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กิจกรรมที่ 1 
1.  โครงการ พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  

 โครงการย่อย (ถ้ามี)   -  
     กิจกรรม  ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร 
     กิจกรรมย่อย ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด  
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) การพัฒนาเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวภัทรา  ฉัตรชัยพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  จังหวัด 15 3 3,000 จังหวัด 

รวม   15 3 3,000 จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. ก าหนดวาระ/การประชุม             จังหวัด 
4. ขออนุมัติโครงการ             จังหวัด 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
6. ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
อาสาสมัครเกษตรจังหวัด 

            จังหวัด 

7. สรปุผล/รายงานผลการประชุม             จังหวัด 
 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
1 ครั้ง  15 ราย 

3,000 จังหวัด จนท.พัสด ุ             

รวม 3,000 จังหวัด จนท.พัสด ุ             
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9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการขับเคลื่อนงานอาสาสมัคร

เกษตร ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย การบริหารอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ในรูปแบบของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีทั้งส่วนราชการและอาสาสมัครเกษตร ตั้งแต่ระดับส่วนกลางและจังหวัด เพ่ือก าหนด
นโยบาย แนวทางบูรณาการงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.) และแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้ 

       1) ประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร (ส่วนกลาง) 
2) ประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานอาสาสมัครเกษตร (ส่วนกลาง)  

 3) ประชุมคณะท างานปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (ส่วนกลาง)  
 4) ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (จังหวัด)  
 5) ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.) (จังหวัด)  

ทั้งนี้ สามารถปรับรูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
10.  งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 3,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  จ านวน 15 รายๆ ละ 200 บาท จ านวน 1 ครั้งๆ ละ 1 วัน  
  รวมเป็นเงิน 3,000 บาท    
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 

โทรศัพท์ 073-532220  โทรสาร 073-532217 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาวภัทรา  ฉัตรชัยพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 โทรศัพท์  065-0256669 
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กิจกรรมที่ 2 
1.  โครงการ พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  

 โครงการย่อย (ถ้ามี)    -  
     กิจกรรม  ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร 
     กิจกรรมย่อย ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) การพัฒนาเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวภัทรา  ฉัตรชัยพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  จังหวัด 17 2 3,400 จังหวัด 

รวม   17 2 3,400 จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. ก าหนดวาระ/การประชุม             จังหวัด 
4. ขออนุมัติโครงการ             จังหวัด 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
6. ประชุมคณะกรรมการอาสาสมคัร
เกษตรจังหวัด 

            จังหวัด 

7. สรปุผล/รายงานผลการประชุม             จังหวัด 
 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
1 ครั้ง  17 ราย 

3,400 จังหวัด จนท.พัสด ุ             

รวม 3,400 จังหวัด จนท.พัสดุ             
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9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการขับเคลื่อนงานอาสาสมัคร

เกษตร ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย การบริหารอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ในรูปแบบของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีทั้งส่วนราชการและอาสาสมัครเกษตร ตั้งแต่ระดับส่วนกลางและจังหวัด เพ่ือก าหนด
นโยบาย แนวทางบูรณาการงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.) และแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้ 

       1) ประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร (ส่วนกลาง) 
2) ประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานอาสาสมัครเกษตร (ส่วนกลาง)  

 3) ประชุมคณะท างานปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (ส่วนกลาง)  
 4) ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (จังหวัด)  
 5) ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.) (จังหวัด) 

ทั้งนี้ สามารถปรับรูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  
10.  งบประมาณ  (งบประมาณทั้งหมด 3,400 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  จ านวน 17 รายๆ ละ 200 บาท จ านวน 1 ครั้งๆ ละ 1 วัน  
  รวมเป็นเงิน 3,400 บาท 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์ 073-532220   โทรสาร 073-532217 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาวภัทรา  ฉัตรชัยพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 โทรศัพท์  065-0256669 
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กิจกรรมที่ 3 
1.  โครงการ พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  

 โครงการย่อย (ถ้ามี)    -  
     กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
     กิจกรรมย่อย จัดท าเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) การพัฒนาเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวภัทรา  ฉัตรชัยพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  เมืองนราธิวาส 10 2 2,000 อ าเภอ 
  บาเจาะ 10 2 2,000 อ าเภอ 
  ระแงะ 10 2 2,000 อ าเภอ 
  รือเสาะ 10 2 2,000 อ าเภอ 
  สุไหงโก-ลก 10 2 2,000 อ าเภอ 
  สุไหงปาด ี 10 2 2,000 อ าเภอ 
  ตากใบ 10 2 2,000 อ าเภอ 
  แว้ง 10 2 2,000 อ าเภอ 
  ยี่งอ 10 2 2,000 อ าเภอ 
  ศรีสาคร 10 2 2,000 อ าเภอ 
  สุคิริน 10 2 2,000 อ าเภอ 
  จะแนะ 10 2 2,000 อ าเภอ 
  เจาะไอร้อง 10 2 2,000 อ าเภอ 

รวม   130 2 26,000 อ าเภอ 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             อ าเภอ 
3. ก าหนดหัวข้อในการจดัท าเวทพีัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้น 

            อ าเภอ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

4. ขออนุมัติโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. ด าเนินการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 

            อ าเภอ 

7. ติดตามและประเมินผล             อ าเภอ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             อ าเภอ 

 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (จ านวน 1 
ครั้ง 130 ราย) 

26,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 26,000 อ าเภอ จนท.พัสดุ             
 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ ร่วมกันด าเนินการวางแผนการพัฒนาศักยภาพ จัดท า
หลักสูตรการเรียนรู้ แผนการถ่ายทอดความรู้ การจัดเวทีและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.) และการจัดท า IFPP  ดังนี้ 
           1) คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อ าเภอละ 10 ราย (ท่ีผ่านการประเมินคุณสมบัติ SF) 
           2) วิเคราะห์ตนเองและวางแผนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร วางแผนการประเมินผลงาน อกม. 
อบรมเพ่ิมองค์ความรู้เสริมสร้างความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตร ตาม
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563  ได้แก่ (1) จัดเก็บ
รวบรวมและรายงานข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตร  (2) ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (3) ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้ และแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตรและการสหกรณ์ของเกษตรกรในหมู่บ้าน (4) ติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้าน และรายงาน
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (5) ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชนหรือตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นขอความช่วยเหลือ และแผนการผลิตรายบุคคล IFPP ตามคู่มือ 
ทั้งนี้ สามารถปรับรูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
10.  งบประมาณ     

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ อกม. ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563  และ
น าความรู้การจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล IFPP มาขยายผลสู่ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านรายอ่ืน ๆ จ านวน 130 
รายๆ ละ 200 บาท จ านวน 1 ครั้งๆ ละ 1 วัน รวมเป็นเงิน 26,000 บาท 
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11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์ 073-532220  โทรสาร 073-532217 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาวภัทรา  ฉัตรชัยพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 โทรศัพท์  065-0256669 
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กิจกรรมที่ 4 
1.  โครงการ พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  

 โครงการย่อย (ถ้ามี)    -  
     กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
     กิจกรรมย่อย จัดท าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) การพัฒนาเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวภัทรา  ฉัตรชัยพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  เมืองนราธิวาส 10 2 2,000 อ าเภอ 
  บาเจาะ 10 2 2,000 อ าเภอ 
  ระแงะ 10 2 2,000 อ าเภอ 
  รือเสาะ 10 2 2,000 อ าเภอ 
  สุไหงโก-ลก 10 2 2,000 อ าเภอ 
  สุไหงปาด ี 10 2 2,000 อ าเภอ 
  ตากใบ 10 2 2,000 อ าเภอ 
  แว้ง 10 2 2,000 อ าเภอ 
  ยี่งอ 10 2 2,000 อ าเภอ 
  ศรีสาคร 10 2 2,000 อ าเภอ 
  สุคิริน 10 2 2,000 อ าเภอ 
  จะแนะ 10 2 2,000 อ าเภอ 
  เจาะไอร้อง 10 2 2,000 อ าเภอ 

รวม   130 2 26,000 อ าเภอ 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             อ าเภอ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

3. ก าหนดหัวข้อในการจดัท าเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน 

            อ าเภอ 

4. ขออนุมัติโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. ด าเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 

            อ าเภอ 

7. ติดตามและประเมินผล             อ าเภอ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             อ าเภอ 

 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
(จ านวน 1 ครั้ง 130 ราย) 

26,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 26,000 อ าเภอ จนท.พัสดุ             
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   

ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ ร่วมกันด าเนินการวางแผนการพัฒนาศักยภาพ จัดท า
หลักสูตรการเรียนรู้ แผนการถ่ายทอดความรู้ การจัดเวทีและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.) และการจัดท า IFPP ดังนี้ 

1) คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่ผ่านเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอ าเภอ
ละ 4 ราย ไปถ่ายทอดความรู้การจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล IFPP ให้แก่ อกม. จ านวน 6 ราย (ที่ผ่านการ
ประเมินคุณสมบัติ SF) (1:1 / 1:2) 

2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนบทบาทหน้าที่และภารกิจของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในการ
สนับสนุนงานด้านการเกษตร พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเกษตร ตามระเบียบกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 และแผนการผลิตรายบุคคล IFPP การใช้
เทคโนโลยี ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน 
10.  งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 26,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ อกม. ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563  และ
น าความรู้การจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล IFPP มาขยายผลสู่ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านรายอ่ืน ๆ จ านวน 130 
รายๆ ละ 200 บาท จ านวน 1 ครั้งๆ ละ 1 วัน รวมเป็นเงิน 26,000 บาท 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 

 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
โทรศัพท์ 073-532220 โทรสาร 073-532217 

 2. ชื่อ – สกุล นางสาวภัทรา  ฉัตรชัยพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 โทรศัพท์  065-0256669 
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กิจกรรมที่ 5 

1. โครงการ ส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสานในพื้นท่ีสวนปาล์มน้ ามัน สวนยางพารา 
โครงการย่อย  - 
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการการเกษตรแบบผสมผสานให้เป็นอาชีพเสริม 

ของเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย/ปาล์มน้ ามันรายย่อยตามศักยภาพ 
กิจกรรมย่อย อบรมเกษตรกรยางพารา/ปาล์ม 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  การพัฒนาเกษตรกร  
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - ระแงะ 15  1-4 3,000 อ าเภอ 
รวม   15  1-4 3,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
5. ด าเนินการจัดซื้อ/จดัจ้าง             อ าเภอ 
๖.ด าเนินการตามแผนการถ่ายทอด
ความรู ้

            
อ าเภอ 

๗. ติดตามและประเมินผล             จังหวัด/อ าเภอ 
๘. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมเกษตรกร
ชาวสวนยางรายย่อย/
ปาล์มน้ ามันรายย่อย 
จ านวน 15 ราย 

๓,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 3,000 อ าเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
1. กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรจ านวน 15 ราย เป็นเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย และเกษตรกร

ชาวสวนปาล์มน้ ามันรายย่อยที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร  
2. จัดอบรมการท าการเกษตรแบบผสมผสานให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา/ปาล์มน้ ามันรายย่อย  

ให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารทรัพยากรภายในฟาร์มหมุนเวียน เกื้อกูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
และด าเนินการจัดแบบประเมินโครงการเพ่ือทราบคุณค่าหรือความเป็นประโยชน์ของโครงการฝึกอบรม 
ต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม (ตามเอกสารแนบ) 

10. งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 3,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการท าการเกษตรแบบผสมผสานให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา/ 
ปาล์มน้ ามันรายย่อย ให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารทรัพยากรภายในฟาร์มหมุนเวียน เกื้อกูลกันอย่าง 
มีประสิทธิภาพ (ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าพาหนะเกษตรกร, ค่าวัสดุและอุปกรณ์การประชุม) 
เกษตรกร ๑๕ ราย จ านวน ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 084 625 5154  
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ แบบประเมินโครงการ 
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กิจกรรมที่ 6 

1. โครงการ ส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสานในพ้ืนที่สวนปาล์มน้ ามัน สวนยางพารา 
โครงการย่อย  - 
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการผลิตที่มีความหลากหลายเพ่ือเป็นต้นแบบเกษตรผสมผสานตามแนวทาง 

เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมย่อย อบรมเกษตรกรยางพารา/ปาล์ม 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  การพัฒนาเกษตรกร  
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - ระแงะ 15  1-4 3,000 อ าเภอ 
รวม   15 1-4 3,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
5. ด าเนินการจัดซื้อ/จดัจ้าง             อ าเภอ 
๖.ด าเนินการตามแผนการถ่ายทอด
ความรู ้

            อ าเภอ 

๗. ติดตามและประเมินผล             จังหวัด/อ าเภอ 
๘. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

อบรมเกษตรกร
ยางพารา/ปาล์ม
น้ ามัน เพ่ือเป็น
ต้นแบบเกษตร
ผสมผสาน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 
15 ราย 

๓,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม ๓,000 อ าเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 ๑) ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา/ปาล์มน้ ามันรายย่อย ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ  
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 ๒) พิจารณากิจกรรมการผลิตและวางแผนตามกิจกรรมการผลิตตามศักยภาพของตนเอง 
 ๓) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการผลิตร่วมกัน 
 ๔) สรุปผล และประเมินผลการอบรม 

10. งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 3,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพการผลิตที่มีความหลากหลาย เพ่ือเป็นต้นแบบ

เกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าพาหนะเกษตรกร,  
ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรม) จ านวน ๑ กลุ่ม รวม ๑๕ ราย จ านวน ๑ ครั้ง เป็นเงิน  ๓,๐๐๐  บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 084 625 5154   
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กิจกรรมที่ 7 

1. โครงการ ส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสานในพ้ืนที่สวนปาล์มน้ ามัน สวนยางพารา 
โครงการย่อย  - 
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการผลิตที่มีความหลากหลายเพ่ือเป็นต้นแบบเกษตรผสมผสานตามแนวทาง 

เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมย่อย ศึกษาดูงานการผลิตที่มีความหลากหลาย 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  การพัฒนาเกษตรกร  
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 

- - ระแงะ 
15 ราย/2 

ครั้ง  
1-3 3,000 3,000 อ าเภอ 

รวม   
15 ราย/2 

ครั้ง 
1-3 6,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
5. น าเกษตรกรศึกษาดูงาน             อ าเภอ 
6. สรปุและประเมินผล             จังหวัด/อ าเภอ 
7. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการน า
เกษตรกรศึกษาดู
งานการเกษตรทีม่ี
ความหลากหลาย 
เพื่อเป็นต้นแบบ
เกษตรผสมผสาน 
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 15 ราย/ 
2 ครั้ง 

6,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 6,000 อ าเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 ๑) ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา/ปาล์มน้ ามันรายย่อย ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ  
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 ๒) น าเกษตรกรศึกษาดูงานการเกษตรที่มีความหลากหลาย เพ่ือเป็นต้นแบบเกษตรผสมผสาน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓) สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 6,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการน าเกษตรกรศึกษาดูงานการเกษตรที่มีความหลากหลาย เพ่ือเป็นต้นแบบเกษตร

ผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าพาหนะเกษตรกร, ค่าวัสดุ
และอุปกรณก์ารศึกษาดูงาน) จ านวน ๑ กลุ่ม รวม 15 ราย จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงิน ๖,๐๐๐  บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 084 625 5154   
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กิจกรรมที่ 8 

1. โครงการ ส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสานในพ้ืนที่สวนปาล์มน้ ามัน สวนยางพารา 
โครงการย่อย  - 
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการผลิตที่มีความหลากหลายเพ่ือเป็นต้นแบบเกษตรผสมผสานตามแนวทาง 

เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมย่อย สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  การพัฒนาเกษตรกร  
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(แปลง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - ระแงะ 2  3-4 13,400 อ าเภอ 
รวม   2  3-4 13,400 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
5. ด าเนินการจัดซื้อ/จดัจ้าง             อ าเภอ 
6. ติดตามและประเมินผล             จังหวัด/อ าเภอ 
7. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 

 

  



 

แผนปฏบิัติการงานสง่เสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 หน้า 18 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต ให้กับต้นแบบ
เกษตรผสมผสาน 
จ านวน 2 แปลง 

๑๓,๔00 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม ๑๓,๔00 อ าเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 ๑) ชี้แจงท าความเข้าใจกับเกษตรกร พร้อมก าหนดแนวทางการพัฒนาจุดเรียนรู้ต้นแบบอาชีพเสริม  
ด้านการเกษตร หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตที่มีความหลากหลาย เพ่ือเป็นต้นแบบ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒) คัดเลือกเกษตรกรที่เป็นต้นแบบเกษตรผสมผสาน จ านวน 2 แปลง 

3) วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพการผลิตของเกษตรกรและความต้องการของเกษตรกร เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการผลิตที่มีความหลากหลาย เพ่ือเป็นต้นแบบแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) วางแผนการพัฒนาให้เป็นจุดเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 5) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้เกษตรผสมผสาน และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้กับเกษตรกรข้างเคียงได ้
 6) สนับสนุนปัจจัยการผลิต วิชาการ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพจุดเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 13,400 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตที่มีความหลากหลาย  

เพ่ือเป็นต้นแบบเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง จ านวน ๒ แปลง ๆ ละ ๖,๗๐๐ บาท  
รวมเป็นเงิน ๑๓,๔๐๐ บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 084 625 5154  
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กิจกรรมที่ 9 

1. โครงการ ส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสานในพ้ืนที่สวนปาล์มน้ ามัน สวนยางพารา 
โครงการย่อย   - 
กิจกรรม ติดตามการด าเนินงานและให้ค าแนะน า 
กิจกรรมย่อย   - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  การพัฒนาเกษตรกร  
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย/แปลง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 
- - ระแงะ 15/2 1-4 4,000 6,000 จังหวัด 

รวม   15/2 1-4 10,000 จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ              
3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด 
4. ด าเนินการตามแผนติดตามการ
ด าเนินงานและให้ค าแนะน า 

            จังหวัด 

5. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามและ
ประเมินผลจัดเก็บ
ข้อมูลในระดับ
พื้นที ่จ านวน 15 
ราย/ 2 แปลง 

10,๐๐๐ จังหวัด จนท.พัสด ุ             

รวม 10,๐๐๐ จังหวัด              
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9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
ประเมินศักยภาพการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ให้ค าแนะน า

ปรึกษาแก่เกษตรกร และสรุปผลเพื่อปรับปรุงโครงการในอนาคตต่อไป  

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 10,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการลงพ้ืนที่ ติดตามผลการด าเนินงาน/ให้ค าปรึกษาให้กลุ่มเป้าหมาย/ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ในการติดตามสรุปผลโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการ ประสานงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ (เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ, ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง, ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น)  
เป็นเงิน 10,๐๐๐  บาท  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 084 625 5154  
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กิจกรรมที่  10 
1.  โครงการ  โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ระบบส่งเสริมการเกษตร) 

 โครงการย่อย - 
     กิจกรรม  การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (District Workshop : DW) ผ่านระบบ Online 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางณิชาภัทร ดุลยกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ศูนย)์ 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

 20 คน/ 
3 ครั้ง 

1 - 4 22,200  จังหวัด 

รวมทั้งสิ้น จ านวน 20 คน/ 3 ครั้ง 1 - 4 22,200  จังหวัด 
หมายเหตุ งวดที่ 1 เป้าหมาย 20 ราย เป็นเงิน 14,800 บาท  
             งวดที่ 2 เป้าหมาย 20 ราย เป็นเงิน   7,400 บาท 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ             จังหวัด 
2. ขออนุมัติโครงการ             จังหวัด 
3. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับอ าเภอ (District 
Workshop : DW)  
ผ่านระบบ Online  
จ านวน 2 คร้ัง 

  
 

          จังหวัด 

5. รายงานผลให้กรมฯ ทราบ             จังหวัด 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับ
อ าเภอ (District 
Workshop : 
DW)  
ผ่านระบบ 
Online  
จ านวน 2 คร้ัง 

22,200 จังหวัด จนท.พัสด ุ             

รวม 22,200 จังหวัด จนท.พัสด ุ             

 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน รายละเอียด ดังนี้ 

ส านักงานเกษตรจั งหวัด  จั ด เวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ การด า เนินส่ ง เสริมการ เกษตรในระดับ 
อ าเภอ ผ่านระบบ Online จ านวน 3 ครั้ ง  เ พ่ือให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด และอ า เภอ  
ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ประสบความส าเร็จ โดยก าหนด 
แผนการปฏิบัติ งาน การติดตาม นิ เทศงาน พร้อมทั้งการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง มี 
ประสิทธิภาพ เพ่ือการเรียนรู้ การพัฒนาคน และพัฒนางาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  
การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการตามสถานการณ์หรือตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับพ้ืนที่ หรือประเด็นปัญหา
เร่งด่วนในพ้ืนที่ (Hot Issue) โดยแบ่งสายอ าเภอ เพ่ือให้เกษตรอ าเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัด/
อ าเภอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการเกษตรต่าง ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
แผนงานโครงการและปัญหาของเกษตรกร 

10.  งบประมาณ (งบประมาณ 22,200 บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
 งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (District Workshop : DW)  
ผ่านระบบ Online งบประมาณ 22,200 บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073 – 532 218 

โทรสาร 073 – 532 217 
 2. นางณิชาภัทร  ดุลยกุล  นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
โทรศัพท์ 08 – 1328 – 3833, E-mail : narathiwat@doae.go.th 
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กิจกรรมที่  11 
1.  โครงการ  โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ระบบส่งเสริมการเกษตร) 

 โครงการย่อย - 
     กิจกรรม  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
     กิจกรรมย่อย ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางณิชาภัทร ดุลยกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ศูนย์) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

*งวดท่ี 2 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

 พ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 1 ผลงาน 3 12,000 จังหวัด 
รวม 1 ผลงาน 3 12,000 จังหวัด 

8.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือ
ยกร่างแผนการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

            จังหวัด 

2. ขออนุมัติด าเนิน/รายงาน
ความต้องการ 

            จังหวัด 

3.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
การขับเคลื่อนงานฯ  

            จังหวัด 

4. รายงานผลการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

            จังหวัด 
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9.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์
การขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริม
การเกษตร 

12,000 จังหวัด จนท.พัสดุ             

รวม 12,000 จังหวัด จนท.พัสดุ             

 
10.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  รายละเอียด ดังนี้ 
 ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบวิดีทัศน์ 
พร้อมอัพโหลดใน Youtube และส่งลิ้งค์ ให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเพ่ือรวบรวมต่อไป โดยมี
เนื้อหาแสดงเกี่ยวกับงานในพ้ืนที่ซึ่งประสบความส าเร็จ โดยมีการน าระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)  
ไปขับเคลื่อนงาน เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาหรือต่อยอดงานส่งเสริม
การเกษตร ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่องาน เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และชุมชน ตลอดจนปัจจัยความส าเร็จในการขับเคลื่อน
งานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและแนวทางการพัฒนางานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพ่ือเป็นต้นแบบ / 
บทเรียนรู้ ส าหรับพัฒนา ต่อยอด ขยายผลส าหรับพื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไป 

11.  งบประมาณ    (งบประมาณทั้งหมด 12,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
  เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร  

12. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073 – 532 218 
โทรสาร 073 – 532 217 
 2. นางณิชาภัทร  ดุลยกุล  นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
โทรศัพท์ 08 – 1328 – 3833, E-mail : narathiwat@doae.go.th 
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แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) 
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กิจกรรมที่ 12 

1. โครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP 
โครงการย่อย  - 
กิจกรรม ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 
กิจกรรมย่อย อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางเด่นดารี ซุ่นสกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ 
ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - เมืองนราธิวาส 50 1-2 20,000 อ าเภอ 
- - ยี่งอ 15 1-2 6,000 อ าเภอ 
- - ระแงะ 30 1-2 12,000 อ าเภอ 
- - ศรีสาคร 15 1-2 6,000 อ าเภอ 
- - แว้ง 18 1-2 7,200 อ าเภอ 
- - สุคิริน  20 1-2 8,000 อ าเภอ 
- - สุไหงโก-ลก 23 1-2 9,200 อ าเภอ 
- - สุไหงปาดี 70 1-2 28,000 อ าเภอ 
- - เจาะไอร้อง 30 1-2 12,000 อ าเภอ 

รวม  9 อ าเภอ 271 1-2 108,400 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ             อ าเภอ/จังหวัด 
2. รับสมัครเกษตรกรและจัดท า
ทะเบียน F-1 

            อ าเภอ 

3. จัดท าเอกสารประกอบการอบรม             อ าเภอ 
4. อบรมเกษตรกรเป้าหมายตาม
หลักสตูร 

            อ าเภอ 

5. จัดส่งเอกสาร F-1 พร้อมหลักฐาน
ประกอบ F-1 ให้จังหวัด 

            อ าเภอ 

6. วิเคราะห์จดัท าสรปุรายงานผล             จังหวัด/อ าเภอ 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมเกษตรกร
เข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน GAP 
และศึกษาดูงาน 
จ านวน 271 ราย 

108,400 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 108,400 อ าเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
1. เกษตรกรเป้าหมาย เป็นเกษตรกรสมาชิกในแปลงใหญ่ 45 ราย และแปลงเกษตรทั่วไป  

จ านวน  226 ราย รวมจ านวน 271 ราย ได้แก่  
1.1 อ าเภอเมืองนราธิวาส แปลงทั่วไป ทุเรียน  จ านวน 20 ราย  แปลงทั่วไป มังคุด  30 ราย 
1.2 อ าเภอยี่งอ แปลงใหญ่ ปาล์มน้ ามัน  จ านวน 15 ราย 
1.3 อ าเภอระแงะ แปลงทั่วไป ทุเรียน  จ านวน 8 ราย แปลงทั่วไป มังคุด จ านวน 10 ราย  

แปลงทั่วไป ลองกอง จ านวน 12 ราย 
1.4 อ าเภอศรีสาคร แปลงทั่วไป ทุเรียน จ านวน 15 ราย 
1.5 อ าเภอแว้ง แปลงทั่วไป ส้มโชกุน จ านวน 18 ราย 
1.6 อ าเภอสุคิริน แปลงใหญ่ มังคุด ปี 2564  จ านวน  20 ราย 
1.7 สุไหงโก-ลก แปลงใหญ่ พืชผัก ปี 2560 จ านวน 10 ราย แปลงผักทั่วไป จ านวน 8 ราย 

แปลงทั่วไป มังคุด  5  ราย 
1.8 สุไหงปาดี แปลงทั่วไป มังคุด จ านวน 60  ราย แปลงทั่วไป ผัก  จ านวน  10 ราย 
1.9 เจาะไอร้อง แปลงทั่วไป มังคุด จ านวน 20 ราย แปลงทั่วไป ทุเรียน 10 ราย 

2. คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ 
 1) เกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม เรื่อง GAP 
 2) เกษตรกรรายเดิมที่ยังไม่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น 
 3) เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรที่อยู่ในขอบข่ายการตรวจรับรองของกรมวิชาการเกษตร (เน้นผลิต

พืชที่ต้องการส่งออกไปยังประเทศจีน ได้แก่ ทุเรียน ล าไย ลิ้นจี่ มังคุด มะม่วง ขนุน มะพร้าว กล้ วย สับปะรด 
มะขาม เงาะ น้อยหน่า และส้มโอ เป็นต้น) 

 4) พ้ืนที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือมีเอกสาร/หนังสือรับรอง) 

3. ส านักงานเกษตรอ าเภอ และ/หรือ ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ด าเนินการให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แล้วด าเนินการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรเป้าหมายซึ่งสามารถด าเนินการ
ในรูปแบบปกติ (Onsite) หรือแบบ New Normal เช่น การจัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM Google Meet 
หรือโปรแกรมอ่ืนๆ หรือ แบ่งกลุ่มเป้าหมายให้น้อยลง เป็นกลุ่มย่อยกระจายการถ่ายทอดความรู้ไปยัง ศพก. 
และศูนย์ปฏิบัติการ ด าเนินการในลักษณะสถานีเรียนรู้หรือนิทรรศการถาวร พร้อมจัดศึกษาดูงานในแปลงตัวอย่าง
หรือสถานประกอบการที่มีศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรหรือใช้วิธีการถ่ายทอดสดเพ่ือให้เห็น
สภาพพ้ืนที่จริงในการเรียนรู้/ดูงาน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  
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4. รายละเอียดหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP” 
จ านวน 2 วัน 

เรื่อง ระยะเวลา/รายละเอียดเพิ่มเติม วิทยากร/รูปแบบน าเสนอ 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 1 ชั่วโมง ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัด/

อ าเภอในพ้ืนที่ 
2. แนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม/โครงการของเจ้าหน้าที่ท่ี
ปรึกษาเกษตรกร 

1 ชั่วโมง ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัด/
อ าเภอในพ้ืนที่ 

3. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับพืชอาหาร (GAP) 

2 ชั่วโมง - วิทยากร ผู้แทนส านักงานเกษตร
จังหวัด/อ าเภอในพ้ืนที่ 
- วิทยากร ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

4. หลักเกณฑ์และแนวทางการ
ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและ
การตรวจรับรองของหน่วย
ตรวจสอบตามระบบมาตรฐาน GAP  

2 ชั่วโมง 
(ชนิดสินค้าเกษตร ตามเป้าหมาย
ของแต่ละพ้ืนที่) 

แบ่งกลุ่มย่อย  
- วิทยากร ผู้แทนส านักงานเกษตร
จังหวัด/อ าเภอในพ้ืนที่ 
- วิทยากร ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

5. ศึกษาดูงานด้านการผลิต
การตลาดสินค้าเกษตร GAP  
การจัดการพันธุ์และศัตรูพืช 

4 ชั่วโมง แบ่งกลุ่มย่อย  
-วิทยากร ผู้แทนส านักงานเกษตร
จังหวัด/อ าเภอในพ้ืนที่ 
- วิทยากร ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

6. ผลที่ได้จากการจัดอบรมและ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรครั้ง
ต่อไป 

2 ชั่วโมง แบ่งกลุ่มย่อย น าเสนอผลโดย 
- ตัวแทนเกษตรกร 
- วิทยากร ผู้แทนส านักงานเกษตร
จังหวัด/อ าเภอในพ้ืนที่ 

หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

5. การรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว ให้ ส านักงาน
เกษตรอ าเภอรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทันที เพ่ือให้ทันกับ
ระบบการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานหลักของโครงการต่อไป และท าการวิเคราะห์
จัดท าสรุปรายงานผลเสนอเกษตรจังหวัดนราธิวาสทราบตามระเบียบต่อไป 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 108,400 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพ 

และมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP และศึกษาดูงาน จ านวน 271 ราย จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 108,400 บาท  
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สามารถถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะใน
การเดินทาง ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าเอกสารรายงานผลการอบรม ค่าวิทยากรค่า
จัดท าแบบ F-1 แบบประเมินแปลงเบื้องต้น คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินแบบบันทึกการจัดการระบบ 
GAP และหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางเด่นดารี  ซุ่นสกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 098 730 5764  
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กิจกรรมที่ 13 

1. โครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP 
โครงการย่อย  - 
กิจกรรม ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 
กิจกรรมย่อย ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางเด่นดารี ซุ่นสกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ 
ปริมาณ 

(ราย/แปลง) 
ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - เมืองนราธิวาส 50 1-4 15,000 อ าเภอ 
- - ยี่งอ 15 1-4 4,500 อ าเภอ 
- - ระแงะ 30 1-4 9,000 อ าเภอ 
- - ศรีสาคร 15 1-4 4,500 อ าเภอ 
- - แว้ง 18 1-4 5,400 อ าเภอ 
- - สุคิริน  20 1-4 6,000 อ าเภอ 
- - สุไหงโก-ลก 23 1-4 6,900 อ าเภอ 
- - สุไหงปาด ี 70 1-4 21,000 อ าเภอ 
- - เจาะไอร้อง 30 1-4 9,000 อ าเภอ 
- - จังหวัด 271 1-4 13,550 จังหวัด 

รวม  9 อ าเภอ/จังหวัด 271 1-4 94,850 อ าเภอ/จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

๑. จัดท าค าสั่งเจ้าหน้าท่ีติดตามให้
ค าแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 

            จังหวัด/อ าเภอ 

2. จัดท าประเด็นการให้ค าปรึกษา             อ าเภอ 
3. จัดท าแผนออกให้ค าปรึกษา/แผนตรวจ
ประเมินแปลงเบื้องต้น/นัดหมายเกษตรกร
เป้าหมาย 

            อ าเภอ 

4. ออกให้ค าปรึกษาแนะน าเกษตรกรตาม
แผน 

            อ าเภอ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

5. ติดตามและตรวจประเมินแปลง
เบื้องต้น 

            อ าเภอ 

6. สรปุผลและส่งใบสมัครเกษตรกรให้
หน่วยตรวจสอบรับรอง 

            จังหวัด/อ าเภอ 

7. บันทึกข้อมูลในระบบ DOAE GAP 
Online 

            จังหวัด/อ าเภอ 

8. วิเคราะห์จดัท าสรปุรายงานผล             จังหวัด/อ าเภอ 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามให้ค าปรึกษา
แนะน าและตรวจ
ประเมินแปลง
เบื้องต้น จ านวน 
271 ราย/แปลง 

94,850 อ าเภอ/
จังหวัด 

จนท.พัสด ุ             

รวม 94,850 อ าเภอ/
จังหวัด 

             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
1. ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานโดยด าเนินการให้

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แล้วจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ท าการนัดหมายเกษตรกรเป้าหมายครบทุก
รายเพื่อออกให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นหรือใช้โทรศัพท์ ไลน์ เพื่อติดต่อสอบถามและแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นตามความเหมาะสม ซึ่งเกษตรกรเป็นเป้าหมายเดียวกับกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานจาก
กิจกรรมข้างบน ของโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2 วัน โดยให้ทันฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิด 

2. เกษตรกรเป้าหมาย เป็นเกษตรกรสมาชิกในแปลงใหญ่ 45 ราย และแปลงเกษตรทั่วไป จ านวน  
226 ราย รวมจ านวน 271 ราย ได้แก่  

2.1 อ าเภอเมืองนราธิวาส แปลงทั่วไป ทุเรียน  จ านวน 20 ราย  แปลงทั่วไป มังคุด  30 ราย 
2.2 อ าเภอยี่งอ แปลงใหญ่ ปาล์มน้ ามัน  จ านวน 15 ราย 
2.3 อ าเภอระแงะ แปลงทั่วไป ทุเรียน  จ านวน 8 ราย แปลงทั่วไป มังคุด จ านวน 10 ราย แปลง

ทั่วไป ลองกอง จ านวน 12 ราย 
2.4 อ าเภอศรีสาคร แปลงทั่วไป ทุเรียน จ านวน 15 ราย 
2.5 อ าเภอแว้ง แปลงใหญ่ ส้มโชกุน จ านวน 18 ราย 
2.6 อ าเภอสุคิริน แปลงใหญ่ มังคุด ปี 2564  จ านวน  20 ราย 
2.7 สุไหงโก-ลก แปลงใหญ่ พืชผัก ปี 2560 จ านวน 10 ราย แปลงผักทั่วไป จ านวน 8 ราย 

แปลงทั่วไป มังคุด  5  ราย 
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2.8 สุไหงปาดี แปลงทั่วไป มังคุด จ านวน 60  ราย แปลงทั่วไป ผัก  จ านวน  10 ราย 
2.9 เจาะไอร้อง แปลงทั่วไป มังคุด จ านวน 20 ราย แปลงทั่วไป ทุเรียน 10 ราย 

3. ส านักงานเกษตรอ าเภอ/จังหวัด จัดท าค าสั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตามให้ค าแนะน าและตรวจ
ประเมินแปลงเบื้องต้น 

4. ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดท าแผนออกติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกรและด าเนินการตรวจประเมิน
แปลงเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

“แนวทางการออกติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น” 

เรื่อง/ขั้นตอน รายละเอียดเพิ่มเติม ช่วงด าเนินการ 
1. จัดท าประเด็นการให้ค าปรึกษา ตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP เดือนพฤศจิกายน 2564 
2. จัดท าแผนออกให้ค าปรึกษา
เกษตรกรเป้าหมาย 

ตามชนิดสนิค้าพชื ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของ
แต่ละพื้นที ่

เดือนพฤศจิกายน 2564 

3. ออกให้ค าปรึกษาแนะน าเกษตรกร
ตามแผน 

เดือนธันวาคม 2564 –  
มิถุนายน 2565 

4. ติดตามและตรวจประเมินแปลง
เบื้องต้น  

เน้นหนักในประเดน็ที่เกษตรกร 
มีปัญหา/ด าเนินการไม่สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานสินคา้เกษตร GAP 

เดือนธันวาคม 2564 –  
มิถุนายน 2565 

5. สรุปผลและส่งใบสมัครเกษตรกรให้
หน่วยตรวจสอบรับรอง 

 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 

6. บันทึกข้อมูลในระบบ DOAE GAP 
Online 

 เดือนมกราคม – กรกฎาคม 
2565 

 ๕. ส านักงานเกษตรอ าเภอ/จังหวัด ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าเกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา
เกษตรกรรวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่สมัครขอการรับรองมาตรฐาน GAP ในระบบฐานข้อมูล GAP-online และนัด
หมายเกษตรกรเพ่ือไปให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติของเกษตรกรอย่างน้อย จ านวน 1 ครั้งต่อราย และติดตาม
ประเมินแปลงเบื้องต้นโดยใช้แบบประเมินแปลงเบื้องต้น  อย่างน้อย 1 ครั้งต่อแปลง (รวม 2 ครั้ง/แปลง)  
หากประเมินแล้วเกษตรกรยังต้องมีการปรับปรุง ให้ที่ปรึกษาติดตาม ให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือให้เกษตรกรปฏิบัติ
จนผ่านการประเมินเบื้องต้น และให้ทันฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิด  
 ๖. รายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติ
งาน กิจกรรม/โครงการ แล้ว ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 94,850 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ/จังหวัด ออกติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกรและด าเนินการตรวจประเมินแปลง

เบื้องต้นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 271 ราย เป็นเงิน 94,850 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตาม  
ให้ค าแนะน า และด าเนินการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และหรืออ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางเด่นดารี  ซุ่นสกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 098 730 5764 
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กิจกรรมที่ 14 

1. โครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP 
โครงการย่อย  - 
กิจกรรม ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 
กิจกรรมย่อย สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางเด่นดารี ซุ่นสกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ 
ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - เมืองนราธิวาส 50 1-4 46,650 อ าเภอ 
- - ยี่งอ 15 1-4 13,995 อ าเภอ 
- - ระแงะ 30 1-4 27,990 อ าเภอ 
- - ศรีสาคร 15 1-4 13,995 อ าเภอ 
- - แว้ง 18 1-4 16,794 อ าเภอ 
- - สุคีริน  20 1-4 18,660 อ าเภอ 
- - สุไหงโก-ลก 23 1-4 21,459 อ าเภอ 
- - สุไหงปาด ี 70 1-4 65,310 อ าเภอ 
- - เจาะไอร้อง 30 1-4 27,990 อ าเภอ 

รวม  9 อ าเภอ 271 1-4 252,843 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

๑. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ และคัดเลือกเกษตรกร 

            จังหวัด 

2. ประชุมรับฟังความคิดเห็น ความ
ต้องการ และแนวทางการพัฒนาของ
เกษตรกรเป้าหมาย 

            อ าเภอ 

3. จัดท าแผนและด าเนินการให้การ
สนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกร
เป้าหมาย 

            อ าเภอ 

4. ประเมินและสรุปผลเป็นแนวทางการ
พัฒนาครั้งต่อไป 

            จังหวัด/อ าเภอ 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการ
จัดการและพัฒนา
ผลิตผลสินค้า
เกษตร GAP ตาม
ความต้องการของ
เกษตรก เป้าหมาย 
จ านวน 271 ราย 

252,843 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 252,843 อ าเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
1. เพ่ือเป็นการพัฒนาต่อยอดจากงานส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP  
2. ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ และ/หรือ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดที่เก่ียวข้อง ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ  
3. จัดประชุมรับฟังความเห็นเพ่ือให้ทราบความต้องการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร

หรือของกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้ตรงตามความต้องการ หรือใช้โทรศัพท์ ไลน์ เพ่ือสอบถามความต้องการ โดยการ
สนับสนุนให้เน้นในรูปแบบกลุ่มเกษตรกรมีการด าเนินการร่วมกัน 

4. แนวทางการสนับสนุนสามารถเป็นการให้วัสดุและหรือการให้ความรู้ทางวิชาการด้านการตลาด 
การแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ์ (packaging) แบรนด์/โลโก้สินค้า การท า QR-Code แนะน าประชาสัมพันธ์สินค้า
เกษตร GAP ของกลุ่ม ประสานเชื่อมโยงกับตลาดในขั้นต้นได้ เป็นต้น โดยการสนับสนุนสามารถก าหนดจุดรับวัสดุที่
ชัดเจน แบ่งรอบ และจัดคิวหรือแบ่งกลุ่มเป้าหมายจ านวนน้อยในการให้ความรู้เป็นกลุ่มย่อย ทั้งนี้ เกษตรกร
เป้าหมายทุกรายต้องได้รับการสนับสนุนข้างต้นอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งเกษตรกรเป็นเป้าหมายเดียวกันกับกิจกรรม
การอบรมและศึกษาดูงานฯ ในล าดับแรก  

5. การรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว ให้รายงานผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบทันที เพ่ือให้ทันกับระบบการเร่งรัด
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานหลักของโครงการต่อไป และท าการวิเคราะห์จัดท าสรุป
รายงานผลเสนอเกษตรจังหวัดทราบตามระเบียบต่อไป 
10. งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 252,843 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ตามความต้องการของ
เกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 271 ราย เป็นเงิน 252,843 บาท 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 

1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 

2. นางเด่นดารี  ซุ่นสกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
โทรศัพท์ 098 730 5764  
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กิจกรรมที่ ๑๕ 
1. โครงการ  ส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    โครงการย่อย (ถ้ามี) -  
    กิจกรรม  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรด าเนินการวางแผนและจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน      
    กิจกรรมย่อย  บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการใช้    
                       สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย    
๒. แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย และค่าวัสด ุ
๓. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
๔. กิจกรรม (เบิกเงิน)  ส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
๕. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นายสุรัตน์  แสงจันทร์    ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
   กลุ่ม  อารักขาพืช 
๖.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

 กาว๊ะ สุไหงปาดี 25 2 5,000 จังหวัด 
 ไพรวัน ตากใบ 25 3 5,000 จังหวัด 
 ปูโยะ,ปาเสมัส สุไหงโกลก 25 3 5,000 จังหวัด 
       

รวม   75  15,000  

๗.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด   
2. ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ              จังหวัด 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             จังหวัด 
4. จัดซื้อจดัจ้าง             จังหวัด 
5. บริหารจัดการการถ่ายทอด
ความรู้ การป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชโดยวิธผีสมผสานและ
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

            อ าเภอ/จังหวัด 

6. รายงานผลให้กรมฯ ทราบ             จังหวัด 
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๘.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการการ
ถ่ายทอดความรู้ 
การป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชโดย
วิธีผสมผสานและ
การใช้                     
สารเคมีอย่าง
ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

15,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 
 
 
 
 
 
 

จนท.พัสด ุ
 
 
 
 
 
 

            

รวม 15,๐๐๐               
 

๙.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน    รายละเอียด ดังนี้ 
 ๙.1 ส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอคัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ในเป้าหมายการ

ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ และ/หรือที่จะเข้าสู่การรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ 
ได้แก่ เกษตรปลอดภัย จีเอพี เกษตรอินทรีย์ เป็นล าดับแรก จากนั้นจึงคัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่ที่พบการระบาด
ของศัตรูพืชและมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในปริมาณมากเป็นล าดับถัดไป ส าหรับเข้าร่วมโครงการ และ
ด าเนินการประเมินพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตร (ก่อนเข้าร่วมโครงการ) ผ่านระบบเฝ้าระวังการใช้สารเคมี
ของเกษตรกร 

 9.2 บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรโดยใช้รูปแบบต่างๆ เช่น ถ่ ายทอดความรู้ 
แบบเผชิญหน้า ถ่ายทอดความรู้แบบออนไลน์ จัดท าสถานีให้ความรู้ จัดท าสื่อความรู้ส าหรับเกษตรกร หรือรูปแบบ
อ่ืนที่สามารถท าได้ โดยเนื้อหาความรู้ที่เกษตรกรจะต้องได้ขอให้เกี่ยวกับ การส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช          
การวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชที่ส าคัญและพบเป็นประจ าในพ้ืนที่ วิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืช การผลิตปัจจัย
ความคุมศัตรูพืชที่ไม่ใช่สารเคมี เช่น ชีวภัณฑ์ สารสกัดธรรมชาติ การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และ
ผลกระทบจากสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น ทั้งนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ
จะต้องวิเคราะห์ปัญหาด้านการจัดการศัตรูพืชที่แท้จริงของเกษตรกรก่อน แล้วจึงเลือกหรือออกแบบวิธีการการ
ถ่ายทอดความรู้ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาที่แท้จริง เหมาะสมกับสถานการณ์ บริบทของพ้ืนที่ และเหมาะสมกับ
เกษตรกร  

9.3 หลังจากด าเนินการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแล้วเสร็จ ด าเนินการประเมินพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ของเกษตร (หลังเข้าร่วมโครงการ) ผ่านระบบเฝ้าระวังการใช้สารเคมีของเกษตรกร 
๑๐.  งบประมาณ   (งบประมาณทั้งหมด 15,๐๐๐ บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
 เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการบริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้รูปแบบต่างๆ ที่จังหวัดพิจารณาแล้วว่า
เหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลความรู้เกษตรกร 
1๑. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
     1. กลุ่มอารักขาพืช  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7353 2222   
          โทรสาร 0 7353 2217 
     2. ชื่อ – สกุล นายสุรัตน์  แสงจันทร์   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
                โทรศัพท์ 082-2985152 
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กิจกรรมที่ ๑6 
1. โครงการ  ส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    โครงการย่อย (ถ้ามี) -  
    กิจกรรม  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรด าเนินการวางแผนและจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน      
    กิจกรรมย่อย  สนับสนุนให้เกษตรกรด าเนินการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน    
๒. แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย และค่าวัสด ุ
๓. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
๔. กิจกรรม (เบิกเงิน)  ส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
๕. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นายสุรัตน์  แสงจันทร์    ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
   กลุ่ม  อารักขาพืช 
๖.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ไร่) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

 กาว๊ะ สุไหงปาดี 50 2 25,000 จังหวัด 
 ไพรวัน ตากใบ 50 3 25,000 จังหวัด 
 ปูโยะ,ปาเสมัส สุไหงโกลก 50 3 25,000 จังหวัด 
       

รวม   150  75,000  

๗.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด   
2. ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ              จังหวัด 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             จังหวัด 
4. จัดซื้อจดัจ้าง             จังหวัด 
5. สนับสนุนให้เกษตรกร
ด าเนินการป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน 

            จังหวัด/อ าเภอ 

6. รายงานผลให้กรมฯ ทราบ             จังหวัด 
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๘.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายใน
สนับสนนุให้
เกษตรกร
ด าเนินการ
ป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช
ด้วยวิธี
ผสมผสาน 

75,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 
 
 
 
 
 
 

จนท.พัสด ุ
 
 
 
 
 
 

            

รวม 75,๐๐๐               
 

๙.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน    รายละเอียด ดังนี้ 
 -  สนับสนุนให้เกษตรกรด าเนินการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน โดยเมื่อเกษตรกรได้รับ

ความรู้แล้ว ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอร่วมเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเกษตรกรในการวางแผนการ
จัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับพืชปลูกและศัตรูพืชที่เป็นปัญหาของเกษตรกร ตั้งแต่การป้องกันการระบาด การ
ส ารวจติดตามสถานการณ์ การควบคุมโดยใช้วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม เป็นไปได้ และ เป็นวิธีการที่ท าให้ผลผลิต 
มีความปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง และด าเนินการจัดหาปัจจัยส าหรับควบคุมศัตรูพืชที่จ าเป็น
ให้กับเกษตรกร ซึ่งหากจ าเป็นต้องใช้ชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อจุลินทรีย์ แมลงศัตรูธรรมชาติ หรือสารสกัดธรรมชาติ 
สามารถให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิต โดยสามารถจัดท าแผนความต้องการขอรับการสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ และ
พ่อแม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ รวมถึงชีวภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้แต่เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตเองได้ ไปยังศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชที่รับผิดชอบเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ต่อไป 
๑๐.  งบประมาณ   (งบประมาณทั้งหมด 75,๐๐๐ บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
 เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้อจัดหาวัสดุที่เกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมของเกษตรกร เช่น วัสดุส าหรับส ารวจ
ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช วัสดุส าหรับผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช ค่าขนส่งวัสดุ ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ส าหรับการ
ติดตามก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
1๑. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
     1. กลุ่มอารักขาพืช  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7353 2222   
          โทรสาร 0 7353 2217 
     2. ชื่อ – สกุล นายสุรัตน์  แสงจันทร์   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
                โทรศัพท์ 082-2985152 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏบิัติการงานสง่เสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 หน้า 39 

กิจกรรมที่ ๑7 
1. โครงการ  ส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    โครงการย่อย (ถ้ามี) -  
    กิจกรรม  ติดตาม ก ากับดูแล และประเมินผล      
    กิจกรรมย่อย  สนับสนุนการด าเนินการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตการเกษตร    
๒. แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย และค่าวัสด ุ
๓. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
๔. กิจกรรม (เบิกเงิน)  ส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
๕. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นายสุรัตน์  แสงจันทร์    ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
   กลุ่ม  อารักขาพืช 
๖.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ตัวอย่าง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

- กาว๊ะ สุไหงปาดี 25 2,3 1,250 จังหวัด 
 ไพรวัน ตากใบ 25 2,3 1,250 จังหวัด 
 ปูโยะ,ปาเสมัส สุไหงโกลก 25 2,3 1,250 จังหวัด 
       

รวม   75  3,750  

๗.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด   
2. ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ              จังหวัด 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             จังหวัด 
4. จัดซื้อจดัจ้าง             จังหวัด 
5. สนับสนุนการด าเนินการ
ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างใน
ผลผลิตการเกษตร 

            อ าเภอ/จังหวัด 

6. รายงานผลให้กรมฯ ทราบ             จังหวัด 
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๘.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนนุ
การด าเนินการ
ตรวจวิเคราะห์
สารตกค้างใน
ผลผลติ
การเกษตร 

3,750 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 
 
 
 
 
 
 

จนท.พัสด ุ
 
 
 
 
 
 

            

รวม 3,750               
 

๙.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน    รายละเอียด ดังนี้ 
 9.1 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ด าเนินการจัดซื้อ/จัดหาชุดน้ ายาตรวจวิเคราะห์สารเคมี

ทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตการเกษตรส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด เพ่ือน าไปตรวจหาสารเคมีทางการเกษตร
ตกค้างในผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

9.2 ส านักงานเกษตรจังหวัด ด าเนินการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต เพ่ือประเมินระดับความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตร  
ที่ผลิตโดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิต
ของเกษตรกร ผ่านระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
๑๐.  งบประมาณ   (งบประมาณทั้งหมด 3,750 บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
 เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้อ/จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ และชุดน้ ายาตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิต
การเกษตร และวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์สาร เคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิต
การเกษตร ค่าใช้จ่ายส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
1๑. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
     1. กลุ่มอารักขาพืช  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7353 2222   
          โทรสาร 0 7353 2217 
     2. ชื่อ – สกุล นายสุรัตน์  แสงจันทร์   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
                โทรศัพท์ 082-2985152 
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กิจกรรมที่ 18 

1. โครงการ ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 
โครงการย่อย  - 
กิจกรรม พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร   
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางเด่นดารี ซุ่นสกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ 
ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - จะแนะ 30  1-4 66,500 จังหวัด 
รวม  1 อ าเภอ 30  1-4 66,500 จังหวัด 

* งบประมาณ งวดที่ 1 เป็นเงิน  46,500  บาท 
* งบประมาณ งวดที่ 2 เป็นเงิน  20,000  บาท 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. คัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรที่
มีความพร้อม ต้องการพัฒนาศักยภาพ
การปลูกพืชสมุนไพร  

            จังหวัด/อ าเภอ 

2. จัดท าข้อมลูเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นรายบคุคล ตามแบบ 
กสพ.1 

            จังหวัด/อ าเภอ 

3. จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนท่ี พืช
สมุนไพร และก าหนดเปา้หมายการ
ส่งเสริมการปลูก รายงานตามแบบ 
กสพ.2 

            จังหวัด/อ าเภอ 

4. จัดกระบวนการเรียนรู้ เทคโนโลยี
การผลิต มาตรฐาน GAP ฯ การ
จัดการหลังเก็บเกี่ยวอยา่งมีคุณภาพ 
และรายงานตามแบบ กสพ.2 

            จังหวัด/อ าเภอ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

5. จัดท าจดุเรยีนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติสมุนไพรจ านวน 
1 จุด 

            จังหวัด/อ าเภอ 

6. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

            จังหวัด/อ าเภอ 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดเวทีเรยีนรู้ จัด
กระบวนการ
เรียนรูเ้กษตรกร 
จ านวน 30 ราย 
และจัดท าจุด
เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสมุนไพร 
จ านวน 1 จุด 

66,500 จังหวัด จนท.พัสด ุ             

รวม 66,500 จังหวัด              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1 บริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร  
เป้าหมาย เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร จ านวน 30 ราย  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรให้สามารถบริหารจัดการการ

ผลิตพืชสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
แนวทางการด าเนินงาน 
ส านักงานเกษตรจังหวัด ด าเนินการ ดังนี้  
1) คัดเลือกเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรเกษตรกรอ่ืน ๆ ที่เป็น      

ผู้ปลูกพืชสมุนไพรที่มีความพร้อม ต้องการพัฒนาศักยภาพการปลูกสมุนไพร ให้ได้ตามเป้าหมายจังหวัดละ 30 ราย 
ทั้งนี้ เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรที่ร่วมโครงการต้องไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับแปลงใหญ่  

2) จัดท าข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเป็นรายบุคคล ตามแบบ กสพ. 1  
3) จัดเวที วิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ พืชสมุนไพร ปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ท าแผน และก าหนดเป้าหมาย

การส่งเสริมการปลูก การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน และรายงานตามแบบ กสพ. 2 
4) จัดกระบวนการเรียนรู้ เทคโนโลยีการผลิต มาตรฐาน GAP มาตรฐานคุณภาพอ่ืน ๆ การพัฒนา

คุณภาพผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเก่ียวอย่างมีคุณภาพ และรายงานตามแบบ กสพ. 2 
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9.2 จัดท าจุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 
เป้าหมาย  
เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร จ านวน 1 จุด  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้

มาตรฐานตามความต้องการของตลาด  
แนวทางการด าเนินงาน 
1) คัดเลือกพ้ืนที่ที่จะจัดท าจุดเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร โดยเกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่

ต้องมีความสมัครใจ พร้อมที่จะเสียสละ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลความส าเร็จต่อไปยังเกษตรกรราย
อ่ืนได้เป็นอย่างดี  

2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับจุดเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เช่น จัดท าป้ายจุด
เรียนรู้ ชุดนิทรรศการ (องค์ความรู้ดีเด่นของเกษตรกร/เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับพืชสมุนไพรชนิดนั้น ๆ) สนับสนุน
วัสดุสาธิตของจุดเรียนรู้ ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เพ่ือให้เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร  
และรายงานตามแบบ กสพ. 3 

หมายเหตุ : พืชสมุนไพรที่ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
      1. พืชสมุนไพร Product Champion 12 ชนิดที่กรมการแพทย์แเผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ก าหนด ได้แก่ ขม้ินชัน กระชายด า ไพล บัวบก มะขามป้อม ฟ้าทะลายโจร ว่านหางจระเข้ หญ้าหวาน กระเจี๊ยบแดง 
กวาวเครือขาว กระชาย และพริก 
      2. พืชสมุนไพรอ่ืน ๆ เช่น กระวาน ข่าเหลือง ค าฝอย ตะไคร้หอม บุก พริกไทย ว่านชักมดลูก ดีปลี 
บอระเพ็ด พญายอ เพชรสังฆาต มะแว้งเครือ มะแว้งต้น ขมิ้นอ้อย จันทร์เทศ พลู ชะเอมเทศ มะขามแขก ส้มแขก 
มะแขว่น เจียวกู่หลาน ชะพลู เสลดพังพอน มะระข้ีนก อัญชัน รางจืด เจตมูลเพลิง ย่านาง สมอไทย สมอพิเภก ฝาง 
มะค าดีควาย ส้มป่อย อบเชย วานิลลา มะค าดีควาย เป็นต้น 
      3. พืชสมุนไพรหายาก หรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เช่น ถั่วดินโคก เทพทาโร มะตูมนิ่ม มะหาด เร่ว 
หัวร้อยรู กระทุ่มนา ขันทองพยาบาท จุกโรหินี ชะเอมไทย ชิงซี่ ตับเต่า นางแย้มป่า ปลาไหลเผือก พังคี มะคังแดง 
สะค้าน สารภีป่า อบเชยไทย เฉียงพร้านางรอ เถาเอ็นอ่อน เปราะหอม เป็นต้น  

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 66,500 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดเวทีเรียนรู้แก่เกษตรกร จ านวน 1 ครั้ง จัดกระบวนการเรียนแก่เกษตรกร 

จ านวน 1 ครั้ง และจัดท าจุดเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 66,500 บาท 
(อบรม 2 วัน ศึกษาดูงาน 1 วัน) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสามารถถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม และหรืออ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางเด่นดารี  ซุ่นสกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 098 730 5764   
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กิจกรรมที่ 19 

1. โครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
โครงการย่อย  - 
กิจกรรม อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่)   
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางเด่นดารี ซุ่นสกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - - 21 1-2 4,200 จังหวัด 
รวม   21  1-2 4,200 จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ             จังหวัด/อ าเภอ 
2. รับสมัครเกษตรกรผูร้ับการอบรม
โครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2565 
(รายใหม่) 

            จังหวัด/อ าเภอ 

3. จัดท าแผนการอบรม/เอกสาร
ประกอบการอบรม 

            จังหวัด 

4. ด าเนินการอบรมเกษตรกร              จังหวัด 
5. จัดส่งรายชื่อผูเ้ข้ารับการ 
อบรม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ป ี
2565 พร้อมหลักฐานให้ สสก.5 

            จังหวัด 

6. สรปุผลการอบรม             จังหวัด 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมเกษตรกร
เข้าสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์  
(รายใหม่) จ านวน 
21 ราย 

4,200 จังหวัด จนท.พัสด ุ             

รวม 4,200 จังหวัด              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
1. เกษตรกรเป้าหมาย เกษตรกร จ านวน  21 ราย  ได้แก่  

1.1 อ าเภอระแงะ แปลงทั่วไป ลองกอง จ านวน 10 ราย (ต าบลเฉลิม) 
1.2 อ าเภอระแงะ แปลงทั่วไป มังคุด จ านวน 10 ราย (ต าบลตันหยงมัส/ตันหยงลิมอ) 
1.3 อ าเภอยี่งอ แปลงทั่วไป พืชผัก จ านวน 1 ราย (ต าบลลุโบะบือซา) 

2. ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของ
โครงการ แล้วด าเนินการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 1 ครั้ง เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกษตรกร
เห็นความส าคัญของการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ รายละเอียดตามหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์” ทั้งนี้ สามารถด าเนินการถ่ายทอดความรู้แบบออนไลน์ผ่าน ZOOM Google Meet หรือโปรแกรม
อ่ืน ๆ หรือแบ่งกลุ่มเป้าหมายให้น้อยลงเป็นกลุ่มย่อย โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 

หลักสูตร “หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์” 

หัวข้อวิชา ระยะเวลา เทคนิคการน าเสนอ ที่มาของวิทยากร 
1. แนวทางการผลิตเกษตร
อินทรีย์ 

1 ชั่วโมง บรรยาย และจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

2. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ
การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 

1 - 2 
ชั่วโมง 

บรรยาย และจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.  เทคโนโลยีการผลิตและปัจจัย
การผลิตที่ใช้ในการท าเกษตร
อินทรีย์ 

1 ชั่วโมง บรรยาย และจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

4. การผลิตสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ใน
การท าเกษตรอินทรีย์ 

1.5 - 2 
ชั่วโมง 

บรรยาย และฝึกปฏิบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. ทัศนศึกษา ดูงาน 1.5 ชัว่โมง จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
และเอกชน 

หมายเหตุ: หัวข้อวิชาและระยะเวลา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

3. การรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้วให้หน่วยงาน  
ผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที 
พร้อมจัดท ารายชื่อเกษตรกรตามแบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ปี 2565 และจัดท าสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป 
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แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 

10. งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 4,200 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่) จ านวน 21 ราย 

จ านวน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน  เป็นเงิน 4,200 บาท  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าเอกสารแบบ
ประเมินแปลงเบื้องต้น และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางเด่นดารี  ซุ่นสกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 098 730 5764 
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กิจกรรมที่ 20 

1. โครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
โครงการย่อย  - 
กิจกรรม อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และศึกษาดูงาน (รายเดิม ปี 2564) 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางเด่นดารี ซุ่นสกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - บาเจาะ 15  1-2 4,125 อ าเภอ 
- - ระแงะ 20 1-2 5,500 อ าเภอ 
- - แว้ง 15 1-2 4,175 อ าเภอ 

รวม  3 อ าเภอ 50 1-2 13,750 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนการอบรม/เอกสาร
ประกอบการอบรม 

            อ าเภอ 

2. ด าเนินการอบรมเกษตรกร              อ าเภอ 
3. จัดการศึกษาดูงาน             อ าเภอ 
4. จัดท ารายงานผลการอบรม 
มาตรฐานเกษตรอินทรยี์ (รายเดิม ปี 
2564) พร้อมหลักฐานให้ จังหวัด 

            อ าเภอ 

5. จัดส่งรายชื่อผูเ้ข้ารับการ 
อบรม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ป ี
2565 พร้อมหลักฐานให้ จังหวัด/
สสก.5 

            อ าเภอ/จังหวัด 

6. ประเมินผลการด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมเกษตรกร
เข้าสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 
และศึกษาดูงาน 
จ านวน 50 ราย 

13,750 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 13,750 อ าเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
1. เกษตรกรเป้าหมาย เกษตรกรจ านวน 50 ราย ประกอบด้วย 

1.1 อ าเภอบาเจาะ แปลงลองกอง จ านวน 15 ราย  
1.2 อ าเภอระแงะ แปลงลองกอง  จ านวน 20 ราย 
1.3 อ าเภอแว้ง แปลงลองกอง จ านวน 15 ราย 

2. ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ 
แล้วด าเนินการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรเป้าหมายโดยเน้นหนักให้กับเกษตรกรที่ผ่านการอบรมเมื่อ ปี 2564 เพ่ือ
ผลักดันให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และจัดการศึกษาดูงานในแหล่งที่ประสบความส าเร็จ 
เพ่ือจูงใจให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ จ านวน 1 ครั้ง  

หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์”  

หัวข้อวิชา ระยะเวลา เทคนิคการน าเสนอ ที่มาของวิทยากร 
1. แนวทางการผลิตเกษตร
อินทรีย์ 

1 ชั่วโมง บรรยาย และจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

2. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ
การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 

1 - 2 
ชั่วโมง 

บรรยาย และจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.  เทคโนโลยีการผลิตและปัจจัย
การผลิตที่ใช้ในการท าเกษตร
อินทรีย์ 

1 ชั่วโมง บรรยาย และจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

4. การผลิตสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ใน
การท าเกษตรอินทรีย์ 

1.5 - 2 
ชั่วโมง 

บรรยาย และฝึกปฏิบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. ทัศนศึกษา ดูงาน 1.5 ชัว่โมง จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
และเอกชน 

หมายเหตุ: หัวข้อวิชาและระยะเวลา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ หน่วยงานผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินการถ่ายทอดความรู้แบบออนไลน์ผ่าน ZOOM Google Meet 
หรือโปรแกรมอื่น ๆ ถ่ายทอดสดเพื่อให้เห็นสภาพพื้นที่จริงในการเรียนรู้ /ดูงาน แบ่งกลุ่มเป้าหมายให้น้อยลง 
เป็นกลุ่มย่อย โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
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3. การรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้วให้หน่วยงาน  
ผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัต ิงานและผลการใช้จ ่ายงบประมาณทันที  พร้อมทั้งจัดท ารายชื่อเกษตรกร 
ตามแบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปี 2565 และจัดท าสรุป
รายงานผลเสนอส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ ภายในเดือนมีนาคม 2565 

 

แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 13,750 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และศึกษาดูงาน จ านวน 50 ราย 

เป็นเงิน 13,750 บาท  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะในการ
เดินทาง ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าเอกสารแบบประเมินแปลงเบื้องต้น  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางเด่นดารี  ซุ่นสกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 098 730 5764 
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กิจกรรมที่ 21 

1. โครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
โครงการย่อย  - 
กิจกรรม ติดตาม ให้ค าปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องต้น   
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางเด่นดารี ซุ่นสกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ 
ปริมาณ 
(แปลง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - บาเจาะ (รายเดิม) 15 1-3 1,800 อ าเภอ 
- - ยี่งอ (รายใหม่) 1 1-3 120 อ าเภอ 
- - ระแงะ (รายเดิม) 20 1-3 2,400 อ าเภอ 
- - ระแงะ (รายใหม่) 20 1-3 2,400 อ าเภอ 
- - แว้ง (รายเดิม) 15 1-3 1,800 อ าเภอ 
- - จังหวัด 71 1-3 2,130 จังหวัด 

รวม  4 อ าเภอ/จังหวัด 71 1-3 10,650 อ าเภอ/จังหวัด 
หมายเหตุ  *งบประมาณ ปี 2565 ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 5,325 บาท 

*งบประมาณ ปี 2565 ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 5,325 บาท 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าค าสั่งเจ้าหน้าท่ีติดตามให้
ค าแนะน าและตรวจประเมินแปลง
เบื้องต้น 

            อ าเภอ/จังหวัด 

2. จัดท าประเด็นการให้ค าปรึกษา             อ าเภอ/จังหวัด 
3. จัดท าแผนออกให้ค าปรึกษา
เกษตรกรเป้าหมาย 

            อ าเภอ/จังหวัด 

4. ออกให้ค าปรึกษาแนะน าเกษตรกร
ตามแผน 

            อ าเภอ/จังหวัด 

5. ติดตามและตรวจประเมินแปลง
เบื้องต้น  

            อ าเภอ/จังหวัด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

6. จัดท าแบบสรุปผลการให้ค าปรกึษา
และผลการประเมินแปลงเบื้องต้น
พร้อมพิกัด 

            อ าเภอ 

7. สรปุผลและส่งใบสมัครเกษตรกร
ให้หน่วยตรวจสอบรับรอง 

            อ าเภอ/จังหวัด 

8. บันทึกผลการประเมินแปลง
เบื้องต้น และจดัท าเอกสารที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 71 แปลง 

            อ าเภอ/จังหวัด 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายติดตาม 
ให้ค าปรึกษา และ
ประเมินแปลง
เบื้องต้น  เช่น ค่า
น้ ามัน ค่าเบี้ยง
เลี้ยง ฯลฯ จ านวน 
71 แปลง 

10,650 อ าเภอ/
จังหวัด 

จนท.พัสด ุ             

รวม 10,650 อ าเภอ/
จังหวัด 

             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
1. เกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 71 ราย/แปลง ประกอบด้วย 
เกษตรกรรายใหม่ จ านวน  21 ราย  ได้แก่  

- อ าเภอระแงะ แปลงทั่วไป ลองกอง จ านวน 10 ราย (ต าบลเฉลิม) 
- อ าเภอระแงะ แปลงทั่วไป มังคุด จ านวน 10 ราย (ต าบลตันหยงมัส/ตันหยงลิมอ) 
- อ าเภอยี่งอ แปลงทั่วไป พืชผัก จ านวน 1 ราย (ต าบลลุโบะบือซา) 

เกษตรกรรายเดิม จ านวน  50 ราย ได้แก่  
- อ าเภอบาเจาะ แปลงทั่วไป ลองกอง จ านวน 15 ราย 
- อ าเภอระแงะ แปลงทั่วไป ลองกอง จ านวน 20 ราย 
- อ าเภอแว้ง แปลงทั่วไป ลองกอง จ านวน 15 ราย 

๒. ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอจัดท าค าสั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตาม ให้ค าแนะน า และตรวจ
ประเมินแปลงเบื้องต้น 

๓. ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการของโครงการ แล้วจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ท าการนัดหมายเกษตรกรเป้าหมายครบทุกราย ซึ่ง
เกษตรกรเป็นเป้าหมายเดียวกับกิจกรรมที่ 19 และ 20 รวม 2 ครั้ง ได้แก่ การติดตามให้ค าปรึกษาแนะน า
เกษตรกรตามฤดูกาลผลิตพืชในแต่ละชนิดอย่างต่อเนื่อง และเน้นหนักในประเด็นที่เกษตรกรยังต้องปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จ านวน 1 ครั้ง และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้กับเกษตรกร
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เป้าหมายของโครงการ จ านวน 1 ครั้ง ทั้งนี้ หน่วยงานผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินการติดตาม ให้ค าปรึกษาและประเมิน
แปลงเบื้องต้น โดยใช้โทรศัพท์ ไลน์ เพ่ือติดตามสอบถาม และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และการตรวจประเมินแปลง
เบื้องต้นแบบออนไลน์ โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 

4. การรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้วให้ อ าเภอ
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทันที พร้อมทั้งจัดท า 
แบบสรุปผลการประเมินแปลงเบื้องต้น และสรุปรายงานผลส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในเดือนมิถุนายน 
2565 

 
แบบสรุปผลการประเมินแปลงเบื้องต้น 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 10,650 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ/จังหวัดออกติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกรและด าเนินการตรวจประเมินแปลง

เบื้องต้นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 71 ราย เป็นเงิน 10,650 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตาม 
ให้ค าแนะน าและด าเนินการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางเด่นดารี  ซุ่นสกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 098 730 5764 
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กิจกรรมที่ 22 

1. โครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
โครงการย่อย  - 
กิจกรรม สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์   
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางเด่นดารี ซุ่นสกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ 
ปริมาณ 
(แปลง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - บาเจาะ (รายเดิม) 15 1-2 10,500 อ าเภอ 
- - ยี่งอ (รายใหม่) 1 1-2 700 อ าเภอ 
- - ระแงะ (รายเดิม) 20 1-2 14,000 อ าเภอ 
- - ระแงะ (รายใหม่) 20 1-2 14,000 อ าเภอ 
- - แว้ง (รายเดิม) 15 1-2 10,500 อ าเภอ 

รวม  4 อ าเภอ 71 1-2 49,700 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

๑.ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/
โครงการ และคัดเลือกเกษตรกร 

            จังหวัด 

2. จัดประชุมรับฟังความเห็นเพื่อให้
ทราบความต้องการและความจ าเป็น
ของเกษตรกร 

            อ าเภอ 

3. จัดท าแผนและด าเนินการให้การ
สนับสนุนตามความต้องการของ
เกษตรกรเป้าหมาย 

            อ าเภอ 

4. ประเมินและสรุปผลเป็นแนว
ทางการพัฒนาครั้งต่อไป 

            จังหวัด/อ าเภอ 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการ
ปัจจัยการผลติทาง
การเกษตรตาม
ความต้องการของ
เกษตรกร
เป้าหมาย จ านวน 
71 ราย 

49,700 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 49,700 อ าเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
1. ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของ

โครงการ แล้วด าเนินการจัดประชุมรับฟังความเห็นเพ่ือให้ทราบความต้องการและความจ าเป็นของเกษตรกร โดย
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ และท่อนพันธุ์อินทรีย์ เป็นต้น 
ซึ่งเกษตรกรเป็นเป้าหมายเดียวกับกิจกรรมที่ 19 20 และ 21 ทั้งนี้ สามารถด าเนินการจัดประชุมรับฟังความเห็น
ของเกษตรกรแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM Google Meet หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ แบ่งกลุ่มเป้าหมายให้น้อยลงเป็นกลุ่ม
ย่อย ใช้โทรศัพท์ ไลน์ ในการสอบถามความต้องการ ก าหนดจุดแจกปัจจัยการผลิตที่ชัดเจน แบ่งรอบ และจัดคิว 
โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 

2. การรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้วให้อ าเภอรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณทันที และสรุปรายงานผลส านักงานเกษตรจังหวัดทราบตามระเบียบ
ต่อไป 

10. งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 49,700 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตามความต้องการของเกษตรกรเป้าหมาย 

จ านวน 71 แปลงๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 49,700 บาท โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ เช่น ปุ๋ย
อินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ และท่อนพันธุ์อินทรีย์ เป็นต้น 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางเด่นดารี  ซุ่นสกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 098 730 5764   
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กิจกรรมที่ 23 

1. โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
โครงการย่อย  - 
กิจกรรม บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

ที่ 
พื้นที่ด าเนินการ ชื่อสินค้า 

ประเภท
แปลงใหญ่ 

ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
ชื่อแปลง ต าบล อ าเภอ       

1 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน  
ต.กะลุวอเหนือ  

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส 

กะลุวอเหนอื เมือง
นราธิวาส 

ปาล์มน้ ามัน แปลงใหญ่  
ปี 2565 

35 1-2 5,000 อ าเภอ 

2 แปลงใหญ่ทุเรียน  
ต.มะนังตายอ อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส 

มะนังตายอ เมือง
นราธิวาส 

ทุเรียน แปลงใหญ่  
ปี 2565 

49 1-2 5,000 อ าเภอ 

3 แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มชันโรง 

มะนารอบ้านรกัษ์ผึ้ง 

โคกเคียน เมือง
นราธิวาส 

ชันโรง แปลงใหญ่  
ปี 2565 

30 1-2 5,000 อ าเภอ 

4 แปลงใหญ่ยางพารา
สหกรณ์ชาวสวนยาง บา้น

กูจ า จ ากัด ต.ไพรวัน  
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

ไพรวัน ตากใบ ยางพารา แปลงใหญ่  
ปี 2563 

33 1-2 5,000 อ าเภอ 

5 แปลงใหญ่มะพร้าว 
อ.ตากใบ ต.ไพรวัน  

อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

ไพรวัน ตากใบ มะพร้าว แปลงใหญ่ 
ปี 2564 

56 1-2 5,000 อ าเภอ 

6 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน 
ต.พร่อน อ.ตากใบ  

จ.นราธิวาส 

พร่อน ตากใบ ปาล์มน้ ามัน แปลงใหญ่ 
ปี 2565 

59 1-2 5,000 อ าเภอ 

7 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน  
ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ  

จ.นราธิวาส 

เจ๊ะเห ตากใบ ปาล์มน้ ามัน แปลงใหญ่ 
ปี 2565 

59 1-2 5,000 อ าเภอ 

8 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน
บ้านฮูแตยือลอ  

ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ  
จ.นราธิวาส 

บาเระใต้ บาเจาะ ปาล์มน้ ามัน แปลงใหญ่ 
ปี 2564 

34 1-2 5,000 อ าเภอ 

9 แปลงใหญ่ยางพารา  
ม.4 ม.6 ต.บาเจาะ  

อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

บาเจาะ บาเจาะ ยางพารา แปลงใหญ่ 
ปี 2565 

30 1-2 5,000 อ าเภอ 
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ที่ 
พื้นที่ด าเนินการ ชื่อสินค้า 

ประเภท
แปลงใหญ่ 

ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
ชื่อแปลง ต าบล อ าเภอ       

10 แปลงใหญ่ยางพารากลุ่ม
เกษตรกรชาวสวนรวมใจ
กาบุ๊ยี่งอ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ  

จ.นราธิวาส 

ยี่งอ ยี่งอ ยางพารา แปลงใหญ่ 
ปี 2564 

32 1-2 5,000 อ าเภอ 

11 แปลงใหญ่ยางพาราบ้าน
ทุ่งแกร็ง ต.ตันหยงลิมอ  
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

ตันหยงลิมอ ระแงะ ยางพารา แปลงใหญ่ 
ปี 2563 

38 1-2 5,000 อ าเภอ 

12 แปลงใหญ่ยางพาราบ้าน
ลาลู ต.ตันหยงลิมอ  

อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

ตันหยงลิมอ ระแงะ ยางพารา แปลงใหญ่ 
ปี 2564 

30 1-2 5,000 อ าเภอ 

13 แปลงใหญ่ทุเรียน  
ต.กาหลง อ.ศรีสาคร  

จ.นราธิวาส 

กาหลง ศรีสาคร ทุเรียน แปลงใหญ่ 
ปี 2563 

32 1-2 5,000 อ าเภอ 

14 แปลงใหญ่ยางพาราบ้านส
กูปา หมู่ที่ ๘ ต.ศรีสาคร 
อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 

ศรีสาคร ศรีสาคร ยางพารา แปลงใหญ่ 
ปี 2563 

50 1-2 5,000 อ าเภอ 

15 แปลงใหญ่ยางพาราบ้าน
ไอเจี๊ยะ ต.ซากอ  

อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 

ซากอ ศรีสาคร ยางพารา แปลงใหญ่ 
ปี 2564 

50 1-2 5,000 อ าเภอ 

16 แปลงใหญ่ยางพารากลุ่ม
พัฒนาชาวสวนยาง  

บ.ไอจูโจ๊ะ ม.7  
ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร  

จ.นราธิวาส 

ศรีสาคร ศรีสาคร ยางพารา แปลงใหญ่ 
ปี 2565 

35 1-2 5,000 อ าเภอ 

17 แปลงใหญ่ส้มโชกุน อ.แว้ง กายูคละ แว้ง ส้มโชกุน แปลงใหญ่ 
ปี 2564 

39 1-2 5,000 อ าเภอ 

18 แปลงใหญ่ยางพารา 
 จุดรวบรวมยาง ต.สุคิริน 

อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 

สุคิริน สุคิริน ยางพารา แปลงใหญ่ 
ปี 2563 

96 1-2 5,000 อ าเภอ 

19 แปลงใหญ่ทุเรียน  
ต.ร่มไทร อ.สุคิริน 

ร่มไทร สุคิริน ทุเรียน แปลงใหญ่ 
ปี 2563 

30 1-2 5,000 อ าเภอ 

20 แปลงใหญ่มังคุด 
ต.สุคิริน 

สุคิริน สุคิริน มังคุด แปลงใหญ่ 
ปี 2564 

106 1-2 5,000 อ าเภอ 

21 แปลงใหญ่ยางพาราบ้าน
ไอกาเปาะ ม.4 ต.ภูเขา

ทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 

ภูเขาทอง สุคิริน ยางพารา แปลงใหญ่  
ปี 2565 

60 1-2 5,000 อ าเภอ 

22 แปลงใหญ่มังคุด อ.สุไหง
ปาดี จ.นราธิวาส 

สุไหงปาดี สุไหงปาดี มังคุด แปลงใหญ่  
ปี 2563 

40 1-2 5,000 อ าเภอ 

23 แปลงใหญ่ยางพาราจุด
รวบรวมยางบ้านใหญ่  

ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี 
จ.นราธิวาส 

สุไหงปาดี สุไหงปาดี ยางพารา แปลงใหญ่  
ปี 2564 

84 1-2 5,000 อ าเภอ 

24 แปลงใหญ่ทุเรียนบ้าน
น้ าหอม ต.ดุซงญอ  

อ.จะแนะ จ.นราธวิาส 
 

ดุซงญอ จะแนะ ทุเรียน แปลงใหญ่  
ปี 2565 

30 1-2 5,000 อ าเภอ 
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ที่ 
พื้นที่ด าเนินการ ชื่อสินค้า 

ประเภท
แปลงใหญ่ 

ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
ชื่อแปลง ต าบล อ าเภอ       

25 แปลงใหญ่ยางพาราบ้าน 
ปิเหล็งเหนือ ม.6  
ต.มะรือโบออก  

อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 

มะรือโบออก เจาะไอ
ร้อง 

ยางพารา แปลงใหญ่  
ปี 2565 

35 1-2 5,000 อ าเภอ 

 รวม 25 แปลง      1-2 125,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

๑. แจ้งอนุมัติโครงการฯ             จังหวัด 
๒. ช้ีแจงโครงการฯ             จังหวัด 
๓. จัดท าแผนการถ่ายทอดความรู ้             อ าเภอ 
๔. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             อ าเภอ 
๕. ด าเนินการตามแผนการถ่ายทอด
ความรู ้

            อ าเภอ 

6. วิเคราะห์จดัท าแผน / ปรับปรงุ
ข้อมูล 

            
อ าเภอ 

๕. สรปุผลข้อมูลแผนรายแปลง  
ส่งส านักงานเกษตรจังหวัด 

            
อ าเภอ 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการบริหาร
จัดการการถ่ายทอด
ความรู้ (แปลงใหญ่
ปี ๒๕๖3, 2564 
และปี ๒๕๖5) 
จ านวน 25 แปลง 

125,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 125,000 อ าเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
แปลงใหญ่ ปี 2563 แปลงปีท่ี 3 (7 แปลง) และแปลงใหญ่ ปี 2564 แปลงปีท่ี 2 (8แปลง) 
1) การวิ เคราะห์จัดท าแผนรายแปลงจัดท าแผนธุรกิจปรับปรุ งข้อมูล พ้ืนฐานแปลงใหญ่  

(ตามเอกสารแนบ1) ติดตาม และประเมินผลและจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานของกลุ่มในประเด็นต่างๆ   
ได้แก่ ผลผลิตที่ได้ ต้นทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด (ตามเอกสารแนบ2)  ด้วยการจัดเวที 
เ พ่ื อทบทวนและปรั บป รุ ง เ ป้ าหม ายการ พัฒนาของกลุ่ ม อย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  และน า ข้ อ มู ล มา บั น ทึ ก  
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ในระบบ Co-farm.doae.go.th โดยใช้ข้อมูลแผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP) ประกอบการวิเคราะห์ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ  

2) การบริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรและบริหารจัดการ (เน้นการพัฒนาคุณภาพ  
การเชื่อมโยงการตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม) เป็นการสนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน 
รวมกันผลิต และรวมกันจ าหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Group  
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ส าหรับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรสามารถจัดได้หลายรูปแบบเช่น การจัดเวที
การถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงาน การพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม เป็นต้น โดยอาจบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ 
จากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินและปุ๋ย การจัดอาชีพเสริม  
เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (หน่วยงานอ่ืนๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หรือกระทรวงอ่ืนๆ และภาคเอกชน) ทั้งนี้ ต้องมีการบูรณาการจัดท าหลักสูตรการจัดท าแผนธุรกิจ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้กับกลุ่มให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือสินเชื่อต่างๆ ได้  

ทั้งนี้ การบริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรสามารถปรับวิธีการให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร  

แปลงใหญ่ ปี 2565 แปลงปีท่ี 1 (10 แปลง) 
1) การเตรียมการ 
 จัดเวทีวิเคราะห์ จัดท าแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มตามการบริหารจัดการรูปแบบ 

แปลงใหญ่ใน 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP 
การตลาด และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งติดตามและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ (ตามเอกสารแนบ 1 และ 2) 

มาบันทึกในระบบ https://co-farm.doae.go.th/  และประเมินผลจัดเก็บข้อมูลผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ผลผลิตที่ได้ ต้นทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด  

2) การถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและบริหารจัดการ (เน้นด้านการลดต้นทุนการเพ่ิมผลผลิต 
พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน 
การตลาดและเชื่อมโยง) 

(1) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ส าหรับ  
การถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรสามารถจัดได้หลายรูปแบบเช่น การจัดเวทีการถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงาน 
การพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม เป็นต้น 

(2) การสนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน รวมกันผลิต และรวมกันจ าหน่ายโดย  
มีตลาดรองรับที่แน่นอน โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

(3) ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการตลาดและเชื่อมโยงการตลาดมีค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินงาน  

ทั้งนี้ การบริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรสามารถปรับวิธีการให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 125,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
จั ดสรร ให้ อ า เภอ เ พ่ือ เป็ นค่ า ใช้ จ่ าย ในด า เนิ นการ บริ หารจั ดการการถ่ ายทอดความรู้   

(แปลงใหญ่ปี ๒๕๖3, 2564 และปี ๒๕๖5) จ านวน 25 แปลง ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 125,000 บาท 
 
 
 

https://co-farm.doae.go.th/login.php
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11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 084 625 5154 
 
 
 
 

  
เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2 
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กิจกรรมที่ 24 

1. โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
โครงการย่อย  - 
กิจกรรม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร (แปลงใหญ่ ปี 2563, 2564)   
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

ที่ 
พื้นที่ด าเนินการ 

ชื่อสินค้า 
ประเภทแปลง

ใหญ ่
ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระดับ

ด าเนินการ 

ชื่อแปลง ต าบล อ าเภอ (บาท) 
จัดซื้อจัด

จ้าง 
1 แปลงใหญ่มะพร้าวอ.ตากใบ ต.ไพรวัน 

อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
ไพรวัน ตากใบ มะพร้าว แปลงใหญ่

ป2ี564 
56 3-4 40,000 อ าเภอ 

2 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันบา้นฮูแตยือลอ  
ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

บาเระใต้ บาเจาะ ปาล์มน้ ามัน แปลงใหญ่
ป2ี564 

34 3-4 30,000 อ าเภอ 

3 แปลงใหญ่ทุเรียน ต.กาหลง อ.ศรีสาคร 
จ.นราธิวาส 

กาหลง ศรีสาคร ทุเรียน แปลงใหญ่
ป2ี563 

32 3-4 30,000 อ าเภอ 

4 แปลงใหญ่ส้มโชกุนอ.แว้ง กายูคละ แว้ง ส้มโชกุน แปลงใหญ่
ป2ี564 

39 3-4 30,000 อ าเภอ 

5 แปลงใหญ่ทุเรียน ต.ร่มไทร อ.สุคิริน ร่มไทร สุคิริน ทุเรียน แปลงใหญ่
ป2ี563 

30 3-4 30,000 อ าเภอ 

6 แปลงใหญ่มังคุดต.สุคิริน สุคิริน สุคิริน มังคุด แปลงใหญ่
ป2ี564 

106 3-4 50,000 อ าเภอ 

7 แปลงใหญ่มังคุด อ.สุไหงปาดี  
จ.นราธิวาส 

สุไหงปาด ี สุไหงปาดี มังคุด แปลงใหญ่
ป2ี563 

40 3-4 30,000 อ าเภอ 

 รวม 7 แปลง      3-4 240,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

๑. แจ้งอนุมัติ/ช้ีแจงโครงการฯ             จังหวัด 
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             อ าเภอ 
3. สนับสนุนวัสดุเพื่อเพิ่มมลูค่า             อ าเภอ 
4. ติดตามผลการด าเนินงาน             อ าเภอ 
5. สรปุผล รายงานให้จังหวัดทราบ             อ าเภอ 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการสรา้ง
มูลค่าเพิม่สินค้า
เกษตร (แปลงใหญ่
ปี ๒๕๖3 และปี 
๒๕๖4) จ านวน 7 
แปลง 

240,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 240,000 อ าเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
สนับสนุนวัสดุ ในการพัฒนาคุณภาพเ พ่ือเ พ่ิมมูลค่าสินค้า เกษตร เป็นการสนับสนุนวัสดุ   

เพ่ือประกอบการให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เช่น การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่า  
การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ เป็นต้น โดยด าเนินการตาม 
ความต้องการของกลุ่ม  

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 240,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
จัดสรรให้อ าเภอเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 

(แปลงใหญ่ปี ๒๕๖3 และปี ๒๕๖4) มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
แปลงขนาดเล็ก (น้อยกว่า 51 ราย) แปลงละ 30,000 บาท  
แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) แปลงละ 40,000 บาท  
แปลงขนาดใหญ่ (71-100 ราย) แปลงละ 50,000 บาท  
แปลงขนาดใหญ่มาก (มากกว่า 100 ราย) แปลงละ 50,000 บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 084 625 5154 
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กิจกรรมที่ 25 

1. โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
โครงการย่อย  - 
กิจกรรม ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (แปลงใหญ่ ปี 2565) 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

ที่ 
พื้นที่ด าเนินการ 

ชื่อสินค้า 
ประเภท

แปลงใหญ่ 
ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระดับ

ด าเนินการ 

ชื่อแปลง ต าบล อ าเภอ (บาท) 
จัดซื้อจัด

จ้าง 
1 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต.กะลวุอ

เหนือ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส 

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส ปาล์มน้ ามัน แปลงใหญ่
ปี2565 

35 3-4 40,000 อ าเภอ 

2 แปลงใหญ่ทุเรียน ต.มะนังตายอ  
อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธวิาส 

มะนังตายอ เมืองนราธิวาส ทุเรียน แปลงใหญ่
ปี2565 

49 3-4 40,000 อ าเภอ 

3 แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ชันโรงมะนารอบ้านรักษ์ผึ้ง 

โคกเคียน เมืองนราธิวาส ชันโรง แปลงใหญ่
ปี2565 

30 3-4 40,000 อ าเภอ 

4 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน ต.เจ๊ะเห  
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

เจ๊ะเห ตากใบ ปาล์มน้ ามัน แปลงใหญ่
ปี2565 

59 3-4 50,000 อ าเภอ 

5 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน ต.พรอ่น  
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

พร่อน ตากใบ ปาล์มน้ ามัน แปลงใหญ่
ปี2565 

59 3-4 50,000 อ าเภอ 

6 แปลงใหญ่ทุเรียนบ้านน้ าหอม  
ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธวิาส 

ดุซงญอ จะแนะ ทุเรียน แปลงใหญ่
ปี2565 

30 3-4 40,000 อ าเภอ 

 รวม 6 แปลง      3-4 260,000 อ าเภอ 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

๑. แจ้งอนุมัติ/ช้ีแจงโครงการฯ             จังหวัด 
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             อ าเภอ 
3. จัดท าแปลงเรียนรู ้             อ าเภอ 
4. ติดตามผลการด าเนินงาน             อ าเภอ 
5. สรปุผล รายงานให้จังหวัดทราบ             อ าเภอ 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่งเสริมการจัดท า
แปลงเรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิต (แปลงใหญ่ปี 
2565) จ านวน 6 
แปลง 

260,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 260,000 อ าเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือเป็นการทดสอบหรือสาธิต

เทคโนโลยีในประเด็นที่เกษตรกรต้องการทราบหรือเทคโนโลยีที่ต้องการชักชวนให้เกษตรกรพัฒนา ภายใต้ความ
เห็นชอบของสมาชิกและบูรณาการกับหน่วยงานวิชาการในพ้ืนที่ (กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัย 
เป็นต้น) โดยด าเนินการตามความต้องการของกลุ่ม 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 260,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
จัดสรรให้อ าเภอเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 

(แปลงใหญ่ปี 2565) มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
แปลงขนาดเล็ก  (น้อยกว่า 51 ราย) แปลงละ 40,000 บาท  
แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) แปลงละ 50,000 บาท  
แปลงขนาดใหญ่  (71-100 ราย) แปลงละ 60,000 บาท  
แปลงขนาดใหญ่มาก (มากกว่า 100 ราย) แปลงละ 60,000 บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 084 625 5154 
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กิจกรรมที่ 26 

1. โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
โครงการย่อย  - 
กิจกรรม การจัดประชุมเชื่อมโยงการด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่ 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - เมืองนราธิวาส ๗ – ๑๑ ๑ – ๔ 3,200 อ าเภอ 
- - ตากใบ ๗ – ๑๑ ๑ – ๔ 3,200 อ าเภอ 
- - บาเจาะ ๗ – ๑๑ ๑ – ๔ 3,200 อ าเภอ 
- - ยี่งอ ๗ – ๑๑ ๑ – ๔ 3,200 อ าเภอ 
- - ระแงะ ๗ – ๑๑ ๑ – ๔ 3,200 อ าเภอ 
- - รือเสาะ ๗ – ๑๑ ๑ – ๔ 3,200 อ าเภอ 
- - ศรีสาคร ๗ – ๑๑ ๑ – ๔ 3,200 อ าเภอ 
- - แว้ง ๗ – ๑๑ ๑ – ๔ 3,200 อ าเภอ 
- - สุคิริน ๗ – ๑๑ ๑ – ๔ 3,200 อ าเภอ 
- - สุไหงโกลก ๗ – ๑๑ ๑ – ๔ 3,200 อ าเภอ 
- - สุไหงปาดี ๗ – ๑๑ ๑ – ๔ 3,200 อ าเภอ 
- - จะแนะ ๗ – ๑๑ ๑ – ๔ 3,200 อ าเภอ 
- - เจาะไอร้อง ๗ – ๑๑ ๑ – ๔ 3,200 อ าเภอ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ๒๕ – ๔๐ ๑ – ๔ 16,000 จังหวัด 

รวม    1 - 4 57,600 อ าเภอ/จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. ประชุมช้ีแจงโครงการ             จังหวัด 
2. ขออนุมัติโครงการ             จังหวัด/อ าเภอ 
3. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

4. จัดประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงาน
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ 
แปลงใหญ ่

            อ าเภอ 

5. ติดตามประเมินผล             จังหวัด/เขต/กรม 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3+ ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จัดประชุม
เชื่อมโยงการ
ด าเนินงาน
คณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. 
และ แปลงใหญ่ 
ระดับอ าเภอ/
จังหวัด 4 ครั้ง 

57,600 
 

อ าเภอ/
จังหวัด 

จนท.พัสด ุ             

รวม 57,600 อ าเภอ/
จังหวัด 

             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอ าเภอ จ านวน ๔ ครั้ง  

และระดับจังหวัด จ านวน ๔ ครั้ง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม รวมถึงค่าวัสดุส านักงานที่ใช้ในการประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอ าเภอ  
ระดับจังหวัด สรุปผลการด าเนินงานโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

10. งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 57,600 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
จัดสรรให้อ าเภอ/จังหวัด ใช้ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชื่อมโยงการด าเนินงานคณะ  

กรรมการเครือข่าย แปลงใหญ่ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 084 625 5154 
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กิจกรรมที่ 27 

1. โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
โครงการย่อย  - 
กิจกรรม การติดตามประเมินผลโครงการ 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ 
ปริมาณ 
(แปลง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

จังหวัด 25 1-4 30,000 จังหวัด 
รวม   25 1-4 30,000 จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด 
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
5. ติดตามและประเมินผล             จังหวัด 
6. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามและ
ประเมินผล
โครงการ จ านวน 
25 แปลง 

30,๐๐๐ จังหวัด จนท.พัสด ุ             

รวม 30,000 จังหวัด              
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9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่เกษตรกรโดยส านักงานเกษตร

จังหวัด ประเมินศักยภาพการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน และสรุปผลเพื่อปรับปรุงโครงการในอนาคตต่อไป  

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 30,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการลงพ้ืนที่ติดตามผลการด าเนินงาน/ให้ค าปรึกษาให้กลุ่มเป้าหมาย/ค่าวัสดุอุปกรณ์  

ในการติดตามสรุปผลโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการ ประสานงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ (เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ,ค่าพาหนะ,ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง,ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น)  
เป็นเงิน 30,๐๐๐  บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 084 625 5154 
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กิจกรรมที่ 28 

1. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โครงการย่อย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน 
กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมย่อย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ ามัน 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 
  เมืองนราธิวาส 30 1-4 6,000 6,000 อ าเภอ 

รวม   30 1-4 12,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

๑. แจ้งอนุมัติโครงการฯ             จังหวัด 
๒. ช้ีแจงโครงการฯ             จังหวัด 
๓. จัดท าแผนการถ่ายทอดความรู ้             อ าเภอ 
๔. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             อ าเภอ 
๕. ด าเนินการตามแผนการถ่ายทอด
ความรู ้

            อ าเภอ 

๖. ติดตามผลการด าเนินงาน             อ าเภอ 
๗. สรปุผล รายงานให้จังหวัดทราบ             อ าเภอ 
๘. รายงานผลให้กรมทราบ             จังหวัด 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
ถ่ายทอดความรู้
ส่งเสริมการผลติ
ปาล์มน้ ามันที่มี
ประสิทธิภาพใน
เขตพื้นท่ีที่
เหมาะสมและใน
เขตพื้นท่ีที่ไม่
เหมาะสม จ านวน 
30 ราย 2 ครั้ง 

๑๒,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม ๑๒,000 อ าเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามันในเขตพ้ืนที่เหมาะสม 

โดยส านักงานเกษตรอ าเภอถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตปาล์มน้ ามันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การผลิตปาล์ม
น้ ามันอย่างยั่ งยืนตามมาตรฐานสากล ควบคู่ ไปกับการจัดท าแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิต 
ปาล์มน้ ามัน ทั้งนี้ ควรคัดเลือก/รับสมัครเกษตรกรผู้สนใจที่มีพ้ืนที่ในบริเวณใกล้เคียงกัน เพื่อให้สามารถรวมกลุ่ม
ในการท ากิจกรรมร่วมกันตลอดการจัดท าโครงการ 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต การปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนการผลิตปาล์มน้ ามันในเขตพ้ืนที่ 
ไม่เหมาะสม โดยส านักงานเกษตรอ าเภอถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเห็นถึงปัจจัยที่จ าเป็นและส่งผลกระทบต่อการ
ผลิตปาล์มน้ ามันที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการผลิต เสนอแนะทางเลือกที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ ควบคู่ไปกับ
การจัดท าแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ ามันที่คุ้มค่าต่อการผลิต ทั้งนี้ ควรคัดเลือก/รับสมัครเกษตรกร
ผู้สนใจที่มีพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงกัน เพื่อให้สามารถรวมกลุ่มในการท ากิจกรรมร่วมกันตลอดการจัด  
ท าโครงการ และด าเนินการจัดแบบประเมินโครงการเพ่ือทราบคุณค่าหรือความเป็นประโยชน์ของโครงการ
ฝึกอบรมต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม (ตามเอกสารแนบ) 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 12,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
 จัดสรรให้อ าเภอเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ ามัน (ค่าอาหาร , ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม, ค่าพาหนะเกษตรกร, ค่าวัสดุและอุปกรณ์การอบรม) จ านวน ๑ กลุ่ม รวม ๓๐ ราย จัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้ จ านวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 084 625 5154           เอกสารแนบ  
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กิจกรรมที่ 29 

1. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โครงการย่อย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน 
กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมย่อย จัดท าแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ ามัน 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(แปลง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

  เมืองนราธิวาส 1 3-4 20,000 อ าเภอ 
รวม   1 3-4 20,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

๑. แจ้งอนุมัติโครงการฯ             จังหวัด 
๒. ช้ีแจงโครงการฯ             จังหวัด 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             อ าเภอ 
4. จัดซื้อจดัจ้าง             อ าเภอ 
5. จัดท าแปลงถ่ายทอดเทคโนโลย ี             อ าเภอ 
6. ติดตามผล / รายงานผลให้กรม
ทราบ 

            จังหวัด 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าแปลง
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี จ านวน 
1 แปลง 

๒๐,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม ๒๐,000 อ าเภอ              
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9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
จัดท าแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ ามัน เพ่ือเป็นแปลงเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม 

โดยเน้นเรื่อง การให้น้ า การวิเคราะห์ดิน-ใบปาล์มน้ ามัน การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การเก็บเกี่ยวตามมาตรฐาน
ทะลายปาล์ม การผลิตปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล โดยสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิต โดยมีเงื่อนไข  
คือ 1) ด าเนินการในรูปแบบกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันคุณภาพดี 2) จัดท าข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ของแปลง และพิกัดแปลง 3) เกษตรกรเจ้าของแปลงและเกษตรกรที่เข้าอบรมทุกรายต้องจดบันทึกรายละเอียดการ
ปฏิบัติในแปลงเพ่ือเป็นข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 20,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
จัดสรรให้อ าเภอเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดท าแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิต

ปาล์มน้ ามัน เพ่ือเป็นแปลงเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม จ านวน ๑ แปลง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 084 625 5154 
 
 
 
 
 
 
 
              เอกสารแนบ 
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กิจกรรมที่ 30 

1. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โครงการย่อย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน 
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันคุณภาพดี 
กิจกรรมย่อย จัดกระบวนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(กลุ่ม/ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

  เมืองนราธิวาส 1/30 1-2 6,000 อ าเภอ 
รวม   1/30 1-2 6,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

๑. แจ้งอนุมัติโครงการฯ             จังหวัด 
๒. ช้ีแจงโครงการฯ             จังหวัด 
๓. จัดท าแผนการถ่ายทอดความรู ้             อ าเภอ 
๔. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             อ าเภอ 
๕. ด าเนินการตามแผนการจัด
กระบวนการกลุ่ม 

            อ าเภอ 

๖. ติดตามผลการด าเนินงาน             อ าเภอ 
๗. สรปุผล รายงานให้จังหวัดทราบ             อ าเภอ 
๘. รายงานผลให้กรมทราบ             จังหวัด 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่ม จ านวน 1 
กลุ่ม 30 ราย 

๖,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม ๖,000 อ าเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
จัดกระบวนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดอบรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้

ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพตามกระบวนการมาตรฐานการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยั่งยืน  
หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ มุ่งเน้นให้กลุ่มมีการควบคุมมาตรฐานการผลิตและการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามมาตรฐาน 
ทะลายปาล์ม รวมทั้งติดตามควบคุมคุณภาพผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ควรเป็นเกษตรกรที่ด าเนินการในกิจกรรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ ามัน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกันเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน
คุณภาพดี ทั้งนี้ ในพ้ืนที่เหมาะสมการปลูกปาล์มน้ ามัน และด าเนินการจัดแบบประเมินโครงการเพ่ือทราบคุณค่า
หรือความเป็นประโยชน์ของโครงการฝึกอบรมต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม (ตามเอกสารแนบ) 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 6,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
จัดสรรให้อ าเภอเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม โดยส านักงาน 

เกษตรอ าเภอ จัดอบรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพตามกระบวนการ
มาตรฐานการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยั่งยืน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 084 625 5154 
 
 
 
 
  เอกสารแนบ 
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กิจกรรมที่ 31 

1. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โครงการย่อย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน 
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันคุณภาพดี 
กิจกรรมย่อย วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการกลุ่ม 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(กลุ่ม) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

  เมืองนราธิวาส 1 1-4 3,000 อ าเภอ 
รวม   1 1-4 3,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

๑. แจ้งอนุมัติโครงการฯ             จังหวัด 
๒. ช้ีแจงโครงการฯ             จังหวัด 
๓. จัดท าแผน             อ าเภอ 
๔. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             อ าเภอ 
5. สรปุผล รายงานให้จังหวัดทราบ             อ าเภอ 
6. รายงานผลให้กรมทราบ             จังหวัด 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการใน
การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
จัดการกลุ่ม 
จ านวน 1 กลุ่ม 

3,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 3,000 อ าเภอ              
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9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันคุณภาพดี โดยการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ในการบริหาร

จัดการกลุ่ม เช่น สมุดทะเบียน/ สมุดประจ าแปลง/ ข้อตกลง – ระเบียบกลุ่ม ฯลฯ (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 1-2) 

10.  งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 3,๐๐๐ บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 จัดสรรให้อ า เภอเ พ่ือเป็นค่า ใช้จ่ ายในการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ในการบริหารจัดการกลุ่ ม  
เช่น สมุดทะเบียน/ สมุดประจ าแปลง/ ข้อตกลง – ระเบียบกลุ่ม ฯลฯ เป็นเงิน 3,๐๐๐ บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 084 625 5154 
 
 
 
  เอกสารแนบ 1 
 
 
 
 
                                                                                                เอกสารแนบ 2 
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กิจกรรมที่ 32 

1. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โครงการย่อย ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวเพ่ือความยั่งยืน 
กิจกรรม สร้างการรับรู้และความเข้าใจและส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าว  

โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตมะพร้าว 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

  บาเจาะ 25 1-2 10,000 อ าเภอ 
รวม   25 1-2 10,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
5. ด าเนินการจัดซื้อ/จดัจ้าง             อ าเภอ 
๖. ด าเนินการตามแผน             อ าเภอ 
๗. ติดตามและประเมินผล             จังหวัด/อ าเภอ 
๘. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมชี้แจง สร้าง
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
รายละเอียดการ
ด าเนินงาน
โครงการให้
เกษตรกร จ านวน 
๒๕ ราย 

10,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 10,000 อ าเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
1) ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการด าเนินงานโครงการ รวมกลุ่มเกษตรกรที่มี

ความสนใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว โดยคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวที่มีความสนใจ  
ตั้งใจ เสียสละเข้าร่วมโครงการ ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อก าหนด และค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลา
โครงการ โดยรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มละ 25 ราย โดยหากพ้ืนที่ที่ด าเนินการยังไม่มีการรวมกลุ่มให้ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือถ่ายทอดความรู้  

2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านกระบวนการการเรียนรู้แบบ 
มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรทางด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และการรวมกลุ่ม 
จ านวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 

ครั้งที่ 1 - วิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ สภาพการผลิต และสภาพการตลาดของกลุ่มทั้งด้านที่เป็นจุดแข็ง 
(เพ่ือการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป) และด้านที่เป็นจุดอ่อน (เพ่ือแก้ไขปัญหา) และระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนด
แนวทางในการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

ครั้งที่ 2 - ถ่ายทอดความรู้ตามประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพการปลูกมะพร้าวของกลุ่ม  
เพ่ือน าไปใช้ในการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต เช่น การจัดระบบการผลิต เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต เป็นต้น 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 10,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการ ผ่านกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรทางด้านการผลิต 
การแปรรูป การตลาด และการรวมกลุ่ม เกษตรกร ๒๕ ราย  ๆละ 400 บาท จ านวน 2 ครั้ง  ๆละ ๑ วันเป็นเงิน  10,000  บาท  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 084 625 5154 
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กิจกรรมที่ 33 

1. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โครงการย่อย ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวเพ่ือความยั่งยืน 
กิจกรรม พัฒนาความรู้ และศักยภาพของเกษตรกรเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว 
กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมและศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

  บาเจาะ 25 1-2 35,000 อ าเภอ 
รวม   25 1-2 35,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
5. ด าเนินการจัดซื้อ/จดัจ้าง             อ าเภอ 
๖. ด าเนินการตามแผน             อ าเภอ 
๗. ติดตามและประเมินผล             จังหวัด/อ าเภอ 
๘. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมเกษตรกรจดั
กระบวนการ
เรียนรู้และศึกษาดู
งาน จ านวน 25 
ราย 

3๕,๐๐๐ อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 3๕,๐๐๐ อ าเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว : เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การผลิตมะพร้าวและการบริหารจัดการมะพร้าว” โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการผลิต แปรรูป และการตลาด และ  
“การส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์มะพร้าว” เพ่ือพัฒนาความรู้เกษตรกรในการผลิตพันธุ์ดีได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวท้องถิ่นพันธุ์ดี โดยจัดอบรมด้วยการฝึกปฏิบัติจริง กลุ่มละ  
25 ราย และศึกษาดูงานแปลงมะพร้าวที่ประสบผลส าเร็จในพ้ืนที่ จ านวน 1 ครั้ง และด าเนินการจัดแบบประเมิน
โครงการเพ่ือทราบคุณค่าหรือความเป็นประโยชน์ของโครงการฝึกอบรมต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม  
(ตามเอกสารแนบ) 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 35,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเกษตรกรเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวและศึกษาดูงาน  

แปลงมะพร้าวที่ประสบผลส าเร็จ เกษตรกร ๒๕ ราย จ านวน ๑ ครั้ง  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217  
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 084 625 5154 
  เอกสารแนบ 
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กิจกรรมที่ 34 

1. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โครงการย่อย ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวเพ่ือความยั่งยืน 
กิจกรรม พัฒนาความรู้ และศักยภาพของเกษตรกรเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว 
กิจกรรมย่อย จัดท าแปลงเรียนรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว (พันธุ์ ปุ๋ย ฯลฯ) 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(แปลง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

  บาเจาะ 1 3-4 12,000 อ าเภอ 
รวม   1 3-4 12,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
5. ด าเนินการจัดซื้อ/จดัจ้าง             อ าเภอ 
๖. ด าเนินการตามแผน             อ าเภอ 
๗. ติดตามและประเมินผล             จังหวัด/อ าเภอ 
๘. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าแปลงเรียนรู้
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตมะพรา้ว 
(พันธุ์ ปุ๋ย ฯลฯ) 
จ านวน 1 แปลง 

12,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

 12,000 อ าเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
จัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต : ส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกเกษตรกรที่มี  

ความสนใจในการจัดท าแปลงเรียนรู้ และเป็นผู้น าที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และคัดเลือกพ้ืนที่ปลูก
มะพร้าวที่มีศักยภาพ เช่น พ้ืนที่ซึ่งเคยเป็นจุดเรียนรู้ดูงาน มีสภาพพ้ืนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการผลิตมะพร้าว  
การคมนาคมสะดวก ฯลฯ โดยมี พ้ืนที่  3 ไร่  เ พ่ือจัดท าเป็นแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี ปุ๋ยอินทรีย์ พืชร่วมยืนต้น ระบบน้ า และอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็น
เหมาะสม รวมทัง้วัสดุแปรรูปผลผลิตมะพร้าวหรือพัฒนาคุณภาพมะพร้าว 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 12,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
จัดสรรให้อ าเภอเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

มะพร้าว จ านวน 1 แปลง เป็นเงิน 12,000 บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 084 625 5154 
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กิจกรรมที่ 35 

1. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โครงการย่อย ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจากและสาคูเพ่ือความยั่งยืน 
กิจกรรม สร้างการรับรู้และความเข้าใจและส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาความรู้ โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตและการอนุรักษ์จากและสาคู 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

  สุไหงโก-ลก 20 1-2 8,000 อ าเภอ 
รวม   20 1-2 8,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
5. ด าเนินการจัดซื้อ/จดัจ้าง             อ าเภอ 
๖. ด าเนินการตามแผน             อ าเภอ 
๗. ติดตามและประเมินผล             จังหวัด/อ าเภอ 
๘. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมชี้แจง สร้าง
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
รายละเอียดการ
ด าเนินงาน
โครงการให้
เกษตรกร จ านวน 
20 ราย 

8,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 8,000 อ ำเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
1) รวมกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการอนุรักษ์ปาล์มสาคู  

โดยเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มสาคู กลุ่มละ 20 ราย โดยหากพ้ืนที่ที่ด าเนินการยังไม่มีการรวมกลุ่มให้ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือถ่ายทอดความรู้  

2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านกระบวนการการเรียนรู้แบบ  
มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรทางด้านการอนุรักษ์ การผลิต การตลาด และการรวมกลุ่ม 
จ านวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 

ครั้งที่ 1 - วิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ สภาพการผลิต และสภาพการตลาดของกลุ่มทั้งด้านที่เป็นจุดแข็ง 
(เพ่ือการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป) และด้านที่เป็นจุดอ่อน (เพ่ือแก้ไขปัญหา) และระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนด
แนวทางในการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

ครั้งที่ 2 - ถ่ายทอดความรู้ตามประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพการปลูกปาล์มสาคูของกลุ่ม  
เพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เช่น การจัดระบบการผลิต เทคโนโลยีในการเพ่ิมผลผลิตแนวทางการ
ส่งเสริมการปลูกในเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 8,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกร 

ที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรทาง  
ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และการรวมกลุ่ม เกษตรกร ๒0 รายๆ ละ 400 บาท จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน 
เป็นเงิน  8,000  บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 084 625 5154 
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กิจกรรมที่ 36 

1. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โครงการย่อย ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจากและสาคูเพ่ือความยั่งยืน 
กิจกรรม พัฒนาความรู้ และศักยภาพของเกษตรกรเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาด  

การรวมกลุ่ม 
กิจกรรมย่อย  ฝึกอบรมและศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

  สุไหงโก-ลก 20 1-2 28,000 อ าเภอ 
รวม   20 1-2 28,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
5. ด าเนินการจัดซื้อ/จดัจ้าง             อ าเภอ 
๖. ด าเนินการตามแผน             อ าเภอ 
๗. ติดตามและประเมินผล             จังหวัด/อ าเภอ 
๘. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมเกษตรกรจดั
กระบวนการ
เรียนรู้และศึกษาดู
งาน เกษตรกร 20 
ราย 1 ครั้ง 

28,๐๐๐ อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 28,๐๐๐ อ าเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
อบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มสาคูเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มสาคู โดยการปลูก  

เชิงอนุรักษ์พันธุ์พืช โดยเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มสาคู กลุ่มละ 20 ราย จ านวน 1 กลุ่ม และศึกษาดูงานแปลงสาคูที่
ประสบผลส าเร็จในพ้ืนที่ จ านวน 1 ครั้ง และด าเนินการจัดแบบประเมินโครงการเพ่ือทราบคุณค่าหรือความเป็น
ประโยชน์ของโครงการฝึกอบรมต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม (ตามเอกสารแนบ) 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 28,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มสาคู และศึกษาดูงานในพ้ืนที่ต้นแบบหรือพ้ืนที่

ประสบความส าเร็จ (ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าพาหนะเกษตรกร, ค่าวัสดุและอุปกรณ์, การศึกษา 
ดูงานในพ้ืนที่ใกล้เคียง) เกษตรกร ๒0 ราย จ านวน  1  ครั้ง 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 084 625 5154 
  

เอกสารแนบ 
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กิจกรรมที่ 37 

1. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โครงการย่อย ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจากและสาคูเพ่ือความยั่งยืน 
กิจกรรม พัฒนาความรู้ และศักยภาพของเกษตรกรเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาด  

การรวมกลุ่ม 
กิจกรรมย่อย  จัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการอนุรักษ์ 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(แปลง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

  สุไหงโก-ลก 1 1-2 13,000 อ าเภอ 
รวม   1 3-4 13,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจใน
การจัดท าแปลงเรียนรู้ และเป็นผูน้ าท่ี
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้

            จังหวัด/อ าเภอ 

4. คัดเลือกพื้นที่ปลูกปาล์มสาคูทีม่ี
ศักยภาพ 

            จังหวัด/อ าเภอ 

3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
5. ด าเนินการจัดซื้อ/จดัจ้าง             อ าเภอ 
๖. สนับสนุนการจดัท าแปลงเรียนรู้
และอนุรักษ ์

            อ าเภอ 

๗. ติดตามและประเมินผล             จังหวัด/อ าเภอ 
๘. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการ
จัดท าแปลงเรียนรู้
และอนุรักษ์ 
จ านวน 1 แปลง 

13,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

 13,000 อ าเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
จัดท าแปลงเรียนรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการอนุรักษ์พันธุ์พืช 
- ส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจในการจัดท าแปลงเรียนรู้ และเป็นผู้น าที่มี

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
- ส านักงานเกษตรอ าเภอคัดเลือกพ้ืนที่ปลูกปาล์มสาคูที่มีศักยภาพ เช่น พ้ืนที่ซึ่งเคยเป็นจุดเรียนรู้ 

ดูงาน พ้ืนที่ที่มีสภาพพ้ืนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการผลิตปาล์มสาคู  หรือพ้ืนที่ที่มีความต้องการใช้ปาล์มสาคู 
ส าหรับใช้สอยในชุมชน โดยใช้พ้ืนที่ 2 ไร่ เพ่ือจัดท าแปลงเรียนรู้และอนุรักษ์ โดยรัฐสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น 
พันธุ์ ปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 13,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
จัดสรรให้อ าเภอเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสาคู 

จ านวน 1 แปลง 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 084 625 5154 
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กิจกรรมที่ 38 

1. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โครงการย่อย ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจากและสาคูเพ่ือความยั่งยืน 
กิจกรรม ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ครั้ง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

  สุไหงโก-ลก 2 2-4 2,000 จังหวัด 
รวม  สุไหงโก-ลก 2 2-4 2,000 จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด 
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
5. ด าเนินการจัดซื้อ/จดัจ้าง             จังหวัด 
๖. ด าเนินการตามแผน             จังหวัด 
๗. ติดตามและประเมินผล             จังหวัด 
๘. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามและ
ประเมินผลจัดเก็บ
ข้อมูลในระดับ
พื้นที ่จ านวน 2 
คร้ัง 

2,๐๐๐ จังหวัด จนท.พัสด ุ             

รวม 2,๐๐๐ จังหวัด              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
ประเมินศักยภาพการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ให้ค าแนะน า

ปรึกษาแก่เกษตรกร และสรุปผลเพื่อปรับปรุงโครงการในอนาคตต่อไป  

10. งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 2,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการลงพ้ืนที่ติดตามผลการด าเนินงาน/ให้ค าปรึกษาให้กลุ่มเป้าหมาย/ค่าวัสดุอุปกรณ์  

ในการติดตามสรุปผลโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการ ประสานงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ (เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ, ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง, ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น)  
เป็นเงิน 2,๐๐๐  บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 084 625 5154 
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กิจกรรมที่ 39 

1. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการย่อย พัฒนาเกษตรกรผลิตไม้ผลอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นที่เหมาะสมกับพ้ืนที่สู่มาตรฐาน เพ่ือการรับรองสินค้า GI 
กิจกรรม จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  1. นางเด่นดารี  ซุ่นสกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (หลัก) 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
 2. นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - - 45 1-2 13,500 จังหวัด 
รวม   45 1-2 13,500 จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ             จังหวัด 
๓. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ             จังหวัด/อ าเภอ 
4. จัดท าแผนการถ่ายทอดความรู ้             จังหวัด 
5. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             จังหวัด 
6. ด าเนินการตามแผนการถ่ายทอด
ความรู ้

            จังหวัด 

7. ติดตามผลการด าเนินงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
8. สรปุรายงานผลการด าเนินงาน             จังหวัด 
9. รายงานผลให้กรมฯ ทราบ             จังหวัด 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดอบรมและ
ถ่ายทอดความรู้ให้
กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 45 ราย 

13,500 จังหวัด จนท.พัสด ุ
จังหวัด 

            

รวม 13,500 จังหวัด              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   

9.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอคัดเลือกเกษตรกรจากแปลงใหญ่ หรือกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มสหกรณ์ หรือกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ หรือเกษตรกรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ที่สามารถท าการผลิต
สินค้าไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ในแต่ละภาค จ านวน 1 กลุ่ม โดยมีทิศทางเป้าหมายและ
แผนพัฒนาเกษตรกรที่ได้หารือร่วมกันของคณะท างาน Core Team  ซึ่งคัดเลือกจากกลุ่มเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจที่จะผลิตไม้ผลอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นชนิดเดียวกัน และมีศักยภาพสามารถด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์  
ของโครงการได้อาจจะเป็นชนิดไม้ผลเดิมที่ ได้ด าเนินการแล้วในปี 2562 - 2564 หรือชนิดไม้ผลใหม่ที่ ได้ 
มีการพิจารณาร่วมกันแล้วว่ามีศักยภาพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี ส่งผลท าให้บรรลุ  
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ 
 9.2 จัดท าทะเบียนเกษตรกรรายบุคคล และแบบประเมินผลก่อน - หลังเข้าร่วมโครงการ ตามแบบฟอร์มที่ได้
จากการพิจารณาร่วมกันจากการประชุมคณะท างาน Core Team  

9.3 ด าเนินการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จ าเป็นและเหมาะสม ( Impact point) ที่น าไปสู่ความส าเร็จ
ของโครงการ จ านวน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 300 บาท/ราย/วัน ทั้งนี้ ควรด าเนินการ  
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 อย่างน้อยร้อยละ 60 ของเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับ และเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 

9.4 รูปแบบการด าเนินการจัดอบรมให้ประเมินจากสถานการณ์ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น  
ซึ่งสามารถด าเนินการในรูปแบบปกติ หรือรูปแบบ New Normal ก็ได้ตามดุลยพินิจและความเหมาะสม 
ของสถานการณ์นั้น ๆ กรณีจัดในรูปแบบ New Normal สามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านแอพพลิเคชั่น  Zoom 
Google Meet หรือแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม หรือหากมีการศึกษาดูงานสามารถถ่ายทอดสดเพ่ือให้
เห็นสภาพพ้ืนที่จริงในการเรียนรู้ โดยสื่อให้เห็นถึงการเรียนรู้และประโยชน์ที่บุคคลเป้าหมายจะได้รับ  

9.5 รายงานผลการด าเนินงานตามระบบ e- project และบันทึกลงในแบบ กสก. ทันทีที่ด าเนินการอบรม
เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยรายงานทั้งผลปริมาณงาน-การใช้เงิน ภายในไตรมาสที่ 3 และสรุปผลการด าเนินงาน 
ผ่านคณะท างาน Core Team ในแต่ละเขตที่รับผิดชอบ 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 13,500 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม (เช่น ค่าอาหาร ,ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,ค่าพาหนะ, ค่าสมนาคุณวิทยากร ,ค่าวัสดุและอุปกรณ์สาธิตการฝึกอบรม, ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น) ค่าวัสดุ
ติดตามสรุปผล และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร จ านวน 45 ราย 
จ านวน 1 ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน เป็นเงิน 13,5๐๐ บาท 
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11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางเด่นดารี  ซุ่นสกุล   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 โทรศัพท์ 09 8730 5764 
 E-mail : narathiwat@doae.go.th , daree.den@gmail.com 
3. นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 081 676 8357 
  



 

แผนปฏบิัติการงานสง่เสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 หน้า 93 

กิจกรรมที่ 40 

1. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการย่อย พัฒนาเกษตรกรผลิตไม้ผลอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นที่เหมาะสมกับพ้ืนที่สู่มาตรฐาน เพ่ือการรับรองสินค้า GI 
กิจกรรม จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  1. นางเด่นดารี  ซุ่นสกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (หลัก) 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
 2. นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(แปลง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

  รือเสาะ 1 1-2 50,000 จังหวัด 
รวม  1 อ าเภอ 1 1-2 50,000 จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ             จังหวัด 
๓. คัดเลือกพื้นที่แปลง/เตรยีมการ             จังหวัด/อ าเภอ 
๔. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             จังหวัด 
๕. สนับสนุนปัจจัยให้แปลง
เป้าหมาย 

            จังหวัด/อ าเภอ 

๖. ติดตามผลการด าเนินงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
๗. รายงานผลให้กรมฯ ทราบ             จังหวัด 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าแปลงเรียนรู้
จ านวน 1 แปลง 

5๐,๐๐๐ จังหวัด จนท.พัสด ุ             

รวม 5๐,๐๐๐ จังหวัด จนท.พัสดุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   

      9.1 คัดเลือกพ้ืนที่ที่จะจัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน (Precision Farm)  
โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้ 
                   1) เป็นสถานที่ของสมาชิกผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่มีความพร้อมในการพัฒนาแปลงการผลิตไม้ผลอัต
ลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน เกิดเป็นแปลงเกษตรอัจฉริยะ (Precision Farm) สามารถเป็นสถานที่ศึกษาดูงานเพ่ือขยายผล 
สู่แปลงสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการคนอ่ืน ๆ ได้ ภายในจังหวัดหรือจังหวัดอ่ืน ๆ 
                     2) เป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ผลอัตลักษณ์พ้ืนที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ มีผลผลิตต่อเนื่องกันไม่ต่ ากว่า 2 ฤดูกาลผลิต 
                     3) ควรมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ หรือมีระบบการให้น้ าที่เพียงพอส าหรับใช้ในการผลิตไม้ผล  
ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ตลอดฤดูกาลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังออกดอก ติดผล จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 
                     4) เป็นแปลงที่อาจอยู่ติดถนน หรือพ้ืนที่ที่มีการคมนาคมสะดวก ผู้คนผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้ 

  5) เกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่มีความพร้อม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเป็นวิทยากรอบรม 
ได้เป็นอย่างดีและหรือ/ขยายผลความส าเร็จต่อไปยังเกษตรกรรายอ่ืนในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) เกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อก าหนดในการด าเนินการ ตลอดจนค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที ่
                 9.2 ด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ท่ีได้มาตรฐาน ดังนี้ 
                      1) จัดท าแปลงเรียนรู้อย่างน้อย 2 ไร่ เพ่ือใช้เป็นจุดสาธิตและถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิก 
ในพ้ืนที่ โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายแปลงละ 50,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดท าป้ายแปลงเรียนรู้ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทางการเกษตร (ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฮอร์โมน ถุงห่อ ฯลฯ) ค่าจัดท า
ระบบน้ า ค่าตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินและใบพืช ค่าวัสดุส านักงานหรื ออ่ืน ๆ  
ที่มีความจ าเป็น โดยวัสดุอุปกรณ์ต้องไม่ใช่พัสดุครุภัณฑ์ 
             2) จัดท าป้ายแปลงเรียนรู้ ขนาด 1 เมตร x 1.5 เมตร ปรากฏรายละเอียด ประกอบด้วย  
ชื่อเจ้าของสวน ที่ตั้งสวน และชื่อแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐานชนิดใด เช่น แปลงเรียนรู้  
การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน (....ชื่อสินค้า....) จังหวัดนราธิวาส  รายละเอียดตาม เอกสารแนบ 1  
 9.3 จัดท าข้อมูลแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐานตามแบบใน  เอกสารแนบ 2  
โดยเสนอส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เป็นผู้ รวบรวมข้อมูลจัดท าเป็นท าเนียบ
แปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ท่ีได้มาตรฐานประจ าภาคของตนเอง จ านวน 1 เล่ม  

     9.4 สรุปผลการด าเนินงานโดยรายงานผ่านคณะท างาน Core Team ในแต่ละเขตที่รับผิดชอบ 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 50,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแปลงเรียนรู้จ านวน 1 แปลง เพ่ือใช้เป็นจุดสาธิตและถ่ายทอดความรู้แปลง 
การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน เกิดเป็นแปลงเกษตรอัจฉริยะ (Precision Farm) สามารถเป็นสถานที่ 
ศึกษาดูงานเพ่ือขยายผลสู่แปลงสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการคนอ่ืน ๆ ได้ ภายในจังหวัดหรือจังหวัดอ่ืน ๆ งบประมาณ 
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แปลงละ 5๐,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดท าป้ายแปลงเรียนรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร (ปุ๋ยคอก/ปุ๋ย
อินทรีย์/ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฮอร์โมน ถุงห่อ ฯลฯ) ค่าจัดท าระบบน้ าค่าตรวจวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้าง ค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินและใบพืช ค่าวัสดุส านักงานหรืออ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นในการปรับปรุงแปลงเพ่ือเป็น
จุดเรียนรู้ โดยวัสดุอุปกรณ์ต้องไม่ใช่พัสดุครุภัณฑ์  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางเด่นดารี  ซุ่นสกุล   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 โทรศัพท์ 09 8730 5764 
 E-mail : narathiwat@doae.go.th , daree.den@gmail.com 
3. นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 081 676 8357 
 

  เอกสารแนบ 1 และ 2 
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กิจกรรมที่ 41 

1. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการย่อย พัฒนาเกษตรกรผลิตไม้ผลอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นที่เหมาะสมกับพ้ืนที่สู่มาตรฐาน เพ่ือการรับรองสินค้า GI 
กิจกรรม พัฒนาสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์สู่กระบวนการรับรองสินค้า GI และตรวจสอบย้อนกลับได้ 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  1. นางเด่นดารี  ซุ่นสกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (หลัก) 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
 2. นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ชนิดสินค้า) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

- - - ๑ 3 - ๔ 30,000 จังหวัด 
รวม   ๑ 3 - ๔ 30,000 จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ             จังหวัด 
3. จัดท าแผนและก าหนด
เป้าหมายเกษตรกรเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรม 

            จังหวัด 

4. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             จังหวัด 
5. ด าเนินการจัดกระบวนการ 
พัฒนากลุ่มเป้าหมายเพื่อการผลิต
สินค้าตามมาตรฐาน GI 

            จังหวัด 

๖. สรปุรายงานผลการด าเนินงาน             จังหวัด 
๗. รายงานผลให้กรมฯ ทราบ             จังหวัด 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมถ่ายทอด
ความรู้หรือ
สนับสนุนวสัดุให้
กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 1 ชนิด
สินค้า 

30,000 จังหวัด จนท.พัสด ุ             

รวม 30,000 จังหวัด              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1 จังหวัดด าเนินการพัฒนาสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์และได้ก าหนดชนิดสินค้าไม้ผล  

ของแต่ละจังหวัดในภาคของตนเองที่ต้องการพัฒนาจังหวัดละ 1 ชนิดสินค้า ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตไม้ผล 
ชนิดเดียวกัน อาจจะเป็นชนิดไม้ผลเดิมที่ได้ด าเนินการแล้วในปี 2562 - 2564 หรือชนิดไม้ผลใหม่ที่ได้พิจารณาร่วมกัน
แล้วว่ามีศักยภาพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี ส่งผลท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ 

9.2 น าสินค้าไม้ผลที่ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ในคณะท างาน Core Team ด าเนินการเข้าสู่กระบวนการ 
ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) พร้อมทั้งจัดท าการรับรองคุณภาพ เช่น ระบบการรับรองคุณภาพสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้โดยสติ๊กเกอร์ QR Code ติดบนผลผลิตหรือจัดท าบรรจุภัณฑ์ที่ระบุแหล่งผลิตชัดเจน ฯลฯ 
จ านวน 1 สินค้า 

9.3  กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจังหวัดละ 30,000 บาท เพ่ือเป็นการพัฒนา
สินค้าไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ที่ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ในคณะท างาน Core Team  
ให้เข้าสู่กระบวนการรับรองสินค้า GI ได้แก่ ค่าจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรในการบันทึกจัดท าข้อมูลเกษตรกร 
เพ่ือการรับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ค่าการจัดท าข้อมูลเพ่ือจัดเตรียมค าขอขึ้นทะเบียน 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ค่าติดตามในพ้ืนที่เพ่ือสืบค้นข้อมูล  
ค่าสติ๊กเกอร์หรือบรรจุภัณฑ์ที่มี QR Code หรือค่าบรรจุภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของสินค้าไม้ผล 
อัตลักษณ์ได้ หรืออ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นเกี่ยวกับกระบวนการที่น าไปสู่การรับรองสินค้า GI และตรวจสอบย้อนกลับ
ได้ โดยการเบิกจ่ายไม่ขัดต่อระเบียบกระทรวงการคลังที่ก าหนดไว้ อนึ่ง จังหวัดสามารถบริหารจัดการงบประมาณ
ในกิจกรรมนี้ได้ตามความเหมาะสมเพ่ือให้กิจกรรมการพัฒนาไม้ผลที่คัดเลือกมาได้บรรลุถึงกระบวนการรับรอง
สินค้า GI ต่อไป 

9.4  รายงานผลการด าเนินงานผ่านคณะท างาน Core Team 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 30,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ พัฒนาสินค้าไม้ผลที่ เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

สู่กระบวนการรับรองสินค้า GI และตรวจสอบย้อนกลับได้ ค่าจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรในการบันทึกจัดท าข้อมูลเกษตรกร
เพ่ือการรับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ค่าการจัดท าข้อมูลเพ่ือจัดเตรียมค าขอขึ้นทะเบียน ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ค่าติดตามในพ้ืนที่เพ่ือสืบค้นข้อมูล ค่าสติ๊กเกอร์หรือบรรจุภัณฑ์ 
ที่มี QR Code หรือค่าบรรจุภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ได้ หรืออ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็น
เกี่ยวกับกระบวนการที่น าไปสู่การรับรองสินค้า GI และตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นเงิน 30,000 บาท โดยการเบิกจ่าย 
ต้องไม่ขัดต่อระเบียบกระทรวงการคลังที่ก าหนดไว้ 
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11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางเด่นดารี  ซุ่นสกุล   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 โทรศัพท์ 09 8730 5764 
 E-mail : narathiwat@doae.go.th , daree.den@gmail.com 
3. นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 081 676 8357 
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กิจกรรมที่ 42 

1. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการย่อย พัฒนาการสร้างมูลค่าเพ่ิม การตลาด การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ 

คุณภาพดีสู่ผู้บริโภค 
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ปี 2565 ในรูปแบบ New Normal 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ชนิดสินค้า) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - - 1 3-4 50,000 จังหวัด 
รวม   1 3-4 50,000 จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด 
2.ช้ีแจงโครงการ             จังหวัด 
3.จัดท าแผนและก าหนดเป้าหมาย
ประเด็นการจดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

            จังหวัด 

4.ขออนุมัติจดัซื้อ/จดัจ้าง             จังหวัด 
5.ด าเนินการกิจกรรมการ
ประชาสมัพันธ์ส่งเสริมการสร้างอัต
ลักษณผ์ลไมไ้ทย 

            จังหวัด 

๖.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน             จังหวัด 
๗.รายงานผลให้กรมฯ ทราบ             จังหวัด 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ 
การสร้างอัตลักษณ์
ผลไม้คณุภาพ 
จ านวน 1 ชนิด
สินค้า 

50,000 จังหวัด จนท.พัสด ุ
จังหวัด 

            

รวม 50,000 จังหวัด              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1 ส านักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกสินค้า (ผลไม้อัตลักษณ์หรือผลไม้อ่ืน ๆ) เพ่ือด าเนินการกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพ ในรูปแบบกิจกรรมและก าหนดการให้พิจารณาได้ตาม
ความเหมาะสมโดยประเมินจากสถานการณ์ตามข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนในขณะปัจจุบัน ซึ่งสามารถด าเนินการในรูปแบบ
ปกติ หรือรูปแบบ New Normal เพ่ือกระตุ้นการบริโภคเป็นหลัก ซึ่งสามารถเพ่ิมเติมกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้ตามความ
เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขเพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าไม้ผลสู่ผู้ บริโภคนอกแหล่งผลิต ผ่านสื่อต่างๆ  
ทั้งก่อนฤดูกาลและในระหว่างฤดูกาลผลิตของผลไม้ โดยการด าเนินการเน้นประชาสัมพันธ์สินค้าผลไม้อัตลักษณ์ 
ของจังหวัดโดยก าหนดให้ด าเนินการได้ ทั้ง 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) ในรูปแบบ New Normal โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยสร้างสรรค์เรื่องราวของสินค้าผลไม้อัตลักษณ์ให้น่าสนใจ มีจุดเด่นและความแตกต่าง แล้วจัดท าเป็น
วีดิโอผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดียที่เป็นที่นิยม อาทิ Youtube, Face book, Website, Instragram  
เป็นต้น ทั้งนี้สามารถใช้การ review สินค้าและการ Live สดเพื่อกระตุ้นการบริโภคร่วมด้วยก็ได้  
  2) ในรูปแบบปกติ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์ของจังหวัด อาทิ ป้ายโฆษณา สื่อจอ LED 
หรือสื่อนอกบ้านอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือเป็นการกระตุ้นการบริโภคในประเทศและบูรณาการร่วมกับงานเทศกาล
ผลไมใ้นจังหวัดของตนเองได้  
  9.2 รายงานผลการด าเนินงานผ่านคณะท างาน Core Team ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์จังหวัดละ 50,000 บาท  

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 50,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพ  

ในรูปแบบ New Normal หรือ รูปแบบปกติ  เป็นเงิน 50,000 บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 08 1676 8357 
 E-mail : narathiwat@doae.go.th , mahdee.td@gmail.com 
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กิจกรรมที่ 43 

1. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการย่อย พัฒนาการสร้างมูลค่าเพ่ิม การตลาด การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ 

คุณภาพดีสู่ผู้บริโภค 
กิจกรรม พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลไม้อัตลักษณ์ 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ จ านวน 
(ชนิดสินค้า) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

- - - ๑ 1 – 2 30,000 จังหวัด 
รวม  จังหวัด ๑ 1 - 2 30,000 จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด 
2.ช้ีแจงโครงการ             จังหวัด 
3.จัดท าแผนและก าหนดเป้าหมาย             จังหวัด 
4.ขออนุมัติจดัซื้อ/จดัจ้าง             จังหวัด 
5.ด าเนินงานตามแผนกิจกรรม/
เป้าหมาย 

            จังหวัด 

๖.ติดตามผลการด าเนินงาน             จังหวัด 
๗.รายงานผลให้กรมฯ ทราบ             จังหวัด 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าบรรจุภณัฑ์
เพื่อเพ่ิมมูลค่า
ผลไม้อัตลักษณ ์

30,000 จังหวัด จนท.พัสด ุ
จังหวัด 

            

รวม 30,000 จังหวัด              
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9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ พิจารณารูปแบบการจัดท าบรรจุภัณฑ์ 

โดยค านึงถึงความทนทานในการขนส่ง การเก็บรักษาผลผลิตให้มีคุณภาพดี สามารถสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าได้  

9.2 ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจารณาด าเนินการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามความเหมาะสม  
กับสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นของตนเอง โดยมีโลโก้กรมส่งเสริมการเกษตร ระบชุื่อโครงการ เรื่องราวความเป็นมา
หรือแบรนด์สินค้า วิธีการบริโภค ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์เป็นหลักและสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดได้ตามความ
เหมาะสม  

9.3 รายงานผลการด าเนินงานผ่านคณะท างาน Core Team  

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 30,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลไม้อัตลักษณ์ ที่ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ในคณะท างาน 

Core Team ได้แก่ ค่าจัดอบรมเพ่ือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ค่าออกแบบและจ าท าบรรจุภัณฑ์ ค่าสติ๊กเกอร์หรือ 
ค่าพิมพ์บรรจุภัณฑ์ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าวัสดุส านักงานที่จ าเป็น รวมเป็นเงิน 
30,000 บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 081 676 8357 
E-mail : narathiwat@doae.go.th , mahdee.td@gmail.com 

  

mailto:narathiwat@doae.go.th
mailto:mahdee.td@gmail.com
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กิจกรรมที่ 44 

1. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการย่อย พัฒนาการสร้างมูลค่าเพ่ิม การตลาด การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ 

คุณภาพดีสู่ผู้บริโภค 
กิจกรรม พัฒนาจุดรวบรวมและการจัดชั้นคุณภาพไม้ผลอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(จุด) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - - 1 1 – 2 30,000 จังหวัด 
รวม  จังหวัดนราธิวาส 1 1 - 2 30,000 จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด 
2.ช้ีแจงโครงการ             จังหวัด 
3.จัดท าแผนและก าหนดเป้าหมาย             จังหวัด/อ าเภอ 
4.ขออนุมัติจดัซื้อ/จดัจ้าง             จังหวัด 
5.ด าเนินการพัฒนาจดุรวบรวม
และจัดชั้นคณุภาพฯ 

            จังหวัด / อ าเภอ 

๖.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน             จังหวัด 
๗.รายงานผลให้กรมฯ ทราบ             จังหวัด 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาจุดรวบรวม
และจัดชั้นคณุภาพ
ผลไม้อัตลักษณ์
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น จ านวน 1 
จุด 

30,000 จังหวัด จนท.พัสด ุ
จังหวัด 

            

รวม 30,000 จังหวัด              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานที่ 

เพ่ือเป็นจุดรวบรวมและการจัดชั้นคุณภาพไม้ผลอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาและใช้เป็นศูนย์กลาง 
ในแหล่งผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ เพ่ือรวบรวมผลผลิตของสมาชิกและคัดคุณภาพผลผลิตเพ่ือการจ าหน่าย
ออกนอกแหล่งผลิต อย่างน้อยจ านวน 1 จุด ทั้งนี้อาจพิจารณาจาก ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนประจ าต าบล/อ าเภอ 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ต าบล/อ าเภอ แปลงเรียนรู้หรือแปลงต้นแบบด้านการ
ผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ หรือสถานที่อ่ืนๆที่เหมาะสม  

9.2 จัดท ารายงานความต้องการในการพัฒนาจุดรวบรวมและการจัดชั้นคุณภาพผลผลิต โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุที่จ าเป็นเพ่ือให้เกิดจุดรวบรวม อย่างน้อยจ านวน 1 จุด เป็นเงิน 30,000 บาท  

9.2 รายงานผลการด าเนินงานผ่านคณะท างาน Core Team 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 30,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและพัฒนาเพ่ือให้ เกิดจุดรวบและจัดชั้นคุณภาพไม้ผลอัตลักษณ์ 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ค่าจัดเวทีค่าพัฒนาจุดรวบและจัดชั้นคุณภาพไม้ผลอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ค่าจ้างเหมาจัดท าบรรจุภัณฑ์ ค่าสติ๊กเกอร์หรือค่าพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ค่าไวนิล และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เช่น เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี สมุดบันทึก ปากกา กระดานไวท์บอร์ด หรือค่าวัสดุส านักงานท่ีจ าเป็น เป็นเงิน 30,000 บาท  
โดยวัสดุอุปกรณ์ต้องไม่ใช่พัสดุครุภัณฑ์ 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 081 676 8357 
E-mail : narathiwat@doae.go.th , mahdee.td@gmail.com 

  

mailto:narathiwat@doae.go.th
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กิจกรรมที่ 45 

1. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการย่อย บริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ 
กิจกรรม ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ครั้ง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

- - 13 อ าเภอ 3 1 – ๔ 15,000 จังหวัด 
รวม  13 อ าเภอ 3 1 – ๔ 15,000 จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1.แจ้งอนุมัตโิครงการ             จังหวัด 
2.ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ             จังหวัด 
3.จัดท าแผนการติดตาม             จังหวัด 
คาดคะเนสถานการณผ์ลไม ้              
4.ขออนุมัติจดัซื้อ/จดัจ้าง             จังหวัด 
5.จัดประชุมตดิตามคาดคะเน
สถานการณ์ผลไม้ จ านวน 3 
ครั้ง 

            จังหวัด/อ าเภอ 

6.รายงานผลให้กรมทราบ             จังหวัด 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนิน 
การ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรม/ประชุม/
ติดตามประเมินผล
เพื่อติดตามคาดคะเน
สถานการณ์ไม้ผล
ระดับจังหวดั จ านวน 
3 ครั้ง 

15,000 จังหวัด จนท.พัสด ุ             

รวม 15,000 จังหวัด              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดท าแผนการติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ 

 9.2 ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส ารวจและจัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด เพ่ือคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด แยกตามชนิดพืชตั้งแต่
ก่อนฤดูกาลผลิต จนถึงต้นฤดูกาลผลิต จ านวน 3 ครั้ง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าข้อมูลเอกภาพและจัดท า
แผนกระจายผลผลิตผลไม้ออกจากแหล่งผลิต หรือเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตหลักอ่ืนเพ่ือน ามากระจายผลไม้ใน
พ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนมาตรการยกระดับราคาผลไม้ต่อไป ซึ่งสามารถด าเนินการในรูปแบบปกติ หรือรูปแบบ New 
Normal ก็ได้ตามดุลยพินิจและความเหมาะสมของสถานการณ์นั้น ๆ 

9.3 รายงานผลการด าเนินงานให้เขต/กรมทราบ 

10. งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 15,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/ประชุม/ค่าติดตามคาดคะเนสถานการณ์ไม้ผล (เช่น ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม,ค่าพาหนะ, ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรม, ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง, ค่าวัสดุจัดท าข้อมูลสถานการณ์ไม้ผล, 
ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น) และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการประชุมส าหรับการ
ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ 13 อ าเภอ จ านวน 3 ครั้ง (ช่วงไตรมาตรที่ 1 – 2 จ านวน  1 ครั้ง เป็นเงิน 
5,000 บาท ช่วงไตรมาตรที่ 3 – 4 จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 10,000 บาท) รวมเป็นเงิน 15,000 บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 081 676 8357 
  E-mail : narathiwat@doae.go.th , mahdee.td@gmail.com 
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กิจกรรมที่ 46 

1. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการย่อย บริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ 
กิจกรรม ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับอ าเภอ 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(คร้ัง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

- - เมืองนราธิวาส 3 1 – ๔ 1,500 อ าเภอ 
- - ตากใบ 3 1 – ๔ 1,500 อ าเภอ 
- - บาเจาะ 3 1 – ๔ 1,500 อ าเภอ 
- - ยี่งอ 3 1 – ๔ 1,500 อ าเภอ 
- - ระแงะ 3 1 – ๔ 1,500 อ าเภอ 
- - รือเสาะ 3 1 – ๔ 1,500 อ าเภอ 
- - ศรีสาคร 3 1 – ๔ 1,500 อ าเภอ 
- - แว้ง 3 1 – ๔ 1,500 อ าเภอ 
- - สุคิริน 3 1 – ๔ 1,500 อ าเภอ 
- - สุไหงโก-ลก 3 1 – ๔ 1,500 อ าเภอ 
- - สุไหงปาด ี 3 1 – ๔ 1,500 อ าเภอ 
- - จะแนะ 3 1 – ๔ 1,500 อ าเภอ 
- - เจาะไอร้อง 3 1 – ๔ 1,500 อ าเภอ 

รวม  13 อ าเภอ 39 1 – ๔ 19,5๐๐ อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1.แจ้งอนุมัตโิครงการ             จังหวัด 
2.ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ             จังหวัด 
3.จัดท าแผนการติดตาม
คาดคะเนสถานการณผ์ลไม ้

            อ าเภอ 

4.ขออนุมัติจดัซื้อ/จดัจ้าง             อ าเภอ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

5.ประชุมติดตามคาดคะเน
สถานการณ์ผลไม้ระดับอ าเภอ 
จ านวน 3 ครั้ง 

            อ าเภอ 

6.รายงานผลใหจ้ังหวัด             อ าเภอ 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนิน 
การ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรม/ประชุมเพื่อ
ติดตามคาดคะเน
สถานการณ์ไม้ผล
ระดับอ าเภอ จ านวน 
3 ครั้ง/อ าเภอ 

19,5๐๐ อ าเภอ จนท.
พัสด ุ

            

รวม 19,5๐๐ อ าเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1 จัดท าแผนการติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ 

 9.2 ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรอ าเภอ 13 อ าเภอ ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจและจัดประชุมเกษตรกร และผู้ เกี่ยวข้องในระดับอ าเภอ  
เพ่ือคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับอ าเภอ แยกตามชนิดพืชตั้งแต่ก่อนฤดูกาลผลิต จนถึงต้นฤดูกาลผลิต จ านวน 
 3 ครั้ง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าข้อมูลเอกภาพและจัดท าแผนกระจายผลผลิตผลไม้ออกจากแหล่งผลิต 
หรือเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตหลักอ่ืนเพ่ือน ามากระจายผลไม้ให้กับจังหวัด เพ่ือน าไปวางแผนการด าเนินงาน
บริหารจัดการผลไม้ โดยการหามาตรการยกระดับราคาผลไม้ต่อไป ซึ่งสามารถด าเนินการในรูปแบบปกติ หรือ
รูปแบบ New Normal ก็ได้ตามดุลยพินิจและความเหมาะสมของสถานการณ์นั้น ๆ (ก าหนดประชุมครั้งที่ 1 เดือน
มกราคม 2565 ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2565 และครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน 2565) 

9.๓ รายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดทราบ  

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 19,500 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/ประชุม (เช่น ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าพาหนะ, ค่าวัสดุและ

อุปกรณ์การฝึกอบรม, ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง, ค่าวัสดุจัดท าข้อมูลสถานการณ์ไม้ผล, ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น) หรือค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการประชุมส าหรับการติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ 13 
อ าเภอ ๆ ละ 1,5๐๐ บาท จ านวนอ าเภอละ 3 ครั้ง (ช่วงไตรมาตรที่ 1 - 2 จ านวน  1 ครั้ง เป็นเงิน 500 บาท 
และในช่วงไตรมาตรที่ 3 - 4 จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,000 บาท)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,5๐๐ บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 081 676 8357 E-mail : narathiwat@doae.go.th , mahdee.td@gmail.com  
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กิจกรรมที่ 47 

1. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการย่อย บริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ 
กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผล 
กิจกรรมย่อย ส ารวจแปลงพยากรณ์เพ่ือประเมินสถานการณ์ผลผลิตไม้ผลระดับอ าเภอ 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

- - เมืองนราธิวาส 3 1 – ๔ 1,050 อ าเภอ 
- - ตากใบ 3 1 – ๔ 1,050 อ าเภอ 
- - บาเจาะ 3 1 – ๔ 1,050 อ าเภอ 
- - ยี่งอ 3 1 – ๔ 1,050 อ าเภอ 
- - ระแงะ 3 1 – ๔ 1,050 อ าเภอ 
- - รือเสาะ 3 1 – ๔ 1,050 อ าเภอ 
- - ศรีสาคร 3 1 – ๔ 1,050 อ าเภอ 
- - แว้ง 3 1 – ๔ 1,050 อ าเภอ 
- - สุคิริน 3 1 – ๔ 1,050 อ าเภอ 
- - สุไหงโก-ลก 3 1 – ๔ 1,050 อ าเภอ 
- - สุไหงปาด ี 3 1 – ๔ 1,050 อ าเภอ 
- - จะแนะ 3 1 – ๔ 1,050 อ าเภอ 
- - เจาะไอร้อง 3 1 – ๔ 1,050 อ าเภอ 
- - จังหวัด - 1 - 4 5,850 จังหวัด 

รวม  13 อ าเภอ 39 1 – ๔ 19,5๐๐ อ าเภอ 

 

  

พื้นที่ด าเนินการ 
ปริมาณ 
(ครั้ง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด 
2.ช้ีแจงโครงการ             จังหวัด 
3.จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการฯ             จังหวัด/อ าเภอ 
4.ขออนุมัติด าเนินการ             จังหวัด/อ าเภอ 
5.ส ารวจแปลงพยากรณ์เพื่อประเมิน
สถานการณ์ผลผลิตไมผ้ล  

            จังหวัด/อ าเภอ 

๖.จัดท าข้อมลูไม้ผลจากแปลง
พยากรณ ์

            จังหวัด/อ าเภอ 

๗.สรุปรายงานผลใหจ้ังหวัด             จังหวัด/อ าเภอ 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการ 
ส ารวจและจดัท า
ข้อมูลไมผ้ลจาก
แปลงพยากรณ์ หรือ
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานของ
กิจกรรมโครงการ 

13,650 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             
  อ าเภอ             

5,850 จังหวัด จนท.พัสดุ
จังหวัด 

            

รวม 19,500 อ าเภอ/
จังหวัด 

             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
ส ารวจแปลงพยากรณ์เพื่อประเมินสถานการณ์ผลผลิตในระดับอ าเภอ ด าเนินการโดยส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ 

ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลงพยากรณ์ในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการส ารวจและติดตามสถานการณ์การผลิตในพ้ืนที่ 
         วิธีการด าเนินงาน สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR-Code  
 
 
 
 
 

  



 

แผนปฏบิัติการงานสง่เสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 หน้า 111 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 19,500 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการลงพ้ืนที่คัดเลือกแปลงไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ให้สอดคล้องกับพ้ืนที่

การผลิต ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลติดตามสถานการณ์การผลิตในช่วงที่ไม้ผลอยู่ในระยะแตกใบอ่อน - ดอกบาน 
- ติดผล - เก็บเกี่ยว ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสุ่มรายชื่อเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล  ตามกรอบหมู่บ้านที่ก าหนด 
เพ่ือเป็นตัวแทนการติดตามสถานการณ์การออกดอกและติดผลของไม้ผล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง, 
ค่าวัสดุในการจัดท าข้อมูลไม้ผลจากแปลงพยากรณ์ เป็นต้น หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการจัดท าเอกสารสรุปผล 
การด าเนินงานโครงการฯ  โดยด าเนินการในไตรมาส 1 - 2 จ านวน 1 ครั้ง (เป็นเงิน 350บาท) และในไตรมาส  
3 - 4 จ านวน 2 ครั้งต่อแปลง (เป็นเงิน 700 บาท) เป็นเงิน 19,500 บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 081 676 8357 
  E-mail : narathiwat@doae.go.th , mahdee.td@gmail.com 
  

mailto:narathiwat@doae.go.th
mailto:mahdee.td@gmail.com
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กิจกรรมที่ 48 

1. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการย่อย บริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ 
กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผล 
กิจกรรมย่อย จัดท า Focus group เพ่ือสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ระดับอ าเภอ 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ 
ปริมาณ 
(ครั้ง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - เมืองนราธิวาส 3 1 – ๔ 9,000 อ าเภอ 
- - บาเจาะ 3 1 – ๔ 9,000 อ าเภอ 
- - ระแงะ 3 1 – ๔ 9,000 อ าเภอ 
- - รือเสาะ 3 1 – ๔ 9,000 อ าเภอ 
- - สุไหงโก-ลก 3 1 – ๔ 9,000 อ าเภอ 
- - สุไหงปาดี 3 1 – ๔ 9,000 อ าเภอ 
- - ตากใบ 3 1 – ๔ 9,000 อ าเภอ 
- - แว้ง 3 1 – ๔ 9,000 อ าเภอ 
- - ยี่งอ 3 1 – ๔ 9,000 อ าเภอ 
- - ศรีสาคร 3 1 – ๔ 9,000 อ าเภอ 
- - สุคิริน 3 1 – ๔ 9,000 อ าเภอ 
- - จะแนะ 3 1 – ๔ 9,000 อ าเภอ 
- - เจาะไอร้อง 3 1 – ๔ 9,000 อ าเภอ 

รวม  13 อ าเภอ 39 คร้ัง 1 – ๔ 117,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด 
2.ช้ีแจงโครงการ             จังหวัด 
3.จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการฯ             อ าเภอ 
4.ขออนุมัติด าเนินการ             อ าเภอ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

5.ประเมินข้อมลูการออกดอก และ
ผลผลติในระดบัอ าเภ แยกตามชนดิพืช 

            อ าเภอ 

๖.จัดท าข้อมลูเอกภาพและจดัท าแผน
กระจายผลผลิตผลไม้ออกจากแหล่งผลิต
หรือเช่ือมโยงผลผลิตจากแหล่งผลติหลัก
อื่น ตลอดจนกิจกรรมประชาสมัพนัธ์
และเผยแพรผ่ลผลิตคณุภาพสู่ผู้บรโิภค 

            อ าเภอ/จังหวัด 

๗.สรุปรายงานผลใหส้ านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร/สสก.5 

            อ าเภอ/จังหวัด 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม จัดเวที หรือ
การจัดกิจกรรม
เพื่อให้มีการระดม
สมองเพื่อให้ได้
ข้อมูลสนับสนุนการ
จัดท าแปลง
พยากรณ์และข้อมลู
เอกภาพในการ
ประเมินสถานการณ์
ผลไม้ จ านวน 39 
ครั้ง 

117,000 อ าเภอ จนท.พัสดุ  
อ าเภอ 

            

รวม 117,000 อ าเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1 ชี้แจงโครงการตามงบประมาณที่กรมส่งเสริมการเกษตรโอนจัดสรรให้จังหวัดเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
9.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดเวที Focus Group ระดับอ าเภอ เป้าหมาย 15 คน/อ าเภอ ประกอบด้วย 

เจ้าของแปลงพยากรณ์ เกษตรกรในพ้ืนที่และผู้เกี่ยวข้องในระดับอ าเภอ เพื่อประเมินข้อมูลการออกดอก – ผลผลิต
ในระดับอ าเภอ แยกตามชนิดพืชตั้งแต่ก่อนฤดูกาลผลิต จนเสร็จสิ้นฤดูกาลผลิต จ านวน 3 ครั้ง เพ่ือเป็นข้อมูล
เทียบเคียงประกอบการจัดท าข้อมูลเอกภาพและจัดท าแผนกระจายผลผลิตผลไม้ออกจากแหล่งผลิต หรือเชื่อมโยง
ผลผลิตจากแหล่งผลิตหลักอ่ืนเพ่ือน ามากระจายผลไม้ให้กับจังหวัด เพ่ือน าไปวางแผนการด าเนินงานบริหารจัดการ
ผลไม้ร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรต่อไป 

9.3 ควรด าเนินการทั้งก่อนและหลังกิจกรรมในกิจกรรม ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด 
และระดับอ าเภอ ตามล าดับ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลได้อย่างสูงสุด 

9.4 จัดท าสรุปผลประกอบการด าเนินงานโครงการฯ เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้และขยายผล 
จากการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ได้ในอนาคต  
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10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 117,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จัดเวที หรือการจัดกิจกรรมเพ่ือให้มีการระดมสมองเพ่ือให้ได้ข้อมูลสนับสนุน
การจัดท าแปลงพยากรณ์และข้อมูลเอกภาพในการประเมินสถานการณ์ผลไม้ให้มีความชัดเจนและใกล้เคียง 
กับสถานการณ์ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบด าเนินการสามารถท าได้ทั้งในรูปแบบปกติ หรือรูปแบบ  
New Normal ก็ได้ตามดุลยพินิจและความเหมาะสมของสถานการณ์นั้น ๆ ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอบรม ค่าจัดท าเอกสาร ค่าพาหนะ, ค่าวัสดุ
ส านักงานในการจัดท าสรุปผลและค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับจังหวัด ส าหรับการติดตามประเมินผล
โครงการฯ เป็นต้น โดยด าเนินการในไตรมาสที่ 1 - 2 จ านวน 1 ครั้ง (อ าเภอละ 3,000 บาท) และในไตรมาส  
3 - 4 จ านวน 2 ครั้ง (อ าเภอละ 6,000 บาท) รวมเป็นเงิน 117,000 บาท  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 081 676 8357 
  E-mail : narathiwat@doae.go.th , mahdee.td@gmail.com 
  

mailto:narathiwat@doae.go.th
mailto:mahdee.td@gmail.com
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กิจกรรมที่ 49 

1. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการย่อย บริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ 
กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผล 
กิจกรรมย่อย จัดท า Focus group เพ่ือสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ระดับจังหวัด  

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ครั้ง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - - 3 1 – ๔ 22,500 จังหวัด 
รวม  จังหวัด 3 1 – ๔ 22,500 จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด 
2.ช้ีแจงโครงการ             จังหวัด 
3.จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการฯ             อ าเภอ 
4.ขออนุมัติด าเนินการ             อ าเภอ 
5.จัดท า Focus group เพื่อสรุปข้อมลูการ
ประเมินสถานการณผ์ลผลติในแปลง
พยากรณร์ะดบัจังหวัด 

            อ าเภอ/จังหวัด 

6.สรุปรายงานผลใหส้ านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร/สสก.5 

            อ าเภอ/จังหวัด 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 - ค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุม จดัเวที 
หรือการจดักิจกรรม
เพื่อให้มีการระดม
สมองเพื่อให้ได้
ข้อมูลสนับสนุนการ
จัดท าแปลง
พยากรณ์และข้อมลู
เอกภาพในการ
ประเมินสถานการณ์
ผลไม้ จ านวน 3 
ครั้ง 

22,500 จังหวัด จนท.พัสดุ  
จังหวัด 

            

รวม 22,500 จังหวัด              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1 ชี้แจงโครงการตามงบประมาณที่กรมส่งเสริมการเกษตรโอนจัดสรรให้จังหวัดเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 9.2 ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดท า Focus Group เป้าหมาย 30 คน/จังหวัด ประกอบด้วย ตัวแทนเจ้าของแปลง
พยากรณ์ 1 ชนิดพืช/อ าเภอ และผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เพื่อประเมินข้อมูลการออกดอก – ผลผลิตในระดับจังหวัด 
แยกตามชนิดพืชตั้งแต่ก่อนฤดูกาลผลิต จนเสร็จสิ้นฤดูกาลผลิต จ านวน 3 ครั้ง เพ่ือเป็นข้อมูลเทียบเคียงประกอบการ
จัดท าข้อมูลเอกภาพและจัดท าแผนการกระจายผลผลิตผลไม้ออกจากแหล่งผลิต หรือเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิต
หลักอ่ืนเพื่อน ามากระจายผลไม้ให้กับจังหวัด เพ่ือน าไปวางแผนการด าเนินงานบริหารจัดการผลไม้ร่วมกับส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรต่อไป 

9.3 ควรด าเนินการทั้งก่อนและหลังกิจกรรมในกิจกรรม ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด 
และระดับอ าเภอ ตามล าดับ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลได้อย่างสูงสุด 

9.4 จัดท าสรุปผลประกอบการด าเนินงานโครงการฯ เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้และขยายผล 
จากการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ได้ในอนาคต  

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 22,500 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จัดเวที หรือการจัดกิจกรรมเพ่ือให้มีการระดมสมองเพ่ือให้ได้ข้อมูลสนับสนุน
การจัดท าแปลงพยากรณ์และข้อมูลเอกภาพในการประเมินสถานการณ์ผลไม้ให้มีความชัดเจนและใกล้เคียงกับ
สถานการณ์ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น ซึ่ งรูปแบบด าเนินการสามารถท าได้ทั้งในรูปแบบปกติ หรือรูปแบบ  
New Normal ก็ได้ตามดุลยพินิจและความเหมาะสมของสถานการณ์นั้น ๆ ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอบรม ค่าจัดท าเอกสาร ค่าพาหนะ, 
ค่าวัสดุส านักงานในการจัดท าสรุปผลและค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับจังหวัด ส าหรับการติดตาม
ประเมินผลโครงการฯ เป็นต้น โดยด าเนินการในไตรมาสที่ 1 - 2 จ านวน 1 ครั้ง (เป็นเงิน 7,500 บาท)  
และในไตรมาส 3 - 4 จ านวน 2 ครั้ง (เป็นเงิน  15,000 บาท) รวมเป็นเงิน 22,500 บาท  
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11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 081 676 8357 
  E-mail : narathiwat@doae.go.th , mahdee.td@gmail.com  

mailto:narathiwat@doae.go.th
mailto:mahdee.td@gmail.com
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กิจกรรมที่ 50 

1. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการย่อย บริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ 
กิจกรรม บริหารจัดการโครงการ 
กิจกรรมย่อย ติดตาม และประเมินผล 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด 
2.ช้ีแจงโครงการ             จังหวัด 
3.จัดท าแผนการด าเนินงาน
โครงการฯ 

            จังหวัด/อ าเภอ 

4.ขออนุมัติด าเนินการ             จังหวัด 
5.ลงพื้นที่ติดตามผลการ
ด าเนินงาน/ให้ค าปรึกษา 

            จังหวัด 

6.สรุปรายงานผลให้กรมส่งเสริม
การเกษตร 

            จังหวัด 

 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการลง
พื้นที่ติดตามผลการ
ด าเนินงาน/ 
ให้ค าปรึกษาให้
ค าแนะน า  
แก่กลุ่มเป้าหมาย 

5,๐๐๐ จังหวัด จนท.พัสดุ
จังหวัด 

            

รวม 5,๐๐๐ จังหวัด              

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(โครงการ) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

จังหวัดนราธิวาส 1 1 – ๔ 5,๐๐๐ จังหวัด 
รวม   ๑ 1 – ๔  5,000 จังหวัด 
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9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน รายละเอียด ดังนี้ 
9.1 จัดท าแผนการด าเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9.2 ลงพ้ืนทีใ่ห้ค าปรึกษา ติดตามผลและให้ค าปรึกษาการด าเนินงานโครงการเพ่ือให้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ค าแนะน า

แก่เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ และเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  

10.  งบประมาณ  (งบประมาณท้ังหมด 5,๐๐๐ บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 

        ค่าใช้จ่ายในการลงพ้ืนที่ติดตามผลการด าเนินงาน/ให้ค าปรึกษาให้กลุ่มเป้าหมาย/ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการติดตาม
สรุปผลโครงการฯ ในพ้ืนที่ ๑๓ อ าเภอจังหวัดนราธิวาส และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการ ประสานงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมด้านการตลาด 
ของสินค้าในพ้ืนที่ต่างจังหวัดของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง (เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง, ค่าท่ีพัก, ค่าวัสดุที่เก่ียวข้อง เป็นต้น) เป็นเงิน 5,๐๐๐ บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 073 532 222 ,073 532 217 ,มือถือ 08 1676 8357 
E-mail : narathiwat@doae.go.th , mahdee.td@gmail.com 

  

mailto:mahdee.td@gmail.com
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กิจกรรมที่ 51 

1. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการย่อย บริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ 
กิจกรรม บริหารจัดการโครงการ 
กิจกรรมย่อย สรุปผลโครงการ 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด 
2.ช้ีแจงโครงการ             จังหวัด 
3.จัดท าแผนการด าเนินงาน
โครงการฯ 

            จังหวัด/อ าเภอ 

4.ขออนุมัติด าเนินการ/การจัดซื้อ
จัดจ้าง 

            จังหวัด 

5.สรุปรายงานผลใหเ้ขต/กรม
ส่งเสริมการเกษตร 

            จังหวัด 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานของ
กิจกรรมโครงการ 
จ านวน 1 โครงการ 

1๐,๐๐๐ จังหวัด จนท.พัสด ุ
จังหวัด 

            

รวม 1๐,๐๐๐ จังหวัด              
  

พื้นที่ด าเนินการ 
ปริมาณ 

(โครงการ) 
ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

จังหวัดนราธิวาส 1 3 – ๔ 1๐,๐๐๐ จังหวัด 
รวม   ๑ 3 – ๔  10,000 จังหวัด 
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9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน รายละเอียด ดังนี้ 
9.1 จัดท าแผนการด าเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9.2 ลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษา ติดตามผล เก็บข้อมูลและให้ค าปรึกษาการด าเนินงานโครงการฯ เพ่ือการขับเคลื่อน

การด าเนินงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานของกิจกรรมโครงการ 
ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้และขยายผลได้ในอนาคต โดยด าเนินการร่วมกันระหว่างส านักงานเกษตรอ าเภอ/จังหวัด 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 และกรมส่งเสริมการเกษตร 

9.3 จัดท าสรุปผลประกอบการด าเนินงานโครงการฯ เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้และขยายผลจากการ
ด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ได้ในอนาคต  

10.  งบประมาณ   (งบประมาณทั้งหมด 1๐,๐๐๐ บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
     ค่าใช้จ่ายในการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลและเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
หรือค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ (เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ, ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง, 
ค่าวัสดุส านักงานที่จ าเป็นในการจัดท าสรุปผล/ติดตามและประเมินผลโครงการฯ เป็นต้น) เป็นเงิน 1๐,๐๐๐ บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 08 1676 8357 
E-mail : narathiwat@doae.go.th , mahdee.td@gmail.com 

  

mailto:mahdee.td@gmail.com
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กิจกรรมที่ 52 

1. โครงการ ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา 
โครงการย่อย  - 
กิจกรรม การถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
กิจกรรมย่อย หลักสูตรการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าส าหรับเกษตรกร 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา  
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางเด่นดารี ซุ่นสกุล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - - 50 1-2 12,500 จังหวัด 
รวม   50 1-2 12,500 จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

๑. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ และคัดเลือก
เกษตรกร 

            จังหวัด/อ าเภอ 

2. ด าเนินการอบรม หลักสูตรการใช้
น้ าอย่างรู้คุณคา่ส าหรับเกษตรกร 

            จังหวัด 

3.สรุปผลและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

            จังหวัด 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินกา

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

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
เกษตรกร หลักสตูร 
การใช้น้ าอย่างมีคุณค่า
ส าหรับเกษตรกร 
จ านวน 50 ราย 

12,500 จังหวัด จนท.พัสด ุ     
 
 
 

        

รวม 12,500 จังหวัด              
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9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
1. เกษตรกรเป้าหมายจาก 13 อ าเภอ จ านวน  50 ราย  
2. ส านักงานเกษตรจังหวัด ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หลักสูตร

การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าส าหรับเกษตรกร จ านวน 50 ราย 
3. รายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรม/โครงการ แล้ว และผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร ทันที 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 12,500 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าส าหรับเกษตรกร จ านวน 

50 ราย ๆ ละ จ านวน 1 วัน เป็นเงิน 12,500 บาท สามารถถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าเอกสารรายงาน
ผลการอบรม ค่าวิทยากร และหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางเด่นดารี ซุ่นสกุล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 098 730 5764 
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กิจกรรมที่ 53 

1. โครงการ ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา 
โครงการย่อย  - 
กิจกรรม การจัดท าแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา  
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางเด่นดารี ซุ่นสกุล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(แปลง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

  ยี่งอ 1 3-4 26,000 อ าเภอ 
รวม   1 3-4 26,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมคัรใจ
เข้าร่วมโครงการ และพร้อมกับการ
พัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ 

            อ าเภอ 

2. จัดท าแปลงเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไรน่า 

            อ าเภอ 

3. การจดัเก็บข้อมลูผลตอบแทนของ
แปลงเรียนรู ้

            อ าเภอ 

4. วิเคราะหส์รุปผลการด าเนินงาน             อ าเภอ/จังหวัด 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าแปลงเรียนรู้
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ใช้น้ าในระดับไร่
นา จ านวน 1 
แปลง 

26,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 26,000 อ าเภอ              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
อ าเภอด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา เพ่ือเป็นตัวอย่างและ

จุดเรียนรู้ให้เกษตรกรและชุมชน 
9.1 ด าเนินการพ้ืนที ่2 ไร่  
9.2 คัดเลือกพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ าเพียงพอส าหรับระบบน้ าที่ติดตั้งในแปลงเรียนรู้ เช่น สระน้ า ในไร่นา 

บ่อบาดาล แหล่งน้ าชลประทานหรือแหล่งน้ าธรรมชาติ เป็นต้น    
9.3 คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ และพร้อมรับการพัฒนาเป็นเกษตรกร

ต้นแบบเพื่อใช้แปลงเรียนรู้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ได้  
9.4 เน้นให้มีการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยออกแบบและติดตั้งอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มี

การใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้อง   
9.5 การจัดท าป้ายแปลง และติดตั้งอย่างมั่นคงในจุดที่เหมาะสม โดยมีขนาดป้ายแปลง ไม่น้อยกว่า 

80 เซนติเมตร x 120 เซนติเมตร   
9.6 การจัดเก็บข้อมูลผลตอบแทนของแปลงเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 26,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา จ านวน 

1 แปลง งบประมาณ 26,000 บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางเด่นดารี ซุ่นสกุล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 098 730 5764 
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กิจกรรมที่ 54 

1. โครงการ ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา 
โครงการย่อย  - 
กิจกรรม ร่วมประชุมกับคณะท างานและติดตามนิเทศงาน 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา  
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางเด่นดารี ซุ่นสกุล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - - - 3-4 1,500 จังหวัด 
รวม    3-4 1,500 จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

ติดตามนิเทศงาน และการ
ประเมินผล 

            จังหวัด 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามนิเทศ และ
การประเมินผล 

1,500 จังหวัด จนท.พัสด ุ             

รวม 1,500 จังหวัด              

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
- จังหวัดติดตามนิเทศงาน และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

  



 

แผนปฏบิัติการงานสง่เสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 หน้า 127 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 1,500 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามนิเทศงาน และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532 219  โทรสาร 073 532 217 
2. นางเด่นดารี ซุ่นสกุล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 098 730 5764 
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กิจกรรมที่ 55 
1.  โครงการ  ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

 โครงการย่อย -  
     กิจกรรม  ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด น.ส.ศุภวรรณ บุญรอด ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
อ าเภอ 

ปริมาณ(ครัวเรือน) ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ระดับด าเนินการ 
จัดซ้ือจัดจ้าง เป้าหมาย ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

จังหวัดนราธิวาส - - - 1 - 4 5,115 15,345 จังหวัด 
เมืองนราธิวาส 3,834 959 2,876 1 - 4    
ตากใบ 4,579 1,145 3,434 1 - 4    
บาเจาะ 5,122 1,280 3,841 1 - 4    
ยี่งอ 4,325 1081 3,244 1 - 4    
ระแงะ 7,530 1,883 5,648 1 - 4    
รือเสาะ 7,358 1,839 5,518 1 - 4    
ศรีสาคร 4,510 1,127 3,382 1 - 4    
แว้ง 3,923 981 2,942 1 - 4    
สุคิริน 4,275 1,069 3,206 1 - 4    
สุหงโก-ลก 2,626 656 1,969 1 - 4    
สุไหงปาด ี 5,409 1,352 4,057 1 - 4    
จะแนะ 5,027 1,257 3,770 1 - 4    
เจาะไอร้อง 3,483 871 2,612 1 - 4    

13 อ าเภอ 62,000 15,500 46,500 1 - 4 5,115 15,345 จังหวัด 

รวม 62,000 62,000 1-4 20,460 จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. ขออนุมัติโครงการ             จังหวัด/อ าเภอ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
5. จัดท าประกาศ แจ้งให้เกษตรกร
มาปรับปรุงข้อมูลประจ าป ี

            จังหวัด/อ าเภอ 

6. รณรงค์ให้ อกม.จัดเก็บข้อมูล             อ าเภอ 

7. เกษตรกรมาแจ้งปรับปรุงข้อมลู 
 

            อ าเภอ 

8. ปรับปรุงข้อมูลในสมุดทะเบยีน
เกษตรกร 

            อ าเภอ 

9. ตรวจสอบข้อมูล (ติดประกาศ/
จัดท าผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล) 

 
 

           อ าเภอ 

10. ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผล 

            กรม/เขต/จังหวัด/
อ าเภอ 

 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ 
ปริมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ 
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ด าเนินงานปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร 
 
ครั้งท่ี 1 (พ.ย.2564) 
: 15,500 ครัวเรือน 
ครั้งท่ี 2 (เม.ย.2565) 
: 46,500 ครัวเรือน  
 
(รวม 62,000 ครัวเรือน) 

 
 
 

5,115 
 

15,345 
 
 
 

 
 
 

จังหวัด 
 

จังหวัด 
 
 
 

จนท.
พัสด ุ

            

รวม 20,460 จังหวัด              
 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน รายละเอียด ดังนี้   
 1)  จัดท าประชาสัมพันธ์ ประกาศให้เกษตรกรมีหน้าที่มาแจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็น
ปัจจุบัน หลังการเพาะปลูกแล้ว 15 วัน และก่อนวันเก็บเกี่ยว 
 2)  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รับแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จากเกษตรกรตาม
สมัครใจ ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ (ตามที่ตั้งแปลง) ยกเว้นพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับ Tablet ให้ไปรับขึ้น/ปรับปรุง
ทะเบียนในหมู่บ้านหรือต าบล พร้อมกับวาดแปลงปลูกให้แล้วเสร็จในคราวเดียว 
 3)  ก าหนดช่วงวันรณรงค์ให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ท าหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ผู้รับผิดชอบต าบลต าบล  จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มปรับปรุงข้อมูล ในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วน
แก้ปัญหาการไม่มาแจ้งปรับปรุงทะเบียนฯของเกษตรกร  โดยเลือกช่วงเวลาที่มีการเพาะปลูกมากที่สุดในฤดูฝน  
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565 
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4) บันทึกข้อมูลที่เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
พร้อมเชื่อมโยงผังแปลงกรณีเกษตรกรน าแปลงเดิมมาแจ้งปรับปรุงข้อมูล 
10.  งบประมาณ  (งบประมาณ 20,460 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
 ด าเนินงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ เป็นปัจจุบันภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 โดยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสามารถเบิกเป็นงบด าเนินงานทั้งในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 
 ค่าใช้สอย เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการลงพ้ืนที่ไปปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร ตรวจสอบพื้นท่ี เก็บพิกัดแปลง ค่าจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูล  
 ค่าวัสดุ เช่น วัสดุส านักงานที่จ าเป็น กระดาษ เครื่องเขียน หมึกพิมพ์ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างถ่าย
เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ  
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7353 2218 
โทรสาร 0 7353 2217  
 2. ชื่อ – สกุล น.ส.ศุภวรรณ บุญรอด ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 โทรศัพท์ 099-1561494, E-mail : narathiwat@doae.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:narathiwat@doae.go.th
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กิจกรรมที่ 56 
1.  โครงการ  พัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) 

 โครงการย่อย - 
     กิจกรรม  พัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์ 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  -   
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) พัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร(ตลาดเกษตรกร) 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ตลาดเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวภัทรา  ฉัตรชัยพันธ์  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  - 10  1 - 4 13,000 จังหวัด 
รวม  - 10  1 - 4 13,000 จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. คัดเลือกเกษตรกรและ
เครือข่าย 

            จังหวัด/อ าเภอ 

4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
6. ด าเนินการพัฒนาความรู้
ศักยภาพของเกษตรกร และ
เครือข่าย 
6.1 จดัเวทีชุมชน 
6.2 หลักสตูรที่ 1 อบรมศึกษา
ดูงานเกษตรกร 
6.3 หลักสตูรที่ 2 อบรมศึกษา
ดูงาน 

            จังหวัด 

7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/จังหวัด/
อ าเภอ 

8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ความรู้และศักยภาพใน
การจัดการธุรกิจเกษตร
และโลจสิติกส ์
จ านวน 3 ครั้งๆ ละ  
10 ราย 

13,000 จังหวัด จนท.พัสดุ
จังหวัด 

            

รวม 13,000 จังหวัด จนท.
พัสด ุ

            

 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 ส านักงานเกษตรจังหวัดประสานงาน/บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ ด้านกระบวนการผลิต กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป 
การขนส่ง การตลาด ฯลฯ โดยใช้เทคนิควิธีการ ในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความรู้และศักยภาพ ของเกษตรกรและเครือข่ายตามประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยปรับรูปแบบตาม
สถานการณ์ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
      1) จัดท าฐานข้อมูลตลาดเกษตรกร รายงานยอดจ าหน่ายในแอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์ DOAE Market/
เว็บไซต์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com โดยน าฐานข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาด โลจิสติกส์ และบริหาร
จัดการตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตรทั้ง Offline และOnline มิติต่างๆ พร้อมจัดท ารายงานแผน-ผล 
การวางแผนการผลิตและการตลาดของตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร โดยเฉพาะศูนย์เรียนรู้การบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกร (ตลาดถาวร) 7 จังหวัด เพ่ือให้สมาชิกทุกรายสามารถด าเนินงานได้สอดคล้อง
กับศักยภาพของพ้ืนที่และความต้องการของตลาดมีสินค้าคุณภาพสามารถน ามาจ าหน่ายในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง  
      2) จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเวทีวิเคราะห์/ประเมินสถานการณ์ พ้ืนที่ สินค้า เกษตรกรผู้จ าหน่าย
สินค้าในตลาดเกษตรกร ผู้บริโภค ฯลฯ 1 ครั้ง เพ่ือให้เห็นถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา 
อุปสรรค สถานการณ์การแข่งขันว่าเป็นเช่นไร และต้องแก้ไขปรับปรุงในจุดใด ทบทวนบทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการบริหารจัดการตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตรของจังหวัด พร้อมทั้งร่วมกันก าหนด  
แนวทางแก้ไขปรับปรุง และแผนวางกลยุทธ์อย่างมีทิศทาง กรณีเกิดสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด าเนินการแบบ New Normal ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการถ่ายทอดความรู้
แบบออนไลน์ Application ZOOM /Google Meet /Line หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม หากจ าเป็นต้อง
จัดกิจกรรมร่วมกับเกษตรกร ควรแบ่งกลุ่มเป้าหมายให้น้อยลงเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรค 
ตามมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม  
       3) จัดอบรมและศึกษาดูงานแก่เกษตรกรผู้จ าหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร 
(Offline และOnline) อย่างน้อย 2 หลักสูตร เช่น หลักสูตรการพัฒนาตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร  
ในระดับที่สูงขึ้น การใช้นวัตกรรมในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดหรือพัฒนาสินค้าเพ่ือจ าหน่าย 
ในตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร การจ าหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ต่างๆ รวมถึงต้องมีการถ่ายทอด
ความรู้การบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ เกษตรกร  
และสถานการณ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ องค์กร
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร
เพ่ือสนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าคุณภาพสู่ตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร ให้สามารถวางแผนการผลิตให้
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สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการจัดการด้านขนส่ง ลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน ครอบคลุมทุกกิจกรรมตั้งแต่กระบวนการผลิต เก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์ เพ่ือให้ได้นวัตกรรมจาก
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือสินค้าเกษตรที่มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างน้อย 1 ชนิด ที่สามารถยกระดับเป็นสินค้า
เกษตรพรีเมี่ยมพร้อมขยายช่องทางสู่ตลาดที่มีศักยภาพ ทั้งตลาด Modern Trade ตลาดออนไลน์ และตลาดสินค้า
เกษตรอ่ืนๆ ได้ กรณีเกิดสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด าเนินการแบบ New Normal ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการถ่ายทอดความรู้แบบออนไลน์ ผ่าน Application ZOOM 
/Google Meet /Line หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  หากจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมร่วมกับเกษตรกร  
ควรแบ่งกลุ่มเป้าหมายให้น้อยลง เป็นกลุ่มย่อย เพ่ือลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ตามมาตรการในการเว้น
ระยะห่างทางสังคม ในกรณีกิจกรรมศึกษาดูงานให้ด าเนินการ   ถ่ายท าบันทึกเป็นคลิปวีดี โอ YouTube  
หรือถ่ายทอดสดออนไลน์ เช่น Facebook Live /YouTube หรือระบบถ่ายทอดสัญญาณสดไลฟสตรีมมิ่ ง 
 (Live Streaming) ในพ้ืนที่ศึกษาดูงาน และเผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านระบบอนไลน์ 
 

10.  งบประมาณ     
  งบประมาณทั้งหมด 13,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจ
เกษตรและโลจิสติกส์ ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอบรม ค่าจัดท าเอกสาร
ต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการด าเนินงานและติดตามผล
การด าเนินงาน เป็นต้น โดยแบ่งเป็น 
  10.1 ค่าใช่จ่ายในการจัดเวทีชุมชน จ านวน 10 ราย งบประมาณ 2,000 บาท 
  10.2 ค่าใช่จ่ายในการจัดอบรม/อบรมและดูงานแก่เกษตรกรผู้จ าหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร หรือ
ตลาดสินค้าเกษตร (Offline และ Online) จ านวน 10 ราย งบประมาณ 11,000 บาท 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
     โทรศัพท์ 073 - 532220 โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาวภัทรา  ฉัตรชัยพันธ์  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
     โทรศัพท์ 065 - 0256669
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กิจกรรมที่ 57 
1.  โครงการ  พัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร(ตลาดเกษตรกร) 

 โครงการย่อย - 
     กิจกรรม  พัฒนาตลาดเกษตรกร 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  -   
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) พัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร(ตลาดเกษตรกร) 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ตลาดเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวภัทรา  ฉัตรชัยพันธ์  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(จุด) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  - 1  3 - 4 10,000 จังหวัด 
รวม  - 1 3 - 4 10,000 จังหวัด 

 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด 
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
5. ด าเนินการพัฒนาตลาด
เกษตรกร 

            จังหวัด 

6. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/จังหวัด/
อ าเภอ 

7. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ตลาดเกษตรกร 

10,000 จังหวัด จนท.พัสดุ
จังหวัด 

            

รวม 10,000 จังหวัด จนท.
พัสด ุ

            

9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน 
      จังหวัด พัฒนาตลาดเกษตรกร ให้เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้า ตลอดจนเป็นแหล่งค้าขาย จุดรวบรวมสินค้า
เกษตรตามฤดูกาลต่างๆ หรือแหล่งท่องเที่ยว ที่ส่งผลให้เกิดศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่ดี มีการเชื่อมโยงสินค้าจาก
เครือข่ายตลาดเกษตรกรและตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานจากแหล่งต่างๆ มาวางจ าหน่ายโดยเกษตรกร
ในพ้ืนที่เอง อีกทั้งเป็นการเพ่ิมทักษะด้านการตลาด พัฒนารูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม เป็นการ
บริหารจัดการสินค้าเกษตรให้เกิดรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างอัตลักษณ์ให้กับตลาดเกษตรกร 
เ พ่ิมมูลค่ าสินค้าเกษตรและโอกาสทางการแข่งขันให้มากยิ่ งขึ้น ใช้งบประมาณนี้ ในการเตรี ยมพ้ืนที่ตลาด  
ให้มีการพัฒนาการจัดวางสินค้า การจัดท าเรื่องราวสินค้า (story) การบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้
นวัตกรรม หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตลาด หรือจัดหาเครื่องมือตรวจสอบสารเคมีตกค้างพร้อม  
น้ ายาตรวจสอบในพืชผัก/ผลไม้/อาหาร เป็นต้น     
10.  งบประมาณ (งบประมาณ 10,000 บาท) 
 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร เช่น รูปแบบของเต็นท์ ป้าย การจัดวางสินค้า 
การจัดท าเรื่องราวสินค้า (story) บรรจุภัณฑ์ รูปแบบของสถานที่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดตลาด หรือจัดหา
เครื่องมือตรวจสอบสารเคมีตกค้างพร้อมน้ ายาตรวจสอบในพืชผัก/ผลไม้/อาหาร เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่จ าเป็น  
     
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
     โทรศัพท์ 073 - 532220 โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาวภัทรา  ฉัตรชัยพันธ์  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
     โทรศัพท์ 065 – 0256669 
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กิจกรรมที่ ๕๘ 
1.  โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
      โครงการย่อย - 
     กิจกรรม  สนับสนุนกลไกการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
     กิจกรรมย่อย ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นางสาวปานใจ  ด านิล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ครั้ง/ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  จังหวัด ๑/๒๕ ๑   

รวม  ๑ จังหวัด ๑/๒๕ ๑ ๓๒,๔๐๐ จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการฯ             จังหวัด 
3. ก าหนดวาระการประชุม             จังหวัด 
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
6. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 

            จังหวัด 

7. สรปุผล/รายงานผลการประชุม             จังหวัด 
 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัด 

๓๒,๔๐๐ จังหวัด จนท.พัสดุ
จังหวัด 
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9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ด าเนินการจัดประชุม จ านวน ๑ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการส่งเสริมและสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนของจังหวัด ประสานและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัด   
อย่างมีเอกภาพ รวมถึงเสนอแนะแนวทาง/ปัญหาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดต่อคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน 
  วิธีการด าเนินงาน 
 ๑) ประสานงานกรรมการ และหน่วยงานภาคี เพ่ือน าประเด็นต่า งๆ เข้าสู่การประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
 ๒) จัดเตรียมวาระการประชุมและนัดหมายประธานเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุมและ
ก าหนดวันประชุม 
 ๓) ขออนุมัติจัดประชุม และหนังสือเชิญคณะกรรมการเข้าประชุม 
 ๔) จัดท าเอกสารประกอบการประชุมและเตรียมหลักฐานการเบิกจ่าย 
 ๕) จัดท าเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งประเด็นส าคัญที่น าเสนอในที่ประชุม ประกอบด้ วย
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)    
พ.ศ.๒๕๖๒ เช่น 
 - ความก้าวหน้าการจดทะเบียนจ าแนกตามประเภทกิจการ 
 - ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
 - แผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะความต้องการขอรับการส่งเสริม
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  
 - การพิจารณาบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนตาม
ภารกิจของหน่วยงานที่เป็นกรรมการ หรือหน่วยงานภาคี 
 - ผลการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา 
 -  เรื่องเกี่ยวกับนโยบาย แผนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน 
ที่ประสงค์จะเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 - ข้อเสนอแนะ และ/หรือปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน(ถ้ามี) 
 ๖) ด าเนินการจัดประชุมตามวันเวลาที่ก าหนด 
 ข้อเสนอแนะ 
 - เกษตรจังหวัดต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ 
 - กรณีประธานหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานไม่สามารถ    
เข้าประชุมได้และไม่ได้มีการมอบหมาย ให้ด าเนินการคัดเลือกประธานจากที่ประชุมโดยยกเว้นเกษตรจังหวัด 
เนื่องจากเป็นเลขานุการที่ประชุมอยู่แล้ว 
 - ควรด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด โดยก าหนด
ช่วงเวลาให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น สามารถ
จัดท างบประมาณสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้ 
 ๗) จัดท ารายงานและสรุปผลการประชุมเสนอคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
พร้อมส าเนาส่งกรมส่งเสริมการเกษตรและส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๑๕ วันหลังจากประชุม 
 ๘) ติดตามผลการด าเนินงานตามมติท่ีประชุม 
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10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด ๓๒,๔๐๐ บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 ๓. ค่าวัสดุส านักงานและค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดประชุม 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
              โทรศัพท์ ๐๗๓ – ๕๓๒๒๒๐ โทรสาร ๐๗๓ – ๕๓๒๒๑๗ 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาวปานใจ  ด านิล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

    โทรศัพท์  ๐๘๔ - ๓๙๗๒๒๕๐ 
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กิจกรรมที่ ๕๙ 
1.  โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
      โครงการย่อย - 
     กิจกรรม  สนับสนุนกลไกการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
     กิจกรรมย่อย ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทน 
                         วิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะท างานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นางสาวปานใจ  ด านิล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ครั้ง/ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  เมืองนราธิวาส ๑/๑๕ ๑ ๑,๑๗๔ อ าเภอ 
  บาเจาะ ๑/๑๕ ๑ ๑,๑๗๓ อ าเภอ 
  ระแงะ ๑/๑๕ ๑ ๑,๑๗๓ อ าเภอ 
  รือเสาะ ๑/๑๕ ๑ ๑,๑๗๓ อ าเภอ 
  สุไหงโก-ลก ๑/๑๕ ๑ ๑,๑๗๓ อ าเภอ 
  สุไหงปาดี ๑/๑๕ ๑ ๑,๑๗๓ อ าเภอ 
  ตากใบ ๑/๑๕ ๑ ๑,๑๗๓ อ าเภอ 
  แว้ง ๑/๑๕ ๑ ๑,๑๗๓ อ าเภอ 
  ยี่งอ ๑/๑๕ ๑ ๑,๑๗๓ อ าเภอ 
  ศรีสาคร ๑/๑๕ ๑ ๑,๑๗๓ อ าเภอ 
  สุคิริน ๑/๑๕ ๑ ๑,๑๗๓ อ าเภอ 
  จะแนะ ๑/๑๕ ๑ ๑,๑๗๓ อ าเภอ 
  เจาะไอร้อง ๑/๑๕ ๑ ๑,๑๗๓ อ าเภอ 

รวม  ๑๓ อ าเภอ 
 

๑๓/๑๙๕ 
 

๑ ๑๕,๒๕๐ อ าเภอ 

 

 

 

 



 

แผนปฏบิัติการงานสง่เสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 หน้า 140 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการฯ             อ าเภอ 
3. ก าหนดวาระการประชุม             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. ด าเนินการจัดประชุม 
คณะอนุกรรมการส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชน
อ าเภอ 

            อ าเภอ 

7. สรปุผล/รายงานผลการประชุม             อ าเภอ 
 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสรมิ
วิสาหกิจชุมชนอ าเภอ 

๑๕,๒๕๐ อ าเภอ จนท.พัสดุ
อ าเภอ 

            

 
9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 
  ๙.๑ ส านักงานเกษตรอ าเภอในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอ าเภอ
ด าเนินการจัดประชุม จ านวน ๑ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการส่งเสริมและสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนของอ าเภอ ประสานและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายในอ าเภอ 
อย่างมีเอกภาพ เสนอแนะแนวทาง/ปัญหาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของอ าเภอ รวมถึงผลักดันการด าเนินงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของอ าเภอ 
  วิธีการด าเนินงาน 
 ๑) ประสานงานอนุกรรมการ และหน่วยงานภาคี เพ่ือน าประเด็นต่างๆ เข้าสู่การประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอ าเภอ 
 ๒) จัดเตรียมวาระการประชุมและนัดหมายประธานเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุมและ
ก าหนดวันประชุม 
 ๓) ขออนุมัติจัดประชุม และหนังสือเชิญคณะกรรมการเข้าประชุม 
 ๔) จัดท าเอกสารประกอบการประชุมและเตรียมหลักฐานการเบิกจ่าย 
 ๕) จัดท าเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งประเด็นส าคัญที่น าเสนอในที่ประชุม ประกอบด้วย
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)    
พ.ศ.๒๕๖๒ เช่น 
 - ความก้าวหน้าการจดทะเบียนจ าแนกตามประเภทกิจการ 
 - ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
 - แผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะความต้องการขอรับการส่งเสริม
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  
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 - การพิจารณาบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนตาม
ภารกิจของหน่วยงานที่เป็นกรรมการ หรือหน่วยงานภาคี 
 - ผลการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา 
 -  เรื่องเกี่ ยวกับนโยบาย แผนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน 
ที่ประสงค์จะเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 - ข้อเสนอแนะ และ/หรือปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน(ถ้ามี) 
 ๖) ด าเนินการจัดประชุมตามวันเวลาที่ก าหนด 
 ๗) จัดท ารายงานและสรุปผลการประชุมเสนอคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอ าเภอ
พร้อมส าเนาส่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ภายใน ๑๕ วันหลังจากประชุม 
 ๘) ติดตามผลการด าเนินงานตามมติท่ีประชุม 
10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด ๑๕,๒๕๐ บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 ๑. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
 ๒. ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดประชุม 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
              โทรศัพท์ ๐๗๓ – ๕๓๒๒๒๐ โทรสาร ๐๗๓ – ๕๓๒๒๑๗ 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาวปานใจ  ด านิล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

    โทรศัพท์  ๐๘๔ - ๓๙๗๒๒๕๐ 
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กิจกรรมที่ ๖๐ 
1.  โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
      โครงการย่อย - 
     กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
     กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (๑.การประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการ 
                      วิสาหกิจชมุชน) 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นางสาวปานใจ  ด านิล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(แห่ง/ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  เมืองนราธิวาส ๑/๑๐ ๑-๔ ๔,๐๐๐ อ าเภอ 
  บาเจาะ ๑/๑๐ ๑-๔ ๔,๐๐๐ อ าเภอ 
  ระแงะ ๑/๑๐ ๑-๔ ๔,๐๐๐ อ าเภอ 
  รือเสาะ ๑/๑๐ ๑-๔ ๔,๐๐๐ อ าเภอ 
  สุไหงโก-ลก ๑/๑๐ ๑-๔ ๔,๐๐๐ อ าเภอ 
  สุไหงปาดี ๑/๑๐ ๑-๔ ๔,๐๐๐ อ าเภอ 
  ตากใบ ๑/๑๐ ๑-๔ ๔,๐๐๐ อ าเภอ 
  แว้ง ๑/๑๐ ๑-๔ ๔,๐๐๐ อ าเภอ 
  ยี่งอ ๑/๑๐ ๑-๔ ๔,๐๐๐ อ าเภอ 
  ศรีสาคร ๑/๑๐ ๑-๔ ๔,๐๐๐ อ าเภอ 
  สุคิริน ๑/๑๐ ๑-๔ ๔,๐๐๐ อ าเภอ 
  จะแนะ ๑/๑๐ ๑-๔ ๔,๐๐๐ อ าเภอ 
  เจาะไอร้อง ๑/๑๐ ๑-๔ ๔,๐๐๐ อ าเภอ 

รวม  ๑๓ อ าเภอ    ๑๓/๑๓๐ ๑-๔ ๕๒,๐๐๐ อ าเภอ 
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7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการ             อ าเภอ 
3. ก าหนดการประเมินศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชน 

            อ าเภอ 

4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. ด าเนินการประเมินศักยภาพ   
วิสาหกิจชุมชนและจัดท า 
แผนพัฒนากิจการ 

            
อ าเภอ 

๘. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/จังหวัด/
อ าเภอ 

๙. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการประเมิน
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
และจัดท าแผนพัฒนา
กิจการ 

๕๒,๐๐๐ อ าเภอ จนท.พัสดุ
อ าเภอ 

            

 
9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพในระดับ    
ปานกลางหรือปรับปรุง สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพตามแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
(ปรับปรุง ปี ๒๕๕๕) และจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เพ่ือพัฒนาและยกระดับศักยภาพในการด าเนิน
กิจการของวิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมกิจกรรม ได้แก ่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน อ าเภอละ ๑ แห่งๆ ละ ๑๐ ราย รวม ๑๐ ราย/อ าเภอ 
ด าเนินการประเมินศักยภาพ จ านวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท 
และครั้งที่ ๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๒,000 บาท โดย 
  1) ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน - 
ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนา
กิจการวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนทราบถึงปัญหาและน าไปจัดท าแผนพัฒนากิจการ โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรเป็นพี่เลี้ยงและให้ค าปรึกษาแก่วิสาหกิจชุมชนในการด าเนินงาน   
  2) ส านักงานเกษตรอ าเภอสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนที่ได้
ด าเนินการตามข้อ 1) เพ่ือให้เกิดการยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน (รายละเอียดตามกิจกรรมที่ ๖๑) 
  3) ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (ด าเนินกิจกรรมตามข้อ ๒) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) ครั้งที่ ๒ 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ และรายงานผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ 
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10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด ๕๒,๐๐๐ บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 1. ค่าวัสดุในการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและจัดท าแผนพัฒนากิจการ 
 2. ค่าจ้างในการจัดท าเอกสารประกอบการประเมินศักยภาพ 
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
 4. ค่าพาหนะ 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
              โทรศัพท์ ๐๗๓ – ๕๓๒๒๒๐ โทรสาร ๐๗๓ – ๕๓๒๒๑๗ 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาวปานใจ  ด านิล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

    โทรศัพท์  ๐๘๔ - ๓๙๗๒๒๕๐ 
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กิจกรรมที่ ๖๑ 
1.  โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
      โครงการย่อย - 
     กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
     กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (๒.การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
                     ตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน) 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นางสาวปานใจ  ด านิล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(แห่ง/ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  เมืองนราธิวาส ๑/๑๐ ๓ ๖,๐๐๐ อ าเภอ 
  บาเจาะ ๑/๑๐ ๓ ๖,๐๐๐ อ าเภอ 
  ระแงะ ๑/๑๐ ๓ ๖,๐๐๐ อ าเภอ 
  รือเสาะ ๑/๑๐ ๓ ๖,๐๐๐ อ าเภอ 
  สุไหงโก-ลก ๑/๑๐ ๓ ๖,๐๐๐ อ าเภอ 
  สุไหงปาดี ๑/๑๐ ๓ ๖,๐๐๐ อ าเภอ 
  ตากใบ ๑/๑๐ ๓ ๖,๐๐๐ อ าเภอ 
  แว้ง ๑/๑๐ ๓ ๖,๐๐๐ อ าเภอ 
  ยี่งอ ๑/๑๐ ๓ ๖,๐๐๐ อ าเภอ 
  ศรีสาคร ๑/๑๐ ๓ ๖,๐๐๐ อ าเภอ 
  สุคิริน ๑/๑๐ ๓ ๖,๐๐๐ อ าเภอ 
  จะแนะ ๑/๑๐ ๓ ๖,๐๐๐ อ าเภอ 
  เจาะไอร้อง ๑/๑๐ ๓ ๖,๐๐๐ อ าเภอ 

รวม  ๑๓ อ าเภอ    ๑๓/๑๓๐ ๓ ๗๘,๐๐๐ อ าเภอ 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการฯ             อ าเภอ 
๓. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

๔. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
๕. ด าเนินการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตามแผนพฒันา
กิจการวิสาหกจิชุมชน 

            
อ าเภอ 

๖. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/จังหวัด/
อ าเภอ 

๗. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนตาม
แผนพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชน 

๗๘,๐๐๐ อ าเภอ จนท.พัสดุ
อ าเภอ 

            

 

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน
เป้าหมายตามกิจกรรมที่ ๖๐ จ านวน ๑ วิสาหกิจชุมชน/อ าเภอ งบประมาณ ๖,000 บาท/อ าเภอ เพ่ือให้เกิด      
การพัฒนาและยกระดับศักยภาพในการด าเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน โดยการสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบ     
การเบิกจ่ายของทางราชการ และรายงานผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้จังหวัดทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล  
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด รวมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด ๗๘,๐๐๐ บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน        
ส าหรับแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชนด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม           
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุจัดอบรมและค่าวิทยากร ส าหรับแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชนด้ านอ่ืนๆ ได้แก่            
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน   
การผลิตหรือผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า/การจัดท าบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้าของผลิตภัณฑ์ใหม่  
เพ่ือทดสอบทางการตลาด เป็นต้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการ 
 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
              โทรศัพท์ ๐๗๓ – ๕๓๒๒๒๐ โทรสาร ๐๗๓ – ๕๓๒๒๑๗ 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาวปานใจ  ด านิล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

    โทรศัพท์  ๐๘๔ - ๓๙๗๒๒๕๐ 
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กิจกรรมที่ ๖๒ 
1.  โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
      โครงการย่อย - 
     กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
     กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (๑.สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน) 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นางสาวปานใจ  ด านิล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(เครือข่าย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  จังหวัด ๑ ๓ ๕,๐๐๐  
รวม  จังหวัด ๑ เครือข่าย ๓ ๕,๐๐๐ จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการฯ             จังหวัด 
๓. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด 
๔. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
๕. ด าเนินการสนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

            จังหวัด/อ าเภอ 

๖. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/จังหวัด/
อ าเภอ 

๗. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
              

 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การพัฒนาเครือข่าย

วิสาหกิจชุมชน 

๕,000 จังหวัด จนท.พัสดุ
จังหวัด 
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9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน              
เช่น สนับสนุนให้เกิดการประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ภายใต้เครือข่าย สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ของเครือข่าย และรายงานสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด ๕,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 
 1. ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
 ๒. ค่าวัสดุในการสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม 
 ๓. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
 ๔. ค่าพาหนะ 
 ๕. ค่าวิทยากร 
 ๖. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
              โทรศัพท์ ๐๗๓ – ๕๓๒๒๒๐ โทรสาร ๐๗๓ – ๕๓๒๒๑๗ 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาวปานใจ  ด านิล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

    โทรศัพท์  ๐๘๔ – ๓๙๗๒๒๕๐ 
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กิจกรรมที่ ๖๓ 
1.  โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
      โครงการย่อย - 
     กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 
     กิจกรรมย่อย ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (๑.ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด) 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นางสาวปานใจ  ด านิล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(แห่ง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  จังหวัด ๑ 2 ๖,๐๐๐  
รวม  จังหวัด ๑ จังหวัด 2 ๖,๐๐๐ จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
๒. ช้ีแจงโครงการฯ             จังหวัด 
๓. ก าหนดแผนการประกวด 
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น 

            จังหวัด 

๔. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด 
๕. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 

๖. ด าเนินการคัดเลือกวสิาหกิจชุมชน
ดีเด่นระดับจังหวดั 

            จังหวัด/อ าเภอ 

7. สรปุ/รายงานผล             จังหวัด/อ าเภอ 
 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น 
ระดับจังหวดั 

๖,000 จังหวัด จนท.พัสดุ
จังหวัด 
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9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เพ่ือคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ  
ในการบริหารจัดการที่ดีมีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนให้วิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆ 
หรือผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร       
มีการเรียนรู้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับจังหวัด เขต และระดับประเทศ     
และจัดให้มีการเชิดชูเกียรติ์วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ โดยในระดับจังหวัดมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอ าเภอคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นส่งเข้ารับการคัดเลือก
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด อ าเภอละ ๑ วิสาหกิจชุมชน 

๒. ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ท าหน้าที่
คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด หรือแต่งตั้งคณะท างานประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด 
เพ่ือท าหน้าที่แทน ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสม 
 ๓. วางแผน จัดระบบการด าเนินงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุติธรรม โดยใช้หลักเกณฑ์การตัดสินตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 
 4. ด าเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 256๕ 

5. จังหวัดด าเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด โดยให้คณะกรรมการระดับจังหวัด         
เป็นผู้คัดเลือก และรายงานผลการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ให้คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชน   
ดีเด่นระดับเขต   
 6. รายงานผลการคัดเลือกและสรุปข้อมูลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ตามแบบ กพว.๑ ให้ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตและกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 256๕   
 7. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนดีเด่นสู่สาธารณชน 
10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด ๖,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 

๑. ค่าวัสดุในการด าเนินการประกวด 

๒. ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งประกวดระดับเขต  
๓. ค่าใช้จ่ายส าหรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ 
๔. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
๕. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
๖. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
              โทรศัพท์ ๐๗๓ – ๕๓๒๒๒๐ โทรสาร ๐๗๓ – ๕๓๒๒๑๗ 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาวปานใจ  ด านิล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

    โทรศัพท์  ๐๘๔ – ๓๙๗๒๒๕๐ 
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กิจกรรมที่ ๖๔ 
1.  โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
      โครงการย่อย - 
     กิจกรรม  สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
     กิจกรรมย่อย สนับสนุนการด าเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นางสาวปานใจ  ด านิล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  เมืองนราธิวาส  ๑ ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
  บาเจาะ  ๑ ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
  ระแงะ  ๑ ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
  รือเสาะ  ๑ ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
  สุไหงโก-ลก  ๑ ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
  สุไหงปาดี  ๑ ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
  ตากใบ  ๑ ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
  แว้ง  ๑ ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
  ยี่งอ  ๑ ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
  ศรีสาคร  ๑ ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
  สุคิริน  ๑ ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
  จะแนะ  ๑ ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
  เจาะไอร้อง  ๑ ๒,๐๐๐ อ าเภอ 

รวม  ๑๓ อ าเภอ     ๑ ๒๖,๐๐๐ อ าเภอ 
 

 

 

 

 



 

แผนปฏบิัติการงานสง่เสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 หน้า 152 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการฯ             อ าเภอ 
3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 

5. ด าเนินการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

            อ าเภอ 

6. ติดตามและประเมินผล             จังหวัด/อ าเภอ 
7. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 

 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การด าเนินงานของนาย
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
 

๒๖,000 อ าเภอ จนท.พัสดุ
อ าเภอ 

            

 
9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับด าเนินงานรับจดทะเบียน/เพิกถอนทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนและการคัดกรองวิสาหกิจชุมชน 
10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด ๒๖,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับด าเนินงานรับจดทะเบียน/เพิกถอนทะเบียน   
วิสาหกิจชุมชนและการคัดกรองวิสาหกิจชุมชน 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
              โทรศัพท์ ๐๗๓ – ๕๓๒๒๒๐ โทรสาร ๐๗๓ – ๕๓๒๒๑๗ 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาวปานใจ  ด านิล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

    โทรศัพท์  ๐๘๔ – ๓๙๗๒๒๕๐ 
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แผนงานยทุธศาสตรก์ารพัฒนาผู้ประกอบการ  
และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 (3) 
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กิจกรรมที่ ๖๕ 
1.  โครงการ  พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป 
      โครงการย่อย - 
     กิจกรรม  อบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์    
                  และการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชน 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  - 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นางสาวปานใจ  ด านิล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  จังหวัด ๒๐ ๒   

รวม  ๑ จังหวัด ๒๐ ๒ ๕,๐๐๐ จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. ก าหนดจดัอบรมถ่ายทอดความรู ้             จังหวัด 
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
6. ด าเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู ้             จังหวัด/อ าเภอ 
7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/จังหวัด/

อ าเภอ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
ถ่ายทอดความรู ้

๕,000 จังหวัด จนท.พัสดุ
จังหวัด 

            

 
9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 

1. ส านักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 2 วิสาหกิจชุมชน 
โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและ
การตลาด พร้อมทั้งจัดท าแผนความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนร่วมกันระหว่างจังหวัด อ าเภอ
และวิสาหกิจชุมชนจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
  2. ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์            
บรรจุภัณฑ์ และการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชน โดยจัดอบรมเนื้อหาวิชาการที่สอดคล้องกับแผนความต้องการการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๒ วิสาหกิจชุมชน ๆ ละ ๑๐ ราย จ านวน ๑ วัน 
  ๓. จังหวัดและอ าเภอร่วมสรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรตามก าหนด  
10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด ๕,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 
1. ค่าวัสดุในการอบรมถ่ายทอดความรู้ 
2. ค่าจ้างในการจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

 ๔. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
๕. ค่าพาหนะ 
๖. ค่าวิทยากร 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
              โทรศัพท์ ๐๗๓ – ๕๓๒๒๒๐ โทรสาร ๐๗๓ – ๕๓๒๒๑๗ 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาวปานใจ  ด านิล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

    โทรศัพท์  ๐๘๔ – ๓๙๗๒๒๕๐ 
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กิจกรรมที่ ๖๖ 
1.  โครงการ  พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป 
      โครงการย่อย - 
     กิจกรรม  พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป เช่น สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ/ 
                  พัฒนากระบวนการผลิต/พัฒนามาตรฐานการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ การจัดท าบรรจุภัณฑ์/ฉลากสินค้า 
                  ต้นแบบเพื่อทดสอบทางการตลาด  
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  - 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นางสาวปานใจ  ด านิล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน  

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(แห่ง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  จังหวัด ๒ ๓ - ๔   

รวม  ๑ จังหวัด ๒ ๓ - ๔ ๗๐,๐๐๐ จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการฯ             จังหวัด 
๓. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด 
๔. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
๕. ด าเนินการสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินคา้เกษตรแปรรูป     
ตามแผนความต้องการฯ 

            จังหวัด/อ าเภอ 

๖.ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/จังหวัด/
อ าเภอ 

7. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การพัฒนาผลิตภณัฑ์
สินค้าเกษตรแปรรูป     
ตามแผนความต้องการฯ 

๗๐,000 จังหวัด จนท.พัสดุ
จังหวัด 

            

 
9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 
   1. ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชน          
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามแผนความต้องการการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน เช่น การซ่อมแซมสถานที่ผลิต            
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การผลิตหรือผลิตภัณฑ์ การออกแบบและจัดท าบรรจุภัณฑ์/ฉลากสินค้าต้นแบบเพ่ือทดสอบทางการตลาด เป็นต้น 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการ 
  2. ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล             
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรตามก าหนด 
10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด ๗๐,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนความต้องการการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการฯ เช่น การซ่อมแซมสถานที่ผลิต การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การพัฒนา
กระบวนการผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ การออกแบบและจัดท าบรรจุภัณฑ์/      
ฉลากสินค้าต้นแบบเพื่อทดสอบทางการตลาด เป็นต้น 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
              โทรศัพท์ ๐๗๓ – ๕๓๒๒๒๐ โทรสาร ๐๗๓ – ๕๓๒๒๑๗ 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาวปานใจ  ด านิล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

    โทรศัพท์  ๐๘๔ - ๓๙๗๒๒๕๐ 
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แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลงัทางสังคม 
 (4) 
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กิจกรรมที่ 67 

1. โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการย่อย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
กิจกรรมย่อย   -  

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(กลุ่ม) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - เมืองนราธิวาส 1 2 - 4 10,000 จังหวัด 
รวม   1 2 - 4 10,000 จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใน
พื้นที่เป้าหมาย 

             

2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และก าหนด
หลักสูตรการถ่ายทอดความรู ้

             

3. ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ              
4. ถ่ายทอดความรู้ตามแผน              
5. ติดตามผลการด าเนินงาน              
6. สรุปผลการด าเนินงาน              

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การจัดกิจกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้ ฯ 
จ านวน 1 คร้ัง 

10,000 จังหวัด จนท.พัสด ุ             
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9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
1. ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนราธิวาส และเจ้าหน้าที่จาก

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 ที่ประจ าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรใน
พ้ืนที่ที่มีความพร้อม และสนใจในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมรายได้ กลุ่มละไม่น้อยกว่า 30 ราย จ านวน 1 กลุ่ม 
โดยเลือกกลุ่มท่ีมีการด าเนินกิจกรรมหรือท าผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร และภูมิปัญหาที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

2. สอบถามความต้องการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ และก าหนดหลักสูตรการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตการเกษตร รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมส าหรับเป็น
การเสริมรายไดใ้ห้แก่กลุ่ม 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มได้รับการพัฒนาต่อยอดในด้านอื่นๆ จากช่องทางอ่ืนๆ 
4. จัดเก็บข้อมูลรายได้ของสมาชิกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ก่อน-หลัง เข้าร่วมโครงการ  
5. ติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการด าเนินงานรายงานให้กรมส่งเสริม

การเกษตรทราบ 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 10,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแก่สมาชิก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 30 ราย จ านวน 1 วัน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเดินทาง 
ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุสาธิต และวัสดุประกอบการอบรม 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969 
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กิจกรรมที่ 68 

1. โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการย่อย ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ 
กิจกรรม การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
กิจกรรมย่อย   -  

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ชื่อฟาร์ม ต าบล อ าเภอ 

ฟาร์ม ต.ย.ฯ  
 บ้านไอร์บือแต  

ช้างเผือก จะแนะ 35 ราย 1 40,000 จังหวัด 

ฟาร์ม ต.ย.ฯ     
บ้านโคกโก  

โต๊ะเด็ง สุไหงปาด ี 35 ราย 1 
 

 

ฟาร์ม ต.ย.ฯ     
บ้านตอหลัง  

ตันหยงลิมอ ระแงะ 30 ราย 1 
 

 

รวม   100 ราย 1 40,000 จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1) ช้ีแจงโครงการ             จังหวัด 
2) จัดท าหลักสูตรถ่ายทอดความรู ้             จังหวัด/อ าเภอ 
3) ขออนุมัติด าเนินการโครงการ และ
จัดซื้อ/จดัจ้าง 

            จังหวัด 

4) คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย             อ าเภอ 
5) จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่น
ร่วม และฝึกปฏิบตั ิ

            จังหวัด/อ าเภอ 

6) เยี่ยมเยียน/ติดตามและ
ประเมินผลเกษตรกร 

            จังหวัด/อ าเภอ 

7) สรุปผลการด าเนินงาน/รายงานให้
กรมฯ ทราบ 

            จังหวัด 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การถ่ายทอด
ความรู้เทคโนโลยี
ด้านการเกษตร 
เช่น ค่าอาหาร ค่า
วัสดุจัดอบรมฯลฯ 
จ านวน 100 ราย 

๔๐,000 จังหวัด จนท.พัสด ุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1 ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพและ

สนใจเข้ารับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
9.2 ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอและผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ หรือตัวแทน ร่วม

ประชุมเพ่ือจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร 
9.3 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ข้อมูลรายได้ กิจกรรมการเกษตร ผลผลิตทาง

การเกษตร ต้นทุนการผลิต ส าหรับวัดผลความส าเร็จจากการเข้าร่วมโครงการ 
9.4  ติดตามและประเมินผลเกษตรกรหลังการถ่ายทอดความรู้ 
9.5 รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E – project management system) และแบบ

สัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกร (แบบ กสก.) ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 40,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร จ านวน ๑ ครั้ง จ านวน ๓ ฟาร์ม รวมเกษตรกร 

จ านวน ๑๐๐ ราย ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายไวนิล, ค่าวิทยากร และค่าเอกสาร
หรือวัสดุประกอบการอบรม ฯลฯ  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969 
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กิจกรรมที่ 69 

1. โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการย่อย ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ 
กิจกรรม ดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์ม 
กิจกรรมย่อย   -  

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ไร่) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

ฟาร์ม ต.ย.ฯ   
บ้านสะแนะ 

เรียง รือเสาะ 3 1 – 2 6,000 จังหวัด 

ฟาร์ม ต.ย.ฯ   
บ้านปาลูกากาปสั 

เอราวัณ แว้ง 3 1 – 2 6,000 จังหวัด 

รวม   6 1 - 2 12,000 จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1) ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ             จังหวัด 
2) ส ารวจแปลงเรียนรูฯ้             จังหวัด/อ าเภอ 
3) จัดท าแผนการสนับสนุนปัจจยัการ
ผลิต 

            จังหวัด 

4) ขออนุมัติด าเนินโครงการและขอ
อนุมัติจัดซื้อจดัจ้าง 

            จังหวัด 

5) ส่งมอบวัสดุแก่ฟาร์มตัวอย่างฯ             จังหวัด/อ าเภอ 
6) ติดตามให้ค าแนะน าในการ
ด าเนินงาน 

            จังหวัด/อ าเภอ 

7) สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน
กรมฯ  

            จังหวัด 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าวัสดุในการดูแล
รักษาพัฒนาแปลง
เรียนรูภ้ายใน
ฟาร์มเช่น ป้าย
แปลง, ต้นพันธ์ุ, 
ปุ๋ย, สารชีวภณัฑ์ 
ฯลฯ จ านวน 6 ไร่  
(2 ฟาร์ม) 

12,000 จังหวัด จนท.พัสด ุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาและดูแลรักษาแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อให้

สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้หรือแปลงตัวอย่าง ให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ได้ 
9.2 ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ เยี่ยมเยียน ติดตาม และให้ความรู้วิชาการ 

ด้านการเกษตรที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
9.3 รายงานผลการด าเนินงานพร้อมภาพกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ  

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 12,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
สนับสนุนปัจจัยในการดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์ม เช่น ป้ายแปลงเรียนรู้, ต้นพันธุ์, ปุ๋ย, 

เมล็ดพันธุ์ผัก, สารชีวภัณฑ์ และอ่ืนๆ จ านวน 2 ฟาร์ม พ้ืนที่รวมกัน 6 ไร่  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969 
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กิจกรรมที่ 70 

1. โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการย่อย ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ 
กิจกรรม จัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ 
กิจกรรมย่อย   -  

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ไร่) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

ฟาร์ม ต.ย.ฯ 
บ้านโคกโก 

โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี 5 3 - 4 10,000 จังหวัด 

รวม   5 3 - 4 10,000 จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1) ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ             จังหวัด 
2) เยี่ยมเยียน/ส ารวจแปลงเรียนรูฯ้             จังหวัด/อ าเภอ 
3) จัดท าแผนสนับสนุนปัจจัยการผลิต             จังหวัด 
4) ขออนุมัติด าเนินโครงการและขอ
อนุมัติจัดซื้อจดัจ้าง 

            จังหวัด 

5) ส่งมอบวัสดุแก่ฟาร์มตัวอย่างฯ             จังหวัด/อ าเภอ 
6) ติดตามให้ค าแนะน าในการ
ด าเนินงาน 

            จังหวัด/อ าเภอ 

7) สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน
กรมฯ  

            จังหวัด 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าวัสดุในการ
จัดท าแปลงเรียนรู้
ฯ เช่น ป้ายแปลง, 
ต้นพันธ์ุ, ปุ๋ย, สาร
ชีวภัณฑ์ และอื่นๆ 
ฯลฯ จ านวน 5 ไร่  
(1 ฟาร์ม) 

10,000 จังหวัด จนท.พัสด ุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1  สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดท าแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อให้สามารถเป็นแปลง

เรียนรู้หรือแปลงตัวอย่าง โดยผู้รับผิดชอบแปลงสามารถเป็นวิทยากรได้ 
9.2 ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ เยี่ยมเยียน ติดตาม และให้ความรู้วิชาการด้าน

การเกษตรที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
9.3 รายงานผลการด าเนินงานพร้อมภาพกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ  

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 10,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึก

ปฏิบัติ เช่น ป้ายแปลง, ต้นพันธุ์พืช, ปุ๋ย, สารชีวภัณฑ์และอ่ืนๆ ฯลฯ 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969  
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กิจกรรมที่ 71 

1. โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการย่อย ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ 
กิจกรรม ดูแลแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ภายในฟาร์ม 
กิจกรรมย่อย   -  

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ไร่) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ชื่อฟาร์ม ต าบล อ าเภอ 

ฟาร์ม ตย.ฯ    
โคกปาฆาบือซา 

กะลุวอ
เหนือ 

เมือง
นราธิวาส 

5 3 - 4 10,000 อ าเภอ 

ฟาร์ม ตย.ฯ   
บ้านรอตันบาต ู

กะลุวอ เมือง
นราธิวาส 

5 3 - 4 10,000 อ าเภอ 

ฟาร์ม ตย.ฯ   
บ้านตอหลัง 

ตันหยงลิมอ ระแงะ 5 3 - 4 10,000 อ าเภอ 

ฟาร์ม ตย.ฯ   
บ้านป่าไผ ่

ตันหยงลิมอ ระแงะ 5 3 - 4 10,000 อ าเภอ 

ฟาร์ม ตย.ฯ   
บ้านโคกโก 

โต๊ะเด็ง สุไหงปาด ี 5 3 - 4 10,000 อ าเภอ 

ฟาร์ม ตย.ฯ   
บ้านโคกไร่ใหญ ่

สุไหงปาด ี สุไหงปาด ี 5 3 - 4 10,000 อ าเภอ 

รวม   30 3 - 4 60,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1.ช้ีแจงโครงการ             จังหวัด 
2.เยีย่มเยยีนและประชุมร่วมกับฟาร์ม
ตัวอย่างฯ เพื่อจัดท าแผนสนับสนนุ
ฟาร์มตัวอย่างฯ 

            จังหวัด/อ าเภอ 

3. ขออนุมัติด าเนินงานโครงการ และ
ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

            อ าเภอ 

4. ส่งมอบวัสดุให้แก่ฟารม์ตัวอย่าง             อ าเภอ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

5. เยี่ยมเยี่ยน/ตดิตามผลการ
ด าเนินงาน 

            จังหวัด/อ าเภอ 

6. สรปุผลการด าเนินงานและรายงาน
ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ 

            อ าเภอ 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าปัจจัยการผลิต 
เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธ์ุ
พืชผัก ต้นพันธุ์พืช  
ฯลฯ จ านวน 30 
ไร่ (6 ฟารม์) 

60,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตส าหรับการดูแลแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ภายในฟาร์มตัวอย่างฯ เพ่ือให้สามารถ

เป็นแปลงเรียนรู้หรือแปลงตัวอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่ภายในฟาร์มได้ (พ้ืนที่ด าเนินการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัย 
โควิด 19) 

9.2 เยี่ยมเยียน/ติดตาม แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ของฟาร์มฯ ให้ค าแนะน าและสนับสนุนความรู้
วิชาการด้านการเกษตร 

10.  งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 60,000 บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ  ดังนี้ 
 ส าหรับเป็นค่าปัจจัยการผลิตและวัสดุทางการเกษตรส าหรับการดูแลแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น ปุ๋ย  
เมล็ดพันธุ์พืชผัก พ้นพันธุ์พืช ปุ๋ย เครื่องมืออุปกรณ์ ฯลฯ  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969 
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กิจกรรมที่ 72 

1. โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการย่อย ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ 
กิจกรรม สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
กิจกรรมย่อย   -  

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ครั้ง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

ฟาร์ม
ตัวอย่างฯ 
ในจังหวัด
นราธิวาส 

- เมือง 
ระแงะ 

เจาะไอร้อง 
แว้ง 

รือเสาะ 
สุไหงปาด ี
จะแนะ 
สุคิริน 

1 3 - 4 6,500 จังหวัด 

รวม   1 3 - 4 6,500 จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1) ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ             จังหวัด 
2) วางแผนการเยี่ยมเยียนและตดิตาม
ฟาร์มตัวอย่างฯ 

            จังหวัด 

3) ขออนุมัติโครงการและด าเนินการ
จัดซื้อ/จดัจ้าง 

            จังหวัด 

4) เยี่ยมยียนและตดิตาม ตามแผน 
T&V 

            จังหวัด 

5) สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน
ให้กรมฯ ทราบ 

            จังหวัด 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/
ค่าเบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าท่ี และ
หรือวัสดุอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

6,500 จังหวัด จนท.พัสด ุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 9.1  ประชุม/ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

9.2  วางแผนเยี่ยมเยียน/ติดตาม/นิเทศงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ และด าเนินการ 
ตามแผน 

9.3  รายงานผลการด าเนินงานพร้อมภาพกิจกรรม หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

10.  งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด  6,500 บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ  ดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมเยียน ติดตามและนิเทศงานเช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง , ค่าเบี้ยเลี้ยง รวมถึงวัสดุที่

เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969  
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กิจกรรมที่ 73 

1. โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการย่อย คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
กิจกรรม การด าเนินการเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
กิจกรรมย่อย จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - บาเจาะ 100 1 20,000 จังหวัด 
- - รือเสาะ    
- - ศรีสาคร    

รวม   100 1 20,000 จังหวัด 

หมายเหตุ : พื้นที่ด าเนินการก าหนดไว้เพื่อน าเข้าท่ีประชุมคณะท างานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทีใ่นพระราชานุเคราะหฯ์  
ระดับจังหวดัพิจารณา ท้ังนี้ พื้นที่การด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุม 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1) ก าหนดแผนการจดัคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ฯ โดยคัดเลือกพื้นที่ท่ีมีปญัหา
ด้านการเกษตรหลากหลาย 

            จังหวัด/อ าเภอ 

2) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯ ระดบัจังหวัด 

            จังหวัด 

3) ขออนุมัติด าเนินงานโครงการ             จังหวัด 
4) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่                          จังหวัด/อ าเภอ 
5) บันทึกข้อมูลการให้บริการ             จังหวัด/อ าเภอ

และหน่วยงานท่ี
บริการคลินิก 

6) ประเมินผลการให้บริการ             สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 

7) บันทึกผลการด าเนินงานในระบบ             สนง.กษจ. 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

8) การตดิตามการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง 

            หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

9) สรุปผลการด าเนินงาน             จังหวัด 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
คลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ และ
ปัจจัยการผลติเพื่อ
สนับสนุน
เกษตรกร จ านวน 
100 ราย 

20,000 จังหวัด จนท.พัสด ุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 9.1 การด าเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ให้ด าเนินการ ในรูปแบบปกติ
ก่อน รายละเอียดตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯสามารถ
ดาวโหลดได้ที่ http://www.royalagro.doae.go.th หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ไม่สามารถด าเนินการในรูปแบบปกติได้ ให้ปรับเปลี่ยน รูปแบบ 
การด าเนินงานเป็นให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต  หรือจัดท าเอกสารวิชาการให้ความรู้แก่บุคคลเป้าหมายได้  
โดยด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย 
และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ หากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid – 19) คลี่คลาย ให้ด าเนินการในรูปแบบปกติ  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ระดับจังหวัด พิจารณา  

9.2 คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด จัดประชุมเพ่ือพิจารณา
แผนการปฏิบัติงาน เช่น วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
ฯ และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

9.3 การก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
1) การก าหนดพ้ืนที่ เป้าหมาย  ส านักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัญหา 

ทางการเกษตร และความต้องการ ของเกษตรกร เป็นข้อมูลน าเสนอต่อคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ระดับจังหวัด  โดยให้พิจารณาต าบลที่มีปัญหาทางด้านการเกษตรหลากหลาย ต้องการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน หรือเป็นความต้องการ ของเกษตรกร โดยบูรณาการและออกหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหา
ลงในระดับพ้ืนที ่

2) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของพ้ืนที่ หลังจากคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา
นุเคราะห์ ฯ ระดับจังหวัด คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายได้แล้ว ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดทีมเป็นคณะลงไปศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาสภาพพ้ืนที่ และจัดล าดับ ความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย 

http://www.royalagro.doae.go.th/
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3) การคัดเลือกจุดที่ตั้งคลินิก ให้พิจารณาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) หรือสถานที่อ่ืนที่มีความพร้อมเป็นจุดตั้งคลินิก มีการคมนาคมสะดวก สามารถอ านวยความสะดวกแก่เกษตรกร 
ในการเดินทางมารับบริการ ทั้งนี้ การจัดงานแต่ละครั้งไม่จ าเป็นต้องครบทั้ง 11 คลินิก เน้นเฉพาะคลินิกท่ีมีปัญหา 
และหน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่ 

รายละเอียดกิจกรรมด้านคลินิกเกษตรที่เปิดให้บริการ ได้แก่ 
    1) คลินิกดิน ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านวิเคราะห์ ตรวจสอบดิน 
และปุ๋ย โดยกรมพัฒนาที่ดิน 
    2) คลินิกพืช ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านโรคและแมลง ศัตรูพืช วัชพืช
การเก็บเกี่ยวพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ การทดสอบความงอก การขาดธาตุอาหารพืช สารพิษตกค้าง 
วัตถุมีพิษทางการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตร 
   3) คลินิกข้าว ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคที่เกิดในข้าว การป้องกันและก าจัดแมลงศัตรู
ข้าว การก าจัดวัชพืชในนาข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้ข้าวพันธุ์ดี การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 
การบริการตรวจรับรอง GAP ข้าว การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากข้าว โดยกรมการข้าว 
    4) คลินิกปศุสัตว์ ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและการตรวจรักษา พยาบาลสัตว์  
การให้วัคซีน ท าหมันสัตว์ การผสมเทียม การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ 
   5) คลินิกประมง ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์น้ า การควบคุมโรคระบาด
ในสัตว์น้ า การตรวจคุณภาพน้ า และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยกรมประมง 
   6) คลินิกชลประทาน ให้ค าปรึกษา แนะน าการบริหารจัดการน้ า การพัฒนาแหล่งน้ า และการให้น้ า 
แก่พืชโดยกรมชลประทาน 

   7) คลินิกสหกรณ์  ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารงานในสหกรณ์ และให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   8) คลินิกบัญช ีให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดท าบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   9) คลินิกกฎหมาย ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานความรู้ด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
   10) คลินิกหม่อนไหม ให้ค าปรึกษา แนะน าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พันธุ์หม่อนที่ควรปลูก การตัดแต่ง
กิ่งและการดูแลรักษาแปลงหม่อน การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูหม่อน การดูแลรักษาผลหม่อนสุก  
และการท าชาใบหม่อน โดยกรมหม่อนไหม 

   11) คลินิกส่งเสริมการเกษตร ให้ค าปรึกษา แนะน า  การป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช การใช้ 
แมลงศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ า ตัวเบียน) เชื้อจุลินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ต่างๆ การผลิตและขยายพันธุ์พืช การสนับสนุน
พืช พันธุ์ดี การเลี้ยงผึ้ง ชันโรง และจิ้งหรีด การปลูกพืชบนพ้ืนที่สูง การซ่อมและการบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น 
เป็นต้น โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 
   12) คลินิกอื่นๆ คลินิกการยางแห่งประเทศไทย คลินิกฝนหลวง คลินิกเศรษฐกิจการเกษตรและคลินกิ
สาธารณสุข เป็นต้น 
  9.5 การประสานในระดับพ้ืนที่  ส านักงานเกษตรจังหวัดแจ้งก าหนดการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อขอให้อ านวยความสะดวกและขอความร่วมมือในการเตรียมการด้านสถานที่ 
  9.5 การเตรียมสถานที่ การจัดสถานที่ส าหรับพิธีเปิดงาน จัดตั้งจุดรับบัตรคิวและลงทะเบียน ของเกษตรกร
และประชาสัมพันธ์บริ เวณด้านหน้า สถานที่จัดคลินิก การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจ าคลินิก   
ป้ายตามประเภทของการให้บริการ 
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  9.5 การเตรียมเกษตรกร จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ก าหนดการ  
และขั้นตอนการให้บริการ การเตรียมตัวในการเข้ามารับบริการ เช่น การ เตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน  
การเก็บตัวอย่าง  (พืช ดิน สัตว์ และน้ า) ที่มีปัญหามารับบริการอย่างถูกต้อง 
  9.6 เน้นประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ทุกช่องทางก่อน
การจัดงานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และแจ้งให้ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์งานให้ทราบอย่างทั่วถึง 
  9.7 การให้บริการคลินิก 
   1) ให้เจ้าหน้าที่ สอบถามปัญหาและความต้องการมารับบริการของเกษตรกร บันทึกลงในบัตร
ทะเบียนประวัติการรับบริการ  (แบบคลินิก 01) และท าเครื่องหมายแสดงคลินิกที่เกษตรกรจะไปรั บบริการ 
ไว้ในแบบคลินิก 01 และฉีกส าเนาให้กับเกษตรกรน าไปรับบริการตามคลินิกที่ระบุไว้ 
   2) เจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกปัญหาที่เกษตรกรมาขอรับบริการ และผลการ ให้บริการลงในแบบ
คลินิก 02 
  9.8  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ด าเนินการประเมินผลการให้บริการคลินิกในการจั ดงาน 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ โดยการสัมภาษณ์เกษตรกร เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการคลินิก 
และการสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่ประเมินผล เสร็จแล้วรายงานส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์  
และส าเนาผลการประเมินให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
  9.9 บันทึกผลการด าเนินงานในระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ 
(https://clinickaset.doae.go.th) 
   1) ส านักงานเกษตรจังหวัดบันทึกข้อมูลบัตรทะเบียนประวัติ (แบบคลินิก 01) ลงในระบบข้อมูล
โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ (https://clinickaset.doae.go.th) ภายใน 15 วันท าการ  
   2) หน่วยงานที่ให้บริการคลินิกบันทึกข้อมูลบัตรรับบริการ (แบบคลินิก 02) เข้าสู่ระบบข้อมูล 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายใน 30 วันท าการ หลังจาก 
วันให้บริการ   
 9.10 หน่วยงานที่ให้บริการคลินิกเกษตรจะต้องวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา  เพ่ือวางแผนออกติดตาม
และให้บริการต่อเนื่องแก่เกษตรกร โดยทุกครั้งที่หน่วยงานที่ให้บริการคลินิกออกติดตาม ให้บริการต่อเนื่อง  
ให้บันทึกข้อมูลผลการให้บริการในแบบคลินิก 05   

10. งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 20,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  จ านวน 1 ครั้ง เป้าหมาย 100 ราย  

เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ และพิธีเปิด ค่าจัดกิจกรรม ค่าวัสดุปัจจัยการผลิตในการให้บริการเกษตรกร ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

ในกรณีไม่สามารถด าเนินงานในรูปแบบปกติได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต จัดท าเอกสารวิชาการให้ความรู้แก่เกษตรกรเป้าหมาย 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969  

https://clinickaset.doae.go.th/
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กิจกรรมที่ 74 

1. โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการย่อย คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
กิจกรรม การด าเนินการเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
กิจกรรมย่อย จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 2 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - จะแนะ 100 
 

2 20,000 จังหวัด 
- - ระแงะ    
- - ยี่งอ    

รวม   100 2 20,000 จังหวัด 

หมายเหตุ : พื้นที่ด าเนินการก าหนดไว้เพื่อน าเข้าท่ีประชุมคณะท างานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทีใ่นพระราชานุเคราะหฯ์ ระดับ
จังหวัดพิจารณา ท้ังนี้ พื้นที่การด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุม 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1) ก าหนดแผนการจดัคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ฯ โดยคัดเลือกพื้นที่ท่ีมีปญัหา
ด้านการเกษตรหลากหลาย 

            จังหวัด/อ าเภอ 

2) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯ ระดบัจังหวัด 

            จังหวัด 

3) ขออนุมัติด าเนินงานโครงการ             จังหวัด 
4) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่                          จังหวัด/อ าเภอ 
5) บันทึกข้อมูลการให้บริการ             จังหวัด/อ าเภอ

และหน่วยงานท่ี
บริการคลินิก 

6) ประเมินผลการให้บริการ             สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 

7) บันทึกผลการด าเนินงานในระบบ             สนง.กษจ. 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

8) การตดิตามการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง 

            หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

9) สรุปผลการด าเนินงาน             จังหวัด 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
คลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ และ
ปัจจัยการผลติเพื่อ
สนับสนุน
เกษตรกร จ านวน 
100 ราย 

20,000 จังหวัด จนท.พัสด ุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 9.1 การด าเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ให้ด าเนินการ ในรูปแบบปกติ
ก่อน รายละเอียดตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯสามารถ
ดาวโหลดได้ที่ http://www.royalagro.doae.go.th หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ไม่สามารถด าเนินการในรูปแบบปกติได้ ให้ปรับเปลี่ยน รูปแบบ 
การด าเนินงานเป็นให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต  หรือจัดท าเอกสารวิชาการให้ความรู้แก่บุคคลเป้าหมายได้  
โดยด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย 
และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ หากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid – 19) คลี่คลาย ให้ด าเนินการในรูปแบบปกติ  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ระดับจังหวัด พิจารณา  

9.2 คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด จัดประชุมเพ่ือพิจารณา
แผนการปฏิบัติงาน เช่น วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
ฯ และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

9.3 การก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
1) การก าหนดพ้ืนที่ เป้าหมาย  ส านักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัญหา 

ทางการเกษตร และความต้องการ ของเกษตรกร เป็นข้อมูลน าเสนอต่อคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ระดับจังหวัด  โดยให้พิจารณาต าบลที่มีปัญหาทางด้านการเกษตรหลากหลาย ต้องการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน หรือเป็นความต้องการ ของเกษตรกร โดยบูรณาการและออกหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหา
ลงในระดับพ้ืนที ่

2) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของพ้ืนที่ หลังจากคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา
นุเคราะห์ ฯ ระดับจังหวัด คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายได้แล้ว ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดทีมเป็นคณะลงไปศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาสภาพพ้ืนที่ และจัดล าดับ ความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย 

http://www.royalagro.doae.go.th/
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3) การคัดเลือกจุดที่ตั้งคลินิก ให้พิจารณาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) หรือสถานที่อ่ืนที่มีความพร้อมเป็นจุดตั้งคลินิก มีการคมนาคมสะดวก สามารถอ านวยความสะดวกแก่เกษตรกร 
ในการเดินทางมารับบริการ ทั้งนี้ การจัดงานแต่ละครั้งไม่จ าเป็นต้องครบทั้ง 11 คลินิก เน้นเฉพาะคลินิกท่ีมีปัญหา 
และหน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่ 

รายละเอียดกิจกรรมด้านคลินิกเกษตรที่เปิดให้บริการ ได้แก่ 
    1) คลินิกดิน ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านวิเคราะห์ ตรวจสอบดิน 
และปุ๋ย โดยกรมพัฒนาที่ดิน 
    2) คลินิกพืช ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านโรคและแมลง ศัตรูพืช วัชพืช
การเก็บเกี่ยวพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ การทดสอบความงอก การขาดธาตุอาหารพืช สารพิษตกค้าง 
วัตถุมีพิษทางการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตร 
   3) คลินิกข้าว ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคที่เกิดในข้าว การป้องกันและก าจัดแมลงศัตรู
ข้าว การก าจัดวัชพืชในนาข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้ข้าวพันธุ์ดี การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 
การบริการตรวจรับรอง GAP ข้าว การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากข้าว โดยกรมการข้าว 
    4) คลินิกปศุสัตว์ ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและการตรวจรักษา พยาบาลสัตว์  
การให้วัคซีน ท าหมันสัตว์ การผสมเทียม การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ 
   5) คลินิกประมง ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์น้ า การควบคุมโรคระบาด
ในสัตว์น้ า การตรวจคุณภาพน้ า และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยกรมประมง 
   6) คลินิกชลประทาน ให้ค าปรึกษา แนะน าการบริหารจัดการน้ า การพัฒนาแหล่งน้ า และการให้น้ า 
แก่พืชโดยกรมชลประทาน 

   7) คลินิกสหกรณ์  ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารงานในสหกรณ์ และให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   8) คลินิกบัญชี ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดท าบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   9) คลินิกกฎหมาย ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานความรู้ด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
   10) คลินิกหม่อนไหม ให้ค าปรึกษา แนะน าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พันธุ์หม่อนที่ควรปลูก การตัดแต่ง
กิ่งและการดูแลรักษาแปลงหม่อน การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูหม่อน การดูแลรักษาผลหม่อนสุก  
และการท าชาใบหม่อน โดยกรมหม่อนไหม 

   11) คลินิกส่งเสริมการเกษตร ให้ค าปรึกษา แนะน า  การป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช การใช้ 
แมลงศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ า ตัวเบียน) เชื้อจุลินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ต่างๆ การผลิตและขยายพันธุ์พืช การสนับสนุน
พืช พันธุ์ดี การเลี้ยงผึ้ง ชันโรง และจิ้งหรีด การปลูกพืชบนพ้ืนที่สูง การซ่อมและการบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น 
เป็นต้น โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 
   12) คลินิกอื่นๆ คลินิกการยางแห่งประเทศไทย คลินิกฝนหลวง คลินิกเศรษฐกิจการเกษตรและคลินกิ
สาธารณสุข เป็นต้น 
  9.5 การประสานในระดับพ้ืนที่  ส านักงานเกษตรจังหวัดแจ้งก าหนดการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อขอให้อ านวยความสะดวกและขอความร่วมมือในการเตรียมการด้านสถานที่ 
  9.5 การเตรียมสถานที่ การจัดสถานที่ส าหรับพิธีเปิดงาน จัดตั้งจุดรับบัตรคิวและลงทะเบียน ของเกษตรกร
และประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้า สถานที่จัดคลินิก การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจ าคลินิก   
ป้ายตามประเภทของการให้บริการ 
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  9.5 การเตรียมเกษตรกร จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ก าหนดการ  
และขั้นตอนการให้บริการ การเตรียมตัวในการเข้ามารับบริการ เช่น การเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน  
การเก็บตัวอย่าง  (พืช ดิน สัตว์ และน้ า) ที่มีปัญหามารับบริการอย่างถูกต้อง 
  9.6 เน้นประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ทุกช่องทางก่อน
การจัดงานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และแจ้งให้ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์งานให้ทราบอย่างทั่วถึง 
  9.7 การให้บริการคลินิก 
   1) ให้เจ้าหน้าที่ สอบถามปัญหาและความต้องการมารับบริการของเกษตรกร บันทึกลงในบัตร
ทะเบียนประวัติการรับบริการ  (แบบคลินิก 01) และท าเครื่องหมายแสดงคลินิกที่เกษตรกรจะไปรับบริการ  
ไว้ในแบบคลินิก 01 และฉีกส าเนาให้กับเกษตรกรน าไปรับบริการตามคลินิกที่ระบุไว้ 
   2) เจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกปัญหาที่เกษตรกรมาขอรับบริการ และผลการ ให้บริการลงในแบบ
คลินิก 02 
  9.8  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ด าเนินการประเมินผลการให้บริการคลินิกในการจัดงาน 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ โดยการสัมภาษณ์เกษตรกร เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการคลินิก 
และการสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่ประเมินผล เสร็จแล้วรายงานส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์  
และส าเนาผลการประเมินให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
  9.9 บันทึกผลการด าเนินงานในระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ 
(https://clinickaset.doae.go.th) 
   1) ส านักงานเกษตรจังหวัดบันทึกข้อมูลบัตรทะเบียนประวัติ (แบบคลินิก 01) ลงในระบบข้อมูล
โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ (https://clinickaset.doae.go.th) ภายใน 15 วันท าการ  
   2) หน่วยงานที่ให้บริการคลินิกบันทึกข้อมูลบัตรรับบริการ (แบบคลินิก 02) เข้าสู่ระบบข้อมูล 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายใน 30 วันท าการ หลังจาก  
วันให้บริการ   
 9.10 หน่วยงานที่ให้บริการคลินิกเกษตรจะต้องวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา  เพ่ือวางแผนออกติดตาม
และให้บริการต่อเนื่องแก่เกษตรกร โดยทุกครั้งที่หน่วยงานที่ให้บริการคลินิกออกติดตาม ให้บริการต่อเนื่อง  
ให้บันทึกข้อมูลผลการให้บริการในแบบคลินิก 05   

10. งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 20,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  จ านวน 1 ครั้ง เป้าหมาย 100 ราย  

เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ และพิธีเปิด ค่าจัดกิจกรรม ค่าวัสดุปัจจัยการผลิตในการให้บริการเกษตรกร ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

ในกรณีไม่สามารถด าเนินงานในรูปแบบปกติได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต จัดท าเอกสารวิชาการให้ความรู้แก่เกษตรกรเป้าหมาย 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969  

https://clinickaset.doae.go.th/
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กิจกรรมที่ 75 

1. โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการย่อย คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
กิจกรรม การด าเนินการเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
กิจกรรมย่อย จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 3 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - เจาะไอร้อง 100 3 20,000 จังหวัด 
- - สุไหงปาดี     
- - สุคิริน     

รวม   100 3 20,000 จังหวัด 

หมายเหตุ : พื้นที่ด าเนินการก าหนดไว้เพื่อน าเข้าท่ีประชุมคณะท างานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทีใ่นพระราชานุเคราะหฯ์ ระดับ
จังหวัดพิจารณา ท้ังนี้ พื้นที่การด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุม 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1) ก าหนดแผนการจดัคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ฯ โดยคัดเลือกพื้นที่ท่ีมีปญัหา
ด้านการเกษตรหลากหลาย 

            จังหวัด/อ าเภอ 

2) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯ ระดบัจังหวัด 

            จังหวัด 

3) ขออนุมัติด าเนินงานโครงการ             จังหวัด 
4) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่                          จังหวัด/อ าเภอ 
5) บันทึกข้อมูลการให้บริการ             จังหวัด/อ าเภอ

และหน่วยงานท่ี
บริการคลินิก 

6) ประเมินผลการให้บริการ             สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 

7) บันทึกผลการด าเนินงานในระบบ             สนง.กษจ. 



 

แผนปฏบิัติการงานสง่เสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 หน้า 180 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

8) การตดิตามการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง 

            หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

9) สรุปผลการด าเนินงาน             จังหวัด 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
คลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ และ
ปัจจัยการผลติเพื่อ
สนับสนุน
เกษตรกร จ านวน 
100 ราย 

20,000 จังหวัด จนท.พัสด ุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 9.1 การด าเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ให้ด าเนินการ ในรูปแบบปกติ
ก่อน รายละเอียดตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯสามารถ
ดาวโหลดได้ที่ http://www.royalagro.doae.go.th หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ไม่สามารถด าเนินการในรูปแบบปกติได้ ให้ปรับเปลี่ยน รูปแบบ 
การด าเนินงานเป็นให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต  หรือจัดท าเอกสารวิชาการให้ความรู้แก่บุคคลเป้าหมายได้  
โดยด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย 
และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ หากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid – 19) คลี่คลาย ให้ด าเนินการในรูปแบบปกติ  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ระดับจังหวัด พิจารณา  

9.2 คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด จัดประชุมเพ่ือพิจารณา
แผนการปฏิบัติงาน เช่น วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
ฯ และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

9.3 การก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
1) การก าหนดพ้ืนที่ เป้าหมาย  ส านักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัญหา 

ทางการเกษตร และความต้องการ ของเกษตรกร เป็นข้อมูลน าเสนอต่อคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ระดับจังหวัด  โดยให้พิจารณาต าบลที่มีปัญหาทางด้านการเกษตรหลากหลาย ต้องการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน หรือเป็นความต้องการ ของเกษตรกร โดยบูรณาการและออกหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหา
ลงในระดับพ้ืนที ่

2) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของพ้ืนที่ หลังจากคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา
นุเคราะห์ ฯ ระดับจังหวัด คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายได้แล้ว ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดทีมเป็นคณะลงไปศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาสภาพพ้ืนที่ และจัดล าดับ ความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย 

http://www.royalagro.doae.go.th/
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3) การคัดเลือกจุดที่ตั้งคลินิก ให้พิจารณาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) หรือสถานที่อ่ืนที่มีความพร้อมเป็นจุดตั้งคลินิก มีการคมนาคมสะดวก สามารถอ านวยความสะดวกแก่เกษตรกร 
ในการเดินทางมารับบริการ ทั้งนี้ การจัดงานแต่ละครั้งไม่จ าเป็นต้องครบทั้ง 11 คลินิก เน้นเฉพาะคลินิกท่ีมีปัญหา 
และหน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่ 

รายละเอียดกิจกรรมด้านคลินิกเกษตรที่เปิดให้บริการ ได้แก่ 
    1) คลินิกดิน ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านวิเคราะห์ ตรวจสอบดิน 
และปุ๋ย โดยกรมพัฒนาที่ดิน 
    2) คลินิกพืช ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านโรคและแมลง ศัตรูพืช วัชพืช
การเก็บเกี่ยวพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ การทดสอบความงอก การขาดธาตุอาหารพืช สารพิษตกค้าง 
วัตถุมีพิษทางการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตร 
   3) คลินิกข้าว ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคที่เกิดในข้าว การป้องกันและก าจัดแมลงศัตรู
ข้าว การก าจัดวัชพืชในนาข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้ข้าวพันธุ์ดี การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 
การบริการตรวจรับรอง GAP ข้าว การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากข้าว โดยกรมการข้าว 
    4) คลินิกปศุสัตว์ ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและการตรวจรักษา พยาบาลสัตว์  
การให้วัคซีน ท าหมันสัตว์ การผสมเทียม การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ 
   5) คลินิกประมง ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์น้ า การควบคุมโรคระบาด
ในสัตว์น้ า การตรวจคุณภาพน้ า และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยกรมประมง 
   6) คลินิกชลประทาน ให้ค าปรึกษา แนะน าการบริหารจัดการน้ า การพัฒนาแหล่งน้ า และการให้น้ า 
แก่พืชโดยกรมชลประทาน 

   7) คลินิกสหกรณ์  ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารงานในสหกรณ์ และให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   8) คลินิกบัญช ีให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดท าบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   9) คลินิกกฎหมาย ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานความรู้ด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
   10) คลินิกหม่อนไหม ให้ค าปรึกษา แนะน าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พันธุ์หม่อนที่ควรปลูก การตัดแต่ง
กิ่งและการดูแลรักษาแปลงหม่อน การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูหม่อน การดูแลรักษาผลหม่อนสุก  
และการท าชาใบหม่อน โดยกรมหม่อนไหม 

   11) คลินิกส่งเสริมการเกษตร ให้ค าปรึกษา แนะน า  การป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช การใช้ 
แมลงศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ า ตัวเบียน) เชื้อจุลินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ต่างๆ การผลิตและขยายพันธุ์พืช การสนับสนุน
พืช พันธุ์ดี การเลี้ยงผึ้ง ชันโรง และจิ้งหรีด การปลูกพืชบนพ้ืนที่สูง การซ่อมและการบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น 
เป็นต้น โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 
   12) คลินิกอื่นๆ คลินิกการยางแห่งประเทศไทย คลินิกฝนหลวง คลินิกเศรษฐกิจการเกษตรและคลินกิ
สาธารณสุข เป็นต้น 
  9.5 การประสานในระดับพ้ืนที่  ส านักงานเกษตรจังหวัดแจ้งก าหนดการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อขอให้อ านวยความสะดวกและขอความร่วมมือในการเตรียมการด้านสถานที่ 
  9.5 การเตรียมสถานที่ การจัดสถานที่ส าหรับพิธีเปิดงาน จัดตั้งจุดรับบัตรคิวและลงทะเบียน ของเกษตรกร
และประชาสัมพันธ์บริ เวณด้านหน้า สถานที่จัดคลินิก การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจ าคลินิก   
ป้ายตามประเภทของการให้บริการ 
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  9.5 การเตรียมเกษตรกร จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ก าหนดการ  
และขั้นตอนการให้บริการ การเตรียมตัวในการเข้ามารับบริการ เช่น การ เตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน  
การเก็บตัวอย่าง  (พืช ดิน สัตว์ และน้ า) ที่มีปัญหามารับบริการอย่างถูกต้อง 
  9.6 เน้นประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ทุกช่องทางก่อน
การจัดงานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และแจ้งให้ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์งานให้ทราบอย่างทั่วถึง 
  9.7 การให้บริการคลินิก 
   1) ให้เจ้าหน้าที่ สอบถามปัญหาและความต้องการมารับบริการของเกษตรกร บันทึกลงในบัตร
ทะเบียนประวัติการรับบริการ  (แบบคลินิก 01) และท าเครื่องหมายแสดงคลินิกที่เกษตรกรจะไปรั บบริการ 
ไว้ในแบบคลินิก 01 และฉีกส าเนาให้กับเกษตรกรน าไปรับบริการตามคลินิกที่ระบุไว้ 
   2) เจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกปัญหาที่เกษตรกรมาขอรับบริการ และผลการ ให้บริการลงในแบบ
คลินิก 02 
  9.8  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ด าเนินการประเมินผลการให้บริการคลินิกในการจั ดงาน 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ โดยการสัมภาษณ์เกษตรกร เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการคลินิก 
และการสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่ประเมินผล เสร็จแล้วรายงานส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์  
และส าเนาผลการประเมินให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
  9.9 บันทึกผลการด าเนินงานในระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ 
(https://clinickaset.doae.go.th) 
   1) ส านักงานเกษตรจังหวัดบันทึกข้อมูลบัตรทะเบียนประวัติ (แบบคลินิก 01) ลงในระบบข้อมูล
โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ (https://clinickaset.doae.go.th) ภายใน 15 วันท าการ  
   2) หน่วยงานที่ให้บริการคลินิกบันทึกข้อมูลบัตรรับบริการ (แบบคลินิก 02) เข้าสู่ระบบข้อมูล 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายใน 30 วันท าการ หลังจาก 
วันให้บริการ   
 9.10 หน่วยงานที่ให้บริการคลินิกเกษตรจะต้องวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา  เพ่ือวางแผนออกติดตาม
และให้บริการต่อเนื่องแก่เกษตรกร โดยทุกครั้งที่หน่วยงานที่ให้บริการคลินิกออกติดตาม ให้บริการต่อเนื่อง  
ให้บันทึกข้อมูลผลการให้บริการในแบบคลินิก 05   

10. งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 20,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  จ านวน 1 ครั้ง เป้าหมาย 100 ราย  

เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ และพิธีเปิด ค่าจัดกิจกรรม ค่าวัสดุปัจจัยการผลิตในการให้บริการเกษตรกร ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

ในกรณีไม่สามารถด าเนินงานในรูปแบบปกติได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต จัดท าเอกสารวิชาการให้ความรู้แก่เกษตรกรเป้าหมาย 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969 
  

https://clinickaset.doae.go.th/
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กิจกรรมที่ 76 

1. โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการย่อย คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
กิจกรรม การด าเนินการเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
กิจกรรมย่อย จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - เมืองนราธิวาส 100 4 20,000 จังหวัด 
- - ตากใบ     
- - สุไหงโก-ลก     
- - แว้ง     

รวม   100 4 20,000 จังหวัด 

หมายเหตุ : พื้นที่ด าเนินการก าหนดไว้เพื่อน าเข้าท่ีประชุมคณะท างานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทีใ่นพระราชานุเคราะหฯ์ ระดับ
จังหวัดพิจารณา ท้ังนี้ พื้นที่การด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุม 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1) ก าหนดแผนการจดัคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ฯ โดยคัดเลือกพื้นที่ท่ีมีปญัหา
ด้านการเกษตรหลากหลาย 

            จังหวัด/อ าเภอ 

2) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯ ระดบัจังหวัด 

            จังหวัด 

3) ขออนุมัติด าเนินงานโครงการ             จังหวัด 
4) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่                          จังหวัด/อ าเภอ 
5) บันทึกข้อมูลการให้บริการ             จังหวัด/อ าเภอ

และหน่วยงานท่ี
บริการคลินิก 

6) ประเมินผลการให้บริการ             สนง.เศรษฐกิจ
การเกษตร 



 

แผนปฏบิัติการงานสง่เสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 หน้า 184 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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) บันทึกผลการด าเนินงานในระบบ             สนง.กษจ.และ
หน่วยงานท่ี
บริการคลินิก 

8) การตดิตามการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง 

            หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

9) สรุปผลการด าเนินงาน             จังหวัด 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
คลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ และ
ปัจจัยการผลติเพื่อ
สนับสนุน
เกษตรกร จ านวน 
100 ราย 

20,000 จังหวัด จนท.พัสด ุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 9.1 การด าเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ให้ด าเนินการ ในรูปแบบปกติ
ก่อน รายละเอียดตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯสามารถ
ดาวโหลดได้ที่ http://www.royalagro.doae.go.th หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ไม่สามารถด าเนินการในรูปแบบปกติได้ ให้ปรับเปลี่ยน รูปแบบ 
การด าเนินงานเป็นให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต  หรือจัดท าเอกสารวิชาการให้ความรู้แก่บุคคลเป้าหมายได้  
โดยด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย 
และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ หากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid – 19) คลี่คลาย ให้ด าเนินการในรูปแบบปกติ  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ระดับจังหวัด พิจารณา  

9.2 คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด จัดประชุมเพ่ือพิจารณา
แผนการปฏิบัติงาน เช่น วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
ฯ และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

9.3 การก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
1) การก าหนดพ้ืนที่ เป้าหมาย  ส านักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัญหา 

ทางการเกษตร และความต้องการ ของเกษตรกร เป็นข้อมูลน าเสนอต่อคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ระดับจังหวัด  โดยให้พิจารณาต าบลที่มีปัญหาทางด้านการเกษตรหลากหลาย ต้องการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน หรือเป็นความต้องการ ของเกษตรกร โดยบูรณาการและออกหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหา
ลงในระดับพ้ืนที ่

http://www.royalagro.doae.go.th/
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2) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของพ้ืนที่ หลังจากคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา
นุเคราะห์ ฯ ระดับจังหวัด คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายได้แล้ว ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดทีมเป็นคณะลงไปศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาสภาพพ้ืนที่ และจัดล าดับ ความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย 

3) การคัดเลือกจุดที่ตั้งคลินิก ให้พิจารณาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) หรือสถานที่อ่ืนที่มีความพร้อมเป็นจุดตั้งคลินิก มีการคมนาคมสะดวก สามารถอ านวยความสะดวกแก่เกษตรกร 
ในการเดินทางมารับบริการ ทั้งนี้ การจัดงานแต่ละครั้งไม่จ าเป็นต้องครบทั้ง 11 คลินิก เน้นเฉพาะคลินิกท่ีมีปัญหา 
และหน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่ 

รายละเอียดกิจกรรมด้านคลินิกเกษตรที่เปิดให้บริการ ได้แก่ 
    1) คลินิกดิน ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านวิเคราะห์ ตรวจสอบดิน 
และปุ๋ย โดยกรมพัฒนาที่ดิน 
    2) คลินิกพืช ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านโรคและแมลง ศัตรูพืช วัชพืช
การเก็บเกี่ยวพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ การทดสอบความงอก การขาดธาตุอาหารพืช สารพิษตกค้าง 
วัตถุมีพิษทางการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตร 
   3) คลินิกข้าว ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคที่เกิดในข้าว การป้องกันและก าจัดแมลงศัตรู
ข้าว การก าจัดวัชพืชในนาข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้ข้าวพันธุ์ดี การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 
การบริการตรวจรับรอง GAP ข้าว การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากข้าว โดยกรมการข้าว 
    4) คลินิกปศุสัตว์ ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและการตรวจรักษา พยาบาลสัตว์  
การให้วัคซีน ท าหมันสัตว์ การผสมเทียม การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ 
   5) คลินิกประมง ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์น้ า การควบคุมโรคระบาด
ในสัตว์น้ า การตรวจคุณภาพน้ า และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยกรมประมง 
   6) คลินิกชลประทาน ให้ค าปรึกษา แนะน าการบริหารจัดการน้ า การพัฒนาแหล่งน้ า และการให้น้ า 
แก่พืชโดยกรมชลประทาน 

   7) คลินิกสหกรณ์  ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารงานในสหกรณ์ และให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   8) คลินิกบัญชี ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดท าบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   9) คลินิกกฎหมาย ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานความรู้ด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
   10) คลินิกหม่อนไหม ให้ค าปรึกษา แนะน าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พันธุ์หม่อนที่ควรปลูก การตัดแต่ง
กิ่งและการดูแลรักษาแปลงหม่อน การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูหม่อน การดูแลรักษาผลหม่อนสุก  
และการท าชาใบหม่อน โดยกรมหม่อนไหม 

   11) คลินิกส่งเสริมการเกษตร ให้ค าปรึกษา แนะน า  การป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช การใช้ 
แมลงศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ า ตัวเบียน) เชื้อจุลินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ต่างๆ การผลิตและขยายพันธุ์พืช การสนับสนุน
พืช พันธุ์ดี การเลี้ยงผึ้ง ชันโรง และจิ้งหรีด การปลูกพืชบนพ้ืนที่สูง การซ่อมและการบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น 
เป็นต้น โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 
   12) คลินิกอื่นๆ คลินิกการยางแห่งประเทศไทย คลินิกฝนหลวง คลินิกเศรษฐกิจการเกษตรและคลินกิ
สาธารณสุข เป็นต้น 
  9.5 การประสานในระดับพ้ืนที่  ส านักงานเกษตรจังหวัดแจ้งก าหนดการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อขอให้อ านวยความสะดวกและขอความร่วมมือในการเตรียมการด้านสถานที่ 
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  9.5 การเตรียมสถานที่ การจัดสถานที่ส าหรับพิธีเปิดงาน จัดตั้งจุดรับบัตรคิวและลงทะเบียน ของเกษตรกร
และประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้า สถานที่จัดคลินิก การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจ าคลินิก   
ป้ายตามประเภทของการให้บริการ 
  9.5 การเตรียมเกษตรกร จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ก าหนดการ  
และขั้นตอนการให้บริการ การเตรียมตัวในการเข้ามารับบริการ เช่น การเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน  
การเก็บตัวอย่าง  (พืช ดิน สัตว์ และน้ า) ที่มีปัญหามารับบริการอย่างถูกต้อง 
  9.6 เน้นประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ทุกช่องทางก่อน
การจัดงานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และแจ้งให้ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์งานให้ทราบอย่างทั่วถึง 
  9.7 การให้บริการคลินิก 
   1) ให้เจ้าหน้าที่ สอบถามปัญหาและความต้องการมารับบริการของเกษตรกร บันทึกลงในบัตร
ทะเบียนประวัติการรับบริการ  (แบบคลินิก 01) และท าเครื่องหมายแสดงคลินิกที่เกษตรกรจะไปรับบริการ  
ไว้ในแบบคลินิก 01 และฉีกส าเนาให้กับเกษตรกรน าไปรับบริการตามคลินิกที่ระบุไว้ 
   2) เจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกปัญหาที่เกษตรกรมาขอรับบริการ และผลการ ให้บริการลงในแบบ
คลินิก 02 
  9.8  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ด าเนินการประเมินผลการให้บริการคลินิกในการจัดงาน 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ โดยการสัมภาษณ์เกษตรกร เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการคลินิก 
และการสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่ประเมินผล เสร็จแล้วรายงานส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์  
และส าเนาผลการประเมินให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
  9.9 บันทึกผลการด าเนินงานในระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ 
(https://clinickaset.doae.go.th) 
   1) ส านักงานเกษตรจังหวัดบันทึกข้อมูลบัตรทะเบียนประวัติ (แบบคลินิก 01) ลงในระบบข้อมูล
โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ (https://clinickaset.doae.go.th) ภายใน 15 วันท าการ  
   2) หน่วยงานที่ให้บริการคลินิกบันทึกข้อมูลบัตรรับบริการ (แบบคลินิก 02) เข้าสู่ระบบข้อมูล 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายใน 30 วันท าการ หลังจากวันให้บริการ   
 9.10 หน่วยงานที่ให้บริการคลินิกเกษตรจะต้องวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา  เพ่ือวางแผนออกติดตาม
และให้บริการต่อเนื่องแก่เกษตรกร โดยทุกครั้งที่หน่วยงานที่ให้บริการคลินิกออกติดตาม ให้บริการต่อเนื่อง  
ให้บันทึกข้อมูลผลการให้บริการในแบบคลินิก 05   

10. งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 20,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  จ านวน 1 ครั้ง เป้าหมาย 100 ราย  

เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ และพิธีเปิด ค่าจัดกิจกรรม ค่าวัสดุปัจจัยการผลิตในการให้บริการเกษตรกร ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

ในกรณีไม่สามารถด าเนินงานในรูปแบบปกติได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต จัดท าเอกสารวิชาการให้ความรู้แก่เกษตรกรเป้าหมาย 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 

1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 

2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
โทรศัพท์ 095 037 1969 

https://clinickaset.doae.go.th/
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กิจกรรมที่ 77 
1. โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการย่อย เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

รร.ตชด.บ้านลลีานนท์ สุคิริน สุคิริน 12 1 4,800 อ าเภอ 
รร.ตชด.ท่าอากาศยาน โคกสะตอ รือเสาะ 12 1 4,800 อ าเภอ 

รร.ตชด.บ้านตืองอ ศรีบรรพต ศรีสาคร 12 1 4,800 อ าเภอ 
รร.ตชด.บ้านละโอ ศรีบรรพต ศรีสาคร 12 1 4,800 อ าเภอ 

รร.ตชด. บ้านไอร์บือแต ช้างเผือก จะแนะ 12 1 4,800 อ าเภอ 
รวม   60 1 24,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1) ชี้แจงรายละเอียดโครงการ             จังหวัด 
2) จัดท าแผนถ่ายทอดความรู้
ร่วมกับโรงเรียน (ก าหนดหลักสตูร) 

            อ าเภอ 

๓) ขออนุมัติโครงการและอนุมตัิ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

            อ าเภอ 

4) ด าเนินการถ่ายทอดความรู ้             อ าเภอ 
5) ติดตามให้ค าแนะน าในการ
ด าเนินงาน ประเมินผลเกษตรกร 

            จังหวัด/อ าเภอ 

6) รายงานผลการด าเนนิงานให้
จังหวัดทราบ และรายงานในระบบ 
E-Project 

            อ าเภอ 

7) รายงานผลการด าเนนิงานให้
กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

            จังหวัด 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การถ่ายทอดความรู้ 
จ านวน 60 ราย (2 
วัน) 

24,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 9.1 ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกับครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง 
 9.2 จัดท าหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการผลิตพืช การขยายพันธุ์พืช การผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช 
การป้องกันและก าจัดโรคแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน และการแปรรูปถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ 
การจัดท้าหลักสูตรถ่ายทอดความรู้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ บริบทของสังคม  และตรงตาม
ความต้องการของโรงเรียน 
 9.3  ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร ตามหลักสูตรที่ก าหนด โดยเป้าหมายประกอบด้วย ครู
เกษตรและครูประกอบอาหาร จ านวน 2 ราย นักเรียน 5 ราย และผู้ปกครอง 5 ราย รวม 12 ราย ต่อโรงเรียน 
(จ านวน 2 วัน) 
 9.4 เยี่ยมเยียน/ติดตาม ให้ค าแนะน าเกษตรกร อย่างต่อเนื่อง 
 9.5  เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รายงานผลในระบบ e - project และแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผล ของ
เกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ กสก.) 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 24,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เช่น ค่าอาหารกลางวัน, 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุในการฝึกอบรม (เอกสารประกอบการฝึกอบรม วัสดุสาธิต และอ่ืนๆ), 
ค่าตอบแทนวิทยากร  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969 
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กิจกรรมที่ 78 

1. โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการย่อย เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
กิจกรรม ส่งเสริมการจัดท าแปลงผลิตพืชในโรงเรียน 
กิจกรรมย่อย โรงเรียนสังกัด ตชด. 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(โรงเรียน) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

รร.ตชด.บ้านลลีานนท์ สุคิริน สุคิริน 1 1 - 2 10,000 อ าเภอ 
รร.ตชด.ท่าอากาศยาน โคกสะตอ รือเสาะ 1 1 - 2 10,000 อ าเภอ 
รร.ตชด.บ้านตืองอ ศรีบรรพต ศรีสาคร 1 1 - 2 10,000 อ าเภอ 
รร.ตชด.บ้านละโอ ศรีบรรพต ศรีสาคร 1 1 - 2 10,000 อ าเภอ 
รร.ตชด.บ้านไอรบ์ือแต ช้างเผือก จะแนะ 1 1 - 2 10,000 อ าเภอ 

รวม   5 1-2 50,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1) ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ              จังหวัด 
2) ส ารวจ/วิเคราะหศ์ักยภาพพื้นที่
โรงเรียน 

            อ าเภอ 

3) ประชุมวางแผนร่วมกับครู นักเรียน 
เพื่อจัดท าผังแปลง วางแผนการผลิต 

            อ าเภอ 

4) ขออนุมัติโครงการและขออนุมตัิ
จัดซื้อจัดจ้างปัจจัยการผลติ 

            อ าเภอ 

5) ส่งมอบปัจจัยแกโ่รงเรียน ร่วมกัน
จัดท าแปลงผลิตพืช และฐานเรยีนรู้ 

            อ าเภอ 

6) ร่วมจัดท าข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
แผนการผลติพืชและแผนประกอบ
อาหาร ร่วมกับโรงเรยีน 

            อ าเภอ 

7) ก ากับดูแลและให้ค าแนะน าการ
จัดท าแปลงผลิตพืช 

            จังหวัด/อ าเภอ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

8) อ าเภอรายงานแผนการผลิตพชื 
และแผนประกอบอาหาร ให้จังหวดั
ทราบ 

            อ าเภอ 

9) ติดตามให้ค าแนะน าในการ
ด าเนินงาน 

            จังหวัด/อ าเภอ 

10) รายงานสรปุผลการด าเนินงาน             อ าเภอ 
11) สรุปผลการด าเนินงานและ
รายงานให้กรมฯ ทราบ 

            จังหวัด 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าปัจจัยการผลิต
ตามความต้องการ
ของโรงเรียน เช่น 
ต้นพันธ์ุพืชผัก 
พันธุ์ไม้ผล ถ่ัว
เมลด็แห้ง จ านวน 
5 โรงเรียน 

50,000 อ าเภอ จนท.วัสด ุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1 ส ารวจ/วิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ของโรงเรียน และวางแผนส่งเสริมการจัดท าแปลงผลิตพืช  โดย

ออกแบบผังแปลงในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การผลิตแบบแปลง แบบภาชนะเหลือใช้ แบบยกแคร่ เป็นต้น 
9.2  ประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกับครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อวางแผนการผลิต จัดท า

แผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคและโภชนาการของนักเรียนได้รับสารอาหาร ที่ครบถ้วนเน้น
ให้นักเรียนบริโภคพืชที่ปลอดภัย หลากหลายชนิดทั้งพืชผักและไม้ผล การผลิตต้องมีความ ต่อเนื่องและมีผลผลิต
เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปีการศึกษา 

9.3  ส่งเสริมและฝึกปฏิบัติจริงในการจัดท าแปลงเกษตรแบบมีส่วนร่วม เน้นให้ครู นักเรียน  และ
ผู้ปกครอง เกิดกระบวนการเรียนรู้ มีความรู้ทักษะในด้านการเกษตร เช่น การผลิตพืชประเภทต่าง ๆ  การผลิตและ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืช และการป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน เป็นต้น 

9.4 จัดท าฐานเรียนรู้ด้านการผลิตพืชเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
9.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรตามความต้องการของโรงเรีย 
9.6 อ าเภอจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของทุกโรงเรียนจัดท าแผนการผลิตพืชผัก และแผนประกอบอาหารให้

เรียบร้อย และถือปฏิบัติตามแผน 
9.7  ให้ค าปรึกษาแนะน า ติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
9.8 รายงานแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แผนการผลิตพืชผัก และแผนการประกอบอาหาร

กลางวัน ให้จังหวัดทราบตามแผนที่ก าหนด 
9.9 รายงานผลการด าเนินงานพร้อมภาพกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 50,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
ค่าปัจจัยการผลิตด้านพืช เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก,  ต้นกล้าพันธุ์ไม้ผล,  ปุ๋ยอินทรีย์  ถั่วเมล็ดแห้ง,  และวัสดุ

ทางการเกษตรอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม และตรงตามความต้องการของโรงเรียน ฯลฯ  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969  
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กิจกรรมที่ 79 

1. โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการย่อย เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
กิจกรรม ส่งเสริมการจัดท าแปลงผลิตพืชในโรงเรียน 
กิจกรรมย่อย โรงเรียนสังกัด สพฐ. กศน. อิสลาม อบต. และ กทม. 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ 
ปริมาณ 

(โรงเรียน) 
ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

โรงเรียนบ้านท าเนียบ ล าภ ู เมืองนราธิวาส 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนบ้านปลักปลา ล าภ ู เมืองนราธิวาส 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนบ้านบางมะนาว กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนบ้านค่าย กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนเขาตันหยง 
มิตรภาพที่ 153 

กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 

โรงเรียนบ้านโคกสยา กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนบ้านหัวเขา กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนบ้านเปล กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนอสิลามบูรพาวิทยา กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม บางนาค เมืองนราธิวาส 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนนริันดรวิทยา บางปอ เมืองนราธิวาส 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนบ้านโคกศลิา กะลุวอ เมืองนราธิวาส 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนวดัพระพุทธ พร่อน ตากใบ 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนบ้านศาลาใหม ่ ศาลาใหม ่ ตากใบ 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนจรรยาอิสลาม ศาลาใหม ่ ตากใบ 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนสมานมิตรวิทยา ละหาร ยี่งอ 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนดารลุฮิกมะห ์ กาลิซา ระแงะ 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนดาราวิทยา ตันหยงมัส ระแงะ 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ โคกสะตอ รือเสาะ 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนอิบตีดาวิทยา บริจ๊ะ รือเสาะ 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนต้นตันหยง รือเสาะ รือเสาะ 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนบ้านป่าไผ ่ กาหลง ศรีสาคร 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนบ้านคีรรีาษฎร์
รังสฤษดิ ์

กาหลง ศรีสาคร 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
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พื้นที่ด าเนินการ 
ปริมาณ 

(โรงเรียน) 
ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

โรงเรียนบ้านปาหนัน ศรีสาคร ศรีสาคร 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
โรงเรียนอตัเตาพีกียะห ์
อิสลามยีะห ์

ซากอ ศรีสาคร 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 

โรงเรียนบ้านไอรโ์ซ ช้างเผือก จะแนะ 1 1 - 2 7,000 อ าเภอ 
รวม   27 1-2 189,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1) ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ              จังหวัด 
2) ส ารวจ/วิเคราะหศ์ักยภาพพื้นที่
โรงเรียน 

            อ าเภอ 

3) ประชุมวางแผนร่วมกับครู นักเรียน 
เพื่อจัดท าผังแปลง วางแผนการผลิต 

            อ าเภอ 

4) ขออนุมัติโครงการและขออนุมตัิ
จัดซื้อจัดจ้างปัจจัยการผลติ 

            อ าเภอ 

5) ส่งมอบปัจจัยแกโ่รงเรียน ร่วมกัน
จัดท าแปลงผลิตพืช และฐานเรยีนรู้ 

            อ าเภอ 

6) ร่วมจัดท าข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
แผนการผลติพืชและแผนประกอบ
อาหาร ร่วมกับโรงเรยีน 

            อ าเภอ 

7) ก ากับดูแลและให้ค าแนะน าการ
จัดท าแปลงผลิตพืช 

            จังหวัด/อ าเภอ 

8) อ าเภอรายงานแผนการผลิตพชื 
และแผนประกอบอาหาร ให้จังหวดั
ทราบ 

            อ าเภอ 

9) ติดตามให้ค าแนะน าในการ
ด าเนินงาน 

            จังหวัด/อ าเภอ 

10) รายงานสรปุผลการด าเนินงาน             อ าเภอ 
11) สรุปผลการด าเนินงานและ
รายงานให้กรมฯ ทราบ 

            จังหวัด 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าปัจจัยการผลิต
ตามความต้องการ
ของโรงเรียน เช่น 
ต้นพันธ์ุพืชผัก 
พันธุ์ไม้ผล ถ่ัว
เมลด็แห้ง จ านวน 
27 โรงเรียน 

189,000 อ าเภอ จนท.วัสด ุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1 ส ารวจ/วิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ของโรงเรียน และวางแผนส่งเสริมการจัดท าแปลงผลิตพืช  โดย

ออกแบบผังแปลงในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การผลิตแบบแปลง แบบภาชนะเหลือใช้ แบบยกแคร่ เป็นต้น 
9.2  ประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกับครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อวางแผนการผลิต จัดท า

แผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคและโภชนาการของนักเรียนได้รับสารอาหาร ที่ครบถ้วนเน้น
ให้นักเรียนบริโภคพืชที่ปลอดภัย หลากหลายชนิดทั้งพืชผักและไม้ผล การผลิตต้องมีความ ต่อเนื่องและมีผลผลิต
เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปีการศึกษา 

9.3  ส่งเสริมและฝึกปฏิบัติจริงในการจัดท าแปลงเกษตรแบบมีส่วนร่วม เน้นให้ครู นักเรียน  และ
ผู้ปกครอง เกิดกระบวนการเรียนรู้ มีความรู้ทักษะในด้านการเกษตร เช่น การผลิตพืชประเภทต่าง ๆ  การผลิตและ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืช และการป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน เป็นต้น 

9.4 จัดท าฐานเรียนรู้ด้านการผลิตพืชเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
9.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรตามความต้องการของโรงเรีย 
9.6 อ าเภอจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของทุกโรงเรียนจัดท าแผนการผลิตพืชผัก และแผนประกอบอาหารให้

เรียบร้อย และถือปฏิบัติตามแผน 
9.7  ให้ค าปรึกษาแนะน า ติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
9.8 รายงานแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แผนการผลิตพืชผัก และแผนการประกอบอาหาร

กลางวัน ให้จังหวัดทราบตามแผนที่ก าหนด 
9.9 รายงานผลการด าเนินงานพร้อมภาพกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 189,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
ค่าปัจจัยการผลิตด้านพืช เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก,  ต้นกล้าพันธุ์ไม้ผล,  ปุ๋ยอินทรีย์  ถั่วเมล็ดแห้ง,  และวัสดุ

ทางการเกษตรอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม และตรงตามความต้องการของโรงเรียน ฯลฯ  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969 
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กิจกรรมที่ 80 

1. โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการย่อย เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
กิจกรรม ขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ระดับครัวเรือนของหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
กิจกรรมย่อย โรงเรียนสังกัด ตชด. 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(หมู่บ้าน) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 
จัดซื้อจัด

จ้าง 

หมู่ที่  
ชื่อบ้าน 

ต าบล อ าเภอ 

หมู่ที่ 8 บ้านตะบิงรูโต๊ะ โคกสะตอ รือเสาะ 1 3 10,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 2 บ้านละโอ ศรีบรรพต ศรีสาคร 1 3 10,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 3 บ้านตืองอ ศรีบรรพต ศรีสาคร 1 3 10,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 6 บ้านลีนานนท์ สุคิริน สุคิริน 1 3 10,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 4 บ้านไอร์บือแต ช้างเผือก จะแนะ 1 3 10,000 อ าเภอ 

รวม   5 3 50,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1) ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ             จังหวัด 
2) คัดเลือกเกษตรกร และจัดท าแผน
ความต้องการของเกษตรกร 

             

3) ขออนุมัติด าเนินโครงการและ
สนับสนุนปัจจัยการผลติตามแผน
ความต้องการ 

            อ าเภอ 

4) ส่งเสริมความรู/้พัฒนาอาชีพ             อ าเภอ 
5) เยี่ยมเยียน/ให้ค าแนะน า และ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

            อ าเภอ/จังหวัด 

6) รายงานผลการด าเนินงาน และ
รายงานในระบบ e-project 

            อ าเภอ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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) รายงานผลการด าเนินงานให้กรม
ส่งเสริมการเกษตรทราบ 

            จังหวัด 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าปัจจัยการผลิต
ตามแผนความ
ต้องการของ
เกษตรกร จ านวน 
5 หมู่บ้าน 

50,000 อ าเภอ จนท.วัสด ุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1 คัดเลือกหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในโครงการฯ  

 9.2 คัดเลือกเกษตรกรที่ตั้งใจน าองค์ความรู้จากโรงเรียนไปปฏิบัติที่บ้าน จ านวน 20 ราย ต่อหมู่บ้าน 
 9.3 จัดท าแผนความต้องการของเกษตรกร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนความต้องการ 
 9.4  ด าเนินการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพ่ือขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ระดับครัวเรือนของ
หมู่บ้าน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมให้
ค าปรึกษา ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 9.5 แจ้งรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2565 เพ่ือรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป 
 9.6  เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รายงานผลในระบบ e - project และแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลของ
เกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ กสก.) 
 

10.  งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด  50,000 บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ  ดังนี้ 
 ค่าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรตามแผนความต้องการ เช่น ต้นพันธุ์พืช เมล็ด
พันธุ์ หรือวัสดุทางการเกษตรอื่นๆ  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969 
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กิจกรรมที่ 81 

1. โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการย่อย เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
กิจกรรม สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - จังหวัดนราธิวาส - 3 - 4 10,000 จังหวัด 
รวม  จังหวัดนราธิวาส - 3 - 4 10,000 จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. ก าหนดแผนการขับเคลื่อนโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ( ประชุม/ 
เยี่ยม/ติดตาม ) 

            จังหวัด 

2. ขออนุมัติโครงการ             จังหวัด 
3. ด าเนินการตามแผน             จังหวัด 
4. สรปุผลการด าเนินงานและรายงาน
ให้กรมส่งเสรมิการเกษตรทราบ 

            จังหวัด 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ ให้
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 

10,000 จังหวัด จนท.พัสด ุ             
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9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 9.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดก าหนดแผนการขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตาม
พระราชด าริ เช่น การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันระดับอ าเภอ 
แผนการเยี่ยมเยี่ยน/การติดตาม การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการฯ 
 9.2 ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพ่ือชี้แจงรูปแบบการจัดท าข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน การจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน และแผนกานการขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 9.3 ส านักงานงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ เยี่ยมเยี่ยม/ติดตาม การด าเนินงานของ
โรงเรียนในโครงการฯ จ านวน 32 โรงเรียน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 9.4 ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดหรือระดับอ าเภอ ท าข่าวประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
โครงการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ข่าว 
 9.5 รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน และจัดท าเป็นรูปเล่มเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 9.6 กรณีได้รับแจ้งเรื่องการรับเสด็จฯ ให้จัดท าเอกสารถวายรายงานเป็นรูปเล่ม โดยเป็นฉบับเตรียมถวายฯ 
จ านวน 2 เล่ม ต่อโรงเรียน 
 9.7 ส่งข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน และรายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 10,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเยี่ยมเยียนและติดตามงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน รายงานผลการด าเนินงาน  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969 
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แผนงานยทุธศาสตร์เพือ่สนับสนนุด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 

 (5) 
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กิจกรรมที่ 82 
1.  โครงการ  ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

 โครงการย่อย - 
     กิจกรรม  ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  จัดเวทีที่ 1 สร้างการรับรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย และถ่ายทอด 
                 ความรู้ด้านเคหกิจเกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย   
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายเอนก  ศรีชาติ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

หมู่ที่ 2 พร่อน ตากใบ 10 1 2,000 อ าเภอ 
รวม   10 1 2,000 อ าเภอ 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             อ าเภอ 
3. คัดเลือกเกษตรกรและ
เครือข่าย 

            อ าเภอ 

4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. ด าเนินการจัดกระบวนการ
เรียนรูฯ้ 

            อ าเภอ 

7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/จังหวัด/
อ าเภอ 

8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ฯ 

2,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

รวม 2,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 ขั้นเตรียมการ  
 1) ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานโครงการฯ แก่ทีมงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

 2) แจ้ง วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เวทีที่ 1 แก่กลุ่มเป้าหมาย และชุมชนทราบ 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน   
 ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย การประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน และถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจเกษตรเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย เช่น การสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
ทางการเกษตร การจัดการสุขภาวะที่ดีในครัวเรือนและการประกอบอาชีพทางการเกษตรส าหรับเกษตรกรสูงวัย เป็นต้น   
 วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างการรับรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย และถ่ายทอดความรู้ 
ด้านเคหกิจเกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
 องค์ความรู้ที่จ าเป็น   
 1) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
 2) การประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน 
 3) การส่งเสริมเคหกิจเกษตร   
 4) การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  เครื่องมือที่ใช้จัดกระบวนการฯ : เช่น บัตรค า แผนผังต้นไม้ แผนที่ความคิด (Mind Map) เส้นแบ่งเวลา 
(Time Line) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) เป็นต้น 
10.  งบประมาณ   
    งบประมาณทั้งหมด 2,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีที่ 1 สร้างการรับรู้เพ่ือเตรียมความพร้อม 
เข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย และถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจเกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย  
 ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอบรม ค่าจัดท าเอกสารต่าง ๆ  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงาน เป็นต้น  
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
     โทรศัพท์ 073 - 532220 โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นายเอนก  ศรีชาติ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 087-3968689
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กิจกรรมที่ 83 
1.  โครงการ  ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

 โครงการย่อย - 
     กิจกรรม  ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  จัดเวทีที่ 2 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ศักยภาพตนเองเพ่ือจัดท าแผนการจัดการ 
                 บ้านเกษตรสมบูรณ์ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม   
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายเอนก  ศรีชาติ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

หมู่ที่ 2 พร่อน ตากใบ 10 1 2,000 อ าเภอ 
รวม   10 1 2,000 อ าเภอ 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             อ าเภอ 
3. คัดเลือกเกษตรกรและ
เครือข่าย 

            อ าเภอ 

4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. ด าเนินการจัดกระบวนการ
เรียนรูฯ้ 

            อ าเภอ 

7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/จังหวัด/
อ าเภอ 

8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
              

 

  



 

แผนปฏบิัติการงานสง่เสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 หน้า 203 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการ  
จัดกระบวนการเรียนรู้ฯ 

2,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

รวม 2,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 ขั้นเตรียมการ  
 ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ ติดต่อประสานวิทยากร และแจ้ง วัน เวลา สถานที่ในการ 
จัดกระบวนการเรียนรู้เวทีที่ 2 แก่กลุ่มเป้าหมายและชุมชนทราบ 

  องค์ความรู้ที่จ าเป็น   
  1) ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ  
  2) ทักษะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
 3) การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
  4) การจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์  
 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ : เช่น การบรรยาย การศึกษาจากสถานที่จริง และการฝึกปฏิบัติ เป็นต้น 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน   
 ส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือประเมิน
สถานการณ์ และวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง เพ่ือจัดท าแผนส่งเสริมการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ในครัวเรือนเกษตร
สูงวัยแบบมีส่วนร่วม 

 ผลที่เกิดขึ้น (Output)  
 แผนส่งเสริมการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วมของผู้เข้าเข้าร่วมโครงการ 
  ส านักงานเกษตรอ าเภอรายงานผลการด าเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรู้เวทีที่ 1 และการจัด
กระบวนการเรียนรู้เวทีที่ 2  ตามแบบรายงาน เกษตรสูงวัย 1 ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบภายในเดือน
มกราคม 2565  

10.  งบประมาณ     
    งบประมาณท้ังหมด 2,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีที่ 2 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ศักยภาพ
ตนเองเพ่ือจัดท าแผนการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม  ถัวจ่ายทุกรายการ 
ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอบรม ค่าจัดท าเอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เช่น 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงาน เป็นต้น  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
     โทรศัพท์ 073 - 532220 โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นายเอนก  ศรีชาติ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 087-3968689
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กิจกรรมที่ 84 
1.  โครงการ  ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

 โครงการย่อย - 
     กิจกรรม  ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  จัดเวทีที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การจัดตั้งกองทุน และการจัดท าแผนเพ่ือสร้างรายได้เสริม 
                จากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม   
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายเอนก  ศรีชาติ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

หมู่ที่ 2 พร่อน ตากใบ 10 2 2,000 อ าเภอ 
รวม   10 2 2,000 อ าเภอ 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             อ าเภอ 
3. คัดเลือกเกษตรกรและเครือข่าย             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. ด าเนินการจัดกระบวนการเรยีนรู้             อ าเภอ 
7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/จังหวัด/

อ าเภอ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการ  
จัดกระบวนการเรียนรู้ฯ 

2,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

รวม 2,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 ขั้นเตรียมการ  
 1) ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานโครงการฯ แก่ทีมงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

 2) แจ้ง วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เวทีที่ 1 แก่กลุ่มเป้าหมาย และชุมชนทราบ 

 องค์ความรู้ที่จ าเป็น   
 1) การส่งเสริมการรวมกลุ่ม  
 2) การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการผลิต  
 3) การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร   
 4) การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
  เครื่องมือที่ใช้จัดกระบวนการฯ : เช่น บัตรค า แผนผังต้นไม้ แผนที่ความคิด (Mind Map) เส้นแบ่งเวลา 
(Time Line) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) เป็นต้น 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน   ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ ดังนี้ 
 1) จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับการส่งเสริมการรวมกลุ่ม                  
การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการผลิต การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร                 
แบบมีส่วนร่วม เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ 
 2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด อ าเภอ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร หรือกลุ่มส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร ตามความเหมาะสม 
 3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด อ าเภอ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันประเมิน และวิเคราะห์
สถานการณ์ และจัดท าแผนด าเนินกิจกรรมสร้างรายได้ของกลุ่ม 
 4) ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันเสนอองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะตามแผนจัดท าแผน 
ด าเนินกิจกรรมสร้างรายได้ของกลุ่ม เพ่ือใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เวทีที่ 2  
 5) จัดท าแผนการจัดซื้อปัจจัยการผลิตเพ่ือด าเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ 
ในกลุ่มเกษตรสูงวัย ให้สอดคล้องกับแผนฯ ในข้อ 3) และความต้องการของกลุ่มฯ ในการด าเนินกิจกรรม 
ด้านการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในกลุ่มเกษตรสูงวัย  
 ผลที่เกิดขึน้ (Output)  
 ผลที่จะได้รับจากการด าเนินงานจัดกระบวนการเรียนรู้ในเวทีที่ 1 ประกอบด้วย 
 1) มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หรือกลุ่มส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร  
 2) มีแผนด าเนินกิจกรรมสร้างรายได้ของกลุ่ม 
 3) องค์ความรู้ที่ต้องการ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เวทีที่ 2 
 4) แผนการจัดซื้อปัจจัยการผลิตเพ่ือด าเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริม จากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย 
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10.  งบประมาณ     
    งบประมาณทั้งหมด 2,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การจัดตั้งกองทุน 
และการจัดท าแผนเ พ่ือสร้ างรายได้ เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสู งวัยแบบมีส่วนร่ วม  
ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอบรม ค่าจัดท าเอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงาน เป็นต้น  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
     โทรศัพท์ 073 - 532220 โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นายเอนก  ศรีชาติ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 087-3968689
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กิจกรรมที่ 85 
1.  โครงการ  ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

 โครงการย่อย - 
     กิจกรรม  ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  จัดเวทีที่ 2 พัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร เพ่ือสร้างรายได้เสริมจาก 
                 การประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย   
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายเอนก  ศรีชาติ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

หมู่ที่ 2 พร่อน ตากใบ 10 2 4,000 อ าเภอ 
รวม   10 2 4,000 อ าเภอ 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             อ าเภอ 
3. คัดเลือกเกษตรกรและเครือข่าย             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. ด าเนินการจัดกระบวนการเรยีนรู้ฯ             อ าเภอ 
7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/

จังหวัด/อ าเภอ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการ  
จัดกระบวนการเรียนรู้ฯ 

4,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

รวม 4,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน 
 ขั้นเตรียมการ  
 ส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ ติดต่อ ประสาน และจัดหาวิทยากร 
ตามแผนฯ ที่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้เวทีที่ 1 และแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เวทีที่ 2 แก่กลุ่มเป้าหมายและชุมชนทราบ 
 องค์ความรู้ที่จ าเป็น   
  1) ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ  
  2) ทักษะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
  3) ความรู้ด้านเคหกิจเกษตร เช่น การสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน การเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร และการจัดการสุขภาวะที่ดีในการประกอบอาชีพทางการเกษตรส าหรับเกษตรกรสูงวัย เป็นต้น  
 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ : เช่น การบรรยาย การสาธิตและฝึกปฏิบัติ เป็นต้น 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน   
 ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือพัฒนาทักษะ 
ด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร เพ่ือสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอ รายงานผลการด าเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรู้เวทีที่ 1 และการจัด
กระบวนการเรียนรู้เวทีที่ 2 ตามแบบรายงานเกษตรสูงวัย 2 ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบภายใน 
เดือนมีนาคม 2565   

10.  งบประมาณ   
    งบประมาณทั้งหมด 4,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีที่ 2 พัฒนาทักษะด้านการเกษตร 
และเคหกิจเกษตร เพ่ือสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย  ถัวจ่ายทุกรายการ  
ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอบรม ค่าจัดท าเอกสารต่าง ๆ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงาน เป็นต้น    

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
     โทรศัพท์ 073 - 532220 โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นายเอนก  ศรีชาติ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 087-3968689
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กิจกรรมที่ 86 
1.  โครงการ  ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

 โครงการย่อย - 
     กิจกรรม  ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อด าเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ 
                 ในกลุ่มเกษตรสูงวัย   
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายเอนก  ศรีชาติ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(กลุ่ม) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

หมู่ที่ 2 พร่อน ตากใบ 1 3 - 4 30,000 อ าเภอ 
รวม   1 3 - 4 30,000 อ าเภอ 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             อ าเภอ 
3. คัดเลือกเกษตรกรและเครือข่าย             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. ด าเนินการสนับสนุน             อ าเภอ 
7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/

จังหวัด/อ าเภอ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

30,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

รวม 30,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 ขั้นเตรียมการ  
 ส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ เตรียมแผน/รายการจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์/
ปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นในด าเนินกิจกรรม (ข้อสรุปจากกิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้เวทีที่ 1) 
   ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 1) จัดจ าแนกหมวดหมู่ของเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมสร้างรายได้
เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย ตามงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน                 
 2) จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ตามความต้องการของกลุ่ม ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุน โดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 3) จัดท าบัญชีรายการสิ่งของที่จัดซื้อของกลุ่ม 
 4) ท าการส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 ขั้นตอนหลังการด าเนินงาน 
  เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานในกิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือด าเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจาก
การประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนร่วมกันสรุปผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม 
และวางแผนการด าเนินงานให้เกิดความต่อเนื่อง 
 ผลที่เกิดขึ้น (Output)  

มีกิจกรรมสร้างอาชีพและมีรายได้เพ่ิมจากการด าเนินกิจกรรม 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ตามแบบรายงานเกษตรสูงวัย 3 พร้อม CD  
ไฟล์ภาพการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม จ านวน 1 ชุด ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในเดือนกรกฎาคม 
2565  

10.  งบประมาณ  
    งบประมาณทั้งหมด 30,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือด าเนินกิจกรรม 
สร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัยตามความต้องการของกลุ่ม 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
     โทรศัพท์ 073 - 532220 โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นายเอนก  ศรีชาติ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

     โทรศัพท์ 087-3968689 
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แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแก้ไขปญัหา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 (6) 
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กิจกรรมที่  87 
1.  โครงการ  ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 โครงการย่อย พัฒนาตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่เสริมสร้างความมั่นคงรายได้ 
     กิจกรรม  จัดเวทีชุมชน 
     กิจกรรมย่อย - 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) งานต าบลมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางณิชาภัทร ดุลยกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พ้ืนที่ด าเนินการ ปริมาณ
(รายการ) 

ไตรมาส 
ที่ด าเนิน 

การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งวดที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ด าเนิน 

การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

* งวดที่ 2 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซ้ือจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อ

บ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

  เมืองนราธิวาส 3 คร้ัง 1 - 2 20,000 4 10,000 อ าเภอ 
  ตากใบ 3 คร้ัง 1 - 2 20,000 4 10,000 อ าเภอ 
  บาเจาะ 3 คร้ัง 1 - 2 20,000 4 10,000 อ าเภอ 
  ยี่งอ 3 คร้ัง 1 - 2 20,000 4 10,000 อ าเภอ 
  ระแงะ 3 คร้ัง 1 - 2 20,000 4 10,000 อ าเภอ 
  รือเสาะ 3 คร้ัง 1 - 2 20,000 4 10,000 อ าเภอ 
  ศรีสาคร 3 คร้ัง 1 - 2 20,000 4 10,000 อ าเภอ 
  แว้ง 3 คร้ัง 1 - 2 20,000 4 10,000 อ าเภอ 
  สุคิริน 3 คร้ัง 1 - 2 20,000 4 10,000 อ าเภอ 
  สุไหงโก-ลก 3 คร้ัง 1 - 2 20,000 4 10,000 อ าเภอ 
  สุไหงปาด ี 3 คร้ัง 1 - 2 20,000 4 10,000 อ าเภอ 
  จะแนะ 3 คร้ัง 1 - 2 20,000 4 10,000 อ าเภอ 
  เจาะไอร้อง 3 คร้ัง 1 - 2 20,000 4 10,000 อ าเภอ 
จ านวน 13 อ าเภอ 13 จุด รวม 39 ครั้ง 1 - 2 260,000 4 130,000 อ าเภอ 

 
7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ             จังหวัด 

2. ประชุมชี้แจงโครงการ             จังหวัด 

3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด/อ าเภอ 
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 

5. ด าเนินกิจกรรมจัดเวทีชุมชน             อ าเภอ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

6. รายงานผล/สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            จังหวัด/ 
อ าเภอ 

 
8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ การ ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

- ค่าใช้จ่าย
ส าหรับจัดเวที
ชุมชน เพื่อ
วิเคราะห์คน/
พื้นที่/สนิค้า 
พร้อมทั้งวาง
แผนการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม 
จ านวน 3 คร้ัง 

390,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

รวม 390,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             
 

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  รายละเอียดดังนี้ 
 1) ส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินงานโครงการตามพ้ืนที่เป้าหมายที่ ศอ.บต. 
ก าหนดปี 2565 ก่อน กรณีได้ด าเนินการแล้วในปี 2564 ให้เลือกในปี 2563-2564 ผ่านสภาต าบลสันติสุข 
(ตามเอกสารแนบท้าย) 
 2) วางแผนเตรียมการและประสานหน่วยงานภาคี เครือข่าย ในพ้ืนที่เข้าร่วมเวที 
  3) จัดเวทีชุมชนตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ เพ่ือวิเคราะห์คน/พ้ืนที่/สินค้า พร้อมทั้งวาง
แผนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม จ านวน 3 ครั้ง และรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา (ครั้งที่ 1 วิเคราะห์
ชุมชนและวางแผนการด าเนินงาน ครั้งที่ 2 ลงมือส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 3 คืนข้อมูลสู่ชุมชน) 
 3) ก าหนดแผนการถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการของชุมชน และเป้าหมายการพัฒนา 
 4) จัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาตามความต้องการของพ้ืนที่  

5) สรุปผลการด าเนินงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 390,000 บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีชุมชน เพ่ือพัฒนาตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่เสริมสร้างความมั่นคง

รายได้ อ าเภอละ 1 จุด ๆ ละ 3 ครั้งๆ ละ 70 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุส าหรับจัดเวที และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073 – 532 218 
โทรสาร 073 – 532 217 
 2. นางณิชาภัทร  ดุลยกุล  นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
โทรศัพท์ 08 – 1328 – 3833, E-mail : narathiwat@doae.go.th 

mailto:narathiwat@doae.go.th
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กำรพัฒนำงำนส่งเสริมกำรเกษตรเชิงพื้นที 
“กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ 

โดยชุมชนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมลงมือท า 
ร่วมรับผลที่เกิดขึ้น” 

“ปัญหำของกำรพัฒนำ”  
 การส่งเสริมการเกษตรในระยะเวลาที่ผ่านมา มีการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทั้งในลักษณะ รายบุคคล 
(Individual Approach) การส่งเสริมรายกลุ่ม (Group Approach) ตลอดจนการส่งเสริมให้เกษตรกรบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Commodity Approach) แต่การด าเนินงานในพ้ืนที่ ยังขาดการก าหนด
เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ชัดเจนร่วมกัน โดยแต่ละโครงการต่างก าหนดพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายของตนเอง ขาดการ
เชื่อมร้อยกระบวนการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ที่เป็นรูปธรรม และขาดการเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาจากต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง “กำรใช้กลไกงำนส่งเสริมกำรเกษตร” เพ่ือให้เกิดการพัฒนากระบวนการท างาน ที่เป็น
กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เป้าหมาย และร่วมกันพัฒนาชุมชนเกษตรให้มีความ
เข้มแข็งตามศักยภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในระยะยาว กรมส่งเสริมการเกษตรจึง
ได้จัดท า โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ (Area-based Approach) ซึ่งมีแนวคิดหลัก คือ การ
ท างานส่งเสริมการเกษตรโดยใช้พ้ืนที่ เป็นตัวตั้งในการพัฒนา โดยมีกลไกการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรที่
ส าคัญในพ้ืนที่ คือ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่จะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของชุมชน วิสำหกิจ
ชุมชน องค์กรธุรกิจชุมชนที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และแปลงใหญ่ ที่เป็นการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรเพ่ือการผลิต และบริหารจัดการร่วมกัน ได้มีเวทีในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างการเชื่อมโยง 
ประสานงานและขยายเครือข่ายการพัฒนาให้ครอบคลุมกลุ่มต่าง ๆ ของชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุว
เกษตรกร เพ่ือร่วมกัน ก าหนดเป้าหมายและแผนพัฒนาของตนเอง ตลอดจนสร้างการบูรณาการการท างานของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน มีการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยปี 2562 
ก าหนดพ้ืนที่ในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่น าร่อง 6 จังหวัด คือ 1) แปลงใหญ่ผักปลอดภัย 
อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 2) วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ าหอม ต าบลดอนมะโนราและต าบลจอมปลวก 
อ าเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม 3) วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอม ต าบลบางตลาด อ าเภอคลอง
เขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 4) แปลงใหญ่ผัก อ าเภอนามัน จังหวัดกาฬสินธุ์ 5) แปลงใหญ่มังคุด อ าเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 6) อะโวคาโดพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก เพ่ือเป็นต้นแบบการท างานส่งเสริม
การเกษตรแบบบูรณาการที่มีการเชื่อมโยงการท างานโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก สามารถน าไปขยายผลสู่พ้ืนที่อ่ืนต่อไป  

“กระบวนกำรพัฒนำที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก”  
 ในการด าเนินงานโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ จะให้ความส าคัญกับ “กำรสร้ำงกระบวนกำรมี
ส่วนร่วม” เพ่ือให้เกษตรกรเกิด “ควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ” ซึ่งจะน าไปสู่การปรับ แนวคิด (Mindset) ของเกษตรกร
และเจ้าหน้าที่ในการสร้างกระบวนการพัฒนาพื้นที่แบบพ่ึงพาตนเองผ่านการจัดเวทีชุมชนจ านวน 3 เวท ี
 กระบวนการพัฒนาในพ้ืนที่ จะเริ่มต้นในเวทีแรก ซึ่งทีมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความ
สะดวก (Facilitator) ชักชวนคนในชุมชนมาพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือให้เกิด “กำรจัดควำมสัมพันธ์ใหม่
ของคนในพื้นที่” จากต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างท ามาหาวิธีการท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายเสริมพลังซึ่งกันและกัน 
โดย “กำรก ำหนดเป้ำหมำยร่วม” ของการพัฒนาพ้ืนที่ที่มุ่งเน้นการพ่ึงพาตนเอง แล้วจึง “วิเครำะห์ข้อมูลและ
สถำนกำรณ์ของพื้นที่” ด้วยเครื่องมือ Supply Chain Analysis เพ่ือ น าไปสู่“กำรวำงแผนพัฒนำกำรเกษตรของ
ตนเอง” ที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการ
ทุนทั้งคน เงิน ทรัพยากรของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการ
แก้ปัญหาของพ้ืนที่ การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการน าศักยภาพ จุดแข็งของพ้ืนที่มาขยายผล  
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 จากนั้นในเวทีที่  2 จะเป็นการ “แสวงหำควำมร่วมมือ” จากภาคีเครือข่าย โดยการใช้ Venn Diagram  
เป็นเครื่องมือวิ เคราะห์รูปแบบและการจัดความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายทั้ ง ในและนอกพ้ืนที่  แล้วจึง  
“ร่วมลงมือท ำ” ตามแผนพัฒนาที่ก าหนดร่วมกัน ชุมชนต้องร่วมกันด าเนินกิจกรรม และก าหนดกฎ กติกาต่าง ๆ  
ในการบริหารจัดการกิจการของตนเอง โดยมีการแต่งตั้งเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนเป็นคณะกรรมการบริหาร โครงการ
ระดับพ้ืนที่ ให้เป็นแกนหลักด าเนินการ และมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ เช่น การบริหาร
จัดการกลุ่มและเครือข่าย รวมทั้งเทคโนโลยีที่แก้ปัญหาการเกษตรของชุมชน  

 ส่วนในเวทีชุมชน ครั้งที่ 3 เกษตรกรจะ “ร่วมติดตำมผล” การด าเนินการ โดยแต่ละชุมชนจะมีการออกแบบระบบ
การติดตามผลการด าเนินการ เช่น การตรวจแปลงผัก การเยี่ยมแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การประชุม
ติดตามผลรายเดือน น าไปสู่ขั้นตอน “ร่วมรับผล” ซึ่งนอกจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับผลประโยชน์
แล้ว จะมีการก าหนดรูปแบบ วิธีการในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นสู่ชุมชนในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น การจ้าง
แรงงานในชุมชน การจ าหน่ายปุ๋ยราคาต้นทุน การรับซื้อผลผลิตจากชุมชน การจัดตั้งกองทุน เพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์แล้วร่วมกันก าหนด “แผนพัฒนำระยะ 5 ปี” เพ่ือใช้เป็นเส้นทางในการไปสู่การบรรลุ เป้าหมายที่ร่วมกัน
ก าหนด  

“แนวทำงกำรส่งเสริมกำรเกษตรเชิงพื้นที่”  
 จากการด าเนินงานโครงการ สามารถสรุปเป็นแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ ได้ดังนี้  
  1) “วิเครำะห์ข้อมูลของพื้นที่” อย่างรอบด้านเพ่ือค้นหา “ศักยภำพ” และ “ปัญหำ” ที่แท้จริง  
เป็นการสร้างกระบวนการพัฒนาบนฐานการใช้ข้อมูลของตนเอง  
  2) สร้าง “กระบวนกำรมีส่วนร่วม” เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมกันก าหนด “เป้ำหมำยร่วม” 
ตลอดจนจัดท า “แผนพัฒนำกำรเกษตรของชุมชน” ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทและทุน ทรัพยากรของพ้ืนที่ และ
เป็นเครื่องมือสร้าง “กระบวนกำรเรียนรู้” ของเกษตรกร  
  3) การจัดการความสัมพันธ์ของคนในชุมชน โดยการจัดเวทีชุมชนเพ่ือให้เป็น “พื้นที่พบปะและ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้” ของกลไกหลัก คือ Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกร ต่าง 
ๆ     ในพื้นที่ท่ีจะเป็น “ผู้ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา” ในพ้ืนที่ตนเอง  
  4) การร่วมกันก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เป็น “เครือข่ำยที่   
เสริมพลัง”   การท างานตามความถนัดของตนเอง เพ่ือ “ลดควำมเหลื่อมล้ ำ” สร้างความเข้มแข็งและการเกิดการ
พัฒนา   ในชุมชนอย่างยั่งยืน 
  5) “บูรณำกำรกำรท ำงำน” ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพ้ืนที่ ตามบทบาทและภารกิจโดย 
“ยึดพื้นที่เป็นศูนย์กลำง” ในการส่งเสริมและสนับสนุนตามความต้องการของพ้ืนที่ ทั้งในเรื่อง งบประมาณ ความรู้
และทรัพยากร  
  6) ร่วมกันวางแผนระยะยาว ก าหนดชี้วัดและก าหนดรูปแบบ “กำรกระจำยผลประโยชน์สู่ชุมชน”  
และ “ขยำยผลควำมส ำเร็จ” ไปสู่พ้ืนที่อ่ืน  
 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
มิติชุมชน  
  1) การได้มาร่วมกันก าหนด “เป้ำหมำยร่วม” ของชุมชน ท าให้มีการรับรู้และมีมุมมองต่อการ แก้ปัญหา
และพัฒนาชุมชนร่วมกัน  
  2) แกนน าในทุกพ้ืนที่ที่มาเข้าร่วม ทั้ง YSF แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และอ่ืน ๆ มี “ควำม ตั้งใจจริง” มี
“จิตส ำนึกที่ดี” ในการแก้ปัญหาและกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนตามศักยภาพที่แต่ละคนมีต่างกัน มาเสริมพลังซึ่ง
กันและกัน  



 

แผนปฏบิัติการงานสง่เสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 หน้า 216 

  3) การมีเวทีให้แกนน าในพ้ืนที่มา “วิเครำะห์ปัญหำ” ในชุมชน ซึ่งเป็นการท างานบน “ฐำนข้อมูล”  
และ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” ร่วมกัน และท ากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ท าให้ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากข้ึน  
 
มิติเจ้ำหน้ำที่  
  1) “กำรบูรณำกำรกำรท ำงำน” ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและจังหวัด โดยการประชุมร่วมกัน 
ท า ให้มีความสัม พันธ์ที่ ดี ต่ อกัน  รู้ บทบาทการท างานของแต่ละหน่ วยงานชัด เจนขึ้ น  และประสาน  
การท างาน  ได้ดีข้ึน  
  2) ปรับวิธีคิดและวิธีการท างาน “แบบมีส่วนร่วม” เพ่ือให้ชุมชนคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยตนเอง          
โดยเจ้าหน้าที่ปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา Facilitator และเป็นนวัตกรชุมชน  
  3) การใช้“เครื่องมือที่ เหมำะสม”  ในแต่ละเวที เ พ่ือการวิ เคราะห์ข้อมูล การสร้างเครือข่าย 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  4) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจและการถอดบทเรียนการด าเนินงาน เพ่ือน ามาพัฒนา
งานในปีต่อไป 
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พื้นที่ต าบลเป้าหมาย ของ ศอ.บต. ปี 2563 - 64 จ านวน 26 ต าบลของจังหวัดนราธิวาส 
 

ล าดับที่ ต าบล อ าเภอ หมายเหตุ 

1 บางปอ เมืองนราธิวาส  
2 ยี่งอ ยี่งอ  
3 โคกสะตอ รือเสาะ  
4 บาเจาะ บาเจาะ  
5 ร่มไทร สุคิริน  
6 กายูคละ แว้ง  
7 ช้างเผือก จะแนะ  
8 เฉลิม ระแงะ  
9 จวบ เจาะไอร้อง  

10 ศรีบรรพต ศรีสาคร  
11 เจ๊ะเห ตากใบ  
12 มูโน๊ะ สุไหงโก-ลก  
13 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี  
14 ล าภ ู เมอืงนราธิวาส  
15 ตะปอเยาะ ยี่งอ  
16 สาวอ รือเสาะ  
17 บาเร๊ะใต ้ บาเจาะ  
18 สุคิริน ส ุคริ ิน  
19 โละจดู แวง  
20 ผดุงมาตร จะแนะ  
21 กาลิซา ระแงะ  
22 มะรือโบออก เจาะไอร้อง  
23 เชิงคีร ี ศรีสาคร  
24 ศาลาใหม่ ตากใบ  
25 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก  
26 กาวะ สุไหงปาดี  
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ต าบลเป้าหมาย ปี 2565 (แผนงานต าบลมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน) 
 

ล าดับที่ ต าบล อ าเภอ หมายเหตุ 
1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส  

2 บางขุนทอง ตากใบ  

3 นานาค ตากใบ  

4 โฆษิต ตากใบ  

5 ลุโบะสาวอ บาเจาะ  

6 ละหาร ยี่งอ  

7 จอเบาะ ยี่งอ  

8 ตันหยงมัส ระแงะ  

9 กาลิซา ระแงะ  

10 มะรือโบตก ระแงะ  

11 รือเสาะ รือเสาะ  

12 เรียง รือเสาะ  

13 บาตง รือเสาะ  

14 รือเสาะออก รือเสาะ  

15 ซากอ ศรีสาคร  

16 ตะมะยูง ศรีสาคร  

17 แว้ง แว้ง  

18 ฆอเลาะ แว้ง  

19 โละจูด แว้ง  

20 แม่ดง แว้ง  

21 ปูโยะ สุไหงโก-ลก  

22 สุไหงปาดี สุไหงปาดี  

23 สากอ สุไหงปาดี  

24 ริโก ๋ สุไหงปาดี  

25 ดุซงญอ จะแนะ  
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กิจกรรมที่  88 
1.  โครงการ  ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 โครงการย่อย พัฒนาตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่เสริมสร้างความมั่นคงรายได้ 
     กิจกรรม  ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามการวิเคราะห์ชุมชน 
     กิจกรรมย่อย - 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) งานต าบลมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางณิชาภัทร ดุลยกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อ

บ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

  เมืองนราธิวาส 100 1 - 2 30,000 อ าเภอ 
  ตากใบ 100 1 - 2 30,000 อ าเภอ 
  บาเจาะ 100 1 - 2 30,000 อ าเภอ 
  ยี่งอ 100 1 - 2 30,000 อ าเภอ 
  ระแงะ 100 1 - 2 30,000 อ าเภอ 
  รือเสาะ 100 1 - 2 30,000 อ าเภอ 
  ศรีสาคร 100 1 - 2 30,000 อ าเภอ 
  แว้ง 100 1 - 2 30,000 อ าเภอ 
  สุคิริน 100 1 - 2 30,000 อ าเภอ 
  สุไหงโก-ลก 100 1 - 2 30,000 อ าเภอ 
  สุไหงปาดี 100 1 - 2 30,000 อ าเภอ 
  จะแนะ 100 1 - 2 30,000 อ าเภอ 
  เจาะไอร้อง 100 1 - 2 30,000 อ าเภอ 

จ านวน 13 อ าเภอ รวม 1,300 ราย 1 - 2 390,000 อ าเภอ 
 
7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ             จังหวัด 

2. ประชุมชี้แจงโครงการ             จังหวัด 

3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด/อ าเภอ 
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

5. ด าเนินกิจกรรม             อ าเภอ 
6. สรุปผลการด าเนินงาน             จังหวัด/ อ าเภอ 

 
8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ การ ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

- ค่าใช้จ่ายใน 
การจัด
ถ่ายทอด
ความรู้ตามการ
วิเคราะห์ชุมชน 

390,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

รวม 390,000 อ าเภอ              
 

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  รายละเอียดดังนี้ 
  1) เมื่อจัดเวทีชุมชนตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ และก าหนดแผนการถ่ายทอดความรู้ 
ตามความต้องการของชุมชน ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ ตามแผนที่ก าหนด  
เนื่องจากบุคคลเป้าหมายเป็นกลุ่มใหญ่ สามารถก าหนดแผนและเป้าหมายการถ่ายทอดความรู้ เป็นกลุ่มย่อยได้  
เช่น กลุ่มละ 50 ราย, 100 ราย เป็นต้น ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

2) จัดเก็บข้อมูลรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และส่งให้ส านักงาน
เกษตรจังหวัด เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 

3) จัดท าสรุปผลการด าเนินงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 390,000 บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
- ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้ตามการวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือพัฒนาตามแนวทางส่งเสริมการเกษตร 

เชิงพ้ืนที่เสริมสร้างความมั่นคงรายได้ โดยถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสาธิตและฝึกอบรม ค่าจัดท าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073 – 532 218 
โทรสาร 073 – 532 217 
 2. นางณิชาภัทร  ดุลยกุล  นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
โทรศัพท์ 08 – 1328 – 3833, E-mail : narathiwat@doae.go.th 

 
  

mailto:narathiwat@doae.go.th
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แบบจัดเก็บข้อมูลรำยได้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรต ำบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
หน่วยงำน .......................................................... 

 เกษตรกร 
(ชื่อ - สกุล) 

รำยได้เกษตรกร รำยได้เพ่ิมขึ้น 
(หลัง - ก่อน : บำท) 

หมำยเหตุ 
ก่อนเข้ำร่วม

โครงกำร 
(บำท) 

หลังเข้ำร่วม
โครงกำร 
(บำท) 

1      
2      
.      
.      
.      
.      
.      

100      
∑ N1 

รำยได้เฉลี่ย = 

 

รำยได้เฉลี่ย = 

 

จ ำนวนเกษตรกร 
ที่มีรำยได้เพิ่มขึ้น = N2 

 

5) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำอำชีพจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีรำยได้เพิ่มขึ้น  
(เป้ำหมำย ค่ำเฉลี่ยรำยได้ในภำพรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5) 

วิธีค ำนวณ :  (1)   -   =  
                     

                    (2)  × 100 = ร้อยละของรำยได้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 

6) ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตรมีรำยได้เพิ่มขึ้น  
(เป้ำหมำย มีจ ำนวนเกษตรกรที่มีรำยได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 60) 
วิธีค ำนวณ : 
 

  × 100 = ร้อยละของจ ำนวนเกษตรกร
ที่มีรำยได้เพิ่มขึ้น 
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กิจกรรมที่  89 

1.  โครงการ  ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 โครงการย่อย พัฒนาตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่เสริมสร้างความมั่นคงรายได้ 

     กิจกรรม  สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรตามการวิเคราะห์ชุมชน 
     กิจกรรมย่อย - 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) งานต าบลมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน 
5.  ผูร้ับผิดชอบระดับจังหวัด นางณิชาภัทร ดุลยกุล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ
(รายการ) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อ

บ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

  เมืองนราธิวาส 1 แห่ง 2 - 3 30,000 อ าเภอ 
  ตากใบ 1 แห่ง 2 - 3 30,000 อ าเภอ 
  บาเจาะ 1 แห่ง 2 - 3 30,000 อ าเภอ 
  ยี่งอ 1 แห่ง 2 - 3 30,000 อ าเภอ 
  ระแงะ 1 แห่ง 2 - 3 30,000 อ าเภอ 
  รือเสาะ 1 แห่ง 2 - 3 30,000 อ าเภอ 
  ศรีสาคร 1 แห่ง 2 - 3 30,000 อ าเภอ 
  แว้ง 1 แห่ง 2 - 3 30,000 อ าเภอ 
  สุคิริน 1 แห่ง 2 - 3 30,000 อ าเภอ 
  สุไหงโก-ลก 1 แห่ง 2 - 3 30,000 อ าเภอ 
  สุไหงปาดี 1 แห่ง 2 - 3 30,000 อ าเภอ 
  จะแนะ 1 แห่ง 2 - 3 30,000 อ าเภอ 
  เจาะไอร้อง 1 แห่ง 2 - 3 30,000 อ าเภอ 

จ านวน 13 อ าเภอ   13 แห่ง 2 - 3 390,000 อ าเภอ 

หมายเหตุ  โดยให้เริ่มด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2565 
 
7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ             จังหวัด 

2. ประชุมชี้แจงโครงการ             จังหวัด 

3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด/อ าเภอ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 

5. ด าเนินกิจกรรม             อ าเภอ 
6.สรุปผลการด าเนินงาน             จังหวัด/อ าเภอ 

 
8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ การ ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

- ค่าใช้จ่ายใน 
สนับสนุนปัจจัย
ตามการ
วิเคราะห์ชุมชน 
จ านวน 13
แห่ง 
 

390,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

รวม 390,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             
 

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  รายละเอียดดังนี้ 
  จัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา โดยสนับสนุนงบประมาณตามความต้องการของพ้ืนที่ยกเว้น
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง โดยอาจพิจารณาร่วมกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ด้วย  
พร้อมทั้งจัดท าสรุปผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 390,000 บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยตามการวิเคราะห์ชุมชน ตามโครงการที่ชุมชนเสนอเพ่ือขับเคลื่อน  

การพัฒนาตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่เสริมสร้างความม่ันคงรายได้ อ าเภอละ 30,000 บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073 – 532 218 
โทรสาร 073 – 532 217 
 2. นางณิชาภัทร  ดุลยกุล  นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
โทรศัพท์ 08 – 1328 – 3833, E-mail : narathiwat@doae.go.th 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:narathiwat@doae.go.th
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กิจกรรมที่ 90 

1. โครงการ ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการย่อย ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบเกษตรผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาหาร 
กิจกรรม ส่งเสริมการท าแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร ปีที่ ๑ 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  งานต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(แห่ง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

หมู่ที่ 3  บ้านนิบง มะรือโบตก ระแงะ 1 3 45,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 4  บ้านบลูกาฮูลู บาตง รือเสาะ 1 3 45,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 4  บ้านกาโดะ รือเสาะออก รือเสาะ 1 3 45,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 4  บ้านกลูบี ซากอ ศรีสาคร 1 3 45,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 3  บ้านเจ๊ะเหม แว้ง แว้ง 1 3 45,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 5  บ้านกูวา ริโก ๋ สุไหงปาดี 1 3 45,000 อ าเภอ 

รวม   6 3 270,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ             จังหวัด/อ าเภอ 
2. คัดเลือกเกษตรกร             อ าเภอ 
3. จัดท าแผนการผลติและผลที่คาดว่า
จะไดร้ับร่วมกับเกษตรกร 

            อ าเภอ 

4. ขออนุมัติด าเนินการ             อ าเภอ 
5. จัดซื้อวสัดุการเกษตร             อ าเภอ 
6.ติดตามและประเมินการน าไป
ปฎิบัติของเกษตรกร 

            จังหวัด/อ าเภอ 

7. สรปุผลการด าเนินงาน             อ าเภอ/จังหวัด 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนวสัดุ
การเกษตร ปัจจัย
การผลิตดา้นพืช 
และวัสดุอื่นๆ 
ส าหรับท าแปลง
ต้นแบบฯ จ านวน 
6 แห่ง 

270,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1 อ าเภอพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ ตามพ้ืนที่ที่เป้าหมาย ที่ ศอ.บต. ก าหนด ที่มี

ความพร้อม โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการผ่านสภาต าบลสันติ
สุข คัดเลือกเกษตรที่มีศักยภาพความพร้อมและยินดีเป็นเกษตรกรต้นแบบมาด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้การท า
เกษตรแบบผสมผสานปีที่ 1 (ป ีพ.ศ. 2565) มีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1 ไร่ เพ่ือจัดท าแปลงต้นแบบใหม่ส าหรับ
เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของชุมชน  

9.2 อ าเภอ และหน่วยงานร่วมบูรณาการจัดท าแผนการผลิตและผลที่คาดว่าจะได้รับร่วมกับ
เกษตรกร เพ่ือเตรียมการผลิตที่สอดคล้องกับการสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง 3 ปี พร้อมทั้งเก็บข้อมูลรายได้ ก่อน/หลัง
ด าเนินการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

9.3 อ าเภอจัดหาและสนับสนุนวัสดุการเกษตร ปัจจัยการผลิต ไม้ผลไม้ยืนต้น พืชผักผสมผสาน ปุ๋ยอินทรีย์ 
จัดเตรียมแปลงและท าแปลงเพ่ือเป็นต้นแบบเกษตรผสมผสานและการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า   

9.4 อ าเภอจัดท าป้ายแปลง ขนาดกว้าง 100 ซม. X ยาว 150 ซม. ตามรูปแบบที่ก าหนดดังนี้ 
 

 
 

 

 
แปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน 

 

โครงการต าบลมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรมส่งเสริมการท าแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร ปีท่ี 1 

เจ้าของแปลง : ( ชื่อเกษตรกรเป้าหมาย) 

ที่ตั้ง : หมู่ที่      ต าบล        อ าเภอ       จังหวัดนราธิวาส  

สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
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9.5 จังหวัด/อ าเภอ และหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเป็นระยะ 
9.6 จังหวัด/อ าเภอ จัดท าสรุปฐานข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามแบบที่กรมส่งเสริมการเกษตร

ก าหนด 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 270,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและสนับสนุนวัสดุการเกษตร ปัจจัยการผลิตด้านพืช เช่น ไม้ผลไม้ยืนต้น 

พืชผักผสมผสาน ปุ๋ยอินทรีย์ จัดเตรียมแปลงต้นแบบ จัดท าระบบน้ า และจัดท าป้ายประจ าแปลง 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969 
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กิจกรรมที่ 91 

1. โครงการ ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการย่อย ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบเกษตรผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาหาร 
กิจกรรม ส่งเสริมการท าแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารให้ยั่งยืน ปีที่ 2  

(ต่อเนื่อง ปี 2564) 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  งานต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(แห่ง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

หมู่ที่ 4 บ้านตะโละแน็ง บางปอ เมืองนราธิวาส 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 4 บ้านโคกโก ล าภ ู เมืองนราธิวาส 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 2 บ้านเกาะสะท้อน เกาะสะท้อน ตากใบ 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 2 บ้านตาเซ๊ะ นานาค ตากใบ 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 2 บ้านโฆษติ โฆษิต ตากใบ 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 2 บ้านบูเก๊ะสูดอ บาเระใต ้ บาเจาะ 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 4 บ้านสม้ป่อย กาเยาะมาต ี บาเจาะ 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 3 บ้านบลูกาตือลง ตะปอเยาะ ยี่งอ 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 8 บ้านศาลาลูกไก ่ ละหาร ยี่งอ 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 4 บ้านลโูบะนาริง จอเบาะ ยี่งอ 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 1 บ้านซีโป เฉลิม ระแงะ 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 1 บ้านสาเมาะ บองอ ระแงะ 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 8 บ้านบาโงสะโต บาโงสะโต ระแงะ 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 7 บ้านบือเจาะบองอ สาวอ รือเสาะ 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 8 บ้านตะบิงรูโตะ๊ โคกสะตอ รือเสาะ 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 8 บ้านนาโอน รือเสาะ รือเสาะ 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 3 บ้านยือลาแป สุวาร ี รือเสาะ 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 2 บ้านตามุง เชิงคีรี ศรีสาคร 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 1 บ้านกาหลง กาหลง ศรีสาคร 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 9 บ้านราษฎร์พัฒนา โละจดู แว้ง 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 5 บ้านผ่านศึก ฆอเลาะ แว้ง 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 3 บ้าน กม.3 สุคิริน สุคิริน 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 5 บ้านสายบริษัท เกียร ์ สุคิริน 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 1 บ้านซารายอ ปาเสมสั สุไหงโก-ลก 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 2 บ้านโคกโก โต๊ะเด็ง สุไหงปาด ี 1 3 7,000 อ าเภอ 
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พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(แห่ง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

หมู่ที่ 4 บ้านละหาน ปะลุร ู สุไหงปาด ี 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 4 บ้านไอร์บือแต ช้างเผือก จะแนะ 1 3 7,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 11 บ้านชอมอง มะรือโบออก เจาะไอร้อง 1 3 7,000 อ าเภอ 

รวม   28 3 196,000  

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. ช้ีแจงโครงการ             จังหวัด/อ าเภอ 
2. จัดท าแผนการผลติและผลที่คาดว่า
จะไดร้ับร่วมกับเกษตรกร 

            อ าเภอ 

3. ขออนุมัติด าเนินการ             อ าเภอ 
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตตาม
แผนการผลติ 

            อ าเภอ 

5. เยี่ยมเยียน/ตดิตาม ให้ค าแนะน า
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

            จังหวัด/อ าเภอ 

6. ประเมินการน าไปปฎิบัติของ
เกษตรกร 

            จังหวัด/อ าเภอ 

7. สรปุผลการด าเนินงาน             จังหวัด/อ าเภอ 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนวสัดุ
การเกษตร ปัจจัย
การผลิตดา้นพืช  
จัดท าระบบน้ าใน
แปลง จ านวน 28 
แห่ง 

196,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1 อ าเภอพิจารณาให้การสนับสนุนการท าแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสานแก่เกษตรกรต้นแบบปี 

2564 (ต่อเนื่องปีที่ 2 ) ซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่ ศอ.บต. ก าหนด โดยแจ้งเป้าหมายดังกล่าวให้หน่วยงานภายใต้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ เพ่ือร่วมบูรณาการสนับสนุนแปลงต้นแบบฯ อย่างต่อเนื่องให้สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้และศึกษาดูงานของชุมชนได ้
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9.2 อ าเภอ และหน่วยงานร่วมบูรณาการจัดท าแผนการผลิตและผลที่คาดว่าจะได้รับร่วมกับ
เกษตรกร เพ่ือเตรียมการผลิตที่สอดคล้องกับการสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลรายได้ ก่อน/หลัง
ด าเนินการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 

9.3 อ าเภอจัดหาและสนับสนุนวัสดุการเกษตร ปัจจัยการผลิตด้านพืช เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักผสมผสาน 
ปุ๋ยอินทรีย์ จัดเตรียมแปลงและท าแปลงเพ่ือเป็นต้นแบบเกษตรผสมผสานและการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า  

9.4 จังหวัด/อ าเภอ และหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเป็นระยะ 
9.5 จังหวัด/อ าเภอ จัดท าสรุปฐานข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามแบบที่กรมส่งเสริมการเกษตร

ก าหนด 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 196,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและสนับสนุนวัสดุการเกษตร ปัจจัยการผลิตด้านพืช เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น 

พืชผักผสมผสาน ปุ๋ยอินทรีย์ หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่จ าเป็นด้านพืช และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบน้ าภายในแปลง
ต้นแบบ 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969 
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กิจกรรมที่ 92 

1. โครงการ ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการย่อย ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบเกษตรผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาหาร 
กิจกรรม ส่งเสริมการท าแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารให้ยั่งยืน ปีที่ 3 

(ต่อเนื่อง ปี 2563) 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  งานต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ 
ปริมาณ 
(แห่ง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลทอง กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 2 บ้านตะบัง ศาลาใหม ่ ตากใบ 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาง พร่อน ตากใบ 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 1 บ้านจ าปากอ บาเระเหนือ บาเจาะ 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 4 บ้านสะแต บาเจาะ บาเจาะ 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 4 บ้านโคกกระดุง ลุโบะบายะ   ยี่งอ 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 4 บ้านลโุบะดาโตะ ลุโบะบือซา ยี่งอ 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 5 บ้านมะนังกือเปาะ ตันหยงมัส ระแงะ 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 7 บ้านตลาดตันหยงมสั ตันหยงมัส ระแงะ 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 9 บ้านพงยือต ิ ลาโละ รือเสาะ 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองหงษ ์ ตะมะยูง ศรีสาคร 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 5 บ้านไอร์ตืองอ ศรีสาคร ศรีสาคร 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 3 บ้านน้ าขาว กายูคละ แว้ง 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 2 บ้านแขยง เอราวัณ แว้ง 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 5 บ้านไผ่งาม ร่มไทร สุคิริน 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 3 บ้านปารยี ์ มาโมง สุคิริน 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 4 บ้านกูแบอีแก ปูโยะ สุไหงโก-ลก 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 4 บ้านปูโปะ มูโน๊ะ สุไหงโก-ลก 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าหวาย สุไหงปาด ี สุไหงปาด ี 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 2 บ้านกาวะ กาวะ สุไหงปาด ี 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 2 บ้านแมะแซ ดุซงญอ จะแนะ 2 3 10,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 8 บ้านบือแต จะแนะ จะแนะ 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 10 บ้านปีแนมูดอ บูกิต เจาะไอร้อง 1 3 5,000 อ าเภอ 
หมู่ที่ 3 บ้านกือรง จวบ เจาะไอร้อง 1 3 5,000 อ าเภอ 

รวม   25  125,000 อ าเภอ 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. ช้ีแจงโครงการ             จังหวัด/อ าเภอ 
2. จัดท าแผนการผลติและผลที่คาดว่า
จะไดร้ับร่วมกับเกษตรกร 

            อ าเภอ 

3. ขออนุมัติด าเนินการ             อ าเภอ 
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตตาม
แผนการผลติ 

            อ าเภอ 

5. เยี่ยมเยียน/ตดิตาม ให้ค าแนะน า
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

            จังหวัด/อ าเภอ 

6. ประเมินการน าไปปฎิบัติของ
เกษตรกร 

            จังหวัด/อ าเภอ 

7. สรปุผลการด าเนินงาน             จังหวัด/อ าเภอ 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนวสัดุ
การเกษตร ปัจจัย
การผลิตดา้นพืช  
จัดท าระบบน้ าใน
แปลง จ านวน 25 
แห่ง 

125,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1 อ าเภอพิจารณาให้การสนับสนุนการท าแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสานแก่เกษตรกรต้นแบบปี 

2564 (ต่อเนื่องปีที่ 2 ) ซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่ ศอ.บต. ก าหนด โดยแจ้งเป้าหมายดังกล่าวให้หน่วยงานภายใต้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ เพ่ือร่วมบูรณาการสนับสนุนแปลงต้นแบบฯ อย่างต่อเนื่องให้สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้และศึกษาดูงานของชุมชนได ้

9.2 อ าเภอ และหน่วยงานร่วมบูรณาการจัดท าแผนการผลิตและผลที่คาดว่าจะได้รับร่วมกับ
เกษตรกร เพ่ือเตรียมการผลิตที่สอดคล้องกับการสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลรายได้ ก่อน/หลัง
ด าเนินการ ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด โดยส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 

9.3 อ าเภอจัดหาและสนับสนุนวัสดุการเกษตร ปัจจัยการผลิตด้านพืช เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักผสมผสาน 
ปุ๋ยอินทรีย์ จัดเตรียมแปลงและท าแปลงเพ่ือเป็นต้นแบบเกษตรผสมผสานและการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า  

9.4 จังหวัด/อ าเภอ และหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเป็นระยะ 
9.5 จังหวัด/อ าเภอ จัดท าสรุปฐานข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามแบบที่กรมส่งเสริมการเกษตร

ก าหนด 
  



 

แผนปฏบิัติการงานสง่เสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 หน้า 232 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 125,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและสนับสนุนวัสดุการเกษตร ปัจจัยการผลิตด้านพืช เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น 

พืชผักผสมผสาน ปุ๋ยอินทรีย์ หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่จ าเป็นด้านพืช และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบน้ าภายในแปลง
ต้นแบบ จ านวน 25 แห่ง ๆ ละ 5,000 บาท รวมงบประมาณ 125,000 บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969  
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กิจกรรมที่ 93 

1. โครงการ ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการย่อย ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบเกษตรผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาหาร 
กิจกรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบการท าเกษตรผสมผสาน (เกษตรกรปีที่ 3) 
กิจกรรมย่อย  - 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  งานต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ครั้ง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - - 1 3 15,080 จังหวัด 
รวม   1 3 15,080 จังหวัด 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. คัดเลือกพื้นที่แปลงต้นแบบส าหรับ
จัดเวทีเรยีนรู้ฯ 

            จังหวัด/อ าเภอ 

2. ก าหนดประเด็นการเรียนรู ้             จังหวัด/อ าเภอ 
3.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการ             จังหวัด/อ าเภอ 
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ้             จังหวัด/อ าเภอ 
5. สรปุผลการด าเนินงาน 
/รายงานผล 

            จังหวัด 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของ
เกษตรกรต้นแบบ 

15,080 จังหวัด จนท.พัสด ุ             
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9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1 จังหวัด/อ าเภอ /ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกันพิจารณาสถานที่

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 แห่ง โดยคัดเลือกจากเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560-
2564 พิจารณาตามความเหมาะสม เช่น มีจุดเด่นในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เกษตรกรมีกิจกรรมหลากหลายและ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีองค์ความรู้เด่นที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น 
  9.2 จั งหวัด/อ า เภอ ร่ วมก าหนดแผน รูปแบบและประเด็นในการจัด เวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ 
ของเกษตรกรต้นแบบการท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
  9.3 จังหวัดเชิญเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริฯ และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  
  9.4 จังหวัด/อ าเภอ/ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา /กรมส่งเสริมการเกษตร 
ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบการท าการเกษตรแบบผสมผสาน  
  กรณี New Normal ด าเนินการจัดเวทีแลกปลี่ยนเรียนรู้ผ่านออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Google 
Meet หรืออ่ืน ๆ โดยอาจใช้การถ่ายทอดสดในพ้ืนที่เพ่ือให้เห็นสภาพพ้ืนที่จริงในการเรียนรู้ และจัดท าเอกสาร
ประกอบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเอกสารผลการจัดเวทีแลกปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 
การท าเกษตรผสมผสานมอบแก่เกษตรกร 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 15,080 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสานปี 2563  

ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน ปี 2563 เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และผู้เกี่ยวข้อง 
เช่น เจ้าหน้าที่จาก สสก.5 จ านวน 1 ครั้ง โดยเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเรียนรู้ เช่น อาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุที่เก่ียวข้อง เป็นต้น เป็นเงิน 15,080 บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศพัท์ 095 037 1969 
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กิจกรรมที่ 94 

1. โครงการ ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการย่อย ส่งเสริมการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม เกษตรกรผู้มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. 
กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  งานต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ 
ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

ผู้มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. ในจังหวัด
นราธิวาส และมีความต้องการรับการ
สนับสนุนการเกษตรด้านพืช 
(อยู่ในระหว่างการคัดเลือกเป้าหมาย) 

417 1 125,100 อ าเภอ 

รวม   417 1 125,100 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1) คัดเลือกเกษตรกรตกเกณฑ์ จปฐ.             จังหวัด/อ าเภอ 
2) วิ เคราะห์บริบทเกษตรกร เพื่อ
ทราบความต้องการในการฝึกอบรม  

            อ าเภอ 

3) ขออนุมัติด าเนินโครงการอบรม             อ าเภอ 
4) อ าเภอจัดท าหลักสูตรในการอบรม
ตามความต้องการของเกษตรกร 

            อ าเภอ 

๕) ด าเนินการจัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้เกษตรกร  

            อ าเภอ 

6) ติดตามผล ให้ค าแนะน าเกษตรกร             จังหวัด/อ าเภอ 
7) จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานส่งให้จังหวัด 

            จังหวัด/อ าเภอ 

8) รายงานผลการด าเนินงานให้กรม
ส่งเสริมการเกษตร 

            จังหวัด 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
ถ่ายทอดความรู้
จ านวน 417 
ราย 1 คร้ัง  

125,100 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1 เป็นกิจกรรมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการส ารวจรายบุคคลตามรายชื่อเกษตรกร

ผู้มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. แล้วจัดเป็น 3 กลุ่ม และส่งรายชื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการส่งเสริมอาชีพ 
ยกระดับให้มีรายได้สูงกว่าเกณฑ์ จปฐ. (38,000 บาท /ปี) ซึ่งจะมีการติดตามต่อเนื่องเป็นระยะตลอดปีและทุกปี  
   9.2 จังหวัด/อ าเภอ พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรผู้มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. กลุ่ม 2 เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 417 ราย เพ่ือทราบศักยภาพการพัฒนายกระดับรายได้ทุกราย (หากมีเกษตรกรมีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. 
มากกว่าเป้าหมายที่ได้รับ (สามารถขอรับการจัดสรรเพ่ิมเติมหรือด าเนินการในปีถัดไป ตามความเหมาะสม) 
พิจารณาวิเคราะห์บริบทเกษตรกร เพ่ือทราบความต้องการในการฝึกอบรมและปัจจัยการผลิตที่ เหมาะสมแก่
เกษตรกร 
   9.3 วางแผนในการพัฒนายกระดับรายได้เกษตรกรให้สูงกว่าเกณฑ์ (38,000 บาท /ปี)  
โดยสามารถวางแผนในระยะยาวได้มากกว่า 1 ปี พร้อมทั้งเก็บข้อมูลรายได้ก่อน/หลังด าเนินการตามแบบฟอร์ม 
ที่ก าหนด โดยส่งใหส้ านักงานเกษตรทราบ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 
   9.4 ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมตามความเหมาะสมของเกษตรกร ก าหนด
แผนการฝึกอบรมและเตรียมสถานที่ เตรียมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และเตรียมการอบรม  
   9.5 ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจัดอบรมเกษตรกร  
   9.6 จังหวัดร่วมกับอ าเภอ ติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร 
   9.7 จังหวัดและอ าเภอร่วมกันจัดท าสรุปฐานข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และติดตาม 
เป็นระยะ 
10. งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 125,100 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร จ านวน  
๑ ครั้ง  เช่น ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุสาธิตในการจัดฝึกอบรม, ค่าวิทยากร และอ่ืนๆ  
ตามความเหมาะสม 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969 
  



 

แผนปฏบิัติการงานสง่เสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 หน้า 237 

กิจกรรมที่ 95 

1. โครงการ ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการย่อย ส่งเสริมการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม เกษตรกรผู้มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. 
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  งานต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(แปลง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

ผู้มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. ในจังหวัด
นราธิวาส และมีความต้องการรับการ
สนับสนุนการเกษตรด้านพืช 
(อยู่ในระหว่างการคัดเลือกเป้าหมาย) 

417 1 - 2 417,000 อ าเภอ 

รวม   417 1 - 2 417,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. คัดเลือกเกษตรกรตกเกณฑ์ จปฐ.             จังหวัด/อ าเภอ 
2.วิเคราะห์บริบทเกษตรกร เพื่อทราบ
ความต้องการปัจจัยการผลิต  

            อ าเภอ 

3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความ
ต้องการของเกษตรกร  

            อ าเภอ 

5.. เยี่ยมเยยีน/ตดิตาม/ให้ค าแนะน า
เกษตรกรอยา่งต่อเนื่อง 

             

6. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานส่ง
ให้จังหวัด 

            อ าเภอ 

7. รายงานผลการด าเนินงานให้กรม
ส่งเสริมการเกษตร 

            จังหวัด 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การสนับสนุน
ปัจจัยการผลติด้าน
พืชตามความ
ต้องการของ
เกษตรกร จ านวน 
417 ราย 

417,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
9.1 จังหวัด/อ าเภอ พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรผู้มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. กลุ่ม 2 เข้าร่วมโครงการ จ านวน 

417 ราย เพ่ือทราบศักยภาพการพัฒนายกระดับรายได้ทุกราย หากมีเกษตรกรมีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. มากกว่า
เป้าหมายที่ได้รับ (สามารถขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมหรือด าเนินการในปีถัดไปตามความเหมาะสม) 

9.2 พิจารณาวิเคราะห์บริบทเกษตรกร เพ่ือทราบความต้องการในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม
แก่เกษตรกร 
  9.3 วางแผนในการพัฒนายกระดับรายได้เกษตรกรให้สูงกว่าเกณฑ์ (38,000 บาท /ปี)  โดยสามารถ
วางแผนในระยะยาวได้มากกว่า 1 ปี พร้อมทั้งเก็บข้อมูลรายได้ก่อน/หลังด าเนินการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดย
ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 
  9.4 จังหวัดและอ าเภอเยี่ยมเยียน/ติดตาม และให้ค าแนะน าเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง  

9.5 ประเมินผลการน าความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร จัดท าสรุปฐานข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
และติดตามเป็นระยะ 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 417,000  บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชที่เหมาะสมตามความต้องการเกษตรกรผู้มีรายได้

ตกเกณฑ์ จปฐ.  เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ต้นพันธุ์พืช ปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 417 แปลงๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969 
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กิจกรรมที่ 96 

1. โครงการ ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการย่อย ส่งเสริมการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม เกษตรกรผู้มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. 
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2564) 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  งานต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(แปลง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - เมืองนราธิวาส 20 1 - 2 10,000 อ าเภอ 
- - ตากใบ 10 1 - 2 5,000 อ าเภอ 
- - บาเจาะ 15 1 - 2 7,500 อ าเภอ 
- - ยี่งอ 10 1 - 2 5,000 อ าเภอ 
- - ระแงะ 15 1 - 2 7,500 อ าเภอ 
- - รือเสาะ 30 1 - 2 15,000 อ าเภอ 
- - แว้ง 10 1 - 2 5,000 อ าเภอ 
- - สุคิริน 10 1 - 2 5,000 อ าเภอ 
- - สุไหงโก-ลก 10 1 - 2 5,000 อ าเภอ 
- - สุไหงปาดี 10 1 - 2 5,000 อ าเภอ 
- - จะแนะ 30 1 - 2 15,000 อ าเภอ 
- - เจาะไอร้อง 10 1 - 2 5,000 อ าเภอ 

รวม  12 อ าเภอ 180 1 - 2 90,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. วิเคราะห์ศักยภาพเกษตรกร ท่ีให้
การสนับสนุนปี 2564 และจัดท า
รายงานความต้องการ 

            อ าเภอ 

2. ขออนุมัติด าเนินการโครงการ             อ าเภอ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพชื
ตามความเหมาะสม 

            อ าเภอ 

4. เยี่ยมเยียน/ตดิตาม/ให้ค าแนะน า
อย่างต่อเนื่อง 

            อ าเภอ 

5. ประเมินผล และท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน  

            อ าเภอ 

6. สรปุผลการด าเนินงานให้กรม
ส่งเสริมการเกษตรทราบ 

            จังหวัด 

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การสนับสนนุ
ปัจจัยการผลิต
ด้านพชืตามความ
ต้องการของ
เกษตรกร จ านวน 
180 ราย 

90,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
  9.1 ส่งเสริมการผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) โดยการติดตามเกษตรกร 
ที่เคยได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2564 พิจารณาให้การส่งเสริมสนับสนุนต่อเนื่องให้เกษตรกรสามารถด าเนินกิจกรรม
ได้อย่างยั่งยืน พ่ึงพาตนเองได้ ให้สอดคล้องกับการวางแผนพัฒนายกระดับรายได้เกษตรกรให้สูงกว่าเกณฑ์ 
(38,000 บาท /ปี) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา        
  9.2 อ าเภอพิจารณาสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชที่เกษตรกรสามารถน าไปต่อยอด หรือยกระดับรายได้
ของเกษตรกรให้สูงขึ้นได้ 
 9.3 เก็บข้อมูลรายได้ก่อน/หลังด าเนินการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด
ทราบ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 
  9.4 จังหวัดและอ าเภอเยี่ยมเยียน/ติดตาม และให้ค าแนะน าเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง  

9.5 ประเมินผลการน าความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร จัดท าสรุปฐานข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
และติดตามเป็นระยะ 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 90,000  บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชที่เหมาะสมตามความต้องการเกษตรกรผู้มีรายได้

ตกเกณฑ์ จปฐ. ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับงบประมาณเม่ือปี 2564 เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ต้นพันธุ์พืช ปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 
180 แปลงๆ ละ 5๐๐ บาท  
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11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969 
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กิจกรรมที่ 97 

1. โครงการ ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการย่อย ส่งเสริมการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม คนชาติพันธุ์โอรังอัสลี 
กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  งานต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

 ช้างเผือก จะแนะ 50 1 17,500 อ าเภอ 
รวม   50  17,500 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1.คัดเลือกคนชาติพันธ์ุโอรังอัสลีทีม่ี
ศักยภาพ และต้องการความรู้ด้าน
เกษตร 

            อ าเภอ 

2. ส ารวจความต้องการและจัดท า
หลักสตูรการอบรม 

            อ าเภอ 

3. ขออนุมัติด าเนินงานโครงการ             อ าเภอ 
4. ด าเนินการถ่ายทอดความรูต้าม
แผน 

            อ าเภอ 

5. เยี่ยมเยียน/ตดิตาม/ให้ค าแนะน า
อย่างต่อเนื่อง 

            อ าเภอ 

6. ประเมินผลการน าไปปฏิบัต ิ             อ าเภอ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน             อ าเภอ 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการ
ถ่ายทอดความรู้ 
จ านวน 1 คร้ัง 
50 ราย 

17,500 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
  9.1 เป็นการส่งเสริมการเกษตรแก่คนชาติพันธุ์โอรังอัสลีให้มีความรู้ มีทักษะในการท าการเกษตร มีอาหาร
บริโภค ลดรายจ่ายในครัวเรือน มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  9.2 จังหวัด/อ าเภอ พิจารณาคัดเลือกคนชาติ พันธุ์ โอรั ง อั สลีที่มีศักยภาพและมีความต้องการ 
ด้านการเกษตร จ านวน 50 ราย เข้าร่วมกิจกรรม 
  9.3 วางแผนส่งเสริมด้านการเกษตร ให้มีความรู้ มีอาหารบริโภคในครัวเรือน สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
  9.4 จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมตามความเหมาะสม ก าหนดแผนการฝึกอบรม และเตรียมสถานที่  
เตรียมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และด าเนินการถ่ายทอดความรู้ จ านวน 1 ครั้ง ( 1 วัน) 
  9.5 ส านักงานเกษตรอ าเภอติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปปฏิบัติ 
  9.6 จัดท าสรุปฐานข้อมูลผู้ที่เข้าร่วมโครงการ และติดตามเป็นระยะ 
  กรณี New Normal ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ผ่านออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Google Meet  
หรืออ่ืน ๆ จัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หรืออ่ืน ๆ มอบแก่เกษตรกรและ/หรือแบ่ง  
กลุ่มย่อยในการถ่ายทอดความรู้ 

10. งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 17,500 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้ตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวันแก่คน

ชาติพันธุ์โอรังอัสลี จ านวน 50 ราย 1 ครั้ง  เช่น ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุสาธิตในการจัด
ฝึกอบรม, ค่าวิทยากร และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969 
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กิจกรรมที่ 98 

1. โครงการ ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการย่อย ส่งเสริมการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม คนชาติพันธุ์โอรังอัสลี 
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน)  งานต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวฟูซียะห์  กือสะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(แปลง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- ช้างเผือก จะแนะ 50 1 - 2 50,000 อ าเภอ 
รวม   50 1 - 2 50,000 อ าเภอ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1.คัดเลือกคนชาติพันธ์ุโอรังอัสลีทีม่ี
ศักยภาพ และต้องการรับการถ่ายทอด
ความรู้ด้านเกษตร 

             

2. ส ารวจความต้องการปัจจัยการผลิต              
3. ขออนุมัติด าเนินงานโครงการ               
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความ
ต้องการ 

             

5. เยี่ยมเยียน/ตดิตาม/ให้ค าแนะน า
อย่างต่อเนื่อง 

            อ าเภอ 

6. ประเมินผลการน าไปปฏิบัต ิ             อ าเภอ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน             อ าเภอ 
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8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การสนับสนุน
ปัจจัยการผลติด้าน
พืชตามความ
ต้องการของคน
ชาติพันธ์ุโอรังอัสลี 
จ านวน 50 แปลง 

50,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 9.1 เป็นการส่งเสริมการเกษตรแก่คนชาติพันธุ์โอรังอัสลีให้มีความรู้ มีทักษะในการท าการเกษตร มีอาหาร
บริโภค ลดรายจ่ายในครัวเรือน มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  9.2 จังหวัด/อ าเภอ พิจารณาคัดเลือกคนชาติ พันธุ์ โอรั ง อัสลีที่มีศักยภาพและมีความต้องการ  
ด้านการเกษตร จ านวน 50 ราย เข้าร่วมกิจกรรมและถ่ายทอดความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  9.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช วางแผนการผลิตพืช และส่งเสริมด้านการเกษตร ให้มีความรู้  
มีอาหารบริโภคในครัวเรือน สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
  9.4 ส านักงานเกษตรอ าเภอและส านักงานเกษตรจังหวัดติดตามให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง 

9.5 ประเมินผลการน าความรู้ไปปฏิบัติ ประเมินคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และรายงานผลการด าเนินงาน
ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ 

10. งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 50,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชที่เหมาะสมตามความต้องการของคนชาติพันธุ์โอรังอัสลี 

ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 50 ราย เพ่ือส่งเสริม  
การปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 50 แปลงๆ ละ 1,000 บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์  073 532219  โทรสาร 073 532217 
2. นางสาวฟูซียะห์  กือสะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

โทรศัพท์ 095 037 1969 
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กิจกรรมที่ 99 
1.  โครงการ  ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 โครงการย่อย ยกระดับการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด 
     กิจกรรม  ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  -  
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) งานต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายเอนก  ศรีชาติ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(กลุ่ม) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
ชื่อกลุ่ม ต าบล อ าเภอ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขนมไทย
บ้านโคกศิลา 

กะลุวอ เมืองนราธิวาส 1 3 10,000 อ าเภอ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
บ้านแป๊ะบุญ 

บาเจาะ บาเจาะ 1 3 10,000 อ าเภอ 

กลุ่มแม่บ้านมุสลีมะห์KL เฉลิม ระแงะ 1 3 10,000 อ าเภอ 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
บ้านยาแลเบาะ 

รือเสาะ รือเสาะ 1 3 10,000 อ าเภอ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
ผ้าปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง 

สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก 1 3 10,000 อ าเภอ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกปริเม็ง ปะลุร ู สุไหงปาด ี 1 3 10,000 อ าเภอ 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพลังสตรี
วิถีชาวพร่อน 

พร่อน ตากใบ 1 3 10,000 อ าเภอ 

กลุ่ม FANADA บ้านเจะ๊เด็ง โละจดู แว้ง 1 3 10,000 อ าเภอ 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยฉาบ
ก าปงปีแซ  

ลุโบะบือซา ยี่งอ 1 3 10,000 อ าเภอ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
บ้านไอร์กากอ  

ซากอ ศรีสาคร 1 3 10,000 อ าเภอ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
บ้านไอตีมุง 

มาโมง สุคิริน 1 3 10,000 อ าเภอ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิต
น้ าพริกทรงเครื่องบ้านรือเเปาะ  

 ดุซงญอ จะแนะ 1 3 10,000 อ าเภอ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคก  จวบ เจาะไอร้อง 1 3 10,000 อ าเภอ 

รวม   13 3 130,000 อ าเภอ 
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7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             อ าเภอ 
3. คัดเลือกเกษตรกรและเครือข่าย             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. ด าเนินการสนับสนุน             อ าเภอ 
7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/

จังหวัด/อ าเภอ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
              

 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 

130,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

รวม 130,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
  - ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
หรือกลุ่มแปรรูปผลผลิตในพ้ืนที่เป้าหมาย 282 ต าบล ที่ ศอ.บต. ก าหนด ผ่านสภาต าบลสันติสุขเข้าร่วมโครงการ
รวม 37 กลุ่ม โดยพิจารณากลุ่มตามความเหมาะสมเพ่ือพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนในอนาคต เช่น มีผู้น าเข้มแข็ง  
มีความเป็นทีม  
  - ประสานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหาความต้องการของกลุ่ม 
  - จัดท าทะเบียนกลุ่ม/พร้อมรายละเอียดของกลุ่มก่อนและหลังเข้าร่วม เช่น ชนิดผลิตภัณฑ์ และประเมิน
ศักยภาพของกลุ่มว่าอยู่ระดับใด (1. ต้องพัฒนา 2. ก าลังพัฒนา 3.สามารถพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนได้)  
  - ด าเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการแปรรูป หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของกลุ่ม 
พร้อมทั้งให้ความรู้ที่เก่ียวข้องแก่แม่บ้านเกษตรกร 
  - จังหวัดติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปปฏิบัติของกลุ่มฯ 
  - รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
  -  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา ติดตาม ก ากับ การขับเคลื่อนเป้าหมายตัวชี้วัด
ตามแนวนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร และจัดท าสรุปข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค เพ่ือเป็นข้อมูลการจัดสรร
งบประมาณในปี 2566 
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10.  งบประมาณ  
    งบประมาณทั้งหมด 130,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ 
ส่งเสริมการแปรรูป หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของกลุ่ม จ านวน 13 อ าเภอ ๆ ละ 1 กลุ่ม ๆ ละ 
10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 13 กลุ่ม เป็นเงิน 130,000 บาท   

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
     โทรศัพท์ 073 - 532220 โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นายเอนก  ศรีชาติ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 087-3968689 
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กิจกรรมที่ 100 
1.  โครงการ  ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนใต้ 

 โครงการย่อย เสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างความเชื่อมโยงในพ้ืนที่ 
     กิจกรรม  จ้างเหมาเสริมสร้างงานการเกษตรในพ้ืนที่ 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  - 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) งานต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด น.ส.ศุภวรรณ บุญรอด ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  เมืองนราธิวาส 1 1 - 4  จังหวัด 
  บาเจาะ 1 1 - 4  จังหวัด 
  ระแงะ 1 1 - 4  จังหวัด 
  รือเสาะ 1 1 - 4  จังหวัด 
  สุไหงโก-ลก 1 1 - 4  จังหวัด 
  สุไหงปาดี 1 1 - 4  จังหวัด 
  ตากใบ 1 1 - 4  จังหวัด 
  แว้ง 1 1 - 4  จังหวัด 
  ยี่งอ 1 1 - 4  จังหวัด 
  ศรีสาคร 1 1 - 4  จังหวัด 
  สุคิริน 1 1 - 4  จังหวัด 
  จะแนะ 1 1 - 4  จังหวัด 
  เจาะไอร้อง 1 1 - 4  จังหวัด 

รวม  13 อ าเภอ 13 1 1,560,000 จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมา
เสริมสร้างงานส่งเสริมการเกษตรใน
พื้นที่  

            จังหวัด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
6. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/จังหวัด/

อ าเภอ 
7. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการ
จ้างเหมาเสริมสร้าง
งานส่งเสริม
การเกษตรในพ้ืนที่ 

1,560,000 จังหวัด จนท.
พัสดุ 

            

รวม 1,560,000 จังหวัด จนท.
พัสดุ 

            

 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  รายละเอียด ดังนี้ 
 9.1  ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 9.2  รายงานความต้องการ และด าเนินการจัดจ้าง  

9.3  ติดตามและประเมินผล 
9.4  รายงานผลการด าเนินงาน 

10.  งบประมาณ    (งบประมาณทั้งหมด 1,560,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเป็นจ้างเหมาเสริมสร้างงานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ (จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้าน

เคหกิจเกษตร)  จ านวน ๑3 คน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้ งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕64 – กันยายน ๒๕65 
โดยได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 10,๐๐๐ บาท ระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 120,000 บาทต่อราย ทั้งสิ้น 
1,560,000 บาท 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7353 2218 
โทรสาร 0 7353 2217  
 2. ชื่อ – สกุล น.ส.ศุภวรรณ บุญรอด ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 โทรศัพท์ 099-1561494, E-mail : narathiwat@doae.go.th 
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กิจกรรมที่ 101 
1.  โครงการ  ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนใต้ 

 โครงการย่อย - 
     กิจกรรม  การบริหารจัดการโครงการ 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  - 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) งานต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด น.ส.ศุภวรรณ บุญรอด ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ
(รายการ) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

ทุกอ าเภอ 3 ครั้ง 1 - 3 9,600 จังหวัด 
   3 ครั้ง 1 – 3 9,600 จังหวัด 

หมายเหตุ จัดสรรงบประมาณ 2 งวด งวดแรก 6,400  บาท และงวดที่สอง 3,200 บาท 
 
7. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ             จังหวัด 

2. ประชุมชี้แจงโครงการ             จังหวัด 

3. แต่งตั้งคณะท างาน             จังหวัด 
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 

6. ประชุมและติดตามงาน
โครงการกับคณะท างาน 

            จังหวัด/
อ าเภอ/เขต 

7.สรุปผลการด าเนินงาน             จังหวัด 
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8.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ ผู้ด าเนิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ การ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่าย
ประชุมและ
ติดตามงาน
โครงการกับ
คณะท างาน 

9,600 จังหวัด จนท.
พัสดุ 

            

รวม 9,600 จังหวัด              
 

9. เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  รายละเอียดดังนี้ 
 1) เข้าร่วมประชุมและติดตามงานโครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
กับคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.)  
 2) จัดท าสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

10.งบประมาณ  (งบประมาณท้ังหมด 9,600 บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ติดตามการด าเนินงานโครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การประชุม การจัดท าสรุปผลการด าเนินงานโครงการ (เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง,     
ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าวัสดุส านักงาน) จัดสรรงบประมาณ 2 งวด งวดแรก 6,400  บาท และงวดที่สอง 3,200 บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073 – 532 218 
โทรสาร 073 – 532 217 
 2. นางสาวศุภวรรณ บุญรอด  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
โทรศัพท์ 099-1561494, E-mail : narathiwat@doae.go.th 
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แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
 (7) 
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กิจกรรมที่ 102 
1.  โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

 โครงการย่อย (ถ้ามี) - 
     กิจกรรม ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) -  
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวปรางดาว จันมุณี ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ศูนย)์ 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  จังหวัด 1 3 - 4 3,000 จังหวัด 

รวม     3,000  

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ              
2. ชี้แจงโครงการ/ประสานงาน              
3. วางแผนจัดท าข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเตรียม
ความพร้อมให้กับแหล่งท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้
มาตรฐาน 

             

4. ขออนุมัติโครงการ              
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง              
6. ด าเนินการตามแผน              
7. ติดตามและประเมินผล              
8. รายงานผลการปฏิบัติงาน              
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในจัดท าข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และเตรียมความพร้อม
ให้กับแหล่งท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

3,000 จังหวัด จนท.พัสดุ
จังหวัด 

            

รวม 3,000 จังหวัด จนท.พัสดุ             
 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อม
ให้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในการส่งเสริมการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานทั้งมาตรฐานด้านการ
ท่องเที่ยวเกษตรโดยใช้ประเด็นในแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (กรมการท่องเที่ยว) 
และมาตรฐานด้านความปลอดภัยส าหรับการท่องเที่ยว เช่น มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) เป็นต้น 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีมาตรฐานคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 

หมายเหตุ การด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามสถานการณ์ปกติให้สามารถ
ปรับรูปแบบการท างานได้ตามแนวทางแบบ New normal 
10.  งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 3,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้    

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้
มาตรฐานระดับจังหวัด ดังกล่าว ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการ
จัดท าข้อมูลและอ่ืนๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 

1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073 -532220   
โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาวปรางดาว จันมุณี ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โทรศัพท์   
081 - 5404037 
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แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก 
(8) 
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กิจกรรมที่ 103 
1.  โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

 โครงการย่อย (ถ้ามี) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
     กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพ ค้นหาความต้องการของกลุ่มพร้อมทั้งจัดท า   
                 แผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) -  
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางวรนันท์ ขานโบราณ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ศูนย)์ 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  สุคิริน 1 1 3,000 อ าเภอ 
  รือเสาะ 1 1 3,000 อ าเภอ 

รวม     6,000 อ าเภอ 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ             อ าเภอ 

2. ชี้แจงโครงการ/ประสานงาน             อ าเภอ 

3. วางแผนการก าหนดเนื้อหา           
และหลักสูตร เพื่อจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ระยะที่ 1 ฯ  

            อ าเภอ 

4. ขออนุมัติโครงการ             อ าเภอ 

5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 

6. ด าเนินการตามแผน             อ าเภอ 

7. ติดตามและประเมินผล             อ าเภอ 

8. รายงานผลการปฏิบัติงาน             อ าเภอ 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กระบวนการเรียนรู้             
ระยะที่ 1 เพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพ ค้นหาความ
ต้องการของกลุ่มพร้อมท้ัง
จัดท าแผนพัฒนากลุม่
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร 

6,000 อ าเภอ จนท.พัสดุ
อ าเภอ 

            

รวม 6,000 อ าเภอ จนท.พัสดุ             
 

9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 1. ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอคัดเลือกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร เมื่อด าเนินการ
คัดเลือกกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้แล้ว ให้สมาชิกกลุ่มฯที่ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมโครงการทุกคน 
ด าเนินการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ตามเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จากนั้นให้เจ้าหน้าที่บันทึกผลการประเมินตนเองก่อนการเรียนรู้ของเกษตรกร ในระบบฐานข้อมูล Smart 
Farmer พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร (ทบก.) ด้วย (หากครัวเรือนของสมาชิกกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพการเกษตรรายใดมีการขึ้นทะเบียนแล้วให้เพ่ิมข้อมูล ของสมาชิกรายนั้นในส่วนของสมาชิกครัวเรือน)  
(ส่งแบบประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer รายบุคคลให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในเดือนธันวาคม) 
 2. ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้แก่สมาชิกของ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 ราย โดยมีการประเมินศักยภาพกลุ่มตามแบบประเมิน
ศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ก่อนเข้าร่วมโครงการ (ครั้งที่ 1) และมุ่งเน้นให้เกษตรกร หรือกลุ่มเป็นศูนย์กลางและ
ออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง จ านวน 1 ครั้ง โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม แผนการ
ผลิตรายบุคคล (IFPP) รวมถึงเชื่อมโยงแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) สู่การจัดท าแผนการด าเนินการกลุ่ม และจัดท า
แผนการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นและเพ่ิมมูลค่าสินค้าหรือบริการ  
(อ าเภอด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ                   
เพื่อจังหวัดรวบรวมสรุปรายงานผลการด าเนินงานส่งกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป) 

หมายเหตุ ส าหรับกิจกรรม อบรม/สัมมนา/จัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถปรับรูปแบบการด าเนินกิจกรรม                 
ให้สอดคล้อง กับสถานการณ์และมาตรการของจังหวัดนั้นๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนและเป้าหมาย                 
ที่ก าหนดโดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 10.  งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 6,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้    

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพ ค้นหาความต้องการของกลุ่ม
พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ดังกล่าว ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าจัดท าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
เป็นต้น จ านวน 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 15 ราย  
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 

1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์  073-532220   
โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นางวรนันท์ ขานโบราณ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ โทรศัพท์   
084 - 9924714 



 

แผนปฏบิัติการงานสง่เสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 หน้า 259 

กิจจกรรมที่ 104 
1.  โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

 โครงการย่อย (ถ้ามี) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
     กิจกรรม ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น และการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
                 การเกษตร 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) -  
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางวรนันท์ ขานโบราณ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ศูนย)์ 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  สุคิริน 1 2 3,000 อ าเภอ 
  รือเสาะ 1 2 3,000 อ าเภอ 

รวม     6,000 อ าเภอ 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ             อ าเภอ 
2. ชี้แจงโครงการ/ประสานงาน             อ าเภอ 
3. วางแผนการก าหนดเนื้อหา           
และหลักสูตร การส่งเสริมทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น  และการ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่งเสริม
อาชีพการเกษตร  

            อ าเภอ 

4. ขออนุมัติโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. ด าเนินการตามแผน             อ าเภอ 
7. ติดตามและประเมินผล             อ าเภอ 
8. รายงานผลการปฏบิัติงาน             อ าเภอ 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการ
ส่งเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการเบื้องต้น  และ
การเพิ่มมลูค่าผลติภณัฑ์ของ
กลุ่มส่งเสรมิอาชีพการเกษตร 

6,000 อ าเภอ จนท.พัสดุ
อ าเภอ 

            

รวม 6,000 อ าเภอ จนท.พัสดุ             
 

9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้แก่สมาชิกของ

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 ราย              
โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสู่การเป็น ผู้ประกอบการเกษตร
เบื้องต้น และเพ่ิมมูลค่าสินค้าหรือบริการของกลุ่ม ดังนี้  

1. การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรต้นแบบ เพ่ือเพ่ิมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เกษตรหรือเพ่ิม
ศักยภาพการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม (กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรในพ้ืนที่อ าเภอสุคิริน) โดยมีเนื้อหา/ 
ประเด็น/หลักสูตร เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทักษะการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร เพ่ือการเป็น ผู้ประกอบการเกษตร
เบื้องต้น การบริหารจัดการด้านการผลิตหรือบริการ การจัดท าบัญชี การจัดท าแผนธุรกิจ  กลุ่ม การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสินค้า/บริการ การวิเคราะห์ธุรกิจแบบ SWOT ปัจจัยความส าเร็จของการเป็น ผู้ประกอบการและการตลาด เป็นต้น  

2. การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง (กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรในพ้ืนที่อ า เภอรือเสาะ ) โดยมี เนื้อหา/ประเด็น/หลักสูตร เช่น การบริหารจัดการกลุ่มที่ดี                        
การน ากระบวนการกลุ่มมาใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ การพัฒนาสินค้า/บริการ ทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ
เกษตรอย่างง่ายเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น การบริหารจัดการด้านการผลิตหรือบริการ การยกระดับ
คุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน การจัดท าบัญชี การจัดท าแผนธุรกิจกลุ่ม และการตลาด เป็นต้น  

(อ าเภอรายงานผลการด าเนินกิจกรรม ตามแบบ กสอ.2 ให้จังหวัดทราบ ภายในเดือนมีนาคม 2565 
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบเพื่อจังหวัดรวบรวม    
สรุปรายงานผลการด าเนินงานส่งกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป) 

หมายเหตุ ส าหรับกิจกรรม อบรม/สัมมนา/จัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถปรับรูปแบบการด าเนินกิจกรรม                 
ให้สอดคล้อง กับสถานการณ์และมาตรการของจังหวัดนั้นๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาได้ตามแผนและเป้าหมาย                 
ที่ก าหนดโดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  
10.  งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 6,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้    

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น และการเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ดังกล่าว ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าจัดท าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น เป็นต้น จ านวน  
1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 15 ราย  
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 

1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073 -532220   
โทรสาร 073 – 532217 

2. ชื่อ – สกุล นางวรนันท์ ขานโบราณ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ โทรศัพท์   
084 – 9924714 
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กิจกรรมที่ 105 
1.  โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

 โครงการย่อย (ถ้ามี) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
     กิจกรรม สนับสนุนปัจจัยเพ่ือการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) -  
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางวรนันท์ ขานโบราณ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ศูนย)์ 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  สุคิริน 1 3 10,000 อ าเภอ 
  รือเสาะ 1 3 5,000 อ าเภอ 

รวม     15,000 อ าเภอ 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ              
2. ชี้แจงโครงการ/ประสานงาน              
3. ก าหนดแผนและรายการวัสดุที่
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  

             

4. ขออนุมัติโครงการ              
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง              
6. ด าเนินการตามแผน              
7. ติดตามและประเมินผล              
8. รายงานผลการปฏิบัติงาน              
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
ปัจจัยเพื่อการพัฒนากลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร 

15,000 อ าเภอ จนท.พัสดุ
อ าเภอ 

            

รวม 15,000 อ าเภอ จนท.พัสดุ             
 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   

1. กลุ่มต้นแบบ (เป้าหมาย กลุ่มส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่อ าเภอสุคิริน) 
1) ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอสนับสนุนปัจจัยเพ่ือการ พัฒนากลุ่ม

ส่งเสริมอาชีพการเกษตรต้นแบบ (กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่อ าเภอสุคิริน) จ านวน 1 กลุ่ม ที่ผ่าน 
การเข้าร่วมกิจกรรมที่ 103 และกิจกรรมที่ 104 แล้ว  

2) ส านักงานเกษตรอ าเภอร่วมกับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรเป้าหมาย จัดท าแผนการจัดซื้อ                     
และรายการจัดซื้อปัจจัยที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรต้นแบบ ที่ได้จากกิจกรรมที่ 
103 หรือกิจกรรมที่ 104 ภายในวงเงินงบประมาณ 10,000 บาท  

3) ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดซื้อปัจจัยเพ่ือการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรต้นแบบ             
ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน  

4) ส านักงานเกษตรอ าเภอ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานเกษตรจังหวัด
ทราบ  

2. กลุ่มใหม่/กลุ่มพัฒนาให้เข้มแข็ง (เป้าหมาย กลุ่มส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่อ าเภอรือเสาะ) 
1) ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอสนับสนุนปัจจัยเพ่ือการพัฒนากลุ่มส่งเสริม

อาชีพการเกษตร (กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่อ าเภอรือเสาะ) จ านวน 1 กลุ่ม ที่ผ่านการเข้าร่วม 
กิจกรรมที่ 103 และกิจกรรมที่ 104 แล้ว 

2) ส านักงานเกษตรอ าเภอร่วมกับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรเป้าหมาย จัดท าแผนการจัดซื้อ
ปัจจัยและรายการจัดซื้อปัจจัยที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่ได้จากกิจกรรมที่ 103 
หรือกิจกรรมที่ 104 ภายในวงเงินงบประมาณ 5,000 บาท  

3) ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดซื้อปัจจัยเพ่ือการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายภายใต้งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน  

4) ส านักงานเกษตรอ าเภอ ติดตาม และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง                 
ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบเพ่ือจังหวัดรวบรวมสรุปรายงานผลการด าเนินงานส่งกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป 

3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับจังหวัด  ส านักงานเกษตร
จังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 2 กลุ่ม 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินศักยภาพกลุ่มหลังเข้าร่วมโครงการ ตามแบบประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร 
(3ก) (ครั้งที่ 2) รวมทั้งวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป (ผ่านระบบ ออนไลน์)  
(อ าเภอด าเนินการส่งแบบประเมินหลังการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) 
(ประเมินครั้งที่ 2) และส่งแบบประเมิน กสอ.3 ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ ภายในเดือนกรกฎาคม 
2565) 
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หมายเหตุ ส าหรับกิจกรรม อบรม/สัมมนา/จัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถปรับรูปแบบการด าเนินกิจกรรม                 
ให้สอดคล้อง กับสถานการณ์และมาตรการของจังหวัดนั้นๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาได้ตามแผนและเป้าหมาย                 
ที่ก าหนดโดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
10.  งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 15,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้    

เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยเพื่อการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพ จ านวน 2 กลุ่ม ดังนี้  
1. กลุ่มต้นแบบ (เป้าหมาย เป้าหมาย กลุ่มส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่อ าเภอสุคิริน)  
    งบประมาณ 10,000 บาท  
2. กลุ่มใหม่/กลุ่มพัฒนาให้เข้มแข็ง (เป้าหมาย กลุ่มส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่อ าเภอรือเสาะ) 
    งบประมาณ 5,000 บาท 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073 -532220   

โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นางวรนันท์ ขานโบราณ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ โทรศัพท์   
084 - 9924714 
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กิจกรรมที่ 106 
1.  โครงการ  สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

 โครงการย่อย เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
     กิจกรรม  พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ศักยภาพตนเอง/ พ้ืนที่  
             และจัดท าแผนการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจครัวเรือน   
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายเอนก  ศรีชาติ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกไผ่ พร่อน ตากใบ 15 1 3,000 อ าเภอ 
รวม   15 1 3,000 อ าเภอ 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             อ าเภอ 
3. คัดเลือกเกษตรกรและเครือข่าย             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. ด าเนินการจัดกระบวนการเรยีนรู้ฯ             อ าเภอ 
7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/

จังหวัด/อ าเภอ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 

 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการ  
จัดกระบวนการเรียนรู้ฯ 

3,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

รวม 3,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 
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9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 เป้าหมาย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับรางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2564 
จ านวน 1 กลุ่ม (จ านวน 15 ราย)  
 วิธีการด าเนินงาน  
 1. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนด าเนินการ ดังนี้  
  1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ซึ่งถ้าหากครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรายใดมีการ
ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้เพ่ิมข้อมูลของสมาชิกรายนั้นในส่วนของสมาชิกครัวเรือน ในกรณีที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ไม่มีพ้ืนที่การเกษตร ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
  2) จัดท าแบบประเมินตนเอง ด้วยแบบฟอร์มการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer  
(ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ) จากนั้นให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบฐานข้อมูล 
Smart Farmer 
  3) วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล และแผนการผลิตรายกลุ่ม  ด้วยแบบ
แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)   
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันท าแบบประเมินแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ครัวเรือน (ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ) และร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม ตัวอย่าง เช่น ศักยภาพกลุ่มที่สามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านใดได้บ้าง จุดเด่นและจุดด้อยของสถานที่ วิทยากร และการให้บริการจัดการของแหล่ง
เรียนรู้ ความต้องการในการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมเติม องค์ความรู้ที่มีอยู่และสามารถถ่ายทอดต่อได้ องค์ความรู้  
ที่ต้องการเพิ่มเติม วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่และต้องการเพิ่มเติม เป็นต้น 
 3. รวบรวมและสรุปข้อมูลต่าง ๆ ตามข้อ 2. เพ่ือน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มเป็น 
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
 4. จัดท าแผนพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน  
 โดยจะต้องด าเนินการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการและความช านาญของกลุ่ม เช่น ด้านการจัดการ  
และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest management) ด้านการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเกษตร ด้านการเกษตร
ผสมผสานที่เน้นการสร้างความม่ันคงด้านอาหาร เป็นต้น 
 5. คัดเลือกวิทยากรประจ าแหล่งเรียนรู้ ตามแผนการพัฒนากลุ่มฯ ในข้อ 4. โดยในแต่ละแหล่งเรียนรู้ต้องมี
วิทยากรหลัก ไม่น้อยกว่า 3 คน และวิทยากรผู้ช่วย ไม่น้อยกว่า 5 คน 
 6. จัดท าแผนการจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ให้สอดคล้อง
กับแผนการพัฒนากลุ่มฯ ในข้อ 4. หรือให้สอดคล้องกับผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน  
 7. ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันท าร่วมกันประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร (ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ) 
 องค์ความรู้ที่จ าเป็น  
 1) การจัดกระบวนการเรียนรู้  
 2) การประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์พื้นที ่
 3) การจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล และแผนการผลิตรายกลุ่ม ด้วยแบบแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 
 4) การจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร 
 5) การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 ผลที่เกิดขึ้น (Output)  
 1) ผลการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ของเกษตรกร (ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ) 
 



 

แผนปฏบิัติการงานสง่เสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 หน้า 266 

 2) แผนการผลิตรายบุคคล และแผนการผลิตรายกลุ่ม ของเกษตรกร/ 
กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 3) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือเพ่ิมรายชื่อในสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรในระบบทะเบียนเกษตรกร 
 4) ผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน (ก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ) 
 5) แผนพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน  
 6) ผลการประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ) 
 7) รายชื่อวิทยากรประจ าแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3 คน และวิทยากรผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 5 คน 

10.  งบประมาณ 
    งบประมาณทั้งหมด 3,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 ประเมิน
สถานการณ์ วิเคราะห์ศักยภาพตนเอง/ พ้ืนที่ และจัดท าแผนการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจครัวเรือน ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอบรม 
ค่าจัดท าเอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการด าเนินงานและติดตามผล 
การด าเนินงาน เป็นต้น     

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
     โทรศัพท์ 073 - 532220 โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นายเอนก  ศรีชาติ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
      โทรศัพท์ 087-3968689
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กิจกรรมที่ 107 
1.  โครงการ  สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

 โครงการย่อย เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
     กิจกรรม  พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2 เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
                 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน   
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายเอนก  ศรีชาติ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกไผ่ พร่อน ตากใบ 15 2 3,000 อ าเภอ 
รวม   15 2 3,000 อ าเภอ 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             อ าเภอ 
3. คัดเลือกเกษตรกรและเครือข่าย             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. ด าเนินการจัดกระบวนการเรยีนรู้ฯ             อ าเภอ 
7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/

จังหวัด/อ าเภอ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการ  
จัดกระบวนการเรียนรู้ฯ 

3,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

รวม 3,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 
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9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  
  เป้าหมาย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับรางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2564 
จ านวน 1 กลุ่ม (จ านวน 15 ราย)  
 วิธีด าเนินงาน 
 1. เตรียมการคัดเลือกหัวข้อ/ประเด็นการพัฒนา และวิทยากร เพื่อพัฒนาทักษะ 
การเป็นวิทยากรประจ าแหล่งเรียนรู้ตามแผนการพัฒนากลุ่มฯ ที่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ในระยะที่ 1 
นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาองค์ความรู้อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ตามความต้องการของวิทยากรประจ าแหล่งเรียนรู้และ
สมาชิกกลุ่ม 
 2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือพัฒนาทักษะ 
การเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ ทั้งนี้จะต้องเน้นหนักในเรื่องการฝึกทักษะ/ทดลองฝึกปฏิบัติจริง โดยเฉพาะ 
ในวิทยากรกรหลักและวิทยากรผู้ช่วยที่ได้รับการคัดเลือกจากระยะที่ 1  
 3. สรุปบทเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นองค์ความรู้ส าหรับการถ่ายทอดความรู้ให้แก่วิทยากร
ประจ าแหล่งเรียนรู้รุ่นต่อไป 
 องค์ความรู้ที่จ าเป็น  
 1) การพัฒนาวิทยากรประจ าแหล่งเรียนรู้ 
 2) ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ  
 3) ทักษะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
 ผลที่เกิดขึ้น (Output)      
 1) หัวข้อ/ประเด็น และวิทยากรในถ่ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรประจ าแหล่งเรียนรู้ 
 2) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีทักษะและสามารถเป็นวิทยากรประจ าแหล่งเรียนรู้ได้ 
 3) องค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาวิทยากรประจ าแหล่งเรียนรู้ ที่ได้จากการถอดบทเรียน 
 ขั้นตอนหลังการด าเนินงาน 
 เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานจัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2 เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการจัดท าแบบ
รายงาน กมบ.ต้นแบบ 1 ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดภายในเดือนมกราคม 2565 

10.  งบประมาณ  
    งบประมาณท้ังหมด 3,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2 เพ่ือพัฒนาทักษะ
การเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน  ถัวจ่ายทุกรายการ  
ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอบรม ค่าจัดท าเอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เช่น 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงาน เป็นต้น     

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
     โทรศัพท์ 073 - 532220 โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นายเอนก  ศรีชาติ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 087-3968689
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กิจกรรมที่ 108 
1.  โครงการ  สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

 โครงการย่อย เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
     กิจกรรม  พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพ 
                 ชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน   
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายเอนก  ศรีชาติ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(กลุ่ม) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกไผ่ พร่อน ตากใบ 1 3 - 4 7,000 อ าเภอ 
รวม   1 3 - 4 7,000 อ าเภอ 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             อ าเภอ 
3. คัดเลือกเกษตรกรและเครือข่าย             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. ด าเนินการสนับสนุน             อ าเภอ 
7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/

จังหวัด/อ าเภอ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 

 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จา่ยในการ  
สนับสนนุปัจจยัตามความ
ต้องการ 

7,000 อ าเภอ จนท.
พัสด ุ

            

รวม 7,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 
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9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  
 เป้าหมาย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับรางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2564 
จ านวน 1 กลุ่ม (จ านวน 15 ราย)  
 ขั้นเตรียมการ  
 ส านักงานเกษตรอ าเภอ เตรียมแผน/รายการจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นในการพัฒนา
กลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ตามงบประมาณ 
ที่สนับสนุน (ข้อสรุปจากกิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1) 
   ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 1. จัดจ าแนกหมวดหมู่ของเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ที่จ าเป็นในการพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบ และค านวณงบประมาณให้เพียงพอกับรายการสิ่งของที่ต้องการจัดซื้อ  
โดยประเภทของเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ที่สามารถจัดซื้อได้ ยกตัวอย่างเช่น ชุดนิทรรศการ/สื่อ  
องค์ความรู้ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้วัสดุสาธิต เป็นต้น  
 2. จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ตามความต้องการของกลุ่ม ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับการ
สนับสนุน โดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 3. จัดท าบัญชีรายการสิ่งของที่จัดซื้อของกลุ่ม 
 4. นัดหมายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือท าการส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต 
 ขั้นตอนหลังการด าเนินงาน 
 เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานในกิจกรรมพัฒนากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ และผู้เข้าร่วมโครงการ ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดท าแบบประเมินแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน (หลังเข้า
ร่วมโครงการฯ)  
 2. จัดท าแบบประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (หลังเข้าร่วม
โครงการฯ) 
 3. จัดท าแบบประเมินตนเอง ด้วยแบบฟอร์มการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer (หลังเข้าร่วม
โครงการฯ) จากนั้นให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบฐานข้อมูล Smart Farmer 
 4. สรุปผลและจัดท าแบบรายงาน กมบ.ต้นแบบ 2 ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดภายในเดือนกรกฎาคม 2565 

10.  งบประมาณ     
    งบประมาณทั้งหมด 7,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือพัฒนากลุ่ม 
เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน  โดยจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์/ 
ปัจจัยการผลิต ตามความต้องการของกลุ่ม 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
     โทรศัพท์ 073 - 532220 โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นายเอนก  ศรีชาติ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 087-3968689
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กิจกรรมที่ 109 
1.  โครงการ  สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

 โครงการย่อย เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
     กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 เพ่ือประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ตนเอง/พ้ืนที่  
                 จัดท าแผนการพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group   
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายเอนก  ศรีชาติ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
ชื่อกลุ่ม ต าบล อ าเภอ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุเรียนกวน 
หมู่ที่ 3 

บองอ ระแงะ 10 1 - 2 2,000 อ าเภอ 

รวม   10 1 - 2 2,000 อ าเภอ 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             อ าเภอ 
3. คัดเลือกเกษตรกรและเครือข่าย             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. ด าเนินการจัดกระบวนการเรยีนรู้ฯ             อ าเภอ 
7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/

จังหวัด/อ าเภอ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการ  
จัดกระบวนการเรียนรู้ฯ 

2,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

รวม 2,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 เป้าหมาย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 1 กลุ่ม (จ านวน 10 ราย)  
 วิธีการด าเนินงาน  
 1. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ด าเนินการ  
  1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ซึ่งถ้าหากครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรายใดมีการ
ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้เพ่ิมข้อมูลของสมาชิกรายนั้นในส่วนของสมาชิกครัวเรือน ในกรณีที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ไม่มีพ้ืนที่การเกษตร ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
  2) จัดท าแบบประเมินตนเอง ด้วยแบบฟอร์มการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer  
(ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ) จากนั้นให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบฐานข้อมูล 
Smart Farmer 
  3) วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มและจัดท าแผนการผลิตรายกลุ่ม ด้วยแบบแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)  
 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ร่วมกันประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กร
เกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ)  
 3. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม ตัวอย่าง เช่น ศักยภาพกลุ่ม จุดแข็ง 
จุดอ่อน ข้อจ ากัด และโอกาสของกลุ่ม จ านวนเงินกองทุนของกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม ความต้องการ  
ในการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมเติม องค์ความรู้ที่มีอยู่และองค์ความรู้ที่ต้องการเพ่ิมเติม ประเด็นในการพัฒนากลุ่ม
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group เป็นต้น    
 4. รวบรวมและสรุปข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group  
ตามผลการวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม ในข้อ 2. และข้อ 3. 
 องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
 1. การประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์พื้นที่  
 2. การจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร 
 3. การจัดกระบวนการเรียนรู้  
 4. การจัดท าแผนการผลิตรายกลุ่ม ด้วยแบบแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)  
 ผลที่เกิดขึ้น (Output) 
 1. ผลการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2. แผนการผลิตรายกลุ่ม ของกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 
 3. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือเพ่ิมรายชื่อในสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรในระบบทะเบียนเกษตรกร 
 4. ผลการประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ) 
 5. แผนการด าเนินงานเพื่อการพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group 
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10.  งบประมาณ     
    งบประมาณทั้งหมด 2,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 เพ่ือประเมิน
สถานการณ์ วิเคราะห์ตนเอง/พ้ืนที่ จัดท าแผนการพัฒนากลุ่มสู่  Smart Group ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอบรม ค่าจัดท าเอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เช่น 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงาน เป็นต้น  
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
     โทรศัพท์ 073 - 532220 โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นายเอนก  ศรีชาติ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 087-3968689
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กิจกรรมที่ 110 
1.  โครงการ  สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

 โครงการย่อย เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
     กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group   
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายเอนก  ศรีชาติ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุเรียนกวน 
หมู่ที่ 3 

บองอ ระแงะ 10 2 2,000 อ าเภอ 

รวม   10 2 2,000 อ าเภอ 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             อ าเภอ 
3. คัดเลือกเกษตรกรและเครือข่าย             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. ด าเนินการจัดกระบวนการเรยีนรู้ฯ             อ าเภอ 
7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/

จังหวัด/อ าเภอ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการ  
จัดกระบวนการเรียนรู้ฯ 

2,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

รวม 2,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 วิธีการด าเนินงาน  
 1. เตรียมการคัดเลือกหัวข้อ/ประเด็นการพัฒนา และวิทยากร ตามแผน การด าเนินงานการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 
 2. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามประเด็นในข้อ 1. ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  
เพ่ือพัฒนาพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group  
 3. ถอดบทเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเป็นองค์ความรู้ส าหรับการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิก
รุ่นต่อไปหรือกลุ่มเครือข่ายอื่น ๆ  
 องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
 1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 2. การถอดองค์ความรู้และสรุปบทเรียน 
 ผลที่เกิดขึ้น (Output) 
 1. หัวข้อ/ประเด็นการพัฒนา และวิทยากร ตามแผน การด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group  
 2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group 
 3. องค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group ที่ได้จากการถอดบทเรียน 
 ขั้นตอนหลังการด าเนินงาน  
 เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานจัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group ให้
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการจัดท าแบบรายงาน กมบ.SG 1 ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2565   

10.  งบประมาณ     
    งบประมาณทั้งหมด 2,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2 เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอบรม  
ค่าจัดท าเอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการด าเนินงานและติดตามผลการ
ด าเนินงาน เป็นต้น  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
     โทรศัพท์ 073 - 532220 โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นายเอนก  ศรีชาติ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 087-3968689
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กิจกรรมที่ 111 
1.  โครงการ  สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

 โครงการย่อย เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
     กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group   
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายเอนก  ศรีชาติ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(กลุ่ม) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุเรียนกวน 
หมู่ที่ 3 

บองอ ระแงะ 1 3 5,000 อ าเภอ 

รวม   1 3 5,000 อ าเภอ 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             อ าเภอ 
3. คัดเลือกเกษตรกรและเครือข่าย             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. ด าเนินการจัดกระบวนการเรยีนรู้ฯ             อ าเภอ 
7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/

จังหวัด/อ าเภอ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนปัจจัยตาม
ความต้องการ 

5,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

รวม 5,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 เป้าหมาย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดละ 1 กลุ่ม     
 ขั้นเตรียมการ  
 ส านักงานเกษตรอ าเภอ เตรียมแผน/รายการจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นในการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group ตามงบประมาณที่สนับสนุน (ข้อสรุปจากกิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1) 
   ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 1. จัดจ าแนกหมวดหมู่ของเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ที่จ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart 
Group และค านวณงบประมาณให้เพียงพอกับรายการสิ่งของที่ต้องการจัดซื้อ  
โดยประเภทของเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ที่สามารถจัดซื้อได้  
 2. จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ตามความต้องการของกลุ่ม ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุน โดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 3. จัดท าบัญชีรายการสิ่งของที่จัดซื้อของกลุ่ม 
 4. นัดหมายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือท าการส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต 
 ขั้นตอนหลังการด าเนินงาน 
 เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ 
Smart Group ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันท าร่วมกันประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร (หลังเข้าร่วมโครงการฯ) จากนั้นให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบ
ฐานข้อมูล Smart Farmer 
2. จัดท าแบบประเมินตนเอง ด้วยแบบฟอร์มการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer (หลังเข้าร่วมโครงการฯ)  
 3. สรุปผลและจัดท าแบบรายงาน กมบ.SG 2 ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดภายในเดือนกรกฎาคม 2565 

10.  งบประมาณ     
    งบประมาณทั้งหมด 5,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ 
Smart Group โดยสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ตามความต้องการของกลุ่ม  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
     โทรศัพท์ 073 - 532220 โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นายเอนก  ศรีชาติ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 087-3968689
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กิจกรรมที่ 112 
1.  โครงการ  สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

 โครงการย่อย เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
     กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพผู้น าในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชน 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  ประชุมการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับอ าเภอ   
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายเอนก  ศรีชาติ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  เมืองนราธิวาส 5 1 1,000 อ าเภอ 
  บาเจาะ 5 1 1,000 อ าเภอ 
  ระแงะ 5 1 1,000 อ าเภอ 
  รือเสาะ 5 1 1,000 อ าเภอ 
  สุไหงโก-ลก 5 1 1,000 อ าเภอ 
  สุไหงปาดี 5 1 1,000 อ าเภอ 
  ตากใบ 5 1 1,000 อ าเภอ 
  แว้ง 5 1 1,000 อ าเภอ 
  ยี่งอ 5 1 1,000 อ าเภอ 
  ศรีสาคร 5 1 1,000 อ าเภอ 
  สุคิริน 5 1 1,000 อ าเภอ 
  จะแนะ 5 1 1,000 อ าเภอ 
  เจาะไอร้อง 5 1 1,000 อ าเภอ 

รวม   65 1 13,000 อ าเภอ 
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7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             อ าเภอ 
3. คัดเลือกเกษตรกรและเครือข่าย             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. ด าเนินการจัดการประชุม             อ าเภอ 
7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/

จังหวัด/อ าเภอ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
              

 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการประชุม 

13,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

รวม 13,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 เป้าหมาย ผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอ าเภอ อ าเภอละ 5 ราย  
 ขั้นเตรียมการ  ส านักงานเกษตรอ าเภอ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
ให้กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอ าเภอชุดใหม่ เพ่ือด ารงต าแหน่งแทน
คณะกรรมการฯ ชุดเก่าท่ีครบวาระในปี พ.ศ. 2565 
 2. จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอ าเภอ เพื่อก าหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร และบทบาทของผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมสร้าง
ความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน  
 3. ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอ าเภอให้ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
  4. สรุปผลและจัดท าแบบรายงานเวที กมบ. ระดับอ าเภอ ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 
 5. รายงานผลการด าเนินงานเชิงปริมาณตาม ระบบ e-project (ก.1/1)  
 องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
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 1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 2) การด าเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
 3) ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พ.ศ. 2557 
 ผลที่เกิดขึ้น (Output)    
 1) มีคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอ าเภอชุดใหม่  
 2) เกิดเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอ าเภอ เพ่ือเป็นแกนน าในการประสานงานและแลกเปลี่ยน
เรียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนากลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรในการท างานส่งเสริมการเกษตรเคหกิจเกษตร 
 3) มีแผนการพัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการท างานส่งเสริมการเกษตร
เคหกิจเกษตร และการขยายผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

10.  งบประมาณ     
    งบประมาณทั้งหมด 13,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
ระดับอ าเภอ จ านวน 13 อ าเภอ อ าเภอละ 1,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการประชุม ค่าจัดท าเอกสารต่าง ๆ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  

11. ผูป้ระสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

     โทรศัพท์ 073 - 532220 โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นายเอนก  ศรีชาติ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 087-3968689
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กิจกรรมที่ 113 
1.  โครงการ  สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

 โครงการย่อย เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
     กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพผู้น าในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชน 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมศักยภาพผู้น าในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   
                 ระดับจังหวัด   
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายเอนก  ศรีชาติ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  ทุกอ าเภอ 20 2 8,000 จังหวัด 
รวม   20 2 8,000 จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. คัดเลือกเกษตรกรและเครือข่าย             จังหวัด/อ าเภอ 
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
6. ด าเนินการจัดกระบวนการเรยีนรู้ฯ             จังหวัด 
7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/

จังหวัด/อ าเภอ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการ  
จัดกระบวนการเรียนรู้ฯ 

8,000 จังหวัด จนท.
พัสดุ 

            

รวม 8,000 จังหวัด จนท.
พัสดุ 

            

 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  
  เป้าหมาย ผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด จังหวัดๆ ละ 20 ราย 
 ขั้นเตรียมการ  ส านักงานเกษตรจังหวัด ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
ให้กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
 องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
 1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 2) การด าเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
 3) ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พ.ศ. 2557 
 4) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
 5) การจัดการและวิทยาการหลังการ เก็บเก่ียว (Postharvest management) การคัดคุณภาพ (Grading) 
และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเกษตร การเกษตรผสมผสานที่เน้นการสร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร การพัฒนาภาวะผู้น าเกษตรกร และการจัดการด้านการตลาด 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. วางแผนจัดกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมศักยภาพผู้น าในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรระดับจังหวัด โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร เพ่ือให้แม่บ้านเกษตรกรเป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ และทักษะในด้านที่เก่ียวข้อง เช่น การจัดการและ
วิทยาการหลังการ เก็บเก่ียว (Postharvest management) การคัดคุณภาพ (Grading) และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
(Packaging) การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเกษตร การเกษตรผสมผสานที่เน้นการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การพัฒนา
ภาวะผู้น าเกษตรกร การจัดการด้านการตลาด เป็นต้น ทั้งนี้ อาจเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาที่มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับบรบิทของแต่ละพ้ืนที่ได้ 
 2. ด าเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมศักยภาพผู้น าในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับ
จังหวัด ตามแผนที่ก าหนดไว้  
 3. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดชุดใหม่ เพื่อด ารงต าแหน่งแทน
คณะกรรมการฯ ชุดเก่าที่ครบวาระในปี พ.ศ. 2565  
 4. ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ให้ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร (สสก.) ภายในเดือน มีนาคม 2565  
 5. สรุปผลและจัดท าแบบรายงานเวที กมบ. ระดับจังหวัด ส่งให้ สสก. ภายในเดือนมีนาคม 2565 
  6. รายงานผลการด าเนินงานเชิงปริมาณตาม ระบบ e-project (ก.1/1) 
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 ผลที่เกิดขึ้น (Output) 
 1) มีคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดชุดใหม่  
 2) ผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
 3) เกิดเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด เพื่อเป็นแกนน าในการประสานงานและแลกเปลี่ยน
เรียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนากลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรในการท างานส่งเสริมการเกษตรเคหกิจเกษตร 
 3) มีแผนการพัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการท างานส่งเสริมการเกษตร
เคหกิจเกษตร และการขยายผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน  

10.  งบประมาณ     
    งบประมาณทั้งหมด 8,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมศักยภาพผู้น า 
ในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด  ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ในการประชุม ค่าจัดท าเอกสารต่าง ๆ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เช่น 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงาน เป็นต้น  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
     โทรศัพท์ 073 - 532220 โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นายเอนก  ศรีชาติ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 087-3968689 
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กิจกรรมที่ 114 
1.  โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

 โครงการย่อย (ถ้ามี) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพพกลุ่มยุวเกษตรกร 
     กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) การพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model) (1. จัดกระบวนการ 
                              เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model))  
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางวรนันท์ ขานโบราณ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ศูนย)์ 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน
บ้านศาลาใหม่ หมู่ที่ 3 

ศาลาใหม ่ ตากใบ 1 1  จังหวัด 

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน
บ้านท าเนียบ หมู่ที่ 6 

ล าภ ู เมืองนราธิวาส 1 1  จังหวัด 

รวม     12,000 จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ              
2. ชี้แจงโครงการ/ประสานงาน              
3. วางแผนการก าหนดเนื้อหา           
และหลักสูตร การจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุว
เกษตรกรต้นแบบ (Smart Group 
Model) 

             

4. ขออนุมัติโครงการ              
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง              
6. ด าเนินการตามแผน              
7. ติดตามและประเมินผล              
8. รายงานผลการปฏบิัติงาน              
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม              
ยุวเกษตรกรต้นแบบ 
(Smart Group Model) 

12,000 จังหวัด จนท.พัสดุ
จังหวัด 

            

รวม 12,000 จังหวัด จนท.พัสดุ             
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   

1. ส านักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีความสนใจ มีศักยภาพ และพร้อมที่จะพัฒนา              
เป็นกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ เข้าร่วมกิจกรรมตามจ านวนเป้าหมาย พร้อมก าหนด แผนปฏิบัติงานร่วมกัน                      
ให้ เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  และแจ้งแผนปฏิบัติ งานให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร                      
และกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  

2. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามความต้องการของกลุ่มยุวเกษตรกรและ เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่                
เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร จ านวน 2 กลุ่ม ๆ ละไม่น้อยกว่า 15 ราย เน้นให้กลุ่มยุวเกษตรกร                      
เป็นศูนย์กลางและออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีเนื้อหา/ประเด็น/หลักสูตร ครอบคลุมด้านการพัฒนา
กระบวนการกลุ่ม 5 ด้าน ได้แก่  

- การบริหารจัดการกลุ่ม  
- การบริหารทุนและทรัพยากร 
- การพัฒนาความรู้และความสามารถของสมาชิก  
- กระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการ  
- สาธารณประโยชน์/การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3. จัดเก็บข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมตามแบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก)  
4. บันทึกแผน - ผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบรายงานผล การปฏิบัติงานส่งเสริม

การเกษตร (e-Project)  
5. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ติดตาม ก ากับ และดูแลการด าเนิน กิจกรรมฯ ให้เป็นไปตาม

เป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน  
ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการรวบรวมสรุปรายงานผลการพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart 

Group Model) ตามแบบฟอร์มรายงานที่ก าหนดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในเดือนมิถุนายน 2565 
หมายเหตุ สามารถปรับรูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
10.  งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 12,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้    

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group 
Model) ดังกล่าว ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุจัดกระบวนการเรียนรู้              
ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าจัดท าเอกสารต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น เป็นต้น จ านวน 2 กลุ่มๆละ 1 ครั้ง  
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 

1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073 -532220   
โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นางวรนันท์ ขานโบราณ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ โทรศัพท์   
084 - 9924714 
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กิจกรรมที่ 115 
1.  โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

 โครงการย่อย (ถ้ามี) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพพกลุ่มยุวเกษตรกร 
     กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) การพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model) (2. สนับสนุนวัสด ุ
                              การเกษตรเพ่ือพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ)  
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางวรนันท์ ขานโบราณ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ศูนย)์ 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน
บ้านศาลาใหม่ หมู่ที่ 3 

ศาลาใหม ่ ตากใบ 1 2 5,500 จังหวัด 

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน
บ้านท าเนียบ หมู่ที่ 6 

ล าภ ู เมืองนราธิวาส 1 2 5,500 จังหวัด 

รวม     11,000 จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ              
2. ชี้แจงโครงการ/ประสานงาน              
3. ก าหนดแผนและรายการวัสดุ
การเกษตรตามแผนพัฒนาและ
ความต้องการของกลุ่มยุวเกษตรกร             

             

4. ขออนุมัติโครงการ              
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง              
6. ด าเนินการตามแผน              
7. ติดตามและประเมินผล              
8. รายงานผลการปฏิบัติงาน              
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
วัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนา
กลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ 

11,000 จังหวัด จนท.พัสดุ
จังหวัด 

            

รวม 11,000 จังหวัด จนท.พัสดุ             
 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   

1. ส านักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ จากเป้าหมายของ กิจกรรมที่ 114           
จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model) จ านวน 2 กลุ่ม               
เพ่ือสนับสนุนวัสดุหรือปัจจัยการผลิตเพ่ือการพัฒนาทักษะการเกษตรและการด ารงชีพ ขยายผลไปสู่ครอบครัว               
และชุมชน  

2. ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับกลุ่มยุวเกษตรกรเป้าหมายจัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมที่จะฝึกปฏิบัติ  
 3. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุหรือปัจจัยการผลิตในการฝึกและพัฒนาทักษะให้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรเป้าหมาย 
ตามแผนพฒันาและความต้องการของกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ  

4. ประเมินศักยภาพกลุ่มตามแบบประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก)  
5. บันทึกแผน - ผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบรายงานผล การปฏิบัติงานส่งเสริม

การเกษตร (e-Project)  
6. ส านักงานเกษตรจังหวัด สรุปและรายงานผลการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม ยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart 

Group Model) (กิจกรรมที่ 114 และกิจกรรมที่ 115) ตามแบบฟอร์มรายงานที่ก าหนดส่งให้กรมส่งเสริม
การเกษตรทราบ ภายในเดือนมิถุนายน 2565  

7. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ติดตาม ก ากับ และดูแลการด าเนินโครงการฯ ให้เป็น                  
ไปตามเป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน 
หมายเหตุ สามารถปรับรูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น                      
โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
10.  งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 11,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้    

เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model) 
จ านวน 2 กลุ่มๆละ 5,500 บาท 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 

1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073-532220   
โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นางวรนันท์ ขานโบราณ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ โทรศัพท์   
084 - 9924714 
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กิจกรรมที่ 116 
1.  โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

 โครงการย่อย (ถ้ามี) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพพกลุ่มยุวเกษตรกร 
     กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) พัฒนาศักยภาพเยาวชนเกษตรในระดับอุดมศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็น 
                              เกษตรกรรุ่นใหม่ (1. อบรมถ่ายทอดความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น) 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางวรนันท์ ขานโบราณ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ศูนย)์ 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

กลุ่มยุวเกษตรกร
มหาวิทยาลยันราธิวาสราช
นครินทร์ หมู่ที่ 5  

ตันหยงลิมอ ระแงะ 1 1 16,000 จังหวัด 

       
รวม    1 16,000 จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ              
2. ชี้แจงโครงการ/ประสานงาน              
3. ก าหนดเนื้อหาและหลักสูตร        
ในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ 
และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรเบื้องต้น 

             

4. ขออนุมัติโครงการ              
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง              
6. ด าเนินการตามแผน              
7. ติดตามและประเมินผล              
8. รายงานผลการปฏิบัติงาน              
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้ และทักษะ
การเป็นผูป้ระกอบการ
เกษตรเบื้องต้น 

16,000 จังหวัด จนท.พัสดุ
จังหวัด 

            

รวม 16,000 จังหวัด จนท.พัสดุ             
 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   

1. ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับกลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา ด าเนินการจัดฝึกอบรม โดยมี
เนื้อหา/ประเด็น/หลักสูตร อาทิ กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ทักษะการบริหาร จัดการธุรกิจเกษตร เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น การจัดท าแผนธุรกิจกลุ่ม การตลาด เป็นต้น  

2. จัดเก็บข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษาตามแบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก)  
3. บันทึกแผน - ผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบรายงานผล การปฏิบัติงานส่งเสริม

การเกษตร (e-Project)  
4. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ติดตาม ก ากับ และดูแลการด าเนิน กิจกรรมฯ ให้เป็นไปตาม

เป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน  
ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการรวบรวมสรุปรายงานผลอบรมถ่ายทอดความรู้ และทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ตามแบบฟอร์มรายงานที่ก าหนดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ หลังจากเสร็จสิ้น
โครงการฯ ไม่เกิน 30 วันท าการ 
หมายเหตุ สามารถปรับรูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น                      
โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
10.  งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 16,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้    

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น  ดังกล่าว              
ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุจัดกระบวนการเรียนรู้ ค่าพาหนะ             
ค่าวิทยากร ค่าจัดท าเอกสารต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ในการติดตามการด าเนินงาน
โครงการ เป็นต้น จ านวน 1 ครั้งๆละ 2 วันๆละ 20 ราย 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 

1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073 -532220   
โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นางวรนันท์ ขานโบราณ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ โทรศัพท์   
084 - 9924714 
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กิจกรรมที่ 117 
1.  โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

 โครงการย่อย (ถ้ามี) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพพกลุ่มยุวเกษตรกร 
     กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) พัฒนาศักยภาพเยาวชนเกษตรในระดับอุดมศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็น 
                              เกษตรกรรุ่นใหม่ (2. สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะให้กลุ่มยุวเกษตรกร 
                              ระดับอุดมศึกษา) 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางวรนันท์ ขานโบราณ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ศูนย)์ 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

กลุ่มยุวเกษตรกร
มหาวิทยาลยันราธิวาสราช
นครินทร์ หมู่ที่ 5  

ตันหยงลิมอ ระแงะ 1 3 10,000 จังหวัด 

       

รวม    3 10,000 จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ              
2. ชี้แจงโครงการ/ประสานงาน              
3. ก าหนดแผนและรายการวัสดุ
การเกษตรตามแผนพัฒนาและ
ความต้องการของกลุ่มยุวเกษตรกร             

             

4. ขออนุมัติโครงการ              
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง              
6. ด าเนินการตามแผน              
7. ติดตามและประเมินผล              
8. รายงานผลการปฏิบัติงาน              
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
วัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนา
ทักษะให้กลุ่มยุวเกษตรกร
ระดับอุดมศึกษา 

10,000 จังหวัด จนท.พัสดุ
จังหวัด 

            

รวม 10,000 จังหวัด จนท.พัสดุ             
 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   

1. ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับกลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา เป้าหมาย จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
และจัดซื้อวัสดุ หรือปัจจัยการผลิตในการฝึกและพัฒนาทักษะ ตามแผนพัฒนา และความต้องการของกลุ่ม                      
ยุวเกษตรกร  

2. ประเมินศักยภาพกลุ่มตามแบบประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก)  
3. บันทึกแผน - ผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบรายงานผล การปฏิบัติงานส่งเสริม

การเกษตร (e-Project)  
4. จัดท าสรุปและรายงานผลการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเกษตรในระดับอุดมศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม  

สู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (กิจกรรมที่ 116 และกิจกรรมที่ 117) ตามแบบฟอร์มรายงานที่ก าหนด ส่งให้กรม
ส่งเสริมการเกษตรทราบ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ ไม่เกิน 30 วันท าการ  

5. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ติดตาม ก ากับ และดูแลการ ด าเนินกิจกรรมฯ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ สามารถปรับรูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น                      
โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
10.  งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 10,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้    

เป็นค่าใช้จ่ายในการในการสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือพัฒนาทักษะให้กลุ่มยุวเกษตรกรระดับอุดมศึกษา 
จ านวน 1 กลุ่ม งบประมาณ 10,000 บาท  
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 

1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073 -532220   
โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นางวรนันท์ ขานโบราณ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ โทรศัพท์   
084 - 9924714 
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กิจกรรมที่ 118 
1.  โครงการ  สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

 โครงการย่อย การส่งเสริมความม่ันคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน 
     กิจกรรม  ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 สร้างการรับรู้ วิเคราะห์ศักยภาพตนเองพ้ืนที่ และจัดท า 
                 แผนสร้างความม่ันคงด้านอาหารระดับชุมชน   
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายเอนก  ศรีชาติ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 6 กะลุวอ เมืองนราธิวาส 15 1 3,000 อ าเภอ 
รวม   15 1 3,000 อ าเภอ 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             อ าเภอ 
3. คัดเลือกเกษตรกรและเครือข่าย             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. ด าเนินการจัดกระบวนการเรยีนรู้ฯ             อ าเภอ 
7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/

จังหวัด/อ าเภอ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการ  
จัดกระบวนการเรียนรู้ฯ 

3,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

รวม 3,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 เป้าหมาย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรและคนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จังหวัดละ 1 กลุ่ม (จ านวน 15 ราย) 
 ขั้นเตรียมการ : ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายจังหวัดละ 1 กลุ่ม 
(จ านวน 15 ราย) ที่มีความเหมาะสมและมีความพร้อมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการฯ  
 2. ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ให้แก่สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใน
พ้ืนที่ด าเนินงานโครงการฯ หากว่าครัวเรือนสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนแล้ว ให้เพ่ิมข้อมูลของ
สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรายนั้นในส่วนของสมาชิกครัวเรือน และในกรณีที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่มี
พ้ืนที่การเกษตร ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
 3. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานโครงการฯ แก่ทีมงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
 4.  แจ้ง วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 แก่กลุ่มเป้าหมายและชุมชนทราบ 
 องค์ความรู้ที่จ าเป็น   
 1. การประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์พื้นที่  
 2. การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
 3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 4. การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร 
 5. การประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer  
 6. การจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 
 เครื่องมือที่ใช้จัดกระบวนการฯ : เช่น บัตรค า แผนผังต้นไม้ แผนที่ความคิด (Mind Map) แผนที่อาหาร
ชุมชน ปฏิทินอาหาร เส้นแบ่งเวลา (Time Line) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) แผนการผลิตรายบุคคลและ
กลุ่ม (IFPP) แบบประเมินการประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ
แบบฟอร์มการประเมินผลความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน เป็นต้น 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน   
 1. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท าการประเมินตนเอง ด้วยแบบฟอร์มการส ารวจและประเมินคุณสมบัติ Smart 
Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ จากนั้นให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบ
ฐานข้อมูล Smart Farmer (กรณีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ให้เกษตรกรท า
การประเมินตนเองด้วย แต่ไม่ต้องบันทึกลงระบบฐานข้อมูล) 
 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร 
เกี่ยวกับการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน การประเมินสถานการณ์ เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่  
การจัดท าแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การท าแผนที่อาหารชุมชน และการจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล/กลุ่ม 
(IFPP/GFPP) 
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 3. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท าการประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร (ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ) และให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเก็บรวบรวมแบบฟอร์มฯ เพ่ือใช้ในการประเมินผล 
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ 
 4. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท าการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร (ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ)  
ด้วยแบบฟอร์มการประเมินผลความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน และให้เจ้าหน้าที่เก็ บรวบรวม
แบบฟอร์มฯ เพ่ือใช้ในการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ  
 5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้ในข้อ 3. 
และท าการวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน 
 6. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันจัดท าแผนการสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน จัดท าแผนที่อาหารของชุมชน และจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล/กลุ่ม 
(IFPP/GFPP) ตามผลการวิเคราะห์ที่ได้ในข้อ 5. 
 7. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันเสนอองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการสร้างความม่ันคงด้านอาหาร และสอดคล้อง
กับแผนที่ได้ในข้อ 6. เพ่ือใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2  
 8. รับสมัครและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบบ้านเกษตรสมบูรณ์เพ่ิมพูนสุขภาพจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
อย่างน้อย จ านวน 3 ครัวเรือน จากคุณสมบัติ ดังนี้ 
  - มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบ 
  - มีความสามารถในการผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือนได้ตลอดปี 
  - สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้/ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้ 
  - มีการจัดการบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพการเกษตรที่ดี 
 สิ่งที่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1  
 1. แผนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร ได้แก่ แผนการผลิตรายบุคคล แผนการผลิตของกลุ่ม (แปลง
รวม) และภาพแผนที่อาหารชุมชน 
 2. องค์ความรู้ที่ต้องการ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะท่ี 2 
 3. ผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ           
 4. ผลการประเมินความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 
 5. การประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 
 6. รายชื่อครัวเรือนต้นแบบบ้านเกษตรสมบูรณ์เพ่ิมพูนสุขภาพ 

10.  งบประมาณ     
    งบประมาณทั้งหมด 3,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 สร้างการรับรู้ 
วิเคราะห์ศักยภาพตนเองพ้ืนที่ และจัดท าแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน  ถัวจ่ายทุกรายการ  
ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอบรม ค่าจัดท าเอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เช่น 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงาน เป็นต้น  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
     โทรศัพท์ 073 - 532220 โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นายเอนก  ศรีชาติ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 087-3968689
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กิจกรรมที่ 119 
1.  โครงการ  สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

 โครงการย่อย การส่งเสริมความม่ันคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน 
     กิจกรรม  ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 พัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร 
                 เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน   
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายเอนก  ศรีชาติ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 6 กะลุวอ เมืองนราธิวาส 15 2 3,000 อ าเภอ 
รวม   15 2 3,000 อ าเภอ 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             อ าเภอ 
3. คัดเลือกเกษตรกรและเครือข่าย             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. ด าเนินการจัดกระบวนการเรยีนรู้ฯ             อ าเภอ 
7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/

จังหวัด/อ าเภอ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการ  
จัดกระบวนการเรียนรู้ฯ 

3,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

รวม 3,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 
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9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 เป้าหมาย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรและคนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จังหวัดละ 1 กลุ่ม (จ านวน 15 ราย)  
 องค์ความรู้ที่จ าเป็น   
 1. ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ  
 2. ทักษะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
 3. กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย และการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 
 4. ความรู้ด้านเคหกิจเกษตร ได้แก่ การประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ การถนอมและแปรรูปอาหาร
เพ่ือบริโภคและเพ่ิมรายได้ การจัดการบ้านเรือนและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพ บ้านเกษตร
สมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ 
 5. การส ารองพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ 
 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ : เช่น การบรรยาย การสาธิตและฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน เป็นต้น 
 ขั้นเตรียมการ  
 ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ ติดต่อ ประสาน และจัดหาวิทยากร ตามแผนฯ ที่ได้จากการจัด
กระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 และแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 แก่
กลุ่มเป้าหมายและชุมชนทราบ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน   
 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านเคหกิจเกษตร เทคโนโลยีการผลิตอาหาร ส่งเสริมการปลูกพืช และการถนอม
อาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 
 2.รายงานผลเชิงปริมาณตาม ระบบ e-project (ก.1/1)  
 3. รายงานผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพตามแบบ กสก. (กิจกรรมการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารใน
ระดับชุมชน)  
 4. รายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ตามแบบ คมค.1 ให้ส านักงานเกษตร
จังหวัดทราบ ภายในเดือนมกราคม 2565 
10.  งบประมาณ     
    งบประมาณทั้งหมด 3,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 พัฒนาทักษะด้าน
การเกษตรและเคหกิจเกษตร เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอบรม ค่าจัดท าเอกสารต่าง ๆ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เช่น  
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงาน เป็นต้น  
 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
     โทรศัพท์ 073 - 532220 โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นายเอนก  ศรีชาติ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 087-3968689
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กิจกรรมที่ 120 
1.  โครงการ  สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

 โครงการย่อย การส่งเสริมความม่ันคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน 
     กิจกรรม  ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างแหล่งอาหารระดับชุมชน   
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายเอนก  ศรีชาติ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(กลุ่ม) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 6 กะลุวอ เมืองนราธิวาส 1 3 20,000 อ าเภอ 
รวม   1 3 20,000 อ าเภอ 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             อ าเภอ 
3. คัดเลือกเกษตรกรและเครือข่าย             อ าเภอ 
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. ด าเนินการสนับสนุน             อ าเภอ 
7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/

จังหวัด/อ าเภอ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนปัจจัย 

20,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

รวม 20,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 
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9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 วัตถุประสงค์ : สนับสนุนการสร้างแห่งอาหารในครัวเรือนและชุมชน ตามแผนที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้
ระยะที่ 1 
 รูปแบบการสร้างแหล่งอาหาร  
  - แปลงรายบุคคล : ด าเนินการในบริเวณพ้ืนที่บ้านของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
  - แปลงรวม : ด าเนินการในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน หรือพ้ืนที่ของโรงเรียน หรือพ้ืนที่
ได้รับอนุญาตให้เข้าไปท าประโยชน์จากเจ้าของที่ดิน หรือพ้ืนที่ตามท่ีระบุไว้ในแผนการสร้างความม่ันคงด้านอาหาร 
เป็นต้น  
 เป้าหมาย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรและคนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จังหวัดละ 1 กลุ่ม (จ านวน 15 ราย)  
 องค์ความรู้ที่จ าเป็น   
 1. การปลูกผักปลอดสารพิษ 
 2. การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  
 3. กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย  
 4. การประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ  
 5. การถนอมและแปรรูปอาหาร 
 6. การขยายพันธุ์พืช และการเก็บเมล็ดพันธุ์ 
 7. การด าเนินงานกองทุนเพ่ือการเกษตร 
 8. การถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร 
 ขั้นเตรียมการ  
 1. จัดจ าแนกหมวดหมู่ของปัจจัยการผลิต/อุปกรณ์ ที่จ าเป็นในการสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
และค านวณงบประมาณให้เพียงพอกับรายการสิ่งของที่ต้องการจัดซื้อ 
 2. จัดซื้อปัจจัยการผลิต/อุปกรณ์ ตามแผนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร (แผนรายบุคคลและแผน
แปลงรวม) ที่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน โดยด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 3. นัดหมายเกษตรกรเพ่ือท าการส่งมอบปัจจัยการผลิต/อุปกรณ์ ในการสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนและ
ชุมชน  
 ขั้นตอนการด าเนินงาน   
 1. ส านักงานเกษตรอ าเภอ และผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันก าหนดข้อตกลงในการใช้ประโยชน์ 
จากแหล่งอาหาร และการบริหารจัดการแหล่งอาหารที่เกิดขึ้นให้มีการหมุนเวียนและใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง
ประกอบด้วย 
  1) การน าผลผลิตที่ได้จากแหล่งอาหารมาแบ่งปัน/แลกเปลี่ยนภายในชุมชน  
  2) การจัดเลี้ยงอาหารให้แก่เยาวชน หรือผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
  3) การน าผลผลิตที่เหลือมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า เพ่ือสร้างรายได้ในครอบครัว/ชุมชน 
  4) ท าการเก็บส ารองอาหาร/เมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์/พันธุ์สัตว์ไว้ใช้ในครัวเรือนและชุมชน  
  5) จัดตั้งกองทุนความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาแหล่งผลิตอาหาร
คุณภาพในชุมชนให้มีการหมุนเวียนและใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง  
 2. ส านักงานเกษตรอ าเภอท าการส่งมอบปัจจัยการผลิต/อุปกรณ์ ในการสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนและ
ชุมชน ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด าเนินการสร้างแหล่งอาหารในรูปแบบแปลงรายบุคคลและแปลงรวม ตามแผนการ
สร้างความม่ันคงด้านอาหารที่วางไว้  
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 4. ส านักงานเกษตรอ าเภอ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันขยายผลการสร้างความมั่นคงด้านอาหารไปยัง
ชุนชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง อย่างน้อย 3 ครัวเรือน (ไม่ซ้ ากับครัวเรือนต้นแบบ) โดยให้ครัวเรือนต้นแบบฯ ที่ได้ รับการ
คัดเลือกในการจัดกระบวนการเรียนรู้เวทีที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชนและผู้ที่สนใจ 
 ขั้นตอนหลังการด าเนินงาน 
 เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานในกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน ให้ ส านักงานเกษตร
อ าเภอ ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ด้วยแบบฟอร์มการส ารวจและ
ประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer หลังเข้าร่วมโครงการฯ จากนั้นให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายบันทึกผล
การประเมินฯ ในระบบฐานข้อมูล Smart Farmer 
 2. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ประเมินสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร(หลังเข้าร่วมโครงการฯ) ด้วย
แบบฟอร์มการประเมินผลความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมแบบฟอร์ม ฯ 
เพ่ือแนบส าเนาในภาคผนวกของแบบ คมค. 2 ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
 3. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท าการประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร (หลังการเข้าร่วมโครงการฯ) และให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเก็บรวบรวมแบบฟอร์มฯ เพ่ือใช้ในการประเมินผล
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ 
 4. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ประเมินผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ กสก. (กิจกรรมการส่งเสริมความ
มั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน) ตามแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการน าความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร ปี 2565
 5. ส านักงานเกษตรอ าเภอ รายงานผลการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือสร้างแหล่งอาหารระดับชุมชน 
พร้อม CD ไฟล์ภาพการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม จ านวน 1 ชุด ตามแบบ คมค. 2 ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด
ภายในเดือนกรกฎาคม 2565  
 สิ่งที่ได้จากการสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนและชุมชน   
 1. แหล่งอาหารคุณภาพของชุมชนในรูปแบบแปลงรายบุคคล และแปลงรวม  
 2. แผนการจัดเลี้ยงอาหารแก่เยาวชน หรือผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
 3. กองทุนความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน รูปแบบต่างๆ ได้แก่ กองทุนเมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์กองทุนแม่พันธุ์
ไก่ไข่ และกองทุนออมทรัพย์เพื่อซื้อปัจจัยการผลิต เป็นต้น  
 4. เกิดการกระจายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพออกภายในชุมชน 
 5. ผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer หลังเขา้ร่วมโครงการฯ  
 6. ผลการประเมินความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน หลังเข้าร่วมโครงการฯ 
 7. ผลการประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หลังเข้าร่วม
โครงการฯ 
 8. รายชื่อครัวเรือนขยายผล อย่างน้อย 3 ครัวเรือน  
10.  งบประมาณ     
    งบประมาณทั้งหมด 20,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือสร้างแหล่งอาหาร
ระดับชุมชน สนับสนุนปัจจัยการผลิต/อุปกรณ์ ตามแผนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร (แผนรายบุคคลและ
แผนแปลงรวม) ที่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
     โทรศัพท์ 073 - 532220 โทรสาร 073 - 532217 
 2. ชื่อ – สกุล นายเอนก  ศรีชาติ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 087-3968689
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กิจกรรมที่ 121 
1.  โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 โครงการย่อย -  
     กิจกรรม  การพัฒนาศักยภาพ ศพก. 
     กิจกรรมย่อย การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
2.  แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายวิเชียร  หญ้าปรัง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ศูนย)์ 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งวดที่ 2 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน  ต าบล อ าเภอ 

หมู่ที่ 4 บ้านฮูแตทูวอ   โคกเคียน เมืองนราธิวาส 1 3 - 4 3,800 อ าเภอ 
หมู่ที่ 4 บ้านเชิงเขา ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ 1 3 - 4 3,800 อ าเภอ 
หมู่ที่ 3 บ้านตอหลัง ตันหยงลิมอ ระแงะ 1 3 – 4 3,800 อ าเภอ 
หมู่ที่ 1 บ้านตายา สุวาร ี รือเสาะ 1 3 – 4 3,800 อ าเภอ 
หมู่ที่ 7 บ้านกวาลอซรีา ปาเสมสั สุไหงโก-ลก 1 3 – 4 3,800 อ าเภอ 
หมู่ที่ 1 บ้านจือแร ริโก ๋ สุไหงปาด ี 1 3 – 4 3,800 อ าเภอ 
หมู่ที่ 2 บ้านโคกอิฐ-โคกใน พร่อน ตากใบ 1 3 – 4 3,800 อ าเภอ 
หมู่ที่ 5 บ้านผ่านศึก ฆอเลาะ แว้ง 1 3 – 4 3,800 อ าเภอ 
หมู่ที่ 4 บ้านกูแบบาเดาะ ลุโบะบายะ ยี่งอ 1 3 – 4 3,800 อ าเภอ 
หมู่ที่ 2 บ้านละโอ ศรีบรรพต ศรีสาคร 1 3 – 4 3,800 อ าเภอ 
หมู่ที่ 2 บ้านภูเขาทอง ภูเขาทอง สุคิริน 1 3 – 4 3,800 อ าเภอ 
หมู่ที่ 4 บ้านไอบือแต ช้างเผือก จะแนะ 1 3 – 4 3,800 อ าเภอ 
หมู่ที่ 12 บ้านบเูก๊ะกือจ ิ บูกิต   เจาะไอร้อง 1 3 – 4 3,800 อ าเภอ 

รวม - 13 อ าเภอ 13 3 – 4 49,400 อ าเภอ 
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7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  
1. ประชุมช้ีแจงโครงการ             จังหวัด 
2. ขออนุมัติโครงการ             จังหวัด/อ าเภอ 

3. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 

4. วิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. และ
จัดท าแผนและแนวทางการพัฒนา 

            อ าเภอ 

5. ก าหนดหลักสตูรการเรยีนรู ้
หลักสตูรหลัก,หลักสูตรบังคบั,
หลักสตูรเสรมิ 

            อ าเภอ 

6. พัฒนาฐานเรยีนรู ้             อ าเภอ 
7. พัฒนาแปลงเรยีนรู ้             อ าเภอ 
8. พัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์ฯ             อ าเภอ 
9. จัดท าแผนท่ีแสดงที่ตั้ง ศพก. 
และศูนยเ์ครือข่าย 

            อ าเภอ 

10. ติดตามและรายงานผล             จังหวัด/เขต/
กรม 

 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ด าเนินการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 
อ าเภอละ 1 ศูนย์  

49,400 
(อ าเภอละ 
3,800
บาท) 

อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 49,400 อ าเภอ              
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  รายละเอียด ดังนี้ 

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 เป้าหมายหลัก ปี 2565 มุ่งเน้นพัฒนา ศพก. ทุกแห่ง (13 ศูนย์) สามารถผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัยและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 เป้าหมายรอง สนับสนุน และพัฒนา ศพก. ที่มีศักยภาพและความพร้อม ดังนี้ 

1) การน านวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมไปใช้ในการด าเนินงานและเรียนรู้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมถึงการเรียนรู้จากศูนย์ AIC (Agritech and Innovation Center)  

2) การต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
การพัฒนาศักยภาพ ศพก. ให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน

เป็นสถานที่ให้บริการข่าวสาร บริการด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นสถานที่รับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกรในชุมชน
ด าเนินการโดยเกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ ศพก. และส านักงานเกษตรอ าเภอ ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของ 
ศพก. จัดท าแผนและแนวทางการพัฒนา ศพก. ประกอบด้วย 
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๑) วิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. เพ่ือจัดท าแผนและแนวทางการพัฒนาโดยคณะกรรมการ ศพก. 
ร่วมกับเกษตรอ าเภอ ประกอบด้วย 

๑.๑) แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญ
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (แผน CoO) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

๑.๒) แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (แผน ราย ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

๑.๓) แผนการอบรมเกษตรกรของ ศพก./ ศูนย์เครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ : แผนข้อ 1.1 – 1.3 ให้จัดท าแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และมีประจ าไว้ ณ ศพก. 
โดยไม่ต้องจัดส่งกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

1.4) แผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  

๒) ก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้ การก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร จัดท าแผนการเรียนรู้ของเกษตรกรที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรหรือศูนย์เครือข่ายให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและความต้องการของชุมชนตลอดจนการเชื่อมโยงการ
ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีจากศูนย์ AIC (Agritech and Innovation Center) มาถ่ายทอดสู่เกษตรกรตามความ
เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ โดยเน้นประเด็นหลักในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ลดต้นทุนการผลิต 
เพ่ิมผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต) ประกอบไปด้วย หลักสูตรหลัก หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเสริม ดังนี้  

๒.๑) หลักสูตรหลัก ได้แก่ Zoning การลดต้นทุน การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต/การจัดท ามาตรฐานการผลิต การจัดการด้านการตลาด การแปรรูป/การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต   การจัดการ
โรคและแมลงศัตรูพืช ความรู้ด้านการเกษตรทั่วไป เช่น ทางเลือกในการผลิตตามความต้องการของชุมชน การผลิต
ตามกิจกรรมแปลงใหญ่ เป็นต้น 

๒.๒) หลักสูตรบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน  
๒.๓) หลักสูตรเสริม เช่น การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  

แผนธุรกิจ อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน 
๓) การพัฒนาฐานเรียนรู้ พัฒนาฐานเรียนรู้เพ่ือที่จะเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี จุดสาธิตของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่สอดคล้องและสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ โดยให้มีองค์ความรู้ของฐานการเรียนรู้นั้น ๆ ประจ าไว้ที่
ฐานการเรียนรู้ด้วย )เพ่ือให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้(  ทั้งนี้ สามารถประสานงานและบูรณาการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาฐานเรียนรู้ตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน 

๔) การพัฒนาแปลงเรียนรู้ การปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรให้มีความพร้อม
ในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจัดท าป้ายแปลงเรียนรู้ให้เห็นได้ชัดเจน 

๕) การพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์ฯ สิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งจัดท า/ปรับปรุงข้อมูลประจ า
ศูนย์ ให้มีความพร้อมในการให้บริการ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกรต้นแบบ และเจ้าของศูนย์เครือข่าย 
ประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนา 

๖) แผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่าย เพ่ือให้มีการเสริมหนุน ศพก. กับศูนย์เครือข่าย 
ซึ่งกันและกันในการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการด้านการเกษตรของชุมชน ทั้งนี้ ต้องมี “แผนที่แสดงท่ีตั้ง 
ศพก. และศูนย์เครือข่าย พร้อมเทคโนโลยีเด่นแต่ละศูนย์” ติดตั้งใน ศพก.หลัก ทั้งนี้ สามารถปรับได้ตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ 
หมายเหตุ : ขอให้ทุกอ าเภอปรับปรุงข้อมูล ศพก. ให้เป็นปัจจุบัน หากมีการปรับเปลี่ยน ศพก. ให้ด าเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติส าหรับการปรับเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์
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เครือข่าย และจัดท าท าเนียบ ศพก. ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ และบัญชี ศพก.  ส่งส านักงานเกษตรจังหวัด 
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564  
10.  งบประมาณ    (งบประมาณ 49,400บาท )  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
 งบประมาณจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 49,400 บาท จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์เรียนรู้ฯ ศูนย์ละ 
3,800 บาท เพ่ือใช้ในการด าเนินการการพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) (ค่าวัสดุ , ค่าจ้างจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และปัจจัยการผลิต) 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทร. 073-532218         
 โทรสาร. 073-532217 
 2.  นายวิเชียร  หญ้าปรัง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
โทรศัพท์  087-2950916    e-mail : narathiwat@doae.go.th 
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กิจกรรมที่ 122 
1.  โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 โครงการย่อย -  
     กิจกรรม  การพัฒนาศักยภาพ ศพก. 
     กิจกรรมย่อย การพัฒนาศูนย์เครือข่ายอ่ืนๆ 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายวิเชียร  หญ้าปรัง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ศูนย์) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งวดที่ 2 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  ต าบล อ าเภอ 

- - เมืองนราธิวาส 3 3  11,400 อ าเภอ 
- - บาเจาะ 3 3  11,400 อ าเภอ 
- - ระแงะ 3 3  11,400 อ าเภอ 
- - รือเสาะ 3 3  11,400 อ าเภอ 
- - สุไหงโก-ลก 3 3  11,400 อ าเภอ 
- - สุไหงปาด ี 3 3  11,400 อ าเภอ 
- - ตากใบ 3 3  11,400 อ าเภอ 
- - แว้ง 3 3  11,400 อ าเภอ 
- - ยี่งอ 3 3  11,400 อ าเภอ 
- - ศรีสาคร 3 3  11,400 อ าเภอ 
- - สุคิริน 3 3  11,400 อ าเภอ 
- - จะแนะ 3 3  11,400 อ าเภอ 
- - เจาะไอร้อง 3 3  11,400 อ าเภอ 

รวม - 13 อ าเภอ 39  3 148,200 อ าเภอ 
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7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. ประชุมช้ีแจงโครงการ             จังหวัด 

2. ขออนุมัติโครงการ             จังหวัด/อ าเภอ 

3. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 

4. วิเคราะห์ศักยภาพของศูนย์
เครือข่าย ศพก. 

            อ าเภอ 

5. จัดท าแผนและแนวทางการ
พัฒนาศูนย์เครือข่าย 

            อ าเภอ 

6. เสนอแผนและแนวทางการ
พัฒนาศูนย์เครือข่ายพร้อมเสนอ
คณะกรรมการ CoO ทราบ 

            อ าเภอ 

๗. ด าเนินการพัฒนาศูนย์
เครือข่าย ตามแผน ๓ ศูนย ์

            อ าเภอ 

9. ติดตามและรายงานผล             จังหวัด/เขต/กรม 
 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ด าเนินการพัฒนา
ศูนย์เครือข่าย ศพก. 
39 ศูนย์ (13 
อ าเภอๆละ 3 ศูนย์) 

148,200 
บาท 

(อ าเภอละ 
3 ศูนย์ๆละ 

3,800 
บาท) 

อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 148,200 อ าเภอ              
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  รายละเอียด ดังนี้ 

การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. (ยกเว้น ศจช. และ ศดปช.) 
เกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ ศพก. และส านักงานเกษตรอ าเภอ ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของ

ศูนย์เครือข่าย (ยกเว้น ศจช.และ ศดปช.) เพ่ือพัฒนาให้มีความพร้อมในการเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ทางการ
เกษตรด้านต่าง ๆ โดยการจัดท าแผนและแนวทางการพัฒนาศูนย์เครือข่ายพร้อมทั้งเสนอให้  CoO ทราบด้วย และ
ด าเนินการพัฒนาศูนย์เครือข่ายตามแผนอย่างน้อย 3 ศูนย์ โดยมีกรอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

1) เป็นศูนย์เครือข่ายที่มีการท างานเชื่อมโยงกับ ศพก. มาอย่างต่อเนื่อง และมีการบันทึก
ข้อมูลในระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login) หัวข้อ “รายงานการด าเนินงาน 
ศูนย์เครือข่ายของ ศพก.” 

2) เป็นศูนย์เครือข่ายที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการด าเนินงานของ ศพก. แต่ยังไม่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ  

3) เป็นศูนย์เครือข่ายที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. 
จากกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 256๔ 

https://learningpoint.doae.go.th/login)%20หัวข้อ
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4) ในการพิจารณาคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ขอให้เป็นมติคณะกรรมการ ศพก. และปรากฏใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพก. ด้วย 

5) กรณีนอกเหนือจากเกณฑ์การพิจารณา 4 ข้อดังกล่าว ขอให้ใช้ มติคณะกรรมการ ศพก. 
และปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพก. ด้วย  
หมายเหตุ : ขอให้อ าเภอด าเนินการจัดท าท าเนียบศูนย์เครือข่าย ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ และบัญชี 
ศูนย์เครือข่าย เฉพาะ 3 ศูนย์เครือข่าย ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2565 (ยกเว้น ศจช. 
และ ศดปช.) ส่งส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 
10.  งบประมาณ (งบประมาณ 1๔๘,000 บาท ) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
 งบประมาณจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 1๔๘,000 บาท จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์เครือข่าย ศพก.       
ที่ผ่านการพิจารณาตามมติคณะกรรมการ ศพก. อ าเภอละ 3 ศูนย์ ๆ ละ ๓,๘๐๐ บาท เพ่ือใช้ในการด าเนินการ  
การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เครือข่าย ศพก. (ค่าวัสดุ , ค่าจ้างท าสื่อประชาสัมพันธ์และค่าปัจจัยการผลิต) 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทร. 073-532218          
โทรสาร. 073-532217 
 2.  นายวิเชียร  หญ้าปรัง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
โทรศัพท์  087-2950916  e-mail : narathiwat@doae.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 123 
1.  โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

mailto:narathiwat@doae.go.th
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 โครงการย่อย -  
     กิจกรรม  พัฒนาเกษตรกร 
     กิจกรรมย่อย จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายวิเชียร  หญ้าปรัง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
ระดับด าเนินการ 

จัดซ้ือจัดจ้าง หมู่ที่  
ชื่อบ้าน 

ต าบล อ าเภอ 

- - เมืองนราธิวาส 30 1 – 3 18,000 อ าเภอ 
- - บาเจาะ 30 1 – 3 18,000 อ าเภอ 
- - ระแงะ 30 1 – 3 18,000 อ าเภอ 
- - รือเสาะ 30 1 – 3 18,000 อ าเภอ 
- - สุไหงโก-ลก 30 1 -  18,000 อ าเภอ 
- - สุไหงปาด ี 30 1 – 3 18,000 อ าเภอ 
- - ตากใบ 30 1 – 3 18,000 อ าเภอ 
- - แว้ง 30 1 – 3 18,000 อ าเภอ 
- - ยี่งอ 30 1 – 3 18,000 อ าเภอ 
- - ศรีสาคร 30 1 – 3 18,000 อ าเภอ 
- - สุคิริน 30 1 – 3 18,000 อ าเภอ 
- - จะแนะ 30 1 – 3 18,000 อ าเภอ 
- - เจาะไอร้อง 30 1 – 3 18,000 อ าเภอ 

รวม - 13 อ าเภอ 390 1 - 3 234,000 อ าเภอ 
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7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. ประชุมช้ีแจงโครงการ             จังหวัด 
2. ขออนุมัติโครงการ             จังหวัด/อ าเภอ 
3. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
4. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
เกษตรกรผู้น า จ านวน 2 ครั้ง 

            อ าเภอ 

5. ศึกษาดูงาน จ านวน 1 ครั้ง              
6. ติดตามประเมินผล             จังหวัด/เขต/กรม 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

จัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับ
เกษตรกร 30 ราย/
ศพก. ตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้
ที่ก าหนด จ านวน 3 
ครั้ง 

234,000
บาท 

(อ าเภอละ 
18,000

บาท)  

อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 234,000 อ าเภอ              
 

9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  รายละเอียด ดังนี้ 
 โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า เกษตรกรรายใหม่หรือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ 
หรือเกษตรกรที่เตรียมเพ่ือจะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ จ านวน 30 ราย/อ าเภอ เพ่ือบ่มเพาะเกษตรกรไปสู่การ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยให้แต่ละอ าเภอ วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตพืชในพ้ืนที่  และเลือกพืชที่น่าสนใจ
หรือพืชเศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่นั้น 1 ชนิด หรือประเด็นการเกษตรที่ต้องการพัฒนาของพ้ืนที่นั้น ๆ เพื่อก าหนดการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติให้กับเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่ก าหนด เน้นการ
เรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ซึ่งก าหนดให้จัดการเรียนรู้ 2 ครั้ง และให้มีการศึกษาดูงาน ณ สถานที่ที่มี
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการ หรือประเด็นเนื้อหาวิชาการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรที่อบรม จ านวน 1 ครั้ง ส าหรับสถานที่จัดการเรียนรู้นั้นสามารถจัดอบรมได้ที่ ศพก. หรือ ศูนย์เครือข่าย 
ตามท่ีคณะกรรมการ ศพก. ได้ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยสามารถบูรณาการโครงการจากหน่วยงานต่าง 
ๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ามาสนับสนุนการด าเนินการได้ ตลอดจนการเชื่อมโยงการ
ถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตร จากศูนย์ AIC (Agritech and Innovation Center) มาถ่ายทอด
สู่เกษตรกรตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ และเมื่อด าเนินการอบรมเกษตรกรในแต่ละครั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้
บันทึกข้อมูลการอบรมเกษตรกรผู้น าในระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login) หัวข้อ 
“รายงานสรุปการจัดอบรมเกษตรกร” 

 

 

 



 

แผนปฏบิัติการงานสง่เสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 หน้า 309 

10.  งบประมาณ    (งบประมาณ 234,000 บาท )  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
งบประมาณจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 234,000 บาท จัดสรรให้อ าเภอเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนา  

และฝึกอบรม ศพก. ละ 18,000 บาท ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ จ านวน 2 ครั้ง และศึกษาดูงาน จ านวน  
๑ ครั้ง เกษตรกร 30 ราย (ค่าอาหาร , ค่าพาหนะ , ค่าวัสดุฝึกอบรม และค่าวิทยากร) 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทร. 073-532218          
โทรสาร. 073-532217 
 2.  นายวิเชียร  หญ้าปรัง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

โทรศัพท์  087-2950916    e-mail : narathiwat@doae.go.th

mailto:narathiwat@doae.go.th
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กิจกรรมที่ ๑๒๔ 
1.  โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 โครงการย่อย -  
     กิจกรรม  พัฒนาเกษตรกร 
     กิจกรรมย่อย พัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายวิเชียร  หญ้าปรัง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
ระดับด าเนินการ 

จัดซ้ือจัดจ้าง หมู่ที่  
ชื่อบ้าน 

ต าบล อ าเภอ 

- - เมืองนราธิวาส 10 3 2,000 อ าเภอ 
- - บาเจาะ 10 3 2,000 อ าเภอ 
- - ระแงะ 10 3 2,000 อ าเภอ 
- - รือเสาะ 10 3 2,000 อ าเภอ 
- - สุไหงโก-ลก 10 3 2,000 อ าเภอ 
- - สุไหงปาด ี 10 3 2,000 อ าเภอ 
- - ตากใบ 10 3 2,000 อ าเภอ 
- - แว้ง 10 3 2,000 อ าเภอ 
- - ยี่งอ 10 3 2,000 อ าเภอ 
- - ศรีสาคร 10 3 2,000 อ าเภอ 
- - สุคิริน 10 3 2,000 อ าเภอ 
- - จะแนะ 10 3 2,000 อ าเภอ 
- - เจาะไอร้อง 10 3 2,000 อ าเภอ 

รวม - 13 อ าเภอ 130 3 26,000 อ าเภอ 
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7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. ประชุมช้ีแจงโครงการ             จังหวัด 
2. ขออนุมัติโครงการ             อ าเภอ 
3. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
4. จัดอบรมให้กับประธานศูนย์
เครือข่ายอ าเภอละ ๑๐ ราย 
รวม ๑๓ อ าเภอ จ านวน 130 
ราย โดยจัดอบรม ๑ ครั้ง 

            
 
 
 

อ าเภอ 

5. ติดตามประเมินผลและ
รายงานผล 

            จังหวัด 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

จัดอบรมให้กับ
ประธานศูนย์
เครือข่ายอ าเภอละ 
๑๐ ราย รวม ๑๓ 
อ าเภอ ๑๓๐ ราย 
โดยจดัอบรม 1 ครั้ง 

26,000 อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 26,000               
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  รายละเอียด ดังนี้ 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจัดอบรมให้กับประธานศูนย์เครือข่าย โดยจัดอบรม 1 ครั้ง เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ในประเด็น การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตรในพ้ืนที่ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ หรือ ในประเด็นอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ ตลอดจนการเชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตร จากศูนย์ AIC 
(Agritech and Innovation Center) มาถ่ายทอดสู่เกษตรกรตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
หมายเหตุ :  รายละเอียดจ านวนศูนย์เครือข่ายรายจังหวัด สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ ศพก. หัวข้อ บัญชี 
ศูนย์เครือข่าย ศพก. ปี 2565 (http://alc.doae.go.th) 
10.  งบประมาณ (งบประมาณ 26,000 บาท )  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 

งบประมาณจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 26,000 บาท จัดสรรให้อ าเภอจัดอบรมประธานศูนย์เครือข่าย    
ศพก. อ าเภอละ ๑๐ ราย รวมจ านวน 130 ราย โดยจัดอบรม 1 ครั้ง 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทร. 073-532218          
โทรสาร. 073-532217 
 2.  นายวิเชียร  หญ้าปรัง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
โทรศัพท์  087-2950916    e-mail : narathiwat@doae.go.th 
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กิจกรรมที่ ๑๒๕ 
1.  โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 โครงการย่อย -  
     กิจกรรม  สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และครือข่าย 
     กิจกรรมย่อย การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายวิเชียร  หญ้าปรัง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

  กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ศูนย์) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่  ต าบล อ าเภอ 

- - เมืองนราธิวาส 1 1 - 3 9,000 อ าเภอ 
- - บาเจาะ 1 1 – 3 9,000 อ าเภอ 
- - ระแงะ 1 1 – 3 9,000 อ าเภอ 
- - รือเสาะ 1 1 – 3 9,000 อ าเภอ 
- - สุไหงโก-ลก 1 1 – 3 9,000 อ าเภอ 
- - สุไหงปาด ี 1 1 – 3 9,000 อ าเภอ 
- - ตากใบ 1 1 – 3 9,000 อ าเภอ 
- - แว้ง 1 1 – 3 9,000 อ าเภอ 
- - ยี่งอ 1 1 – 3 9,000 อ าเภอ 
- - ศรีสาคร 1 1 – 3 9,000 อ าเภอ 
- - สุคิริน 1 1 – 3 9,000 อ าเภอ 
- - จะแนะ 1 1 – 3 9,000 อ าเภอ 
- - เจาะไอร้อง 1 1 – 3 9,000 อ าเภอ 

รวม - 13 อ าเภอ 13 1 - 3 117,000 อ าเภอ 
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7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. ประชุมช้ีแจงโครงการ             จังหวัด 

2. ขออนุมัติโครงการ             จังหวัด/อ าเภอ 

3. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง    
 

         อ าเภอ 

4. จัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล
ผลิตใหม่ (Field Day) 

            อ าเภอ 

5. รายงานผลให้จังหวัดทราบ             อ าเภอ 
 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ด าเนินการจัดงานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาล
ผลิตใหม่ (Field 
Day)  จ านวน 13 
ศูนย์ๆละ 1 ครั้ง 
เกษตรกร 30 ราย 

117,000 
(อ าเภอละ 
9,000 
บาท)  

อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 117,000 อ าเภอ              
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  รายละเอียด ดังนี้ 

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ก าหนดให้ด าเนินการ
อย่างน้อยอ าเภอละ 1 จุด โดยส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ หน่วยงานภาคีเครือข่าย   
และคณะกรรมการ ศพก./ศูนย์เครือข่าย ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรในพ้ืนที่ แล้วด าเนินการคัดเลือก
ชนิดพืช/สถานการณ์การเกษตรที่ส าคัญ หรือประเด็นเร่งด่วนมาก าหนดเป็นเป้าหมายหลักในการน าเสนอการจัด
งาน จากนั้น ร่วมกันวางแผน และด าเนินการจัดงานให้สอดคล้องกับชนิดพืชหลัก/ประเด็นหลักที่ได้ก าหนดไว้     
โดยสามารถจัดได้ ณ ศพก./ ศูนย์เครือข่าย ศพก./ แปลงใหญ่/ สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่/ ศูนย์ AIC/ หน่วยงาน
วิชาการ/ภาคเอกชน หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสม มีเทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตรที่สามารถเป็นสถานที่
จัดกิจกรรม และมีจุดเรียนรู้/การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรได้ กิจกรรมในงานประกอบด้วย 

 1) กิจกรรมหลัก ได้แก่ จุดเรียนรู้/สถานีเรียนรู้ต่างๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับเป้าหมายและประเด็นการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

2) กิจกรรมรอง ได้แก่ การน าเสนอนิทรรศการความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เกษตรกรสามารถน าไป
ปฏิบัติหรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ จากหน่วยงานร่วมบูรณาการ ศูนย์ AIC (Agritech and Innovation Center) 
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ  และ 
 3) กิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจ าหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 
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10.  งบประมาณ (งบประมาณ 117,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
งบประมาณจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 117,000  บาท จัดสรรให้อ าเภอเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม

สถานที่ เช่น  การเช่าเต็นท์ สถานี/ฐานเรียนรู้ ฯลฯ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อ าเภอ
ละ 9,000 บาท 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทร. 073-532218         
โทรสาร. 073-532217 
 2.  นายวิเชียร  หญ้าปรัง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
โทรศัพท์  087-2950916    e-mail : narathiwat@doae.go.th 
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กิจกรรมที่ ๑๒๖ 
1.  โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 โครงการย่อย -  
     กิจกรรม  บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
     กิจกรรมย่อย ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด (รูปแบบปกติ) 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายวิเชียร  หญ้าปรัง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

 
จังหวัดนราธิวาส 

 

 
26 

 
1-4 

 
36,400 

 
จังหวัด 

รวม 
 

26  
1-4 36,400 จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. ประชุมช้ีแจงโครงการ             จังหวัด 
2. ขออนุมัติโครงการ             จังหวัด 
3. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
4. ประชุมคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด 

            จังหวัด 

5. ติดตามประเมินผล             จังหวัด 
 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ด าเนินการจัดการ
ประชุมณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. 
ระดับจังหวดั 4 ครั้ง 
จ านวน 26 ราย 

36,400 จังหวัด จนท.พัสด ุ             

รวม 36,400 จังหวัด              
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9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  รายละเอียด ดังนี้ 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นผู้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับ
จังหวัด เพ่ือเป็นการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก. และแปลงใหญ่ของอ าเภอต่างๆในจังหวัด อย่างน้อย   
4 ครั้ง ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ด้งนี้  
 3.1) การประชุมรูปแบบปกติ (แบบเผชิญหน้า) จ านวน 2 ครั้ง โดยจัดการประชุมในช่วงแรก (ต.ค. 
64 – มี.ค. 65) จ านวน 1 ครั้ง และช่วงที่ 2 (เม.ย. – ก.ย. 65) จ านวน 1 ครั้ง 
 3.2) การจัดประชุมรูปแบบออนไลน์ จ านวน 2 ครั้ง โดยจัดการประชุมในช่วงแรก (ต.ค. 64 – 
มี.ค. 65) จ านวน 1 ครั้ง และช่วงที่ 2 (เม.ย. – ก.ย. 65) จ านวน 1 ครั้ง 
ทั้งนี้ รูปแบบของการจัดประชุมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละพ้ืนที่ในช่วงเวลานั้นๆ
10.  งบประมาณ    (งบประมาณ 36,400 บาท )  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
 งบประมาณจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 36,400 บาท ใช้ในการจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย 
ศพก. ระดับจังหวัด ๒๖ คน จ านวน 4 ครั้ง (ค่าอาหาร , ค่าพาหนะ , ค่าวัสดุการประชุม และค่าจ้างท าเอกสาร) 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทร. 073 -532218  
โทรสาร. 073-532217 
 2.  นายวิเชียร  หญ้าปรัง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
โทรศัพท์ 087-2950916  e-mail :   narathiwat@doae.go.th 
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กิจกรรมที่ 127 
1.  โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 โครงการย่อย -  
     กิจกรรม  บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
     กิจกรรมย่อย ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด (รูปแบบ Online) 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายวิเชียร  หญ้าปรัง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

 
จังหวัดนราธิวาส 

 

 
5 

 
1-3 

 
1,900 

 
จังหวัด 

รวม - - 5  1-3 1,900 จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ             จังหวัด 
2. ขออนุมัติโครงการ             จังหวัด 
3. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
4. ประชุมคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับ
จังหวัด 

            จังหวัด 

5. ติดตามประเมินผล             จังหวัด 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ด าเนินการจัดการ
ประชุม
คณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. 
ระดับจังหวดั 
(รูปแบบ Online)  
2 ครั้ง จ านวน 5 
ราย 

1,900 จังหวัด จนท.พัสด ุ             

รวม 1,900 จังหวัด              

9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  รายละเอียด ดังนี้ 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นผู้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับ
จังหวัด เพ่ือเป็นการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก. และแปลงใหญ่ของอ าเภอต่างๆในจังหวัด อย่างน้อย    
2 ครั้ง ประกอบด้วย การจัดประชุมรูปแบบออนไลน์ จ านวน 2 ครั้ง โดยจัดการประชุมในช่วงแรก (ต.ค. 64 – 
มี.ค. 65 ) จ านวน 1 ครั้ง และช่วงที่ 2 (เม.ย. – ก.ย. 65) จ านวน 1 ครั้ง ทั้งนี้ รูปแบบของการจัดประชุมสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนของแต่ละพ้ืนที่ในช่วงเวลานั้นๆ 
10.  งบประมาณ    (งบประมาณ ๑,๙๐๐ บาท )  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
 งบประมาณจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้น ๑,๙๐๐ บาท ใช้ในการจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย 
ศพก. ระดับจังหวัด ๕ คน จ านวน ๒ ครั้ง (ค่าวัสดุการประชุม และค่าจ้างท าเอกสาร) 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทร. 073-532218        
โทรสาร. 073-532217 
 2.  นายวิเชียร  หญ้าปรัง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
โทรศัพท์ 087-2950916  e-mail :   narathiwat@doae.go.th 
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กิจกรรมที่ ๑๒๘ 
1.  โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 โครงการย่อย -  
     กิจกรรม  บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
     กิจกรรมย่อย ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอ าเภอ (รูปแบบปกติ) 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายวิเชียร  หญ้าปรัง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 

 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

- - เมืองนราธิวาส 10 1 - 4 4,000 อ าเภอ 
- - บาเจาะ 10 1 - 4 4,000 อ าเภอ 
- - ระแงะ 10 1 - 4 4,000 อ าเภอ 
- - รือเสาะ 10 1 - 4 4,000 อ าเภอ 
- - สุไหงโก-ลก 10 1 - 4 4,000 อ าเภอ 
- - สุไหงปาดี 10 1 - 4 4,000 อ าเภอ 
- - ตากใบ 10 1 - 4 4,000 อ าเภอ 
- - แว้ง 10 1 - 4 4,000 อ าเภอ 
- - ยี่งอ 10 1 - 4 4,000 อ าเภอ 
- - ศรีสาคร 10 1 - 4 4,000 อ าเภอ 
- - สุคิริน 10 1 - 4 4,000 อ าเภอ 
- - จะแนะ 10 1 - 4 4,000 อ าเภอ 
- - เจาะไอร้อง 10 1 - 4 4,000 อ าเภอ 

รวม - 13 อ าเภอ 130 1 - 4 52,000 อ าเภอ 
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7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ             จังหวัด 
2. ขออนุมัติโครงการ             จังหวัด/อ าเภอ 
3. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
4. ประชุมคณะกรรมการ ศพก.      
ระดับอ าเภอ 

            อ าเภอ 

5. ติดตามประเมินผล             จังหวัด/เขต/กรม 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ประชุม
คณะกรรมการศพก. 
ระดับอ าเภอ 4 
ครั้งๆ ละ๑๐ ราย 
รวม ๑๓ อ าเภอ 
จ านวน 130 ราย 

52,000  
 

อ าเภอ จนท.พัสด ุ             

รวม 52,000 อ าเภอ              
 

9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  รายละเอียด ดังนี้ 
โดยเกษตรกรต้นแบบ (ประธานคณะกรรมการ ศพก.) ร่วมกับแปลงใหญ่และเกษตรอ าเภอ        

จัดประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการได้ร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานของ ศพก. และแปลงใหญ่        
การรับรองศูนย์เครือข่าย การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน การสรุปผลการด าเนินงาน และอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม โดยเป็นการจัดการประชุมรูปแบบปกติ (แบบเผชิญหน้า) จ านวน 4 ครั้ง 
หมายเหตุ :   - ให้ด าเนินการจัดประชุม 2 เครือข่าย (ศพก. และแปลงใหญ่) ร่วมกันทุกระดับ (ประเทศ เขต 
จังหวัด และอ าเภอ) จ านวน 4 ครั้ง/ปี 
 - การด าเนินงานให้บูรณาการงบประมาณการจัดประชุมจากโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร่วมกับโครงการแปลงใหญ่ 
10.  งบประมาณ    (งบประมาณ 52,000 บาท )  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
        งบประมาณจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 52,000 บาท ใช้ในการจัดการประชุมคณะกรรมการ ศพก. 
ระดับอ าเภอ อ าเภอละ 10 คน จ านวน 4 ครั้ง  (เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุการประชุม และ
ค่าจ้างท าเอกสาร) 

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทร. 073-532218         
โทรสาร. 073-532217 
 2.  นายวิเชียร  หญ้าปรัง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
โทรศัพท์  087-2950916    e-mail : narathiwat@doae.go.th 
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กิจกรรมที่ 129 
1.  โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 โครงการย่อย -  
     กิจกรรม  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ศพก. 
     กิจกรรมย่อย - 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายวิเชียร  หญ้าปรัง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ครั้ง) 

ไตรมาสที่ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่  

ชื่อบ้าน 
ต าบล อ าเภอ 

 
จังหวัดนราธิวาส 

 

 
6 

 
2 - 4 

 
18,000 

 
จังหวัด 

รวม - - 6  2 - 4 18,000 จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการ              
2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง              
3. ติดตามการด าเนินงานของศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร 6 ครั้ง 

            จังหวัด 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ติดตามการ
ด าเนินงานของศูนย์
เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้า
เกษตร 6 ครั้ง 

18,000 จังหวัด จนท.พัสด ุ             

รวม 18,000               
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9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  รายละเอียด ดังนี้ 
 การติดตามการด าเนินงาน ศพก. 
 1) ส่วนกลาง/เขต/จังหวัด ติดตามการด าเนินงานของ ศพก. 
 2) ส านักงานเกษตรอ าเภอติดตาม สนับสนุนเกษตรกรที่มาเรียนรู้ และผลการน าไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของ
ตนเอง 
 3) การสรุปผลการด าเนินงาน ศพก. โดยส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) รวบรวม
ข้อมูลผลการด าเนินงาน และจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน ศพก. ในภาพรวมของโครงการเสนอกรมส่งเสริม
การเกษตร 
 การรายงานการด าเนินงานให้รายงานตามล าดับชั้น 
 1) ระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th) สามารถดูคู่มือการบันทึกระบบรายงาน 
ศพก. ที่ (https://goo.gl/Wsck2Z) หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตร
อ าเภอ 
 2) ระบบรายงานส่งเสริมการเกษตร (http://e-project.doae.go.th) หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ 
 3) การจัดท ารายงานอ่ืนๆ ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 ส านักงานเกษตรจังหวัด 2) ระบบรายงานส่งเสริมการเกษตร 
(http://e-project.doae.go.th) หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 
ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ 

4) การจัดท ารายงานอื่นๆ ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ 
10. งบประมาณ (งบประมาณ 18,000 บาท )  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 

งบประมาณจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 18,000 บาท จัดสรรให้จังหวัดติดตามการด าเนินงานของ       
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน 6 ครั้ง (ไตรมาส 2 จ านวน 1 ครั้ง งบประมาณ 
3,000 บาท และไตรมาส 3-4 จ านวน 5 ครั้ง งบประมาณ 15,000 บาท)  
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทร. 073-532218          
โทรสาร. 073-532217 
 2.  นายวิเชียร  หญ้าปรัง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
โทรศัพท์  087-2950916    e-mail : narathiwat@doae.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:narathiwat@doae.go.th


 

แผนปฏบิัติการงานสง่เสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 หน้า 323 

กิจกรรมที่ 130 
1.  โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 โครงการย่อย พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 
     กิจกรรม  พัฒนา ศจช. ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  - 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาววารุณี แซ่ลก  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม อารักขาพืช 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ศูนย์) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

ศจช. บ้านไอตีมุง หมู่ 4 มาโมง สุคิริน 1 1 16,000 จังหวัด 
รวม   1  16,000  

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด 
2. ชี้แจงรายละเอียดโครงการ             จังหวัด 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             จังหวัด 
4. จัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
5. ถ่ายทอดความรู้ตาม
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

            
จังหวัด/อ าเภอ 

6. รายงานผลให้กรมฯ ทราบ             จังหวัด 
 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนา 
ศจช. ต้นแบบด้านการ
จัดการศตัรูพืชโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

16,000 จังหวัด จนท.
พัสดุ 

            

รวม 16,000               
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9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  
 9.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จ านวน  
1 ศูนย์ๆ ละ 10 ราย ที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ หรือไม่เคยได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกรมาก่อน หรือเกษตรกรทั่วไปที่มีความสนใจ สามารถรวมกลุ่มจัดตั้งเป็น ศจช. ใหม่ได้ (ตามหลักเกณฑ์การ
จัดตั้ง ศจช.) ทั้งนี้ ศจช. ที่ผ่านการถ่ายทอดความรู้ จะจัดตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรต้นแบบ ระดับจังหวัดต่อไป 
 9.2 เลือกชนิดพืชในการเรียนรู้ จ านวน 1 ชนิด โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของสมาชิก ศจช. และต้องเป็น
พืชชนิดเดียวกับแปลงเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติจริง และร่วมเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดฤดูกาลผลิต 
10.  งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 16,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการถ่ายทอดความรู้ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การถ่ายทอดความรู้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
กิจกรรม    
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7353 2222 
              โทรสาร 0 7353 2217 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาววารุณี แซ่ลก  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 088-7897552 
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กิจกรรมที่ 131 
1.  โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 โครงการย่อย พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 
     กิจกรรม  จัดท าแปลงเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  - 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาววารุณี แซ่ลก  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม อารักขาพืช 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(แปลง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

บ้านไอตีมุง  หมู่ 4 มาโมง สุคิริน 1 1 20,000 จังหวัด 
รวม   1  20,000  

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด 
2. ชี้แจงรายละเอียดโครงการ             จังหวัด 
3. คัดเลือกแปลงเรียนรู้โรงเรียน
เกษตรกร 

            จังหวัด/อ าเภอ 

4. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             จังหวัด 
5. จัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
6. จัดท าแปลงเรียนรู้โรงเรียน
เกษตรกร 

            จังหวัด/อ าเภอ 

7. ติดตามผลการด าเนินงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
8. รายงานผลให้กรมฯ ทราบ             จังหวัด 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายส าหรับจดัท า
แปลงเรียนรู้โรงเรียน
เกษตรกร 

20,000 จังหวัด จนท.
พัสดุ 

            

รวม 20,000               

 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  
 9.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกแปลงเรียนรู้ จ านวน 1 แปลง พ้ืนที่
ประมาณ 1 ไร่ หรือพิจารณาขนาดพ้ืนที่ตามความเหมาะสมกับชนิดพืช (ชนิดพืชที่เกษตรกรเลือกเรียนรู้ต้องเป็น
ชนิดเดียวกับที่อบรมในกิจกรรม พัฒนา ศจช. ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตาม
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร)  
 9.2 ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ และศจช. (ที่เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนา ศจช. 
ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร) ร่วมจัดท าแปลง
เรียนรู้เพ่ือใช้เป็นแปลงที่เกษตรกรจะร่วมกันศึกษา ฝึกหัด เรียนรู้ ทดลอง และกิจกรรมต่างๆ ที่เกษตรกรต้องการ 
หรือควรที่จะเรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของโรงเรียนเกษตรกร และควรมีเปรียบเทียบเพ่ือให้เกษตรกรได้เรียนรู้ เช่น
แปลงที่เกษตรกรปฏิบัติด้วยวิธีปัจจุบันของเกษตรกร หรือแปลงที่มีการใช้สารเคมีมาโดยตลอด หรือแปลงที่อยู่ใน
พ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูพืช เป็นต้น เพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับแปลงเรียนรู้ 
 9.3 บันทึกข้อมูลการด าเนินกิจกรรม การเรียนรู้ของเกษตรกรในด้านการจัดท าแปลงเรียนรู้ และแปลง
เปรียบเทียบ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  
10.  งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 20,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดท าแปลงเรียนรู้ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในแปลงเรียนรู้ ค่าจัดท า
ป้ายแปลง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม    
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7353 2222 
              โทรสาร 0 7353 2217 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาววารุณี แซ่ลก  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 088-7897552 
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กิจกรรมที่ 132 
1.  โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 โครงการย่อย พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 
     กิจกรรม  จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช. 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  - 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาววารุณี แซ่ลก  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม อารักขาพืช 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

ศจช. บ้านโพธิ์ทอง กะลุวอเหนือ เมือง 15 3 6,000 อ าเภอ 
ศจช. บ้านฮูแตทูวอ โคกเคียน เมือง 15 3 6,000 อ าเภอ 
ศจช. บ้านทุ่งคา ละหาร ยี่งอ 15 3 6,000 อ าเภอ 
ศจช. บ้านบือเจาะ บาเจาะ บาเจาะ 15 3 6,000 อ าเภอ 
ศจช. บ้านโคกอิฐ-โคกใน พร่อน ตากใบ 15 3 6,000 อ าเภอ 
ศจช. บ้านตายา สุวารี รือเสาะ 15 3 6,000 อ าเภอ 
ศจช. บ้านละโอ ศรีบรรพต ศรีสาคร 15 3 6,000 อ าเภอ 
ศจช. บ้านเจ๊ะเหม แว้ง แว้ง 15 3 6,000 อ าเภอ 
ศจช. บ้านจือแร ริโก ๋ สุไหงปาดี 15 3 6,000 อ าเภอ 
ศจช. บ้านตันหยง สากอ สุไหงปาดี 15 3 6,000 อ าเภอ 
ศจช. บ้านกวาลอซีรา ปาเสมัส สุไหงโก-ลก 15 3 6,000 อ าเภอ 
ศจช. บ้านยารอ จะแนะ จะแนะ 15 3 6,000 อ าเภอ 
ศจช. ฟาร์มตัวอย่างบ้าน
เจาะเกาะ 

บูกิต เจาะไอร้อง 15 3 6,000 อ าเภอ 

รวม     78,000  
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7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ             จังหวัด 
3. ปรับปรุงข้อมูลท าเนียบ ศจช.             จังหวัด/อ าเภอ 
4. จัดท าแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ฯ             จังหวัด/อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             อ าเภอ 
6. จัดซื้อจดัจ้าง             อ าเภอ 
7. จัดกระบวนการเรียนรู้ฯ             อ าเภอ 
8. รายงานผลให้จังหวดัทราบ             อ าเภอ 
9. รายงานผลให้กรมฯ ทราบ             จังหวัด 

 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายส าหรับจดั
กระบวนการเรียนรู้แก่
เกษตรกรเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ ศจช. 

78,000 อ าเภอ จนท.
พัสดุ 

            

รวม 78,000               
 

9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน 
 9.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการอารักขาพืช
แก่สมาชิก ศจช.ๆ ละ 15 ราย จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช. โดยเกษตรกรที่ร่วมกิจกรรม
ครั้งแรก และครั้งที่ 2 อาจจะเป็นรายเดียวกันหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาสมาชิก 
ศจช. ของแต่ละพ้ืนที่นั้นๆ ทั้งนี้หากเกษตรที่ไม่เป็นสมาชิก ศจช. มีความสนใจร่วมกระบวนการเรียนรู้ สามารถ
พิจารณาให้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นการเพ่ิมเติมได้ 
 9.2 หัวข้อการจัดกระบวนการเรียนรู้ควรมาจากความต้องการของกลุ่มเกษตรกร สภาพปัญหา และ
ชนิดของศัตรูพืชในพื้นที่ โดยหัวข้อการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ครั้งแรก และครั้งที่ 2 อาจจะเป็นเรื่อง
เดียวกันหรือไม่ก็ได้ ให้พิจารณาจากความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก     
10.  งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 78,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการจัด
กระบวนการเรียนรู้   
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7353 2222 
              โทรสาร 0 7353 2217 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาววารุณี แซ่ลก  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 088-7897552 
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กิจกรรมที่ 133 
1.  โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 โครงการย่อย พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 
     กิจกรรม  สนับสนุนวัสดผุลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  สนับสนุนวัสดุผลิตเชื้อจุลินทรีย์พร้อมใช้ 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาววารุณี แซ่ลก  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม อารักขาพืช 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ศูนย)์ 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 13 1 65,000 จังหวัด 
รวม   13  65,000 จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด 
2. ชี้แจงรายละเอียดโครงการ             จังหวัด 
3. ส ารวจความต้องการของ ศจช.             จังหวัด 
4. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             จังหวัด 
5. จัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
6. สนับสนุนให้แก่ ศจช.เป้าหมาย             จังหวัด/อ าเภอ 

7. ติดตามผลการด าเนินงาน             จังหวัด/อ าเภอ 

8. รายงานผลให้กรมฯ ทราบ             จังหวัด 
 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนวสัดผุลิต
เชื้อจุลินทรีย์พร้อมใช้ 

65,000 จังหวัด จนท.
พัสดุ 

            

รวม 65,000               
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9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน 
9.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการส ารวจความต้องการ ความ

เหมาะสมของ ศจช. ในการจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยส าหรับใช้ในการผลิตจุลินทรีย์ และแมลงศัตรู
ธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชที่จ าเป็น เพ่ือสนับสนุนแก่ ศจช. ทั้งนี้การสนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช ต้อง
ค านึงถึงการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเป็นหลักส าคัญ รวมถึงพิจารณาจ านวนวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมแล้วของแต่ละ 
ศจช. โดยไม่จ าเป็นต้องจัดซื้อ จัดหาในชนิด และปริมาณที่เท่ากันทุก ศจช.   
10.  งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 65,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7353 2222 
              โทรสาร 0 7353 2217 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาววารุณี แซ่ลก  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 088-7897552 
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กิจกรรมที่ 134 
1.  โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 โครงการย่อย พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 
     กิจกรรม  สนับสนุนการส ารวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  สนับสนุนการส ารวจ ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชใน ศจช. และพ้ืนที่เสี่ยง 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาววารุณี แซ่ลก  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม อารักขาพืช 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(แปลง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน อ าเภอ แปลง 

ศจช. บ้านโพธิ์ทอง เมือง ศจช. 1 1 400 จังหวัด 
ศจช. บ้านฮูแตทูวอ เมือง ศจช. 1 1 400 จังหวัด 
ศจช. บ้านโต๊ะแม ยี่งอ ศจช. 1 1 400 จังหวัด 
ศจช. บ้านทุ่งคา ยี่งอ ศจช. 1 1 400 จังหวัด 

- ยี่งอ 
พ้ืนที่เสี่ยง 
(ยางพารา) 

1 1 400 จังหวัด 

ศจช. บ้านเชิงเขา บาเจาะ ศจช. 1 1 400 จังหวัด 
ศจช. บ้านบือเจาะ บาเจาะ ศจช. 1 1 400 จังหวัด 

- บาเจาะ 
พ้ืนที่เสี่ยง  

(ข้าว) 
1 1 400 จังหวัด 

ศจช. บ้านตะปัง ตากใบ ศจช. 1 1 400 จังหวัด 
ศจช. บ้านโคกอิฐ-โคกใน ตากใบ ศจช. 1 1 400 จังหวัด 

- ตากใบ 
พ้ืนที่เสี่ยง  

(ปาล์มน้ ามัน) 
1 1 400 จังหวัด 

ศจช. บ้านไทย ระแงะ ศจช. 1 1 400 จังหวัด 
ศจช. บ้านตอหลัง ระแงะ ศจช. 1 1 400 จังหวัด 
ศจช. บ้านไอร์จาดา รือเสาะ ศจช. 1 1 400 จังหวัด 
ศจช. บ้านตายา รือเสาะ ศจช. 1 1 400 จังหวัด 
ศจช. บ้านละโอ ศรีสาคร ศจช. 1 1 400 จังหวัด 
ศจช. บ้านปาหนัน ศรีสาคร ศจช. 1 1 400 จังหวัด 
ศจช. บ้านยะหอ แว้ง ศจช. 1 1 400 จังหวัด 
ศจช. บ้านเจ๊ะเหม แว้ง ศจช. 1 1 400 จังหวัด 
ศจช. บ้านไอร์ตีมุง สุคิริน ศจช. 1 1 400 จังหวัด 
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พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(แปลง) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน อ าเภอ แปลง 

ศจช. บ้านภูเขาทอง สุคิริน ศจช. 1 1 400 จังหวัด 

- สุคิริน 
พ้ืนที่เสี่ยง  

(ปาล์มน้ ามัน) 
1 1 400 จังหวัด 

ศจช. บ้านแซะ สุไหงปาดี ศจช. 1 1 400 จังหวัด 
ศจช. บ้านจือแร สุไหงปาดี ศจช. 1 1 400 จังหวัด 
 - 

สุไหงปาดี 
พ้ืนที่เสี่ยง  

(ข้าว) 
1 1 400 จังหวัด 

ศจช. บ้านโต๊ะเวาะ สุไหงโก-ลก ศจช. 1 1 400 จังหวัด 
ศจช. บ้านกวาลอซีรา สุไหงโก-ลก ศจช. 1 1 400 จังหวัด 
ศจช. บ้านไอร์บือแต จะแนะ ศจช. 1 1 400 จังหวัด 
ศจช. บ้านยารอ จะแนะ ศจช. 1 1 400 จังหวัด 
ศจช. ฟาร์มตัวอย่างบ้าน 
เจาะเกาะ 

เจาะไอร้อง ศจช. 1 1 400 จังหวัด 

ศจช. บ้านบูเก๊ะกือจิ เจาะไอร้อง ศจช. 1 1 400 จังหวัด 
รวม   31  12,400  

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด 
2. ชี้แจงรายละเอียดโครงการ             จังหวัด 
3. ส ารวจความต้องการของแปลง
ส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช   

            
จังหวัด/อ าเภอ 

4. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             จังหวัด 
5. จัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
6. ส่งมอบวัสดุให้อ าเภอ/ศจช.             จังหวัด 
7. ส ารวจสถานการณ์ศัตรูพืชทุก
สัปดาห์ 

            
อ าเภอ 

8. รายงานออนไลน์ผ่านระบบฯ             อ าเภอ 
9. ติดตามการด าเนินงานส ารวจ
ติดตามสถานการณ์ฯ และการ
รายงานผลฯ 

            
จังหวัด/อ าเภอ 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนการส ารวจและ
ติดตามสถานการณ์ศตัรูพืช 

12,400 จังหวัด จนท.
พัสดุ 

            

รวม 12,400               

 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน 
 9.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการที่มีความเหมาะสม
เป็นแปลงตัวแทนในการส ารวจ และด าเนินการส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ประกอบด้วย 
  1) แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชของ ศจช. จ านวน 13 อ าเภอๆ ละ 2 ศจช. รวม 26 แปลง 
โดยคัดเลือกแปลงที่ด าเนินการปลูกพืชหลักหรือพืชรองขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเพาะปลูกขณะนั้น และส ารวจ
สถานการณ์ศัตรูพืชทุกสัปดาห์ ตามแบบส ารวจและประเมินสถานการณ์ที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดิน
ปุ๋ยก าหนด น าข้อมูลที่ส ารวจได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การระบาด เพ่ือแจ้งเตือนภัยในพ้ืนที่พร้อมรายงานข้อมูล
ออนไลน์ผ่านระบบแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทุก
สัปดาห์ (http://forecast-ppsf.doae.go.th/จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงระบบ) ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 
  2) แปลงติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่เสี่ยง (ส าหรับพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ และเป็นแปลงที่ไม่ซ้ ากับ
แปลงติดตามฯ ของ ศจช.) รวม 5 แปลง ประกอบด้วย แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว จ านวน 2 แปลง,แปลง
ติดตามสถานการณ์ศัตรูยางพารา จ านวน 1 แปลงและแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูปาล์มน้ ามัน จ านวน 2 แปลง 
โดยเลือกแปลงส ารวจที่เหมาะสมแต่ให้มีการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอในพ้ืนที่ ด าเนินการส ารวจทุกสัปดาห์ตาม
แบบส ารวจและประเมินสถานการณ์ที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยก าหนด น าข้อมูลที่ส ารวจได้มา
วิเคราะห์สถานการณ์การระบาด เพ่ือแจ้งเตือนภัยในพ้ืนที่พร้อมรายงานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบแปลงติดตาม
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทุกสัปดาห์ (http://forecast-
ppsf.doae.go.th/จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงระบบ) ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 
 9.2 ก าหนดขนาดพ้ืนที่ของแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชที่เหมาะสมในเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ของ
ข้อมูล เวลา และแรงงาน โดยเทียบกับขนาดแปลงที่เคยด าเนินการ คือ 
  - ข้าว (นาด า นาหว่าน)   ขนาดแปลงประมาณ  1 ไร่ 
  - พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ   ขนาดแปลงประมาณ  1 งาน 
  - พืชไร่     ขนาดแปลงประมาณ  1 ไร่ 
  - ไม้ผล ไม้ยืนต้น ส ารวจ 10 ต้น  ขนาดแปลงประมาณ  1 ไร่ 
10.  งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 12,400 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์ส ารวจ เช่น อุปกรณ์การส ารวจ สวิงโฉบ กระดาษ/ปากกา วัสดุส าหรับท ากับ
ดักล่อแมลง หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7353 2222 
              โทรสาร 0 7353 2217 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาววารุณี แซ่ลก  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 088-7897552 
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กิจกรรมที่ 135 
1.  โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 โครงการย่อย พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 
     กิจกรรม  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ศจช. และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  - 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาววารุณี แซ่ลก  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม อารักขาพืช 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(งาน) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด
นราธิวาส 

ล าภู เมือง 1 3 5,000 จังหวัด 

รวม   1  5,000  

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด 
2. ชี้แจงรายละเอียดโครงการ             จังหวัด 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             จังหวัด 
4. จัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
5. จัดประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน ศจช. และแปลงใหญ่ 
ระดับจังหวัด 

            
จังหวัด 

๖. รายงานผลให้กรมฯ ทราบ             จังหวัด 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 - ค่าใช้จ่ายส าหรับจดั
ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน ศจช. และ
แปลงใหญ่ ระดับจังหวัด 

5,000 จังหวัด จนท.
พัสดุ 

            

รวม 5,000               

 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน 
 ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการการขับเคลื่อน ศจช. และคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแปลงใหญ่ จ านวน 1 ครั้ง อย่างน้อย 20 ราย ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมตามสถานการณ์ เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเครือข่ายระหว่าง ศจช. และแปลงใหญ่ เช่น การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิต และด้านการตลาด เป็น
ต้น น าสู่การบูรณาการการขับเคลื่อนการเกษตรร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม   
10.  งบประมาณ (งบประมาณทั้งหมด 5,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดประชุม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7353 2222 
              โทรสาร 0 7353 2217 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาววารุณี แซ่ลก  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 088-7897552 
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กิจกรรมที่ 136 
1.  โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
     โครงการย่อย พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 
     กิจกรรม  ประกวด ศจช.ดีเด่น  
     กิจกรรมย่อย  ประกวด ศจช.ดีเด่น ระดับจังหวัด 
2.  แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
     หมวดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4.  กิจกรรม (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายยศกร  บุตรมาตา  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ประเภท) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

*งวดที่ 2 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

- - 13 อ าเภอ 1  3 10,000 จังหวัด 
- - 13 อ าเภอ 1  3 10,000 จังหวัด 

หมายเหตุ : * งวดที่ 2 จะโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2564 

8.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ             จังหวัด 
2. ประชุมชี้แจง             จังหวัด 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
การคัดเลือก 

            จังหวัด 

4. ประชุม/ก าหนดประเด็น 
พร้อมจัดท าแผนการคัดเลือก 

            จังหวัด 

5. ขออนุมัติโครงการ             จังหวัด 
6. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
7. ด าเนินการตัดสนิการ
ประกวด 

            คณะกรรมการฯ 

8. ประมวลผล/ประกาศผล           
การประกวด/มอบรางวัล 

            จังหวัด 

9. รายงานผลให้เขต กรม 
ทราบ 

            จังหวัด 

 

 



 

แผนปฏบิัติการงานสง่เสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 หน้า 337 

9.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการ
ป ร ะ ก ว ด ศ จ ช .
ดีเด่น 

10,000 จังหวัด จนท.
พัสดุ 

            

รวม 10,000 จังหวัด              
10.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน รายละเอียด ดังนี้ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการการคัดเลือก ด าเนินการคัดเลือก ศจช. ดีเด่น ระดับจังหวัด 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 
 10.1 ส านักงานเกษตรจังหวัด ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ศจช. ดีเด่นระดับจังหวัด  
 10.2 ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือก าหนดประเด็น และจัดท าแผนการคัดเลือกศูนย์จัดการพืชชุมชน (ศจช.) 
ดีเด่น ระดับจังหวัด ตามท่ีกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยชุมชนก าหนด ประกอบการพิจารณา  
 10.3 ด าเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่น ระดับจังหวัด 
 10.4 รายงานผลการคัดเลือกศูนย์จัดการพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่น ระดับจังหวัดให้ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร และกองส่งเสริมการอารักขาพืชละจัดการดินปุ๋ยทราบ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

11.  งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 10,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
  เพ่ือใช้เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการคัดเลือก ศจช. 
ดีเด่น ค่าจัดท าโล่รางวัล/ใบประกาศนียบัตร และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับการด าเนินกิจกรรม เป็นเงิน 10,000 บาท 

12. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทร. 073 – 532 218 โทรสาร. 
073 – 532 217 
 2. นายยศกร  บุตรมาตา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
โทรศัพท์ 09 – 5037 – 0522  e-mail : narathiwat@doae.go.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:narathiwat@doae.go.th
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กิจกรรมที่ 137 
1. โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    โครงการย่อย การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน) 
    กิจกรรม  ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย 
    กิจกรรมย่อย  ประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ ศดปช.ระดับจังหวัดและอ าเภอ 
2. แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย และค่าวัสด ุ
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
๕. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นายสุรัตน์  แสงจันทร์    ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
   กลุ่ม  อารักขาพืช 
๖.รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(จังหวัด) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

ส านักงานเกษตร
จังหวัดนราธิวาส 

ล าภู เมืองนราธิวาส 1 ๒ 5,๐๐๐ จังหวัด 

       
รวม     5,000  

๗.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด   
2. ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ              จังหวัด 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             จังหวัด 
4. จัดซื้อจดัจ้าง             จังหวัด 
5. ประชุมเครือข่าย
เจ้าหน้าที่ ศดปช.ระดับ
จังหวัดและอ าเภอ 

            จังหวัด 

๖. รายงานผลให้กรมฯ ทราบ             จังหวัด 
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๘.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายใน
การประชุม
เครือข่าย
เจ้าหน้าที่ 
ศดปช.ระดับ
จังหวัดและ
อ าเภอ 

5,๐๐๐ 
 
 
 
 

จังหวัด 
 
 
 
 

จนท.พัสด ุ
 
 

            

รวม 5,000               
 

๙.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน    รายละเอียด ดังนี้ 
 ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ ศดปช. ระดับจังหวัดและอ าเภอ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขยายผลการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตปัญหาอุปสรรค วาง
แผนการการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต และการศึกษาวิจัยด้านดินปุ๋ยหรือด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง การ
แก้ไขปัญหาที่พบในพ้ืนที่ และร่วมท ากิจกรรมเพ่ือขยายผลการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต และต่อยอดไปสู่กิจกรรม
อ่ืนที่จะน าไปสู่การลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าท้ังระบบ 
๑๐.  งบประมาณ   (งบประมาณทั้งหมด 5,๐๐๐ บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 

เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ ศดปช. ระดับจังหวัดและอ าเภอ เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรม 
1๑. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มอารักขาพืช  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7353 2222 
     โทรสาร 0 7353 2217 
 2. ชื่อ – สกุล นายสุรัตน์  แสงจันทร์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์ 082-2985152 
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กิจกรรมที่ 138 
1. โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    โครงการย่อย การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน) 
    กิจกรรม  ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย 
    กิจกรรมย่อย  จัดเวทีถอดบทเรียน ศดปช. 
2. แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย และค่าวัสด ุ
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
๕. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นายสุรัตน์  แสงจันทร์    ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
   กลุ่ม  อารักขาพืช 
๖.รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ศูนย์/อ าเภอ) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

ศดปช.โคกเคียน โคกเคียน เมืองนราธิวาส ๑ ๓ 3,000 อ าเภอ 
ศดปช.ปะลุกาสาเมาะ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ ๑ ๓ 3,000        อ าเภอ 
ศดปช.ตันหยงมสั ตันหยงมัส ระแงะ ๑ ๓ 3,000        อ าเภอ 
ศดปช.โคกสะตอ โคกสะตอ รือเสาะ ๑ ๓ 3,000        อ าเภอ 
ศดปช.ปูโยะ ปูโยะ สุไหงโก-ลก ๑ ๓ 3,000        อ าเภอ 
ศดปช.สุไหงปาด ี สุไหงปาดี สุไหงปาดี ๑ ๓ 3,000        อ าเภอ 
ศดปช.ศาลาใหม ่ ศาลาใหม่ ตากใบ ๑ ๓ 3,000        อ าเภอ 
ศดปช.โละจูด โละจูด แว้ง ๑ ๓ 3,000        อ าเภอ 
ศดปช.ละหาร ละหาร ยี่งอ ๑ ๓ 3,000        อ าเภอ 
ศดปช.ศรีบรรพต ศรีบรรพต ศรีสาคร ๑ ๓ 3,000        อ าเภอ 
ศดปช.ร่มไทร ร่มไทร สุคิริน ๑ ๓ 3,000        อ าเภอ 
ศดปช.ผดุงมาตร ผดุงมาตร จะแนะ ๑ ๓ 3,000        อ าเภอ 
ศดปช.มะรือโบออก มะรือโบออก เจาะไอร้อง ๑ ๓ 3,000        อ าเภอ 

       
รวม     39,000  
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๗.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด   
2. ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ              จังหวัด 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง                    อ าเภอ 
4. จัดซื้อจดัจ้าง                    อ าเภอ 
5. จัดเวทีถอดบทเรียน ศดปช.                    อ าเภอ 
6. รายงานผลให้จังหวดัทราบ             อ าเภอ 
7. รายงานผลให้กรมฯ ทราบ                    จังหวัด 

 
๘.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายใน
การจัดเวทีถอด
บทเรียน 
ศดปช. 

39,000 
 
 
 
 

อ าเภอ 
 
 
 
 

จนท.พัสด ุ
 
 

            

รวม 39,000               
 

๙.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน    รายละเอียด ดังนี้ 
 9.1 ส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดเวทีให้สมาชิก ศดปช. อย่างน้อย 1 ครั้ง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ความส าเร็จในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศดปช. ในการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบ วางแผน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพ่ือการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตไปสู่ชุมชนให้กว้างขวางมากขึ้น การรวบรวมจัดหาแม่ปุ๋ย และปัจจัยการผลิตอ่ืนที่มีคุณภาพดี ราคา
ถูก การหาแนวทางการต่อยอดไปสู่การท าธุรกิจดินปุ๋ยและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ศดปช. ไปสู่สาธารณชน 
 9.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอสรุปผลการถอดบทเรียนศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนเป็นรูปเล่ม และไฟล์ 
พร้อมส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดหลังด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
๑๐.  งบประมาณ   (งบประมาณทั้งหมด 39,000 บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 

เพ่ือใช้เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
1๑. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มอารักขาพืช  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7353 2222 
     โทรสาร 0 7353 2217 
 2. ชื่อ – สกุล นายสุรัตน์  แสงจันทร์   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
               โทรศัพท์ 082-2985152 
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กิจกรรมที่ 139 
1.  โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
     โครงการย่อย การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน) 
     กิจกรรม ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย 
     กิจกรรมย่อย ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  
2.  แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
     หมวดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4.  กิจกรรม (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายยศกร  บุตรมาตา  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ประเภท) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

*งวดที่ 2 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

- -  13 อ าเภอ 1 3 10,000 จังหวัด 
รวม - 13 อ าเภอ 1 3 10,000 จังหวัด 

หมายเหตุ : * งวดที่ 2 จะโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2564 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย

. 
ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ             จังหวัด 
2. ประชุมชี้แจง             จังหวัด 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
การคัดเลือก 

            จังหวัด 

4. ประชุม/ก าหนดประเด็น 
พร้อมจัดท าแผนการ
คัดเลือก 

            จังหวัด 

5. ขออนุมัติโครงการ             จังหวัด 

6. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 

7. ด าเนินการตัดสนิการ
ประกวด 

            คณะ
กรรมการฯ 

8. ประมวลผล/ประกาศผล           
การประกวด/มอบรางวัล 

            จังหวัด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย

. 
ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

9. รายงานผลให้เขต กรม 
ทราบ 

            จังหวัด 

 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการ
ตัดสินการ
ประกวด ศดปช. 
ดีเด่น 

10,000 จังหวัด จนท.
พัสดุ 

            

รวม 10,000 จังหวัด              

 
10.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน รายละเอียด ดังนี้ 
 10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับจังหวัดปี 2565 
 10.2 ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือก าหนดประเด็น และจัดท าแผนการตัดสินการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับจังหวัด โดยใช้หลักเกณฑ์การประกวด ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดิน
ปุ๋ย 
 10.3  ด าเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ที่กอง
ส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยก าหนด โดยใช้แบบสัมภาษณ์และการลงพ้ืนที่เพ่ือประเมินผลส าเร็จ ถอด
องค์ความรู้และปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ 
 10.4 พิจารณาคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่มีผลส าเร็จดีเด่น ปี 2565 พร้อมทั้งด าเนินการจัดท าสื่อ
วีดีทัศน์ความยาว 3 – 5 นาที เพื่อแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมและปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลส าเร็จที่เข้าใจ ได้ง่าย 
 10.5  รายงานผลการตัดสินการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับจังหวัดให้
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และกองส่งเสริมการอารักขาพืชละจัดการดินปุ๋ยทราบ 

11.  งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 10,000 บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการประกวด จัดท าโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ  
และรางวัลตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 

12. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073 – 532 218  
โทรสาร 073 – 532 217 
 2. นายยศกร  บุตรมาตา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
โทรศัพท์ 09 – 5037 – 0522  e-mail : narathiwat@doae.go.th 
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กิจกรรมที่ 140 
1. โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    โครงการย่อย การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน) 
    กิจกรรม  ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย 
    กิจกรรมย่อย  ปรับปรุงฐานข้อมูล ศดปช. ใน application รู้ดิน รู้ปุ๋ย 
2. แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย และค่าวัสด ุ
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
๕. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นายสุรัตน์  แสงจันทร์    ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
   กลุ่ม  อารักขาพืช 
๖.รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(จังหวัด) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

ส านักงานเกษตร
จังหวัดนราธิวาส 

ล าภู เมืองนราธิวาส 1 ๒ 5,๐๐๐ จังหวัด 

       
รวม     5,000  

๗.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด   
2. ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ              จังหวัด 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             จังหวัด 
4. จัดซื้อจดัจ้าง             จังหวัด 
5. ปรับปรุงฐานข้อมูล ศดปช. 
ใน application  รู้ดิน รู้ปุย๋ 

            จังหวัด/อ าเภอ 

๖. รายงานผลให้กรมฯ ทราบ             จังหวัด 
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๘.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายใน
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล 
ศดปช. ใน 
application รู้
ดิน รู้ปุ๋ย 

5,๐๐๐ 
 
 
 
 

จังหวัด 
 
 
 
 

จนท.พัสด ุ
 
 

            

รวม 5,000               
 

๙.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน    รายละเอียด ดังนี้ 
 9.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอร่วมกับ ศดปช. จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลสมาชิก 
ศดปช. ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลผลวิเคราะห์ดินและข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องของเกษตรกรที่มาใช้บริการด้านดินและปุ๋ย
เพ่ือบันทึกลงใน application รู้ดิน รู้ปุ๋ย 
 9.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอร่วมกับ ศดปช. จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลสมาชิก ศดปช. ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้ง
ข้อมูลผลวิเคราะห์ดินและข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องของเกษตรกรที่มาใช้บริการด้านดินและปุ๋ย  
๑๐.  งบประมาณ   (งบประมาณทั้งหมด 5,๐๐๐ บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 

เพ่ือใช้เป็นค่าวัสดุจัดเก็บข้อมูล ศดปช. ผลวิเคราะห์ดินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของเกษตรกรที่มาใช้บริการ
จาก ศดปช. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมกับการด าเนินกิจกรรม 
1๑. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มอารักขาพืช  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7353 2222 
     โทรสาร 0 7353 2217 
 2. ชื่อ – สกุล นายสุรัตน์  แสงจันทร์   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
               โทรศัพท์ 082-2985152 
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กิจกรรมที่ 141 
1. โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    โครงการย่อย การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน) 
    กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการ                           
                  ดินและปุ๋ย 
    กิจกรรมย่อย  สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ ศดปช. 
2. แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย และค่าวัสด ุ
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
๕. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นายสุรัตน์  แสงจันทร์    ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
   กลุ่ม  อารักขาพืช 
๖.รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ศูนย์/จังหวัด) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

ศดปช.โคกเคียน โคกเคียน เมืองนราธิวาส ๑ 2 5,000 อ าเภอ 
ศดปช.ปะลุกาสาเมาะ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ ๑ 2 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.ตันหยงมสั ตันหยงมัส ระแงะ ๑ 2 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.โคกสะตอ โคกสะตอ รือเสาะ ๑ 2 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.ปูโยะ ปูโยะ สุไหงโก-ลก ๑ 2 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.สุไหงปาด ี สุไหงปาดี สุไหงปาดี ๑ 2 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.ศาลาใหม ่ ศาลาใหม่ ตากใบ ๑ 2 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.โละจูด โละจูด แว้ง ๑ 2 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.ละหาร ละหาร ยี่งอ ๑ 2 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.ศรีบรรพต ศรีบรรพต ศรีสาคร ๑ 2 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.ร่มไทร ร่มไทร สุคิริน ๑ 2 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.ผดุงมาตร ผดุงมาตร จะแนะ ๑ 2 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.มะรือโบออก มะรือโบออก เจาะไอร้อง ๑ 2 5,000        อ าเภอ 

  ๑๓ อ าเภอ ๑๓ ศูนย์ 2 65,000 จังหวัด 
       

รวม     ๑๓๐,๐๐๐  
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๗.  แผนปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด   
2. ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ              จังหวัด 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             จังหวัด/อ าเภอ 
4. จัดซื้อจดัจ้าง             จังหวัด/อ าเภอ 
5. สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ของศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 

            จังหวัด/อ าเภอ 

6. รายงานให้จังหวัดทราบ             อ าเภอ 
๗. รายงานผลให้กรมฯ ทราบ             จังหวัด 

 
๘.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนนุ
การด าเนิน
กิจกรรมของ
ศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชน 
- ค่าใช่จ่ายใน
การจัดซื้อชุด
ตรวจสอบ N P 
K และ pH ใน
ดินแบบรวดเร็ว 

65,000 
 
 
 
 
 

65,000 

อ าเภอ 
 
 
 
 
 

จังหวัด 

จนท.พัสด ุ
 
 
 
 
 

จนท.พัสด ุ

            

รวม ๑๓๐,๐๐๐               
 

๙.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน    รายละเอียด ดังนี้ 
 ๙.1 ส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ ศดปช. 
เช่น แม่ปุ๋ยเคมี  วัสดุปรับปรุงดิน เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมของ ศดปช ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่นการให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแก่สมาชิก           
การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินแก่สมาชิก รวมทั้งเกษตรกรอ่ืนในชุมชน โดย ศดปช. ต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์
การบริหารจัดการเงินทุนที่รัฐสนับสนุนให้อย่างเหมาะสม เพ่ือหมุนเวียนใช้ในกิจกรรม ศดปช. 
 ๙.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดซื้อชุดตรวจสอบ  N P K  และ pH ในดินแบบรวดเร็วสนับสนุนการ
ด าเนินงานให้กับ ศดปช. ทุกอ าเภอ 
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๑๐.  งบประมาณ   (งบประมาณทั้งหมด ๑๓๐,๐๐0 บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็น  เพ่ือด าเนินกิจกรรมของ ศดปช. เช่น จัดซื้อแม่ปุ๋ยเคมี  วัสดุปรับปรุงดิน เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ย
ชีวภาพ เป็นต้น  อ าเภอละ  5,000 บาท  รวม ๑๓ อ าเภอ เป็นเงิน 65,00๐ บาท  และ ส านักงานเกษตรเกษตร
จังหวัด เป็นค่าจัดซื้อชุดตรวจสอบเติมส าหรับตรวจสอบ  N P K  และ pH ในดินแบบรวดเร็ว จ านวน 13 ชุดๆละ       
5,000 บาท เป็นเงิน 65,000 บาท  รวมเป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
1๑. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มอารักขาพืช  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7353 2222 
     โทรสาร 0 7353 2217 
 2. ชื่อ – สกุล นายสุรัตน์  แสงจันทร์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
               โทรศัพท์ 082-2985152 
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กิจกรรมที่ 142 
1. โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    โครงการย่อย การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน) 
    กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการ                           
                  ดินและปุ๋ย 
    กิจกรรมย่อย  สนับสนุนการจัดการท าสถานีเรียนรู้ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย 
2. แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย และค่าวัสด ุ
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
๕. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นายสุรัตน์  แสงจันทร์    ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
   กลุ่ม  อารักขาพืช 
๖.รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(จังหวัด) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

ส านักงานเกษตร
จังหวัดนราธิวาส 

ล าภู เมืองนราธิวาส 1 3 10,000 จังหวัด 

       
รวม     10,000  

๗.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด   
2. ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ              จังหวัด 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             จังหวัด 
4. จัดซื้อจดัจ้าง             จังหวัด 
5. สนับสนุนการจดัการท า
สถานีเรยีนรู้ เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการจัดการดิน
และปุ๋ย 

            จังหวัด 

๖. รายงานผลให้กรมฯ ทราบ             จังหวัด 
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๘.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายใน
สนับสนุนการ
จัดการท าสถานี
เรียนรู้ เพื่อ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้าน
การจัดการดิน
และปุ๋ย 

10,000 
 
 
 
 

จังหวัด 
 
 
 
 

จนท.พัสด ุ
 
 

            

รวม 10,000               
 

๙.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน    รายละเอียด ดังนี้ 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการจัดท าสื่อ เอกสารด้านการจัดการดินและปุ๋ย นิทรรศการ เพ่ือสนับสนุน
การจัดท าสถานีเรียนรู้ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย ให้แก่เกษตรกรในการเรียนรู้ 
๑๐.  งบประมาณ   (งบประมาณทั้งหมด 10,๐๐๐ บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
 เพ่ือใช้เป็นใช้จ่ายในการจัดท าสถานีเรียนรู้ ออกแบบ จัดพิมพ์เอกสาร สื่อวิชาการด้านดินและปุ๋ย วัสดุ
การเกษตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
1๑. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มอารักขาพืช  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7353 2222 
     โทรสาร 0 7353 2217 
 2. ชื่อ – สกุล นายสุรัตน์  แสงจันทร์   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
               โทรศัพท์ 082-2985152 
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กิจกรรมที่ 143 
1. โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    โครงการย่อย การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน) 
    กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการ                           
                  ดินและปุ๋ย 
    กิจกรรมย่อย  จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 
2. แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
   หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย และค่าวัสด ุ
3. ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4. กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
๕. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นายสุรัตน์  แสงจันทร์    ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
   กลุ่ม  อารักขาพืช 
๖.รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ศูนย์/อ าเภอ) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

ศดปช.โคกเคียน โคกเคียน เมืองนราธิวาส ๑ ๓ 5,000 อ าเภอ 
ศดปช.ปะลุกาสาเมาะ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ ๑ ๓ 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.ตันหยงมสั ตันหยงมัส ระแงะ ๑ ๓ 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.โคกสะตอ โคกสะตอ รือเสาะ ๑ ๓ 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.ปูโยะ ปูโยะ สุไหงโก-ลก ๑ ๓ 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.สุไหงปาด ี สุไหงปาดี สุไหงปาดี ๑ ๓ 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.ศาลาใหม ่ ศาลาใหม่ ตากใบ ๑ ๓ 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.โละจูด โละจูด แว้ง ๑ ๓ 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.ละหาร ละหาร ยี่งอ ๑ ๓ 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.ศรีบรรพต ศรีบรรพต ศรีสาคร ๑ ๓ 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.ร่มไทร ร่มไทร สุคิริน ๑ ๓ 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.ผดุงมาตร ผดุงมาตร จะแนะ ๑ ๓ 5,000        อ าเภอ 
ศดปช.มะรือโบออก มะรือโบออก เจาะไอร้อง ๑ ๓ 5,000        อ าเภอ 

       
รวม     65,000  
 

 

 

 

 



 

แผนปฏบิัติการงานสง่เสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 หน้า 352 

๗.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด   
2. ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ              จังหวัด 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             อ าเภอ 
4. จัดซื้อจดัจ้าง             อ าเภอ 
5. จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการ
จัดการดินและปุย๋ 

            อ าเภอ 

6. รายงานผลให้จังหวดัทราบ             อ าเภอ 

7. รายงานผลให้กรมฯ ทราบ             จังหวัด 
 
๘.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายใน
จัดท าแปลง
เรียนรูด้้านการ
จัดการดินและ
ปุ๋ย 

65,000 
 
 
 
 

อ าเภอ 
 
 
 
 

จนท.พัสด ุ
 
 

            

รวม 65,000               
 

๙.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน    รายละเอียด ดังนี้ 
 ๙.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดแจ้งให้ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอคัดเลือกแปลง จากสมาชิกศูนย์
จัดการดินและปุ๋ยชุมชน อ าเภอละ 1 แปลง รวม 2 แปลง 
 ๙.2 เจ้าของแปลงสามารถเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรในชุมชนได้ 
 ๙.3 จัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต จ านวน 1 แปลง ขนาดพ้ืนที่ตาม
ความเหมาะสม โดยมีเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า โดยใช้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้และ
ขยายผลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความเหมาะสม ได้แก่ การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด การใช้ปุ๋ยเคมี
ตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัดร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ (ในพืชที่สามารถด าเนินการได้) การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ปุ๋ยพืชสด หรือการไถกลบตอซังพืช
หลัก เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินและปรับปรุงโครงสร้างของดินและ/หรือปุ๋ยชีวภาพ โดยต้องมีการเปรียบเทียบกับแปลงที่
เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามวิธีการของเกษตรกร เพ่ือให้เห็นความแตกต่างของต้นทุนการผลิตและผลผลิต รวมถึงความแตกต่าง
ในแง่อ่ืน ๆ เช่น ความแข็งแรง ความทนทานต่อโรคแมลงของต้นพืช ต้นทุนการใช้สารเคมี โดยทั้ง 2 แปลง ต้องมีการ
ปฏิบัติแบบเดียวกัน ยกเว้นเฉพาะเรื่องการใช้ปุ๋ยที่แตกต่างกัน (สูตรปุ๋ยและจ านวนครั้งในการใส่ให้เป็นไปตาม
ค าแนะน า 
 ๙.4 เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้จัดเก็บข้อมูลตามแบบเก็บข้อมูล 
แปลงเรียนรู้ ตามแบบเก็บข้อมูลแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 
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 ๙.5 ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดท าป้ายแปลงเรียนรู้เพ่ือแสดงรายละเอียดของการจัดท าแปลงเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้กับเกษตรกรสมาชิก ศดปช. และเกษตรกรในชุมชนได้ทราบ ขอให้ใช้ข้อความ
แบบเดียวกันตามตัวอย่างป้ายแปลงเรียนรู้ใน QR code นี้ เพ่ือประโยชน์ในการขยายผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
๑๐.  งบประมาณ   (งบประมาณทั้งหมด 65,๐๐๐ บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแปลง ค่าป้ายแปลงเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
กิจกรรม 
1๑. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มอารักขาพืช  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7353 2222 
     โทรสาร 0 7353 2217 
 2. ชื่อ – สกุล นายสุรัตน์  แสงจันทร์  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
               โทรศัพท์ 082-2985152 
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กิจกรรมที่ 144 
1.  โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 โครงการย่อย  เสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
     กิจกรรม  ขับเคลื่อนการด าเนินงานและการให้บริการคลินิกพืชระดับพื้นที่ 
     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  - 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวนพวรรณ  อุทัยรังษี  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม อารักขาพืช 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(คลินิก) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  จังหวัด 1 3  จังหวัด 
  เมืองนราธิวาส 1 3  จังหวัด 
  บาเจาะ 1 3  จังหวัด 
  ระแงะ 1 3  จังหวัด 
  รือเสาะ 1 3  จังหวัด 
  สุไหงโก-ลก 1 3  จังหวัด 
  สุไหงปาดี 1 3  จังหวัด 
  ตากใบ 1 3  จังหวัด 
  แว้ง 1 3  จังหวัด 
  ยี่งอ 1 3  จังหวัด 
  ศรีสาคร 1 3  จังหวัด 
  สุคิริน 1 3  จังหวัด 
  จะแนะ 1 3  จังหวัด 
  เจาะไอร้อง 1 3  จังหวัด 

รวม   14 3 14,000 จังหวัด 
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7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. แจ้งอนุมัติโครงการ             จังหวัด 
2. ชี้แจงรายละเอียดโครงการ             จังหวัด 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง             จังหวัด 

4. จัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 

5. ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่อารักขาพืชและการ
ให้บริการคลินิกพืช 

            จังหวัด/อ าเภอ 

6. รายงานผลให้กรมทราบ             จังหวัด 
 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่
อารักขาพืชและการ
ให้บริการคลินิกพืช 

14,000 จังหวัด จนท. 
พัสดุ 

            

 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   

9.1) ส านักงานเกษตรจังหวัดขับเคลื่อนการด าเนินงานคลินิกพืชให้ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่
ระดับอ าเภอและด้านการให้บริการในพ้ืนที่  

 9.1.1) ด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ โดยจัดท าแนวทางและด าเนินการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มี
ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยอาการผิดปกติที่พบเป็นประจ าในพ้ืนที่ รวมถึงศัตรูพืชส าคัญและการจัดการ ทั้งนี้ ขอให้
บูรณาการกับงบพัฒนาจังหวัดหรืองบประมาณที่ได้รับจากกิจกรรมอ่ืนที่มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ โดยจังหวัดสามารถพิจารณารูปแบบการพัฒนาตามที่เห็นคมควร เช่น จัด workshop ให้เจ้าหน้าที่ฝึก
ปฏิบัติการวินิจฉัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จัดท าคลิปความรู้เผยแพร่ทางออนไลน์ จัดท าสื่อความรู้ช่วยสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น  

 9.1.2) ด้านการให้บริการในพ้ืนที่ โดยส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ  
เปิดให้บริการคลินิกพืชระดับพ้ืนที่ และรายงานผลการให้บริการทางระบบสารสนเทศข้อมูลเพ่ือการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุ๋ย  
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10.  งบประมาณ (งบประมาณท้ังหมด 14,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อารักขาพืชและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานและการให้บริการคลินิกพืช เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา การจัดซื้อจัด
จ้างที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ติดตามงาน และอ่ืนๆ ที่หน่วยงานพิจารณาแล้วว่ า
เหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม     
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7353 2222   
               โทรสาร  0 7353 2217 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาวนพวรรณ  อุทัยรังษี  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
               โทรศัพท์ 0๘๗-๖๓๓๖๔๑๗ 
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กิจกรรมที่ 145 
1.  โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

 โครงการย่อย  การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 กิจกรรม  พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 

     กิจกรรมย่อย อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวปรางดาว  จันมุณี ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  13 อ าเภอ 30 1-2 48,000 จังหวัด 
รวม  13 อ าเภอ 30 1-2 48,000 จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด 
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
5. คัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม ่             จังหวัด/อ าเภอ 
6. ด าเนินการจัดกระบวนการเรยีนรู้ 
    6.1 เวทีที่ 1  
    6.2 เวทีที่ 2 

            จังหวัด 

7. ประเมินคณุสมบัติและบันทึกลง
ระบบฐานข้อมลู Smart Farmer 

            จังหวัด 

8. จัดท าท าเนยีบเกษตรกรรุ่นใหม ่
Young Smart Farmer 

            จังหวัด 

9. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/
จังหวัด/อ าเภอ 

10. รายงานผลการปฏิบัติงาน             จังหวัด 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 
2 วัน จ านวน 30 ราย 

48,000 จังหวัด จนท.พัสดุ
จังหวัด 

            

รวม 48,000 จังหวัด จนท.พัสดุ             
 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
         1. ส านักงานเกษตรจังหวัด รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 30 ราย ตามคุณสมบัติ ดังนี้  
  (1.1) มีอายุระหว่าง 17 – 45 ปี และเริ่มต้นท าการเกษตร 
  (1.2) มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท าการเกษตร ต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตตนเอง 
สมัครใจเข้าร่วมโครงการและต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ 
  (1.3) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว 
 2. ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 2 วัน เน้นให้
ความส าคัญกับเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี Young 
Smart Farmer รุ่นพ่ี (ไม่ควรเกิน 5 ราย) เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ในปี 2565 และบูรณาการการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ดังนี้ 
  เวทีที่ 1 จัดเวทีวิเคราะห์ตนเอง ปรับแนวคิด สร้างแรงจูงใจ จัดท าแผนที่กิจกรรม (แผนการผลิต/
การตลาด) แผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP) และหรือแผนพัฒนากิจกรรมการเกษตรในเชิงธุรกิจเกษตร รวมถึง
ประเมินคุณสมบัติของ Young Smart Farmer ก่อนการเรียนรู้ โดยน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
เพ่ือค้นหาความต้องการด้านวิชาการและเทคโนโลยีของเกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่น
ใหม่ และจัดท าช่องทางการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสาร 
  เวทีที่ 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
เชื่อมโยงเครือข่ายระดับจังหวัด น าเสนอผลงานจากการเรียนรู้ และให้เกษตรกรรุ่นใหม่วางแผนอนาคต สรุปและ
ประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งประเมินคุณสมบัติของ Young Smart Farmer หลังการเรียนรู้ 
ทั้งนี้ ในระหว่างการจัดเวทีที่ 1 และ 2 สามารถเพ่ิมเติมการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยการประสานงาน
เชื่อมโยงแหล่งความรู้ที่เหมาะสมได้ 
 3. ส านักงานเกษตรจังหวัด สรุปและรายงานผลการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 
ท าเนียบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2565 ท าเนียบวิทยากร และผลการติดตามการน าความรู้ไปปฏิบัติ 
ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
ทั้งนี้ สามารถปรับรูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน โดยการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
10.  งบประมาณ  (งบประมาณทั้งหมด 48,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 2 วันๆ ละ              
30 ราย ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่  

1. ค่าอาหารกลางวัน  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
3. ค่าวิทยากร 
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4. ค่าวัสดุอบรม  
5. ค่าจัดท าเอกสาร  
6. ค่าพาหนะเดินทาง  
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
      โทรศัพท์ 073-532220 โทรสาร 073-532217 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาวปรางดาว  จันมุณี ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
     โทรศัพท์ 081-5404037 
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กิจกรรมที่ 146 
1.  โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  

 โครงการย่อย การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
     กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
     กิจกรรมย่อย อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวภัทรา  ฉัตรชัยพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  เมืองนราธิวาส 10 1-2 4,000 อ าเภอ 
  บาเจาะ 10 1-2 4,000 อ าเภอ 
  ระแงะ 10 1-2 4,000 อ าเภอ 
  รือเสาะ 10 1-2 4,000 อ าเภอ 
  สุไหงโก-ลก 10 1-2 4,000 อ าเภอ 
  สุไหงปาด ี 10 1-2 4,000 อ าเภอ 
  ตากใบ 10 1-2 4,000 อ าเภอ 
  แว้ง 10 1-2 4,000 อ าเภอ 
  ยี่งอ 10 1-2 4,000 อ าเภอ 
  ศรีสาคร 10 1-2 4,000 อ าเภอ 
  สุคิริน 10 1-2 4,000 อ าเภอ 
  จะแนะ 10 1-2 4,000 อ าเภอ 
  เจาะไอร้อง 10 1-2 4,000 อ าเภอ 

รวม   130 1-2 52,000 อ าเภอ 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             อ าเภอ 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             อ าเภอ 
3. ก าหนดการจัดเวทีประเมิน วิเคราะห์
ศักยภาพ จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพ
รายบุคคล 

            อ าเภอ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             อ าเภอ 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             อ าเภอ 
6. จัดเวทีพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้
เป็น Smart Farmer 
6.1 เวทีที่ 1 วิเคราะห์ศักยภาพและจัด 
ท าแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล (IFPP) 
6.2 เวทีท่ี 2 สรุปผลหลังจากการฝึก
ปฏิบัติตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)  
พร้อมถอดองค์ความรู้ทุกรายที่ผ่านการ
เป็น Smart Farmer ต้นแบบ 

            อ าเภอ 

7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/
จังหวัด/อ าเภอ 

8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด 
 

8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ให้เป็น Smart Farmer 
จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 10 
ราย/อ าเภอ 

52,000 อ าเภอ จนท.พัสดุ
อ าเภอ 

            

รวม 52,000 อ าเภอ จนท.พัสดุ             
 

9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  รายละเอียด ดังนี้ 
       จัดเวทีประเมิน วิเคราะห์ศักยภาพ และจัดท าแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล (IFPP) 
  (1) ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายที่จะเข้าร่วม
โครงการ โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของ กรม
ส่งเสริมการเกษตร แต่ยังไม่ผ่านคุณสมบัติเป็น Smart Farmer (SF) กล่าวคือ ยังจัดอยู่ในกลุ่ม Developing Smart 
Farmer (DSF) หรือเกษตรกรทั่วไปที่ประเมินแล้วมีผลการประเมินอยู่ในกลุ่ม DSF อ าเภอๆ ละ 10 ราย โดยบันทึก
ผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ครั้งที่ 1 ในช่อง “ก่อน” ผ่านทาง ระบบฐานข้อมูล Smart Farmer 
  (2) จัดเวทีที่ 1 วิเคราะห์ศักยภาพและจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP) และ เน้นย้ า ให้เกษตรกร 
“น าไปปฏิบัติจริง” ปรับแนวคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงและคอยให้ค าปรึกษา
ในระหว่างการน าไปปฏิบัติ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
  (3) จัดเวทีที่ 2 อบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพตามแผนการผลิตรายบุคคล และติดตามผลการฝึกปฏิบัติ
ตามแผนฯ รวมทั้งปรับปรุงแผนเพ่ือพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในระยะยาว โดยมี Smart Farmer ต้นแบบ เป็นพ่ี
เลี้ยง 
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  (4) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามผลการน าไปปฏิบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามระบบ T&V 
System ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2565 โดยประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ครั้งที่ 2 จากนั้น
บันทึกผลประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ในช่อง “หลัง” ผ่านทางระบบฐานข้อมูล Smart Farmer 
  (5) ส านักงานเกษตรอ าเภอรายงานผลการด าเนินงานโครงการให้จังหวัดทราบ เพ่ือที่จังหวัดรายงานให้
กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในเดือนเมษายน 2565 
ทั้งนี้ สามารถปรับรูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน โดยการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
10.  งบประมาณ  (งบประมาณทั้งหมด 52,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer จ านวน 13 อ าเภอ 
อ าเภอละ 2 ครั้งๆ ละ 10 ราย ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่  

1. ค่าอาหารกลางวัน  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
3. ค่าวิทยากร 
4. ค่าวัสดุอบรม  
5. ค่าจัดท าเอกสาร  
6. ค่าพาหนะเดินทาง  
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น  

  11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073-532220 โทรสาร 
073-532217 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาวภัทรา  ฉัตรชัยพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 โทรศัพท์  065-0256669 
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กิจกรรมที่ 147 
1.  โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  

 โครงการย่อย การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
     กิจกรรม พัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ 
     กิจกรรมย่อย อบรมพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ          

 และสร้างเครือข่าย ระดับจังหวัด 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวภัทรา  ฉัตรชัยพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

  13 อ าเภอ 20 3 16,000 จังหวัด 

รวม  13 อ าเภอ 20 3 16,000 จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. คัดเลือกบุคคลเป้าหมาย และ
ก าหนดการจดัอบรมพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น 
Smart Farmer ต้นแบบ และสร้าง
เครือข่าย ระดับจังหวัด 

            จังหวัด 

4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
6. จัดอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart 
Farmer สู่การเป็น Smart Farmer 
ต้นแบบ และสร้างเครือข่าย ระดบั
จังหวัด 

            จังหวัด 

7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/
จังหวัด/อ าเภอ 

8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพ Smart Farmer 
สู่การเป็น Smart Farmer 
ต้นแบบ และสร้างเครือข่าย 
ระดับจังหวดัจ านวน 1 ครั้ง 

16,000 จังหวัด จนท.พัสดุ
จังหวัด 

            

รวม 16,000 จังหวัด จนท.พัสดุ             
 

9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
 ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดอบรมพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer 
ต้นแบบและสร้างเครือข่าย แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 ราย โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายที่จะเข้าร่วม
โครงการ โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของกรม
ส่งเสริมการเกษตร และผ่านคุณสมบัติเป็น Smart Farmer (SF) หรือเกษตรกรทั่วไปที่ผ่านการประเมินเป็น SF 
จ านวน 20 ราย โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร  
 2. จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพของเกษตรกรและวิเคราะห์แผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP) เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer ต้นแบบ มีความโดดเด่นและสามารถเป็นต้นแบบ เป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งปรับแนวคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น 
 3. จัดการเชื่อมโยงเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของ Smart 
Farmer ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
 4. ประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ทั้งนี้ หาก Smart Farmer รายใด ผ่านคุณสมบัติ 15 ตัว
บ่งชี้ ให้ท าการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ พร้อมทั้งท าการถอดองค์ความรู้ทุกราย ที่ผ่านการ
ประเมินเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ เพ่ือรวบรวมส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด พร้อม
ทั้งบันทึกผลประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ต้นแบบ ผ่านทางระบบฐานข้อมูล Smart Farmer 
 5. รายงานผลการด าเนินงาน และแบบฟอร์มถอดองค์ความรู้ ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายใน
เดือน มิถุนายน 2565 เพ่ือให้ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการสรุปรายงานผลการด าเนินการให้แก่กรมส่งเสริม
การเกษตรต่อไป 
ทั้งนี้ สามารถปรับรูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน โดยการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  
10.  งบประมาณ    (งบประมาณทั้งหมด 16,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบและ
สร้างเครือข่าย จ านวน 1 ครั้ง ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่  

1. ค่าอาหารกลางวัน  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
3. ค่าวิทยากร 
4. ค่าวัสดุอบรม  
5. ค่าจัดท าเอกสาร  
6. ค่าพาหนะเดินทาง  
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  
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11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
โทรศัพท์ 073-532220 โทรสาร 073-532217 

 2. ชื่อ – สกุล นางสาวภัทรา  ฉัตรชัยพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 โทรศัพท์  065-0256669 
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กิจกรรมที่ 148 
1.  โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  

 โครงการย่อย การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
     กิจกรรม  พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
     กิจกรรมย่อย อบรมเพ่ิมทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวภัทรา  ฉัตรชัยพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

กลุ่มเกษตรกรปลูกผักฟาร์ม
เจาะเกาะ 

บูกิต เจาะไอร้อง 10 3 8,000 จังหวัด 

รวม   10 3 8,000 จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. คัดเลือกบุคคลเป้าหมาย และ
ก าหนดการจดัอบรม 

            จังหวัด 

4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
6. จัดอบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer 
และ Young Smart Farmer ด้านการ
บริหารจดัการกลุ่ม 

            จังหวัด 

7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/
จังหวัด/อ าเภอ 

8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่ม
ทักษะ Smart Farmer 
และ Young Smart 
Farmer ด้านการบริหาร
จัดการกลุ่มจ านวน 1 ครั้ง 
จ านวน 10 ราย/กลุ่ม 

8,000 จังหวัด จนท.พัสดุ
จังหวัด 

            

รวม 8,000 จังหวัด จนท.พัสดุ             
 

9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน  
        1. ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer หรือ Young 
Smart Farmer เพ่ือเข้าร่วมการอบรมเพ่ิมทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่ม จังหวัดละ 1 กลุ่มๆ ละ 10 ราย โดยคัดเลือก
มาจากสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร หรือกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ผ่านการประเมินเป็น Young Smart Farmer  

2. ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิก จ านวน 1 ครั้ง โดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะความสามารถ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกกลุ่มที่เป็น 
Developing Smart Farmer, Smart Farmer, Young Smart Farmer และ  Smart Farmer ต้นแบบ โดย ใช้
แผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล (IFPP) เป็นแนวทางในการวางเนื้อหากระบวนการเรียนรู้ หลักสูตร หรือสื่อความรู้
เพ่ือประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ส าหรับการถ่ายทอดความรู้ให้มีประเด็น
เนื้อหาครอบคลุมด้านการพัฒนากระบวนการกลุ่มทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
   (1) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
   (2) ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร 
   (3) ด้านการพัฒนาความรู้และความสามารถของสมาชิก 
   (4) ด้านกระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการ 
   (5) ด้านสาธารณะประโยชน์/การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เป็น Developing Smart Farmer ได้รับการพัฒนาเป็น 
Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ ต่อไป  
 3. รายงานผลการด าเนินงาน ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือน กันยายน 2565 
ทั้งนี้ สามารถปรับรูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน โดยการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  
10.  งบประมาณ    (งบประมาณทั้งหมด 8,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพ่ิมทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการ
กลุ่ม จ านวน 1 ครั้ง ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่  

1. ค่าอาหารกลางวัน  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
3. ค่าวิทยากร 
4. ค่าวัสดุอบรม  
5. ค่าจัดท าเอกสาร  
6. ค่าพาหนะเดินทาง  
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น  
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11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
โทรศัพท์ 073-532220 โทรสาร 073-532217 

 2. ชื่อ – สกุล นางสาวภัทรา  ฉัตรชัยพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 โทรศัพท์  065-0256669 
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กิจกรรมที่ 149 
1.  โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  

 โครงการย่อย การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
     กิจกรรม  พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
     กิจกรรมย่อย สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer  

 ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวภัทรา  ฉัตรชัยพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(กลุ่ม) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

กลุ่มเกษตรกรปลูกผักฟาร์ม
เจาะเกาะ 

บูกิต เจาะไอร้อง 1 3 12,000 จังหวัด 

รวม   1 3 12,000 จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด 
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
5. ด าเนินการสนับสนุนวัสดุการเกษตร
เพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ 
Young Smart Farmer ด้วย
กระบวนการกลุ่ม 

            จังหวัด 

6. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/
จังหวัด/อ าเภอ 

7. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
วัสดุการเกษตรเพื่อการ
พัฒนา Smart Farmer 
และ Young Smart 
Farmer ด้วยกระบวนการ
กลุ่ม 

12,000 จังหวัด จนท.พัสดุ
จังหวัด 

            

รวม 12,000 จังหวัด จนท.พัสดุ             
 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
       1. ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ที่เข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาเป็นกลุ่มต้นแบบ (Smart Group Model) จังหวัดละ 1 กลุ่ม โดยมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขอย่าง
น้อย 1 ข้อ ดังนี้ 
  1.1 เป็นกลุ่มที่ผ่านการะประเมินเป็น Smart Group Model 

1.2 เป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มีสมาชิกกลุ่มผ่านการะประเมินเป็น Smart Farmer และ 
Young Smart Farmer มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 

1.3 เป็นกลุ่ม  Smart Farmer และ Young Smart Farmer ที่รวมตัวกันเพ่ือจัดตั้งเป็นกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
 2. ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้การสนับสนุนกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือก โดยสนับสนุน
ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่ม 
เงื่อนไข ก่อนที่กลุ่มจะได้รับการสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart 
Farmer ต้องผ่านการอบรมเพ่ิมทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่มตาม
เงื่อนไขใน กิจกรรมที่ 148  กิจกรรมพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม
กิจกรรมย่อยอบรมเพ่ิมทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม  
ทั้งนี้ สามารถปรับรูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน โดยการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
10.  งบประมาณ  (งบประมาณทั้งหมด 12,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer 
ด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยสนับสนุนให้ตรงความต้องการของกลุ่ม จ านวน 1 กลุ่มๆ ละ 12,000 บาท 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 

 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
โทรศัพท์ 073-532220 โทรสาร 073-532217 

 2. ชื่อ – สกุล นางสาวภัทรา  ฉัตรชัยพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 โทรศัพท์  065-0256669 
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กิจกรรมที่ 150 
1.  โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

 โครงการย่อย  การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรชั้นน า 
 กิจกรรม  อบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 

     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) - 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนา Smart Farmer สูผู่้ประกอบการเกษตรชั้นน า (Agri-biz Idol) 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวปรางดาว  จันมุณี ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม ่ - - 10 3 8,000 จังหวัด 
รวม   10 3 8,000 จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. คัดเลือกบุคคลเป้าหมาย และ
ก าหนดการจดัอบรม 

            จังหวัด 

4. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
6. จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม ่

            จังหวัด 

7. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/
จังหวัด/อ าเภอ 

8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
หลักสตูรเพิม่ศักยภาพการ
ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 1 
ครั้งๆ ละ 2 วัน จ านวน 
10 ราย 

8,000 จังหวัด จนท.พัสดุ
จังหวัด 

            

รวม 8,000 จังหวัด จนท.พัสดุ             
 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
         1. ส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และเครือข่าย Young Smart Farmer 
ระดับจังหวัด จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้กับ
เจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และคณะท างานผู้ประสานงาน
เครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด 10 ราย จ านวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 วัน  

2. เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือปรับแนวคิดและสร้างเสริมกระบวนการท างานของศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรชั้นน า เชื่อมโยงเครือข่ายในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 3. ส านักงานเกษตรจังหวัด สรุปและรายงานผลการอบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บ่ม
เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
ทั้งนี้ สามารถปรับรูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน โดยการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
10.  งบประมาณ  (งบประมาณทั้งหมด 8,000 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 วัน จ านวน
10 ราย ถัวจ่ายทุกรายการ ได้แก่  

1. ค่าอาหารกลางวัน  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
3. ค่าวิทยากร 
4. ค่าวัสดุอบรม  
5. ค่าจัดท าเอกสาร  
6. ค่าพาหนะเดินทาง  
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น  

11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
      โทรศัพท์ 073-532220 โทรสาร 073-532217 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาวปรางดาว  จันมุณี ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
     โทรศัพท์ 081-5404037 
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กิจกรรมที่ 151 
1.  โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

 โครงการย่อย  การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรชั้นน า 
 กิจกรรม  สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรชั้นน า 

     กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) - 
2.  แผนงาน (เบิกเงิน) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 หมวดค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
3.  ผลผลิต/โครงการ (เบิกเงิน) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
4.  กิจกรรมหลัก (เบิกเงิน) พัฒนา Smart Farmer สูผู่้ประกอบการเกษตรชั้นน า (Agri-biz Idol) 
5.  ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวปรางดาว  จันมุณี ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ ปริมาณ 
(ศูนย์) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับ
ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล อ าเภอ 

ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม ่ - - 1 3-4 15,500 จังหวัด 
รวม   1 3-4 15,500 จังหวัด 

7.  แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             จังหวัด 
2. ช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน             จังหวัด 
3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             จังหวัด 
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             จังหวัด 
5. ด าเนินการสนับสนุนวัสดุการเกษตร
เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตร   
ช้ันน า 

            จังหวัด 

6. ติดตามและประเมินผล             กรม/เขต/
จังหวัด/อ าเภอ 

7. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             จังหวัด/อ าเภอ 
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8.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ/ชนิด/ งบประมาณ ระดับ 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ปริมาณ (บาท) ด าเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
วัสดุการเกษตรเพื่อการ
พัฒนาผู้ประกอบการ
เกษตรช้ันน า 

15,500 จังหวัด จนท.พัสดุ
จังหวัด 

            

รวม 15,500 จังหวัด จนท.พัสดุ             
 
9.  เงื่อนไขและแนวทางการด าเนินงาน   
         กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนค่าวัสดุการเกษตรให้กับศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่หรือเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเกษตร 
ชั้นน า เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเกษตรตามแผนธุรกิจเกษตร และยกระดับเป็นต้นแบบด้านผู้ประกอบการเกษตร    
ชั้นน า 
10.  งบประมาณ  (งบประมาณทั้งหมด 15,500 บาท) รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรชั้นน า โดยสนับสนุนให้ตรง
ความต้องการของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่หรือเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 1 กลุ่มๆ ละ 
15,500 บาท 
 
11. ผู้ประสานงานโครงการระดับจังหวัด 
 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
      โทรศัพท์ 073-532220 โทรสาร 073-532217 
 2. ชื่อ – สกุล นางสาวปรางดาว  จันมุณี ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
     โทรศัพท์ 081-5404037 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


