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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
กิจกรรม ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 

 
1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคสังคม 
  
2. หลักการและเหตุผล 

 ภาคเกษตรมีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เนื่องจากจำนวนผู้มีงานทำ
ท้ังหมด 37.63 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ทำงานในภาคบริการและการค้า 18.08 ล้านคน ภาคเกษตรกรรม 
10.52 ล้านคน และภาคการผลิต 9.03 ล้านคน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ ,2563) และทำให้ GDP ในช่วง               
เดือนเมษายน 2563 มีมูลค่า 1,351,042 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.62 %  ปัจจุบันมีครัวเรือนเกษตรกร
ท้ังหมดจำนวน 8,025,712 ล้านคน สมาชิกในครัวเรือนประมาณ 30 ล้านคน อายุเฉล่ียของเกษตรกร 58 ปี
(กรมส่งเสริมการเกษตร,2654 ข้อมูล ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 2564)  โดยในอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้าประเทศ
ไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574 จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการคาดการณ์ว่าครอบครัว
ไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึ้น ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน
และจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียม
ความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของ
ประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป การเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นปัญหาลำดับต้น ๆ  การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากร ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพแรงงานและผลิตภาพ จึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีสำคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรซึ่งเป็นภาคการผลิตท่ีใช้แรงงานเข้มข้นสูง (high labor intensive) แรงงานไม่
สามารถทดแทนโดยเทคโนโลยีหรือปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ได้ง่ายนัก และยังคงมีระดับผลิตภาพต่ำ นอกจากนี้ยัง
อาจส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรซึ่งคิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของประชากรไทยอีกด้วย 
ซึ่งสถานการณ์สูงวัยในครัวเรือนเกษตรอาจเป็นปัจจัยฉุดรั้งต่อการพัฒนาของภาคเกษตรไทย เพราะครัวเรือน
เกษตรกว่าหนึ่งในสามมีแรงงานสูงวัย และเป็นหัวหน้าครัวเรอืนด้วย ซึ่งก็อาจเป็นอุปสรรคสำคัญในการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพในภาคการผลิตได้ ในขณะเดียวกันการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ประชากรท่ีมีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็น
ปัจจัยเส่ียงสำคัญท่ีจะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ท้ังในส่วนของเสถียรภาพ
ทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ีเพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคล่ือนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
         กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม 
เคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย และเพิ่มขีดความสามารถ  
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ของเกษตรสูงวัยในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ตลอดจนการสร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตร
สูงวัยกับเกษตรกรรุ่นใหม่ในการถ่ายทอด การแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้เกษตรกรสูงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย 
 3.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรสูงวัยในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 
 3.3 เพื่อสร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรสูงวัยกับเกษตรกรรุ่นใหม่ ในการถ่ายทอด 
การแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และภมูิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 เกษตรกรสูงวัย (อายุ 60 ปีข้ึนไป) ดำเนินการในพื้นท่ีอำเภอเมืองสระบุรี จำนวน 14 ราย 
 

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
 5.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร
ในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ในรูปแบบการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์  จำนวน 1  ครั้ง ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกรสูงวัยท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
และเคหกิจเกษตรระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ส่วนกลาง วิทยากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 254 ราย 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตร
สูงวัยให้กับเจ้าหน้าท่ีและผู้แทนเกษตรกรสูงวัยท่ีเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมท้ังวางแผนขับเคล่ือนการดำเนินงาน
ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยให้มีประสิทธิภาพ  
  5.2 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

5.2.1 จัดเวทีถ่ายทอดความรู้และวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง/ชุมชน เพื่อร่วมกันจัดทำแผน 
การจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ดำเนินการในพื้นท่ีอำเภอเมืองสระบุรี จำนวน  
1 กลุ่ม กลุ่มละ 14 ราย  
   วัตถุประสงค์ : เพื่ อสร้างการรับรู้ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย 
และวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง/ชุมชน ร่วมกันจัดทำแผนการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ โดยการถ่ายทอดความรู้
ด้านเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   สถานท่ีจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ 

1) สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นท่ี  
2) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นท่ี 
3) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ด้านอารักขาพืช และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ 
4) สถานท่ีอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
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องค์ความรู้ท่ีจำเป็น เช่น 
1) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
2) การประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน 
3) การจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ 
4) จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
5) การส่งเสริมเคหกิจเกษตรและการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ 
6) ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ 
เครื่องมือท่ีใช้จัดกระบวนการฯ : เช่น การบรรยาย การศึกษาจากสถานท่ีจริง การฝึกปฏิบัติ

บัตรคำ แผนผังต้นไม้ แผนท่ีความคิด (Mind Map) เส้นแบง่เวลา (Time Line) และการวิเคราะห์สถานการณ์ 
(SWOT) เป็นต้น 

ขั้นเตรียมการ 
สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ 
1) ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขัน้ตอนการดำเนินงานโครงการฯ ผู้เกี่ยวข้อง 

2) ติดต่อประสานงานวิทยากร และแจ้ง วัน เวลา สถานท่ี ในการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ 
ใหแ้ก่บุคคลเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน   
สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินงานจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับ

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย วิเคราะห์ศักยภาพตนเอง เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการจัดการ 
บ้านเกษตรสมบูรณ์ โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การสร้าง 
ความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การจัดการสุขภาวะท่ีดี 
ในครัวเรือน และการประกอบอาชีพทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้เสริมสำหรับเกษตรกรสูงวัย เป็นต้น 

ผลท่ีเกิดขึ้น (Output) 
แผนการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยของบุคคลเป้าหมายท่ีเข้าร่วม

โครงการฯ 
การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
1) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้คำแนะนำการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้   

แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และบุคคลเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  
2) สำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการดำเนินงานในข้อ 5.2.1 ตามแบบรายงาน สว. 1  

ใหส้ำนักงานเกษตรจังหวัดทราบภายในวันที่ 5 มกราคม 2566 หรือทาง E-mail : kaset6228@gmail.com 
 5.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย 

5.3.1 จัดเวทีถ่ายทอดความรู้และวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน จัดต้ังกลุ่มและจัดทำ
แผนการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน 
ดำเนินการในพื้นท่ีอำเภอเมืองสระบุรี จำนวน 1 กลุ่ม กลุ่มละ 14 ราย  

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่ม จัดทำแผนการสร้างรายได้เสริมจากการ
ประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวยั และพัฒนาทักษะการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ 

สถานท่ีจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ 
1) สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นท่ี 
2) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นท่ี 
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3) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ 

4)  ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
5) สถานท่ีอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
องค์ความรู้ท่ีจำเป็น เช่น 
1) กระบวนการรวมกลุ่ม/การจัดต้ังกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/การจัดต้ังกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
2) การจัดต้ังกองทุนเพื่อการผลิต 
3) การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
4) การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
เครื่องมือท่ีใช้จัดกระบวนการ : เช่น บัตรคำ แผนผังต้นไม้ แผนท่ีความคิด (Mind Map)  

เส้นแบ่งเวลา (Time Line) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) เป็นต้น 
ขั้นเตรียมการ 

 สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ 
1) ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ แก่ทีมงาน และผู้เกี่ยวข้อง 

2) ติดต่อประสานงานวิทยากร และแจ้ง วัน เวลา สถานท่ี ในการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ 
ใหแ้ก่บุคคลเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

ขัน้ตอนการดำเนินงาน 
  สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินงาน ดังนี้ 

1) จัดเวทีถ่ายทอดความรู้  โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับกระบวนการรวมกลุ่ม/ 
การจัดต้ังกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/การจัดต้ังกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร การจัดต้ังกองทุนเพื่อการผลิต  
การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้าง
รายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ พร้อมพัฒนาทักษะการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ 

2) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ และบุคคลเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกัน
จัดต้ังเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หรอืกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามความเหมาะสม 

3) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ และบุคคลเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกัน
วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นท่ี/ชุมชน ดำเนินการจัดต้ังกลุ่มพร้อมจัดทำแผนการสร้างรายได้เสริมจากการ
ประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัยตามความต้องการของกลุ่มฯ และพัฒนาทักษะการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ  

4) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด อำเภอ และบุคคลเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรท่ีมีผลการดำเนินงานดีเด่น เช่น กลุ่มเกษตรกรสูงวัยท่ีเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น  
เพื่อเป็นสถานท่ีเป้าหมายสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามข้อ 5.4.1 

5) จัดทำแผนการจัดซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการ
ประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย ใหส้อดคล้องกับแผนการสร้างรายได้เสริมฯ ในข้อ 3)  

ผลท่ีเกิดขึ้น (Output) 
1) มีการจัดต้ังกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หรือกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
2) มีแผนการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย 
3) มีทักษะในการดำเนินกิจกรรมตามแผนการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ 

ในกลุ่มเกษตรสูงวัย  
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4) มีแผนการจัดซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบ
อาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย 

5) มีสถานท่ีเป้าหมายสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามข้อ 5.4.1 
การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
1) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้คำแนะนำการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ให้กับ

สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และบุคคลเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 
2) สำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการดำเนินงานในข้อ 5.3.1 ตามแบบรายงาน  

สว. 2 พร้อม CD ไฟล์ภาพการดำเนินงานกิจกรรม จำนวน 1 ชุด ส่งใหส้ำนักงานเกษตรจังหวัด ภายใน วันที่ 1 มีนาคม 
2566 

5.3.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ 
ในกลุ่มเกษตรสูงวัย ดำเนินการในพื้นท่ีอำเภอเมืองสระบุรี จำนวน 1 กลุ่ม 

วัตถุประสงค์ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการ
ประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย ตามแผนท่ีได้จากการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ฯ ในข้อ 5.3.1 

ขั้นตอนการดำเนินงาน สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินงาน ดังนี้ 
1) จัดจำแนกหมวดหมู่ของเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ท่ีจำเป็นในการดำเนิน

กิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย ตามงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน 
2) จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ /ปัจจัยการผลิต ตามความต้องการของกลุ่ม ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
3) จัดทำบัญชีรายการส่ิงของท่ีจัดซื้อของกลุ่ม 
4) ทำการส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ให้แก่บุคคลเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
ขัน้ตอนหลังการดำเนินงาน 
1) เมื่อเสร็จส้ินการดำเนินงานกิจกรรมในข้อ 5.3.2 ให้บุคคลเป้าหมายท่ีเข้าร่วม

โครงการฯ ประเมนิและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม  
2) วางแผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม และบริหารจัดการค่าใช้จ่ายท่ีได้รับการสนับสนุน 

ให้มีความต่อเนื่อง 
ผลท่ีเกิดขึ้น (Output) 
บุคคลเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีอาชีพ มีรายได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ 
กำกับ ติดตาม และรายงานผล 
1) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 

แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และบุคคลเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
2) สำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการดำเนินงาน ในข้อ 5.3.2 ตามแบบรายงาน สว. 3 

พร้อม CD ไฟล์ภาพการดำเนินงานกิจกรรม จำนวน 1 ชุด ส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด ภายในเดือนพฤษภาคม 
2566 

3) รายงานผลการดำเนินงาน ภายในเดือนมิถุนายน 2566 ดังนี้ 
3.1) เชิงปริมาณตามระบบ e – project (ก.1/1) (สำนักงานเกษตรจังหวัด) 
3.2) เชิงคุณภาพตามแบบ กสก. (โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย)

(สำนักงานเกษตรอำเภอ) 
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 5.4 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรสูงวัยกับเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาอาชีพ
การเกษตร  

5.4.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน รู้การดำเนินกิจกรรมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่าย 
กับสถาบันเกษตรกร จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน จำนวน 1 กลุ่ม กลุ่มละ 14 ราย  

วัตถุประสงค์ : เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมกลุ่มและเช่ือมโยงเครือข่าย 
กับสถาบันเกษตรกร 

สถานท่ีจัดกิจกรรมฯ 
1) กลุ่มเกษตรกรสูงวัยท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 
2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
3) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  
4) ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่  
5) วิสาหกิจชุมชน 
องค์ความรู้ท่ีจำเป็น เช่น 
1) จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
2) ทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
3) การจัดกระบวนแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้สูงวัย 
4) ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ 
5) การสร้างและเช่ือมโยงเครือข่าย 
เครื่องมือท่ีใช้จัดกิจกรรมฯ เช่น 
1) การถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) จากประสบการณ์ 
2) การถอดองค์ความรู้/การจัดการองค์ความรู้ 
ขัน้เตรียมการ 
สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี ้
1) ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ แก่ทีมงาน และเจ้าหน้าท่ี

ผู้เกี่ยวข้อง 

2) ติดต่อประสานงานวิทยากร และแจ้ง วัน เวลา สถานท่ี ในการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดำเนินกิจกรรมกลุ่มและเช่ือมโยงเครือขา่ยกับสถาบันเกษตรกร ใหแ้ก่บุคคลเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินงานจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรู้การดำเนินกิจกรรมกลุ่มและเช่ือมโยงเครือข่ายกับสถาบันเกษตรกร  
ผลท่ีเกิดขึ้น (Output) 
บุคคลเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม 

และเช่ือมโยงเครือข่ายกับสถาบนัเกษตรกร 
การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
1) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การดำเนินกิจกรรมกลุ่มและเช่ือมโยงเครือข่ายกับสถาบันเกษตรกร แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงาน
เกษตรอำเภอ และบุคคลเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

2) สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ สรุปผลท่ีได้รับจากกิจกรรมในข้อ 5.4.1 
เป็นรูปแบบไฟล์สำหรับนำเสนอ เช่น Powerpoint หรือวิดิทัศน์ เป็นต้น เพื่อใช้ในกิจกรรมในข้อ 5.4.2  
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5.4.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรสูงวัยกับเกษตรกรรุ่นใหม่ 
เพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร ระดับประเทศ 

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตร 
สูงวัยกับเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย 
เกษตรกรสูงวัย เกษตรกรรุ่นใหม่ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตรระดับอำเภอ 
ระดับจังหวัด ระดับเขต ส่วนกลาง วิทยากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 195 ราย เพื่อสร้างและเช่ือมโยง
เครือข่ายระหว่างเกษตรสูงวัยกับเกษตรกรรุ่นใหม่ ในการพัฒนาอาชีพการเกษตร และประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการฯ  

5.4.3 จัดแสดงผลงาน/ผลิตภัณฑ์เด่นจากการดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการ
ประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย 

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นจากการดำเนินกิจกรรม 
สร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จจากการ
ดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 1 ครั้ง 
 5.5 เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือน
เกษตรสูงวัย จำนวน 1 เรื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

1 ตุลาคม 2565 – 31 กันยายน 2566 
 
7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2565 ปี 2566 

ต.
ค. 

65
 

พ.
ย. 

65
 

ธ.ค
. 6

5 

ม.
ค. 

66
 

ก.
พ.

 6
6 

มี.
ค. 

66
 

เม
.ย.

 6
6 

พ.
ค. 

66
 

มิ.
ย. 

66
 

ก.
ค. 

66
 

ส.ค
. 6

6 

ก.ย
. 6

6 

1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจ
เกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

            

     1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ส่งเสรมิเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

            

2. ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

            

2.1 จัดเวทีถ่ายทอดความรู้และวิเคราะห์ศักยภาพ
ตนเอง/ชุมชน เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการจัดการบ้าน
เกษตรสมบูรณ์ 

            

3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจาก
การประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย 
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กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2565 ปี 2566 

ต.ค
. 6

5 
พ.

ย. 
65

 

ธ.ค
. 6

5 

ม.
ค. 

66
 

ก.
พ.

 6
6 

มี.
ค. 

66
 

เม
.ย.

 6
6 

พ.
ค. 

66
 

มิ.
ย. 

66
 

ก.ค
. 6

6 

ส.ค
. 6

6 

ก.ย
. 6

6 

3.1 จัดเวทีถ่ายทอดความรู้และวิเคราะห์ศักยภาพ
กลุ่ม/พื้นท่ี/ชุมชน จัดต้ังกลุ่มและจัดทำแผนการสร้าง
รายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย 

            

3.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม 
สร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตร
สูงวัย 

            

4. สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรสูงวัย
กับเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาอาชพี
การเกษตร 

            

4.1 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม
กลุ่มและเช่ือมโยงเครือข่ายกับสถาบันเกษตรกร 

            

4.2 สัมมนาเชิงปฏิบั ติการเช่ือมโยงเครือข่ าย
ระหว่างเกษตรสูงวัยกับเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อการพัฒนา
อาชีพการเกษตร ระดับประเทศ 

            

4.3 จัดแสดงผลงาน/ผลิตภัณฑ์เด่นจากการดำเนิน
กิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ 
ในกลุ่มเกษตรสูงวัย  

            

5. เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมเคหกิจ
เกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

            

5.1 จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง แนวทางการส่งเสริม
เคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

            

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 

  1) เกษตรกรสูงวัย จำนวน 14 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเคหกิจเกษตร เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย 
    2) เกษตรกรสูงวัย จำนวน 1 กลุ่ม มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ 
และก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง 
                       3) เกษตรกรสูงวัยและเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 14 ราย ได้รับการถ่ายทอด เช่ือมโยงเครือข่าย
เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสำคัญเพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร  
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  8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
   ครัวเรือนเกษตรสูงวัยมีอาชีพ มีรายได้ท่ีมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
ตลอดจนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสำคัญการไปสู่เกษตรกรรุ่นใหม่  
เพื่อใช้การพัฒนาอาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 8.3 ตัวชี้วัด  
   เชิงปริมาณ  
   จำนวนเกษตรกรสูงวัย 14 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเคหกิจเกษตรเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย  
   เชิงคุณภาพ  
     ร้อยละ 60 ของเกษตรกรกรสูงวัยที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ครัวเรือนเกษตรสูงวัยนำความรู้ด้านเคหกิจเกษตรไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ 
ทำให้มีรายได้ ท่ีมั่นคง และมี คุณภาพชีวิตท่ี ดีขึ้น  สามารถพึ่ งพาตนเองได้ ตลอดจนมีการถ่ายทอด   
การแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสำคัญการไปสู่เกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อใช้ 
การพัฒนาอาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. การประเมินผลโครงการ  
  10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

เกษตรกรสูงวัยจำนวน 14 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเคหกิจเกษตรเพื่อเตรียม 
ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย และมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ 
วิธีการประเมินผลโดยใช้การบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ e – project (ก.1/1) ภายในเดือนกันยายน 2566 
  10.2 ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ  

ร้อยละ 60 ของเกษตรกรกรสูงวัยที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 วิธีการ
ประเมินผลโดยการใช้แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย  
(แบบรายงาน สว.1 - สว.3) และแบบ กสก. (โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย)  
ภายในเดือนกันยายน 2566 

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 .111  นายบรรจงศิลป์  วุฒิอุทัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี โทร.08-5182-1997 
  11.2 นายนิวัตน์  เพ็งพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี โทร. 08-7803-1156 
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สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานที่เก่ียวข้องกับโครงการสง่เสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
ได้ที่ QR code ด้านล่างน้ี 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินศักยภาพ  
 
 


