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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุม่การผลิตด้านการเกษตร 
กิจกรรม พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 
 

1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 
  - แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตร

และสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มุ่งในการเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อนให้เอื้อต่อการพัฒนาภาค
การเกษตรในระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากรยั่งยืน” โดยสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริหารจัดการทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยมีแนวทางการพัฒนา ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร Smart Farmer Smart Group และ Smart Enterprise และเสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม 

การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้นั้น ต้อง
เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม องค์กรและชุมชนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในระดับของ
การพึ่งพาตนเองและในระดับของการแข่งขัน โดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา กลไกหนึ่งท่ี
สนับสนุนให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถไปสู่เป้าหมายดังกล่าว นั่น
คือ การนำกระบวนการจัดต้ังกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มในขั้นพื้นฐานไปสู่การเช่ือมโยงเครือข่าย การมีส่วน
ร่วมการเสริมสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้มีความสามารถใน
การแสวงหาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา กำหนดแนวทางในการพัฒนา การแสวงหาและการจัดการกับ
ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด รวมท้ังการนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยี
การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรมาประยุกต์ในการขับเคล่ือนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือท้ังในด้านเชิงธุรกิจและสังคม เพื่อการกระจายรายได้ พัฒนาช่องทางการตลาดและเครือข่าย รวมท้ัง
การบริหารจัดการกองทุน เกิดการกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและการบริหาร
จัดการกลไกต่าง ๆ เพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 

ดังนั้น การดำเนินการเพื่อการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง ส่งผลให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้และ
ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม ท้ังเครือข่ายในสาขาอาชีพและเครือข่ายหลากหลาย
สาขาอาชีพด้านสหวิชาชีพ ท่ีเกี่ยวข้องทางการเกษตรท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนให้เกิด
ผู้นำเกษตรกรท่ีมีความสามารถเข้ามามีบทบาทในเวทีของการบริหารงานเกษตรต้ังแต่ในระดับชุมชน สู่ระดับท่ี
สูงขึ้นตามลำดับ จนถึงในระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังว่าจะเกื้อหนุน ให้เกิดการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่กลุ่ม องค์กรเกษตรกร เพื่อพัฒนาด้านการเกษตร ตลอดจนเศรษฐกิจฐานราก และสังคม
เกษตรต่อไป 
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3. วัตถุประสงค ์

 3.1 ยกระดับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีมีศักยภาพ ให้มีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการด้านการเกษตรเบื้องต้น รวมถึงสนับสนุนการสร้างและใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารในชุมชน 
สำหรับสร้างรายได้ หรือลดรายจ่ายให้ครัวเรือนและชุมชน 
  3.2 เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
และกลุ่มยุวเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งสู่การเป็น Smart Group มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม
เพิ่มขึ้น นำไปสู่การเป็นต้นแบบขยายผลต่อไปได้ 
 
4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 - เป้าหมาย องค์กรเกษตรกร จำนวน 8 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1. กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 2 กลุ่ม  
  2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 4 กลุ่ม  
  3. กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 2 กลุ่ม 
 - สถานท่ีดำเนินการ พื้นท่ีในจังหวัดสระบุรี 
 
5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
 5.1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  

5.1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มส่งเสริม

อาชีพการเกษตร ในรูปแบบการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ส่วนกลาง ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่ อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังวางแผน 
การขับเคล่ือนงานพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.1.2 พัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร สู่ Smart Group  
สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกกลุ่มส่งเสริมอาชีพ

การเกษตร จังหวัดละ 1 กลุ่ม (สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 10 ราย) โดยพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มท่ีมีการจัดต้ังใหม่ 
หรือเป็นกลุ่มมีผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) อยู่ในระดับปรับปรุง  
หรือปานกลาง ท่ีมีความต้องการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาสู่ Smart Group รวมถึงการพัฒนาสู่การเป็น
ผู้ประกอบการพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ หลังจากการเข้าร่วมโครงการ    
โดยดำเนินการจัดกระบวนการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร สู่ Smart Group ดังนี้ 

1) จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกลุ่ม สู่ Smart Group 
และวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน ด้วยแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)  

สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้แก่สมาชิกของ  
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร (กลุ่มละ 10 ราย) จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 2 วัน โดยมีการประเมินศักยภาพกลุ่ม
ตามแบบประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ก่อนเข้าร่วมโครงการ (ครั้งท่ี 1) และมุ่งเน้นให้เกษตรกรหรือ
กลุ่มเป็นศูนย์กลางและออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม 
การพัฒนาสินค้าและบริการ การตลาด พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการเบ้ืองต้น การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม 
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แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) เป็นต้น รวมถึงเช่ือมโยงแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) สู่การจัดทำแผนการ
ดำเนินการกลุ่ม และจัดทำแผนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสู่ Smart Group  

ท้ังนี้ สมาชิกกลุ่มฯ ท่ีได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุกคน ต้องดำเนินการประเมิน
คุณสมบัติ Smart Farmer ตามเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จากนั้นให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายบันทึกผลการประเมินตนเองก่อนการเรียนรู้ของเกษตรกร ในระบบ
ฐานข้อมูล Smart Farmer พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรขึ้นทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.) ด้วย (หากครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรรายใดมีการขึ้นทะเบียนแล้ว 
ให้เพิ่มข้อมูลของสมาชิกรายนั้นในส่วนของสมาชิกครัวเรือน) 

- จังหวัดรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ตามแบบ กสอ.1 ให้สำนักงานเกษตร
จังหวัดทราบ ภายในเดือนธันวาคม 2565 

2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) เพื่อการ
พัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร สู่ Smart Group   

(1) สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรเป้าหมาย เตรียม
แผน/รายการจัดซื้อ เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต/วัสดุสาธิต เช่น ปัจจัยการผลิต (เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช 
แกลบ มูลสัตว์ เป็นต้น) วัสดุสาธิต วัสดุการเกษตร (เช่น วัสดุเพาะชำ สแลนหรือผ้าใบ ตาข่าย อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์ เป็นต้น) วัสดุงานบ้านงานครัว (เช่น ภาชนะสำหรับใส่ของ เขียง ถ้วยตวง เป็นต้น) และปัจจัยอื่น ๆ 
โดยดำเนินการตามแผนความต้องการของกลุ่ม ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน ท้ังนี้ต้องไม่ใช่ 
การจัดซื้อครุภัณฑ์ 

(2) สำนักงานเกษตรอำเภอจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต/วัสดุสาธิต และ
ปัจจัยอื่น ๆ ตามความต้องการของกลุ่มภายใต้งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน และมอบให้กลุ่มดำเนินการ
ตามแผนการพัฒนาต่อไป 

(3) สำนักงานเกษตรอำเภอ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานเกษตร
จังหวัดทราบ 

5.1.3 พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น 
สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกกลุ่มส่งเสริมอาชีพ

การเกษตร จังหวัดละ 1 กลุ่ม (สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 10 ราย) โดยให้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรท่ีมีผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) อยู่ในระดับดี มีผลงานเด่น
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด และความเหมาะสมของพื้นท่ีเป็นลำดับแรก หากไม่สามารถคัดเลือก
กลุ่มฯ ตามคุณสมบัติดังกล่าวได้ ให้พิจารณากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีหรือ
ปานกลาง ท่ีมีศักยภาพในการบริหารจัดการสู่การเป็นการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น และพัฒนาสู่ 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรต้นแบบต่อไป โดยต้องเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
เพื่อการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต 
ด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 มาก่อน และดำเนินการจัดกระบวนการพัฒนา 
สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบ้ืองต้น ดังนี้ 

1) จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน และพัฒนาทักษะสู่
การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ด้วยแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)  

สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้แก่สมาชิกของ 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร (กลุ่มละ 10 ราย) จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 2 วัน โดยมีการประเมินศักยภาพกลุ่ม
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ตามแบบประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ก่อนเข้าร่วมโครงการ (ครั้งท่ี 1) และมุ่งเน้นให้เกษตรกรหรือ
กลุ่มเป็นศูนย์กลางและออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ทักษะการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบ้ืองต้น การบริหารจัดการด้านการผลิต
หรือบริการ การจัดทำบัญชี การจัดทำแผนธุรกิจกลุ่ม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า/บริการ การวิเคราะห์
ธุรกิจแบบ SWOT การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม แผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP) เป็นต้น รวมถึงเช่ือมโยง
แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) สู่การจัดทำแผนการดำเนินการกลุ่ม และจัดทำแผนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบ้ืองต้น และพัฒนาเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรต้นแบบต่อไป 

ท้ังนี้ สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรท่ีได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุกคน 
ใหด้ำเนินการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ตามเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จากนั้นให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายบันทึกผลการประเมินตนเองก่อนการเรียนรู้
ของเกษตรกร ในระบบฐานข้อมูล Smart Farmer พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ด้วย (หากครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรรายใดมี
การขึ้นทะเบียนแล้วให้เพิ่มข้อมูลของสมาชิกรายนั้นในส่วนของสมาชิกครัวเรือน) 

- จังหวัดรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ตามแบบ กสอ.2 – 1 ให้สำนักงานเกษตร
จังหวัดทราบ ภายในเดือนธันวาคม 2565 

2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการ
เกษตรเบื้องต้น ตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 

(1) สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรเป้าหมาย เตรียม
แผน/รายการจัดซื้อ เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต/วัสดุสาธิต เช่น ปัจจัยการผลิต (เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช 
แกลบ มูลสัตว์ เป็นต้น) วัสดุสาธิต วัสดุการเกษตร (เช่น วัสดุเพาะชำ สแลนหรือผ้าใบ ตาข่าย อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์ เป็นต้น) วัสดุงานบ้านงานครัว (เช่น ภาชนะสำหรับใส่ของ เขียง ถ้วยตวง เป็นต้น) และปัจจัยอื่น ๆ 
โดยดำเนินการตามแผนความต้องการของกลุ่ม ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน ท้ังนี้ต้องไม่ใช่ 
การจัดซื้อครุภัณฑ์ 

(2) สำนักงานเกษตรอำเภอจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต/วัสดุสาธิต และ
ปัจจัยอื่น ๆ ตามความต้องการของกลุ่มภายใต้งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน และมอบให้กลุ่มดำเนินการ
ตามแผนการพัฒนาต่อไป 

(3) สำนักงานเกษตรอำเภอ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานเกษตร
จังหวัดทราบ 

3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการเกษตร 
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และเช่ือมโยงเครือข่าย

ระหว่างสมาชิกของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร (กลุ่มละ 10 ราย) กับผู้ประกอบการเกษตรในด้านท่ีตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มฯ จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 1 วัน โดยมีเนื้อหา/ประเด็นเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบ้ืองต้น ตามประเด็นในแผน IFPP และแผนกิจกรรมกลุ่มท่ีได้
วิเคราะห์จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ (ข้อ 5.1.3 พัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรต้นแบบ ข้อย่อย 1)  
จัดกระบวนการเรียนรู้ฯ ) เพื่อนำความรู้และทักษะมาปรับใช้ในการดำเนินการ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดสินค้า
และบริการของกลุ่มต่อไป 
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- อำเภอรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ตามแบบ กสอ.2 - 2 ให้สำนักงานเกษตร
จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 

5.1.4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับจังหวัด 
สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของ

กลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 กลุ่ม เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และประเมินศักยภาพกลุ่มหลังเข้าร่วมโครงการ
ตามแบบประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) (ครั้งท่ี 2) รวมท้ังวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป  
(ผ่านระบบออนไลน์)  

- อำเภอรายงานผลการประเมินหลังการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพองค์กร
เกษตรกร (3ก) (ประเมินคร้ังที่  2) ตาม แบบ กสอ.3 ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบ ภายในวันที่   
15 สิงหาคม 2566 
 

การติดตาม กำกับ และรายงานผล (กิจกรรม 5.1.2 - 5.1.4) 
1) สำนักงานเกษตรอำเภอ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้

สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบ  
2) สำนักงานเกษตรจังหวัด ติดตามและกำกับการดำเนินโครงการฯ พร้อมท้ังจัดทำ

รายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  
3) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่ร ับผิดชอบ ติดตาม กำกับ และ

สนับสนุนในการดำเนินงานโครงการฯ 
 

หมายเหตุ  
1. จังหวัดบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบรายงานผลการ

ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (e-Project Management System) ทาง http://e-project.doae.go.th 
ทันทีที่ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ 

2. อำเภอบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร ทาง 
https://rbm.doae.go.th ตาม แบบ กสก. ที่กำหนด เม่ือดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว 

3. สำหรับกิจกรรม อบรม/สัมมนา/จัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถปรับรูปแบบการดำเนิน
กิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของจังหวัดนั้น ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน
และเป้าหมายที่กำหนด โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

 
 5.2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
  5.2.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
จังหวัดละ 1 กลุ่ม (จำนวน 10 ราย) โดยพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มท่ีมีผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
ศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อยู่ในระดับปรับปรุงหรือระดับปานกลาง ท่ีมี
ความต้องการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group ท้ังนี้ต้องเป็นกลุ่มท่ียัง
ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่ อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group 
ปีงบประมาณ 2562 – 2565 ซึ่งหลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีผลการประเมินศักยภาพกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย 1 ระดับ โดยดำเนินการจัดกระบวนการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group ดังนี้  
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   1) จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน และจัดทำแผนพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group จำนวน 1 กลุ่ม (10 ราย) จำนวน 1 ครั้ง (2 วัน) 
  วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart 
Group ประเมินสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นท่ี/ชุมชน จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร สู่ Smart Group และพัฒนาศักยภาพตามแผนฯ 
  สถานท่ีจัดเวทีถ่ายทอดความรู้  
     1) ท่ีทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีได้รับการคัดเลือก  
     2) สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นท่ี 
     3) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นท่ี 
     4) ศูนย์ ส่ง เสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ขยายพันธุ์พื ช ศูนย์ ส่ง เสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ 
     5) สถานท่ีอื่นๆ ตามความเหมาะสม  

องค์ความรู้ท่ีจำเป็น เช่น 
1) การจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ 
2) การประเมินสถานการณ์และการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม 
3) การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
4) การจัดทำแผนการผลิตรายกลุ่ม (GFPP)  
5) ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ  
6) ทักษะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
7) การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร เช่น การบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาสินค้า

และบริการ การพัฒนาความรู้ของสมาชิก การจัดการเทคโนโลยี การจัดการทุนและทรัพยากร และการตลาด 
เป็นต้น  
  รูปแบบเวทีถ่ายทอดความรู้ : เช่น การบรรยาย การสาธิตและฝึกปฏิบัติ และการศึกษา
ดูงาน เป็นต้น 
  เครื่องมือท่ีใช้จัดเวทีถ่ายทอดความรู้  : เช่น บัตรคำ แผนผังต้นไม้ แผนท่ีความคิด 
(Mind Map) เส้นแบ่งเวลา (Time Line) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) แผนการผลิตรายกลุ่ม (GFPP) และ
แบบประเมินการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นต้น 
  ขั้นเตรียมการ  
  สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ 
  1) ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ แก่ทีมงาน และ
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 
  2) ติดต่อประสานวิทยากร และแจ้ง วัน เวลา สถานท่ี ในการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้
ใหแ้ก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  
  3) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ด้วย 
(หากครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรายใดมีการขึ้นทะเบียนแล้วให้เพิ่มข้อมูลของสมาชิกรายนั้น 
ในส่วนของสมาชิกครัวเรือน และในกรณีท่ีสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ไม่มีพื้นท่ี
การเกษตร ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร) 
 ขั้นตอนการดำเนินงาน   

1) สมาชิกกลุ่มแม่บ้ านเกษตรกรท่ี เข้าร่วมโครงการฯ ทำการประเมินตนเอง  
ด้วยแบบฟอร์มการสำรวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ จากนั้นให้เจ้าหน้าท่ี
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หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบฐานข้อมูล Smart Farmer (กรณีเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ให้เกษตรกรทำการประเมินตนเองด้วย แต่ไม่ต้องบันทึกลง
ระบบฐานข้อมูล) 

2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทำการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร 
(3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ) และให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวมเก็บรวบรวมแบบฟอร์มฯ 
เพื่อใช้ในการประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการฯ 

3) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร การประเมินสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นท่ี/ชุมชน 
การจัดทำแผนการผลิตรายกลุ่ม (GFPP) และการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  

4) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
ร่วมกันประเมินสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นท่ี/ชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group 

5) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
ร่วมกันเตรียมแผน/รายการจัดซื้อปัจจัยการผลิต (เช่น ผลผลิตทางการเกษตร วัตถุดิบในการแปรรูป เป็นต้น) 
เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการแปรรูป (เช่น ภาชนะสำหรับใส่ของ เขียง ถ้วยตวง เครื่องช่ัง บรรจุภัณฑ์ และ
สต๊ิกเกอร์ เป็นต้น) สำหรับดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group ท่ี
สอดคล้องกับแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group ในข้อ 4)    

6) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร สู่ Smart Group ตามแผน ฯ  
  ผลที่เกิดขึ้น (Output)  
  1) มีผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ           
  2) มีผลการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 
  3) มีแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group เช่น แผนการผลิต
รายกลุ่ม (GFPP) เป็นต้น 
  4) มีแผน/รายการจัดซื้อปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการแปรรูป สำหรับ
ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแมบ่้านเกษตรกร สู่ Smart Group 
   5) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม  
สู่ Smart Group 
  การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
  1) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตามการดำเนินงานแก่
สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  
  2) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
  2.1) จังหวัดบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบ
ราย งาน ผลการป ฏิ บั ติ งาน ส่ ง เสริ ม ก าร เกษ ตร  (e-Project Management System) ทาง http://e-
project.doae.go.th ทันทีที่ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ  
 2.2) อำเภอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ 5.2.1 ข้อ 1) การจัดเวทีถ่ายทอด
ความรู้ฯ ตามแบบ กมบ.SG 1 ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบภายในเดือนธันวาคม 2565 หรือทาง  
E-mail : kaset6228@gmail.com    
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   2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group 
จำนวน 1 กลุ่ม  
   วัตถุประสงค์ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
สู่ Smart Group ตามแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group ของกลุ่ม ท่ีได้จากการ
ดำเนินกิจกรรมท่ี 5.2.1 ข้อ 1) การจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ฯ 
 ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 1) สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดจำแนกหมวดหมู่ของปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์
ในการแปรรูปท่ีจำเป็น สำหรับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group และคำนวณ
งบประมาณใหเ้พียงพอกับรายการส่ิงของท่ีต้องการจัดซื้อ  
 2) สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดซื้อปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการแปรรูป  
ตามแผน/รายการจัดซื้อท่ีได้จากการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ฯ ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน  
โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ต้องไม่ใช่การจัดซื้อครุภัณฑ์   
 3) สำนักงานเกษตรอำเภอ นัดหมายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  
และทำการส่งมอบปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการแปรรูปท่ีจำเป็น สำหรับดำเนินกิจกรรมในการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group พร้อมท้ังจัดทำบัญชีรายการส่ิงของท่ีจัดซื้อของกลุ่ม
  
 4) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group ตามแผนท่ีวางไว้  
 
  ขั้นตอนหลังการดำเนินงาน 
  เมื่อเสร็จส้ินการดำเนินกิจกรรมท่ี 5.2.1 ข้อ 2) สนับสนนุค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group  ให้สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการ ดังนี้ 
  1) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ประเมินคุณสมบัติของ 
Smart Farmer ด้วยแบบฟอร์มการสำรวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer หลังเข้าร่วมโครงการฯ 
จากนั้นให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบฐานข้อมูล Smart Farmer 
  2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทำการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร 
(3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (หลังการเข้าร่วมโครงการฯ) และให้เจ้าหน้า ท่ีเก็บรวบรวมแบบฟอร์มฯ 
เพื่อใช้ในการประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการฯ 
        3) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ประเมินผลการดำเนินงาน
เชิงคุณภาพ กสก. (กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) ตามแบบสัมภาษณ์เพื่อ
ประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร ปี 2566  
 ผลท่ีเกิดขึ้น (Output)    
   1) มีผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer หลังเข้าร่วมโครงการฯ  
   2) มีผลการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร หลังเข้าร่วมโครงการฯ 
   3) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group    
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   การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
  1) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตาม การ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงาน
เกษตรอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ   
  2) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
  2.1) จังหวัดบันทึกข้อมูลผลการปฏิบั ติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (e-Project Management System) ทาง http://e-
project.doae.go.th ทันทีที่ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ  
  2.2) อำเภอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ 5.2.1 ข้อ 2) สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group พร้อม CD ไฟล์ภาพการดำเนินงานในแต่ละ
กิจกรรม จำนวน 1 ชุด ตามแบบ กมบ.SG 2 ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบภายในเดือนพฤษภาคม2566 
หรือทาง E-mail : kaset6228@gmail.com 
   2.3) อำเภอบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการเกษตร ทาง https://rbm.doae.go.th ตาม แบบ กสก (กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 

  5.2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น 
   สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
จังหวัดละ 1 กลุ่ม (จำนวน 10 ราย) โดยพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มท่ีมีผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
ศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อยู่ในระดับดีและเป็นต้นแบบของจังหวัด ท่ีมี
ความต้องการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นเป็นลำดับแรก หากไม่ สามารถ
คัดเลือกกลุ่มฯ ตามคุณสมบัติดังกล่าวได้ ให้พิจารณากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีหรือ
ปานกลาง ท่ีมีศักยภาพในการบริหารจัดการสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น และพัฒนาสู่กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรต้นแบบต่อไป ซึ่งหลังจากการเข้าร่วมโครงการต้องมผีลการประเมินศักยภาพกลุ่ม เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 
ระดับ โดยดำเนินการจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร
เบ้ืองต้น ดังนี้ 

1) สัมมนาเชิงปฏิบั ติการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น  

    กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ในรูปแบบการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตรระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ส่วนกลาง วิทยากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
จำนวน 260 คน  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรเบ้ืองต้นให้กับเจ้าหน้าท่ีและผู้แทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมท้ัง
กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบ้ืองต้น และออกแบบ
หลักสูตรการฝึกอบรมฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรเบื้องต้น จำนวน 1 กลุ่ม (10 ราย) จำนวน 1 ครั้ง (2 วัน) 
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  วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ายทอดความรู้ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร ประเมิน
สถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นท่ี/ชุมชน และจัดทำแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบ้ืองต้น 
  สถานท่ีจัดอบรม 
     1) ท่ีทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีได้รับการคัดเลือก  
     2) สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นท่ี 
     3) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นท่ี 
     4) สถานท่ีอื่นๆ ตามความเหมาะสม  

องค์ความรู้ท่ีจำเป็น เช่น 
1) การบริหารจัดการธุรกิจเกษตร 
2) การประเมินสถานการณ์และการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม 
3) การจัดทำแผนการผลิตรายกลุ่ม (GFPP)  
4) การจัดทำแผนธุรกิจเกษตร 
5) ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ  
6) ทักษะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
7) การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร เช่น การบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาสินค้า

และบริการ การพัฒนาความรู้ของสมาชิก การจัดการเทคโนโลยี การจัดการทุนและทรัพยากร และการตลาด 
เป็นต้น 
  รูปแบบการจัดอบรม : เช่น การบรรยาย การสาธิตและฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน 
เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  เครื่องมือท่ีใช้จัดอบรมฯ : เช่น ส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ บัตรคำ แผนผังต้นไม้ แผนท่ี
ความคิด (Mind Map) เส้นแบ่งเวลา (Time Line) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) แผนการผลิตรายกลุ่ม 
(GFPP) และแบบประเมนิการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นต้น 
  ขั้นเตรียมการ  
  สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ 
  1) ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ แก่ทีมงาน และ
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 
  2) ติดต่อประสานวิทยากร และแจ้ง วัน เวลา สถานท่ี ในการจัดอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบ้ืองต้น ใหแ้ก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้า
ร่วมโครงการฯ  
  3) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)  
(หากครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรายใดมีการขึ้นทะเบียนแล้วให้เพิ่มข้อมูลของสมาชิกรายนั้นใน
ส่วนของสมาชิกครัวเรือน และในกรณีท่ีสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ไม่มีพื้นท่ีการเกษตร 
ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร) 
 ขั้นตอนการดำเนินงาน   

1) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทำการประเมินตนเอง ด้วย
แบบฟอร์มการสำรวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ จากนั้นให้เจ้าหน้าท่ีหรือ
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบฐานข้อมูล Smart Farmer (กรณีเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ให้เกษตรกรทำการประเมินตนเองด้วย แต่ไม่ต้องบันทึกลง
ระบบฐานข้อมูล) 
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2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทำการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร 
(3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ) และให้เจ้าหน้าท่ีเก็บรวบรวมแบบฟอร์มฯ เพื่อใช้ใน
การประเมนิผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการฯ  
  3) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น  โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับ  
การบริหารจัดการธุรกิจเกษตร การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า/บริการ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรการทำแบรนด์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านการตลาดและการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
สินค้า โอกาสและการเข้าถึงแหล่งทุน การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม และการเช่ือมโยงการจัดทำแผนการผลิต
รายกลุ่ม (GFPP) สู่การจัดทำแผนธุรกิจเกษตร ท่ีมุ่งเน้นให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และ
ออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบ้ืองต้น 

4) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
ร่วมกันประเมินสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นท่ี/ชุมชน และจัดทำแผนธุรกิจเกษตรของกลุ่มฯ 

5) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
ร่วมกันเตรียมแผน/รายการจัดซื้อปัจจัยการผลิต (เช่น ผลผลิตทางการเกษตร วัตถุดิบในการแปรรูป เป็นต้น) 
เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการแปรรูป (เช่น ภาชนะสำหรับใส่ของ เขียง ถ้วยตวง เครื่องช่ัง บรรจุภัณฑ์ และ
สต๊ิกเกอร์ เป็นต้น) และค่าใช้จ่ายในการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์และสต๊ิกเกอร์ ฯลฯ สำหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบ้ืองต้น ท่ีสอดคล้องกับแผน
ธุรกิจเกษตรของกลุ่มฯ ในข้อ 4)   

   
  ผลที่เกิดขึ้น (Output)  
  1) มีผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ           
  2) มีผลการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 
  3) มีแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบ้ืองต้น
เช่น แผนธุรกิจเกษตรกรของกลุ่ม เป็นต้น 
  4) มีแผน/รายการจัดซื้อปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการแปรรูป และ
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์และสต๊ิกเกอร์ เพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบ้ืองต้นตามแผนธุรกิจ  
   5) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบ้ืองต้น 
  การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
  1) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
   2) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ  รายงานผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
  2.1) จังหวัดบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบ
ราย งาน ผลก ารป ฏิ บั ติ งาน ส่ ง เส ริ ม ก าร เก ษ ต ร  (e-Project Management System) ท าง  http://e-
project.doae.go.th ทันทีที่ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ  
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       2.2) อำเภอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ 5.2.2 ข้อ 2) จัดอบรมหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ตามแบบ กมบ.ABiz 1 
ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบภายในเดือนธันวาคม 2566 หรือทาง E-mail : kaset6228@gmail.com 

3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรเบื้องต้นตามแผนธุรกิจ จำนวน 1 กลุ่ม 
   วัตถุประสงค์ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ตามแผนธุรกิจเกษตรของกลุ่ม ท่ีได้จากการดำเนินกิจกรรมท่ี 5.2.2 ข้อ 2) 
อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบ้ืองต้น  
 ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 1) สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดจำแนกหมวดหมู่ของปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์
ในการแปรรูป และค่าใช้จ่ายในการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์และสต๊ิกเกอร์ ท่ีจำเป็น สำหรับการพัฒนา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นตามแผนธุรกิจ และคำนวณงบประมาณให้
เพียงพอกับรายการส่ิงของท่ีต้องการจัดซื้อ  
 2) สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดซื้อปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการแปรรูป และ
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์และสต๊ิกเกอร์ ท่ีจำเป็นตามแผน/รายการจัดซื้อท่ีได้จากการจัด
อบรมฯ ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ต้อง
ไม่ใช่การจัดซื้อครุภัณฑ์   
 3) สำนักงานเกษตรอำเภอ นัดหมายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ และทำ
การส่งมอบปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการแปรรูป บรรจุภัณฑ์และสต๊ิกเกอร์ ท่ีจำเป็น สำหรับดำเนิน
กิจกรรมในการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบ้ืองต้นตามแผนธุรกิจ พร้อมท้ัง
จัดทำบัญชีรายการส่ิงของท่ีจัดซื้อของกลุ่ม  
 4) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบ้ืองต้น ตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้  
  ขั้นตอนหลังการดำเนินงาน 
  เมื่อเสร็จส้ินการดำเนินกิจกรรมท่ี 5.2.2 ข้อ 2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นตามแผนธุรกิจ ให้สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการดังนี้ 
  1) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ประเมินคุณสมบัติของ 
Smart Farmer ด้วยแบบฟอร์มการสำรวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer หลังเข้าร่วมโครงการฯ 
จากนั้นให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบฐานข้อมูล Smart Farmer 
  2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทำการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร 
(3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (หลังการเข้าร่วมโครงการฯ) และให้เจ้าหน้าท่ีเก็บรวบรวมแบบฟอร์มฯ 
เพื่อใช้ในการประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการฯ 
        3) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ประเมินผลการดำเนินงาน
เชิงคุณภาพ กสก. (กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) ตามแบบสัมภาษณ์เพื่อ
ประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร ปี 2566  
 
 
 



- 13 - 

 

 ผลท่ีเกิดขึ้น (Output)    
   1) มีผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer หลังเข้าร่วมโครงการฯ  
   2) มีผลการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร หลังเข้าร่วมโครงการฯ 
   3) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการ
พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นตามแผนธุรกิจ    
   การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
  1) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตาม การ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นตามแผนธุรกิจ แก่สำนักงาน
เกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ   
  2) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
  2.1) จังหวัดบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบ
ราย งาน ผลการป ฏิ บั ติ งาน ส่ ง เสริ ม ก ารเกษ ตร  (e-Project Management System) ทาง  http://e-
project.doae.go.th ทันทีที่ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ  
  2.2) อำเภอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ 5.2.2 ข้อ 3) สนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพื่อการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นตามแผนธุรกิจ พร้อม CD ไฟล์
ภาพการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม จำนวน 1 ชุด ตามแบบ กมบ.ABiz 2 ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 หรือทาง E-mail : kaset6228@gmail.com 

4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการเกษตร  
จำนวน 1 กลุ่ม (10 ราย) จำนวน 1 ครั้ง (1 วัน) 

วัตถุประสงค์ : เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินธุรกิจเกษตรและเช่ือมโยงเครือข่าย
ระหว่างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ กับผู้ประกอบการเกษตร 

องค์ความรู้ท่ีจำเป็น เช่น 
1) จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
2) ทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
3) การจัดกระบวนแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
4) ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ 
5) การสร้างและเช่ือมโยงเครือข่าย 
ขั้นเตรียมการ 
สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ 
1) ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ แก่ทีมงาน และเจ้าหน้าท่ี

ผู้เกี่ยวข้อง 

2) ติดต่อประสานงานวิทยากร ผู้ประกอบการเกษตร และแจ้ง วัน เวลา สถานท่ี ในการ
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และเช่ือมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการเกษตร ใหแ้ก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินงานจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และเช่ือมโยงเครือข่าย

กับผู้ประกอบการเกษตร 
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ผลท่ีเกิดขึ้น (Output) 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินธุรกิจเกษตร

และเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ กับผู้ประกอบการเกษตร และนำ
ความรู้และทักษะท่ีได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่ม 
  การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
  1) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้และเช่ือมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการเกษตร แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  
  2) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
  2.1) จังหวัดบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบ
ราย งาน ผลการป ฏิ บั ติ งาน ส่ ง เสริ ม ก ารเกษ ตร  (e-Project Management System) ทาง  http://e-
project.doae.go.th ทันทีที่ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ  
  2.2) อำเภอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ 5.2.2 ข้อ 4) กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการเกษตร พร้อม CD ไฟล์ภาพการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
จำนวน 1 ชุด ตามแบบ กมบ.ABiz 3 ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบภายในเดือนสิงหาคม2566 หรือทาง 
E-mail : kaset6228@gmail.com 
   2.3) อำเภอบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการเกษตร ทาง https://rbm.doae.go.th ตาม แบบ กสก (กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) ภายในเดือนสิงหาคม 2566 

5) จัดทำเอกสารเผยแพ ร่ เร่ือง การพัฒนากลุ่มแม่บ้ าน เกษตรกรสู่การเป็ น
ผูป้ระกอบการเกษตรเบื้องต้น 

    กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำเอกสารเผยแพร่ เรื่อง การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่
การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น จำนวน 1 เรื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่
การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบ้ืองต้น  

หมายเหตุ  ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่ได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สามารถปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และมาตรการของจังหวัดนั้น ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด 
โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

 5.3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร 
5.3.1 เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง  

5.3.1.1 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง 
(Smart Group)  

1) อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน  
2 อำเภอๆ ละ 1 กลุ่ม ๆ ละไม่น้อยกว่า 15 ราย รวม 30 ราย  
 (1) สำนักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 2 กลุ่ม ท่ีมีความ
ต้องการและมีความพร้อมท่ีจะพัฒนาศักยภาพกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรตาม
หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย  1 ระดับ หลังจากการเข้าร่วม
โครงการ 
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 (2) สำนักงานเกษตรอำเภอ ประเมินศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ก่อน เข้าร่วม
โครงการ (แบบประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก)) พร้อมท้ังกำหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกันกับกลุ่มยุว
เกษตรกร ให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีและตอบสนองความต้องการของกลุ่ม และแจ้งแผนปฏิบัติงานให้
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  
 (3) สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามความต้องการของกลุ่ม 
ยุวเกษตรกรและมีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี กลุ่มละไม่น้อยกว่า 15 ราย เพื่อกระตุ้นหรือเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เน้นให้กลุ่มยุวเกษตรกรเป็นศูนย์กลางและออกแบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยมีเนื้อหา/ประเด็น/หัวข้อการเรียนรู้เป็นความรู้หรือประสบการณ์ท่ีกลุ่มยุวเกษตรกรยังขาด การฝึก
ทักษะด้านการเกษตรขั้นพื้นฐาน และครอบคลุมด้านการพัฒนากระบวนการกลุ่ม 5 ด้าน ได้แก่ 
  - การบริหารจัดการกลุ่ม 
  - การบริหารทุนและทรัพยากร 
  - การพัฒนาความรู้และความสามารถของสมาชิก 
  - กระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการ 
  - สาธารณประโยชน์/การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 (4) สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดเก็บข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ
ตามแบบจัดเก็บข้อมูลองค์กรเกษตรกร (3ก) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานให้สำนักงานเกษตรจังหวัด
ทราบ 
 (5) สำนักงานเกษตรจังหวัด ติดตามและกำกับการดำเนินโครงการ พร้อมท้ัง
บันทึกแผน - ผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (e-
Project)  
 ท้ังนี้  สามารถปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะการเกษตรและเคหกิจเกษตร 
จำนวน 2 อำเภอ ๆ ละ 1 กลุ่ม รวม 2 กลุ่ม 
 (1) สำนักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรจากเป้าหมายของ
กิจกรรมข้อ 1) อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 2 กลุ่ม สนับสนุน
วัสดุหรือปัจจัยการผลิตเพื่อการพัฒนาทักษะการเกษตรและเคหกิจเกษตร  
  (2) สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับกลุ่มยุวเกษตรกรเป้าหมาย จัดทำแผน 
การดำเนินกิจกรรมท่ีจะฝึกปฏิบัติ ใหส้อดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร 
 (3) สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดซื้อวัสดุหรือปัจจัยการผลิตในการฝึกและ
พัฒนาทักษะให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาและความต้องการของกลุ่มยุวเกษตรกร ให้
เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี เพื่อพัฒนาความรู้ ฝึกทักษะและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร เช่น ด้านการเกษตร 
เคหกิจเกษตร การพัฒนาผลงาน/กิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกร การตลาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
 (4) สำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้สำนักงานเกษตร
จังหวัดทราบ 
 (5) สำนักงานเกษตรจังหวัด ติดตามและกำกับการดำเนินโครงการ พร้อมท้ัง
บันทึกแผน - ผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบรายงานผลการปฏิ บัติงานส่งเสริมการเกษตร (e-
Project)  
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 3) สำนักงานเกษตรอำเภอ ติดตามผลการนำไปปฏิบัติของกลุ่มยุวเกษตรกรและ
ประเมินศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร หลัง เข้าร่วมโครงการ (แบบประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก)) 
จากนั้นทำการบันทึกข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกรและผลการประเมินศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ  
ผ่านทางเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง (SF/YSF/3ก) (https://ffgdev.doae.go.th) 
  ท้ังนี้ สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบ การบันทึกข้อมูล แนวทางการประเมิน
และแบบฟอร์มการประเมินท่ีหน้าเว็บไซต์ https://ffgdev.doae.go.th 

 4) สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุว
เกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group) (กิจกรรมข้อ 1) และข้อ 2)) ตามแบบฟอร์ม
การรายงานท่ีกำหนด ส่งใหส้ำนักงานเกษตรจังหวัด ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
 5) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ติดตาม กำกับ และดูแลการดำเนิน
โครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน 
 6) กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ เพื่อ
กำหนดแนวทางการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในปีต่อไป 
 

5.3.1.2 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานยุวเกษตรกร  
1) จัดงานวันยุวเกษตรกรโลก  
 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมงานวันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H 

Day) จำนวน 1 ครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของยุวเกษตรกร ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของยุว
เกษตรกร ผ่านนิทรรศการแสดงผลงาน และมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองวันยุวเกษตรกรโลก  (Global 4-H 
Day) พร้อมกับประเทศท่ีมีการดำเนินงาน 4-H ท่ัวโลก ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน ของทุกปี 

 ท้ังนี้  สามารถปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

5.3.2 การแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรระหว่างประเทศ  
5.3.2.1 เตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับ

สภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) จำนวน 10 ราย ระยะเวลา 90 วัน  
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไป

ฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปล่ียนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) เพื่อให้ผู้นำเยาวชน
เกษตรพัฒนาทักษะอาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริงในฟาร์มเกษตรกรญี่ปุ่นและนำความรู้และประสบการณ์ 
มาปรับใช้พัฒนาอาชีพของตนเองและเผยแพร่สู่ชุมชนได้ รวมท้ังการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเกษตรกรของท้ังสองประเทศ ระยะเวลาการฝึกอบรม เป็นเวลา 11 เดือน ผู้สำเร็จการ
ฝึกอบรมจะมีประสบการณ์โลกทัศน์กว้างไกล รับทราบสถานการณ์การเกษตรในต่างประเทศ มีทักษะในการ
บริหารจัดการและการทำงานในฟาร์ม โดยกำหนดขั้นตอนกระบวนการ ดังนี้  

(1) การคัดเลือกเยาวชนเกษตรกรไทย ผ่านการรับสมัครต้ังแต่ในระดับพื้นท่ี 
สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัต ิตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริม
การเกษตรประกาศ เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ีดูแลรับผิดชอบ พิจารณาคัดเลือก
โดยการสอบสัมภาษณ์ แล้วแจ้งรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกระดับเขตให้กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อตรวจสอบ
และรวบรวมรายช่ือส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการฯ พร้อมด้วยสำนัก
การเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยงาน
อีกครั้งเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี 
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(2) การฝึกอบรมพื้นฐานโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในปะเทศ
ญี่ปุ่น ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี มีการฝึกอบรมด้านวิชาการการเกษตร การใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมทั้งภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแก่ผู้เข้าอบรม  

(3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
พื้นฐานฯ เพื่อเดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

(4) ประชุมประจำปีระหว่างสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรประเทศญี่ปุ่น 
(JAEC) กับประเทศต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมโครงการ  

(5) ดำเนินงานติดตามนิเทศงานเยาวชนเกษตรท่ีได้รับคัดเลือกให้ไปฝึกงาน  
ณ ประเทศญี่ปุ่น  

ท้ังนี้  สามารถปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

5.3.2.2 แลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรและผู้นำยุวเกษตรกรกับเกาหลีใต้  
5.3.2.3 แลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับวิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบูจิ ประเทศญ่ีปุ่น  
5.3.2.4 ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร เกษตรกร 

และเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (โครงการแลกเปลี่ยนโคอิบูจิ) 
ท้ังนี้ สามารถปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 
 5.4 การส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารระดับชุมชน 
  5.4.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารระดับชุมชน 
   1) สัมมนาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารระดับชุมชน 

    กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาการขับเคล่ือนงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร
ระดับชุมชน ในรูปแบบการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร
ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ส่วนกลาง วิทยากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 410 คน  เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารให้กับเจ้าหน้าท่ีและ
ผู้แทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมท้ังวางแผนการขับเคล่ือนงานส่งเสริมความมั่นคงด้าน
อาหารระดับชุมชนและงานพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.4.2 ส่งเสริมการสร้างความม่ันคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 
  สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ พิจารณาคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ในพื้นท่ีเป้าหมายจังหวัดละ 1 กลุ่ม (จำนวน 10 ราย) โดยเป็นกลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมความม่ันคง
ด้านอาหารระดับชุมชนมาก่อน และมีความพร้อมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นท่ีดำเนินงานโครงการฯ ดังนี ้ 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นท่ีดำเนินงานโครงการฯ (โดยพิจารณาจากข้อใดข้อหนึ่ง) 
   1) เป็นพื้นท่ีเส่ียงต่อความมั่นคงด้านอาหาร 
   2) เป็นพื้นท่ี ท่ีมี ค่าข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน           
ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2566 
– 2570  โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด ดังนี้ 
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   2.1) ด้านสุขภาพดี 
   2.2) ด้านสภาพแวดล้อม 
   2.3) การมีงานทำและรายได้  
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2566 – 2570  ยังไม่ได้ประกาศใช้               
ให้พิจารณาคัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีค่าข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ไปพลางก่อน 
   3) เป็นพื้นท่ีท่ีมีการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร (กรณีท่ีพื้นท่ี
ดำเนินงานโครงการฯ ไม่มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้รวมกลุ่มสตรีในภาคการเกษตรในพื้นท่ี แล้วจัดต้ังเป็นกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร โดยให้ดำเนินการตามคู่มือจัดต้ังกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่า
ด้วยคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พ.ศ. 2557 และระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยคณะกรรมการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564)  
   4) เป็นพื้นท่ีท่ีมีความพร้อมในการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน 
สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและ
ชุมชน ดังนี้ 

1) จัดเวทีถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะการสร้างความม่ันคงด้านอาหาร วิเคราะห์
ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน และจัดทำแผนการสร้างความม่ันคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและ
ชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม (10 ราย) จำนวน 1 ครั้ง (2 วัน) 
  วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ายทอดความรู้การสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับ
ชุมชน ประเมินสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นท่ี/ชุมชน จัดทำแผนและพัฒนาทักษะการสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 
  สถานท่ีจัดเวทีถ่ายทอดความรู้  
     1) ท่ีทำการกลุ่มเป้าหมายท่ีทำการคัดเลือก  
     2) สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นท่ี 
     3) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นท่ี 
     4) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ 
     5) สถานท่ีอื่นๆ ตามความเหมาะสม  
  องค์ความรู้ท่ีจำเป็น เช่น   
     1) การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร 
     2) การประเมินสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร  
     3) การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
     4) การจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ 
     5) การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร 
     6) การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 
   7) ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ  
   8) ทักษะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
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   9) ความรู้ด้านการเกษตร เช่น การผลิตและขยายพันธุ์พืช การป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชโดยชีววิธี และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เป็นต้น 
   10) ความรู้ด้านเคหกิจเกษตร เช่น การประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ 
การถนอมและแปรรูปอาหารเพื่อบริโภคและเพิ่มรายได้ การจัดการบ้านเรือนและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการประกอบอาชีพ และการจัดทำบ้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ เป็นต้น 
ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร เช่น การผลิตและขยายพันธุ์พืช  
การปอ้งกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เป็นต้น 
จากศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ ในพื้นท่ีเป็นลำดับแรก 
  รูปแบบการเวทีถ่ายทอดความรู้ : เช่น การบรรยาย การสาธิตและฝึกปฏิบัติ  
และการศึกษาดูงาน เป็นต้น 
  เครื่องมือท่ีใช้จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ : เช่น บัตรคำ แผนผังต้นไม้ แผนท่ีความคิด 
(Mind Map) แผนท่ีอาหารชุมชน ปฏิทินอาหาร เส้นแบ่งเวลา (Time Line) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) 
แผนการผลิตรายบุคคลและกลุ่ม (IFPP) แบบประเมินการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร และแบบฟอร์มการประเมินผลความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน เป็นต้น 
  ขั้นเตรียมการ  
  สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ 
  1) ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ แก่ทีมงาน และ
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 
  2) ติดต่อประสานวิทยากร และแจ้ง วัน เวลา สถานท่ี ในการจัดเวทีถ่ายทอด
ความรู้ใหแ้ก่กลุ่มแม่บ้านเกษตกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  
  3) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)  
(หากครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรายใดมีการขึ้นทะเบียนแล้วให้เพิ่มข้อมูลของสมาชิกรายนั้นใน
ส่วนของสมาชิกครัวเรือน และในกรณีท่ีสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ไม่มีพื้นท่ีการเกษตร 
ไม่ต้องขึน้ทะเบียนเกษตรกร) 
  ขั้นตอนการดำเนินงาน   
  1) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทำการประเมินตนเอง ด้วย
แบบฟอร์มการสำรวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ จากนั้นให้เจ้าหน้าท่ีหรือ
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบฐานข้อมูล Smart Farmer (กรณีเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ให้เกษตรกรทำการประเมินตนเองด้วย  แต่ไม่ต้องบันทึกลง
ระบบฐานข้อมูล) 
  2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทำการประเมินศักยภาพองค์กร
เกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ) และให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวมเก็บรวบรวม
แบบฟอร์มฯ เพื่อใช้ในการประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการฯ 
  3) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ โดยมีเนื้อหา/
หลักสูตร เกี่ยวกับการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน การประเมินสถานการณ์เพื่อ
วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นท่ี/ชุมชน การทำแผนท่ีอาหารชุมชน การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล/กลุ่ม 
(IFPP/GFPP) และการจัดทำแผนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน  
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  4) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทำการประเมินสถานการณ์
ความมั่นคงด้านอาหาร (ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ) ด้วยแบบฟอร์มการประเมินผลความมั่นคงด้านอาหารใน
ครัวเรือนและชุมชน และให้เจ้าหน้าท่ีเก็บรวบรวมแบบฟอร์มฯ เพื่อใช้ในการประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการฯ  
  5) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ นำผลท่ีได้จากข้อท่ี 4) มาวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นท่ี/ชุมชน โดยร่วมกันจัดทำแผนท่ีอาหารของ
ชุมชน และจัดทำแผนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน   
 6) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ร่วมกันวางแผนการจัดซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อดำเนินกิจกรรมการสร้างแหล่งอาหารเพื่อการบริโภค 
ในครัวเรือนและชุมชน ให้สอดคล้องกับแผนการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ฯ ของกลุ่ม ในข้อ 5)  
  7) รับสมัครและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบบ้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพจาก
ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อย จำนวน 3 ครัวเรือน จากคุณสมบัติ ดังนี้ 
  - มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบ 
  - มีความสามารถในการผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือนได้ตลอดปี 
  - สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้/ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้ 
  - มีการจัดการบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพการเกษตรท่ีดี 
  8) เจ้าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ ดำเนินการพัฒนาทักษะการสร้าง 
ความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและด้านเคหกิจเกษตร เช่น การปลูกพืช/เล้ียงสัตว์ การขยายพันธุ์พืช/
สัตว์ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การเก็บสำรองเมล็ดพันธุ์ การถนอมอาหารและการแปรรูปเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือนและชุมชน เป็นต้น 
  ผลที่เกิดขึ้น (Output)  
  1) มีผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer กอ่นเข้าร่วมโครงการฯ           
  2) มีผลการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 
  3) มีผลการประเมินความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ 
  4) มีแผนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 
ได้แก่ แผนการผลิตรายบุคคล แผนการผลิตของกลุ่ม (แปลงรวม) และภาพแผนท่ีอาหารชุมชน 
  5) มีแผนการจัดซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อดำเนินกิจกรรมการสร้างแหล่งอาหารเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือนและชุมชน  
  6) มีรายช่ือครัวเรือนต้นแบบบ้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ 
  7) มีทักษะในการดำเนินกิจกรรมสร้างแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
และชุมชน 
  การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
  1) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานแก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ
   2) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 



- 21 - 

 

        2.1 ) จั งห วัดบันทึกข้อ มูลผลการปฏิ บั ติ งานและการใช้จ่ าย
งบประมาณ ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (e-Project Management System) ทาง 
http://e-project.doae.go.th ทันทีที่ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ  
        2.2) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่  5.4.2 ข้อ 1) การจัดเวที
ถ่ายทอดความรู้ฯ ตามแบบ คมค.1 ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบภายในเดือนมกราคม 2566 หรือทาง  
E-mail : kaset6228@gmail.com 

2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน  

จังหวัดละ 1 กลุ่ม  
    วัตถุประสงค์ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างแหล่งอาหารเพื่อการบริโภค 
ในครัวเรือนและชุมชน ตามแผนการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ฯ ของกลุ่ม ท่ีได้จากการดำเนินกิจกรรมท่ี 
5.4.2 ข้อ 1) การจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ฯ 
    รูปแบบการสร้างแหล่งอาหาร  
   - แปลงรายบุคคล : ดำเนินการในบริเวณพื้นท่ีบ้านของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
   - แปลงรวม : ดำเนินการในพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ของชุมชน หรือพื้นท่ีของ
โรงเรียน หรือพื้นท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำประโยชน์จากเจ้าของท่ีดิน หรือพื้นท่ีตามท่ีระบุไว้ในแผนการสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร เป็นต้น   
   องค์ความรู้ท่ีจำเป็น เช่น  
  1) การปลูกผักปลอดสารพิษ 
  2) การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  
  3) กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย  
  4) การประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ  
  5) การถนอมและแปรรูปอาหาร 
  6) การขยายพันธุ์พืช และการเก็บเมล็ดพันธุ์ 
  7) การดำเนินงานกองทุนเพื่อการเกษตร 
  8) การถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร 
  ขั้นตอนการดำเนินงาน   
  1. สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดจำแนกหมวดหมู่ของปัจจัยการผลิต/อุปกรณ์  
ท่ีจำเป็นในการสร้างแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน และคำนวณงบประมาณให้เพียงพอกับ
รายการส่ิงของท่ีต้องการจัดซื้อ  
ทั้งนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือกับกองขยายพันธุ์พืชและศูนย์ขยายพันธุ์พืช ท้ัง 10 ศูนย์ ในการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน เช่น ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง พริก 
มะเขือเปราะ กระเจ๊ียบเขียว ถั่วพลู และถั่วฝักยาว เป็นต้น ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ   
  2 . สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดซื้อปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง
การเกษตร วัสดุการเกษตร และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ตามแผนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภค
ในครัวเรือนและชุมชน (แผนรายบุคคลและแผนแปลงรวม) ท่ีได้จากการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ฯ ภายใต้
งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ต้องไม่ใช่การจัดซื้อ
ครุภัณฑ์   
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   3. สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกัน
กำหนดข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหาร และการบริหารจัดการแหล่งอาหารท่ีเกิดขึ้นให้มีการ
หมุนเวียนและใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  
    1) การนำผลผลิตท่ีได้จากแหล่งอาหารมาแบ่งปัน/แลกเปล่ียนภายในชุมชน  
   2) การจัดเล้ียงอาหารให้แก่เยาวชน หรือผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
    3) การนำผลผลิตท่ีเหลือมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างรายได้ในครอบครัว/ชุมชน 
    4) ทำการเก็บสำรองอาหาร/เมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์/พันธุ์สัตว์ไว้ใช้ในครัวเรือน
และชุมชน  
   5) จัดต้ังกองทุนความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
แหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชนให้มีการหมุนเวียนและใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง  
  4. สำนักงานเกษตรอำเภอ นัดหมายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
และทำการส่งมอบปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการเกษตร วัสดุการเกษตร และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ 
ในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน พร้อมท้ังจัดทำบัญชีรายการส่ิงของท่ี
จัดซื้อของกลุ่ม  
 5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการสร้างแหล่งอาหารใน
รูปแบบแปลงรายบุคคลและแปลงรวม ตามแผนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารท่ีวางไว้  
      6. สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกัน
ขยายผลการสร้างความมั่นคงด้านอาหารไปยังชุนชนในพื้นท่ีใกล้เคียง อย่างน้อย 3 ครัวเรือน (ไม่ซ้ำกับครัวเรือน
ต้นแบบ) โดยให้ครัวเรือนต้นแบบฯ ท่ีได้รับการคัดเลือกในการดำเนินกิจกรรมท่ี 5.4.2 ข้อ 1) การจัดเวทีถ่ายทอด
ความรู้ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชนและผู้ท่ีสนใจ 
   ขั้นตอนหลังการดำเนินงาน 
   เมื่อเสร็จส้ินการดำเนินกิจกรรมท่ี 5.4.2 ข้อ 2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้าง 
แหล่งอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน ให้สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี ้
   1. ใหส้มาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ประเมินคุณสมบัติ
ของ Smart Farmer ด้วยแบบฟอร์มการสำรวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer หลังเข้าร่วมโครงการฯ 
จากนั้นให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบฐานข้อมูล Smart Farmer 
   2. ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทำการประเมินศักยภาพองค์กร
เกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (หลังการเข้าร่วมโครงการฯ) และให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวมเก็บ
รวบรวมแบบฟอร์มฯ เพื่อใช้ในการประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการฯ 
         3. ให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ี เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ประเมิน
สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร(หลังเข้าร่วมโครงการฯ) ด้วยแบบฟอร์มการประเมินผลความมั่นคงด้าน
อาหารในครัวเรือนและชุมชน และเจ้าหน้าท่ีเก็บรวบรวมแบบฟอร์ม ฯ เพื่อแนบสำเนาในภาคผนวกของแบบ 
คมค. 2 ส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด ภายในเดือนมกราคม 2566 
   4. ให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ประเมินผลการ
ดำเนินงานเชิงคุณภาพ กสก. (กิจกรรมการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน) ตามแบบสัมภาษณ์
เพื่อประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร ปี 2566  
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  ผลท่ีเกิดขึ้น (Output)    
   1. มีแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชนในรูปแบบแปลงรายบุคคล 
และแปลงรวม  
   2. มีแผนการจัดเล้ียงอาหารแก่เยาวชน หรือผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
   3. มีกองทุนความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน รูปแบบต่างๆ ได้แก่ กองทุนเมล็ด
พันธุ์/ต้นพันธุ์กองทุนแม่พันธุ์ไก่ไข่ และกองทุนออมทรัพย์เพื่อซื้อปัจจัยการผลิต เป็นต้น  
   4. เกิดการกระจายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพออกภายในชุมชน 
   5. มีผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer หลังเข้าร่วมโครงการฯ  
   6. มีผลการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร หลังเข้าร่วมโครงการฯ 
   7. มีผลการประเมินความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน หลังเข้าร่วม
โครงการฯ 
    8. มีครัวเรือนต้นแบบบ้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ อย่างน้อย 3 ครัวเรือน 
และครัวเรือนขยายผล อย่างน้อย 3 ครัวเรือน  
    การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
  1) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตาม การ
ดำเนินงานสร้างแหล่งอาหาร การใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหาร การบริหารจัดการแหล่งอาหารท่ีเกิดขึ้น แก่
สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ   
  2) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
    2.1) จังหวัดบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (e-Project Management System) ทาง http://e-
project.doae.go.th ทันทีที่ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ  
    2.2) อำเภอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ 5.4.2 ข้อ 2) สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการสร้างแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน พร้อม CD ไฟล์ภาพการดำเนินงาน
ในแต่ละกิจกรรม จำนวน 1 ชุด ตามแบบ คมค.2 ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบภายในเดือนมกราคม
2566 หรือทาง E-mail : kaset6228@gmail.com 
    2.3) อำเภอบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการเกษตร ทาง https://rbm.doae.go.th ตาม แบบ กสก (กิจกรรมการส่งเสริมความมั่นคงด้าน
อาหารในระดับชุมชน) ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 

5.4.3 ส่งเสริมการสร้างแหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับชุมชน (อำเภอหนองแซง) 
   สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ พิจารณาคัดเลือกกลุ่มแม่บ้าน
เกษตกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมความม่ันคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จังหวัดละ 1 กลุ่ม (จำนวน 15 ราย) และดำเนินการส่งเสริมการสร้างแหล่งผลิตอาหารคุณภาพ
เพื่อสร้างรายได้ระดับชุมชน ดังนี้ 

1) จัดเวทีถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการแหล่งผลิตอาหาร
คุณภาพ วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน และจัดทำแผนการสร้างแหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสร้าง
รายได้ระดับชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับ
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ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นท่ี อำเภอหนองแซง จำนวน 1 กลุ่ม (กลุ่มละ 15 ราย) จำนวน 1 
ครั้ง (ครั้งละ 2 วัน) 

    วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการแหล่งผลิต
อาหารคุณภาพ วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นท่ี/ชุมชน และจัดทำแผนการสร้างแหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่ อ
สร้างรายได้ระดับชุมชน  
  สถานท่ีจัดเวทีถ่ายทอดความรู้  
     1) ท่ีทำการกลุ่มเป้าหมายท่ีทำการคัดเลือก  
     2) สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นท่ี 
     3) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นท่ี 
     4) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ 
     5) สถานท่ีอื่นๆ ตามความเหมาะสม  
  องค์ความรู้ท่ีจำเป็น เช่น   
     1) การบริหารจัดการแหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ 
     2) การประเมินสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร  
     3) การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
     4) การจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ 
     5) การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร 
     6) การประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer  
     7) การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล/รายกลุ่ม (IFPP/GFPP) 
   8) ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ  
   9) ทักษะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
   10) ความรู้ด้านการเกษตร เช่น การวางแผนการผลิตพืช การผลิตและ
ขยายพันธุ์พืช การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านเพื่อสร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร เป็นต้น 
   11) ความรู้ด้านเคหกิจเกษตร เช่น การประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ 
การถนอมและแปรรูปอาหารเพื่อบริโภคและเพิ่มรายได้ การจัดการบ้านเรือนและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการประกอบอาชีพ และการจัดทำบ้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ เป็นต้น 
  รูปแบบการเวทีถ่ายทอดความรู้ : เช่น การบรรยาย การสาธิตและฝึกปฏิบัติ  
และการศึกษาดูงาน เป็นต้น 
  เครื่องมือท่ีใช้จัดกระบวนการฯ : เช่น บัตรคำ แผนผังต้นไม้ แผนท่ีความคิด 
(Mind Map) แผนท่ีอาหารชุมชน ปฏิทินอาหาร เส้นแบ่งเวลา (Time Line) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) 
แผนการผลิตรายบุคคลและกลุ่ม (IFPP) แบบประเมินการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร และแบบฟอร์มการประเมินผลความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน เป็นต้น 
  ขั้นเตรียมการ  
  สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ 
  1) ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ แก่ทีมงาน และ
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 
  2) ติดต่อประสานวิทยากร และแจ้ง วัน เวลา สถานท่ี ในการจัดเวทีถ่ายทอด
ความรู้ใหแ้ก่กลุ่มแม่บ้านเกษตกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  
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ทั้งนี้ ขอให้บูรณาการความร่วมมือด้านวิชาการ เทคโนโลยีการผลิตและขยายพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
พื้นบ้านเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และวิทยากร จากศูนย์ขยายพันธุ์พืช ทั้ง 10 ศูนย์ โดยค่าใช้จ่าย 
ของวิทยากรให้เบิกจ่ายจากสำนักงานเกษตรจังหวัด และเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
  ขั้นตอนการดำเนินงาน   
  1) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทำการประเมินตนเอง ด้วย
แบบฟอร์มการสำรวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ จากนั้นให้เจ้าหน้าท่ีหรือ
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบฐานข้อมูล Smart Farmer (กรณีเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ให้เกษตรกรทำการประเมินตนเองด้วย แต่ไม่ต้องบันทึกลง
ระบบฐานข้อมูล) 
  2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทำการประเมินศักยภาพองค์กร
เกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ) และให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวมเก็บรวบรวม
แบบฟอร์มฯ เพื่อใช้ในการประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการฯ 
  3) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ โดยมีเนื้อหา/
หลักสูตร เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ การประเมินสถานการณ์เพื่อ
วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นท่ี/ชุมชน การทำปฏิทินการผลิตพืชอาหารของชุมชน  การจัดทำแผนการผลิต
รายบุคคล/กลุ่ม (IFPP/GFPP) และการจัดทำแผนการสร้างแหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับ
ชุมชน 
  4) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทำการประเมินสถานการณ์
ความมั่นคงด้านอาหาร (ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ) ด้วยแบบฟอร์มการประเมินผลความมั่นคงด้านอาหารใน
ครัวเรือนและชุมชน และให้เจ้าหน้าท่ีเก็บรวบรวมแบบฟอร์มฯ เพื่อใช้ในการประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการฯ  
  5) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ นำผลท่ีได้จากข้อท่ี 4) มาวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นท่ี/ชุมชน โดยร่วมกันจัดทำปฏิทินการผลิตพืช
อาหารของชุมชน และจัดทำแผนการสร้างแหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับชุมชน โดยมุ่งเน้นให้
มีการผลิตอาหารเพื่อสร้างรายได้ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในชุมชน  
 6) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ร่วมกันวางแผนการจัดซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อดำเนินกิจกรรมการสร้างและบริหารจัดการแหล่งผลิต
อาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับชุมชน ให้สอดคล้องกับแผนของกลุ่มฯ ในข้อ 5)  
  7) รับสมัครและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบบ้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพจาก
ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อย จำนวน 5 ครัวเรือน จากคุณสมบัติ ดังนี้ 
  - มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบ 
  - มีความสามารถในการผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือนได้ตลอดปี 
  - สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้/ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้ 
  - มีการจัดการบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพการเกษตรท่ีดี 
  8) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ ดำเนินการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
แหล่งผลิตอาหารคุณภาพ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ โดยการถ่ายทอดความรู้ด้าน
การเกษตรและด้านเคหกิจเกษตร เช่น การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การคัด ตัดแต่ง บรรจุผลผลิตทาง
การเกษตร การผลิตและขยายพันธุ์พืช และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และ
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น 
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  ผลที่เกิดขึ้น (Output)  
  1) มีผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ           
  2) มีผลการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 
  3) มีผลการประเมินความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ 
  4) มีแผนการสร้างแหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับชุมชน ได้แก่ 
แผนการผลิตรายบุคคล แผนการผลิตของกลุ่ม (แปลงรวม) และปฏิทินการผลิตพืชอาหารของชุมชน 
  5) มีแผนการจัดซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อดำเนินกิจกรรมการสร้างและบริหารจัดการ
แหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับชุมชน 
  6) มีรายช่ือครัวเรือนต้นแบบบ้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ 
  7) มีทักษะในการดำเนินกิจกรรมเพื่อดำเนินกิจกรรมการสร้างและบริหารจัดการ
แหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับชุมชน 
  การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
  1) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานแก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ
   2) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
     2.1) จังหวัดบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (e-Project Management System) ทาง 
http://e-project.doae.go.th ทันทีที่ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ  
    2.2) อำเภอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ 5.4.3 ข้อ 1) การ
จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ฯ ตามแบบ คมค.สร้างรายได้ 1 ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในเดือน
มกราคม 2566 หรือทาง E-mail : kaset6228@gmail.com 

2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างและบริหารจัดการแหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อ
สร้างรายได้ระดับชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม  
    วัตถุประสงค์ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างและบริหารจัดการแหล่งผลิต
อาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับชุมชน ตามแผนฯ ของกลุ่ม ท่ีได้จากการดำเนินกิจกรรมท่ี 5.4.3 ข้อ 1) 
การจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ฯ 
    รูปแบบการสร้างแหล่งอาหาร  
   - แปลงรายบุคคล : ดำเนินการในบริเวณพื้นท่ีบ้านของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
   - แปลงรวม : ดำเนินการในพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ของชุมชน หรือพื้นท่ีของ
โรงเรียน หรือพื้นท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำประโยชน์จากเจ้าของท่ีดิน หรือพื้นท่ีตามท่ีระบุไว้ในแผนการสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร เป็นต้น   
   องค์ความรู้ท่ีจำเป็น   
  1) การปลูกผักปลอดสารพิษ 
  2) การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  
  3) กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย  
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  4) การประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ  
  5) การถนอมและแปรรูปอาหาร 
  6) การขยายพันธุ์พืช และการเก็บเมล็ดพันธุ์ 
  7) การดำเนินงานกองทุนเพื่อการเกษตร 
  8) การถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร 
  ขั้นตอนการดำเนินงาน   
  1. สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดจำแนกหมวดหมู่ของปัจจัยการผลิต/วัสดุ/อุปกรณ์
ในการบรรจุ บรรจุภัณฑ์ สต๊ิกเกอร์ และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ท่ีจำเป็นในการสร้างและบริหารจัดการแหล่งผลิต
อาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับชุมชน และคำนวณงบประมาณให้เพียงพอกับรายการส่ิงของท่ีต้องการ
จัดซื้อ  
ทั้งนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือกับกองขยายพันธุ์พืชและศูนย์ขยายพันธุ์พืช ท้ัง 10 ศูนย์ ในการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน เช่น ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง พริก 
มะเขือเปราะ กระเจ๊ียบเขียว ถั่วพลู และถั่วฝักยาว เป็นต้น ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ   
  2 . สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดซื้อปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง
การเกษตร วัสดุการเกษตร วัสดุ/อุปกรณ์ในการบรรจุ บรรจุภัณฑ์ สต๊ิกเกอร์ และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ท่ีจำเป็น 
ตามแผนการสร้างแหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับชุมชน (แผนรายบุคคลและแผนแปลงรวม) ท่ี
ได้จากการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ฯ ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน โดยดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ต้องไม่ใช่การจัดซื้อครุภัณฑ์   
   3. สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกัน
กำหนดข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหาร และการบริหารจัดการแหล่งอาหารท่ีเกิดขึ้นให้มีการ
หมุนเวียนและใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  
    1) การนำผลผลิตท่ีได้จากแหล่งอาหารมาแบ่งปัน/แลกเปล่ียนภายในชุมชน  
   2) การจัดเล้ียงอาหารให้แก่เยาวชน หรือผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
    3) การนำผลผลิตท่ีเหลือมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างรายได้ในครอบครัว/ชุมชน 
    4) จัดทำธนาคารเมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์/พันธุ์สัตว์ในชุมชน  
   5) จัดต้ังกองทุนความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
แหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับชุมชน ให้มีการหมุนเวียนและใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง  
  4. สำนักงานเกษตรอำเภอ นัดหมายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
และทำการส่งมอบปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการเกษตร วัสดุการเกษตร วัสดุ/อุปกรณ์ในการบรรจุ 
บรรจุภัณฑ์ สต๊ิกเกอร์ และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ท่ีจำเป็น ในการสร้างและบริหารจัดการแหล่งผลิตอาหาร
คุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับชุมชน พร้อมท้ังจัดทำบัญชีรายการส่ิงของท่ีจัดซื้อของกลุ่ม  
 5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการสร้างแหล่งผลิตอาหาร
คุณภาพในรูปแบบแปลงรายบุคคลและแปลงรวม ตามแผนการสร้างแหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้
ระดับชุมชนท่ีวางไว้  
      6. สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกัน
ขยายผลการสร้างความมั่นคงด้านอาหารไปยังชุนชนในพื้นท่ีใกล้เคียง อย่างน้อย 5 ครัวเรือน (ไม่ซ้ำกับครัวเรือน
ต้นแบบ) โดยให้ครัวเรือนต้นแบบฯ ท่ีได้รับการคัดเลือกในการดำเนินกิจกรรมท่ี 5.4.3 ข้อ 1) การจัดเวทีถ่ายทอด
ความรู้ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชนและผู้ท่ีสนใจ 
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   ขั้นตอนหลังการดำเนินงาน 
   เมื่อเสร็จส้ินการดำเนินกิจกรรมท่ี 5.4.3 ข้อ 2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างและ
บริหารจัดการแหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับชุมชน ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ ดังนี ้
   1. ใหส้มาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ประเมินคุณสมบัติ
ของ Smart Farmer ด้วยแบบฟอร์มการสำรวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer หลังเข้าร่วมโครงการฯ 
จากนั้นให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบฐานข้อมูล Smart Farmer 
   2. ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทำการประเมินศักยภาพองค์กร
เกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (หลังการเข้าร่วมโครงการฯ) และให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวมเก็บ
รวบรวมแบบฟอร์มฯ เพื่อใช้ในการประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการฯ 
         3. ให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ี เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ประเมิน
สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร(หลังเข้าร่วมโครงการฯ) ด้วยแบบฟอร์มการประเมินผลความมั่นคงด้าน
อาหารในครัวเรือนและชุมชน และเจ้าหน้าท่ีเก็บรวบรวมแบบฟอร์ม ฯ เพื่อแนบสำเนาในภาคผนวกของแบบ 
คมค. 2 ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
   4. ให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ประเมินผลการ
ดำเนินงานเชิงคุณภาพ กสก. (กิจกรรมการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน) ตามแบบสัมภาษณ์
เพื่อประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร ปี 2566  
  ผลท่ีเกิดขึ้น (Output)    
   1. มีแหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับชุมชนในรูปแบบแปลง
รายบุคคล และแปลงรวม  
   2. มีแผนการจัดเล้ียงอาหารแก่เยาวชน หรือผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
   3. มีกองทุนความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน รูปแบบต่างๆ ได้แก่ กองทุนเมล็ด
พันธุ์/ต้นพันธุ์กองทุนแม่พันธุ์ไก่ไข่ และกองทุนออมทรัพย์เพื่อซื้อปัจจัยการผลิต เป็นต้น  
   4. เกิดการสร้างรายได้จากกระจายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพออกภายใน
ชุมชน 
   5. มีผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer หลังเข้าร่วมโครงการฯ  
   6. มีผลการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร หลังเข้าร่วมโครงการฯ 
   7. มีผลการประเมินความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน หลังเข้าร่วม
โครงการฯ 
    8. มีครัวเรือนต้นแบบบ้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ อย่างน้อย 5 ครัวเรือน 
และครัวเรือนขยายผล อย่างน้อย 5 ครัวเรือน  
    การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
  1. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตาม การ
ดำเนินงานสร้างแหล่งอาหาร การใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหาร การบริหารจัดการแหล่งอาหารท่ีเกิดขึ้น แก่
สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ   
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  2) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
    2.1) จังหวัดบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (e-Project Management System) ทาง http://e-
project.doae.go.th ทันทีที่ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ  
    2.2) อำเภอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ 5.4.2 ข้อ 2) สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและบริหารจัดการแหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับชุมชน พร้อม CD 
ไฟล์ภาพการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม จำนวน 1 ชุด ตามแบบ คมค.สร้างรายได้ 2 ให้สำนักงานเกษตร
จังหวัดทราบภายในเดือนพฤษภาคม 2566 หรือทาง E-mail : kaset6228@gmail.com 
    2.3) อำเภอบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการเกษตร ทาง https://rbm.doae.go.th ตาม แบบ กสก (กิจกรรมการส่งเสริมความมั่นคงด้าน
อาหารในระดับชุมชน) ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 

หมายเหตุ  ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่ได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สามารถปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และมาตรการของจังหวัดนั้น ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด 
โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 

5.5 การสรุปผลการฝึกอบรมของโครงการ 
สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำสรุปผลกิจกรรมท่ีมีการจัดกระบวนการเรียนรู้  ฝึกอบรม หรือ

สัมมนา ของโครงการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายใน 
60 วัน นับแต่วันส้ินสุดการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะท่ี 2 ของแต่ละกิจกรรม 
ท้ังนี้ เป็นไปตามระเบียบการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 
23 ท่ีระบุว่า ให้หน่วยงานรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการท่ีจัดฝึกอบรม ภายใน 60 วัน นับแต่ส้ินสุดการ
ฝึกอบรม 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2565 ปี 2566 
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1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร 

            

1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการ
พัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 

            

1.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพ             
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กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2565 ปี 2566 

ต.
ค.

 6
5 

พ.
ย.

 6
5 

ธ.ค
. 6

5 

ม.
ค.

 6
6 

ก.
พ.

 6
6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย

. 6
6 

พ.
ค.

 6
6 

มิ.
ย.

 6
6 

ก.
ค.

 6
6 

ส.
ค.

 6
6 

ก.
ย.

 6
6 

การเกษตร สู่ Smart Group 

1) จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการ
บริหารจัดการกลุ่มสู่ Smart Group และวิเคราะห์
ศักยภาพกลุ่ม/พื้นท่ี/ชุมชน ด้วยแผนการผลิต
รายบุคคล (IFPP) 

            

2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) เพื่อการพัฒนากลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group 

            

1.3 พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น 

            

1) จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ
กลุ่ม/พื้นท่ี/ชุมชน และพัฒนาทักษะสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรเบ้ืองต้น ด้วยแผนการผลิต
รายบุคคล (IFPP) 

            

2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการเกษตร
เบ้ืองต้น ตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 

            

3) จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และเช่ือมโยง
เครือข่ายกับผู้ประกอบการเกษตร 

            

1.4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับจังหวัด 

            

2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร 

            

2.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ 
Smart Group 

            

     1) จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ วิเคราะห์ศักยภาพ
กลุ่ม/พื้นท่ี/ชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group 

            

     2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group 

            

2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็น             
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ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น 

      1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น 

            

     2) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร
เบ้ืองต้น 

            

     3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบ้ืองต้นตาม
แผนธุรกิจ 

            

     4) จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และเช่ือมโยง
เครือข่ายกับผู้ประกอบการเกษตร 

            

     5) จัดทำเอกสารเผยแพร่ เรื่อง การพัฒนากลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร
เบ้ืองต้น 

            

3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร             
3.1 เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มี
ความเข้มแข็ง 

            

3.1.1 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group) 

            

1) อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะ
กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร 

            

2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนา
ทักษะการเกษตรและเคหกิจเกษตร 

            

3.1.2 การสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกร
และที่ปรึกษายุวเกษตรกร 

            

1) งานชุมนุมยุวเกษตรกรและท่ีปรึกษายุว
เกษตรกรระดับประเทศ   

            

3.1.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การ
ดำเนินงานยุวเกษตรกร 

            

1) จัดงานวันยุวเกษตรกรโลก             
3.2 การแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกร             
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ระหว่างประเทศ 
3.2.1 เตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชน

เกษตรไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการ
แลกเปล่ียนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) 

            

3.2.2 แลกเปล่ียนยุวเกษตรกรและผู้นำ 
ยุวเกษตรกรกับเกาหลีใต้ 

            

3.2.3 แลกเปล่ียนยุวเกษตรกรไทยกับวิทยาลัย
เกษตรกรรมโคอิบูจิ ประเทศญี่ปุ่น 

            

3.2.4 ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมยุว
เกษตรกร ท่ีปรึกษายุวเกษตรกร เกษตรกร และ
เจ้าหน้าท่ีก่อนเดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
(โครงการแลกเปล่ียนโคอิบูจิ) 

            

4. การส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารระดับชุมชน             

4.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความ
ม่ันคงด้านอาหารระดับชุมชน 

            

     1) สัมมนาการขับเคล่ือนงานส่งเสริมความ
มั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน 

            

4.2 ส่งเสริมการสร้างความม่ันคงด้านอาหาร
เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 

            

     1) จัดเวทีถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะ
การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร วิเคราะห์ศักยภาพ
กลุ่ม/พื้นท่ี/ชุมชน และจัดทำแผนการสร้างความ
มั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและ
ชุมชน 

            

     2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างแหล่งอาหาร
เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน    

            

4.3 ส่งเสริมการสร้างแหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อ
สร้างรายได้ระดับชุมชน 

            

     1) จัดเวทีถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะการ
บริหารจัดการแหล่งผลิตอาหารคุณภาพ วิเคราะห์
ศักยภาพกลุ่ม/พื้นท่ี/ชุมชน และจัดทำแผนการสร้าง
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แหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับชุมชน 

     2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างและบริหาร
จัดการแหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับ
ชุมชน 

            

7. จัดงานเครือข่ายองค์กรเกษตรกร (3ก) 
ระดับประเทศ 

            

จัดงานเครือข่ายองค์กรเกษตรกร (3ก) ระดับประเทศ             

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 

1) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 2 กลุ่ม และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 4 กลุ่ม และ
กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 2 กลุ่ม มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มเพิ่มขึ้น มีความเข้มแข็งสู่การเป็น 
Smart Group ตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร 

2) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 1 กลุ่ม และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 1 กลุ่ม ได้รับ
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรเบื้องต้น และมีประมาณการรายได้จากการจำหน่าย
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์หลังจากเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึน้ 

3) องค์กรเกษตรกร จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 1 กลุ่ม กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร จำนวน 1 กลุ่ม ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เป็นศูนย์กลางของการ
สร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ในการ
จัดการเรียนรู้ รวมถึงเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ขยายผลสู่ชุมชน 

 

 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
1) องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถวิเคราะห์เพื่อวางแผนการดำเนินงานและดำเนิน

กิจกรรมตามแผนอย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง โดยสมาชิกของกลุ่มองค์กรเกษตรกร มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
การวางแผนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม  

2) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีแนวทางในการประกอบอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม และเป็นต้นแบบขยายผลไปสู่ชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง พึ่งพา
ตนเองได้ 

 
 8.3 ตัวชี้วัด  

เชิงปริมาณ  
1. กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 2 กลุ่ม ได้รับการพัฒนา

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรเบ้ืองต้น 
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2. องค์กรเกษตรกร1. จำนวน 8 กลุ่ม ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ให้มี
ความเข้มแข็งสู่การเป็น Smart Group2 

เชิงคุณภาพ  
1. ร้อยละ 60 ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ท่ีเข้าร่วม

โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
2. ร้อยละ 70 ขององค์กรเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ มีผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน

ศักยภาพองค์กรเกษตรกร เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ 
คำอธิบาย 1. องค์กรเกษตรกร ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

   และกลุ่มยุวเกษตรกร  
 2. Smart Group หมายถึง องค์กรเกษตรกรท่ีมีความเข้มแข็ง โดยวัดจากเกณฑ์ประเมิน 

   ศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 
1) การบริหารจัดการกลุ่ม 
2) การบริหารทุนและทรัพยากร 
3) การพัฒนาความรู้และความสามารถของสมาชิก 
4) กระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการ 
5) สาธารณะประโยชน์/การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 3. รายได้ที่เพิ่มขึ้น วัดจากรายได้ของของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มแม่บ้าน 
   เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ท่ีมีผลการประเมิน (ตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพ 
   องค์กรเกษตรกร) ระดับปานกลางขึ้นไป มีประมาณการรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต/ 
   ผลิตภัณฑ์หลังจากเข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ยกระดับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีมีศักยภาพให้มีทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการด้านการเกษตรเบ้ืองต้น 
2. องค์กรเกษตรกรมีความสามารถบริหารจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่น รวมท้ังการนำองค์ความรู้  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรมบนพื้นฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า
และผลิตภัณฑ์เกษตร 

3. มีการวางพื้นฐานทักษะด้านการเกษตรแก่เยาวชน เกิดเครือข่ายความร่วมมือท้ังในด้านการเรียนรู้ เชิง
ธุรกิจ และสังคม 

10. การประเมินผลโครงการ   
 จัดเก็บข้อมูลเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรเป้าหมาย 
2. ประเมินศักยภาพกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก)

เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
3. จัดเก็บข้อมูลรายได้องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร)    

ท่ีเข้าร่วมโครงการ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ  
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ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ  

1. กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 2 กลุ่ม ได้รับการพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรเบ้ืองต้น  

วิธีการประเมินผล 
สำนักงานเกษตรอำเภอจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม

ส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ท่ีได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้าน
การเกษตรเบ้ืองต้นตามแบบรายงานท่ีกำหนด ส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อรวบรวม สรุปและประเมินผล
การดำเนินกิจกรรมเม่ือส้ินสุดการดำเนินโครงการฯ 

2. องค์กรเกษตรกร จำนวน 8 กลุ่ม ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ให้มีความ
เข้มแข็งสู่การเป็น Smart Group2 

วิธีการประเมินผล 
สำนักงานเกษตรอำเภอจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมขององค์กร

เกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกร) ท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ให้มีความเข้มแข็งสู่การเป็น Smart Group ตามแบบรายงานท่ีกำหนด ส่งให้
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อรวบรวม สรุปและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเม่ือส้ินสุดการดำเนินโครงการฯ 
ท้ังนี้ Smart Group หมายถึง องค์กรเกษตรกรท่ีมีความเข้มแข็ง โดยวัดจากเกณฑ์ประเมินศักยภาพองค์กร
เกษตรกร (3ก) ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

1) การบริหารจัดการกลุ่ม 
2) การบริหารทุนและทรัพยากร 
3) การพัฒนาความรู้และความสามารถของสมาชิก 
4) กระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการ 
5) สาธารณะประโยชน์/การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 เชิงคุณภาพ  
1. ร้อยละ 60 ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ท่ีเข้าร่วมโครงการมี

รายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3   
วิธีการประเมินผล  
สำนักงานเกษตรอำเภอจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมรายงานรายได้ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพ

การเกษตร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ก่อน - หลัง เข้าร่วมโครงการเพื่อเปรียบเทียบรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นตามแบบ
รายงานท่ีกำหนด ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อรวบรวม สรุปและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเมื่อส้ินสุด
การดำเนินโครงการฯ โดยรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนวัดจากรายได้ของของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีมีผลการประเมิน (ตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก)) ระดับ
ปานกลางขึ้นไป มีประมาณการรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์หลังจากเข้าร่วมโครงการ เพิ่มข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 

2. ร้อยละ 70 ขององค์กรเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ มีผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
ศักยภาพองค์กรเกษตรกร เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ 

วิธีการประเมินผล  
สำนักงานเกษตรอำเภอจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมรายงานผลการประเมินศักยภาพองค์กร

เกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกร) ตามเกณฑ์การประเมิน



- 36 - 

 

ศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ก่อน - หลัง เข้าร่วมโครงการ ตามแบบรายงานท่ีกำหนด ส่งให้สำนักงาน
เกษตรจังหวัดเพื่อรวบรวม สรุปและประเมินผลการดำเนินกจิกรรมเม่ือส้ินสุดการดำเนินโครงการฯ  

 

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 11.1 นายบรรจงศิลป์  วุฒิอุทัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี โทร.08-5182-1997 
  11.2 นายนิวัตน์  เพ็งพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี โทร. 08-7803-1156 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานที่เก่ียวข้องกับโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน
การเกษตรได้ที่ QR code ด้านล่างนี้ 
 

 
 

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


