสมัครใจและพร้อมให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ  

5.1.3 กำหนดหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการของชุมชน  
5.1.4 จัดทำแผนการเรียนรู ้และหลักสูตรกระบวนการถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการ 

ของเกษตรกร โดยเน้นการทำการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตหรือการปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้มีความเหมาะสม หรือการทำเกษตรแบบผสมผสาน รวมทั้ง องค์ความรู้ 
ในการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในชุมชน การใช้ทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ โดยประสานงาน 
และบูรณาการการถ่ายทอดความรู้กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ๆ  

5.1.5 ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกษตรกรตามหลักสูตรที่กำหนด และคัดเลือกเกษตรกรแกนนำ 
จำนวน 10 คน เพ่ือศึกษาดูงาน 

5.2 กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/
สำนักงานเกษตรอำเภอ 

คัดเลือกเกษตรกรแกนนำ จำนวน 10 คน ที่ผ่านการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
หลักสูตรการทำการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ตามหลักสูตรที่กำหนดแล้ว ไปศึกษาดูงานในศูนย์
เรียนรู้ต่างๆ ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง หากพื้นที่ใดมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ที่มีความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้หรือเป็นแหล่งศึกษาดูงานก็สามารถนำเกษตรกรในโครงการ 
หนึ่งใจ...เกษตรกร เข้าศึกษาดูงานได้ตามความเหมาะสม 

5.3 กิจกรรมจัดทำจุดเรียนรู้การทำการเกษตรที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ 
       5.3.1 คัดเลือกเกษตรกรที ่มีความพร้อมในการจัดทำจุดเรียนรู ้ พิจารณาจากลักษณะพื ้นที่   
กิจกรรมการเกษตร และเกษตรกรจะต้องมีความพร้อมในการเป็นจุดเรียนรู้ และให้พิจารณาถึงความเหมาะสม
ว่าควรจะพัฒนาต่อยอดในจุดเรียนรู้เดิมที่ดำเนินการมาแล้วในปี 2564 หรือจะจัดทำเป็นจุดเรียนรู้ใหม่เพ่ิมขึ้นก็ได้  

1) กรณีพัฒนาต่อยอด ให้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพของจุดเรียนรู้เดิมและสนับสนุน 
ให้พัฒนาจนสามารถครอบคลุมการเรียนรู้ด้านวิชาการทางการเกษตรได้อย่างเป็นระบบ  

2) กรณีจัดทำจุดเรียนรู้ใหม่ ให้คัดเลือกเกษตรกรแกนนำที่พร้อมเสียสละเพื่อส่วนรวม  
มีความพร้อมด้านพื ้นที ่และความร ู ้ด ้านการเกษตร มีความสามารถและทักษะในการเป็นว ิทยากร  
ถ่ายทอดความรู ้ส ู ่เกษตรกรหรือผู ้สนใจรายอื ่นได้ เพื ่อเป็นการกระตุ ้นการเรียนรู ้ด ้วยการปฏิบัติจริง  
จากเกษตรกรด้วยกันเอง  
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5.4 สนับสนุนงานด้านวิชาการ ในศูนย์เรียนรู้/สาธิต โครงการหนึ่งใจ...เกษตรกร ให้สามารถขับเคลื่อน

การดำเนินงานต่อไปได้  
5.5 ให้คำปรึกษาในการพัฒนากลุ่มเกษตรกร  ให้สามารถทำการเกษตรที่เหมาะสมได้ต่อไป 

และมีความยั่งยืนในอาชีพ  
5.6 จัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกร ผู้ที ่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเกษตรกรที่ทำจุดเรียนรู้ 

พร้อมทั้งหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ให้กรมส่งเสริมการเกษตร  
5.7 สรุปผลการดำเนินงาน 
      5.7.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  

ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
5.7.2 รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project Management System)  

ทันที่ท่ีดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
หมายเหตุ :  1. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะปกติก่อน 
       2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม 
การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดทำเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้  
โดยดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดตอ่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  
พ.

ย. 
 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
หลักสูตรการทำการเกษตรที่เหมาะสม 

            

2. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร             
3. จัดทำจุดเรียนรู้การทำการเกษตรที่เหมาะสม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

            

4. สนับสนุนงานด้านวิชาการในศูนย์เรียนรู้/สาธิต
โครงการหนึ่งใจ...เกษตรกร 

            

5. ให้คำปรึกษาในการพัฒนากลุ่มเกษตรกร  
ทำการเกษตรที่เหมาะสม 

            

6. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ  
พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  

            

 

7. ระยะเวลา 

 ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
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8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 
       8.1.1 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง จำนวน 200 ราย  
            8.1.2 จุดเรียนรู้การทำการเกษตรที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 40 ไร่  

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
8.2.1 เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และสามารถ

เพ่ิมมูลค่าทางการเกษตรได ้
8.2.2 จุดเรียนรู้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน สามารถขยายผลสู่ชุมชนได้ 

8.3 ตัวช้ีวัดกระบวนงาน  
เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 200 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรทีเ่หมาะสม

กับศักยภาพของพ้ืนที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีส่อดคล้องกับแผนความต้องการ 

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ 
  2. นางสาวนาริสา เย็นรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2561 4878 
  E - mail : agrodev20@doae.go.th 

.                                                          . 

mailto:agrodev20@doae.go.th


คู่มือการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการโรงเรียนเพียงหลวง 

.                                                          . 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  

2. หลักการและเหตุผล 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงห่วงใยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก  

ในพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก การติดต่อประสานงานในพื้นที่  
ระหว่างอำเภอและจังหวัดเป็นไปด้วยความยากลำบาก ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ขาดแคลน
บุคลากร ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ไม่เหมาะสมกับช่วงวัย ทรงมีพระดำริให้ดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เริ่มตั้งแต่ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๓ เป็นต้นมา โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงภาคีเครือข่ายและหน่วยงานในพื้นที ่ อาทิ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์ก ารปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ โดยมีเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษาแก่เด็ก 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และครอบครัว 

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร ่วมสนองการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง โดยมุ่งเน้น 
การปลูกฝังแนวคิดให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ในการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตร 
การผลิตพืชและแปรรูปถนอมอาหาร จัดทำแปลงผลิตพืชอาหารในโรงเรียนเพื่อฝึกปฏิบัติจริง และเรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วม และขยายผลความรู้ที่มีในโรงเรียนไปสู่ครอบครัวนักเรียน หรือคนในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำการเกษตรในครัวเรือนตนเองได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสนองพระราชดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก และครอบครัว ในพ้ืนที่ชนบทที่อยู่ห่างไกล 
 3.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร สามารถพึ่งตนเองได้ และสร้างรายได้เสริมให้กับ
ครอบครัว 

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 เป้าหมายนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 40 ราย ได้แก่ 
 4.1 นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 20 ราย โรงเรียนเพียงหลวง 7 ฯ จังหวัดน่าน 
 4.2 นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 20 ราย โรงเรียนเพียงหลวง 18 ฯ จังหวัดเลย 

5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
5.1 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการผลิตพืชและแปรรูปถนอมอาหาร 

ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ 
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       5.1.1 คัดเลือกนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และจัดทำแผนความต้องการองค์ความรู้
ในการผลิตพืชและการแปรรูปอาหารที่เหมาะสม 
       5.1.2 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการผลิตพืชและแปรรูปถนอมอาหาร
ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองตามความต้องการ และอ่ืน ๆ ตามสมควร 
 5.2 กิจกรรมการจัดทำแปลงผลิตพืชอาหารในโรงเรียน ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/
สำนักงานเกษตรอำเภอ 
       5.2.1 จัดทำแผนความต้องการของพื้นที่ในจัดทำแปลงผลิตพืชอาหารเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับ 
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ 
       5.2.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นไปตามความต้องการ เพื่อนำไปพัฒนา 
ให้เกิดเป็นแปลงเรียนรู้ของชุมชน 
 5.3 กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรจังหวัด/
สำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นการนำองค์ความรู้ที่มีในโรงเรียนไปขยายผลสู่ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ โดยการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามความต้องการและสภาพพ้ืนที่ 

5.4 สรุปผลการดำเนินงาน 
      5.4.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  

ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
5.4.2 รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project Management System)  

ทันที่ท่ีดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

หมายเหตุ :  1. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะปกติก่อน 
       2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม 
การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดทำเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้  
โดยดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดตอ่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  
พ.

ย. 
 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการ
ผลิตพืชและแปรรูปถนอมอาหาร 

            

2. การจัดทำแปลงผลิตพืชอาหารในโรงเรียน             
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่             
4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  
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7. ระยะเวลา 
 ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 
       8.1.1 นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 40 ราย ได้รับการส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
ด้านการเกษตร หลักสูตรการผลิตพืชและแปรรูปถนอมอาหาร 
            8.1.2 มีแปลงผลิตพืชอาหารในโรงเรียน สำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ จำนวน 1 แปลง 

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      8.2.1 นักเรียน และผู้ปกครองมีความรู้ในการทำการเกษตร หลักสูตรการผลิตพืชและแปรรูป

ถนอมอาหาร สามารถปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองได้ 
      8.2.2 ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ การทำการเกษตรภายในชุมชน นำไปปรบัใช้ในครอบครัวเพ่ือเสริมรายได้ 
8.3 ตัวช้ีวัด 

                 8.3.1 เชิงปริมาณ 
       นักเรียน และผู้ปกครองเป้าหมายจำนวน 40 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
ด้านการเกษตร หลักสูตรการผลิตพืชและแปรรูปถนอมอาหารทีส่อดคล้องกับแผนความต้องการ 

8.3.2 เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนและผู้ปกครอง ได้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ได้ฝึกปฏิบัติจริงและสามารถนำมา

เป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรของตนเอง ทำให้มีรายได้ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีแปลงเรียนรู้
ที่ในชุมชน 

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ 
  2. นางสาวนาริสา เย็นรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2561 4878 
  E - mail : agrodev20@doae.go.th 
 

.                                                          . 
 

mailto:agrodev20@doae.go.th


คู่มือการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

.                                                          . 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  

2. หลักการและเหตุผล 
พื้นที่ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทย - เมียนมา ซึ่งเป็นพื ้นที่

เปราะบางต่อความมั่นคงของชาติ เกี่ยวกับการระบาด การค้า และการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ อีกทั้งคนในชุมชน
ประสบปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ จึงต้องเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น มีอาชีพ
ทางเลือกที่สุจริต ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ จึงเป็นที่มาของ โครงการร้อยใจรักษ์ ดำเนินการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาความเป็นอยู่พ้ืนฐานประชาชนในตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย  
จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีความเป็นอยู่  
มีรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่อง ภายใต้หลักการ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” เพื่อให้ลด ละ เลิก ยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป
และเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา ทรงมีห่วงใยราษฎรในพื้นทุรกันดาร ที่มีประวัติการแพร่ระบาดของยาเสพติด ได้พระราชทาน 
ตราสัญลักษณ์โครงการร้อยใจรักษ์ ที่เป็นเครื่องเตือนใจให้ทำงานเป็นทีม ทั้งเจ้าหน้าที่โครงการ ผู้นำชุมชนต่าง ๆ 
และประชุมชน 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้น 
การส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรเพื่อสร้างอาชีพทางเลือก การปลูกไม้ผลคุณภาพ การปลูกไม้ยืนต้น การปลูกพืชผัก/
สมุนไพรปลอดภัย และส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเกษตร (การแปรรูป) ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ พร้อมทั้งสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้เกษตรกรนำไปพัฒนาพื้นของตนเอง เพื่อสร้างตัวอย่างการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรในชุมชน และนำมาปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองได้ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีโครงการ 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรทีเ่หมาะสมกับพ้ืนที่ และเป็นอาชีพทางเลือกที่สุจริต 
 3.3 เพื ่อให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที ่ดีขึ ้น และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู ้คุณค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 เกษตรกร จำนวน 80 ราย ในพ้ืนที่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
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5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
5.1 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาว ดำเนินการ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดเชียงใหม่ 
      5.1.1 คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนทีท่ี่สนใจเข้าร่วมโครงการ  
      5.1.2 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการปลูกไม้ผลเมืองหนาว ให้แก่เกษตรกร 

จำนวน 20 ราย เกี่ยวกับการปลูก การเลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การดูแล โรคและแมลงศัตรู 
การเก็บเกี่ยว และเรื่องอ่ืนๆ ตามสมควร  

5.1.3 จัดทำแผนความต้องการของเกษตรกรในการสนับสนุน และจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 
       5.1.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรเพ่ือนำไปพัฒนา
พ้ืนที่การเกษตรของตนเองให้เกิดเป็นแปลงเรียนรู้สามารถขยายผลในพ้ืนที่ต่อไปได้ 
       5.1.5 จัดเก็บข้อมูลและประเมินเกษตรกรต้นแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินเกษตรกรต้นแบบ 

5.2 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ดำเนินการ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) 

      5.2.1 คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
      5.2.2 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการปลูกไม้ยืนต้น ให้แก่เกษตรกร 

จำนวน 20 ราย เกี่ยวกับการปลูก การเลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การดูแล โรคและแมลงศัตรู 
การเก็บเกี่ยว และเรื่องอ่ืนๆ ตามสมควร ให้แก่เกษตรกร ให้แก่เกษตรกร 

5.2.3 จัดทำแผนความต้องการของเกษตรกรในการสนับสนุน และจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 
       5.2.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรเพ่ือนำไปพัฒนา
พ้ืนที่การเกษตรของตนเองให้เกิดเป็นแปลงเรียนรู้สามารถขยายผลในพ้ืนที่ต่อไปได้ 

      5.2.5 จัดเก็บข้อมูลและประเมินเกษตรกรต้นแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินเกษตรกรต้นแบบ 
5.3 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย  ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/ 

สำนักงานเกษตรอำเภอ 
5.3.1 คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

      5.3.2 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการปลูกพืชผักปลอดภัย ให้แก่เกษตรกร 
จำนวน 40 ราย เกี่ยวกับการปลูก การเลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การดูแล โรคและแมลงศัตรู  
การเก็บเกี่ยว และเรื่องอ่ืน ๆ ตามสมควร  

5.3.3 จัดทำแผนความต้องการของเกษตรกรในการสนับสนุน และจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 
       5.3.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรเพ่ือนำไปพัฒนา
พ้ืนที่การเกษตรของตนเองให้เกิดเป็นแปลงเรียนรู้สามารถขยายผลในพ้ืนที่ต่อไปได้ 

      5.3.5 จัดเก็บข้อมูลและประเมินเกษตรกรต้นแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินเกษตรกรต้นแบบ 
5.4 กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ดำเนินการ 

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ 
      5.4.1 คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในพ้ืนที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  
      5.4.2 จัดทำแผนความต้องการของกลุ่มเกษตรกรในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้เพ่ิมเติม

ในการพัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
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       5.4.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกรเพื่อนำไปพัฒนา
กลุ่มของตนเองได ้

5.5 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน 

      5.5.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
       5.5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project Management System)  
ทันที่ท่ีดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

หมายเหตุ :  1. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะปกติก่อน 
       2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม 
การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดทำเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้ โดย
ดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสดุต่อเกษตรกรหรอืกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏบิัติตาม
ระเบียบของทางราชการ 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  
พ.

ย. 
 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาว             
     1.1 ถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร 
การปลูกไม้ผลเมืองหนาว 

            

     1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในการจัดทำแปลง
เรียนรู้การปลูกไม้ผลเมืองหนาว 

            

2. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น             
     2.1 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรการปลูกไม้ยืนต้น             
     2.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในการจัดทำแปลง
เรียนรู้การปลูกไม้ยืนต้น 

            

3. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย             
     3.1 ถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร 
การปลูกพืชผักปลอดภัย 

            

    3.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในการจัดทำแปลง
เรียนรู้การปลูกพืชผักปลอดภัย 

            

4. กิจกรรมพัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

            

5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา 
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7. ระยะเวลา 
 ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 
       8.1.1 เกษตรกร จำนวน 80 ราย ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยี 
ด้านการเกษตรหลักสูตรต่าง ๆ  
            8.1.2 มีแปลงเรียนรู้ ด้านการปลูกไม้ผลเมืองหนาว การปลูกไม้ยืนต้น และการปลูกพืชผักปลอดภัย 
รวมจำนวน 40 ไร่ ภายในชุมชน   
            8.1.3 มีกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 กลุ่ม 

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      8.2.1 เกษตรกรมีความรู้ในการทำการเกษตร สามารถปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองได ้ 

             8.2.2 เกิดการเรยีนรู้จากแปลงเรยีนรู้ในชุมชน สามารถเป็นแนวทางการประกอบอาชีพที่มั่นคง สุจริต  
8.3 ตัวชี้วัด 

                 8.3.1 เชิงปริมาณ 
       เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 80 ราย ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรต่าง ๆ ทีส่อดคล้องกับแผนความต้องการ 
       8.3.2 เชิงคุณภาพ 

     เกษตรกรเป้าหมายได้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ทำให้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และแปลงเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบในชุมชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลให้กับเกษตรกรรายอ่ืนได้ 

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ 
  2. นางสาวนาริสา เย็นรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2561 4878 
  E - mail : agrodev20@doae.go.th 

.                                                          . 
 

mailto:agrodev20@doae.go.th


คู่มือการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ 

.                                                          . 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  
2. หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก  
ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงรับเป็นประธานที ่ปรึกษาโครงการฯ และพระราชทานชื ่อโครงการฯ ว่า  
“โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” ซึ่งแปลว่า “น้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชร” ตามพระบรมราโชบาย
ที่จะให้อนุรักษ์ป่าและช้าง และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับช้างอย่างมีความสุข และทรงสืบสาน 
รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี 2542 เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของคนกับช้างป่า 

“ ช้างป่าควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอการปฏิบัติคือ ให้ไปสร้างอาหารช้าง
ในป่าเป็นแปลงเล็กๆ และกระจายกรณีช้างป่าออกมาท่ีชายป่า ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างป่า...” 
พระราชดำรัสพระบาสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 
โดยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุการบุกรุกของช้างป่าอันเนื่องมาจากการขาดแคลนแหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัย

ไม่พอเพียง ตลอดจนการขาดความรู้และความเข้าใจของราษฎร ขาดเรื่องระบบการเตือนภัย การไปขับไล่ช้าง
อย่างผิดวิธี จนทำให้เกิดอันตราย และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในชุมชนให้สามารถ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสามารถอยู ่ร่วมกับช้างได้อย่างมีความสุข   
โดยไม่ทำลายระบบนิเวศหรือบุกรุกทำลายป่าซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์  มุ ่งเน้น 
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านคชานุรักษ์ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมุ ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื ่อพัฒนาอาชีพด้วยกระบวนการกลุ ่ม ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เกษตรกรในพ้ืนที่เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมการตลาด เพ่ือให้มีเกษตรกรรายได้เพ่ิมขึ้น และยั่งยืน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื ่อส ืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 3.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรให้แก่ประชาชน ให้พึ่งพาตนเองได้ และอยู่ร่วม 
กับช้างป่าได้อย่างสมดุล  
 3.3 เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพ้ืนที่ที่
ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่า 
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4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 

4.1 เกษตรกร จำนวน 20 ราย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

5.1 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการ 
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ 
       5.1.1 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจ  
และอยู่ในพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า  
       5.1.2 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามความต้องการ
และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ควรจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ในหัวข้อ เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวทางการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
และการขยายผล และอ่ืน ๆ ตามสมควร 
 5.2 กิจกรรมการจัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร เพ่ือฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ร่วมกัน ดำเนินการ
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ 
       5.2.1 คัดเลือกเกษตรกรเพ่ือจัดทำแปลงเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเกษตร โดยพิจารณาจากผู้ที่ผ่าน
การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
       5.2.2 จัดทำแผนความต้องการของพื้นที่ในจัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
และฝึกปฏิบัติ 
       5.2.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

5.3 กิจกรรมการจัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/
สำนักงานเกษตรอำเภอ 
       5.3.1 คัดเลือกเกษตรกรเพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบ โดยพิจารณาจากผู้ที ่ผ่าน 
การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
       5.3.2 จัดทำแผนความต้องการของพ้ืนที่ในจัดทำแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบแก่คนในชุมชน และ
ชุมชนใกล้เคียง 
       5.3.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

5.4 สรุปผลการดำเนินงาน 
      5.4.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  

ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
       5.4.2 รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project Management System)  
ทันที่ท่ีดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
หมายเหตุ :  1. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะปกติก่อน 
       2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม 
การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดทำเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้  
โดยดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดตอ่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ 
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6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  
พ.

ย. 
 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

            

2. จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร             
3. จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ             
4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ  
พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  

            

7. ระยะเวลา 
 ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 
       8.1.1 เกษตรกร จำนวน 20 ราย ได้รับการส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

8.1.2 แปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร จำนวน 15 ไร่ 
            8.1.3 แปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 5 ไร่ 

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      8.2.1 เกษตรกรมีความรู้ในการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรับใช้

ในการทำการเกษตรของตนเองได ้
      8.2.2 เกิดการเรียนรู ้จากแปลงเกษตรกรต้นแบบ ขยายผลสู ่การฝึกปฏิบัติในแปลงเรียนรู้ 

ส่งเสริมการเกษตร 
8.3 ตัวช้ีวัด 

                 8.3.1 เชิงปริมาณ 
เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 20 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 

ในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
       8.3.2 เชิงคุณภาพ 

เกษตรกรเป้าหมายได้พัฒนาอาช ีพด้านการเกษตร พร้อมน้อมนำหลักปร ัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตร สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

  กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ 
  2. นางสาวนาริสา เย็นรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2561 4878 
  E - mail : agrodev20@doae.go.th 

.                                                          . 

mailto:agrodev20@doae.go.th


 
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร ์
----------------------------------------------------------- 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทัว่ประเทศ  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 จังหวัดสุรินทร์ได้จัดทำ “โครงการเกษตรอทิตยาทร” จังหวัดสุรินทร์ ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ขึ้น สืบเนื่องจากพระองค์มีพระประสงค์ช่วยเหลือราษฎร เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งผลิต 
แหล่งเรียนรู้ และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เป็นศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตร พัฒนา
อาชีพหลัก และสร้างรายได้จากอาชีพเสริมให้เกษตรกร เป็นแหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติให้กับประชาชน  
โดยโครงการเกษตรอทิตยาทร ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ บนพ้ืนที่ 376 ไร่ 
บริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ 
ด้านการจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร มีการขุดสระ และวางระบบการส่งน้ำรอบโครงการ การพัฒนาส่งเสริม  
การปลูกข้าวเพ่ือสาธารณประโยชน์ และจัดจำหน่าย การก่อสร้างโรงสีข้าวเพ่ือให้เกษตรกรสามารถนำข้าวมาสี
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การพัฒนาโรงเรียนชาวนา สร้างฐานการเรียนรู้อย่างครบวงจรแบบจุดเดียว และเป็นการสร้าง
ชาวนารุ่นใหม่ Young Smart Farmer การพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชผัก ไม้ผล ประมง และปศุสัตว์  
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร เป็นแหล่งพักผ่อน 
ทางธรรมชาติ และจัดสถานที่อาคารจัดฝึกอบรม อาคารที่พัก อาคารแสดงสินค้า เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 
ด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา รองรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นที่รู้จัก 
ของนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปด้วย 

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองการดำเนินงานโครงการเกษตรอทิตยาทร 
จังหวัดสุรินทร์ โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร พร้อมน้อมนำหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำเนินชีวิตของเกษตรกร 
รอบพ้ืนที่โครงการฯ รวมทั้งขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้อย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 3.2 เพ่ือพัฒนาพ้ืนทีโ่ครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร  

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่โครงการเกษตรอทิตยาทร ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10 ไร่ 
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5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
5.1 กิจกรรมดูแลแปลงเรียนรู้ภายในโครงการฯ เป็นการจัดหาวัสดุทางการเกษตรที่จำเป็น เพื่อใช้

ในการดูแลรักษาแปลงเรียนรู้ภายในโครงการฯ และพัฒนาต่อยอดให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการ 
ด้านการเกษตร ประกอบด้วย  

5.1.1 แปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผล จำนวน 8 ไร่  
5.1.2 แปลงเรียนรู้การผลิตสมุนไพร จำนวน 1 ไร่ 
5.1.3 แปลงเรียนรู้การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโดยชีววิธี จำนวน 1 ไร่ 
5.1.4 โรงเรือนเพาะเห็ด จำนวน 1 โรงเรือน 

5.2 กิจกรรมจ้างเหมานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรดูแลโครงการฯ  จำนวน 1 คน ทำหน้าที่ 
เป็นผู้จัดการแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรภายในโครงการ สามารถวางแผนการทำงาน มอบหมายงาน ควบคุม 
กำกับ คนงานเกษตร รวมถึงสามารถเป็นวิทยากรภายในโครงการได ้

5.3 กิจกรรมจ้างเหมาคนงานเกษตร จำนวน 2 คน ทำหน้าที่ดูแล รักษา พัฒนา แปลงเรียนรู้ 
ด้านการเกษตร และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  

พ.
ย. 

 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. ดูแลแปลงเรียนรู้ภายในโครงการฯ             
2. จ้างเหมานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรดูแลโครงการฯ             
3. จ้างเหมาคนงานเกษตร             
4. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ             

7. ระยะเวลา 
  ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดอืนกันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (Output)  

แปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรภายในโครงการฯ มีความพร้อมและเหมาะสมสำหรับเกษตรกร 
ประชาชนทั่วไป ได้มาศึกษาดูงาน  
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
      เกษตรกรและประชาชนที่มาศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรต่าง ๆ สามารถนำองค์ความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง และขยายผลโครงการฯ สู่ชุมชนได้ 
 8.3 ตัวชี้วัด 
       8.3.1 เชิงปริมาณ 

มีแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรภายในโครงการฯ พ้ืนที่ 10 ไร่ 
       8.3.2 เชิงคุณภาพ 

เกษตรกรและประชาชนที่มาศึกษาดูงานภายในโครงการฯ ได้รับองค์ความรู้ด้านการเกษตร 
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้ 
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9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 

 นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ  
 นายเอกชัย  กั่นขาว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
 โทรศพัท์/โทรสาร 0 2561 4878   E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

----------------------------------------------------------- 
 



           
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 40    โครงการทัว่ประเทศ 
2. หลักการและเหตุผล  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงแก้ไข          
การแบ่งแยกและแตกต่างทางความคิด ในห้วงปี 2508 ลัทธิคอมมิวนิสต์ได้เผยแพร่เข้ามาในประเทศไทย      
ด้วยการพัฒนาประชาชนผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารในรูปแบบ “โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ ด้านความมั่นคง”
โดยวางโครงการในพ้ืนที่ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และปิดเป็นความลับเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง      
และช่วยเหลือราษฎร ซึ่งได้เป็นที่เปิดเผยหลังจากสถานการณ์เป็นปกติ กลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาให้กับ
ประชาชนและสร้างความกินดีอยู่ดีจนประชาชนสามารถอยู่ได้และไม่ฝักใฝ่ลัทธิใด ๆ ทรงมีพระราชด าริให้มี     
การพัฒนาสภาพพ้ืนที่ในโครงการ โดยด าเนินการแบบบูรณาการจากส่วนราชการต่าง ๆ ในการจัดตั้งเป็นศูนย์
เรียนรู้ด้านการเกษตรเชิงบูรณาการ ควบคู่กับการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพ่ือส่งเสริมการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร ช่วยเหลือให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน และรู้จักการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
ด้านความมั่นคง มีจ านวน 7 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง  
2. โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 

 3. โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 4. โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุร ีตามพระราชด าริ 

5. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 6. โครงการศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตอง ตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 7. โครงการศนูย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปาย ตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองแนวพระราชด าริในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายให้มั่นคงเพียงพอต่อการด าเนินชีวิต โดยการส่งเสริม
และพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ ส่งเสริมการผลิตพืช ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งด าเนินการทั้ง 7 โครงการ และได้รับ
มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ เป็นผู้จัดการจ านวน 2 โครงการ คือ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม
พระราชด าริ จังหวัดระยอง และโครงการศูนย์บริการและพัฒนาพ้ืนที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
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3. วัตถุประสงค์ 
                  3.1 เพื่อสนองแนวพระราชด าริในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายให้มั่นคงเพียงพอต่อการด าเนินชีวิต 
           3.2 เพ่ือให้เกษตรกรรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
    3.3 เพ่ือขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพ และมีรายได้
เพ่ิมข้ึนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 

4.1 โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ที่ต าบลแม่น้ าคู้ 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดการโครงการ 

4.2 โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ทีต่ าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี โดยมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้จัดการโครงการ 
 4.3 โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตั้งอยู่ที่ต าบลด่านซ้าย 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้จัดการโครงการ 
 4.4 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรีตามพระราชด าริ ต้ังอยู่ที่ต าบลช่องกุ่ม 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมอบหมายให้กรมชลประทาน เป็นผู้จัดการโครงการ 

4.5 โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านกลาง อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้จัดการโครงการ  
 4.6 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ที่ต าบลผาบ่อง 
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้จัดการโครงการ 
 4.7 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาพ้ืนที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ที่ต าบล
หมองจ าแป่ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้จัดการ
โครงการ 
5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

5.1 กลไกการขับเคลื่อน 
       ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            

ที่  1/2561 ลงวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา             
ตามพระราชด าริ 7 โครงการ 

5.2 ความเป็นมาโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ ทั้ง 7 โครงการ 
 5.2.1 โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง  
   ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง ได้ด าเนินงานสนอง

พระราชด าริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร มาตั้งแต่ปี 2523 
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดระยอง - ชลบุรี เป็นสภาพป่าที่ถูกท าลาย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
การเกษตร และประสบปัญหาผลผลิตตกต่ า รายได้ลดลง เนื่องจากขาดความอุดมสมบูรณ์ของดินและขาดแหล่ง
น้ า กอรปกับถูกอิทธิพลของนายทุนขยายเขตการเป็นเจ้าของที่ดินเ พ่ิมขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศชาติ ได้เมื่อทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2523 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร จึงได้พระราชทานพระราชด าริว่าบริเวณอ่างเก็บน้ าดอกกราย   
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งมี พ้ืนที่  1,314 - 1 - 76.8 ไร่ สามารถส่งน้ ามายังพ้ืนที่ดังกล่าวได้            
จึงทรงแนะน าให้จัดเป็นศูนย์กลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎร และทรงพระราชทาน    
แนวทางการพัฒนาไว้ 4 ประการ คือ 1) ให้พัฒนาด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์และการประมงเพ่ือการ
บริโภคและส ารองอาหารไว้ในยามวิกฤติ มูลสัตว์ท าเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยปรับปรุงดิน 2) ให้มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้าน
ประกอบอาชีพ โดยมีแปลงสาธิตของราษฎรตัวอย่าง สร้างบ้านพักอาศัย โดยปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป 
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3) ให้จัดเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์  โดยให้ราษฎรยืมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีไปผสม หรือเลี้ยงแล้ว        
ส่งลูกคืนหรือขายให้ราษฎรน าไปเลี้ยง 4) ให ้ม ีศูนย์พ ัฒนาการเกษตรจะได้ศึกษาและเยี ่ยมชมเพื ่อน า        
เอาแบบอย่างการด าเนินงานและการจัดการไร่นาไปพิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงไร่นาของตนเอง 

 5.2.2 โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุร ี
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร         

มีพระราชด าริว่า “…ในอนาคตจะมีการขยายการท าสวนผลไม้เพ่ิมขึ้นอีกจ านวนมาก ถึงแม้จังหวัดจันทบุรีจะมี
ปริมาณฝนมากจ านวนวันที่ฝนตกกว่าครึ่งปี จนเกิดน้ าไหลหลากท่วมจังหวัดจันทบุรีเป็นประจ า แต่ฤดูแล้งจะขาด
น้ า...” จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้คณะท างานโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ ส ารวจพ้ืนที่และพระราชทาน
ทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินสวนไม้ผลซึ่งมีล าคลองพาดผ่านพ้ืนที่ ในอ าเภออมะขาม จังหวัดจันทบุรี จ านวน
109 ไร่ เพ่ือเตรียมวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กไว้เป็นตัวอย่าง แต่ราษฎรในพ้ืนที่ไม่เข้าใจปัญหา
เกรงว่าจะเกิดน้ าท่วมจึงให้ชะลอไว้ก่อนโดยเปลี่ยนไปสร้างอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่ อ่ืนที่ราษฎรมีความต้องการ       
และในปี 2524 พระราชด าริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     
มีพระราชด าริกับคณะท างานโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ “...ให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผล ให้เป็นตัวอย่างใน
การประกอบอาชีพแก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น สวนผลไม้ จ านวน 60 ไร่ 
สระเก็บน้ า จ านวน 12 ไร่ และพ้ืนที่ว่างเปล่า จ านวน 37 ไร่ เพ่ือท าการศึกษา ทดลองทางการเกษตร...” 

 5.2.3 โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ในปี 2525 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช     

บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชด าริให้ทดลองปลูกผลไม้เมืองหนาว เพ่ือสาธิตและเผยแพร่แก่เกษตรกร      
ที่หลักกิโลเมตรที่ 2 ถนนด่านซ้าย บ้านเดิ่น ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในที่ดินจ านวน 39 ไร่  
ซึ่งกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จังหวัดชลบุรี ได้เข้าไปด าเนินการเพ่ือสนองพระราชด าริ โดยใช้ชื่อ
โครงการว่า “โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาการเกษตรตามพระราชด าริ” ต่อมาทรงเห็นว่าบริเวณข้างเคียง     
เป็นที่ดินสาธารณะส าหรับเลี้ยงสัตว์ที่อ าเภอด่านซ้ายสงวนไว้ จ านวนประมาณ 1,200 ไร่ จึงทรงมีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้กรมปศุสัตว์เข้าไปด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์สาธิตด้านปศุสัตว์        
และพระราชทานเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 ทรงมีพระราชด าริว่า ในการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริต่าง ๆ ประสบปัญหาการขาดแคลนพันธุ์สัตว์อยู่จ านวนมาก โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
จึงพระราชทานพระราชด าริให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลาง   
ในการผลิตพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ไปยังโครงการ       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ขาดแคลน รวมทั้งพิจารณาส่งเสริมพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีให้กับราษฎรที่ยากจนในเขต 
พ้ืนที่ต่าง ๆ ที่อยู่ ไม่ไกลจากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ เพ่ือให้ราษฎรสามารถเลี้ยงสัตว์ใช้เป็นอาหารโปรตีน         
อาจจะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยให้ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมมือกันจัดท าแผนปฏิบัติงานและส่งให้ ส านักงาน กปร. 
พิจารณาด าเนินการสนับสนุนต่อไป 

 5.2.4 โครงการพัฒนาพื้นทีร่าบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรีตามพระราชด าริ 
ด้วยในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2521 พ้ืนที่ราบเชิงเขาบรรทัดในเขตอ าเภอนาดี จังหวัด

ปราจีนบุรี อ าเภอเมืองสระแก้ว อ าเภอวัฒนานคร และอ าเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรีในสมัยนั้น หรือจังหวัด
สระแก้วในปัจจุบันเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพ้ืนที่ที่มีการแทรกซึมและใช้เป็น
ฐานปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งได้บีบบังคับให้ราษฎรในท้องที่ส่งเสบียง ยารักษาโรค และอาวุธ
ตลอดจนใช้เป็นฐานในการปลุกระดมมวลชน ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ ราษฎรที่อาศัยอยู่ 
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ในบริเวณนี้เป็นผู้อพยพมาจากที่ อ่ืน บุกรุกท ากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติจนพ้ืนที่ป่าโดยรอบเขาบรรทัด  
กลายเป็นป่าเสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ขาดแคลนน้ าเพ่ือการเพาะปลูก อยู่ในภาวะยากจน             
จงึต้องกลายเป็นผู้สนับสนุนผู้ก่อการร้ายโดยจ าใจเพื่อความอยู่รอด อย่างไม่มีอนาคตและความหวัง  
           พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร        
ได้ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรในบริเวณนี้จึงได้มีพระราชด าริให้มีการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณ      
ที่ราบเชิงเขาบรรทัดขึ้นโดยพระราชทานแนวทางเพ่ือการพัฒนาไว้ 3 ด้าน คือ พัฒนาด้านจิตใจของราษฎร 
พัฒนาความรู้เพ่ือการประกอบอาชีพ และจัดสรรที่ดินท ากินให้แก่ราษฎรให้ถูกต้อง ศูนย์การพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขา
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี เป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในท้องที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ทั้งหมด 7 โครงการ รวมพ้ืนที่
พัฒนาทั้งหมดประมาณ 437,300 ไร่ 

 5.2.5 โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
เนื่องจากการเดินทางไปปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ ที่จังหวัด

แม่ฮ่องสอนในอดีตไม่สามารถท าได้ในวันเดียวเพราะมีระยะทางไกลและถนนหนทางทุรกันดาร คณะท างาน
โครงการพระราชด าริจังหวัดแม่ฮ่องสอนในขณะนั้น ซึ่งมี หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องคมนตรี        
เป็นประธาน ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีสถานีกลางที่ใช้ในการพักเตรียมล าเลียงอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และกล้าไม้ เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ ระหว่างส่วนกลางและจังหวัด
แมฮ่่องสอน ดังนั้น ในวันที่ 6 ตุลาคม 2522 คณะท างานโครงการพระราชด าริจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้กราบบังคมทูล
ขอพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อที่ดินจ านวน 6 ไร่ 47 ตารางวา และต่อมา    
พลโท สีมา ปาณิกบุตร แม่ทัพภาคที่ 3 ในขณะนั้น ได้ติดต่อขอซื้อที่ดินเพ่ิมเติมอีก 14 ไร่ 81 ตารางวา ท าให้มี
พ้ืนที่โครงการรวม 20 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา ซึ่งต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่อเป็น “ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตาม
พระราชด าริอ าเภอสันป่าตอง” โดยมีกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ จัดก าลังพลดูแลและประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนทางด้านการเกษตรเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักปรั ชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกระดับได้รับรู้ เรียนรู้ เชื่อมโยง กับวิถี ชีวิตสามารถน า
หลักการความรู้ไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีความสุขและยั่งยืนในอนาคต 

 5.2.6 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ  จังหวัดแม่ ฮ่องสอน ได้เริ่ม

ด าเนินการตามแนวพระราชด าริตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทรงมีความ
ห่วงใยต่อราษฎรจึงทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาอาชีพของราษฎร” ขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เพ่ือช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในบริเวณ
พ้ืนที่ชายแดน กองทัพบกได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการพัฒนาช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในลักษณะของ “ศูนย์พัฒนา”        
โดยด าเนินการศึกษาค้นคว้าทดลองด้านการเกษตรเป็นหลัก ต่อมาได้น าผลการศึกษาค้นคว้าทดลองขยายผล       
สู่ราษฎรในรูปของ “ศูนย์บริการและพัฒนา” ในลักษณะให้ศูนย์เป็นแกนกลางแหล่งการพัฒนาและท าหน้าที่เป็น
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริเป็นกรอบการ
ด าเนินงานควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับราษฎร และการพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมด าเนินงานในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในด้านการเกษตร      
ปศุสัตว์ และประมง การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร และการ 
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พัฒนาการท่องเที่ยว มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการระดับจังหวัด มีคณะท างานจากหน่ วยต่าง ๆ     
ร่วมกันด าเนินงานในลักษณะการบู รณาการร่วมกัน มีหน่วยงานร่วมบูรณาการ จ านวน 10 หน่วยงาน              
มีศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินงาน 

 5.2.7 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   

ได้พระราชทานพระราชด าริให้จัดตั้ง “ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชด าริ” ขึ้นในปี 2523     
มีหน้าที่ในการผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เมืองหนาว ให้แก่หมู่บ้านเป้าหมายของโครงการพัฒนา
ตามพระราชด าริ ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบและใกล้เคียง ทรงพระราชทานแนวพระราชด าริ ให้ด าเนินงานในโครงการฯ 
ด้วยความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ประหยัด และให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมคิดร่วมท าเป็นการบริหารแบบ
เบ็ดเสร็จ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรมากที่สุด อันจะน าไปสู่ความพอมีพอกินและความกินดีอยู่ ดี            
ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ศูนย์บริการและ
พัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ ด าเนินการตามแนวพระราชด าริที่มุ้งเน้นสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอด             
สู่เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงและเป็นสถานที่ให้เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงและผู้สนใจเข้าศึกษาหาความรู้ด้วยการดูของจริง
เพ่ือจะได้น าความรู้ไปใช้ได้ถูกต้อง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 5.3 กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

5.3.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ 
ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงาน เกษตร

อ าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย ร่วมบูรณาการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาตาม
พระราชด าริ ประสานงานกับคณะท างานแต่ละโครงการ เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการในพื้นท่ี และจัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ 

วิธีการด าเนินงาน 
1) การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ให้คัดเลือกเกษตรกรตามจ านวน

เป้าหมายที่ได้รับการจัดสรร ด าเนินการ การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามหลักสูตร ดังนี้  
 - หลักสูตรเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อ เช่น หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การขยายผล และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในพ้ืนที ่

 - หลักสูตรการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในหัวข้อ เช่น การผลิต
สมุนไพร สรรพคุณ การแปรรูปสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแนวโน้มทางการตลาด และอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในพ้ืนที ่

 - หลักสูตรการผลิตขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพ้ืนบ้าน ในหัวข้อ เช่น หลักการ
ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่าง ๆ การดูแลบ ารุงรักษา การก าจัดศัตรูพืช และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการในพ้ืนที ่

 - หลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ในหัวข้อ เช่น ชนิดของเห็ดเศรษฐกิจ 
ขั้นตอนและวิธีการผลิตและแปรรูปเห็ด การป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรูเห็ด และอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในพ้ืนที ่

       2) จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ หน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละ
โครงการ น าเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” ที่ด าเนินการในปี 2564 มาพัฒนาต่อยอด ดังนี้ 
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  - จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรต้นแบบ “ไข่แดง” ทั้ง 5 ราย โดยการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรจากผลส าเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ หรือโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริอ่ืน ๆ โดยเลือกองค์ความรู้ที่เหมาะสม สร้างความเข้าใจในองค์ความรู้พระราชด าริ เสริมสร้างทักษะ
การถ่ายทอดและการเป็นวิทยากร การจัดท าแผนการผลิตระดับครัวเรือน (IFPP) และส่งเสริมให้น้อมน าแนว
พระราชด าริไปสู่การปฏิบัติในด้านการเกษตรและการด าเนินชีวิตจนเกิดผลส าเร็จในกิจกรรมการเกษตร  

- จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่
จ าเป็นและเหมาะสมตามแผนการผลิตของเกษตรกร เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นส าหรับการพัฒนาเป็นแปลงเรียนรู้
ต้นแบบต่อไป 

- จัดท า/ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบที่ โดยบันทึกประวัติเกษตรกร 
กิจกรรมด้านการเกษตร พร้อมระบุพิกัดของเกษตรกรแตล่ะราย 

- จัดเก็บผลส าเร็จที่เกิดขึ้น พัฒนาสู่องค์ความรู้ที่พร้อมส าหรับการน าไปขยาย
ผลสู่เกษตรกรรายอ่ืนและชุมชน   
  4.3.2 กิจกรรมการส่งเสริมการผลิต 

    ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละโครงการ ด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและ
เกษตรกรที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตที่จ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือเป็นทุนเริ่มต้นในการส่งเสริมอาชีพ หรือวัสดุต้นแบบในการด าเนินงานให้กับ
เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมโครงการ ภายหลังจากอบรมเกษตรกร ให้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร
ต้นแบบภายใต้กลุ่ม เพ่ือใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ศึกษาดูงานของเกษตรกรรายอ่ืน พร้อมจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกร
ต้นแบบ โดยบันทึกประวัติเกษตรกรและระบุพิกัดของเกษตรกร ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ และให้มีการ
สนับสนุนกิจกรรมแก่เกษตรกรต้นแบบอย่างต่อเนื่อง  

 5.3.3 การแปรรูปถนอมอาหารผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ด าเนินการก าหนดพื้นที่เป้าหมาย มีการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกกลุ่มที่สนใจ มีความ

พร้อมในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติอย่างน้อยกลุ่มละ 25 ราย ด าเนินการจัดท าแผนความต้องการของเกษตรกร โดย
เสนอเมนูทางเลือกในการก าหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมี
ช่องทางการตลาด เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับการฝึกอบรมไปประกอบเป็นอาชีพเสริม
รายได้ต่อไป  

5.3.4 กิจกรรมดูแลแปลงแม่พันธ ุ์ แปลงรวบรวมพันธุ์ แปลงเรียนรู้ และดูแลจุดเรียนรู้ภายในศูนย์  
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละโครงการ ที่ได้รับมอบหมายในด าเนินกิจกรรม

การเกษตรภายในศูนย์ ด าเนินการปรับปรุงดูแลรักษาแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ และปรับปรุงจุดเรียนรู้
ภายในพ้ืนที่โครงการฯ โดยจัดหาวัสดุการเกษตร ปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นในการปรับปรุงดูแลแปลงแม่พันธุ์      
และแปลงรวบรวมพันธุ์ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและเป็นตัวอย่างในเชิงวิชาการ สามารถใช้เป็นที่ศึกษาดูงานและ
เรียนรู้ของเกษตรกรและผู้สนใจได้ตลอดเวลา 

 5.3.5 กิจกรรมจ้างเหมาคนงานเกษตร 
จ้างเหมาคนงานเกษตร เพื่อดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ภายในพื้นที่

โครงการฯ เช่น ดูแลแปลงแม่พันธุ์ แปลงรวบรวมพันธุ์ เพื่อให้มีความพร้อมส าหรับการรองรับการศึกษาดูงานและ
การเรียนรู้ของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ให้จัดท าแผนการด าเนินงานและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผน มีระยะเวลา 12 เดือน 
   5.3.6กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 

กรมสง่เสริมการเกษตร จะด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
  1) ส่วนกลางติดตามและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการด าเนินงานในพื้นท่ี 
  2) ส าหน่วยงานที่ด าเนินงานโครงการ ด าเนินการดังนี้  
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- รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E - project Management System)     

และแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกรปี 2565 (แบบ กสก.) ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนด 
- จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณประจ าปี 2565 

ข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ องค์ความรู้ที่สามารถขยายผลได้ พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา             
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทันทหีลังด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
ด้านการเกษตร 

            

2. จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับ
เกษตรกรต้นแบบ 

            

3. การส่งเสริมการผลิต             
4. การแปรรูปถนอมอาหาร
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

            

5. ดูแลแปลงแม่ พันธ์  แปลง
รวบรวมพันธุ์ แปลงเรียนรู้ และ
ดูแลจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ 

            

6. จ้างเหมาคนงานเกษตร             
7. ติดตามผลการด าเนินงาน             

7. ระยะเวลา 
  ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
8. ผลผลติ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 
  8.1.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเกษตรที่เหมาะสม 
  8.1.2 เกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้มีองค์ความรู้ที่เหมาะสมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนา      
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริอ่ืน ๆ  
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  5.2.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนว
ทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการด าเนินชีวิต และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

8.2.2 เกษตรกรต้นแบบสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสู่เกษตรกรรายอ่ืนและชุมชน 
 8.3 ตัวช้ีวัด 
        8.3.1 เชิงปริมาณ  

1) จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรที่เหมาะสม 
2) จ านวนแปลงเรียนรู้และแปลงต้นแบบในโครงการและชุมชน 

8.3.2 เชิงคุณภาพ : เกษตรกรกรต้นแบบ แปลงต้นแบบ แปลงเรียนรู้สามารถขยายผลองค์ความรู้
สู่เกษตรกรรายอ่ืนและชุมชน  
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9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มโครงการพระราชด าริ กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
 นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มโครงการพระราชด าริ  
 นางมนทิรา  พรมบุรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 โทรศัพท์/โทรสาร   2561 4878   E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

....................................................................... 
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คู่มือโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

.                                                          . 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทัว่ประเทศ  

1.4 แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2565 – 2570 
  - มาตรการที่ 4 พัฒนาอาชีพให้เกิดความมั่นคง 
  - มาตรการที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พัทลุงและจังหวัดสงขลา รวม 13 อำเภอ 77 ตำบล 665 หมู่บ้าน 179,476 ครัวเรือน มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 2.2 ล้านไร่ มีประชากรมากกว่า 500,000 คน ซึ่งในอดีตพ้ืนที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์        
เป็นอู่ข้าว อู่น้ำที่สำคัญ และเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ต่อมาเมื่อประชากรเพ่ิมมากขึ้นและมีการ
ใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่อย่างบุกรุกทำลายและขาดการดูแลรักษา และการบริหารจัดการที่ดีทำให้สภาพแวดล้อม
ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ            
ของประชาชน ได้แก่ ปัญหาอุทกภัย และน้ำท่วมขังในฤดูฝน ส่วนในช่วงฤดูแล้ งเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำจืด   
เพ่ือการเกษตร รวมถึงการรุกล้ำของน้ำเค็มจากทะเลเข้าไปในแม่น้ำปากพนังเป็นระยะทางไกลกว่า           
100 กิโลเมตรเป็นเวลานานหลายเดือน ซึ่งในแต่ละปีได้ทำความเสียหายแก่พ้ืนที่การเกษตรอย่างกว้างขวาง
นอกจากนั้นในพ้ืนที่ตอนกลางของลุ่มน้ำ ซึ่งเป็นป่าพรุยังมีปัญหาดินเปรี้ยว และมีความเป็นกรดสูงไม่สามารถ
ทำการเกษตรได้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร           
ได้มีพระราชดำริ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา และพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังให้บังเกิด
ความอุดมสมบูรณ์ช่วยเหลือราษฎรในการประกอบอาชีพ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน  
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ พ.ศ. 2565 – 2570 โดยยึดแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา
อาชีพให้เกิดความม่ันคง สร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตและสังคม โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการปรับระบบการผลิต
ทางการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่  พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ   เพ่ือยกระดับรายได้ และคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น อันจะทำให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ทั้งในระดับครัวเรือนเกษตรกร และชุมชนอย่างครบ
วงจรและเกิดความมัน่คงยั่งยืน เกษตรกรอยู่ดีกินดีมีความสุขตามพระราชประสงค ์ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาอาชีพของเกษตรกรให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 2. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังให้เป็นแหล่งผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของภาคใต้ 
 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรวมตัวของชุมชน และสร้างเกษตรกรต้นแบบ 
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4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 เกษตรกร จำนวน 600 ราย ในพ้ืนทีเ่ขตลุ่มน้ำปากพนัง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พัทลุง และจังหวัดสงขลา  
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

5.1 กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองลุ่มน้ำปากพนัง ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตร
จังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ 

5.1.1 สนับสนุนเกษตรกรเพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบ  
1. คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังเข้าร่วมโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(5 ราย) สงขลา (5 ราย) และจังหวัดพัทลุง (5 ราย) โดยพิจารณาจากผู้ที่ผ่านการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
ด้านการเกษตร หลักสูตรการปลูกข้าวพ้ืนเมืองเพ่ือการอนุรักษ์ การบริโภคและการขยายพันธุ์ แล้ว 

2. ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ิมเติมให้แก่เกษตรกรตามความต้องการการพัฒนาให้สามารถ
เป็นต้นแบบแก่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ได้ ในเรื่องของการการอนุรักษ์ การบริโภคและการขยายพันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง
ลุ่มน้ำปากพนัง และทักษะการถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากร การจัดทำแผนการผลิตระดับครัวเรือน (IFPP)  

3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร เพ่ือนำไปพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรของตนเอง
ให้เกิดเป็นแปลงเรียนรู้ สามารถขยายผลในพ้ืนที่ต่อไปได ้

4. จังหวัดจัดเก็บข้อมูลและประเมินเกษตรกรต้นแบบตามหลักเกณฑ์การประเมิน
เกษตรกรต้นแบบ  
 5.2 กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และการเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง (ตาลโตนด สมุนไพร กระจูด) 
ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ 
 5.2.1 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการอนุรักษ์และการเพ่ิมมูลค่า 
พืชท้องถิน่ ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ 

1. คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังเข้าร่วมโครงการ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(40 ราย) สงขลา (40 ราย) และจังหวัดพัทลุง (40 ราย) 

2. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการอนุรักษ์และการเพ่ิมมูลค่า 
พืชท้องถิ่น โดยเน้น ตาลโตนด สมุนไพร กระจูด ส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดความรักและหวงแหนพืชท้องถิ่น 
และสามารถเพ่ิมมูลค่าพืชท้องถิ่นได้  

5.2.2 สนับสนุนเกษตรกรเพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบ  
1. คัดเลือกเกษตรกรจากผู้ที่ผ่านการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 

หลักสูตรการอนุรักษ์และการเพ่ิมมูลค่าพืชท้องถิ่นแล้วเข้าร่วมโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช (5 ราย) 
สงขลา (5 ราย) และจังหวัดพัทลุง (5 ราย)  

2. ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ิมเติมให้แก่เกษตรกรตามความต้องการการพัฒนาให้สามารถ
เป็นต้นแบบแก่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ได้ ในเรื่องของการอนุรักษ์และการเพ่ิมมูลค่าพืชท้องถิ่น และทักษะ 
การถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากร การจัดทำแผนการผลิตระดับครัวเรือน (IFPP)        

3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร เพ่ือนำไปพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรของตนเอง
ให้เกิดเปน็แปลงเรียนรู้ สามารถขยายผลในพ้ืนที่ต่อไปได ้

4. จัดเก็บข้อมูลและประเมินเกษตรกรต้นแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินเกษตรกรต้นแบบ 
5.3 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นเพื่อสร้างรายได้เสริม ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/

สำนักงานเกษตรอำเภอ 
5.3.1 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรพืชอายุสั้นที่เหมาะสมในพ้ืนที่ 

ลุ่มน้ำปากพนัง ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ 
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1. คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังเข้าร่วมโครงการ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(40 ราย) สงขลา (40 ราย) และจังหวัดพัทลุง (40 ราย) 

2. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรพืชอายุสั้นที่เหมาะสมในพ้ืนที่ 
ลุ่มน้ำปากพนัง สำหรับการปลูกหลังการปลูกกิจกรรมหลักเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือน เช่น วิธีการปลูก  
การดูแล การลดการใช้สารเคมี อ่ืนๆ ควรพิจารณาพืชที่มีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของตลาด 

5.3.2 สนับสนุนเกษตรกรต้นแบบการผลิตพืชอายุสั้นเพ่ือเป็นรายได้ เสริม  ดำเนินการ 
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ 

1. จัดตั้งกลุ่มและสนับสนุนวัสดุการเกษตรให้แก่กลุ่มตามความต้องการ พร้อมทั้งคัดเลือก
เกษตรกรต้นแบบ 

2. จัดเก็บข้อมูลและประเมินเกษตรกรต้นแบบตามหลักเกณฑ์การประเมนิเกษตรกรต้นแบบ 
3. ติดตามผลการดำเนินงาน โดยจัดเก็บข้อมูลรายรับ - รายจ่ายของครัวเรือนของผู้เข้า

รับการอบรม 
5.4 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพไม้ผลเพื่อเป็นต้นแบบ (ส้มโอทับทิมสยาม มังคุด) ดำเนินการ 

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ 
5.4.1 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการผลิตไม้ผลคุณภาพ  

1. จังหวัดนครศรีธรรมราช คัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม จำนวน 20 ราย 
และเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด จำนวน 20 ราย (รายใหม่หรือรายเดิมก็ได้) ทีต่้องการพัฒนาคุณภาพ 

2. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการผลิตไม้ผลคุณภาพ ระบบการ
ผลิตตามมาตรฐาน GAP โดยเน้นส้มโอทับทิมสยามและมังคุด  

5.4.2 สนับสนุนเกษตรกรเพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบการผลิตไม้ผลคุณภาพ  
1. จัดตั้งกลุ่มและสนับสนุนวัสดุการเกษตรให้แก่กลุ่มตามความต้องการ พร้อมทั้ง

คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ิมเติมให้แก่เกษตรกรตามความต้องการการพัฒนาให้สามารถ

เป็นต้นแบบแก่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ได้ ในเรื่องของการผลิตไม้ผลคุณภาพ ระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP 
และทักษะการถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากร การจัดทำแผนการผลิตระดับครัวเรือน (IFPP) 

3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรต้นแบบ เพ่ือนำไปพัฒนาพ้ืนที่การเกษตร 
ของตนเองให้เกิดเป็นแปลงเรียนรู้สามารถขยายผลในพ้ืนที่ต่อไปได้ 

4. จัดเก็บข้อมูลและประเมินเกษตรกรต้นแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินเกษตรกรต้นแบบ 
5.5 กิจกรรมกลุ่มเกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (ข้าว ไมผ้ล 

ปาล์มน้ำมัน พืชผัก) ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ 
5.5.1 ด้านโรงเรียนเกษตรกรข้าว จังหวัดนครศรีธรรมราช (20 ราย) จังหวัดสงขลา (20 ราย)  
5.5.2 ด้านโรงเรียนเกษตรกรพืชผัก จังหวัดนครศรีธรรมราช (20 ราย) จังหวัดสงขลา (20 ราย) 

จังหวัดพัทลุง (40 ราย)  
5.5.3 ด้านโรงเรียนเกษตรกรไม้ผล จังหวัดสงขลา (20 ราย) จังหวัดพัทลุง (20 ราย) 
5.5.4  ด้านโรงเรียนเกษตรกรปาล์มน้ำมัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (20 ราย) จังหวัดสงขลา (20 ราย) 

วิธีดำเนินงาน 
1. คัดเลือกโรงเรียนเกษตรกรด้านต่าง ๆ ตามเป้าหมาย โดยให้คัดเลือกนักเรียน

เกษตรกรที่มีผลการดำเนินกิจกรรมที่ดี สามารถเป็นต้นแบบของโรงเรียนเกษตรกรด้านนั้น ๆ ได ้
2. อบรมให้ความรู้เพ่ิมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และองค์ความรู้ด้านอ่ืน ๆ  

ตามความเหมาะสม 
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5.6 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการทำการเกษตรแบบผสมผสาน 
ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ 

5.6.1 ถ่ายทอดความรูเ้ทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการทำการเกษตรแบบผสมผสาน  
1. คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังเข้าร่วมโครงการ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช 

(40 ราย) สงขลา (40 ราย) และจังหวัดพัทลุง (40 ราย) 
2. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการทำการเกษตรแบบผสมผสาน 

ให้เหมาะสมกับศักยภาพเกษตรกรและพ้ืนที่  
  5.7. กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

5.7.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ 
5.7.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมของศูนย์ปฏิบัติการฯ 

 วิธีดำเนินงาน 
1. จังหวัดประสานงานกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จัดทำแผน 

การปฏิบัติงานตามแผนการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรของจังหวัดและดำเนินการสนับสนุนกิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน
ร่วมกับจังหวัดและอำเภอ ดังนี้ 

1.1 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา สนับสนุน 
การถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ร่วมกับจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง  

1.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุน
การถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช  

2. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารั กขาพืช จัดซื้อวัสดุ  และอุปกรณ์
ประกอบการถ่ายทอดความรู้เกษตรกร ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรตามความเหมาะสม 
 5.8 กิจกรรมส่งเสริมการขยายพันธุ์พืชและอนุรักษ์พืชลุ่มน้ำปากพนัง 

5.8.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ 
5.8.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมของศูนย์ปฏิบัติการฯ 

 วิธีดำเนินงาน 
1. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สงขลา และจังหวัดพัทลุง จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามแผนการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรของจังหวัด  
ในกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษแ์ละการเพ่ิมมูลค่าพืชท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้น
เพ่ือสร้างรายได้เสริม ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรหลักสูตรการอนุรักษ์ 
และขยายพันธุ์พืชท้องถ่ินลุ่มน้ำปากพนังและพืชอายุสั้น 

2. ศูนย์ขยายพันธุ์ พืชที่  4  จั งหวัดนครศรี ธรรมราช จัดซื้อวัสดุ  และอุปกรณ์  
ประกอบการถ่ายทอดความรู้เกษตรกรตามความเหมาะสม 
 5.9 กิจกรรมร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ และติดตามการดำเนินงานโครงการ 

5.9.1. สำนักงานเกษตรจังหวัด  
      1. กำกับและติดตามการดำเนินงานกจิกรรมของโครงการ  
      2. จัดทำสรุปผลเกษตรกรต้นแบบในกิจกรรมต่าง ๆ  
      3. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา 

และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
5.9.2 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  

1. ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดให้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
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2. ประชุมทบทวนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง
เพ่ือวางแผนการดำเนินงานในปีถัดไป ให้ตรงกับความต้องการในพ้ืนที ่สถานการณ์ปัจจุบัน  

3. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

หมายเหตุ : 1. ทุกกิจกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ และรายงานให้สำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทราบด้วย 

   2. หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project 
Management System) และแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกรปี 2565 (แบบ กสก.) ตามที่ 
กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดด้วย 

   3. ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะปกติก่อน 
   4. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติได้ การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม 
การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดทำเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้   
โดยดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ 
6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2563 ปี 2564 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. กิจกรรมส่งเสรมิการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง 
ลุ่มน้ำปากพนัง 

            

     1.1 สนับสนุนเกษตรกรเพื่อเป็นเกษตรกร
ต้นแบบ 

            

2. กิจกรรมส่งเสรมิการอนรุักษ์และการเพิม่มลูคา่ 
พืชท้องถิ่นลุ่มนำ้ปากพนัง (ตาลโตนด สมุนไพร กระจดู)      

            

    2.1 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
หลักสตูรการอนุรักษ์และการเพิม่มูลค่าพืชท้องถิ่น 

            

    2.2 สนับสนุนการจดัตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์
จากพืชท้องถิ่น 

            

3. กิจกรรมส่งเสรมิการปลูกพืชอายุสั้น 
เพื่อสร้างรายได้เสริม 

            

     3.1 ถ่ายทอดความรูเ้ทคโนโลยีด้านการเกษตร 
หลักสตูรพืชอายุสั้นที่เหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 

  
 

          

     3.2 สนับสนุนเกษตรกรต้นแบบ             

4. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพไม้ผลเพื่อเป็นต้นแบบ 
(ส้มโอทับทิมสยาม มังคุด) 

            

     4.1 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
หลักสูตรการผลิตไม้ผลคุณภาพ 

            

     4.2 เกษตรกรตน้แบบการผลิตไม้ผลคณุภาพ             
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กิจกรรม/ขัน้ตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2563 ปี 2564 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

5. กิจกรรมกลุม่เกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตร 
ตามกระบวนการโรงเรยีนเกษตรกร (ขา้ว ไม้ผล ปาลม์น้ำมัน 
พืชผัก) 

            

     5.1 ด้านโรงเรียนเกษตรกรข้าว             

     5.2 ด้านโรงเรียนเกษตรกรผัก             

     5.3 ด้านโรงเรียนเกษตรกรไม้ผล             

     5.4 ด้านโรงเรียนเกษตรกรปาล์มน้ำมัน             

6. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
หลักสตูรการทำการเกษตรแบบผสมผสาน 

            

7. กิจกรรมส่งเสรมิการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
แบบผสมผสาน 

            

8. กิจกรรมส่งเสริมการขยายพันธุ์พืชและอนุรักษ์พืช
ลุ่มน้ำปากพนัง 

            

9. กิจกรรมร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ  
และตดิตามการดำเนินงานโครงการ 

            

10. สรุปผลการดำเนนิงาน             

7. ระยะเวลา 
 ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด    

8.1 ผลผลิต (Output) 
8.1.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 600 ราย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอด

ความรู้ด้านต่าง ๆ 
8.1.2 เกิดการรวมกลุ่ม ด้านข้าวพื้นเมือง พืชท้องถิ่น พืชอายุสั้น รวมจำนวน 2 กลุม่ 
8.1.3 มีเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 30 ราย และแปลงต้นแบบด้านไม้ผล จำนวน  2 กลุ่ม 
8.1.4 มีกลุ่มเกษตรกรต้นแบบด้านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (ข้าว ไม้ผล ปาล์มน้ำมัน พืชผัก) 

รวมจำนวน 9 กลุ่ม  
8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

8.2.1 เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองและสามารถเพ่ิม
มูลค่าทางการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบ มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

8.2.2 เกษตรกรต้นแบบด้านต่าง ๆ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ เกษตรกร และชุมชนใกล้เคียงได้ 
สามารถสร้างเครือข่ายขยายผลต่อไปได ้

8.2.3 เกิดการเรียนรู้จากแปลงต้นแบบ สามารถขยายผลสู่เกษตรกรแปลงอ่ืน ๆ ในชุมชน 
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8.3 ตัวช้ีวัดกระบวนงาน    
                 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ได้รับการถ่ายทอดความรู้พันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองลุ่มน้ำปากพนัง 
การเพ่ิมมูลค่าพืชท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพไม้ผล การผลิตตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ 
  2. นางสาวนาริสา  เย็นรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2561 4878 
  E - mail : agrodev20@doae.go.th 

.                                                          . 
 

 

mailto:agrodev20@doae.go.th
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการร่วมพัฒนพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม  

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
……………..…………………………………………………… 

 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 

- ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  
 

2. หลักการและเหตุผล  
โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้ดำเนินงานพัฒนาพื ้นที ่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที ่ค่ายนเรศวร  
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่รวมประมาณ 15 ไร่เศษ โดยน้อมนำพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยน้อมนำแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทาง 
ในการดำเนินงาน ซึ ่งเป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  
กรมโยธาธิการและผังเมือง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่เกี ่ยวกับการเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนา  
ระบบชลประทานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิต 
และสินค้าเกษตรกรรม การให้การสนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  
เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการในพ้ืนที่ค่ายนเรศวร  
พ้ืนที่ 8-1-14 ไร่  

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมดำเนินงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยให้การสนับสนุนการปลูกผักในโรงเรือนผักกางมุ้งและพืชผักในภาชนะ เพื่อพัฒนาต่อยอดให้สามารถเป็นจุดเรียนรู้
วิชาการด้านการเกษตร 
  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือสนองงานโครงการพระราชดำริ ในพ้ืนที่ที่มีพระราชดำริและพ้ืนที่ส่วนพระองค์ 
3.2 เพ่ือขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้สามารถเป็นจุดเรียนรู้วิชาการด้านการเกษตร 

 
4. เป้าหมาย 

ปลูกผักในโรงเรือนผักกางมุ้งและพืชผักในภาชนะ ในพ้ืนที่ 1 โรงเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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5. สถานที่ดำเนินงาน 
 ในพ้ืนที่ค่ายนเรศวร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
  
6. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
 6.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินงาน ดังนี้ 

1) ประสานงานและสอบถามความต้องการจากผู ้ด ูแลในแปลงเกษตรสาธิตของค่ายนเรศวร  
เพ่ือจัดหาวัสดุทางการเกษตรให้ตรงกับความต้องการ 

2) จัดทำแผนการปลูกผักในโรงเรือนกางมุ้งและพืชผักในภาชนะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ปรับปรุงสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
4) ปลูกผักในโรงเรือนผักกางมุ้งและพืชผักในภาชนะ ในพื้นที่ 1 โรงเรือน ขนาด 6 เมตร × 24 เมตร 

พ้ืนที่ 144 ตารางเมตร 
5) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา 

ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
 6.2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี 

ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ จำนวน 5 ครั้ง 
 
7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน  
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  
พ.

ย. 
 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  
ก.พ

.  
มี.

ค.
  

เม
.ย.

  
พ.

ค.
  

มิ.
ย. 

 
ก.ค

.  
ส.ค

.  
ก.ย

. 

1. ประสานงานและสอบถามความต้องการ 
จากผู้ดูแลในแปลง 

            จังหวัด 

2. จัดทำแผนการปลูกผักในโรงเรือนผักกางมุ้ง 
และพืชผักในภาชนะ 

            จังหวัด 

3. ปรับปรุงสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์             จังหวัด 

4. ปลูกผักในโรงเรือนผักกางมุ้งและพืชผักในภาชนะ             จังหวัด 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ             ศูนย์ 

6. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ             จังหวัด 

 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 

1) มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน 
2) มีจุดเรียนรู้เรื่องการปลูกผักในโรงเรือนผักกางมุ้งและพืชผักในภาชนะ 

 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) เกษตรกร ชุมชน และผู้สนใจที่เข้าศึกษาดูงาน ได้รับความรู้เรื่องการปลูกผักในโรงเรือนผักกางมุ้ง 

และพืชผักในภาชนะ 
2) เกษตรกรนำความรู้จากการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษไปใช้ในการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเองต่อไป 
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3) เกษตรกรมีผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
และช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

8.3 ตัวช้ีวัดกระบวนงาน  
มีแปลงผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษในแปลงโครงการ และเป็นจุดเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 

ให้เกษตรกร ชุมชน และผู้สนใจในการศึกษาดูงาน 
 

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 

นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ  
นางสาววริญญา  โลมรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878    E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

 
----------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

mailto:agrodev20@doae.go.th


คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อเป็นต้นแบบในด้านการเกษตร ตามแนวพระราชด าริ 

ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
......................................................... 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 40    โครงการทั่วประเทศ 

2. หลักการและเหตุผล 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีรับสั่งให้

ด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน โดยให้ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมป่าไม้ และกรมประมง เป็นผู้รับผิดชอบ
ตามแต่ลักษณะงานและทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถึงอ่างเก็บน้ าห้วยลานที่มีพระราชด าริไว้แล้ว เมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2530 ความว่า "...โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยลานมีความเหมาะสมมากที่จะด าเนินการทั้งในด้านการ
จัดหาน้ าให้แก่พ้ืนที่เพาะปลูก และในการจัดตั้งสถานีป่าไม้และสถานีประมงขนาดย่อยในพ้ืนที่นี้ และขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือและก าหนดแผนงานให้สอดคล้องเกื้อกูลกันต่อไป..." 

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพ่ือเป็นต้นแบบในด้านการเกษตร ตามแนวพระราชด าริ  ต าบลออนใต้ 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จ านวน 11 หมู่บ้าน 
สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนในพ้ืนที่รวมกลุ่มจัดตั้งเครือข่ายการด าเนินงานในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ าห้วยลาน
ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของราษฎร เรียนรู้การท าเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเป็นรูปธรรม      
เพ่ือเป็นต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่พ้ืนที่อ่ืนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อสนองแนวพระราชด าริในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายให้มั่นคงเพียงพอต่อการด าเนินชีวิต 
    3.2 เพ่ือขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพ และมีรายได้เพ่ิมข้ึน
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
4.1 เป้าหมาย 

4.1.1 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 22 ราย 
 4.2 หน่วยงานที่ด าเนินงาน 
  4.2.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

5.1.1 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการท าเกษตรตาม
แนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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วิธีด าเนินงาน  

    ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยด าเนินการ ดังนี้ 
    1) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกร ทั้ง 22 ราย ก่อนเข้าร่วมโครงการส าหรับวัดผล
ส าเร็จหลังจาก การเข้าร่วมโครงการ เช่น กิจกรรมการเกษตร รายได้จากการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร และอ่ืน ๆ  
    2) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง หัวข้อ เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การขยายผล และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการในพื้นที ่
    3) ติดตามผลการน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์ 
   5.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้ 

 วิธีด าเนินงาน  
      ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในการจัดท าแปลงเรียนรู้ จ านวน 22 ไร่ ทั้งนี้ให้จัดเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ
กิจกรรมทางการเกษตร ก่อน – หลังการได้รับการสนับสนุนด้วย จัดเก็บองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น เพ่ือขยายผล           
สู่เกษตรกรรายอ่ืนและชุมชน 
  5.1.3 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
   กรมส่งเสริมการเกษตร จะด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
   1) ส่วนกลางติดตามและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
   2) ส านักงานเกษตรจังหวัด  

- รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project Management System)  
- จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณประจ าปี 

2565 พร้อม ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทันทหีลังด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 . ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว าม รู้
เทคโนโลยีด้านการเกษตร 

            

2. ส่งเสริมการจัดท าแปลง
เรียนรู้ 

            

3. ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการ 
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7. ระยะเวลา 
  ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
8. ผลผลติ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
   8.1.1 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
   8.1.2 เกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร 
   8.1.3 องค์ความรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
   8.2.1 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการท าการเกษตรและการด าเนินชีวิต 
   8.2.2 เกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้สามารถขยายผลองค์ความรู้สู่เกษตรรายอื่นและชุมชน 
 8.3 ตัวช้ีวัด  
   8.3.1 เชิงปริมาณ 
    1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 22 ราย ได้รับความรู้ในการท าการเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
    2) แปลงเรียนรู้เกษตรกรที่สามารถเป็นต้นแบบได้ จ านวน 22 ไร่ 
   8.3.2 เชิงคุณภาพ 
    1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปการท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
    2) สามารถขยายผลองค์ความรู้ของแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่เกษตรกรรายอ่ืนและชุมชน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มโครงการพระราชด าริ กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
 นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มโครงการพระราชด าริ  
 นางมนทิรา  พรมบุรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 โทรศัพท์/โทรสาร   2561 4878   E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

----------------------------------------------------------- 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการทหารพันธุ์ดี 

………………………………………………………. 
 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้น 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 

- ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ  
 
2. หลักการและเหตุผล 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ให้ศูนย์พัฒนาพันธุ ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 จัดตั ้งโครงการทหารพันธุ ์ดี ตั ้งแต่ปี 2559 
เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและทหารกองประจำการที่มีความสนใจด้านการเกษตร  ได้มีโอกาส
เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกพืชผักอินทรีย์ที่ปลอดภัย โครงการทหารพันธุ์ดี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ  
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก
ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสามารถเก็บเมล็ดปลูกต่อได้จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา 
มาใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ โดยกรมพลาธิการทหารบก ได้เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี ในปี 2562  
และได้รับการอบรมจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปัจจุบันกรมพลาธิการทหารบก ได้เริ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
ทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือพระราชทานแก่ราษฎร และได้ขยายผลสู่ประชาชนรอบค่าย ในโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” 
ซึ่งได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักไปปลูกเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เหลือแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน และจำหน่าย
นำรายได้มาจุนเจือครอบครัว 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมดำเนินโครงการเพื ่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ให้คำแนะนำ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร แก่ทหารกองประจำการ ให้สามารถพัฒนาอาชีพทางการเกษตรของตนเองได้ 
ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด ส่งผลให้มีรายได้มากขึ้น และมีการขยายผลสู่ประชาชน
บริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังเป็นการบ่มเพาะเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีทางการเกษตร เกิดทายาทเกษตรกรรุ่นใหมต่่อไป 

 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร การผลิตเมล็ดพันธุ์และขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง 

3.2 เพ่ือให้ทหารกองประจำการ และประชาชนบริเวณใกล้เคียงที่มีความสนใจด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้
และฝึกทักษะทางด้านการเกษตร 

3.3 เพ่ือบ่มเพาะและสร้างทายาทเกษตรรุ่นใหม่ 
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4. เป้าหมาย  
4.1 ทหารกองประจำการ  
4.2 ประชาชนบริเวณใกล้เคียง 
 

5. สถานที่ดำเนินการ 
กรมทหาร กองพันทหาร มณฑลทหาร และค่ายทหารในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 
 

6. กิจกรรม/วิธีดำเนินการ  
 6.1 สำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ เมื ่อร่วมดำเนินงานภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี   
เช่น ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร และ/หรือให้คำแนะนำความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร และ/หรือ
ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุทางการเกษตร ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ ส่งให้สำนักงานส่งเสริม 
และพัฒนาการเกษตรทราบ 
 6.2 สำน ักงานส ่งเสร ิมและพัฒนาการเกษตร รวบรวมข ้อม ูล และจ ัดทำผลการดำเน ินงาน 
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายใน 15 กันยายน 2565 

6.3 เมื่อมีการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัด/ 
ศูนย์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง พร้อมรายงานผลการประชุมให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
และกรมส่งเสริมการเกษตรทราบทันที 

 
7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน  
ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  
พ.

ย. 
 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  
ก.พ

.  
มี.

ค.
  

เม
.ย.

  
พ.

ค.
  

มิ.
ย. 

 
ก.ค

.  
ส.ค

.  
ก.ย

. 
1. ร่วมดำเนินงานภายใต้โครงการ 
 

            จังหวัด/ศูนย์
ปฏิบัติการ 

2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน             จังหวัด/ศูนย์
ปฏิบัติการ 

3. รวบรวมข้อมูล และจัดทำผลการดำเนินงาน             สสก. 

 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด  

8.1 ผลผลิต (Output) 
1) ทหารกองประจำการและประชาชนบริเวณใกล้เคียง ได้รับความรู้เทคโนโลยีและทักษะทางด้านการเกษตร 
2) ทหารกองประจำการและครอบครัว มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และปลอดภัยไว้บริโภค

ในครัวเรือน 
8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ทหารกองประจำการและประชาชนบริเวณใกล้เคียง สามารถนำความรู้และเทคโนโลยี 
ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้และพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของตนเองและครอบครัวได้ 
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2) ทหารกองประจำการและประชาชนที่ เข ้าร ่วมโครงการมีการแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้ร่ วมกัน  
สามารถสร้างความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 

3) ทหารกองประจำการที่เป็นบุตรหลานเกษตรกร ได้รับการเตรียมความพร้อมสู่การเตรียมเป็นทายาท
เกษตรกรรุ่นใหม่ 

8.3 ตัวช้ีวัดกระบวนงาน   
ทหารกองประจำการและประชาชนบริเวณใกล้เค ียง ร ้อยละ 80 ได้ร ับความร ู ้ เทคโนโลยี  

และทักษะทางด้านการเกษตร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในครัวเรือน และขยายผลสู่ชุมชนต่อไป 
 

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 

นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ  
นางสาววริญญา  โลมรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 4878    E - mail :  agrodev20@doae.go.th 

 
----------------------------------------------------------- 

 

mailto:agrodev20@doae.go.th


คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 

 
1. ความเชื่อมโยง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) ด้านพลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย (15.1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
1.4 แผนแม่บท : แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2564) เมื่อวันที่ 

21 มิถุนายน 2559 และขยายเป็นระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2565) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 

2. หลักการและเหตุผล 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ โครงการหลวงเป็นโครงการที่ สนับสนุนการด าเนินงานโครงการหลวง  

ตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพ่ือแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด การบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า  
การท าไร่เลื่อนลอย การท าลายแหล่งต้นน้ าล าธาร ลดการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชบนพ้ืนที่ สูง เพ่ือน าสู่
ความมั่นคงด้านอาหารและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานร่วมบูรณาการ 
ในการส่งเสริมการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าพูน 
พะเยา และจั งหวัดตาก โดยครอบคลุม พ้ืนที่ ด า เนิ น งาน ของศูนย์ พัฒ นาโครงการหลวง 39  ศูนย์  
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2564)  
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และขยายเป็นระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2565) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการผลิตพืชบนพ้ืนที่สูงให้เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที ่สามารถ
น าไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองได้ 
 3.2 เพ่ือให้เกษตรกรมีอาหารบริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอ ลดรายจ่ายและเกิดรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
เกษตรกร จ านวน 2,000 ราย / สถานที่ด าเนินการพ้ืนที่โครงการตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 

จ านวน 39 แห่ง ในพ้ืนที่ด าเนินงาน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าพูน พะเยา และ
จังหวัดตาก 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 
       ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่
เกษตรกรและเป็นแหล่งอาหารส าหรับบริโภคในครัวเรือน โดยมีขั้นตอนกิจกรรมดังนี้  
 1 ) ศูนย์ส่ งเสริมและพัฒนาอาชี พการเกษตร (เกษตรที่ สู ง) ประชุมเจ้ าหน้ าที่ ของศูนย์ฯ  
เพ่ือพิจารณาโครงการ งบประมาณ และจัดสรรตามความเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชน 
  2) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ประสานงานกับส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ 
  3) ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ พร้อมประสานผู้น าหมู่บ้านชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ  
ให้เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
  

แบบฟอร์มที่ 1 
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  4) คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพร้อมจัดท าเวทีชุมชน เพ่ือทราบความต้องการของเกษตรกร 
  5) จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม ก าหนดแผนการฝึกอบรม ประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และตัวอย่างของจริง 
  6) ด าเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  7) ติดตามและประเมินการน าไปปฏิบัติของเกษตรกร 
  กรณี New Normal ด าเนินการถ่ายทอดความรู้แบบออนไลน์ผ่าน Zoom Google Meet หรือ
โปรแกรมอ่ืนๆ จัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรือ อ่ืนๆ มอบแก่เกษตรกร  
และ/หรือแบ่งกลุ่มย่อยในการถ่ายทอดความรู้ 
 5.2 กิจกรรมส่งเสริมการท าการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ (สนับสนุนวัสดุการเกษตรที่จ าเป็น) 
  เพ่ือส่งเสริมการท าการเกษตรให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมได้รับวัสดุการเกษตร  
ซึ่งเป็นปัจจัยเบื้องต้นในการท าการเกษตร โดยมีขั้นตอนกิจกรรมดังนี้ 
   1) ด าเนินการจัดหาวัสดุการเกษตรที่สอดคล้องกับกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ฯ 
   2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรที่จ าเป็นให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ฯ 
 5.3 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาดูงาน  
  ให้ด าเนินการน าเกษตรกรศึกษาดูงานด้านการเกษตร เพ่ือพัฒนาทักษะ/องค์ความรู้ของเกษตรกร  
ทั้งความรู้ด้านวิชาการ การหาลู่ทางการพัฒนาด้านอาชีพการเกษตร โดยมีขั้นตอนกิจกรรมดังนี้ 
  1) จัดหาแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานที่เหมาะสมกับความต้องการหรือการท าการเกษตรในพ้ืนที่ของเกษตรกร 
  2) คัดเลือกเกษตรกรผู้น าหรือผู้มีความพร้อมที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้ เป็นเกษตรกรผู้น า 
เพ่ือเป็นผู้แทนเกษตรกรไปศึกษาดูงาน  
  3) น าเกษตรกรผู้น าทีผ่่านการฝึกอบรมไปศึกษาดูงาน  
  กรณี  New Normal ถ่ายทอดสดจากแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานเพ่ือให้ เห็นสภาพพ้ืนที่ จริง  
หรือการจัดท าวิดีโอจากแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานแล้วน าไปเปิดถ่ายทอดให้เกษตรกรได้รับชม พร้อมจัดท าสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรืออ่ืนๆ มอบแก่เกษตรกร 
 5.4 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว  
       ด าเนินการสนับสนุนการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาวและเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ 
ระยะยาวให้แก่เกษตรกรได้ โดยมีขั้นตอนกิจกรรมดังนี้ 
   1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรม ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
และต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ท ากิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบ 
   2) จัดเตรียมไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาวตามความต้องการของเกษตรกรและเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
   3) สนับสนุนปัจจัยพร้อมทั้งให้ความรู้ ค าแนะน าในการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่เกษตรกร 
   4) จัดท าฐานข้อมูลผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่ อยู่  
เบอร์โทรศัพท ์พ้ืนที่การเกษตร กิจกรรมที่ด าเนินการ รายได้ก่อน/หลังด าเนินการ 
 5.5 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรผสมผสาน  
      ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายชนิด เพ่ือเป็นแหล่งอาหารส าหรับบริโภคในครัวเรือนหรือเป็นรายได้
ให้แก่เกษตรกร โดยมีขั้นตอนกิจกรรมดังนี้ 
   1) คัดเลือกเกษตรกรจากผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นต้นแบบหรือ 
เป็นจุดเรียนรู้ได้ และต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ท ากิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบ 
   2) จัดเตรียมพันธุ์พืชผัก พืชสมุนไพร ไม้ผลไม้ยืนต้น หรือพืชอื่นตามความต้องการของเกษตรกร
และเหมาะสมกับพ้ืนที ่
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   3) สนับสนุนพันธุ์พืชต่างๆ พร้อมทั้งให้ความรู้ ค าแนะน าในการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่เกษตรกร 
   4) จัดท าฐานข้อมูลผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่ อยู่  
เบอร์โทรศัพท ์พ้ืนที่การเกษตร กิจกรรมที่ด าเนินการ รายได้ก่อน/หลังด าเนินการ 
 5.6 กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
       ส่งเสริมให้เกษตรสามารถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือสามารถเก็บรักษาผลผลิต
ได้นานขึ้น หรือน าผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปไปจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้เสริม โดยมีขั้นตอนกิจกรรมดังนี้ 
      1) คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายที่มีความต้องการและมีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม 
   2) จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม จัดท าแผนการฝึกอบรมและประสานงานการจัดเตรียมวิทยากร 
ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรม 
   3) ด าเนินการจัดการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามแผนที่ก าหนดไว้
   กรณี New Normal ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์โปรแกรม Zoom Google Meet หรือโปรแกรมอ่ืน  ๆ
พร้อมจัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรืออ่ืนๆ มอบแก่เกษตรกร และ/หรือแบ่งกลุ่มย่อยใน
การถ่ายทอดความรู้  
 5.7 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นที่สูง  
   ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้สามารถเก็บรักษาผลผลิตทางการ
เกษตรได้นานขึ้น โดยรูปแบบในการพัฒนาอาจเป็นด้านบรรจุภัณฑ์ หรือตัวผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
น าไปจัดแสดงหรือประชาสัมพันธ์ผลงานของศูนย์ฯ ได ้โดยมีขั้นตอนกิจกรรมดังนี้  
      1) วางแผนออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกิจกรรมเด่นของศูนย์ฯ 
   2) ด าเนินการจัดท า/พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 5.8 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่)  
      ด าเนินการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น าให้กับเกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการฯ 
โดยมีเงื่อนไขใหเ้กษตรกรต้นแบบทีไ่ด้รับการคัดเลือกต้องเขา้ร่วมโครงการฯ รวม 3 ปี โดยมีข้ันตอนกิจกรรม ดังนี้ 
    1) รวบรวมวิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานโครงการที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ 
    2) คัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ และสามารถพัฒนาให้เป็นจุด
เรียนรู้ได ้รวมทั้งต้องเป็นเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ยังไม่ได้ส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรต้นแบบมาก่อน 
    3) วางแผน/วิเคราะห์กิจกรรมของเกษตรกรที่ด าเนินการในปัจจุบัน และสอบถามความต้องการใน
การท ากิจกรรมการเกษตร เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรม 
    4) ด าเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและพร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามผล/ตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าการ
ด าเนินกิจกรรมของเกษตรกรเป็นระยะ  
   5) จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไปสรุปผลและน าไปใช้     
วางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป 

 5.9 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบปีท่ี 2 (ต่อเนื่องปี 2564)  
   ด าเนินการพัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดยมีขั้นตอนกิจกรรมดังนี้ 
   1) สอบถามความต้องการของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต/องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกร
ต้นแบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท ากิจกรรมของเกษตรกรให้ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน 
    2) ด าเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและพร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามผล/ตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าการ
ด าเนินกิจกรรมของเกษตรกรเป็นระยะ  
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   3) ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไปสรุปผลและน าไป 
ใช้วางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป 

 5.10 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบปีท่ี 3 (ต่อเนื่องปี 2563)  
     ด าเนินการพัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกรต้นแบบ ที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยมีขั้นตอนกิจกรรมดังนี้ 
   1) สอบถามความต้องการของเกษตรกร เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต/องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกร
ต้นแบบ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท ากิจกรรมของเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน 
     2) ด าเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมทั้งลงพ้ืนที่ติดตามผล/ตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าการ
ด าเนินกิจกรรมของเกษตรกรเป็นระยะ  
   3) ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด เพ่ือน าไปสรุปผลการด ากิจกรรม 
พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป 

 5.11 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเกษตรบนพื้นที่สูง  
         ด าเนิ นการจัดเวที แลกเปลี่ ยนความรู้ ข้ อคิ ดเห็ นในการด าเนิ นกิ จกรรม ปัญหา/อุปสรรค  
หรือข้อเสนอแนะ ที่ เกี่ยวข้องกับการท าการเกษตรบนพ้ืนที่สูงอาจเป็นไม้ผลเมืองหนาว พืชผักเมืองหนาวอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวขอ้ง มีโดยมีขั้นตอนกิจกรรมดังนี้ 
  1) ส่วนกลางคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ที่มีความพร้อม 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 
  2) ส่วนกลางขออนุมัติกรม เพ่ือโอนเงินงบประมาณที่ได้รับสรรจัดให้ศูนย์ฯ ที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 
  3) ส่วนกลาง/ศูนย์ฯ หารือ วางแผน รูปแบบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 
  4) ศูนย์ฯ เขียนโครงการเพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 
  5) ศูนย์ฯ ด าเนินการจัดเวทีฯ และสรุปผลการจัดเวทีฯ และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
ภายใน 15 วัน หลังจากด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น 

 5.12 สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   
   เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) เข้าร่วมประชุม ติดตามงาน 
ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร  
   กรณี New Normal ด าเนินการติดตามงานออนไลน์ โทรศัพท์ ไลน์เพ่ือสอบถาม รับส่งแบบฟอร์ม
การรายงานทางออนไลน์ และ/หรือด าเนินการผ่านเกษตรกรผู้น า เกษตรกรต้นแบบ ให้ช่วยเก็บข้อมูลประเด็นปัญหา
ในพ้ืนที ่
 5.13 ประชุมและติดตามงานโครงการฯร่วมกับคณะท างาน  
   เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) ที่รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมประชุม ติดตาม เยี่ยม
เยียนและนิเทศการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) 
   กรณี New Normal ด าเนินการติดตามงานออนไลน์ โทรศัพท์ ไลน์เพ่ือสอบถาม รับส่งแบบฟอร์ม
การรายงานทางออนไลน์ และ/หรือด าเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่เพ่ือรับทราบข้อมูลและประเด็นตลอด 
ทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ในพื้นท่ี 
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 *** ทั้งนี้ ขอให้รายงานการด าเนินงานโครงการดังนี้ 
      1) เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส โดยบันทึกข้อมูลลงระบบ e-project ทันท ี
       2) รายงานแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกร (แบบ กสก.) บันทึกข้อมูล 
ลงในระบบ RBM ภายใน 1 เดือน หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
      3) รายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ทุกกิจกรรม) และข้อมูล “เกษตรกรต้นแบบ” ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด  เสนอให้ ก รมส่ งเสริ ม การเกษ ตรทราบ  ภ าย ใน วั นที่  3 1  สิ งห าคม  2565 ทาง E - mail : 
highland_doae@hotmail.com โดยจัดส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF ทั้งนี้ ขอให้ส่งรูปภาพเป็น
ไฟล์ JPG แนบมาด ้

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

เป้า
ด าเนินงาน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย.

 6
4 

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.

 6
5 

ก.
ค.

 6
5 

 
ส.

ค.
 6

5 
ก.

ย.
 6

5 

1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
   ที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 

2,000  
ราย 

            

2. ส่งเสริมการท าการเกษตรทีเ่หมาะสม 
   กับศักยภาพพ้ืนท่ี  

2,000  
ราย 

            

3. ส่งเสริมการศึกษาดูงาน 60 ราย             

4. ส่งเสริมการปลูกไมผ้ลไมย้ืนต้นเมืองหนาว 148 ไร ่             

5. ส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสาน 62 ราย             

6. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 12 กลุ่ม             

7. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพ้ืนท่ีสูง 2 ศูนย ์             

8. ส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบปีท่ี 1 (รายใหม่) 20 ราย             

9. ส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบปีท่ี 2  
   (ต่อเนื่องปี 2564) 

22 ราย             

10. ส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบปีท่ี 3  
     (ต่อเนื่องปี 2563) 

33 ราย             

11. จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง 1 ครั้ง             

12. สนับสนุนการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี 6 ศูนย ์             

13. ร่วมประชุมและติดตามงานโครงการฯ 
     ร่วมกับคณะท างาน 

4 ครั้ง             

7. ระยะเวลา ด าเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
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8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
   8.1 ผลผลิต (Output)     
          เกษตรกร จ านวน 2,000 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชบนพ้ืนที่สูงให้เหมาะสม 
ตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
       เกษตรกรร้อยละ 60 สามารถน าความรู้ด้านการผลิตพืชบนพ้ืนที่สูงมาปรับใช้ในการท าการเกษตร 
ในพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
  8.3 ตัวช้ีวัด  
     เชิงปริมาณ : จ านวนของเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชบนพ้ืนที่สูงให้เหมาะสม 
ตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
       เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรสามารถน าความรู้ด้านการผลิตพืชบนพ้ืนที่สูงมาปรับใช้ 
ในการท าการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  เกษตรกรมีการผลิตพืชบนพื้นทีสู่งที่เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที ่มีอาหารบริโภคในครัวเรือน 
อย่างเพียงพอ ลดรายจ่ายและเกิดรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
 1) นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 

2) นางสาวน้ าฝน พัฒนาวิบาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
โทรศัพท์ 0 2579 3797 

      E-mail: highland_doae@hotmail.com 



คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร 
กิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร 

 
1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีใน 
ภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
 1. 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  ( 18  )การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อย : การจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และ  
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและ
สามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ข้อ 3. 2 แกไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม 3 .3. 3 แก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันไฟป่า
ในเขตภาคเหนือและภาคใต ้
 1. 4 แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
 1.5 นโยบายรัฐบาล ด้านที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต  
อย่างยั่งยืน 
 1.6 นโยบายเร่งด่วน : แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้าน 
ฝุ่นละออง” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนได้ประสบปัญหาหมอกควัน  
ปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจ าทุกปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่ง ทั้งในพ้ืนที่ป่า 
และพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งการเผาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจ  
ของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการท าอาชีพการเกษตรโดยตรง กล่าวคือ ท าให้ดินเสื่อมโทรม 
ขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตที่ได้รับต่ ากว่าที่ควรจะเป็น รัฐบาลจึงได้ให้
ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ
ด าเนินการควบคุมการเผาในพ้ืนที่การเกษตร และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการส่งเสริม 
การหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร ที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และน าเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการ 
มีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้างต้นแบบในการท าการเกษตร 
ปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตร 



4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 4.1 เกษตรกร จ านวน 17,640 ราย 
 4.2 เครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพ่ือสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่
การเกษตร รวม 294 เครือข่าย ในพ้ืนที่ 60 จังหวัด ประกอบด้วย 
  - จ านวน 90 แห่ง ใน 90 ต าบลในพ้ืนที่ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ประสบปัญหาหมอก
ควันปกคลุมอยู่เป็นประจ าทุกปี ประกอบด ้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา ล าปาง 
ล าพูน ตาก และอุตรดิตถ์  
  - จ านวน 20 4 แห่ง ในพ้ืนที่ 50 จังหวัดที่มีการเผาในภาคการเกษตรสูง (รวม กทม .และ

ปริมณฑล )ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครนายก นครพนม นครราชสีมา 
นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี  พิจิตร เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ลพบุรี  สกลนคร อุดรธานี ก าแพงเพชร 
พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก มหาสารคาม ยโสธร ศรีษะเกษ สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ อุบลราชธานี 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ราชบุรี เลย สระแก้ว สระบุรี หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุทัยธานี จันทบุรี บึงกาฬ 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี มุกดาหาร สุราษฎร์ธานี หนองคาย อ่างทอง กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตร 
โดยใช้กลไกของ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพกรผลิตสินค้าเกษตร )ศพก( หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
)ศดปช.( หรือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมการท าการเกษตรแปลงใหญ่ หรือเกษตรกร Young smart farmer 
หรือเกษตรกร Smart farmer หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยให้มอง
เป็นเชิงพ้ืนที่ อ าเภอ ต าบล ในการด าเนินการ มีวิธีการ ดังนี้ 
  )1( วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ )องค์การ
มหาชน( น าไปวิเคราะห์ปัญหาเชิงพ้ืนที่ สถานการณ์การผลิตในพ้ืนที่ และความพร้อมของชุมชน เพ่ือคัดเลือก
พ้ืนที่และบุคคลเป้าหมายโครงการ 
  )2( ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากรด้านการท าการเกษตร
ปลอดการเผา ส่งเสริมให้มีจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาท าลาย ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ผลิตจากเดิม มุ่งสู่การท าการเกษตรปลอดการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพ่ือ
ลดพื้นที่การปลูกพืชที่เสี่ยงจะเกิดการเผามีเกษตรกรเป้าหมาย รวม 17,640 ราย ในพ้ืนที่ 
 
   (2.1) พื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
    กลุ่มน าร่องกลุ่มใหม่ 30 กลุ่มๆ ละ 20 ราย ใน 30 แห่ง 
    รวมเป็น จ านวน 600 ราย 
    กลุ่มน าร่องกลุ่มเดิม )ปี 63 และปี 64( รวม 60 กลุ่มๆ ละ 80 ราย ใน 60 แห่ง 
    รวมเป็น จ านวน 4,800 ราย 
   (2.2) ในพื้นที่ 50 จังหวัดที่มีการเผาในภาคการเกษตรสูง (รวม กทม. และปริมณฑล) 
    กลุ่มน าร่องกลุ่มใหม่ 51 กลุ่มๆ ละ 60 ราย ใน 51 แห่ง 
    รวมเป็น จ านวน 3,060 ราย 
    กลุ่มน าร่องกลุ่มเดิม )ปี 63 และปี 64( รวม 153 กลุ่มๆ ละ 60 ราย ใน 153 แห่ง 
    รวมเป็น จ านวน 9,180 ราย 
   รวมทั้งหมดเป็น จ านวน 17,640 ราย 



   โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 
   - ความรู้ความรู้พ้ืนฐานด้านการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร ผลกระทบที่เกิดจากการเผา 
ในพ้ืนที่การเกษตร น าเสนอทางเลือกและสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาแก่เกษตรกร
เป้าหมาย เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและจิตส านึกของเกษตรกรให้ยอมรับการท าการเกษตรแบบปลอดการเผา 

   - แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรเพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่
การเกษตรน าร่อง 
   - วิเคราะห์ปัญหา ความพร้อมของชุมชน และจัดท าแผนชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาการเผา
ในพ้ืนที่เกษตร รวมทั้งสร้างมาตรการทางสังคม กฎ ระเบียบ ข้อตกลงของชุมชนเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ฯ ตลอดจนประมวลสรุปองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และก าหนดแผนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิธีการผลิต มุ่งสู่
การท าการเกษตรปลอดการเผา รวมทั้งวางแผนและก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาการเผาฯ ปี 2565 ทั้งนี้ ควร
จัดให้มีการให้สัตยาบันหยุดการเผาฯ หรือรณรงค์ หรือประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือน และควบคุมไม่ให้เกิดการ
เผาในพื้นที่เกษตรในพ้ืนที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
   - สร้างและพัฒนาวิทยากรด้านการท าการเกษตรปลอดการเผากลุ่มละ 1 ราย หรือ 1 กลุ่ม
เกษตรกร ต่อเป้าหมาย 1 กลุ่ม 
   - ประกาศรับรองเกษตรกรและแต่งตั้งให้วิทยากรเกษตรด้านการท าการเกษตรปลอดการเผา 
และแจ้งให้หน่วยงานท้องถิ่นและสมาชิกชุมชนรับทราบ เพ่ือเป็นการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ
ท างานของวิทยากรเกษตรฯ 
 )3( จัดน าร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาหรือส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อแก้ปัญหาการเผาอย่างยั่งยืน  โดยพิจารณาใช้เทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุ
การเกษตรทดแทนการเผาที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นจุดเรียนรู้และศึกษาดูงานในด้านการท า
การเกษตรปลอดการเผา เช่น จัดท าแปลงเรียนรู้การไถกลบตอซังทดแทนการเผา ท าปุ๋ยหมัก เพาะเห็ดฟาง 
ผลิตอาหารสัตว์ ผลิตถ่านอัดแท่ง หรือการปลูกพืชทดแทน เป็นต้น 
 (4) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โดยคัดเลือกและจัดเวทีชุมชน 
ผู้แทนเกษตรกรที่ท าหน้าที่บริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตร ร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหาช่วงวิกฤต ถอดบทเรียน และจัดท าแผนชุมชนและแผนการเรียนรู้ฯระยะยาววิธีการแก้ไขปัญหาการเผาฯ 
ปี 2566 
 (5) ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปรายงาน  แก้ไขปัญหาเพ่ือสนับสนุนการ
ควบคุมการเผาในพ้ืนที่การเกษตร จัดท ารายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องส่งกรมส่งเสริมการเกษตร 
  5.2 รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ด าเนินการโดยส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 
1 2 3 4 และ 6 เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกของเกษตรกรให้หยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร โดย 
  (1) จัดให้มีการรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงวิฤตปัญหาหมอกควัน โดย
การถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่ข้อมูลแก่เกษตรกรในชุมชน มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
   (1.1) วัตถุประสงค์ 
    (1.1.1) สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในพ้ืนที่
การเกษตร 
    (1.1.2) น าเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร และ
เทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา เพ่ือเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่ “การท าการเกษตร
แบบปลอดการเผา” 
 



   (1.2) หลักคิดของการจัดงาน 
    (1.2.1) ถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง 
    (1.2.2) เกษตรกรได้รับความรู้ถึงผลกระทบจากการเผาในพ้ืนที่การเกษตร และมี
ทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร และเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา มาปรับ
ใช้ในการ “ท าการเกษตรแบบปลอดการเผา” 
   (1.3) เป้าหมายและประเด็นการน าเสนอ 
    (1.3.1) เกษตรกรเข้าร่วมงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 100 ราย ที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
การเผาในพื้นท่ีการเกษตร 
    (1.3.2) น าเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร และ
เทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการผลิตในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกษตรกรน าไปปรับ
ใช้ในการท าการเกษตรของตนเอง 



   (1.4) กิจกรรมหลัก 
    (1.4.1) การสาธิตการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร และเทคโนโลยี
ทางการเกษตรทดแทนการเผา 

กิจกรรม 
การผลิตในพ้ืนที่ 

ตัวอย่างกิจกรรมการสาธิต 
การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร และเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา 

ข้าว  การเพาะเห็ดฟาง 
 การจัดการเศษวัสดุด้วยเครื่องอัดฟางก้อน 

 การไถกลบตอซัง 
 การผลิตอาหารสัตว์ 

 ก า ร ผ ลิ ต ปุ๋ ย ห มั ก / 
ปุ๋ยอินทรีย์ /วัสดุปลูก  

 การแปรรูปเป็นของใช้
และของประดับ 

ข้าวโพด  การผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด 

อ้อย  การตัดอ้อยสดด้วยรถตัดอ้อย 
 การจัดการเศษวัสดุด้วยเครื่องม้วนใบอ้อย 
 การสางใบอ้อยด้วยเครื่องสางใบอ้อย รองรับการใช้แรงงานตัด 

 
    )1.4.2( การจัดนิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเนื้อหาควรเกี่ยวเนื่องกับประเด็น 
การถ่ายทอดความรู้  เช่น ความรู้เรื่องฝุ่น(PM10, PM2.5, ผลกระทบจากการเผาด้านต่างๆ เช่น ท าลายโครงสร้างดิน 
ท าลายอินทรียวัตถุ ด้านสุขภาพอนามัย  ,งานศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผาต่างๆ เป็นต้น)  
ทั้งนี้  สามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม โดยควรประสานหน่วยงานในพ้ืนที่ร่วมบูรณาการ เช่น  
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ส านักงานพลังงานจังหวัด ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เป็นต้น 

    )1.4.3( การให้บริการแก่เกษตรกร จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
และหน่วยงานร่วมบูรณาการในพ้ืนที่ เช่น การให้บริการด้านการเกษตร การให้บริการด้านสาธารณสุข เป็นต้น 
  )1.5( งบประมาณการจัดงาน ส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
    )1.5.1( ค่าจัดเตรียมสถานที่ เช่น เต็นท์ เก้าอ้ี สถานี /ฐานเรียนรู้/แปลงสาธิต ฯลฯ  
    )1.5.2( ค่าใช้จ่ายในส่วนพิธีการ (ถ้ามี)  
    )1.5.3( ค่าวัสดุสาธิต  ,นิทรรศการ ,สื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
    )1.5.4( ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ส าหรับเกษตรกรและผู้ร่วมงาน 
    )1.5.5( ค่าพาหนะเกษตรกร (ถ้ามี)  
    โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบก าหนด 
 
 5.3 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 
19)   การด าเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม การทัศนศึกษา 
การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นในลักษณะปกติ ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ด าเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )ออนไลน์( โซเชียลมีเดีย หรือจัดท าเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือให้
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้ โดยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และค าสั่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด 



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.สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา             

1.1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้
สามารถเป็นวิทยากรด้านการท าการเกษตรปลอดการ
เผา )ถ่ายทอดความรู้สาเหตุผลกระทบและวิธีการ
ทดแทนการเผา วิเคราะห์ปัญหา & ศักยภาพกลุ่มและ
จัดท าแผนชุมชนและแผนการเรียนรู้ฯ/เตรียมรับมือ
แก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤต( 

            

1.1.1 พ้ืนที่น าร่องกลุ่มใหม่ 61 แห่ง             

1.1.2 พ้ืนที่น าร่องกลุ่มเดิม 233 แห่ง )ปี 63 และปี 
64 ) 

            

1.2 น าร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุ
การเกษตรทดแทนการเผา/ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
การปลูกพืชเพ่ือแก้ปัญหาการเผาบนพ้ืนที่สูงอย่าง
ยั่งยืน 
1.2.1 จัดการสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุ
การเกษตรทดแทนการเผา 

            

1.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรกร
ปลอดการเผา )วิเคราะห์ปัญหาช่วงวิกฤต ถอด
บทเรียน และจัดท าแผนชุมชนและแผนการเรียนรู้ฯ
ระยะยาว( 
1.3.1 จัดเวทีชุมชน 

            

1.4 ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการด าเนินงาน และ
สรุปรายงาน 

            

2. รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 
2.1 จัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น 

            

7. ระยะเวลา 

พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565. 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 



  (1) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่า 17,640 ราย 
  (2) มีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา 294 แห่ง ในพ้ืนที ่60 จังหวัด 
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
  เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดพ้ืนที่การเกษตรปลอดการเผาลดลงจากปี 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 8.3 ตัวช้ีวัด  
  เชิงปริมาณ  
   )1( เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่า 17,640 ราย 
   )2( มีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาในพ้ืนที่ 294 แห่ง 
 เชิงคุณภาพ  
   )1( เกษตรกรมีการลดต้นทุนจากการใช้เศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยหมักทดแทนการเผา และ
การใช้อินทรียวัตถุปรับปรุงบ ารุงดินท าให้โครงสร้างดินดีขึ้น 
   )2( พ้ืนที่เผาไหม้ และจุดความร้อน (hotspot) ลดลง ส่งผลให้สุขอนามัยของประชาชนดีขึ้น 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 เกษตรกรมีการลดต้นทุนจากการใช้เศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยหมักทดแทนการเผา  
และการใช้อินทรียวัตถุปรับปรุงบ ารุงดินท าให้โครงสร้างดินดีขึ้น และมีรายได้เพ่ิมจากการเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร 
  9.2 พ้ืนที่เผาไหม้ และจุดความร้อน (hotspot) ในพ้ืนที่เกษตรลดลง ส่งผลให้สุขอนามัยของ
ประชาชนดีขึ้น 



10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. ชื่อ นายกิตติพันธ์  จันทาศรี 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร 
โทรศัพท์ 02-579-0163 

  E-mail: - 
 2. ชื่อ นายพีระ ช้างเยาว์ 

ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการงานช่างเกษตร รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกลุ่มวิศวกรรมเกษตร 
โทรศัพท์ 02-579-0163 

   E-mail: - 
 3. ชื่อ นายทรงยศ จันทสิงห์ 

ต าแหน่ง วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ 02-579-0163 

   E-mail: Chanthasing3@gmail.com 
 4. ชื่อ นายภราดร ชนะสงคราม 

ต าแหน่ง วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ 02-579-0163 

   E-mail: san.nwm3@gmail.com 
 
 
 

----------------------------------------------------------- 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการต าบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
1. ความสอดคล้อง 
  1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง  
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (1) ความมั่นคง  
   แผนแม่บทย่อย : (1.2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
  1.3 แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
2. หลักการและเหตุผล 

  พ้ืนที่ จั งหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น พ้ืนที่ ที่ มีลั กษณะพิ เศษด้าน เศรษฐกิจสั งคมและวัฒนธรรม 
และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับต่างประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้งสถานการณ์ความไม่สงบ 
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี 
และอ าเภอสะบ้าย้อย ) ซึ่ งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และอาชีพของประชาชนที่อาศัย 
อยู่ในพ้ืนที่ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ก าหนดให้หน่วยงานกระทรวง ทบวง กรม  และหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ น านโยบายการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และรัฐสภารับทราบ ใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ  
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนภารกิจกลุ่มงานที่ 5 งานพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่และคุณภาพ 
ของชีวิตประชาชน โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ก าหนดกรอบ ทิศทาง และเป้าหมาย 
ในการพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การบูรณาการภารกิจ  
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาในมิติเศรษฐกิจ/
การพัฒนา ในกลุ่มภารกิจที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่และคุณภาพชีวิตประชาชน โครงการต าบลมั่นคง 
มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น  ใน จั ง ห วั ด ช าย แ ด น ภ าค ใต้  ได้ น้ อ ม น า แ น ว ท า งพ ระ ร าช ท าน  “เข้ า ใจ  เข้ า ถึ ง  
และพัฒนา” และศาสตร์ของพระราชา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการจัดท า
โครงการและกิจกรรม บนฐานของความต้องการของประชาชนและศักยภาพของพ้ืนที่ เป็นส าคัญ  
เพ่ือลดและบรรเทาปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เสริมสร้าง
ความมั่ น ค งท างอาห าร ลดรายจ่ าย  ส ร้ างรายได้ ให้ กั บ เกษตรกรใน พ้ื นที่ จั งห วัดชายแดนภาค ใต้  
สร้างเกษตรกรและชุมชนที่เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้และมีความสุข 

3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีอาหารบริโภค ลดรายจ่าย มีรายได้  
  3.2 เพ่ือพัฒนาเกษตรผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  3.3 เพ่ือให้คนเปราะบางในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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4. เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
  เกษตรกรจ านวน 4,200 ราย ใน พ้ืนที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  (ยะลา ปัตตานี  นราธิวาส )  
และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย ) ตามรายชื่อพ้ืนที่เป้าหมาย 
282 ต าบล  ที่ ศอ.บต. ก าหนด   

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
  กรมส่ งเสริมการเกษตรโดยส านักงานเกษตรอ าเภอและส านักงานเกษตรจั งหวัดขับ เคลื่ อน            
การด าเนินงานในพ้ืนที่ผ่านสภาต าบลสันติสุข ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก วิเคราะห์และค้นหาทุนของชุมชนเพ่ือพัฒนา
ยกระดับให้โดดเด่น และเสริมรับด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกันทั้งระบบ เพ่ือให้ชุมชนพัฒนาโดยชุมชน เพ่ือ
ชุมชน มีกิจกรรมด าเนินการดังนี้ 

  5.1 พัฒนาตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่เสริมสร้างความม่ันคงรายได้ 
  ตอบโจทย์ตัวชี้วัด เกษตรกรจ านวน 4,200 ราย ในพ้ืนที่โครงการฯ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ด้านการเกษตร และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  สอดคล้องวัตถุประสงค์ 3.1 เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีอาหารบริโภค ลดรายจ่าย มีรายได้ 
    - ส านักงานเกษตรอ าเภอเสนอกิจกรรมเพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่ เป้าหมายด าเนินงานโครงการ 
รวม 37 แห่ง ตามพ้ืนที่เป้าหมาย ที่ ศอ.บต. ก าหนด ผ่านสภาต าบลสันติสุข 
   - วางแผนเตรียมการและประสานหน่วยงานภาคี เครือข่าย ในพ้ืนที่เข้าร่วมเวที 
   - จัดเวทีชุมชนตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ เพ่ือวิเคราะห์คน /พ้ืนที่/สินค้า  
พร้อมทั้ งวางแผนการพัฒนาแบบองค์รวมอย่างมีส่วนร่วม รวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา  
(ครั้งที่  1 วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนและวางแผนการด าเนินงาน ครั้งที่  2 ลงมือส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่  
ครั้งที่ 3 คืนข้อมูลสู่ชุมชน) 
   - จัดการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามความต้องการของชุมชน รวม 3,700 ราย 
พร้อมทั้งเก็บข้อมูลรายได้ ก่อน/หลังด าเนินการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
   - จัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาโดยสนับสนุนงบประมาณ ปัจจัยการผลิตตามความ
ต้องการของชุมชน ยกเว้นครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง โดยอาจพิจารณาร่วมกับกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
หรือหน่วยงานอื่นๆ ด้วย 
   - ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา ติดตาม ก ากับ การขับเคลื่อน
เป้าหมายตัวชี้วัดตามแนวนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร จัดท าสรุปข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค เพ่ือเป็นข้อมูล
การจัดสรรงบประมาณในปี 2566 
   * ศึกษาเพ่ิมเติมการพัฒนาตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ในเอกสารแนบท้าย 
   กรณี  New Normal ด าเนิ นการถ่ ายทอดความรู้ผ่ านออนไลน์ ผ่ าน โปรแกรม Zoom  
Google Meet หรืออ่ืน ๆ จัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรืออ่ืน ๆ และเอกสาร  
ผลการจัดเวทีเวทีชุมชนตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่มอบแก่เกษตรกร และ /หรือแบ่งกลุ่มย่อย 
ในการถ่ายทอดความรู้  
  5.2 ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อความม่ันคงทางอาหาร มีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 
  ตอบโจทย์ตัวช้ีวัด มีแปลงเกษตรผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
  สอดคล้องวัตถุประสงค์ 3.2 เพ่ือพัฒนาเกษตรผสมผสานในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  5.2.1 ส่งเสริมการท าแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร ปีท่ี 1  
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  เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้มีแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสานให้ครอบคลุมทุกต าบล  จังหวัด/อ าเภอ  
ต้องส ารวจและวางแผนการเข้าด าเนินการปีใดจะด าเนินการในพ้ืนที่ใดเพ่ือจะได้จัดสรรตามแผนได้ทันที 
   - คัดเลือกพ้ืนที่ตามเป้าหมายรายชื่อต าบลที่ ศอ.บต. ก าหนด   
   - คัดเลือกเกษตรกร โดยด าเนินการผ่านสภาต าบลสันติสุข เป็น เกษตรที่ มีศักยภาพ 
มีความพร้อมและยินดีเป็นเกษตรกรต้นแบบมาด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้การท าเกษตรแบบผสมผสานปีที่ 1          
(ปี พ .ศ. 2565) มีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1 ไร่ เพ่ือจัดท าแปลงต้นแบบใหม่ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และศึกษาดูงานของชุมชน 
   - จังหวัด/อ าเภอ และหน่วยงานร่วมบูรณาการจัดท าแผนการผลิตและผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร่วมกับเกษตรกร เพื่อเตรียมการผลิตที่สอดคล้องกับการสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง 3 ปี พร้อมทั้ง เก็บข้อมูลรายได้ 
ก่อน/หลังด าเนินการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในวันที่ 31 สิงหาคม 
2565 
   - จังหวัด/อ าเภอ จัดหาและสนับสนุนวัสดุการเกษตร ปัจจัยการผลิต ไม้ผลไม้ยืนต้น พืชผัก
ผสมผสาน ปุ๋ยอินทรีย์ จัดเตรียมแปลงและท าแปลงเพ่ือเป็นต้นแบบเกษตรผสมผสานและการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
พร้อมทั้งจัดท าป้ายประจ าแปลง 
   - จังหวัดและหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเป็นระยะ 
   - อ าเภอ/จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดท าสรุป
ฐานข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
   - ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา ติดตาม ก ากับ การจัดท าสรุป
ฐานข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

  5.2.2 ส่งเสริมการท าแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสานเสริมความม่ันคงทางอาหารให้ยั่งยืนปีที่ 2 
(ต่อเนื่องปี 2564)  
  เป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนต่อเนื่อง เกษตรกรที่ เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมา  
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง เกิดความมั่นคงของอาหารและรายได้ สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
   - ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรที่ เคยได้รับงบประมาณ วิเคราะห์และวางแผนการผลิต 
และผลที่คาดว่าจะได้รับร่วมกับเกษตรกร เพ่ือเตรียมการผลิตที่สอดคล้องกับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
หน่วยงานอ่ืนๆ สามารถเข้าร่วมบูรณาการได้ทันที พร้อมทั้งเก็บข้อมูลรายได้ ก่อน/หลังด าเนินการตามแบบฟอร์ม
ที่ก าหนด โดยส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
   - ด าเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผน/หรือตามความเหมาะสม   
   - ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเป็นระยะ 
   - อ าเภอ/จังหวัด/ จัดท าสรุปฐานข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
   - ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา ติดตาม ก ากับ การจัดท าสรุป
ฐานข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
  5.2.3 ส่งเสริมการท าแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสานเสริมความม่ันคงทางอาหารให้ยั่งยืนปีที่ 3 
(ต่อเนื่องปี 2563)  
เป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนต่อเนื่อง เกษตรกรที่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมาเพ่ือให้เกษตรกร
สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง เกิดความมั่นคงของอาหารและรายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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   - ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรที่ เคยได้รับงบประมาณ วิเคราะห์และวางแผนการผลิต 
และผลที่คาดว่าจะได้รับร่วมกับเกษตรกร เพ่ือเตรียมการผลิตที่สอดคล้องกับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนๆ สามารถเข้าร่วมบูรณาการได้ทันที พร้อมทั้ง เก็บข้อมูลรายได้ ก่อน/หลังด าเนินการ 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
   - ด าเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผน/หรือตามความเหมาะสม   
   - ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเป็นระยะ 
   - อ าเภอ/จังหวัด/ จัดท าสรุปฐานข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
   - ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา ติดตาม ก ากับ การจัดท าสรุป
ฐานข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
หมายเหตุ  
   ในกรณีเกษตรกรที่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่สามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบต่อไปได้  
หรือเคยได้รับการสนับสนุนครบ 3 ครั้งแล้ว (เมื่อนับรวมตั้งแต่เริ่มโครงการ) สามารถคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่
ทดแทนได้ โดยนับจ านวนปีที่ส่งเสริมต่อจากเกษตรกรรายเดิม เช่น นาย ก ได้รับการส่งเสริมการท าแปลงต้นแบบ
เกษตรผสมผสานเสริมความมั่นคงทางอาหารให้ยั่งยืนอปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2564) ซึ่งเป็นการด าเนินการต่อเนื่อง
มาแล้วเป็นปีที่ 2 และเมื่อนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ นาย ก เคยได้รับการส่งเสริมการท าแปลงต้นแบบเกษตร
ผสมผสาน ในปี 2559 ด้วย รวมแล้วจึงเป็น 3 ปี ให้จังหวัด/อ าเภอ คัดเลือกเกษตรกรรายอ่ืนมาทดแทน นาย ก  
ในกิจกรรมส่งเสริมการท าแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสานเสริมความมั่นคงทางอาหารให้ยั่งยืนปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 
2563)  
  5.2.4 จัดเวทีแลกปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบการท าเกษตรผสมผสาน (เกษตรกรปีท่ี 3) 
   - จังหวัด/อ าเภอ /ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกันพิจารณา
สถานที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 แห่ง โดยคัดเลือกจากเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี  
พ.ศ. 2560-2564 พิจารณาตามความเหมาะสม เช่น มีจุดเด่นในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เกษตรกรมีกิจกรรม
หลากหลายและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีองค์ความรู้เด่นที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น 
   - จังหวัด/อ าเภอ ร่วมก าหนดแผน รูปแบบและประเด็นในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ของเกษตรกรต้นแบบการท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
   - จังหวัดเชิญเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเป็นเกษตรกรต้นแบบที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าทีก่องส่งเสริมโครงการพระราชด าริฯ และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  
   - จังหวัด/อ าเภอ/ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา /กรมส่งเสริม
การเกษตร ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบการท าการเกษตรแบบผสมผสาน  
   กรณี  New Normal ด าเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านออนไลน์ผ่ านโปรแกรม  
Zoom Google Meet หรืออ่ืน ๆ โดยอาจใช้การถ่ายทอดสดในพ้ืนที่เพ่ือให้เห็นสภาพพ้ืนที่จริงในการเรียนรู้  
และจัดท าเอกสารประกอบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเอกสารผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ของเกษตรกรต้นแบบการท าเกษตรผสมผสานมอบแก่เกษตรกร 

  5.3 ส่งเสริมการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 
  ตอบโจทย์ตัวชี้วัด เกษตรกรจ านวน 4,200 ราย ในพ้ืนที่โครงการฯ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ด้านการเกษตร และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  สอดคล้องวัตถุประสงค์ 3.3 เพ่ือให้คนเปราะบางในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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  5.3.1 เกษตรกรผู้มีรายได้ตกเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  
  เป็นกิจกรรมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการส ารวจรายบุคคลตามรายชื่อเกษตรกรผู้มีรายได้  
ตกเกณฑ์ จปฐ. แล้วจัดเป็น 3 กลุ่ม และส่งรายชื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการส่งเสริมอาชีพ ยกระดับ  
ให้มีรายได้สูงกว่าเกณฑ์ จปฐ. (38,000 บาท /ปี) ซึ่งจะมีการติดตามต่อเนื่องเป็นระยะตลอดปีและทุกปี  
   - จังหวัด/อ าเภอ พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรผู้มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ . กลุ่ม 2 เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 500 ราย เพ่ือทราบศักยภาพการพัฒนายกระดับรายได้ทุกราย (หากมีเกษตรกรมีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. 
มากกว่าเป้าหมายที่ได้รับ (สามารถขอรับการจัดสรรเพ่ิมเติมหรือด าเนินการในปีถัดไปตามความเหมาะสม) 
พิจารณาวิเคราะห์บริบทเกษตรกร เพ่ือทราบความต้องการในการฝึกอบรมและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมแก่เกษตรกร 
   - วางแผนในการพัฒนายกระดับรายได้เกษตรกรให้สูงกว่าเกณฑ์ (38,000 บาท /ปี) โดย
สามารถวางแผนในระยะยาวได้มากกว่า 1 ปี พร้อมทั้งเก็บข้อมูลรายได้ก่อน/หลังด าเนินการตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด โดยส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
   - จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมตามความเหมาะสมของเกษตรกร ก าหนดแผนการฝึกอบรม      
และเตรียมสถานที่ เตรียมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และเตรียมการอบรม  
   - ด าเนินการจัดอบรมเกษตรกร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นตามความเหมาะสม 
   - จังหวัดติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร 
   - จัดท าสรุปฐานข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และติดตามเป็นระยะ 
       - ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา ติดตาม ก ากับ การขับเคลื่อน
เป้าหมายตัวชี้วัดตามแนวนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร และจัดท าสรุปข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค เพ่ือเป็น
ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในปี 2566 
 
  5.3.2 เกษตรกรผู้มีรายได้ตกเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (ต่อเนื่อง)  
   - ส่งเสริมการผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) โดยการติดตามเกษตรกร
ที่เคยได้รับงบประมาณปี พ .ศ. 2564 พิจารณาให้การส่งเสริมสนับสนุนต่อเนื่องให้เกษตรกรสามารถด าเนิน
กิจกรรมได้อย่างยั่ งยืน พ่ึงพาตนเองได้  ให้สอดคล้องกับการวางแผนพัฒนายกระดับรายได้ เกษตรกร 
ให้สูงกว่าเกณฑ์ (38,000 บาท /ปี) ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา        
   - จังหวัดติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร 
   - จัดท าสรุปฐานข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และติดตามเป็นระยะ 
       - ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา ติดตาม ก ากับ การขับเคลื่อน
เป้าหมายตัวชี้วัดตามแนวนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร และจัดท าสรุปข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค เพ่ือเป็น
ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในปี 2566 
    5.3.3 คนชาติพันธุ์โอรังอัสลี  
  ส่งเสริมการเกษตรแก่คนชาติพันธุ์โอรังอัสลีให้มีความรู้ มีทักษะในการท าการเกษตร มีอาหารบริโภค ลด
รายจ่ ายในครัว เรือน มีรายได้ เลี้ ยงครอบครัวได้อย่ างมั่นคงและยั่ งยืน  ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - จังหวัด/อ าเภอ พิจารณาคัดเลือกคนชาติพันธุ์โอรังอัสลีที่มีศักยภาพและมีความต้องการ 
ด้านการเกษตร จ านวน 50 ราย เข้าร่วมกิจกรรม 
   - วางแผนส่งเสริมด้านการเกษตร ให้มีความรู้ มีอาหารบริโภคในครัวเรือน สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
   - จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมตามความเหมาะสม ก าหนดแผนการฝึกอบรม และเตรียมสถานที่ 
เตรียมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และเตรียมการอบรม  
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   - ด าเนินการจัดอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นตามความเหมาะสม 
   - จังหวัดติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปปฏิบัติ 
   - จัดท าสรุปฐานข้อมูลผู้ที่เข้าร่วมโครงการ และติดตามเป็นระยะ 
   กรณี  New Normal ด าเนิ นการถ่ ายทอดความรู้ผ่ านออนไลน์ ผ่ าน โปรแกรม Zoom 
Google Meet หรืออ่ืน ๆ จัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรืออ่ืน ๆ มอบแก่เกษตรกร
และ/หรือแบ่งกลุ่มย่อยในการถ่ายทอดความรู้ 

   ** การแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้มีรายได้ตกเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นกิจกรรม
เน้นหนักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ศอ.บต. ที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและรายงานผลเป็น
ระยะ จนกว่าจะสามารถยกระดับรายได้เกษตรกรทุกรายให้สูงกว่าเกณฑ์ จปฐ. (38,000 บาท/ปี)  

  5.4 ยกระดับการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด  
  เป็นการส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หรือกลุ่มแปรรูปผลผลิตในพ้ืนที่ เป้าหมาย 282 ต าบล  
ที่ ศอ.บต. ก าหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้เกิดความมั่งคงและยั่งยืน 
   - ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย คัดเลือกกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร หรือกลุ่มแปรรูปผลผลิตในพ้ืนที่เป้าหมาย 282 ต าบล ที่ ศอ.บต. ก าหนด ผ่านสภาต าบลสันติสุขเข้า
ร่วมโครงการรวม 37 กลุ่ม โดยพิจารณากลุ่มตามความเหมาะสมเพ่ือพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนในอนาคต เช่น มีผู้น า
เข้มแข็ง มีความเป็นทีม  
   - ประสานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหาความต้องการของกลุ่ม 
   - จัดท าทะเบียนกลุ่ม/พร้อมรายละเอียดของกลุ่มก่อนและหลังเข้าร่วม เช่น ชนิดผลิตภัณฑ์  
และประเมินศักยภาพของกลุ่มว่าอยู่ระดับใด (1. ต้องพัฒนา 2. ก าลังพัฒนา 3.สามารถพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนได้)  
   - ด าเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการแปรรูป หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของกลุ่ม 
พร้อมทั้งให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่แม่บ้านเกษตรกร 
   - จังหวัดติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปปฏิบัติของกลุ่มฯ 
   - รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
   -  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา ติดตาม ก ากับ การขับเคลื่อน
เป้าหมายตัวชี้วัดตามแนวนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร และจัดท าสรุปข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค เพ่ือเป็นข้อมูล
การจัดสรรงบประมาณในปี 2566 

   5.5 ส่งเสริมการอนุรักษ์และขยายพันธุ์บอนสี  
   - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือก
เกษตรกรในพ้ืนที่ตามรายชื่อพ้ืนที่เป้าหมาย 282 ต าบล ที่ ศอ.บต. ก าหนด เพ่ือเป็นสถานที่จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 1 แห่ง โดยพิจารณาตามความเหมาะสม โดยให้มีคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 ราย  
   - ก าหนดรูปแบบและประเด็นในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   - เชิญผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา 
เจ้าหน้าทีก่องส่งเสริมโครงการพระราชด าริฯ และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง 
   - ส่งเสริมการปลูกบอนสี พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลรักษาและขยายพันธุ์  
   - จัดนิทรรศการบอนสีร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส (ในงานวันลองกอง (หากมี) 
   - ศูนย์ฯ ติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปปฏิบัติ 
   - จัดท าสรุปฐานข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และติดตามเป็นระยะ 
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   - ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา ติดตาม ก ากับ การขับเคลื่อนตาม
แนวนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร และจัดท าสรุปข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค เพ่ือเป็นข้อมูลการจัดสรร
งบประมาณในปี 2566 

  5.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างความเชื่อมโยงในระดับพื้นที่ 
    - จังหวัด/อ าเภอด าเนินการจ้างเหมาพนักงานเสริมสร้างงานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ 37 ราย 
(37 อ าเภอ) โดยก าหนดให้มีบทบาทหน้าที่เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้สามารถเข้าถึงชุมชน เช่น  
เป็นผู้ประสานชุมชนในการปฏิบัติงานของส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดท าสรุปผลการด าเนินงานโครงการต าบล
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดท าสรุปข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน 
ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดตามก าหนดและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
    - เน้นหนักกิจกรรมของโครงการที่เป็นตัวชี้วัดต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ด าเนินการ 
*** หมายเหตุ เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 - 6 ต้องไม่เป็นรายเดียวกัน เนื่องจากมีการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตในแต่ละกิจกรรม    

  5.7 การบริหารจัดการโครงการ มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้  
         ร่วมประชุมและติดตามงานโครงการกับคณะท างาน ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุมและติดตามงาน เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน  
        กรณี New Normal ด าเนินการติดตามงานออนไลน์ โทรศัพท์ ไลน์เพ่ือสอบถาม รับส่งแบบฟอร์ม
การรายงานทางออนไลน์ และ/หรือด าเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่เพ่ือรับทราบข้อมูลและประเด็นตลอดทั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี   

*** ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการด าเนินงานโครงการดังนี้ 
       1) เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานราย
ไตรมาส โดยบันทึกข้อมูลลงระบบ e-project ทันท ี
  2) รายงานแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกร บันทึกข้อมูล (.แบบ กสก) 
ลงในระบบ RBM ภายใน 1 เดือน หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
  3) รายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ทุกกิจกรรม) และข้อมูล “เกษตรกรต้นแบบ” ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
เส น อ ให้ ก ร ม ส่ ง เส ริ ม ก า ร เก ษ ต ร ท ร า บ  ภ า ย ใน วั น ที่  3 1  สิ ง ห า ค ม  2565 ท า ง  E - mail : 
highland_doae@hotmail.com โดยจัดส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF ทั้งนี้ ขอให้ส่งรูปภาพเป็น
ไฟล์ JPG แนบมาด้วย 



8 

 

 

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

ม.ี
ค.

 

เม
ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. พัฒนาตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
เสริมสร้างความมั่นคงรายได้ 

            

1.1 จัดเวทีชุมชน             

1.2 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยดี้านการเกษตร 
ตามการวิเคราะห์ชุมชน 

            

1.3 สนบัสนุนปัจจัยการผลิตดา้นการเกษตร 
ตามการวิเคราะห์ชุมชน 

            

2. ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
    เพื่อความมั่นคงทางอาหาร 

            

2.1.1 ส่งเสริมการท าแปลงตน้แบบเกษตรผสมผสาน 
เสริมสร้างความมัน่คงทางอาหาร ปีที่ 1  

            

2.1.2 ส่งเสริมการท าแปลงตน้แบบเกษตรผสมผสาน  
เสริมความมั่นคงทางอาหารให้ยั่งยืนปทีี่ 2 (ต่อเนื่องปี 
2564) 

            

2.1.3 ส่งเสริมการท าแปลงตน้แบบเกษตรผสมผสาน  
เสริมความมั่นคงทางอาหารให้ยั่งยืนปทีี่ 3 (ต่อเนื่องปี 
2563) 

            

2.1.4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 
การท าเกษตรผสมผสาน (เกษตรกรปีที่ 3) 

            

3. ส่งเสริมการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

            

3.1 เกษตรกรผู้มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ.             

3.1.1 ถ่ายทอดความรู้เพื่อประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 

            

3.1.2 ส่งเสริมการผลิตพชืตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

            

3.1.3 ส่งเสริมการผลิตพืชตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) 
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 แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ปี 2564 ปี 2565 

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

3.2 คนชาติพันธุ์โอรังอัสลี             

3.2.1 ถ่ายทอดความรู้เพื่อประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 

            

3.2.2 ส่งเสริมการผลิตพชืตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

            

4. ยกระดับการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด             

4.1 ส่งเสริมการแปรรูปและพฒันาผลิตภัณฑ์              

5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และขยายพันธุ์บอนสี             

5.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บอนสี             

5.2 ส่งเสริมการปลูกบอนสี             

6. เสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างความเชื่อมโยง        
ในระดับพื้นที ่

            

6.1 จ้างเหมาเสริมสร้างงานสง่เสริมการเกษตร   
ในพื้นที ่

            

7. การบริหารจัดการโครงการ             
7.1 ร่วมประชุมและติดตามงานโครงการกับคณะท างาน  
จัดงานประชาสัมพันธโ์ครงการ                                                   
7.1.1. ส่วนกลาง/เขต/ศูนย์ปฏบิัติการ 
7.1.2. จังหวัด/อ าเภอ 
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7. ระยะเวลา 
  1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565  

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
  8.1 ผลผลิต (Output)  
  เกษตรกรจ านวน 4,200 ราย ในพ้ืนที่โครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยจัดท ารายงานข้อมูลรายได้ภายในวันที่  
30 กันยายน 2565 
  8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
    1) เกษตรกร ร้อยละ 60 ที่ เข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร  
และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  2) มีแปลงเกษตรผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 37 จุด 

   8.3 ตัวช้ีวัดโครงการ   
    - เชิงปริมาณ  
     เกษตรกรจ านวน 4,200 ราย ในพ้ืนที่ โครงการต าบลมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนใต้  
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
   - เชิงคุณภาพ  
  1) มีแปลงเกษตรผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 37 จุด 
  2) เกษตรกร ร้อยละ 60 ที่ เข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร  
และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  เกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ทางการเกษตร มีการน าไปปฏิบัติและสามารถลดรายจ่าย                
สร้างรายได้ ให้ครอบครัว มีความมั่นคงทางอาหารและรายได้  ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งอาหาร  
มีการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท าการเกษตร
แบบเกษตรผสมผสานมากขึ้น รักภูมิใจในอาชีพและหวงแหนถิ่นฐาน เป็นเกษตรกรและชุมชนที่ เข้มแข็ง  
มีความม่ันคง มีความสุขเพ่ิมข้ึน ลดปัญหาในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน  

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
       1. ชื่อ นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 
       2. ชื่อ นางสาวสุธิดา รัสดีดวง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
       3. ชื่อ นางสาวนุช พุกไชยนาม ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
      โทรศัพท์ 02 579 3797  E-mail: highland_doae@hotmail.com 

mailto:highland_doae@hotmail.com
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การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที 

“กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ 
โดยชุมชนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมลงมือท า 

ร่วมรับผลที่เกิดขึ้น” 

“ปัญหาของการพัฒนา”  
 การส่งเสริมการเกษตรในระยะเวลาที่ผ่านมา มีการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทั้งในลักษณะ รายบุคคล 
(Individual Approach) การส่งเสริมรายกลุ่ม (Group Approach) ตลอดจนการส่งเสริมให้เกษตรกรบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Commodity Approach) แต่การด าเนินงานในพ้ืนที่ ยังขาดการ
ก าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ชัดเจนร่วมกัน โดยแต่ละโครงการต่างก าหนดพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายของตนเอง 
ขาดการเชื่อมร้อยกระบวนการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ที่เป็นรูปธรรม และขาดการเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนา
จากต้นทาง กลางทาง และปลายทาง “การใช้กลไกงานส่งเสริมการเกษตร” เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการท างาน ที่เป็นการบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่เป้าหมาย และร่วมกัน
พัฒนาชุมชนเกษตรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองใน
ระยะยาว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดท า โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ (Area-based 
Approach) ซึ่งมีแนวคิดหลัก คือ การท างานส่งเสริมการเกษตรโดยใช้พ้ืนที่ เป็นตัวตั้งในการพัฒนา โดยมีกลไก
การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรที่ส าคัญในพ้ืนที่ คือ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่จะเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของชุมชน วิสาหกิจชุมชน องค์กรธุรกิจชุมชนที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชน และแปลงใหญ่ ที่เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือการผลิต และบริหารจัดการร่วมกัน ได้มี
เวทีในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างการเชื่อมโยง ประสานงานและขยายเครือข่ายการพัฒนาให้ครอบคลุม
กลุ่มต่าง ๆ ของชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร เพ่ือร่วมกัน ก าหนดเป้าหมายและ
แผนพัฒนาของตนเอง ตลอดจนสร้างการบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน มีการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยปี 2562 ก าหนดพ้ืนที่ในการพัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่น าร่อง 6 จังหวัด คือ 1) แปลงใหญ่ผักปลอดภัย อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี 2) วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ าหอม ต าบลดอนมะโนราและต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม 3) วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอม ต าบลบางตลาด อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 4) แปลงใหญ่ผัก อ าเภอนามัน จังหวัดกาฬสินธุ์ 5) แปลงใหญ่มังคุด อ าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช และ 6) อะโวคาโดพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก เพ่ือเป็นต้นแบบการท างานส่งเสริม
การเกษตรแบบบูรณาการที่มีการเชื่อมโยงการท างานโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก สามารถน าไปขยายผลสู่พ้ืนที่อ่ืน
ต่อไป  

เอกสารแนบท้าย 
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“กระบวนการพัฒนาที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก”  
 ในการด าเนินงานโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่  จะให้ความส าคัญกับ “การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม” เพ่ือให้เกษตรกรเกิด “ความรู้สึกเป็นเจ้าของ” ซึ่งจะน าไปสู่การปรับ แนวคิด 
(Mindset) ของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการสร้างกระบวนการพัฒนาพ้ืนที่แบบพ่ึงพาตนเองผ่านการจัดเวที
ชุมชนจ านวน 3 เวท ี
 กระบวนการพัฒนาในพ้ืนที่  จะเริ่มต้น ในเวทีแรก ซึ่ งทีมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรท าหน้ าที่                
เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ชักชวนคนในชุมชนมาพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิด เ พ่ือให้เกิด 
“การจัดความสัมพันธ์ใหม่ของคนในพื้นที่” จากต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างท ามาหาวิธีการท างานร่วมกัน             
เป็นเครือข่ายเสริมพลังซึ่งกันและกัน โดย “การก าหนดเป้าหมายร่วม” ของการพัฒนาพื้นที่ที่มุ่งเน้นการพ่ึงพา
ตนเอง แล้วจึง “วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ของพื้นที่” ด้วยเครื่องมือ Supply Chain Analysis  
เพ่ือ น าไปสู่“การวางแผนพัฒนาการเกษตรของตนเอง” ที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการทุนทั้งคน เงิน ทรัพยากรของชุมชนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้ง การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการแก้ปัญหาของพ้ืนที่ การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตลอดจนการน าศักยภาพ จุดแข็งของพ้ืนที่มาขยายผล  

 จากนั้นในเวทีที่ 2 จะเป็นการ “แสวงหาความร่วมมือ” จากภาคีเครือข่าย โดยการใช้ Venn Diagram  
เป็นเครื่องมือวิเคราะห์รูปแบบและการจัดความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพ้ืนที่ แล้วจึง “ร่วมลง
มือท า” ตามแผนพัฒนาที่ก าหนดร่วมกัน ชุมชนต้องร่วมกันด าเนินกิจกรรม และก าหนดกฎ กติกาต่าง ๆ  
ในการบริหารจัดการกิจการของตนเอง โดยมีการแต่งตั้งเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนเป็นคณะกรรมการบริหาร 
โครงการระดับพ้ืนที่ ให้เป็นแกนหลักด าเนินการ และมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายช่วยเติมเต็มองค์ความรู้  
เช่น การบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่าย รวมทั้งเทคโนโลยีที่แก้ปัญหาการเกษตรของชุมชน  

 ส่วนในเวทีชุมชน ครั้งที่ 3 เกษตรกรจะ “ร่วมติดตามผล” การด าเนินการ โดยแต่ละชุมชนจะมีการออกแบบ
ระบบการติดตามผลการด าเนินการ เช่น การตรวจแปลงผัก การเยี่ยมแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
การประชุมติดตามผลรายเดือน น าไปสู่ขั้นตอน “ร่วมรับผล” ซึ่งนอกจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับ
ผลประโยชน์แล้ว จะมีการก าหนดรูปแบบ วิธีการในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นสู่ชุมชนในรูปแบบ  
ต่าง ๆ เช่น การจ้างแรงงานในชุมชน การจ าหน่ายปุ๋ยราคาต้นทุน การรับซื้อผลผลิตจากชุมชน การจัดตั้ง
กองทุน เพ่ือสาธารณะประโยชน์แล้วร่วมกันก าหนด “แผนพัฒนาระยะ 5 ปี” เพ่ือใช้เป็นเส้นทางในการไปสู่
การบรรลุ เป้าหมายที่ร่วมกันก าหนด  
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“แนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่”  
 จากการด าเนินงานโครงการ สามารถสรุปเป็นแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ ได้ดังนี้  
  1) “วิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่” อย่างรอบด้านเพ่ือค้นหา “ศักยภาพ” และ “ปัญหา” ที่แท้จริง  
เป็นการสร้างกระบวนการพัฒนาบนฐานการใช้ข้อมูลของตนเอง  
  2) สร้าง “กระบวนการมีส่วนร่วม” เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมกันก าหนด “เป้าหมาย
ร่วม” ตลอดจนจัดท า “แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน” ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทและทุน ทรัพยากร
ของพ้ืนที่ และเป็นเครื่องมือสร้าง “กระบวนการเรียนรู้” ของเกษตรกร  
  3) การจัดการความสัมพันธ์ของคนในชุมชน โดยการจัดเวทีชุมชนเพ่ือให้เป็น “พื้นที่พบปะและ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้” ของกลไกหลัก คือ Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกร 
ต่าง ๆ ในพื้นที่ที่จะเป็น “ผู้ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา” ในพ้ืนที่ตนเอง  
  4) การร่วมกันก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เป็น “เครือข่ายที่  
เสริมพลัง” การท างานตามความถนัดของตนเอง เพ่ือ “ลดความเหลื่อมล้ า” สร้างความเข้มแข็งและการเกิด
การพัฒนาในชุมชนอย่างยั่งยืน 
  5) “บูรณาการการท างาน” ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพ้ืนที่ ตามบทบาทและ ภารกิจ 
โดย   “ยึดพื้นที่ เป็นศูนย์กลาง” ในการส่งเสริมและสนับสนุนตามความต้องการของพ้ืนที่ทั้งในเรื่อง 
งบประมาณ ความรู้และทรัพยากร  
  6) ร่วมกันวางแผนระยะยาว ก าหนดตัวชี้วัด และก าหนดรูปแบบ “การกระจายผลประโยชน์ 
สู่ชุมชน” และ “ขยายผลความส าเร็จ” ไปสู่พ้ืนที่อ่ืน  

ปัจจัยความส าเร็จ  
มิติชุมชน  
  1) การได้มาร่วมกันก าหนด “เป้าหมายร่วม” ของชุมชน ท าให้มีการรับรู้และมีมุมมองต่อการ 
แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนร่วมกัน  
  2) แกนน าในทุกพ้ืนที่ที่มาเข้าร่วม ทั้ง YSF แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และอ่ืน ๆ มี “ความ ตั้งใจ
จริง” มี“จิตส านึกที่ดี” ในการแก้ปัญหาและกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนตามศักยภาพที่แต่ละคนมีต่างกัน  
มาเสริมพลังซึ่งกันและกัน  
  3) การมีเวทีให้แกนน าในพ้ืนที่มา “วิเคราะห์ปัญหา” ในชุมชน ซึ่งเป็นการท างานบน “ฐานข้อมูล” 
และ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” ร่วมกัน และท ากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ท าให้ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน                   
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากข้ึน  
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มิติเจ้าหน้าที่  
  1) “การบูรณาการการท างาน” ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและจังหวัด โดยการประชุม
ร่วมกัน ท าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้บทบาทการท างานของแต่ละหน่วยงานชัดเจนขึ้น และประสาน  
การท างาน  ได้ดีข้ึน  
  2) ปรับวิธีคิดและวิธีการท างาน “แบบมีส่วนร่วม” เพ่ือให้ชุมชนคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยตนเอง          
โดยเจ้าหน้าที่ปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา Facilitator และเป็นนวัตกรชุมชน  
  3) การใช้“เครื่องมือที่ เหมาะสม” ในแต่ละเวที  เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างเครือข่าย                
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  4) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจและการถอดบทเรียนการด าเนินงาน เพ่ือน ามา
พัฒนางานในปีต่อไป 
 
 



 

 

แบบจัดเก็บข้อมูลรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต าบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

หน่วยงาน .......................................................... 

 เกษตรกร 
(ชื่อ - สกุล) 

รายได้เกษตรกร รายได้เพ่ิมขึ้น 
(หลัง - ก่อน : บาท) 

หมายเหตุ 

ก่อนเข้าร่วม
โครงการ 
(บาท) 

หลังเข้าร่วม
โครงการ 
(บาท) 

1      

2      

.      

N      

∑ N1 รายได้เฉลี่ย = 

 

รายได้เฉลี่ย = 

 

จ านวนเกษตรกร 
ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น = N2 

 

5) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
(เป้าหมาย ค่าเฉลี่ยรายได้ในภาพรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5) 

วิธีค านวณ :  (1)   -   =  

                     

                    (2)  × 100 = ร้อยละของรายได้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 

6) ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
(เป้าหมาย มีจ านวนเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 60) 

วิธีค านวณ : 

 
  × 100 = ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น

เกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 

 
1. ความเชื่อมโยง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 

1.2 แผนแม่บท (16) ด้านเศรษฐกิจฐานราก  
 แผนแม่บทย่อย (16.1) การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านเศรษฐกิจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร เป็นการด าเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตรภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล  าทางด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม เพ่ือให้การบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ทั งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ และเพ่ือเป็นการขจัดปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐทุกประเภท 
โดยการใช้หลักรัฐศาสตร์ควบคู่กับหลักนิติศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินท ากินค านึงถึงหลักประโยชน์
ส่วนรวม การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน และด าเนินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้
ยืนต้น เพ่ือไม่ให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าและมีการท าประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงาน  
ที่จะต้องด าเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร  
ที่ได้รับการจัดที่ดินท ากินตามกรอบนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557   
3.วัตถุประสงค ์

เพื ่อให ้ผู ้ยากไร้ไม ่ม ีที ่ด ินท าก ิน ที ่ได ้ร ับส ิทธ ิการท าก ินและการเข ้าอยู ่อา ศัยในที ่ด ินของร ัฐ 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร สามารถลดรายจ่าย สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

4. เป้าหมายการด าเนินโครงการ/สถานที่ด าเนินการ 
เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินท ากิน จ านวน 1,600 ราย / พื นที่เป้าหมายการจัดที่ดินท ากิน 

ให้ชุมชนเป็นพื นที ่ที ่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติให้ความ
เห็นชอบที่จะด าเนินการ ตลอดจนพื นที่ประกาศเพ่ิมเติมของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
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5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ 

เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื นที่ ส่งเสริมความรู้ 
ในด้านการผลิตพืช ส่งเสริมการปลูกพืชเสริมร่วมกับพืชหลักเพ่ือสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกรและ
เป็นแหล่งอาหารส าหรับบริโภคในครัวเรือนก่อนพืชสร้างรายได้อ่ืนๆ จะให้ผลผลิต โดยมีขั นตอนกิจกรรมดังนี  
  1) ส านักงานเกษตรจังหวัดประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาโครงการ งบประมาณ และจัดสรร
ให้พื นที่เป้าหมาย ส ารวจ วิเคราะห์พื นที่และความต้องการของชุมชน โดยการประสานงานกับคณะอนุกรรมการ 
นโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) และใช้ข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินท ากิน ตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) เป็นหลักในการด าเนินงานโครงการ 
  2) เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ประสานผู้น าหมู่บ้าน /
ชุมชน เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทราบและแจ้งความจ านงค์เข้าร่วมโครงการฯ 

 3) เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอคัดกรอง ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ โดยต้องเป็นเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินท ากินและได้เข้าอยู่อาศัย               
หรือใช้ประโยชน์ในพื นที่จริง จัดเวทีชุมชนเพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ตลอดจน
วางแผนและก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการของเกษตรกรและเหมาะสมกับศักยภาพพื นที่  
โดยค านึงถึงความสอดคล้องของลักษณะการจัดสรรพื นที่ว่าเป็นการจัดที่ท ากินให้เกษตรกรลงพื นที่เดิมที่เคยอยู่
อาศัยมาก่อนหรือการจัดที่ท ากินให้เกษตรกรลงในพื นที่ใหม่ด้วย และแจ้งจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
แก่กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน 
  4) เจ้าหน้าที ่ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ เมื่อได้รับงบประมาณแล้ว
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการของเกษตรกรและเหมาะสมกับศักยภาพพื นที่           
โดยยึดหลักการท าการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก าหนดแผน  
การฝึกอบรมและประสานการจัดเตรียมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในเรื่องนั นๆ ตลอดจน
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ และตัวอย่างของจริงที่ใช้ในการสาธิตและฝึกอบรม  
  5) เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการจัดอบรมเกษตรกร    
ตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทั งส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจดบันทึกสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือน 
  กรณี New Normal ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ผ่านออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Google 
Meet หรือโปรแกรมอ่ืนๆตามความเหมาะสม จัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรืออ่ืน ๆ 
มอบแก่เกษตรกรและ/หรือแบ่งกลุ่มย่อยในการถ่ายทอดความรู้ 
  5.2 กิจกรรม ส่งเสริมการท าการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่   
    ส่งเสริมการท าการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพพื นที่ เกษตรกรได้รับวัสดุการเกษตร
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการจัดสรรพื นที่ โดยมีขั นตอนกิจกรรมดังนี  
    1) ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการจัดหาวัสดุการเกษตร  
ที่จ าเป็นสอดคล้องกับลักษณะการจัดสรรพื นที่และสนับสนุนการท าการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื นที่  
    2) เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ติดตามเยี่ยมเยียนและให้
ค าแนะน าแก่เกษตรกรในการด าเนินกิจกรรมของโครงการ เพ่ือรับทราบปัญหา ข้อแก้ไขและให้ค าแนะน า 
แก่เกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ 
  5.3 กิจกรรม ส่งเสริมการท าการเกษตรแก่เกษตรกรต้นแบบ ปีท่ี 1 (รายใหม่) 
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    ส่งเสริมการท าการเกษตรตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรต้นแบบ 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีเงื่อนไขให้เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกต้องเข้าร่วมโครงการฯ รวม 3 ปี 
มีขั นตอนกิจกรรม ดังนี  
    1) ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบและวางแผน
กิจกรรมที่จะด าเนินการส่งเสริมให้แก่เกษตรกรรายดังกล่าว พร้อมรายละเอียดงบประมาณและแจ้ง  
กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน 
     2) เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ เมื่อได้รับงบประมาณแล้ว 
ด าเนินการส่งเสริมการเกษตรตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทั งติดตามเยี่ยมเยียนและให้ค าแนะน าแกเ่กษตรกรในการ
ด าเนินกิจกรรมของโครงการอย่างสม่ าเสมอ 
 3) เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการสรุปผลการ
ด าเนินงานพร้อมทั งกิจกรรมที่เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายของเกษตรกร พร้อมตัวอย่างการจดบันทึกสมุดบันทึก
บัญชีครัวเรือน จากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมแจ้งกลุ่มพัฒนาพื นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ 
การจัดการพื นที่และวิศวกรรมเกษตรทราบ เมื่อด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ นเรียบร้อย 
 4) จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ทราบ เพ่ือจะได้น าไปสรุปผลและใช้วางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป  
   5.4 กิจกรรม ส่งเสริมการท าการเกษตรแก่เกษตรกรต้นแบบ ปีท่ี 2 (ต่อเนื่องปี2564) 
    ด าเนินการพัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยมีขั นตอนกิจกรรม ดังนี  
    1) ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ แจ้งรายชื่อเกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการท าการเกษตรเพ่ือสร้างความต่อเนื่องแก่เกษตรกรต้นแบบ ของโครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และวางแผนกิจกรรมที่จะด าเนินการส่งเสริมให้แก่เกษตรกรรายดังกล่าว พร้อมรายละเอียด
งบประมาณ และแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน 
      2) เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ เมื่อได้รับงบประมาณแล้ว 
ด าเนินการส่งเสริมการเกษตรตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทั งติดตามเยี่ยมเยียนและให้ค าแนะน าแกเ่กษตรกรในการ
ด าเนินกิจกรรมของโครงการอย่างสม่ าเสมอ 
 3) เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการสรุปผลการ
ด าเนินงานพร้อมทั งกิจกรรมที่เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายของเกษตรกร พร้อมตัวอย่างการจดบันทึกสมุดบันทึก
บัญชีครัวเรือนจากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมแจ้งกลุ่มพัฒนาพื นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ 
การจัดการพื นที่และวิศวกรรมเกษตรทราบ เมื่อด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ นเรียบร้อย 
      4) จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด  ส่งให้กรมส่งเสริม
การเกษตรทราบ เพ่ือจะได้น าไปสรุปผลและใช้วางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 
  5.5 กิจกรรมร่วมประชุมและติดตามการด าเนินงานโครงการร่วมกับคณะท างานโครงการฯ 
 1) ส านักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 
(คทช. จังหวัด) ตามก าหนดการประชุมของแต่ละจังหวัดเพื่อทราบความก้าวหน้าและรายงานผล  
การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
 2) เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) ที่รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมประชุม 
และติดตามนิเทศการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด / ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
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 กรณี New Normal ด าเนินการติดตามงานออนไลน์ โทรศัพท์ ไลน์เพื่อสอบถาม รับส่ง
แบบฟอร์มการรายงานทางออนไลน์ และ/หรือด าเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ระดับพื นที่เพื่อรับทราบข้อมูล
และประเด็นตลอดทั งผลลัพธ์ที่เกิดขึ นในพื นที่ 

*** ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการด าเนินงานโครงการดังนี้ 
      1. เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ นแต่ละกิจกรรม ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานราย
ไตรมาส โดยบันทึกข้อมูลลงระบบ e - project ทันท ี
       2. จัดท า “ข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ” และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ทุกกิจกรรม)        
พร้อมภาพประกอบในรูปแบบรูปเล่ม ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 พร้อม
ทั ง จัดส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF ทาง E - mail : highland_doae@hotmail.com  
6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

  

พ.
ย. 

 

ธ.ค
.  

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม
ตามศักยภาพของพื นที่ 

            

2. ส่งเสริมการท าการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพ
ของพื นที่  

            

3. ส่งเสริมการท าการเกษตรแก่เกษตรกรต้นแบบ ปีที่ 1 
(รายใหม่) 

            

4. ส่งเสริมการท าการเกษตรแก่เกษตรกรต้นแบบ ปีที่ 2 
(ต่อเนื่องป ี2564) 

            

5. ร่วมประชุมและติดตามการด าเนินงานโครงการ
ร่วมกับคณะท างานโครงการฯ 

            

7. ระยะเวลา 

 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) : เกษตรกร จ านวน 1,600 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้การผลิตพืช 
ทีเ่หมาะสมตามศักยภาพของพื นที่  
 8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
      1) ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท า
การเกษตรได้อย่างเหมาะสม  
      2) ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้
 8.3 ตัวชี้วัด 
      - เชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการถ่ายทอดความรู้การผลิตพืช 
ที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื นที่  
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     - เชิงคุณภาพ :  
       1) ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท า

การเกษตรได้อย่างเหมาะสม  
                  2) ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 เกษตรกรสามารถพัฒนาการผลิตด้านการเกษตรให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื นที่ และน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งเกิดการสร้างลดรายจ่าย สร้างรายได้ 
ในครัวเรือนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพื นที่และวิศวกรรมเกษตร 
  1. ชื่อ นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาพื นที่พิเศษ 
โทรศัพท ์0 2579 3797 

  E-mail: highland_doae@hotmail.com 
 2. ชื่อ นายชัยสิทธิ์  ภักดีประเสริฐ 

ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท ์ 0 2579 3797, 09 6802 9119  

  E-mail: highland_doae@hotmail.com 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 


