
 
 

 การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของจังหวัดสระบุรี 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี  

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่ธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน 

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่ธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน 
๒.  ความสำคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

        1)  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มี
เป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน 
แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัต
ลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้ง
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น่ามา  ประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ  และสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) 
“ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ 
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล 
และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) 
“สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์  ที่
รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม  และ
สนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ การกินดีอยู่ดี รวมถึง
การเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง  ความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นที่  1 ได้แก่ 
การเกษตรสร้างมูลค่า ซึ่งให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า 
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (๒) เกษตร
ปลอดภัย (๓) เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
           2) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566-2570
หมุดหมายที ่ 1 ไทยเป็นประเทศชั ้นนำด้านส ินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าส ูง                
ม ีความสอดคล ้องก ับย ุทธศาสตร ์ชาต ิ จ ำนวน  3 ด ้าน  ได ้แก ่ 1) ด ้านการสร ้างข ีด
ความสามารถในการแข่งขัน ในเป้าหมาย  42 (1) ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และ (2) ประเทศไทยมี ขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น มีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเกษตร ที่ให้ความสำคัญกับ การ
ยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความโดด
เด่น และเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่เพื่อ

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 



 ๒ 
หัวข้อ รายละเอียด 

สร้างมูลค่าให้กับสินค้า เกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิต
และการจัดการฟาร์ม 2) ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในเป้าหมาย
การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ มีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ที่ให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มี โครงสร้างกระจาย
รายได้ให้กับเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐาน
รากด้วยการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วม
ขับเคลื่อน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 3) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป ็นม ิตรต ่อสิ ่งแวดล ้อม  ใน เป ้าหมายการใช ้ประโยชน ์และสร้างการเต ิบโต บนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใน ขีดความสามารถของระบบนิเวศ มีแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตที่
เน้นหลักการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การรักษา ฟื้นฟูและสร้างใหม่  ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินความพอดี ไม่สร้าง  มลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ รวมถึงการผลิต
และการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม         
          ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความ
สมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งจะนำไปสู ่การพึ่งพาตนเอง และการ
พัฒนาตนเอง และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลุ่มเป้าหมายที่มีความตั้งใจและมี
ความพร้อมด้านการผลิต 
         จังหวัดสระบุรี เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรที่สำคัญ ทั้งข้าว พืชไร่ พืชผัก น้ำนมดิบ 
เป็นต้น มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเชื่อมโยงหลายพื้นท่ีโดยเฉพาะมีที่ตั้งใกล้กับ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวทางในการพัฒนาเพ่ือยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยี/นวัตกรรม ด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดสำหรับสินค้าเกษตร และ
อาหารปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะสินค้า ข้าว และพืชผัก โดยมุ่งเน้นการจัดการดินและ
ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุ
เป้าหมาย จึงได้ทำโครงการยกระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่ธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่ธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน ขึ้น 

๓.  วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1) ยกระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่ธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน 
2) พัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนให้เป็นต้นแบบการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

1) การผลิตสินค้าเกษตร มีการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิต 
2) มีเกษตรกรต้นแบบการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในชุมชน 
3) มีศูนย์บริการด้านดินและปุ๋ยในชุมชน 

5. ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จของ
โครงการ 
 

1) ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงร้อยละ 20  
2) ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับความรู้การจัดการดินและปุ๋ยสามารถนำไปปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 
3) ศดปช.จำนวน 13 ศูนย์ สามารถให้บริการเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ยได้  

6. ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
- เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นต้นแบบการใช้ปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ  



 ๓ 
หัวข้อ รายละเอียด 

- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนได้รับการพัฒนายกระดับสู่ธุรกิจชุมชน ให้บริการด้านดินและปุ๋ย 
ผลลัพธ์  
- เกษตรกรในชุมชนมีแหล่งให้บริการปุ๋ยที่มีคุณภาพ  
- ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร 

7. ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ 
  

ความเชื่อมโยงของโครงการ  
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ได้แก่ การเกษตรสร้างมูลค่า  
๒) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 : หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้น
นำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 3 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ในเป้าหมาย 42 (1) ประเทศไทยเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และ (2) ประเทศไทยมี ขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
3) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า 
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับผู้ประกอบการ 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยรวมทั้งอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยี/
นวัตกรรมสู่การแข่งขันตลาด 
5) ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต
ภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ความพร้อมของโครงการ :  
ดำเนินการได้ทันที  
อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อม 

8. ระยะเวลา 1 ปี  (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) 
9. กิจกรรมหลัก
ของโครงการ 

ระบุแนวทางและวิธีการดำเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และ
สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๙.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
พัฒนาศักยภาพ
ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชนสู่ธุรกิจ
บริการดินและปุ๋ย
เพ่ือชุมชน 

   

1.1 เสริมสร้างความรู้และทักษะในการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน (ศดปช.) และเกษตรกร วงเงิน 54,600 บาท 
1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านดินปุ๋ยระดับอำเภอ จำนวน 13 คน วงเงิน 2,600 บาท 
2) สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จำนวน  260 คน วงเงิน 52,000 บาท 

1.2 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วงเงิน 2,376,000 บาท 
      1) แม่ปุ๋ย 3 สูตร จำนวน 130 ตัน วงเงิน 376,000 บาท 
      2) เครื่องผสมปุ๋ยเคมี จำนวน 8 เครื่อง วงเงิน 2,000,000 บาท 
1.3 การเชื่อมโยงเครือข่าย และการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต วงเงิน 58,000 
บาท 
     1) จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยระดับจังหวัด วงเงิน 6,000 บาท 
     2) จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยระดับอำเภอ วงเงิน 52,000 บาท 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 



 ๔ 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑๐. งบประมาณ รวมงบประมาณทั้งสิ้น  2,488,600  บาท (สองล้านส่ีแสนแปดหม่ืนแปดพันหกร้อยบาท
ถ้วน) 
หมายเหตุ งบดำเนินงาน : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม 

 


