
สถานการณ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดสระบุรี 

ระดับการประเมิน 

ปรับปรุง ปานกลาง ดี 

3 2 0 
1 1 2 
2 7 0 
2 3 0 
2 1 1 
4 1 1 
1 0 0 
2 0 0 
2 1 3 
0 3 0 
3 4 0 
1 1 0 
1 0 0 
24 24 17 

จ านวนสมาชิก (ราย) 

ทั้งหมด ชาย หญิง 

72 4 68 
40 3 37 
100 7 93 
57 9 48 
44 4 40 
60 2 58 
25 4 21 
24 0 24 
61 2 59 
74 12 62 
72 5 67 
55 0 55 
10 0 10 
694 52 642 

จ านวนกลุ่ม 
(กลุ่ม) 
5 
4 
9 
5 
4 
6 
1 
2 
6 
3 
7 
2 
1 
55 

ที ่ อ าเภอ 

1 เมืองสระบุรี 
2 แก่งคอย 
3 หนองแค 
4 วิหารแดง 
5 หนองแซง 
6 บ้านหมอ 
7 ดอนพุด 
8 หนองโดน 
9 พระพุทธบาท 
10 เสาไห้ 
11 มวกเหล็ก 
12 วังม่วง 

13 เฉลิมพระเกียรติ 
รวม 

เกษตรกร 

พื้นท่ี 

บริบท 
ชุมชน 

สนับสนุนการรวมกลุ่ม/ 
ส่งเสริมความเป็นผู้น า 

วิเคราะห์/ 
จัดท าแผน 

สนับสนุนตาม
แผน 

ติดตาม ประเมินผล/ 
สรุปบทเรียน 

เชื่อมโยงเครือข่าย 
ขยายผลต่อยอด 

กระบวนการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

ข้อมูล ณ ตุลาคม 65 



T S W O 
1. มีภูมิปัญญา องค์ความรู้ และ
ทักษะทางเคหกิจเกษตร 
2. มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับ
อ าเภอ ทุกอ าเภอ 
3. มีการสนับสนุนจากหลาย
หน่วยงาน 
4. สินค้า ทรัพยากร ในชุมชน 

1. มีตลาดรองรับสินค้า/ช่องทาง
ออนไลน์ 
2. มีทรัพยากรสินค้าในพื้นที่  
3. มีสถาบันการเงินให้การสนับสนุน 
4. มีการสร้างแบรนดใ์ห้กับสินค้า 
และบรรจุภัณฑ์ 
5. มีหน่วยงานพร้อมให้การ
สนับสนุน 

1. การขายสินค้าเฉพาะกลุ่ม 
2. ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
บรรจุภัณฑ์ใหม่  
3. ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
4. ผลิตไม่ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภค 
5. สินค้าแต่ละกลุ่ม มีการผลิตไม่
แตกต่างกัน 

1. สินค้าขาดจุดเด่น ไม่เป็น
เอกลักษณ์ 
2. ไม่มีบรรจุภัณฑ์สินค้า 
3. กลุ่มขาดการกระตือรือร้น 
4. กลุ่มไม่มีความเข้มแข็ง พึ่งพา
ตัวเองไม่ได้  
5. ขาดการพัฒนา แรงจูงใจ 
6. ช่องทางตลาดน้อย 



แนวทางการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ระยะเวลา 5 ปี (2566 – 2570) 

วิสัยทัศน ์“กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีความเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตท่ีดี รายได้มั่นคง และเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบอย่างย่ังยืน” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดับศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแห่งเรียนรู้ต้นแบบ 
2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มมีการผลิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ เป็นการสร้าง 
    มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ ์

Goal 

0 1 2 3 4 5 

เป้าหมาย 
1. เพ่ิมทักษะความรู้ เคหกิจ 
วิทยากร 
2. ด าเนินการท าแผนพัฒนา 

กลยุทธ ์
1. เปลี่ยน Mind Set 
2. จัดท าแผนพัฒนากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรต้นแบบ 

เป้าหมาย 
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ 
2. มาตรฐานสินค้า 
3. ท าแผนธุรกิจและกองทุน 

กลยุทธ์ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ แผนธุรกิจ 

เป้าหมาย 
1. มีช่องทางการจ าหน่ายสินค้า
ให้เพ่ิมข้ึน 
2. การเป็นผู้ประกอบการ
ออนไลน์ผ่าน Platform ต่างๆ  
 

เป้าหมาย 
1. กลุ่มเข้มแข็ง คุณภาพชีวิต 
ที่ดี  
2. รายได้มั่นคง  
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
ตลาดออนไลน์ เทคโนโลยีการ
ผลิตสินค้า 

เป้าหมาย 
1. การสร้างและพัฒนา
เครือข่าย 
2. ช่องทางตลาดใหม่ๆ  
3. การเป็นผู้ประกอบการ 

กลยุทธ์ 
เชื่องโยงเครือข่าย ช่องทาง
ตลาด การเติบโตทางธุรกิจ 

กลยุทธ์ 
การเป็น Smart Farmer และ 
Smart Group 



โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ตัวชี้วัด 

การพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบ 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
สมาชิกกลุ่ม พร้อมการยกระดับ
ศักยภาพกลุ่มแมบ่้านเกษตรกร
เป็นแหล่งเรียนรู้ตน้แบบ 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
สมาชิกกลุ่มแมบ่้านเกษตรกร มี
การด าเนินงานอย่างต่อเนือ่งและ
ยั่งยืน  
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ใหม่ เป็นการสร้างมูลคา่เพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร จ านวน 
6 กลุ่ม สมาชิก 60 ราย 

กิจกรรมที่ 1 
จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประเมิน
สถานการณ์ วิเคราะห์ศักยภาพในพื้นที่ และ
การพัฒนากองทนุ และจัดท าแผนการพัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรู้ตน้แบบ จ านวน 1 วัน 
กิจกรรมที่ 2 
จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 พัฒนาทักษะ
ด้านการเกษตรและเคหกจิเกษตรและ
ช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ใหม่ จ านวน 1 วัน 
กิจกรรมที่ 3  
จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 เพิ่มทักษะ
การเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ตน้แบบ  
จ านวน 1 วัน 
กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนปัจจัยเพ่ือการพัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรู้ตน้แบบ 

204,000 บาท ผลผลิต  
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจ านวน 6 กลุ่ม 
มีเป้าหมายและจุดประสงคช์ัดเจน 
บริหารกลุ่มและกอ่รายไดอ้ย่างตอ่เนื่อง 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ตน้แบบ 
 -สมาชิกกลุ่ม จ านวน 60 ราย ได้รับ
ความรู้และทักษะ สู่การเป็น Smart 
Farmer และ Smart Group 
ผลลัพธ์  
มีแผนและการด าเนินการตามแผน
อย่างต่อเนื่อง และเป็นแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบ 
ตัวชี้วัด 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร จ านวน 6 กลุ่ม 
ได้รับความรู้ ทักษะเพิ่มมูลค่าและไดร้ับ
การส่งเสริมและพัฒนา และร้อยละ 60 
ที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึน้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 

แผนงานโครงการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 



ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพและยกระดับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 

๑. หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำน ภำยใต้
ยุทธศำสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) มุ่งในกำรเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อน 
ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำภำคกำรเกษตรในระยะยำว เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภำคกำรเกษตรมั่งคั่ง 
ทรัพยำกรยั้งยืน” โดยสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและ
ยกระดับมำตรฐำนสินค้ำเกษตร เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำคกำรเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน และพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
ในยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำ ใน
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร Smart Farmer Smart Group และ Smart 
Enterprise และเสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจและควำมมั่นคงในอำชีพเกษตรกรรม 
กำรส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้นั้น ต้องเกิดจำก
กระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันภำยในกลุ่ม องค์กรและชุมชนในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ทั้งในระดับของกำรพ่ึงพำ
ตนเองและในระดับของกำรแข่งขัน โดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ กลไกหนึ่งที่สนับสนุน  
ให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มควำมสำมำรถไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว นั่นคือ  
กำรน ำกระบวนกำรจัดตั้งกลุ่ม กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มในขั้นพ้ืนฐำนไปสู่กำรเชื่อมโยงเครือข่ำย กำรมีส่วนร่วม
กำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเกษตรกรให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้มีควำมสำมำรถ  
ในกำรแสวงหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ปัญหำ ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ กำรแสวงหำและกำรจัดกำร  
กับทรัพยำกรในท้องถิ่นอย่ำงชำญฉลำด รวมทั้งกำรน ำองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยี
กำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐำนควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์มำใช้ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำ  
และผลิตภัณฑ์เกษตรมำประยุกต์ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนส่งเสริมกำรเกษตรซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ำย  
ควำมร่วมมือทั้งในด้ำนเชิงธุรกิจและสังคม เพ่ือกำรกระจำยรำยได้ พัฒนำช่องทำงกำรตลำดและเครือข่ำย  
เกิดกำรจัดกำรกลไกกำรตลำดครบวงจร เกิดกำรกระจำยรำยได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและ
กำรบริหำรจัดกำรกลไกต่ำง ๆ ยกระดับเป็นผู้ประกอบกำรในอนำคต 
 ดังนั้น กำรด ำเนินกำรเพ่ือกำรพัฒนำองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพำตนเองได้และได้รับ
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจอย่ำงเท่ำเทียม ทั้งเครือข่ำยในสำขำอำชีพและเครือข่ำยหลำกหลำยสำขำ
อำชีพด้ำนสหวิชำชีพ ที่เกี่ยวข้องทำงกำรเกษตรที่มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำกำรเกษตร สนับสนุนให้เกิดผู้น ำ
เกษตรกรที่มีควำมสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในเวทีของกำรบริหำรงำนเกษตรในระดับต่ำง ๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยมุ่งหวังว่ำจะเกื้อหนุน ให้เกิดกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่กลุ่ม องค์กรเกษตรกร เพ่ือกำร
พัฒนำทำงกำรเกษตรและสังคมเกษตรกรต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สมำชิกกลุ่ม พร้อมกำรยกระดับศักยภำพกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเป็นแหล่ง

เรียนรู้ต้นแบบ 
2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สมำชิกกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน  
2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับ

ผลิตภัณฑ์ 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนา  
    3.1 ควำมสอดคล้อง 
          3.1.1 ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 3.1.2 แผ่นแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น เศรษฐกิจฐำนรำก 
  - แผนแม่บทย่อย กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก 
 3.1.3 แผนปฏิรูประเทศ - 
 3.1.4 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 

4. เป้าหมายและสถานทีด่ าเนินการ 
 เป้ำหมำย คือ กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร จ ำนวน 6 กลุ่ม สมำชิก 60 รำย 
   สถำนที่ด ำเนินกำร พ้ืนที่ในจังหวัดสระบุรี 

5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
           เป้ำหมำย คัดเลือกกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรที่มีศักยภำพ สำมำรถพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบได้ จ ำนวน 1 กลุ่มๆ ละ10 รำย  
 ขั้นเตรียมกำร 
 ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ ประชำสัมพันธ์รำยละเอียด  และกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับโค รงกำร 
ให้กลุ่มเป้ำหมำยและชุมชนทรำบ  

 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

  ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ จัดกระบวนกำรเรียนรู้ จ ำนวน 4 ครั้ง โดยแต่ละระยะควรห่ำงกัน
ไม่น้อยกว่ำ 2 สัปดำห์ และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตเพ่ือพัฒนำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน ดังนี้ 
  1) จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ศักยภาพในพื้นที่ 
และการพัฒนากองทุน จัดท าแผนการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ  
 วิธีกำรด ำเนินงำน ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. ให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ทุกคนด ำเนินกำร ดังนี้  
1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ซึ่งถ้ำหำกครัวเรือนของสมำชิกกลุ่มแม่บ้ำน

เกษตรกรรำยใดมีกำรขึ้นทะเบียนแล้ว ให้เพ่ิมข้อมูลของสมำชิกรำยนั้นในส่วนของสมำชิกครัวเรือน  ในกรณีที่
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ไม่มีพ้ืนที่กำรเกษตร ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
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2) จัดท ำแบบประเมินตนเอง ด้วยแบบฟอร์มกำรประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer 
(ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ) จำกนั้นให้เจ้ำหน้ำที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยบันทึกผลกำรประเมินฯ ในระบบ
ฐำนข้อมูล Smart Farmer 

3) วิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือจัดท ำแผนกำรผลิตรำยบุคคล และแผนกำรผลิตรำยกลุ่ม  
ด้วยแบบแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP)   

2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรร่วมกันท ำแบบประเมินแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน (ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ) และร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์กลุ่ม ตัวอย่ำง  
เช่น ศักยภำพกลุ่มที่สำมำรถพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้ำนใดได้บ้ำง จุดเด่นและจุดด้อยของสถำนที่ วิทยำกร 
และกำรให้บริกำรจัดกำรของแหล่งเรียนรู้ ควำมต้องกำรในกำรส่งเสริมและพัฒนำเพ่ิมเติม องค์ควำมรู้ที่มีอยู่
และสำมำรถถ่ำยทอดต่อได้ องค์ควำมรู้ที่ต้องกำรเพ่ิมเติม วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่และต้องกำร
เพ่ิมเติม เป็นต้น 

3. รวบรวมและสรุปข้อมูลต่ำง ๆ ตำมข้อ 2. เพ่ือน ำมำใช้ประกอบกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 

4. จัดท ำแผนพัฒนำกลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ โดยจะต้องด ำเนินกำรพัฒนำเป็น
แหล่งเรียนรู้ตำมควำมต้องกำรและควำมช ำนำญของกลุ่ม เช่น ด้ำนกำรจัดกำรและวิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว 
(Postharvest management) ด้ำนกำรเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตเกษตร ด้ำนกำรเกษตรผสมผสำนที่เน้นกำรสร้ำงควำม
มั่นคงด้ำนอำหำร เป็นต้น 

5. จัดท ำแผนกำรจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรพัฒนำกลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบ ให้สอดคล้องกับแผนกำรพัฒนำกลุ่มฯ ในข้อ 4. หรือให้สอดคล้องกับผลกำรประเมินแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบ  

7. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรร่วมกันท ำร่วมกันประเมินศักยภำพกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก) 
ประเภทกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร (ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ) 
 
      2) จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 พัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรและ
ช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่  

1. กำรพัฒนำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตร หรือ
ทักษะด้ำนกำรเกษตรและเคหกิจเกษตร โดยมีเนื้อหำ/ประเด็น/หลักสูตร เช่น กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทักษะ
กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจเกษตร เพ่ือกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรเบื้องต้น กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรผลิตหรือ
บริกำร กำรจัดท ำบัญชี กำรจัดท ำแผนธุรกิจกลุ่ม กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำ/บริกำร กำรวิเครำะห์ธุรกิจ
แบบ SWOT ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรเป็นผู้ประกอบกำร และกำรตลำด เป็นต้น 

2. กำรพัฒนำกลุ่มให้มีควำมเข้มแข็ง  โดยมีเนื้อหำ/ประเด็น/หลักสูตร เช่น กำรบริหำร
จัดกำรกลุ่มที่ดี กำรน ำกระบวนกำรกลุ่มมำใช้ในกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ กำรพัฒนำสินค้ำ/บริกำร ทักษะกำร
บริหำรจัดกำรธุรกิจเกษตรอย่ำงง่ำยเพ่ือกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรเบื้องต้น กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรผลิต
หรือบริกำร กำรยกระดับคุณภำพสินค้ำสู่มำตรฐำน กำรจัดท ำบัญชี กำรจัดท ำแผนธุรกิจกลุ่ม และกำรตลำด เป็นต้น 
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      3) จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 เพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ  
1. คัดเลือกวิทยำกรประจ ำแหล่งเรียนรู้ ตำมแผนกำรพัฒนำกลุ่มฯ โดยในแต่ละแหล่ง

เรียนรู้ต้องมีวิทยำกรหลัก ไม่น้อยกว่ำ 3 คน และวิทยำกรผู้ช่วย ไม่น้อยกว่ำ 5 คน 
 2. เตรียมกำรคัดเลือกหัวข้อ/ประเด็นกำรพัฒนำ และวิทยำกร เพ่ือพัฒนำทักษะ 
กำรเป็นวิทยำกรประจ ำแหล่งเรียนรู้ตำมแผนกำรพัฒนำกลุ่มฯ ที่ได้จำกกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในครั้งที่ 1 
และ 2 นอกจำกนี้ยังสำมำรถพัฒนำองค์ควำมรู้อ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น ตำมควำมต้องกำรของวิทยำกรประจ ำแหล่ง
เรียนรู้และสมำชิกกลุ่ม 
 3. จัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ เพ่ือพัฒนำทักษะ 
กำรเป็นวิทยำกรแหล่งเรียนรู้ ทั้งนี้จะต้องเน้นหนักในเรื่องกำรฝึกทักษะ/ทดลองฝึกปฏิบัติจริง โดยเฉพำะ 
ในวิทยำกรกรหลักและวิทยำกรผู้ช่วยที่ได้รับกำรคัดเลือก  
 4. สรุปบทเรียนในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ เพ่ือเป็นองค์ควำมรู้ส ำหรับกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่วิทยำกรประจ ำแหล่งเรียนรู้รุ่นต่อไป 

      4) สนับสนุนปัจจัยเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ  
 1. จัดจ ำแนกหมวดหมู่ของเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยกำรผลิต ที่จ ำเป็นในกำรพัฒนำ
กลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และค ำนวณงบประมำณให้เพียงพอกับรำยกำรสิ่งของที่ต้องกำรจัดซื้อ  
โดยประเภทของเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยกำรผลิต ที่สำมำรถจัดซื้อได้ ยกตัวอย่ำงเช่น ชุดนิทรรศกำร/สื่อ  
องค์ควำมรู้ที่ต้องกำรถ่ำยทอดควำมรู้วัสดุสำธิต เป็นต้น  
 2. จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยกำรผลิต ตำมควำมต้องกำรของกลุ่ม ภำยใต้
งบประมำณท่ีได้รับกำรสนับสนุน โดยด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด 
 3. จัดท ำบัญชีรำยกำรสิ่งของที่จัดซื้อของกลุ่ม 
 4. นัดหมำยกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเพ่ือท ำกำรส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยกำรผลิต 

      5) ติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประเมินศักยภาพกลุ่มหลังเข้าร่วมโครงการตามแบบประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) รวมทั้งวางแผน 
การด าเนินงานในปีต่อไป 
   
6. งบประมาณ  
 งบประมำณจ ำนวน 204,000 บำท 
     - ด ำเนินกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้จ ำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน งบประมำณ 12,000 บำท 
     - สนับสนุนปัจจัยเพื่อกำรพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 22,000 บำท 
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7. แผนการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงำน 

ปี 2565 ปี 2566 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

7.1 สร้างการรับรู้และความเข้าใจในพื้นที่ 

   จัดให้มีกำรประชุมกับเจ้ำหน้ำที่             
7.2 จัดกระบวนการเรียนรู้  
    จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ครั้งที่ 1                             
    จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ครั้งที่ 2 
    จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ครั้งที่ 3 

   
  

 
 
 

      
   

7.3 สนับสนุนปัจจัยเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 

    สนับสนุนปัจจัยฯ             

7.4 ติดตามผลการด าเนินงาน 

   ติดตำมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร             
 

8. ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ปีงบประมำณ 2566 

9. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
    9.1 ผลผลิต (output) 
 - กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรจ ำนวน 6 กลุ่ม มีเป้ำหมำยและจุดประสงค์ชัดเจน บริหำรกลุ่มและก่อรำยได้
อย่ำงต่อเนื่อง และเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
 - สมำชิกกลุ่ม จ ำนวน 60 รำย ได้รับควำมรู้และทักษะ สู่กำรเป็น Smart Farmer และ Smart 
Group 
    9.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
          องค์กรเกษตรกรมีควำมเข้มแข็ง โดยมีแผนและด ำเนินกิจกรรมตำมแผนอย่ำงต่อเนื่อง และ
สม่ ำเสมอ โดยสมำชิกของกลุ่ม องค์กรเกษตรกร มีส่วนร่วม มีควำมร่วมมือ และร่วมกันพัฒนำเศรษฐกิจฐำน
รำกให้มั่นคง ชุมชนพ่ึงพำตนเองได้ตำมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 

         9.3 ตัวชี้วัด  
     เชิงปริมาณ 

      สมาชิกกลุ่มเกษตรกร จ านวน 6 กลุ่ม ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งการผลิต การเพ่ิมมูลค่า การบริการและการตลาด  เป็นแหล่ง
เรียนรู้ต้นแบบ 
               เชิงคุณภาพ  
      ร้อยละ 60 ของเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกร มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ก ำหนดแนวทำง  
ในกำรพัฒนำ กำรจัดกำรกับทรัพยำกรในท้องถิ่น รวมทั้งกำรน ำองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมบนพ้ืนฐำนควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์มำใช้ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำและผลิตภัณฑ์เกษตร  
เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งในด้ำนเชิงธุรกิจและสังคม ตลอดจนกำรด ำเนินกำรเพ่ือกำรพัฒนำองค์กร
เกษตรกรให้เข้มแข็งตำมเกณฑ์กำรประเมินศักยภำพองค์กรเกษตรกร และเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของชุมชน  


