คำนำ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี
เพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและ
ชุมชน ด้ว ยกำรน ำหลักกำรทฤษฎีและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรต่ำงๆ ที่พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระรำชทำนไว้ คำดหวัง ให้ เกษตรกรสำมำรถทำกำรเกษตรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยเน้นกำรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรให้ได้มำตรฐำน และเพิ่มรำยได้
ให้แก่เกษตรกรและชุมชน โดยใช้ ศพก. และเครือข่ำย เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำภำคกำรเกษตรของชุมชนมี
ส่วนร่วมแบบประชำรัฐอย่ำงยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนโครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่ม
พระบำรมี เพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงได้จัดทำคู่มือกำรดำเนินงำนโครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพื่อกำรพัฒนำกำร
เกษตรอย่ำงยั่งยืน ขึ้น เพื่อให้ส่วนรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นคู่มือในกำรดำเนินงำนโครงกำร
ซึ่งประกอบไปด้วย รำยละเอียดขั้นตอนและแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำร
พิจำรณำโครงกำร แนวปฏิบัติกำรรับและกำรเบิกจ่ำยเงินของโครงกำร และกำรสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอำนวยกำรโครงกำรฯ มีอำนำจในกำรเปลี่ยนแปลงคู่มือโดยไม่ขัดต่อ คณะรัฐมนตรีและ
กรมส่งเสริมกำรเกษตรสำมำรถแก้ไขคู่มือได้โดยไม่ขัดต่อสำระสำคัญของโครงกำรฯ และแจ้งให้คณะกรรมกำร
อำนวยกำรฯ ทรำบ
อนึ่ ง ในกำรดำเนิ น งำนโครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพื่อกำร
พัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน เป็นโครงกำรที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำของชุมชนอย่ำงแท้จริง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือฉบับนี้จะอำนวยประโยชน์
ต่อกำรดำเนินงำนโครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน
โดยส่วนรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรฉบับนี้ได้ทำง www.doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
มิถุนำยน 2560
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โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
***********************
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรู ปภาคการเกษตรให้ เกิดผลสาเร็จจาเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้ ชุมชุม เริ่มจากการคิด
วิเคราะห์ปัญหา และเสนอความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและดาเนิน
โครงการด้วยการน้อมนาหลักการ ทฤษฎี และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ และให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ และภาค
การเกษตร รวมทั้งให้ ความส าคัญกับ การสร้ างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึ ง
ปลายทาง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
เกษตรในระดับพื้นที่ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึ งได้ จัด ท าโครงการ 9101 ตามรอยเท้า พ่ อ ภายใต้ร่ ม พระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยมีหลักการสาคัญคือ ให้ชุมชนเป็นผู้กาหนดโครงการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน และบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจาก
จะทาให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการทางาน
ในพื้นที่ ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์และนาไปปฏิบัติจริงเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและชุมชนอันจะส่งผลต่อเนื่องให้ภาคการเกษตรมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการน้อมนาหลักการ ทฤษฎีและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้
2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน
เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน
2.3 เพื่อให้ ศพก. และเครือข่าย เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนมีส่วนร่วมแบบ
ประชารัฐอย่างยั่งยืน
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายพื้นที่ 9,101 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนใน ศพก. หลัก 882 แห่ง และเครือข่าย 8,219 แห่ง
3.2 เป้าหมายเกษตรกร ประมาณการจานวนเกษตรกร ชุมชนละ 500 ราย รวมเกษตรกร 4,550,500 ราย
4. คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
4.1 เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร และทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งสมาชิก ศพก. และเครือข่าย
4.2 เป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการที่ชุมชนให้ความเห็นชอบ
4.3 เป็นเกษตรกรทีแ่ สดงความจานงและสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์และรายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรมทีช่ ุมชนเห็นชอบ
4.4 เป็นเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนให้เข้าร่วมโครงการ
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5. ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม – ธันวาคม 2560
5.1 เตรียมการ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560
5.2 ดาเนินการโครงการ เดือนกรกฎาคม - 5 ธันวาคม 2560
5.2.1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณโครงการ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2560
5.2.2 เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2560
5.3 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ 5 ธันวาคม 2560
6. แนวทางการดาเนินงานโครงการ
6.1 กลไกการบริหารโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้
ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับต่างๆ ดังนี้
6.1.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ได้รับการคัดเลือกจากการจัดเวทีชุมชน ครั้งแรก องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน มีดังนี้ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือประธาน
เครือข่ายของแต่ละชุมชน ผู้แทนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.) ผู้นาท้องที่ ผู้นา
ท้องถิ่น อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และ/หรือ Smart Farmer และ/หรือ Young Smart Farmer และ/หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร และ/หรือ ผู้นากลุ่มสมาชิกในชุมชน รวมเป็นคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ไม่น้อยกว่า 10
คน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน คัดเลือก
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน จานวน 1 คน และรองประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน จานวน 1 คน
เสนอคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนต่อไป
หน้าที่รับผิดชอบ
1) เป็นตัวแทนของชุมชนในพื้นที่ ในการรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร วิเคราะห์ข้อมูล
เหตุผลความจาเป็น และข้อคิดเห็นต่างๆ ตามมติของเวทีชุมชน เพื่อการจัดทารายละเอียดโครงการของชุมชนให้เป็นไป
ตามมติที่ประชุม พร้อมจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอผ่านสานักงานเกษตรอาเภอ ที่มีหน้าที่รวบรวมโครงการเสนอ
2) ขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงานโครงการ
3) กากับ ติดตาม การดาเนินงานโครงการและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้ง
ตรวจสอบการจ้างแรงงาน
4) รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอทราบ ทุกสัปดาห์
5) รายงานผลการดาเนินงานภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการให้คณะ
กรรมการฯ ระดับอาเภอ
6.1.2 คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ แต่งตั้งโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้ว ย
นายอาเภอ เป็นประธาน และผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ
(SC) ที่ได้รับมอบหมาย ปลัดอาเภอ ฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนการกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยที่รับผิดชอบพื้นที่ระดับ
อาเภอ พัฒ นาการอาเภอ ท้องถิ่น อาเภอ ผู้ แทนหน่ว ยงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง (ประมง ปศุสั ตว์ พัฒ นาที่ดิน และ
หน่วยงานที่เห็นสมควร) และประธาน ศพก. เป็นกรรมการ โดยมีเกษตรอาเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ
หน้าที่รับผิดชอบ
1) พิจารณาอนุมัติโครงการที่ตรงตามเงื่อนไขเฉพาะกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ
จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการ) และเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ กรณีที่เป็น
โครงการนอกเหนื อ จากกรอบแนวทางกลุ่ มกิจ กรรมโครงการฯ จานวน 8 กลุ่ มกิ จกรรม หรือ โครงการที่ต้ องการ
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การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติ ม ให้เสนอ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2) รวบรวมโครงการที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ แ ล้ ว ส่ ง ให้ ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด รวบรวม
เพื่อเสนอให้สานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3) กากับ ติดตาม การดาเนินงานโครงการและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
4) รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้สานักงานเกษตร
จังหวัดทุกสัปดาห์
5) รายงานผลการดาเนินงานภายใน 15 วัน หลั งสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการให้
สานักงานเกษตรจังหวัดทราบ
6) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เพื่อบริหารการดาเนินงานโครงการในระดับชุมชน
6.1.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด มีหน้าที่พิจารณาโครงการที่
นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม หรือโครงการที่ต้องการการพิจารณาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
รวมถึงกากับดูแลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ
6.1.4 สานักงานเกษตรจังหวัด มีหน้าที่
1) รวบรวมโครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการ
เห็นชอบของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอและคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด แล้วแต่กรณี
เสนอสานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ 1-18 เพื่อให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2) รวบรวมและสรุปผลความก้าวหน้าการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้
กรมส่งเสริมการเกษตร ทุกสัปดาห์
3) สรุปผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด ภายใน 20 วัน หลัง
สิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
6.1.5 คณะกรรมการอานวยการ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
กรรมการประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย อธิบดีหรือรองอธิบดีในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ รองอธิ บดีกรม
ส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย และผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่รับผิดชอบ
1) กาหนดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการ
2) กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์
และวัตถุประสงค์ของโครงการ
3) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานโครงการ
4) รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี
5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานตามความจาเป็น เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการให้สาเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 กรอบแนวทางการดาเนินงาน
6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินงานในขั้นตอนการเสนอและพิจารณาโครงการ
6.2.2 สารวจวิเคราะห์พื้นที่ และจัดทาเวทีชุมชน เพื่อรับทราบความต้องการของชุมชน
6.2.3 จัดทารายละเอียดโครงการตามความต้องการของกลุ่มสมาชิกในชุมชนตามมติเวทีชุมชน
โดยเสนอผ่านคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
6.2.4 ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติโครงการ แล้วแต่กรณี โดยคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
6.2.5 รวบรวมและเสนอแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สานักจัดทา
งบประมาณเขตพื้นที่พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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6.2.6 กลุ่มสมาชิกในชุมชน ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
6.2.7 รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
7. ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม
7.1 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน และมีความยั่งยืน
7.2 เป็นโครงการ/กิจกรรมในลักษณะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับ
มาตรฐานสินค้าภายใต้กรอบโครงการ ประกอบด้วย
7.2.1 ด้านการผลิตพืช และพันธุ์พืช
7.2.2 ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
7.2.3 ด้านการจัดการศัตรูพืช
7.2.4 ด้านฟาร์มชุมชน
7.2.5 ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
7.2.6 ด้านปศุสัตว์
7.2.7 ด้านประมง
7.2.8 ด้านการปรับปรุงบารุงดิน
7.2.9 ด้านการเกษตรอื่นๆ ให้เป็นการพิจาณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด
7.3 เป็นโครงการที่ชุมชนสามารถดาเนินการได้เอง และใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องหรือเป็น การ
พัฒนาต่อยอดโครงการเดิม
7.4 เป็นโครงการที่มีความครบถ้วน ในมิติด้านการผลิต การตลาด และ/หรือ การนาไปใช้ประโยชน์
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ
8. การติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและด้วย
ความโปร่งใส
8.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
8.1.1 ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ การจ้างแรงงานเกษตรกร
(พิจารณาการจ้างแรงงานเกษตรกรในชุมชนที่มีรายได้น้อยเป็นลาดับแรก) การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การใช้จ่ายงบประมาณของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม ทั่วถึง และโปร่งใส
8.1.2 ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
8.1.3 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอทราบ ทุกสัปดาห์ โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดทาในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
8.1.4 ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
8.2 คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบ
8.2.1 ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
8.2.2 ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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8.2.3 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้สานักงานเกษตรจังหวัดทราบ ทุกสัปดาห์ โดยเกษตรอาเภอเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาในฐานะ
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
8.2.4 ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
8.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด แต่งตั้งคณะทางานตามความจาเป็น
โดยมีประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจาก SC เป็นหัวหน้าคณะทางาน ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด และมีเจ้าหน้าที่
สานักงานเกษตรจังหวัด เป็นเลขานุการคณะทางาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่
8.3.1 ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
8.3.2 ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
8.3.3 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณทุกสัปดาห์ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานที่กรม
ส่งเสริมการเกษตรกาหนด
8.3.4 ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
8.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการ ตามพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ดังนี้
8.4.1 ระดับประเทศ แบ่งเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย
1) พื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1, 2 และ 3
2) พื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 และ 7
3) พื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 และ 8
4) พื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 และ 9
โดยแต่ละคณะมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เป็นประธาน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นรองประธาน ประธาน
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้แทนหน่วยงานองค์กร
เกษตรกรตามความจาเป็น เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
1) ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ในความรับผิดชอบแต่ละคณะ
2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
8.4.2 ระดับเขต แบ่งเป็น 9 คณะ ตามพื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 1 - 9 โดยมีผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นประธาน ประธาน
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต เป็นรองประธาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้แทนหน่วยงานองค์กร
เกษตรกรตามความจาเป็น เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
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1) ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ในความรับผิดชอบแต่ละคณะ
2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
4) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
8.5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่งตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการหรือคณะทางานหรือคณะเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติหน้าที่
8.5.1 ให้ความรู้ ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะในการจัดทาบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณตาม
กิจกรรมโครงการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
8.5.2 กากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทาบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้
8.5.3 ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา
8.5.4 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณทุกสัปดาห์ ให้สานักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ หน่วยงานส่วนกลางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรม
ส่งเสริมการเกษตรทราบ
8.5.5 ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่
1) จัดทาแผนการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบรายชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ ทุก
ชุมชนในพื้นที่ ส่งให้สานักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่
2) คณะกรรมการหรือคณะทางานหรือคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างน้อย 2
ครั้งต่อชุมชน ทุกชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ
8.6 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ
8.6.1 ออกแบบการติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้า ประเมินผลความสาเร็จหรือผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ ในช่วงระหว่างการดาเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินโครงการ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
8.6.2 รายงานผลการดาเนินงาน ตามข้อ 8.6.1 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกรม
ส่งเสริมการเกษตรทราบ
8.6.3 ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : อย่างน้อย 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการดาเนินโครงการ
9. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,895,363,600 บาท
9.1 งบประมาณสนับสนุนชุมชนเกษตร งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น หมวด
เงินอุดหนุนทัว่ ไป รวม 22,752,500,000 บาท (9,101 ชุมชน x 2,500,000 บาท)
9.2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการ รวม 142,863,600 บาท ในการประชุมชี้แจง/สัมมนา รับ
ฟังความคิดเห็น อบรม และค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย การบริหารงาน การติดตาม ให้คาปรึกษาแนะนาประเมินผล และ
ประชาสัมพันธ์ สาหรับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร, ศพก. และเครือข่าย, Smart Farmer,Young Smart Farmerและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและ
คณะกรรมการระดับต่างๆ
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี ของรัฐบาล
10.2 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้กระแสเงินหมุนเวียนในชุมชน
10.3 ชุมชน 9,101 ชุมชน (ศพก. และเครือข่าย) มีการบริหารจัดการด้านการเกษตรตรงตามความ
ต้องการของชุมชน
11. หน่วยงานรับผิดชอบ
11.1 หน่วยงานหลัก
: กรมส่งเสริมการเกษตร
11.2 หน่วยงานร่วมดาเนินการ :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมการข้าว
กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงมหาดไทย
: กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงกลาโหม
: หน่วยงานกระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมาย
กระทรวงการคลัง
: กรมบัญชีกลาง
สานักนายกรัฐมนตรี
: สานักงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
12. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
12.1 การขออนุมัติหลักการและกรอบวงเงิน
12.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอโครงการต่อ
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณานาเสนอ ครม.
12.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ครม.
กระทรวงเกษตรและ
พิจารณาเห็นชอบหลักการ และกรอบวงเงิน
สหกรณ์
12.1.3 ครม.เห็นชอบหลักการ และกรอบวงเงินใน
คณะรัฐมนตรี
การดาเนินงานโครงการฯ
12.1.4 กรมส่งเสริมการเกษตรขอรับการจัดสรร
กรมส่งเสริมการเกษตร
งบประมาณจากงบกลาง เป็นรายจังหวัด/ชุมชน จากสานัก
งบประมาณ
12.2 การเตรียมการ
12.2.1 จัดทาคู่มือ หลักเกณฑ์ เสนอ ครม. เพื่อ
กรมส่งเสริมการเกษตร
อนุมัติ
/สานักงบประมาณ/
กระทรวงการคลัง/
กระทรวงมหาดไทย

ระยะเวลา
28 มิ.ย.60
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
7 ก.ค. 60

30 มิ.ย. 60
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12.2.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1) แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
โครงการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธาน และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นกรรมการและเลขานุการ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
12.2.3 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
12.2.4 คัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
12.2.5 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ดาเนินการ
เปิดบัญชีธนาคาร ถ่ายสาเนาหน้าสมุดธนาคารและรับรอง
สาเนาถูกต้อง ส่งให้สานักงานเกษตรจังหวัด

ผู้รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
(กผง./กวพ.)

ระยะเวลา
4 ก.ค.60

กรมส่งเสริมการเกษตร
สานักงานเกษตรอาเภอ
คณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน

1 ก.ค.60
5 ก.ค.60
ภายใน 6 ก.ค.60

คณะกรรมการ
อานวยการ/
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มิ.ย.60 – ก.ค. 60

คณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน

ภายใน 6 ก.ค. 60

12.3.2 คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ตรวจสอบ
พิจารณาอนุมัติโครงการ จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม ที่คณะ
กรรมการฯ ระดับชุมชน เสนอตรงตามเงื่อนไข ทั้งนี้ รวมถึง
การแก้ไขโครงการให้ถูกต้องตามเงื่อนไขหรือตามความเห็น
ของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
1) อนุมัติโครงการที่คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน เสนอตรงตามเงื่อนไข

คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ

ภายใน 7 ก.ค. 60

คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ

ภายใน 7 ก.ค. 60

2) โครงการที่นอกเหนือจากกรอบแนวทาง
กลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม หรือ
โครงการที่ต้องการการพิจารณาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตร
และสหกรณ์ของจังหวัด

คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ

ภายใน 7 ก.ค. 60

3) จัดส่งโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้วให้
สานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อรวบรวม และจัดส่งให้สานัก
จัดทางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) ให้ความเห็นชอบ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

สานักงานเกษตร
อาเภอ/จังหวัด

ภายใน 8 ก.ค. 60

12.2.6 ประชาสัมพันธ์
12.3 การเสนอโครงการ
12.3.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน วิเคราะห์
จัดทาโครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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12.3.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัด พิจารณาอนุมัติโครงการที่นอกเหนือจากกรอบ
แนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม
หรือโครงการที่ต้องการการพิจารณาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ตามข้อ 12.3.2 วงเล็บ 3

ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด

ระยะเวลา
ภายใน 8 ก.ค. 60

12.3.4 สานักงานเกษตรจังหวัด รวบรวมโครงการที่
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ตาม
ข้อ 12.3.2 วงเล็บ 1 และ ข้อ 12.3.3 ) และจัดส่งให้สานัก
จัดทางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) ให้ความเห็นชอบโครงการ
และงบประมาณ
12.3.5 สานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่
( CBO) ให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ
12.4 การโอนจัดสรรงบประมาณสู่ชุมชน
12.4.1 สานักงบประมาณจัดสรรงบกลางให้กรม
ส่งเสริมการเกษตรเป็นรายจังหวัด ตามคาขอของกรม
ส่งเสริมการเกษตร
12.4.2 กรมส่งเสริมการเกษตรโอนเงินให้จังหวัด
(ภายใน 24 ชั่วโมง)
12.4.3 สานักงานเกษตรจังหวัดทาบันทึกข้อตกลง
กับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ที่ได้รับการอนุมัติ
โครงการแล้ว
12.4.4 สานักงานเกษตรจังหวัดโอนจัดสรร
งบประมาณให้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน และแจ้งให้
คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ และคณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชนทราบ
12.4.5 กลุ่มสมาชิกในชุมชนที่ได้รับการอนุมัติ
โครงการ ดาเนินการเปิดบัญชี ถ่ายสาเนาหน้าสมุดธนาคาร
และรับรองสาเนาถูกต้อง ส่งให้คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน
12.4.6 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนทาสัญญายืม
เงินกับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติโครงการ
12.4.7 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนโอนเงินให้
กลุ่มสมาชิกในชุมชนที่ได้รับการอนุมัติโครงการ
12.4.8 กลุ่มสมาชิกในชุมชนดาเนินการตามแผนที่
ได้รับอนุมัติ และดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

สานักงานเกษตร
จังหวัด

ภายใน 11 ก.ค. 60

CBO

ภายใน 12 ก.ค. 60

สานักงบประมาณ

11 ก.ค. 60

กรมส่งเสริมการเกษตร

11 ก.ค. 60

สานักงานเกษตรจังหวัด

ภายใน 12 ก.ค.60

สานักงานเกษตรจังหวัด

ภายใน 13 ก.ค.60

กลุ่มสมาชิกในชุมชน

ภายใน 12 ก.ค.60

คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน
คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน
กลุ่มสมาชิกในชุมชน

ภายใน 12 ก.ค.60
ภายใน 14 ก.ค.60
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของงบประมาณโครงการ
ภายใน 28 ก.ค. 60
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12.4.9 กลุ่มสมาชิกในชุมชนต้องดาเนินการ
โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณให้ครบถ้วนสมบูรณ์
12.5 การส่งเงินคงเหลือโครงการ (ถ้ามี)
12.5.1 กลุ่มสมาชิกในชุมชน ส่งคณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน ภายใน 5 วัน หลังสิ้นสุดโครงการ
12.5.2 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ส่งสานักงาน
เกษตรจังหวัด ภายใน 10 วัน หลังสิ้นสุดโครงการ
12.5.3 สานักงานเกษตรจังหวัด ทาเบิกเกินส่งคืน
หรือนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุด
โครงการ
12.6 การส่งใบสาคัญจ่ายฉบับจริงที่ผ่านการตรวจสอบ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว
12.6.1 กลุ่มสมาชิกในชุมชน ส่งคณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน ภายใน 5 วัน หลังสิ้นสุดโครงการ
12.6.2 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ส่ง
คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ภายใน 7 วัน หลังสิ้นสุด
โครงการ
12.6.3 คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ส่งสานักงาน
เกษตรจังหวัด ภายใน 10 วัน หลังสิ้นสุดโครงการ
12.7 การติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุน
การดาเนินงานโครงการ
12.8 การรายงานผลการดาเนินงาน และผลการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ
12.9 ประเมินผล
12.10 สรุปผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตร
จังหวัด

ระยะเวลา
ภายใน 30 ก.ย. 60

กลุ่มสมาชิกในชุมชน
คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน
สานักงานเกษตร
จังหวัด

กลุ่มสมาชิกในชุมชน
คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน
คณะกรรมการฯ ระดับ
อาเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก.ค.60 – ก.ย. 60

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก.ค.60 – ก.ย. 60

สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

ก.ค.60 – ก.ย. 60
5 ธ.ค. 60

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ต้องเป็นไปตามกาหนดในข้อ 12.4.8 และ
ข้อ 12.4.9
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการ
1. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
1.1 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน และมีความยั่งยืน
1.2 เป็นโครงการ/กิจกรรมในลักษณะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐาน
สินค้าภายใต้กรอบโครงการ ประกอบด้วย
1.2.1 ด้านการผลิตพืช และพันธุ์พืช
1.2.2 ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
1.2.3 ด้านการจัดการศัตรูพืช
1.2.4 ด้านฟาร์มชุมชน
1.2.5 ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
1.2.6 ด้านปศุสัตว์
1.2.7 ด้านประมง
1.2.8 ด้านการปรับปรุงบารุงดิน
1.3 เป็นโครงการที่ชุมชนสามารถดาเนินการได้เอง และใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องหรือเป็นการพัฒนา
ต่อยอดโครงการเดิม ทั้งนี้กลุ่มสมาชิกในชุมชนที่เสนอโครงการ ต้องมีขนาดจานวนสมาชิกที่ร่วมเสนอโครงการ ไม่น้อย
กว่า 10 คน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการทั้งหมดของชุมชน ประมาณ 500 คน หรือกรณีที่ชุมชนมีสมาชิก
ไม่ถึง 500 คน ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการทั้งหมดของชุมชนให้ครอบคลุมเกษตรกรมากที่สุด
1.4 เป็นโครงการที่มีความครบถ้วน ในมิติด้านการผลิต การตลาด และ/หรือ การนาไปใช้ประโยชน์
1.5 กรณีที่ชุมชนเสนอโครงการที่นอกเหนือจากโครงการ ข้อ 1.2.1 – 1.2.8 ให้คณะกรรมการฯ ระดับ
อาเภอนาเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เพื่อพิจารณา
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
พิจารณาโครงการที่ชุมชนเสนอด้านการเกษตรอื่นๆ โดยเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้
ทันที มีประโยชน์กับชุมชน และมีความยั่งยืน เป็นกิจกรรมในลักษณะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าภายใต้กรอบโครงการ
3. เงื่อนไขโครงการ
3.1 การจ้างแรงงาน
3.1.1 เน้นการจ้างแรงงานเกษตรกรในชุมชนเป็นหลัก
3.1.2 สัดส่วนการจ้างแรงงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณโครงการทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุน ยกเว้นกรณีจาเป็นและมีเหตุผลที่สมควร การจ้างแรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินงบประมาณ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุน ในกรณีนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
3.1.3 การจ้างแรงงานเกษตรกรควรพิจารณาจากแรงงานที่มีความสามารถสอดคล้องกับกิจกรรม
โครงการ และให้พิจารณาการจ้างแรงงานเกษตรกรที่มีรายได้น้อยเป็นลาดับแรก และพิจารณาการดาเนินการในการ
จ้างแรงงานให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ ชุมชนและกิจกรรมโครงการ
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3.2 วัสดุอุปกรณ์
3.2.1 การจัดซื้อจัดหาควรพิจารณาจากแหล่งในชุมชนเป็นลาดับแรก
3.2.2 กรณีที่มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ ชิ้นที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอกาหนดให้ต้องมีใบสืบราคาสินค้าในท้องถิ่นแนบมาด้วย ทั้งนี้ การจัดซื้อจะต้องมีหลักฐานการจัดซื้อระบุ
ร้านค้าที่จัดซื้อ
3.2.3 กาหนดเกณฑ์การจัดซื้อเครื่องจักร ต้องไม่เกิน 50 แรงม้า และวงเงินงบประมาณการจัดซื้อ
ไม่เกิน 300,000 บาท
3.3 สถานที่ดาเนินการ
3.3.1 กรณีเป็นสถานที่สาธารณะต้องมีหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่ดูแล ทั้งนี้
กรณีที่ต้องขอใช้พื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของอาเภอให้ดาเนินโครงการในลักษณะเป็นการขอใช้พื้นที่เป็นการ
ชั่วคราว (โดยไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือไม้ยืนต้นเพราะจะต้องไปดาเนินการตามกฎหมายที่ดิน) เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ที่อยู่ในพื้นที่ โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการหมู่บ้านก่อนที่จะเสนอให้นายอาเภอพิจารณาอนุญาต
3.3.2 กรณีเป็นสถานที่ส่วนบุคคล ต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้สถานที่ โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษร
และมีระยะเวลาที่สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการนั้นๆ
3.4 ไม่เป็นการก่อสร้างอาคาร/สิ่งก่อสร้างถาวรขึ้นใหม่ รวมถึงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารสิ่งก่อสร้าง
ถาวร ยกเว้น การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด เพาะชา ผลิตพืช เลี้ยงสัตว์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และโรงเรือนชั่วคราวอื่นๆ
3.5 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องไม่ซ้าซ้อนกับโครงการที่ได้รับงบประมาณดาเนินการจาก
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.6 มีความพร้อมที่จะดาเนินการได้ทันทีที่มีการอนุมัติโครงการ และสามารถดาเนินการและเบิกจ่ายให้
แล้วเสร็จ ภายในเดือน กันยายน 2560
3.7 ให้คานึงถึงข้อมูลความต้องการด้านการตลาด ทั้งภายในท้องถิ่น ภายในประเทศ การส่งออกไป
ต่างประเทศ เมล็ดพันธุ์ รวมทั้งพิจารณาถึงข้อมูลปริมาณน้า สภาพภูมิสังคม และแผนการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (zoning) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
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แนวทางกาหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานและวัสดุอุปกรณ์
มาตรฐานการจ้างงาน ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 8) และค่าวัสดุ
อุปกรณ์ โดยมีแนวปฏิบัติในการกาหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้
1. นิยามศัพท์และความหมาย
1.1 ลักษณะของการจ้างงาน หมายถึง
1.1.1 การจ้างแรงงานรายวันตามกฎหมายแรงงาน
1.1.2 การจ้างแรงงานฝีมือ
1.1.3 การจ้างแรงงานตามลักษณะงาน ทั้งนี้ เป็นการกาหนดตามชนิดและคุณภาพงาน
1.2 ลักษณะงบดาเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ โครงการ ไม่รวม
ค่าแรงงานเกษตรกร ได้แก่
1.2.1 ค่าวัสดุ ค่าเช่า สาหรับดาเนินกิจกรรมที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน หรืองบลงทุนคงที่ เช่น
- ค่าวัสดุในการปรับปรุงโรงเรือนตามเงื่อนไขโครงการ
- ค่าวัสดุค่าเช่าอุปกรณ์
- ค่าวัสดุถาวร (ประเภททุนคงที)่ สาหรับกิจกรรมตามกรอบกิจกรรม 8 กลุ่ม
1.2.2 ค่าวัสดุหมุนเวียน หรือวัสดุสิ้นเปลืองในการดาเนินกิจกรรมตามกรอบกิจกรรม 8 กลุม่
2. การจ้างแรงงานและวัสดุอุปกรณ์
2.1 การจ้างแรงงาน
2.1.1 ค่าแรงทั่วไป อ้างอิง ตามมาตรฐานแรงงานขั้นต่า
2.1.2 ค่าแรงงานฝีมือ อ้างอิง ตามมาตรฐานสานักงานแรงงานจังหวัด
2.1.3 ค่าแรงจ้างเหมาตามชิ้นงาน ให้อ้างอิงจากการจ้างงานที่หน่วยงานเคยมีการจ้างงานไว้(สาหรับการ
ผลิตศัตรูธรรมชาติใช้เกณฑ์ อ้างอิงของกรมส่งเสริมการเกษตร)
2.1.4 แรงงงานอื่นๆ ที่ไม่มีการกาหนดไว้ ให้พิจารณาจากการจ้างงานในท้องถิ่น โดยให้คณะ
กรรมการฯ ระดับอาเภอพิจารณา
2.2 วัสดุอุปกรณ์
2.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีมาตรฐานราคาให้อ้างอิงจากราคาท้องถิ่น
2.2.2 กรณีที่มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ ชิ้นที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่คณะกรรมการฯ ระดับ
อาเภอกาหนดให้ต้องมีใบสืบราคาสินค้าในท้องถิ่นแนบมาด้วย ทั้งนี้ การจัดซื้อจะต้องมีหลักฐานการจัดซื้อระบุร้านค้าที่
จัดซื้อ
2.2.3 กาหนดเกณฑ์การจัดซื้อเครื่องจักร ต้องไม่เกิน 50 แรงม้า และวงเงินงบประมาณการจัดซื้อ
ไม่เกิน 300,000 บาท
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ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบริหารการดาเนินงานโครงการใน
ระดับอาเภอ
1.3 จัดเวทีชุมชนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
สานักงานเกษตรอาเภอ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกร กลุ่มสมาชิกในชุมชน เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เข้าร่วมประชุมในการจัดเวทีชุมชน เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนที่กาหนด เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ลงนามคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
1.4 การสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกิดความชัดเจน ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
1.4.1 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจให้แก่ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9 เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เกษตรอาเภอทุกอาเภอ ประธาน ศพก. 77 จังหวัด และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
1.4.2 ระดับจังหวัด ทาความเข้าใจขั้นตอนการดาเนินงานโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องระดับอาเภอ/
จังหวัด ประธาน ศพก. และเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.4.3 ระดับอาเภอ ทาความเข้าใจขั้นตอนการดาเนินงานโครงการให้แก่คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 การจัดทาเวทีชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ และรับทราบความต้องการของชุมชน
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน จัดทาเวทีชุมชนในคราวเดียวกับการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตาม
ข้อ 1.3 เพื่อรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ และรับทราบความต้องการของชุมชน โดยมีระเบียบวาระ และสาระสาคัญ
ของการจัดเวทีชุมชน ดังนี้
2.1.1 การคัดเลือกและรับรองคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
2.1.2 เห็นชอบโครงการ/กิจกรรมของชุมชนในกรอบวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท จากการเสนอข้อมูลและ
ความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทาเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในรูปแบบกลุ่มสมาชิกในชุมชน
กรณีที่ยังไม่มีการรวมกลุ่ม ให้ใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ในการรับรองการจัดตั้งกลุ่ม
2.1.3 การมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีธนาคาร/เบิกจ่ายเงิน
1) คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน มอบหมายคณะกรรมการเปิดบัญชีธนาคาร จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
และจานวนผู้มีอานาจลงนามในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามข้อ 3)
2) กลุ่มสมาชิกในชุมชน มอบหมายเปิดบัญชีและการเบิกจ่ายเงินเป็นรายโครงการ จานวนไม่น้อยกว่า
5 คน และจานวนผู้มีอานาจลงนามในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามข้อ 3)
3) เงื่อนไขผู้มีอานาจเบิกจ่าย
3.1) วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท มอบหมายคณะกรรมการเปิดบัญชีธนาคาร จานวน 5 คน
ผู้มีอานาจลงนามในการเบิกจ่ายของกลุ่ม จานวน 3 คน
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3.2) วงเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป มอบหมายคณะกรรมการเปิดบัญชีธนาคาร จานวน 7 คน
ผู้มีอานาจลงนามในการเบิกจ่ายของกลุ่ม จานวน 5 คน ทั้งนี้ ผู้มีอานาจลงนามในการเบิกจ่ายของกลุ่มต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกับผู้ทาสัญญายืมเงินกับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
2.2 จัดทารายละเอียดโครงการตามความต้องการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ร่วมกับกลุ่มสมาชิกในชุมชนจัดทารายละเอียดโครงการ ตามแบบเสนอโครงการฯ
(แบบ 9101-1)
2.3 เสนอโครงการตามความต้องการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน รวบรวมโครงการของชุมชน ตามข้อ 2.2 เสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
ผ่านเกษตรอาเภอ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ตามแบบสรุปการขอรับการสนับสนุน
โครงการของชุมชน (แบบ 9101-2)
2.4 ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติโครงการ
2.4.1 คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการของชุมชนที่ผ่าน
ความเห็นชอบ ตามข้อ 2.3 พร้อมจัดทารายงานการประชุม โดยพิจารณาตามกลุ่มโครงการ/กิจกรรม และเงื่อนไข
โครงการ โดยสานักงานเกษตรอาเภอ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ดาเนินการ ดังนี้
1) กรณีโครงการที่ผ่านการอนุมัติ ให้เสนอสานักงานเกษตรจังหวัดเพื่อรวบรวม และจัดส่งสานักจัดทา
งบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2) กรณีโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ส่งกลับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน พิจารณาปรับแก้ไขโครงการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด และเสนอให้คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอพิจารณาต่อไป
3) กรณีโครงการที่ไม่อยู่ภายใต้กรอบโครงการ 8 กลุ่ม หรือโครงการที่ต้องการการพิจารณาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาอนุมัติ
รวบรวมเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ตามแบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ เพื่อพิจารณาอนุมัติระดับอาเภอ
(แบบ 9101-3)
2.4.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด พิจารณาอนุมัติโครงการที่ไม่อยู่ภายใต้
กรอบโครงการ 8 กลุ่ม หรือโครงการที่ต้องการการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินงาน
โครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาอนุมัติ พร้อมจัดทารายงานการประชุม และเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) กรณีโครงการได้รับการอนุมัติ เสนอสานักงานเกษตรจังหวัดเพื่อรวบรวม และจัดส่งสานักจัดทา
งบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2) กรณีโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ส่งกลับสานักงานเกษตรอาเภอ และส่งต่อคณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน พิจารณาปรับแก้ไขโครงการภายในระยะเวลาที่กาหนด และเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด พิจารณาต่อไป ตามแบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติระดับจังหวัด (แบบ 9101-4)
2.5 รวบรวมและเสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สานักงานเกษตรจังหวัด สรุปผลการอนุมัติโครงการ ที่ผ่านการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ
ตามข้อ 2.4.1 วงเล็บ 1 และข้อ 2.4.2 วงเล็บ 1 จัดส่งสานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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2.6 การดาเนินงานโครงการ
เมื่อกรมส่งเสริมการเกษตรโอนเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัด คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน กลุ่มสมาชิกในชุมชน
ตามลาดับแล้ว กลุ่มสมาชิกในชุมชนเริ่มดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ
2.7 การติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความโปร่งใส
2.7.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1) ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ การจ้างแรงงานเกษตรกร (พิจารณาการ
จ้างแรงงานเกษตรกรในชุมชนที่มีรายได้น้อยเป็นลาดับแรก) การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การใช้จ่ายงบประมาณของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม ทั่วถึง และโปร่งใส
2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้
คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอทราบ ทุกสัปดาห์ โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาในฐานะ
เลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
4) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.7.2 คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1) ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้
สานักงานเกษตรจังหวัดทราบ ทุกสัปดาห์ โดยเกษตรอาเภอเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาในฐานะกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
4) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.7.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
แต่งตั้งคณะทางานตามความจาเป็น โดยมีประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก SC เป็นหัวหน้าคณะทางาน ประธานคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัดและมีเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัด เป็นเลขานุการคณะทางาน
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1) ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการใน
พื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
ให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณทุก
สัปดาห์ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
4) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.7.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
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กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการ ตามพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ดังนี้
1) ระดับประเทศ แบ่งเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย
- พื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1, 2 และ 3
- พื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 และ 7
- พื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 และ 8
- พื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 และ 9
โดยแต่ละคณะมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เป็นประธาน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นรองประธาน ประธาน
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้แทนหน่วยงานองค์กร
เกษตรกรตามความจาเป็น เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.1) ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ในความรับผิดชอบแต่ละคณะ
1.2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
2) ระดับเขต แบ่งเป็น 9 คณะ ตามพื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9
โดยมีผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นประธาน ประธานคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับเขต เป็นรองประธาน กรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรและผู้แทนหน่วยงานองค์กรเกษตรกรตามความจาเป็น เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรใน
สังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่รับผิดชอบ
2.1) ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ในความรับผิดชอบแต่ละคณะ
2.2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
2.4) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.7.5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แต่งตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการหรือคณะทางานหรือคณะเจ้าหน้าที่
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1) ให้ความรู้ ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะในการจัดทาบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมโครงการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2) กากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทาบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
โปร่งใสและตรวจสอบได้
3) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา
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4) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกสัปดาห์ ให้สานักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ หน่วยงานส่วนกลางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริม
การเกษตรทราบ
5) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่
5.1) จัดทาแผนการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบรายชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ ทุกชุมชนใน
พื้นที่ ส่งให้สานักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่
5.2) คณะกรรมการหรือคณะทางานหรือคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ
ชุมชน ทุกชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ
2.7.6 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1) ออกแบบการติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้า ประเมินผลความสาเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ในช่วงระหว่างการดาเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินโครงการ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2) รายงานผลการดาเนินงาน ตามข้อ 2.7.6 วงเล็บ 1 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกรมส่งเสริม
การเกษตรทราบ
3) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : อย่างน้อย 2 ครัง้ ตลอดระยะเวลาการดาเนินโครงการ
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แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
--------------------------------------------------------------

1. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน ของกรมส่งเสริมการเกษตร
1.1 ขั้นตอนการรับเงินโครงการจากสานักงบประมาณ
เมื่อสานักงบประมาณแจ้งจัดสรรการอนุมัติเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน กรมส่งเสริมการเกษตร
ดาเนินการตรวจสอบจานวนเงินในระบบ GFMIS
1.2 ขั้นตอนการโอนเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
1.2.1 กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับ
สานักงานเกษตรจังหวัด จานวน 77 จังหวัด ในระบบ GFMIS ตามเป้าหมายการจัดแบ่งพื้นที่ในอาเภอ เพื่อการบริหาร
การพัฒนาการเกษตร ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จานวน 9,101 ชุมชน งบประมาณสนับสนุนชุมชนเกษตร ชุมชนละ 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 22,752,500,000.00 บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
1.2.2 ดาเนินการโอนเงินให้สานักงานเกษตรจังหวัด พร้อมแจ้งให้สานักงานเกษตรจังหวัดทราบ
หลักฐานประกอบการโอนเงิน
(1) หนังสืออนุมัติการโอนเงิน
(2) แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
(3) เป้ าหมายการจั ดแบ่ งพื้น ที่ในอาเภอเพื่ อการบริห ารการพัฒ นาการเกษตร ของศูนย์ เรียนรู้การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
1.3 การรับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการ
1.3.1 ตรวจสอบหนังสือจากสานักงานเกษตรจังหวัด ที่แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรว่ามีเงินโครงการ เหลือจ่าย พร้อม
แสดงเหตุผลรายชุมชนที่ไม่ขอสนับสนุนเงินงบประมาณเงินอุดหนุน และแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน
1.3.2 ขออนุมัติกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อตัดคืนเงินงบประมาณเงินอุดหนุน
1.4 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.4.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
1.4.2 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
1.4.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 353 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชี
เกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFIMS
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2. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน ของสานักงานเกษตรจังหวัด
2.1 ขั้นตอนการรับเงินจากกรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อได้รับแจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนจากกรมส่ งเสริมการเกษตร สานักงานเกษตร
จังหวัดต้องตรวจสอบจานวนเงินในระบบ GFMIS กับหนังสือแจ้งการโอนเงินโครงการให้ถูกต้องตรงกับที่ได้เสนอไว้
2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
กรณีได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบโครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
2.2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารที่ได้รับจากคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ดังนี้
(1) โครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ และเห็นชอบจากสานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
(2) รายงานผลการจัดเวทีชุมชน
(3) หนังสือยินยอมให้เข้าทาประโยชน์ที่ดิน (ถ้ามี)
(4) บันทึกข้อตกลง จานวน 2 ฉบับ
(5) สาเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
และเอกสารตามที่โครงการกาหนด
2.2.2 รวบรวมโครงการ แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2.2.3 เมื่ อได้รั บ แจ้ ง ผลการพิจ ารณาเห็ นชอบจากส านั กจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ จัดทาทะเบี ยนคุ ม
การจัดสรรเงินโครงการ
2.2.4 เกษตรจังหวัดอนุมัติการเบิ กจ่ายเงินโครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
ชุมชนที่ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ และเห็นชอบจากสานักจัดทางบประมาณเขต
พื้นที่ และทาบันทึกข้อตกลง จานวน 2 ฉบับ (คณะกรรมการชุมชนเก็บไว้เป็นหลักฐาน จานวน 1 ฉบับ)
2.2.5 ดาเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_K8 หรือ ขบ.02 โดยระบุงบประมาณ
ตามแหล่งของเงินที่ได้รับสนับสนุนโครงการ
2.2.6 จัดทาหนังสือถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา.........................
(สาขาภายในจังหวัด ) เพื่อดาเนินการจัดสรรเงินให้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน โดยเขียนเช็คสั่งจ่าย “ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา...............” ขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” แนบรายละเอียดการโอนเงิน
โครงการ และเขียนใบฝากเงินของแต่ละคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตามข้อ 2.2.4 เพื่อไม่ให้เสียค่าธรรมเนียม
ในการโอนเงิน
2.2.7 สานักงานเกษตรจังหวัดจัดทาใบสาคัญรับเงิน (บช.02) สาหรับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
ที่โอนเงินให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับลงนามผู้จ่ายเงิน
2.2.8 แจ้งการโอนเงินโครงการ และให้ตรวจสอบการรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปยังคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน พร้อมแนบใบสาคัญรับเงิน (บช.02) ให้ประธาน/
กรรมการคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนลงนามรับเงิน
2.2.9 แจ้งคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอเพื่อทราบผลการพิจารณาโครงการ และการโอนจัดสรรให้กับ
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
2.2.10 บันทึกการขอเบิกเงิน/การจ่ายเงินในทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (บช.03)
2.2.11 รวบรวมเอกสารหลักฐานการรับ-จ่ายเงิน เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ
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กรณีไม่ได้รับความเห็นชอบโครงการ
(1) คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอจะเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับ
จังหวัด เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการ
(2) เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบ ให้ดาเนินการตามข้อ 2.2.2 – 2.2.11
2.3 ขั้นตอนการคืนเงินเหลือจ่ายโครงการ กรณีที่คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนไม่ได้เสนอโครงการ
กรณีที่คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนไม่ได้เสนอโครงการ ส่งผลให้มีเงินเหลือจ่าย สานักงานเกษตรจังหวัดทา
หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร โดยระบุจานวนเงินเหลือจ่ายและอ้างอิงเลขที่หนังสือที่กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติ
โครงการ
2.4 ขั้นตอนการคืนเงินคงเหลือเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ
2.4.1 จัดทารายงานรายรับ-รายจ่าย (บช.05) โดยตรวจสอบกับใบสาคัญเบิกจ่ายเงินฉบับจริง และแจ้ง
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี “สานักงานเกษตรจังหวัด.......................” ที่เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจ
ที่รองรับเงินนอกงบประมาณ ของสานักงานเกษตรจังหวัด (ไม่ใช่บัญชีที่รองรับเงินโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ
เช่น ชื่อบัญชี “เงินนอกงบประมาณของสานักงานเกษตรจังหวัด .........................”)
2.4.2 เกษตรจังหวัดอนุมัติถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ โดยเขียนเช็ค สั่งจ่าย
“กระทรวงการคลัง ” เพื่อเบิกเกิน ส่ง คืน กรณีรับและคืน เงินภายในปีงบประมาณเดีย วกัน หรือเพื่อส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน กรณีรับและคืนเงินข้ามปีงบประมาณ
2.4.3 จั ด ท าทะเบี ย นคุม การรั บ -จ่ า ยเงิ น โครงการในภาพรวมของส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด (บช.03)
และส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน 20 วัน นับจากวันสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ
2.5 การจัดทาบัญชีและการรายงานผล
2.5.1 บันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการรับ -จ่าย โอนเงิน ในทะเบียนคุมการรับ -จ่ายเงินโครงการของสานักงาน
เกษตรจังหวัด (บช.03)
2.5.2 รายงานรายรับ-รายจ่าย ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป (บช.04)
2.5.3 เมื่อสิ้ น สุ ดการดาเนิ น งานโครงการ จัดทารายงานรายรับ -รายจ่าย (บช.05) ส่ งให้ กรมส่ งเสริ ม
การเกษตรภายใน 20 วัน นับจากวันสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ
2.5.4 จั ด เก็ บ เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งรวมถึ ง ใบส าคั ญ เบิ ก จ่ า ยเงิ น ฉบั บ จริ ง ของ กลุ่ ม สมาชิ ก ในชุ ม ชน
ไว้ที่สานักงานเกษตรจังหวัด
2.6 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.6.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติ
ทางบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFIMS
2.6.2 หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวั น ที่ 7 กั น ยายน 2548
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
2.6.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 353 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชี
เกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS
2.6.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 431 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554
เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2.6.5 การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
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2.6.6 ก ากับ ติดตาม ดูแลและควบคุ มการใช้ จ่ายเงินให้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิ น
ตามโครงการที่กาหนด
3. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
3.1 ขั้นตอนการรับเงินจากสานักงานเกษตรจังหวัด
3.1.1 เปิ ด บั ญ ชี ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ชื่ อ บั ญ ชี “โครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชน (ชื่อชุมชน)..........อาเภอ..........” ตาม
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ หน้า 14 ทั้งนี้ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร สามารถนาไปใช้จ่ายในกิจกรรมของชุมชน
3.1.2 ลงนามในบั นทึ กข้ อตกลง การรั บเงินโครงการ ระหว่ างส านักงานเกษตรจั งหวั ด โดยเกษตรจั งหวั ด
กับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน จานวน 2 ฉบับ
3.1.3 เมื่อสานักงานเกษตรจังหวัดโอนเงิน /แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนเงินพร้อม ลงนามใบสาคัญ
รับเงิน (บช.02) และเก็บบันทึกข้อตกลงไว้ทคี่ ณะกรรมการฯ ระดับชุมชน จานวน 1 ฉบับ
3.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
3.2.1 เมื่อจัดทาสัญญายืมเงินจากกลุ่มสมาชิกในชุมชน คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนอนุมัติให้ถอนเงินจาก
บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เข้าบัญชี กลุ่มสมาชิกใน
ชุมชนที่ได้ผ่านการอนุมัติโครงการและได้รับโอนเงินจากสานักงานเกษตรจังหวัดแล้ว เข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ชื่ อ บั ญ ชี “โครงการ 9101 ตามรอยเท้ า พ่ อ ภายใต้ ร่ มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (ชื่อกลุ่มสมาชิกในชุมชน).....ตาบล..........อาเภอ……........” โดยเขียนใบฝากเงินของ
แต่ละกลุ่มสมาชิกในชุมชน เพื่อไม่ให้เสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
3.2.2 แจ้ งการโอนเงินโครงการ และให้ ตรวจสอบการรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปยังกลุ่มสมาชิกในชุมชน พร้อมแนบใบสาคัญรับเงิน (บช.02) ให้กลุ่มสมาชิกในชุมชน
ลงนามรับเงิน รวมทั้งส่งสัญญายืมเงินที่ลงนามครบถ้วนแล้ว ให้กลุ่มสมาชิกในชุมชน เก็บไว้เป็นหลักฐาน จานวน 1 ฉบับ
3.2.3 เมื่อกลุ่มสมาชิกในชุมชน ใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมที่ผ่า นการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ ว ให้ เรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายเพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน หากไม่สามารถเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายให้นาใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน ให้ผู้ขายลงลายมือชื่อรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน
3.2.4 หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
(1) สัญญายืมเงิน
(2) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
3.3 เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ
3.3.1 กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้ถอนและนาฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสานักงานเกษตรจังหวัด (สานักงาน
เกษตรจังหวัดแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของจังหวัด)
3.3.2 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินฉบับจริงให้สานักงานเกษตรจังหวัด
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4. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
4.1 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
(1) ผู้ แทนกลุ่มสมาชิกในชุมชนที่ได้รับมอบหมายเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการเกษตร
อย่างยั่งยืน กลุ่มสมาชิกในชุมชน...(ระบุชื่อกลุ่ม).....ตาบล..........อาเภอ……….” เพื่อรองรับเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนและ
ส่งสาเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้ สานักงานเกษตรจังหวัด ทั้งนี้ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร สามารถนาไปใช้จ่ายใน
กิจกรรมของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
(2) กลุ่มสมาชิกในชุมชนมอบหมายผู้แทนโดยระบุชื่อ -สกุล พร้อมแนบส าเนาบัตรประจาตัว ประชาชน
เพื่อดาเนินการจัดทาสัญญายืมเงิน จานวน 2 ฉบับ เก็บไว้เป็นหลักฐาน ฝ่ายละ 1 ฉบับ (แบบสัญญายืมเงินตามที่
กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด)
(3) เมื่อกลุ่มสมาชิกในชุมชนได้รั บแจ้งการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ตรวจสอบความถูกต้อง
(ไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคาร)
(4) เมื่อกลุ่มสมาชิกในชุมชนใช้จ่ายเงินโครงการ
กรณีจ่ า ยค่ าวั ส ดุ เมื่ อ จั ด ซื้อ วั ส ดุ เ พื่อ ดาเนิน การตามโครงการแล้ ว ให้ เรี ย กใบเสร็จ รับ เงิน จากผู้ ข าย
เพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน หรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
กรณีการจ้างงาน เมื่อจ่ายค่าแรงงานให้แก่เกษตรกร ตามงวดของงานจะต้องเรียกสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนและสาเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของเกษตรกร เพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน โดยเขียนใบฝากเงินของ
เกษตรกรแต่ละราย เพื่อไม่ให้เสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ตามอัตราค่าแรงขั้นต่า ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 8) และแนวทางกาหนดมาตรฐาน การจ้างแรงงานและวัสดุอุปกรณ์
4.2 การจัดทาบัญชีและการรายงานผล
(1) จัดทาบัญชีและรายงานตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
(2) รวบรวม จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับ-จ่ายเงิน
(3) ก ากับ ติ ด ตาม ดู แ ลและควบคุ มการใช้ จ่า ยเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ง านและการใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณโครงการอย่างเคร่งครัด
4.3 เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดทาทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
(2) กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้ถอนและนาฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
(3) ส่ งหลั กฐานตามข้ อ 1 พร้ อมส าเนาใบน าฝากเงิ นตามข้ อ 2 และหลั กฐานการรั บ-จ่ ายเงิ นทั้ งหมดให้
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ภายใน 5 วัน หลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลาดาเนินโครงการ
4.4 หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
(1) สัญญายืมเงิน
(2) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน)
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ขั้นตอนการรับและการเบิกจ่ายเงิน
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
กรณีโครงการตามกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการ
สานักงบประมาณ
1.โอนจัดสรรงบประมาณ

การขอรับเงิน
การจัดสรรเงิน/เบิกเงิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน
งบประมาณโครงการ

กรมส่งเสริมการเกษตร

บันทึกผ่านระบบ GFMIS
ตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

2.โอนจัดสรรงบประมาณ ภายใน 1 วันทาการ
หลังจากอนุมัติให้โอนจัดสรรงบประมาณ

คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ

4.ตรวจสอบ/พิจารณาอนุมัติ
โครงการ
รวบรวมส่ง
สานักงานเกษตรจังหวัด
แจ้งผลการโอนเงิน

3.เสนอโครงการและแผนปฏิบัติงาน/
แผนการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมเอกสาร
แนบ

คณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน

จัดเวทีชุมชน
เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย์
เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย์

หลักฐานการจ่ายเงิน

7.โอนเงิน/แจ้งผล
การโอนเงิน
- บันทึกข้อตกลง
จานวน 2 ฉบับ
- จัดทาใบสาคัญรับเงิน

ค่าวัสดุ

5.พิจารณาเห็นชอบ
โครงการและแผนปฏิบัติงาน/
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

สงป.1-18

8.โอนเงิน
- สัญญายืมเงิน จานวน 2 ฉบับ
- จ่ายเงินโดยนาฝากเข้าบัญชีของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
จัดทาหลักฐานการจ่ายค่าแรงงาน
กลุ่มสมาชิก
และจ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ในชุมชน
เกษตรกร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
9.จ่ายเงิน

ค่าแรงงาน

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณโครงการ

6.แจ้งผล
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ขั้นตอนการรับและการเบิกจ่ายเงิน
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
กรณีโครงการที่นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการ
สานักงบประมาณ
การขอรับเงิน

1.โอนจัดสรรงบประมาณ

การจัดสรรเงิน/เบิกเงิน

กรมส่งเสริมการเกษตร

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน
งบประมาณโครงการ

บันทึกผ่านระบบ GFMIS
ตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

2.โอนจัดสรรงบประมาณ ภายใน 1 วันทาการ
คณะอนุกรรมการ 5. พิจารณา/แจ้งผล หลังจากอนุมัติให้โอนจัดสรรงบประมาณ
อนุมัติโครงการ
พัฒนาการเกษตรและ

สหกรณ์ของจังหวัด

4. ส่งโครงการที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข

คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ

สานักงานเกษตรจังหวัด

แจ้งผลการโอนเงิน

3. เสนอโครงการและแผนปฏิบัติงาน/
แผนการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมเอกสาร
แนบ

คณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน

จัดเวทีชุมชน

6.พิจารณาเห็นชอบ
โครงการและแผนปฏิบัติ
7.แจ้งผล
งาน/แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

สงป.1-18

9.โอนเงิน
- สัญญายืมเงิน จานวน 2 ฉบับ
- จ่ายเงินโดยนาฝากเข้าบัญชีของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
จัดทาหลักฐานการจ่ายค่าแรงงาน
กลุ่มสมาชิก
และจ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ในชุมชน
เกษตรกร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
10.จ่ายเงิน

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย์
เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย์

หลักฐานการจ่ายเงิน

8.โอนเงิน/แจ้งผล
การโอนเงิน
- บันทึกข้อตกลง
จานวน 2 ฉบับ
- จัดทาใบสาคัญรับเงิน

ค่าวัสดุ

ค่าแรงงาน

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณโครงการ
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ขั้นตอนการส่งคืนเงินที่ไม่ได้จัดสรรและเงินเหลือจ่าย
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
สานักงบประมาณ
ส่งคืนงบประมาณในระบบ
GFMIS

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรณีเงินเหลือจ่าย
- ส่งคืนงบประมาณในระบบ GFMIS
ภายใน 15 วันหลังจากสิ้นสุดโครงการ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงิน

กรณีไม่ได้จัดสรรเงิน
- ทาหนังสือแจ้งกรมฯ อ้างอิง
เลขที่หนังสือที่อนุมัติโครงการ

คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ

สานักงานเกษตรจังหวัด

- รายงานผลการติดตามโครงการ
- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
- ส่งใบสาคัญเบิกจ่ายเงินฉบับ
จริงและหลักฐานการโอนเงินคืน
(ถ้ามี) ภายใน 10 วัน หลังจาก
สิ้นสุดโครงการ

- นาส่งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)

ภายใน 10 วัน หลังจาก
สิ้นสุดโครงการ

คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
- ส่งใบสาคัญเบิกจ่ายเงินฉบับ
จริง ภายใน 7 วัน หลังจาก
สิ้นสุดโครงการ

กลุ่มสมาชิกใน
ชุมชน

- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
- ส่งใบสาคัญเบิกจ่ายเงินฉบับจริง
- โอนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายใน
5 วัน หลังจากสิ้นสุดโครงการ
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ขั้นตอนและวิธีปฏิบัตทิ างการเงินการบัญชี
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ลาดับ

รายการ

สานักงานเกษตรจังหวัดเบิกเงิน
1 การขอเบิก
1.1 เมื่อคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
อนุมัติโครงการ สานักจัดทา
งบประมาณพื้นทีเ่ ห็นชอบโครงการ
และหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้เบิก
จ่ายเงินแล้ว
ระบบประมวลผลจะเกิดคู่บัญชี
อัตโนมัติ

1.2 กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่ง
จ่ายเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของหน่วยงาน
(บัญชีรับเงินจากคลัง)

คาสั่งงาน
GFMIS
Web online
ZFB60_K8
แบบ ขบ 02

บันทึกรายการบัญชี
หน่วยงาน
ชื่อบัญชี
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการ
ดาเนินงาน-ภาคครัวเรือน
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

5107010104
2102040102

เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
1102050124 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานเครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- 4307010106 กรมบัญชีกลางโอนงบอุดหนุน
หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล
ให้หน่วยงาน
เครดิต ค้างจ่ายส่วนราชการ

5209010106

เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603 เดบิต ค้างจ่ายส่วนราชการ
เครดิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 1102050124
เครดิต เงินฝากสาหรับการ
จ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2
ให้ส่วนราชการ

2116010102
1101020202

2116010102
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1.3 หน่วยงานบันทึกรายการจ่ายชาระเงิน
ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ โดยเขียนเช็ค
สั่งจ่าย “ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา
...............” ขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ”
พร้อมกับแนบรายละเอียดการจัดสรร
เงินโครงการ (ไม่มีค่าธรรมเนียม
ในการโอนเงิน)

คาสั่งงาน
GFMIS
Web online
ZF_53_PM/
แบบ ขจ.05

บันทึกรายการบัญชี
หน่วยงาน
ชื่อบัญชี
เดบิต ใบสาคัญค้างจ่าย
เครดิต เงินฝากธนาคาร
(เงินงบประมาณ)

2 รับเงินเหลือจ่ายโครงการ (ถ้ามี)
ZRP_RE
2.1 เมื่อคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบัน
บช.01
นาฝากเงินเหลือจ่ายโครงการ
การเงิน
ประเภทเอกสาร RE
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอก
เครดิต เงินรับฝากอื่น
งบประมาณของสานักงานเกษตร
จังหวัด (ไม่ใช่บัญชีที่รองรับโครงการใด
โครงการหนึ่งโดยเฉพาะ)
2.2

ZF_02_PP
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้ถอน
เดบิต เงินรับฝากอื่น
บช.01
เงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอก
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์
ประเภทเอกสาร PP ที่สถาบันการเงิน
งบประมาณ เขียนเช็คสั่งจ่าย
“กระทรงการคลัง”

รหัสบัญชี
2102040102
1101020603

1101030102
2111020199

2111020199
1101030102

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
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ลาดับ
3

รายการ

คาสั่งงาน
GFMIS
Web online

บันทึกรายการบัญชี
หน่วยงาน
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

การเบิกเกินส่งคืน (ถ้ามี) ดาเนินการ
ต่อจากข้อ 2
ระบุรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน
กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุน ตามเอกสาร
ขอเบิก
อ้างอิง ปี ค.ศ. จานวน 2 หลัก +
เลขที่ ขบ. จานวน 10 หลัก +
บรรทัดรายการ คชจ. จานวน 3 หลัก

3.1 บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืน
ออกใบเสร็จรับเงินทั้งจานวน

ZGL_DB4
เดบิต เงินสดในมือ
แบบ บช 01
เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
ประเภทเอกสาร BD

3.2 เมื่อหน่วยงานนาเงินส่งที่
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ให้ใช้ใบนาฝากเงิน Pay in Slip
เลือก “เบิกเกินส่งคืน” และธนาคาร
ส่งข้อมูล Bank Statement เข้าสู่
ระบบ GFMIS จะได้เอกสารประเภท
CJ
3.3 บันทึกการนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน

ZRP_R6
แบบ นส 02-1

1101010101
2116010104

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานหน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้
กรมบัญชีกลาง
เครดิต พักเงินนาส่ง

5209010112 เดบิต เงินฝากธนาคารของ
1101020301
กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน 4307010112
1101010112 กรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกินส่งคืน
จากหน่วยงาน

เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินสดในมือ

1101010112
1101010101
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รายการ

3.4 บันทึกล้างบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชี
เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
4

คาสั่งงาน
GFMIS
หน่วยงาน
Web online
ชื่อบัญชี
ZGL_BE
เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
แบบ บช 01
เครดิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ
ประเภทเอกสาร BE การดาเนินงาน-ภาคครัวเรือน

บันทึกรายการบัญชี
รหัสบัญชี
2116010104
5107010104

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

การเบิกเกินส่งคืนข้ามปีงบประมาณ
(ถ้ามี) ดาเนินการต่อจากข้อ 2
ระบุรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน
กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุน ตามเอกสาร
ขอเบิก
อ้างอิง ปี ค.ศ. จานวน 2 หลัก +
เลขที่ ขบ. จานวน 10 หลัก +
บรรทัดรายการ คชจ. จานวน 3 หลัก

4.1 บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืนข้าม
ปีงบประมาณ
ออกใบเสร็จรับเงินทั้งจานวน
4.2 เมื่อหน่วยงานนาเงินส่งที่
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ให้ใช้ใบนาฝากเงิน Pay in Slip
เลือก “รายได้แผ่นดิน” และธนาคาร
ส่งข้อมูล Bank Statement เข้าสู่
ระบบ GFMIS จะได้เอกสารประเภท CJ

ZGL_DB4
เดบิต เงินสดในมือ
แบบ บช 01
เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
ประเภทเอกสาร BD
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานหน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้
กรมบัญชีกลาง
เครดิต พักเงินนาส่ง

1101010101
2116010104
5209010112 เดบิต เงินฝากธนาคารของ
1101020301
กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน 4307010112
1101010112 กรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกินส่งคืน
จากหน่วยงาน
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รายการ

4.3 บันทึกการนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
ข้ามปีงบประมาณ
4.4 บันทึกล้างบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชี
เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง

คาสั่งงาน
GFMIS
Web online
ZRP_R1
แบบ นส 02-1

บันทึกรายการบัญชี
หน่วยงาน
ชื่อบัญชี
เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินสดในมือ

ZGL_BF
เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
แบบ บช 01
เครดิต เงินเหลือจ่ายปีเก่า
ประเภทเอกสาร BF

รหัสบัญชี
1101010112
1101010101
2116010104
4206010102

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

ภาคผนวก
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เอกสารประกอบขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
ลาดับขั้นตอน
การเสนอโครงการ
1. กลุ่มสมาชิกในชุมชน เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ระดับชุมชน (เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร เลขานุการฯ)

2. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน (เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร เลขานุการฯ)เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ระดับอาเภอ (เกษตรอาเภอ
กรรมการและเลขานุการฯ)

เอกสารประกอบ
1.1 ตัวโครงการที่ลงนามครบถ้วนแล้ว ตามแบบเสนอโครงการ 9101 ตาม
รอยเท้าพ่อฯ (แบบ 9101-1)
1.2 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1.3 รายงานการประชุมที่มีสาระครบถ้วน
1.4 แบบการขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์ต่อนายอาเภอ (แบบ 9101-5)
และ/หรือ หนังสือยินยอมให้เข้าทาประโยชน์ที่ดิน (แบบ 9101-6)
1.5 ใบสืบราคาสินค้าละวัสดุในท้องถิ่น กรณีที่มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ ชิ้นที่มี
มูลค่าเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
กาหนดให้ต้องมีใบสืบราคาสินค้าในท้องถิ่นแนบมาด้วย
1.7 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานการจ้างแรงงานและวัสดุอุปกรณ์
2.1 เอกสารการเสนอโครงการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน ตามข้อ 1.1 – 1.7
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
2.3 แบบสรุปการขอรับการสนับสนุนโครงการของชุมชน (แบบ 9101-2)

3. คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ (เกษตร
อาเภอ กรรมการและเลขานุการฯ)
- เสนอสานักงานเกษตรจังหวัด (กรณี
โครงการทีเ่ สนอตรงตามเงื่อนไข จานวน 8
กลุ่มกิจกรรม และคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
อนุมัติ)
- เสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (กรณีโครงการ
ที่นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรม
โครงการฯ จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม หรือ
โครงการที่ต้องการการพิจารณาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินงาน
โครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม)

3.1 สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ (แบบ
9101-3)
3.2 มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
3.3 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 2.1 – 2.3

4. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด จัดส่งให้สานักงานเกษตร
จังหวัด

4.1 สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (แบบ 9101-4)
4.2 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ของจังหวัด
4.3 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 3.1 – 3.3
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ลาดับขั้นตอน
การเสนอโครงการ (ต่อ)
5. สานักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมโครงการ
เสนอต่อสานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่
(CBO)
6. สานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO)
ส่งคืนโครงการที่ผ่านความเห็นชอบแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้
สานักงานเกษตรจังหวัด
การจัดสรรเงินงบประมาณโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติ
7. สานักงานเกษตรจังหวัด จัดสรรเงินให้กับ
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน

เอกสารประกอบ
5.1 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 3.1 – 3.3 (กรณีโครงการทีค่ ณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ อนุมัติ)
5.2 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 4.1 – 4.3 (กรณีโครงการทีค่ ณะอนุกรรมการฯ
ของจังหวัด อนุมัติ)
6.1 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 3.1 – 3.3 (กรณีโครงการทีค่ ณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ อนุมัติ)
6.2 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 4.1 – 4.3 (กรณีโครงการทีค่ ณะอนุกรรมการฯ
ของจังหวัด อนุมัติ)

7.1 หนังสืออนุมัติการเบิกจ่ายเงินโครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
7.2 หนังสือถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สาขา……..(ภายในจังหวัด) เพื่อแจ้งการจัดสรรเงิน
7.3 เช็คสั่งจ่ายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สาขา……..ขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ”
7.4 รายละเอียดการจัดสรรเงิน (บช.01)
7.5 ใบนาฝากเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
แยกแต่ละคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
8. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
8.1 บันทึกข้อตกลง (แบบ 9101-7)
รับเงินจากสานักงานเกษตรจังหวัด
8.2 ใบสาคัญรับเงิน (บช.02)
8.3 สาเนาสมุดธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
9. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
9.1 สัญญายืมเงิน (แบบ 9101-8)
โอนเงินให้กลุ่มสมาชิกในชุมชน
9.2 ใบถอนเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
จากบัญชีธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
9.3 ใบนาฝากเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
แยกแต่ละกลุ่มสมาชิกในชุมชน
10. สานักงานเกษตรจังหวัดจัดทาทะเบียนคุม 10.1 รายละเอียดการจัดสรรเงิน (บช.01)
การรับ-จ่ายเงิน
10.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101 ตาม
รอยเท้าพ่อฯ
10.3 หลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริง (เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ)
11. สานักงานเกษตรจังหวัดจัดทารายงานการ 11.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (บช.03)
รับ-จ่ายเงิน จัดส่ง
11.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101 ตาม
กรมส่งเสริมการเกษตร
รอยเท้าพ่อฯ
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ลาดับขั้นตอน
การส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย
โครงการ (ถ้ามี) เมื่อสิ้นสุดการ
ดาเนินงานโครงการ
12. กลุ่มสมาชิกในชุมชนส่งคืนเงิน
เหลือจ่ายให้คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน

13. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
ส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้กับสานักงาน
เกษตรจังหวัด

14. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนส่ง
หลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริงให้กับ
คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
15. คณะกรรมการฯ อาเภอส่ง
หลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริงให้กับ
สานักงานเกษตรจังหวัด
16. สานักงานเกษตรจังหวัด
ดาเนินการ
- เบิกเกินส่งคืน กรณีรับ-จ่ายเงิน
ภายในปีงบประมาณเดียวกัน
- นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
กรณีนาส่งเงินข้ามปีงบประมาณ

เอกสารประกอบ

12.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
ของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
12.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ
12.3 สาเนาสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของกลุ่ม
สมาชิกในชุมชน
12.4 ใบถอนเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
จากบัญชีธนาคารของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
12.5 ใบฝากเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าบัญชี
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
13.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
13.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ
13.3 สาเนาสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
13.4 ใบถอนเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จากบัญชี
ธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
13.5 ใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เข้าบัญชีสานักงานเกษตรจังหวัด
14.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
14.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ
14.3 สาเนาใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เข้าบัญชีสานักงานเกษตร
จังหวัด (คณะกรรมการชุมชนรับรองสาเนาถูกต้อง)
15.1 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ
15.2 สาเนาใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เข้าบัญชีสานักงานเกษตร
จังหวัด (คณะกรรมการชุมชนรับรองสาเนาถูกต้อง)
16.1 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ
16.2 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (บช.03)
16.3 รายงานรายรับ-รายจ่าย (บช.05)
16.4 หนังสืออนุมัติให้นาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน/นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
16.5 สาเนาสมุดธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่รองรับเงินนอกงบประมาณ
ของสานักงานเกษตรจังหวัด (ไม่ใช่บัญชีรองรับโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ)
16.6 ใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
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แบบเสนอโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

แบบ 9101-1

๑. ชื่อโครงการ..............................................................................................................
ชื่อกลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม)....................................................................................................
ชื่อชุมชน............................................................ตาบล............................อาเภอ ......................................
จังหวัด...................................
จานวนงบประมาณที่เสนอขอ........................................................(บาท)
ประเภทของโครงการ(เครื่องหมาย
 1. ด้านการผลิตพืช และ พันธุ์พืช
 2. ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
 3. ด้านการจัดการศัตรูพืช
 4. ด้านฟาร์มชุมชน
 5. ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 6. ด้านปศุสัตว์
 7. ด้านประมง
 8. ด้านปรับปรุงบารุงดิน
 9. ด้านอื่นๆ.............................(ระบุ)....
๒. หลักการและเหตุผล
-

เขียนพรรณนา บรรยายถึง
ความสาคัญของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนกับพื้นที่
สรุปข้อเสนอแนวทางการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหา
ต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

๓. วัตถุประสงค์
-

ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินงานโครงการ
มีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล กิจกรรมโครงการที่ดาเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถวัด/ประเมินผลได้

๔. เป้าหมาย
4.1 เป้าหมายบุคคล
4.2 เป้าหมายพื้นที่
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๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการ
๖. กิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน
ระบุกิจกรรมโดยเรียงลาดับตามระยะเวลาดาเนินงาน ก่อน – หลัง และแสดงปริมาณในแต่ละกิจกรรม
ในลักษณะของตาราง
แผนการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์หลังจากสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
ระบุการเชื่อมโยงผลผลิตกับการตลาดหรือการนาไปใช้ประโยชน์
ระบุการบริหารจัดการผลผลิตและรายได้ รวมถึงการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน หรือเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อดาเนินกิจต่อไปหรือเพื่อต่อยอด
๗. แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน (ปฏิทิน) ระบุกิจกรรม ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ
ระบุจานวนงบประมาณ โดยแจกแจงรายการค่าใช้จ่ายเงินให้ละเอียด ชัดเจน
จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรม รายการ ช่วงเวลาที่ใช้จ่ายเงิน
กรณีที่ค่าจ้างแรงงานต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ให้ระบุเหตุผลความจาเป็น แต่ต้องไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๓๐
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระบุผลประโยชน์ที่กลุ่มสมาชิกในชุมชนในพื้นที่หรือชุมชนจะได้รับจากโครงการ ต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๙.๑ คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ..........................................................
๙.๒ กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม) ...............................................................
10. ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ..................................................................
(
)
ประธานกลุ่มสมาชิกในชุมชน

ลงชื่อ..................................................................
(
)
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน

ผลการพิจารณาอนุมตั ิ
ของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

ผลการพิจารณาอนุมตั ิ
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด**
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการฯ
(
)
ตาแหน่ง..................................................

ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการฯ
(
)
ตาแหน่ง..................................................

**พิจารณาโครงการที่นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม หรือโครงการที่
ต้องการการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
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ตัวอย่างกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
กิจกรรม
๑.
๒.
๓.
ฯลฯ

ขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

39
ตัวอย่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
โครงการ ................................................................... ยอดรวมงบประมาณ..........................................................................บาท
หน่วย : บาท
กิจกรรม

แยกรายการ

จานวน

หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย

รวมจานวน

ปี 2560
(ใส่ตัวเลขงบประมาณเป็นรายเดือน)
ก.ค.

๑.

๒.

รวมเงินทั้งสิ้น
สัดส่วนค่าจ้างแรงงาน ร้อยละ

๑. ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร
วัสดุหมุนเวียนทางการเกษตร
อื่น ๆ
๒. ค่าจ้างแรงงาน
แรงงานทั่วไป
แรงงานฝีมือ
๑. ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร
วัสดุหมุนเวียนทางการเกษตร
อื่น ๆ
๒. ค่าจ้างแรงงาน
แรงงานทั่วไป
แรงงานฝีมือ

ส.ค.

ก.ย.
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เอกสารแนบประกอบการขอรับการสนับสนุนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชน/กลุ่มสมาชิกในชุมชน
๑. เอกสารตัวโครงการ
เอกสารที่เขียนตามแบบฟอร์มเสนอโครงการที่ระบุรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการดาเนินงาน รายการ ค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ของโครงการ แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้งบประมาณ/โครงการ
๒. เอกสารการตั้งกลุ่มสมาชิกในชุมชน
ประกอบด้วย กรรมการบริหาร กลุ่มสมาชิกในชุมชน และรายชื่อสมาชิกที่หน่วยงานรัฐรับรอง หรือประธาน
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนรับรอง หรือเกิดขึ้นจากประกาศ หรือ พ.ร.บ. เช่น
ประกาศจัดตั้งการรับรองการจัดตั้งกลุ่ม องค์กรในชุมชนของกระทรวงมหาดไทย
ประกาศมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ. ที่จัดตั้งองค์กร/กลุ่ม
การจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียนกลุ่ม/องค์กรกับภาครัฐ
กิจกรรม/โครงการของรัฐ
๓. รายงานผลการจัดเวทีชุมชน
รายงานผลการจัดเวทีชุมชนพร้อมลายเซ็นของสมาชิกและคณะกรรมการ กลุ่มสมาชิกในชุมชนที่เขียนโครงการ
ขอรับการสนับสนุน โดยในรายงานผลการประชุมต้องมีมติในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1 การเสนอข้อมูลและความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทาเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่จะขอรับการสนับสนุน
ในรูปแบบกลุ่มสมาชิกในชุมชน กรณีที่ยังไม่มีการรวมกลุ่ม ให้ใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ในการรับรอง
การจัดตั้งกลุ่ม
3.2 การมอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ/การจัดทาโครงการตามแบบฟอร์มการเขียนโครงการ
3.3 การมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีธนาคาร/เบิกจ่ายเงิน เป็นรายโครงการ
4. หนังสือรับรอง/ยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดินของสาธารณะประโยชน์ หรือส่วนบุคคล โดยมีระยะเวลาให้ใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทั้งหมด ต้องลงนามรับรองโดย ประธานกลุ่มสมาชิกในชุมชน และประธานกรรมการฯ ระดับชุมชน
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แบบ 9101-2
แบบสรุปการขอรับการสนับสนุนโครงการของชุมชน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ชุมชน............................................................ตาบล ....................................................อาเภอ..................................จังหวัด....................................
วงเงินงบประมาณรวมได้ที่ขอรับการสนับสนุน ................................................ บาท
วันที่.......เดือน...................พ.ศ. ...........จานวน....................โครงการ รวมจานวนเงิน ........................................บาท
จานวนเงิน (บาท)
ที่

รวม

ชื่อโครงการ

ค่าวัสดุ

ค่าจ้าง
แรงงาน

รวม

สัดส่วน
ค่าจ้าง
แรงงาน
(ร้อย
ละ)**

กลุม่ สมาชิกใน
ชุมชนผู้รับผิดชอบ

จานวน
เกษตรกร
ได้รับ
ประโยชน์
(ราย)

เอกสารแนบ
(ใส่เครื่องหมาย/ในข้อที่มี)
แผนการ
รายงานผล
เอกสาร ปฏิบัติงาน
การจัดเวที
โครงการ และการใช้
ชุมชน
จ่ายเงิน

(จานวนโครงการ)

ทั้งนี้ได้แนบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน วันที่ ........เดือน.................พ.ศ.................. ลงชื่อ .........................................เลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
(
)
ลงชื่อ ...........................................ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
(
)

** สัดส่วนค่าจ้างแรงงาน (ร้อยละ)

= ค่าจ้างแรงงาน X 100
จานวนเงินรวมของโครงการ
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แบบ 9101-3

แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ ของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
อาเภอ......................................................จังหวัด............................................
จานวน...............ชุมชน จานวน.....................โครงการ รวมจานวนเงินโครงการที่ได้รับการอนุมัติ .......................................บาท

ที่

ชื่อชุมชน

ชื่อ
โครงการ

ประเภท
โครงการ

ชื่อกลุม่
สมาชิก
ในชุมชน
ที่ขอรับ

จานวน
เกษตรกร
ได้รับ
ประโยชน์
(ราย)

งบประมาณ

ค่าวัสดุ

ค่าจ้าง
แรงงาน

ผลการพิจารณา
อนุมัติ

เกณฑ์การพิจารณา (ใส่เครื่องหมาย /)

จานวนรวม
เงิน

จ้าง
แรงงาน
ในชุมชน

สัดส่วน
ค่าจ้างแรงงาน
ตั้ ง แ ต่
ร้ อ ย ล ะ
30-49

ร้อยละ
50
ขึ้นไป

ความ
ครบถ้วน
การผลิต
การตลาด
การนาไปใช้
ประโยชน์

การใช้
ประ
โยชน์
ต่อ
เนื่อง

โครงการ
ไม่
ซ้าซ้อน

ดาเนิน
การได้
ทันที

เกณฑ์
มาตรฐา
นค่าจ้าง
แรงงาน
และวัสดุ
อุปกรณ์

แผน
ความ
เหมาะ
สมของ
แผนงาน/
เงิน

ความ
ครบถ้วน
ของเอกสาร
ประกอบ

รวม

ลงชื่อ............................................เลขานุการฯ
(
)
เกษตรอาเภอ ..............................................

ลงชื่อ............................................ประธานคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
(
)
ตาแหน่ง ..............................................

หมายเหตุ: กรณีแบบสรุปผลการพิจาณาโครงการของคณะกรรมการระดับอาเภอ มีจานวนหลายแผ่น จะต้องให้ประธาน และเลขานุการ ลงนามเอกสารทุกแผ่น

อนุมัติ

ไม่
อนุมัติ
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แบบ 9101-4

สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
จังหวัด ...................................
จานวน ...............ชุมชน จานวน.................โครงการ รวมจานวนเงินโครงการที่ได้รับการอนุมัติ .......................................บาท

ที่

ชื่อ ชุมชน

ชื่อ
โครงการ

ประเภท
โครงการ

ชื่อกลุม่
สมาชิก
ในชุมชน
ที่ขอรับ

จานวน
เกษตรกร
ได้รับ
ประโยชน์
(ราย)

งบประมาณ

ค่าวัสดุ

ค่าจ้าง
แรงงาน

ผลการพิจารณา
อนุมัติ

เกณฑ์การพิจารณา (ใส่เครื่องหมาย /)

จานวนรวม
เงิน

จ้าง
แรงงาน
ในชุมชน

สัดส่วน
ค่าจ้างแรงงาน
ตั้ ง แ ต่
ร้ อ ย ล ะ
30-49

ร้อยละ
50
ขึ้นไป

ความ
ครบถ้วน
การผลิต
การตลาด
การนาไปใช้
ประโยชน์

การใช้
ประ
โยชน์
ต่อ
เนื่อง

โครงการ
ไม่
ซ้าซ้อน

ดาเนิน
การได้
ทันที

เกณฑ์
มาตรฐา
นค่าจ้าง
แรงงาน
และวัสดุ
อุปกรณ์

แผน
ความ
เหมาะ
สมของ
แผนงาน/
เงิน

รวม

ลงชื่อ............................................เลขานุการฯ
ลงชื่อ............................................ประธานคณะอนุกรรมการฯ
(
)
(
)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ..............................................
ผู้ว่าราชการจังหวัด ..............................................
หมายเหตุ: กรณีแบบสรุปผลการพิจาณาโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด มีจานวนหลายแผ่น
จะต้องให้ประธาน และเลขานุการ ลงนามเอกสารทุกแผ่น

ความ
ครบถ้วน
ของเอกสาร
ประกอบ

อนุมัติ

ไม่
อนุมัติ
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ตัวอย่าง
แบบการขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์ต่อนายอาเภอ
ที่อยู่ .................................................
วันที่..............เดือน.....................พ.ศ ๒๕60
เรื่องขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์
เรี ย น นายอ าเภอ..............................................จั ง หวั ด ............................................
ข้าพเจ้า...................ในฐานะผู้รับมอบอานาจจาก................................................................
อายุ...................ปี สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที่................หมู่ท.ี่ ................. ซอย....................................
ถนน........................................... ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต.................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท์......................................
โทรสาร.............................................
๑.มีความประสงค์จะในการใช้ที่สาธารณประโยชน์
เขียนพรรณนาบรรยายถึง
- วัตถุประสงค์ในการใช้ที่ สาธารณประโยชน์ประจาตาบล เพื่อใช้ในโครงการ 9101 ตาม
รอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๒. การขอใช้งานและพื้นที่ที่ใช้
ระบุมติที่ประชุมของคณะกรรมการระดับชุมชน
ขนาดของพื้นที่ ที่ตั้ง และอาณาเขตติดต่อ
3. ระยะเวลาการใช้ ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. ถึง วันที่ เดือน พ.ศ.
4. ตัวแทนผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบในการใช้พื้นที่
นาย/นาง/นางสาว.......................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ
..............................................
(
)
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
*แนบหนังสือมอบอานาจและสาเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นคาขอ
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แบบ 9101-6
ตัวอย่าง
หนังสือยินยอมให้เข้าทาประโยชน์ที่ดิน
ที่อยู่ ...........................................
วันที่.......เดือน............พ.ศ. 2560
โดยหนังสือฉบับนี้(เจ้าของที่ดิน) ข้าพเจ้า .................................................. อายุ ......... ปี
เลขบั ต รประจ าตั ว ประชาชน .....................................เชื้ อ ชาติ ไทย สั ญ ชาติ ไทย อยู่ บ้ า นเลขที่
.................................
หมู่ที่............ถนน...........ตรอก.........../ซอย..............ตาบล………………อาเภอ................. จังหวัด..................
รหัสไปรษณีย.์ ...............
ได้ยินยอมให้ ชุมชน
หมู่บ้าน
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่ ........
ถนน
ตรอก/ซอย
ต าบล
อ าเภอ
จั ง หวั ด ..................
รหัสไปรษณีย์ ..........
เข้าทาประโยชน์ในเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. .....................(ระบุกิจกรรม) เนื้อที่ ............ ไร่ ในท้องที่ หมู่ที่ .............. ตาบล ...................
อาเภอ.............................................จังหวัด.............................. เอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดินประเภท .......................
(ระบุประเภทของเอกสารสิทธิ์) ระวาง............................... เลขที.่ ..............................พื้นที่ดินตามเอกสารสิทธิรวม
พื้นที.่ ...................................... ไร่
2. การยินยอมตามหนังสือฉบับนี้มีกาหนดระยะเวลา .............. ปี
3. ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริง หากข้อความเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายอมรับ
ผิดทางกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผู้ให้ความยินยอม
)
ผู้รับความยินยอม
)
พยาน
)
พยาน
)

หมายเหตุ : แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอมและสาเนากรรมสิทธ์ที่ดินด้วย
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แนวทางการดาเนินงานการขอใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ
๑.ที่ดินสาธารณะประโยชน์
ผู้ขอใช้จะต้องยื่นคาขอต่อนายอาเภอท้องที่เพื่อพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติลักษณะการ
ปกครองท้องที่พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
๒.ที่ราชพัสดุ
ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้ยื่นคาขอใช้ต่อสานักงานธนารักษ์พื้นที่ เมื่อได้รับความ
ยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วให้ทาความตกลงกับกรมธนารักษ์และให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุได้เมื่อ
ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว
๓.ที่ดินในเขตปฏิรูป
ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดินให้
ยื่นคาขอที่สานักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ตามแบบที่ ส.ป.ก. จังหวัดกาหนด
ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
๔.ที่ดินเอกชน
ยื่นขอความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองเป็นรายกรณีไป
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แบบ 9101-7
บันทึกข้อตกลง
การขอรับเงินอุดหนุนจากสานักงานเกษตรจังหวัด.............................................
“โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”
.................................................
บันทึกข้อตกลงนี้จัดทาขึ้น ณ
(สานักงานเกษตรจังหวัด.......)
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
ระหว่าง
(ชื่อเกษตรจังหวัด)
ตาแหน่ง
(เกษตรจังหวัด)
ในฐานะ
(ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร)
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้สนับสนุนงบประมาณ” ฝ่ายหนึ่ง กับ (ชื่อประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน) ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
(ชื่อกรรมการฯ ระดับชุมชน)
ตาแหน่ง
กรรมการฯ ระดับชุมชน
(ชื่อกรรมการฯ ระดับชุมชน)
ตาแหน่ง
กรรมการฯ ระดับชุมชน
(ชื่อกรรมการฯ ระดับชุมชน)
ตาแหน่ง
กรรมการฯ ระดับชุมชน
(ชื่อกรรมการฯ ระดับชุมชน)
ตาแหน่ง
กรรมการฯ ระดับชุมชน
ในฐานะ
กรรมการฯ ระดับชุมชน
ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ” อีกฝ่ายหนึ่ง
รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณ
1. จานวนโครงการของชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน
โครงการ
1.1 ชื่อโครงการ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม)
งบประมาณ ค่าแรงงาน
บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์
บาท
งบประมาณรวม
บาท
1.2 ชื่อโครงการ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม)
งบประมาณ ค่าแรงงาน
บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์
บาท
งบประมาณรวม
บาท
1.3 ชื่อโครงการ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม)
งบประมาณ ค่าแรงงาน
บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์
บาท
งบประมาณรวม
บาท
1.4 ชื่อโครงการ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม) )
งบประมาณ ค่าแรงงาน
บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์
บาท
งบประมาณรวม
บาท
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1.5 ชื่อโครงการ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม) )
งบประมาณ ค่าแรงงาน
บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์
บาท
งบประมาณรวม
บาท
1.6 ………………………………….
2. รวมงบประมาณจานวน
โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น
บาท
เพื่อเป็นข้อตกลงในการดาเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ทัง้ สองฝ่ายจึงทาบันทึก
ข้อตกลงโดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตกลงจะปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(1) หลังได้รับเงินจากโครงการ จะดาเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยผู้สนับสนุนงบประมาณ จ่ายเงินให้ผู้ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ โดยฝากเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของผูไ้ ด้รับการสนับสนุนงบประมาณ
(2) ในการดาเนินโครงการตามข้อ (1) จะถือปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศ/คาสั่งของคณะ
กรรมการบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
(3) หากไม่ดาเนินโครงการ หรือดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามข้อ (1) ผู้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณยินยอมรับผิดชาระเงินที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้วให้แก่ผู้สนับสนุนงบประมาณ โดยผู้สนับสนุนงบประมาณมิ
ต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใด
หากผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่ชาระเงินทีไ่ ด้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว ผูส้ นับสนุนงบประมาณ
สามารถดาเนินคดีได้ตามกฎหมาย
(4) เมื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจะรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้สนับสนุนงบประมาณทราบ และหากมีเงินเหลือจ่ายจะส่งคืนให้ผู้สนับสนุน
งบประมาณ โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สนับสนุนงบประมาณ ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ภายใน 10 วันหลังจากเสร็จสิน้ โครงการ
บันทึกข้อตกลงนีท้ าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และให้ถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจเนื้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ).....................................ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
(
)
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน....................................

(ลงชื่อ)....................................ผู้สนับสนุนงบประมาณ
(
)
เกษตรจังหวัด...................................

(ลงชื่อ).................................ผูไ้ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
(
)
กรรมการฯ ระดับชุมชน................................................

(ลงชื่อ)......................................พยาน
(
)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(ลงชื่อ)..................................ผูไ้ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
(
)
กรรมการฯ ระดับชุมชน................................................

(ลงชื่อ).....................................พยาน
(
)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)..................................ผูไ้ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
(
)
กรรมการฯ ระดับชุมชน................................................

(ลงชื่อ)..........................ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
(
)
กรรมการฯ ระดับชุมชน................................................
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แบบ 9101-8
สัญญายืมเงิน

“โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”
……………………………….
สัญญาฉบับนีจ้ ัดทาขึน้ ณ.....................................................................................................................
เมื่อวันที่...............เดือน................................พ.ศ.......................ระหว่าง...........................................................................
ตาแหน่ง...................................................ในฐานะ............................................................................................................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้ยืม” ฝ่ายหนึ่ง กับ..................................................ตาแหน่ง......................................................
ในฐานะ.........................................................ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ยืม” อีกฝ่ายหนึ่ง
รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณ
1) ชื่อโครงการ..................................................................................................................................
2) กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม)…………………………................................................................
3) กิจกรรม/วิธีการดาเนินการ..........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4) งบประมาณ.......................................................................................................................บาท
เพื่อเป็นข้อตกลงในการดาเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ทัง้ สองฝ่ายจึงทา
สัญญาขึ้น โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
ผู้ยืม ตกลงจะปฏิบัติภายใต้เงือ่ นไข ดังนี้
(1) หลังได้รับเงิน จะดาเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(1.1) ค่าแรงงาน จานวนเงิน........................................................................................บาท
(1.2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ จานวนเงิน..................................................................................บาท
โดยผู้ให้ยืมจะนาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้ยืม ชื่อบัญชี.....................................................
เลขที่บัญชี.......................................................
(2) ในการดาเนินโครงการตามข้อ (1) จะถือปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศ/คาสั่งที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
(3) หากไม่ดาเนินโครงการ หรือดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามข้อ (1) ผู้ยืมยินยอมรับผิดชาระเงิน
ที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้วให้แก่ผู้ให้ยืม โดยผู้ให้ยืมมิต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใด
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หากผู้ยืมไม่ชาระเงินที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว รวมทั้งค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่ผู้ให้ยืม
ผู้ยืมยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกาหนดนับแต่วันทีไ่ ด้รับเงินไปจากผู้ให้ยืม รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้ยืม
ดาเนินคดีได้ตามกฎหมาย
(4) เมื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ยืมจะรายงานผล
การดาเนินงานให้ผู้ให้ยืมทราบ พร้อมส่งเอกสารการใช้เงิน ภายใน 5 วัน และหากมีเงินเหลือจ่ายจะส่งคืน
โดยการนาฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้ยืม ชื่อบัญชี............................................................เลขที่บัญชี
.......................................................... ภายใน 5 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
สัญญาฉบับนีท้ าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และให้ถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจเนื้อความตามสัญญานีโ้ ดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ).......................................ผู้ยืม
(
)
ประธานกลุ่มสมาชิกในชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม)....................................

(ลงชื่อ)............................................ผู้ให้ยืม
(
)
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน.............................

(ลงชื่อ)......................................ผู้ยืม
(
)
กรรมการกลุ่มสมาชิกในชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม)...................................

(ลงชื่อ)............................................พยาน
(
)
ตัวแทนกลุ่มสมาชิกในชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม).......................

(ลงชื่อ)......................................ผู้ยืม
(
)
กรรมการกลุ่มสมาชิกในชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม).................................

(ลงชื่อ).............................................พยาน
(
)
ตัวแทนกรรมการฯ ระดับชุมชน.....................................
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คาแนะนาในการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทาโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
…………………………….
1. สานักงานเกษตรจังหวัด/อาเภอ
1.1 เตรียมข้อมูลกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรของ
ชุมชนเป้าหมาย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร เข้าร่วมเวทีชุมชน เพื่อร่วมนาเสนอข้อมูล องค์ความรู้ในเชิงพื้นที่ต่อชุมชน ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ ในการเขียนแผนงานโครงการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
1.2 แจ้งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เตรียมการด้านข้อมูลชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมเวทีตามแผนการจัดเวที
๒. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
ดาเนินการจัดเวทีชุมชน ในพื้นที่ของชุมชน เพื่อรวบรวมโครงการทีเกิดจากความต้องการของกลุ่ม
สมาชิกในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ โดยดาเนินการ
๒.๑ ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว/แจ้ง อปท. / กานัน และผู้ใหญ่บ้าน แจ้ งให้เกษตรกร
และผู้เกี่ยวข้องในชุมชนได้รับทราบ เพื่อเตรียมข้อมูลร่วมจัดเวทีชุมชน
๒.๒ ประสานงานสานักงานเกษตรอาเภอขอรับการสนับสนุนนักวิชาการเกษตร ผู้รู้ จาก
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ มาเสนอข้อมูลและให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน และกิจกรรม/โครงการที่เหมาะสมกับ
กลุม่ สมาชิกในชุมชน
๒.๓ การดาเนินการจัดเวทีชุมชน เพื่อรวบรวมปัญหา และความต้องการของชุมชน ควรมีการ
กาหนดบทบาทของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนให้ชัดเจน
- เลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ควรเป็นวิทยากรกระบวนการในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากปัญหา และความต้องการของชุมชน จัดทาเป็นงานกิจกรรมด้านการเกษตรของ
ชุมชน
- ควรเป็นผู้จดบันทึกข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอต่างๆ แล้วสรุปรายงานผลการจัดทา
เวที(ตามแบบฟอร์ม)
- นักวิชาการเกษตร และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุ ฒิด้านการเกษตร
ผู้ชานาญการต่างๆ จากหน่ วยงานราชการและองค์กรต่างๆ เป็นผู้ นาเสนอข้อมูล วิชาการที่เกี่ยวข้องและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน (ไม่ชี้นาโครงการ แต่ควรเป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้ตัดสินใจ)
- กลุ่มสมาชิกในชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้นาเสนข้อมูลและ
ปัญหาของชุมชน ร่วมวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการที่เป็นตามความต้องการของชุมชน ตามมติในเวทีชุมชน เสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
วิธีการน าเสนอในเวทีชุมชน ต้องให้ ทุกคนมีส่ ว นร่ว มในการเสนอข้อมูล ความเห็ น การวิเคราะห์ปัญหา และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาว
2.4 ท าการวิ พ ากษ์ แ ผน/โครงการแต่ ล ะหมู่ บ้ า นสรุ ป เป็ น ภาพรวมของต าบล เรี ย งล าดั บ
ความสาคัญโครงการ โดยพิจารณาจาก
2.4.1 โครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการที่กาหนด
2.4.2 เป็นการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของชุมชนส่วนใหญ่ของตาบล
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2.4.3 โครงการ/กิจกรรม มีความสมบูรณ์ มีรายละเอียดการดาเนินงาน แผนปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายเงิน
2.4.4 ความเป็นไปได้ของโครงการที่จะดาเนินการในชุมชน โดยชุมชน (ความยุ่งยาก
ซ้าซ้อน ความสามารถของสมาชิกในชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน)
2.4.5 ผลตอบแทนคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อชุมชนส่วนใหญ่
2.4.6 ความสามารถในการดาเนินการของสมาชิกในชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน ให้มี
ความยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 มติการจัดเวทีชุมชน ควรมี 3 ประเด็น
2.5.1 คัดเลือกและรับรองคณะกรรมการระดับชุมชน
2.5.2 มอบหมายผู้มีอานาจเบิกจ่ายเงิน
2.5 3 เห็นชอบกิจกรรม/โครงการของชุมชน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการ
บทบาทวิทยากรกระบวนการในการจัดทา
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ในการจั ด เวที ชุ มชนเพื่ อ จั ดท าโครงการ/กิจ กรรม เลขานุก ารคณะกรรมการฯ ระดั บชุ ม ชน
ที่เป็ นเจ้ าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรของสานักงานเกษตรอาเภอ จะทาหน้าที่เป็นวิทยากร กระบวนการ โดยมี
บทบาท ดังนี้
1. ดาเนินการจัดเวที/จัดประชุมแบบมีส่วนร่วม
2. เป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพการเกษตร/นโยบาย โครงการรัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจให้
ชุมชน สร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของ
3. กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดหรือแบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มปัญหา
4. เป็นผู้เปิดประเด็น – จับประเด็น สรุปประเด็นการอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 5.
เป็นพี่เลี้ยง – ที่ปรึกษา
6. ผู้ ป ระสานงาน/เชื่อ มโยงประสานงานระหว่า งกลุ่ ม อาชี พ องค์ ก รเกษตร กลุ่ มปั ญ หาที่ มี
ความคิดแตกต่างกัน เพื่อให้เป็นไปในทิศทาง/เป้าหมายเดียวกัน
7. ควบคุมเวลา/สถานการณ์ให้เหมาะสม
8. สร้างบรรยากาศในการประชุมให้เป็นกันเอง ให้เกียรติ ให้โอกาสซึ่งกันและกัน
9. จัดทารายงาน
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กรอบรูปแบบการจัดเวทีชุมชน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์
2. ผู้เข้าร่วมเวที
ตัวอย่างในการจัดเวทีชุมชน วันที่ .......... เดือน ...................................... พ.ศ. ............................
มีผู้เข้าร่วมจานวน .......... คน ตัวอย่างผู้เข้าร่วมเวที ประกอบด้วย
* คณะกรรมการบริหาร ศบกต.
* ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
* อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
* เกษตรกร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
* หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
3. วิธีการจัดเวที
* การกล่าวต้อนรับ
* การนาเสนอข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ข้อมูลกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน
* การนาเสนอ ตรวจสอบ ข้อมูลพื้นที่ จานวนคน สารวจวิเคราะห์ รับฟังความคิดเห็น และความต้องการ
ของชุมชน
* การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ/กิจกรรมให้ชุมชนระดมความคิดเห็น และนาเสนอข้อมูล
ในที่ประชุม โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดตัวอย่างเช่น การตั้งคาถาม ดังนี้
คาถามที่ 1. กิจกรรม/การดาเนินชีวิตที่ผ่านมาของชุมชน
คาถามที่ 2. อุปสรรค/ปัญหาที่ผ่านมาของชุมชน แนวทางการแก้ไข หรือพัฒนา
คาถามที่ 3. สิ่งที่เป็นศักยภาพของชุมชนหรือสิ่งที่ชุมชนภูมิใจ รวมถึงสิ่งที่ชุมชนคาดหวัง
* การประมวล สรุปผลมติที่ประชุม
* การวางแผนการดาเนินงาน
* รายงานผลสรุปการจัดเวทีตามแบบที่แนบ
- เรื่องเพื่อทราบ/วัตถุประสงค์
- การนาเสนอข้อมูลของผู้ร่วมจัดเวที และข้อเสนอความต้องการของชุมชน
- ข้อสรุปผลการจัดเวที
- มติที่ประชุม มอบหมายผู้รับผิดชอบ/กลุ่มในการดาเนินงาน
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แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน
รายชื่อผู้เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน
รายชื่อผู้เข้าร่วมเวทีชุมชน ชื่อชุมชน............................. อาเภอ..................................จังหวัด..............................
วันที่ ..............................................................................................................................................................
หมายเลขบั ต ร
ที่ ชื่อ-สกุล
องค์กร/ที่อยู่
โทรศัพท์
ลายเซ็น
ประชาชน

คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ...............................................................................
อาเภอ ............................................................................ จังหวัด .......................................................................
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ตัวอย่าง
แบบรายงานการจัดทาเวทีชุมชน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
1. รายนามผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ตามแบบรายชื่อผู้เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน ที่มีการลงลายมือชื่อไว้
2. มติที่ประชุม
2..1 ผลการคัดเลือกและรับรองคณะกรรมการระดับชุมชน โดยให้ระบุชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นประธาน รองประธาน กรรมการ และเลขานุการ
2..2 ผลการมอบหมายผู้มีอานาจเบิกจ่ายเงิน โดยระบุชื่อ และตาแหน่งในคณะกรรมการฯ ระดั บ
ชุมชน ของบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
2. 3 ผลการพิจารณาคัดเลือกและจัดลาดับความสาคัญโครงการ/กิจกรรมของชุมชน หรือของ
กลุ่ ม สมาชิ ก ในชุ ม ชน ตามหลั ก เกณฑ์ เ งื่ อ นไขโครงการ 9101 ตามรอยเท้ า พ่ อ ภายใต้ ร่ ม พระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยแยกเป็นแต่ละโครงการของชุมชน หรือของกลุ่มสมาชิกในชุมชน ตัวอย่าง
เช่น
โครงการลาดับที่ ......ชื่อชุมชน/กลุ่มสมาชิกในชุมชน ผู้เสนอโครงการ...................................
ชื่อโครงการ..............................
ชื่อกรอบแนวทางกิจกรรม..............(ภายใน 8 กลุ่มกิจกรรม/นอกเหนือ 8 กลุ่มกิจกรรม)
เหตุผลความจาเป็น
กิจกรรมหลักของโครงการ...............
วงเงินงบประมาณ...........................
จานวนสมาชิกในชุมชน/กลุ่มสมาชิกของชุมชนที่เสนอโครงการ
จานวนผู้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
โครงการลาดับที่ ......ชื่อชุมชน/กลุ่มสมาชิกในชุมชน ผู้เสนอโครงการ...................................
ชื่อโครงการ..............................
ชื่อกรอบแนวทางกิจกรรม..............(ภายใน 8 กลุ่มกิจกรรม/นอกเหนือ 8 กลุ่มกิจกรรม)
เหตุผลความจาเป็น
กิจกรรมหลักของโครงการ...............
วงเงินงบประมาณ...........................
จานวนสมาชิกในชุมชน/กลุ่มสมาชิกของชุมชนที่เสนอโครงการ
จานวนผู้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
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บช.01
รายละเอียดการจัดสรรเงิน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
สานักงานเกษตรจังหวัด......................................................
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
(ชื่อชุมชน)

อาเภอ

ชื่อบัญชีเงินฝาก
ธ.ก.ส.

สาขา

รวมทั้งสิ้น
จานวนเงินตัวอักษร (...........................................................................................)

จานวนเงิน
(บาท)
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บช.02
ใบสาคัญรับเงิน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ที.่ ....สานักงานเกษตรจังหวัด.(ระบุ)...................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า.....................................................................อยู่บ้านเลขที่.................................
ถนน.........................................ตาบล.............................อาเภอ..........................จังหวัด............................
ประธาน/กรรมการฯ ระดับชุมชน................(ชื่อชุมชน).................................อาเภอ..................................
ได้รับเงินจาก.................สานักงานเกษตรจังหวัด.(ระบุ)........................ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จานวนเงิน
บาท
สตางค์

รวม
จานวนเงินตัวอักษร (...........................................................................................)
ลงชื่อ...............................................ผู้รับเงิน
(............................................................)
ตาแหน่ง....................................................
ลงชื่อ..........................................ผู้จ่ายเงิน
(..........................................................)
ตาแหน่ง...................................................
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บช.03
สานักงานเกษตรจังหวัด..........................................................................
ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ณ วันที่..................................................
หน่วย : บาท
ลาดับ

คณะกรรมการฯ
อาเภอ
ระดับชุมชน (ชื่อชุมชน)

รวมทั้งสิ้น

รายการจ่าย

รายรับ
ค่าวัสดุ

ค่าแรง

คงเหลือ
รวม

หมายเหตุ
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บช.04
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
สานักงานเกษตรจังหวัด..........................................................
รายงานรายรับ-รายจ่าย
ณ วันที่ .................................................................
หน่วย : บาท
รายรับ :รับเงินสนับสนุนโครงการ
รวมรายรับ
รายจ่าย :ค่าวัสดุ
ค่าแรงงาน
รวมรายจ่าย
คงเหลือ ณ วันที่ ......................

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

หมายเหตุ 1. รายการจ่ายให้ระบุจานวนเงินเฉพาะกิจกรรมที่ดาเนินโครงการจริงในเดือน
2. รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้กรมส่งเสริม
การเกษตร ทราบภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
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บช.05
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
สานักงานเกษตรจังหวัด..........................................................
รายงานรายรับ-รายจ่าย
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท
รายรับ :รับเงินสนับสนุนโครงการ
รวมรายรับ
รายจ่าย :ค่าวัสดุ
ค่าแรงงาน
รวมรายจ่าย
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ

ทารายงานรับ-จ่าย ภาพรวมตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันสิ้นสุดโครงการ
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายใน 20 วัน หลังสิ้นสุดโครงการ

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
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บช.06

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
วัน เดือน ปี

รายละเอียดรายจ่าย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
จานวนเงินตัวอักษร (...........................................................................................)
ข้าพเจ้า............................................................................................................................................
กลุ่มสมาชิกในชุมชน............(ระบุชื่อกลุ่ม).............................ตาบล.............................................................
อาเภอ........................................................................ จังหวัด.....................................................................

.............................................(ลงชื่อ)
(.................................................)
วันที่...............................................

หมายเหตุ

- ลงชื่อผู้มีอานาจในการจ่ายเงินตามที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มสมาชิกในชุมชน
- ใช้แบบ บช.06 หรือตามแบบฟอร์มที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

๖๖

๖๗

๖๘

๖๙

๗๐
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ข้อชี้แจง
กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการ
พิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ
ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งในข้อเท็จจริงอาจ
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงาน
ดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการ
ดาเนินงาน
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
กลุ่มกิจกรรม
กิจกรรม
1. การผลิตพืชและพันธุ์พืช 1.1 พืชตระกูลถั่ว

1.2 ข้าวโพด
1.3 พืชผัก

ชนิด
1.1.1 ถั่วเขียวผิวมัน
1.1.2 ถั่วเหลือง
1.1.3 ถั่วเหลืองฝักสด
1.1.4 ถั่วลิสง
1.2.1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1.2.2 ข้าวโพดหวาน
1.3.1 พืชผักกินผล

1.3.2 พืชผักกินใบ

(1) พริก
(2) มะเขือเปาะ
(3) บวบเหลี่ยม
(4) มะระจีน
(5) กระเจี๊ยบเขียว
(6) ฟักทอง
(7) แตงกวา
(8) ถั่วพู
(9) ถั่วฝักยาว
(10) ฟักแฟง
(11) แตงโมน้าหยด
(12) แคนตาลูป-เมล่อน
(13) แตงไทย
(1) ผักชี
(2) กะเพรา
(3) โหรพา
(4) ผักบุ้งจีนในตะกร้า
(5) ชะอม
(6) กะหล่าปลี
(7) กวางตุ้ง
(8) คะน้า
(91) กุยช่าย
(10) ต้นอ่อนทานตะวัน
(11) ตะไคร้

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน

73

กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
กลุ่มกิจกรรม

กิจกรรม

ชนิด
1.3.3 พืชผักกินหัว

1.4 เห็ด

1.5 ไม้ดอกไม้ประดับ
1.6 สมุนไพร
1.7 ไม้ผลไม้ยืนต้น
1.8 พืชอาหารสัตว์

(1) ผักกาดหัว
(2) หอมแดง
(3) มันเทศ/มันญี่ปุ่น

1.4.1 การเพาะเห็ดถุง
1.4.2 เห็ดฟางในตะกร้า
1.4.3 เพาะเห็ดฟางกองเตี้ย
1.5.1 ดาวเรืองตัดดอก
1.5.2 อะโกนีมา
1.6.1 อัญชัญ
1.6.2 ข่า
1.7.1 กล้วยไข่
1.7.1 กล้วยน้าว้า
1.8.1 หญ้ากินนี่สีม่วง
1.8.2 หญ้าแพงโกล่า
1.8.3 ถั่วท่าพระสไตโล
1.8.4 หญ้ารูซี่

1.9 เกษตรผสมผสาน
2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

3. การจัดการศัตรูพืช

2.1 ปุ๋ยหมัก
2.2 น้าหมักชีวภาพ

2.2.1 สูตรผักและผลไม้
2.2.2 สูตรสัตว์

3.1 เชื้อราไตรโคเดอร์มา
3.2 เชื้อราบิวเวอเรีย
3.3 เชื้อราเมตาไรเซียม

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
กลุ่มกิจกรรม
4. ฟาร์มชุมชน

กิจกรรม

5. การผลิตอาหารและ
การแปรรูปผลผลิต

5.1 แปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารกล้อง
5.2 การผลิตพริกแกง
5.3 สับปะรดกวน
5.4 ผ้าทอมือและผลิตภัณฑ์

6. ปศุสัตว์

6.1 การเลี้ยงไก่ไข่
6.2 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
6.3 การเลี้ยงเป็ดเนื้อ
6.4 การเลี้ยงแพะเนื้อ
6.5การเลี้ยงสุกร (หมูหลุม)
6.6 การเลี้ยงจิ้งหรีด

7. ประมง

7.1 ปลาดุกในบ่อดิน
7.2 ปลาดุกในบ่อพลาสติก
7.3 ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
7.4 การเลี้ยงกบในกระชัง
7.5 การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์
7.6 การเลี้ยงปลานินในบ่อดิน

8. ปรับปรุงบารุงดิน

8.1 ปอเทือง
8.2 ถั่วพุ่ม
8.3 ถั่วพร้า

ชนิด

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
1. การผลิตพืชและพันธุ์พืช
ลาดับ กิจกรรม/ชนิดพืช
ต้นทุน/ปัจจัยการผลิตต่อไร่
เป็นเงิน(บาท)
ผลตอบแทน
พืชตระกูลถั่ว
1 ถั่วเขียวผิวมัน
- ค่าไถ 2 ครั้ง x 25๐ บาท
500
ผลผลิต 200 กิโลกรัมต่อไร่
- ค่าเมล็ดพันธุ์ 5 กิโลกรัม x 40 บาท
200
ราคาถั่วเขียวคละ
- ค่าไรโซเบียม 200 กรัม
20
จาหน่าย 35 บาทต่อกิโลกรัม
- ค่าปุ๋ยเคมี 25 กิโลกรัม x 20 บาท
500
เป็นเงิน 7,000 บาทต่อไร่
- ค่าสารเคมี
400
หักค่าต้นทุนการผลิต 3,620 บาท
- ค่าแรงงานปลูก/ดูแล/เก็บเกี่ยว
2,000
รวม
3,620
2 ถั่วเหลือง
- ค่าไถ 2 ครั้ง x 250 บาท
500
ผลผลิต 270 กิโลกรัมต่อไร่
- ค่าเมล็ดพันธุ์ 15 กิโลกรัม x 25 บาท
375
ราคาถั่วเหลืองคละ จาหน่าย 20 บาท
- ค่าไรโซเบียม 200 กรัม
20
ต่อกิโลกรัม
- ค่าปุ๋ยเคมี 20 กิโลกรัม x 20 บาท
400
เป็นเงิน 5,400 บาทต่อไร่
- ค่าสารเคมี
400
หักค่าต้นทุนการผลิต 3,695 บาทต่อไร่
- ค่าแรงงานปลูก/ดูแล/เก็บเกี่ยว
2000
คงเหลือรายได้สุทธิ 1,705 บาทต่อไร่
รวม
3,695
3 ถั่วเหลืองฝักสด
- ค่าไถ 2 ครั้ง x 250 บาท
500
ผลผลิต 800 กิโลกรัมต่อไร่
- ค่าเมล็ดพันธุ์ 12 กิโลกรัม x 80 บาท
960
ราคาถั่วเหลืองฝักสด จาหน่าย 20 บาท
- ค่าไรโซเบียม 200 กรัม
20
ต่อกิโลกรัม
- ค่าปุ๋ยเคมี 20 กิโลกรัม x 20 บาท
400
เป็นเงิน 16,000 บาทต่อไร่
- ค่าสารเคมี
400
หักค่าต้นทุนการผลิต 4,280 บาทต่อไร่
- ค่าแรงงานปลูก/ดูแล/เก็บเกี่ยว
2,000
คงเหลือรายได้สุทธิ 11,720 บาทต่อไร่
รวม
4,280
4 ถั่วลิสง
- ค่าไถ 2 ครั้ง x 250 บาท
500
ผลผลิต 260 กิโลกรัมต่อไร่
- ค่าไถยกร่อง
250
ราคาถั่วลิสงเปลือกแห้งคละ
- ค่าเมล็ดพันธุ์ 20 กิโลกรัม x 40 บาท
800
จาหน่าย 40 บาทต่อกิโลกรัม
- ค่าไรโซเบียม 200 กรัม
20
เป็นเงิน 10,400 บาทต่อไร่
- ค่าปุ๋ยคอก 1,000 กิโลกรัม x 2 บาท
2,000
หักค่าต้นทุนการผลิต 6,920บาท
- ค่าปุ๋ยเคมี 25 กิโลกรัม x 20 บาท
500
คงเหลือรายได้สุทธิ 3,930 บาทต่อไร่
- ค่าสารเคมี
400
- ค่าแรงงานปลูก/ดูแล/เก็บเกี่ยว
2,000
รวม
6,470
ข้าวโพด
1 ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
- ค่าเตรียมดิน (ไถ ชักร่อง )
800
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 900 กก./ไร่
- ค่าเมล็ดพันธุ์ 1 กก./ไร่
360
ราคาขาย (บาท/กก.) 7 บาท
- ค่าปลูก
250
รายได้ (บาท/ไร่) 6,300 บาท
- ค่าปุ๋ยเคมี
1,500
ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ 1,110 บาท
- ค่าสารเคมี (คุมวัชพืช , กาจัดวัชพืช )
480
- ค่าเก็บเกีย่ ว
800
- อื่นๆ
1,000
รวม
5,190
ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
1. การผลิตพืชและพันธุ์พืช
ลาดับ
2

กิจกรรม/ชนิดพืช
ข้าวโพดหวาน

1

พืชผัก
พริก

2

มะเขือเปาะ

3

บวบเหลี่ยม

4

มะระจีน

ต้นทุน/ปัจจัยการผลิตต่อไร่
- ค่าเตรียมดิน (ไถ 500 ชักร่อง 400)
- ค่าเมล็ดพันธุ์ 1 กก./ไร่
- ค่าปลูก
- ค่าปุ๋ยเคมี
ครั้งที่ 1 (860 บาท)
ครั้งที่ 2( 8600 บาท)
- ค่าสูบน้า
- ค่าสารเคมี (คุมวัชพืช 150 บาท , กาจัดวัชพืช 150 บาท)
- ค่าพ่นสารเคมี
- ค่าเก็บเกี่ยว (400 บาท/ตัน)
รวม

เป็นเงิน(บาท)
900
750
250
1,720
200
300
100
1,000
5,220

- ค่าต้นพันธุ์พริก 3,200 ต้น x 1 บาท
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
- ค่าปุ๋ยเคมี/ปุ๋ยคอก
- ค่าสารป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
- พลาสติกคลุมดิน (ถ้ามี)
รวม
- ค่าต้นพันธุ์มะเขือเปราะ 2,000 ต้น x 3 บาท
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
- ค่าปุ๋ยเคมี/ปุ๋ยคอก
- ค่าสารป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
- ค่าถุงหรือวัสดุที่บรรจุผลผลิต
รวม
- ค่าพันธุ์
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าค้าง
- ค่าปัจจัยการผลิต
1) ปุ๋ยเคมี
2) ปุ๋ยคอก
3) ค่าสารเคมี

3,200
1,200
5,000
3,000
2,000
1,500
15,900
6,000
1,200
5,000
3,000
2,000
500
17,700
1,200
800
2,000

รวม
- ค่าต้นพันธุ์มะระ
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าแรงงานในการห่อผล/เก็บเกีย่ วผลผลิต
- ค่าปุ๋ยเคมี/ปุ๋ยคอก
- ค่าไม้รวกสาหรับทาค้าง
- ค่าเชือกไนลอน
- ค่าตาข่าย
- ค่าถุงหรือวัสดุที่บรรจุผลผลิต
รวม

9,050
1,600
1,200
3,000
3,000
2,000
500
500
500
12,300

3,750
1,000
300

ผลตอบแทน
- ผลผลิต 2,200 กก./ไร่ x ราคาขาย 4.5 บาท/กก.)
- ราคาต้นข้าวโพดที่ขายได้ 300 บาท/ไร่
รวมรายได้ประมาณ 10,420 บาท/ไร่
- กาไรสุทธิ 5,200 บาท
หมายเหตุ :
1. เป็นราคาที่เกษตรขายส่งโรงงาน
2. หากขายตลาดบริโภคฝักสดราคาขายจะสูงกว่านี้
และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิต
ที่ออกสู่ท้องตลาด

ผลผลิต 2,000 กก./ไร่ x ราคาขาย 15 บาท/กก.
รวมรายได้ประมาณ 30,000 บาท/ไร่
หมายเหตุ : ราคาขายเป็นราคาเฉลีย่ จากหน้า
แปลงเกษตรกร ทั้งนี้ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาด

ผลผลิต 2,500 กก./ไร่ x ราคาขาย 12 บาท/กก.
รวมรายได้ประมาณ 30,000 บาท/ไร่
หมายเหตุ : ราคาขายเป็นราคาเฉลีย่ จากหน้า
แปลงเกษตรกร ทั้งนี้ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาด

ผลผลิตเฉลี่ยทั้งปี 1,550 กก./ไร่
ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ 15 บาท/กก.
รายได้โดยประมาณ 23,250 บาท
หมายเหตุ : ถ้าใช้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้เองต้นทุนด้าน
พันธุ์ปลูกจะลดลง ส่วนพันธุ์ลูกผสมต้นทุนด้านพันธุ์
จะสูงแต่ผลผลิตจะสูงและมีความสม่าเสมอกว่าพันธุ์
ที่เกษตรกรเก็บไว้เพื่อปลูกเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
ปฏิบัติดูแลรักษาของเกษตรกร
ผลผลิต 2,500 กก./ไร่ x ราคาขาย 15 บาท/กก.
รวมรายได้ประมาณ 37,500 บาท/ไร่
หมายเหตุ : ราคาขายเป็นราคาเฉลีย่ จากหน้า
แปลงเกษตรกร ทั้งนี้ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาด

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
1. การผลิตพืชและพันธุ์พืช
ลาดับ กิจกรรม/ชนิดพืช
5
กระเจี๊ยบเขียว

6

ฟักทอง

7

แตงกวา

8

ถั่วพู

9

ถัวฝักยาว

ต้นทุน/ปัจจัยการผลิตต่อไร่
เป็นเงิน(บาท)
- ค่าเมล็ดพันธุ์
1,000
- ค่าเตรียมดิน
2,500
- ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
6,000
- ค่าปุ๋ยเคมี
1,900
- ค่าสารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
1,600
รวม
13,000
- ค่าเมล็ดพันธุ์
640
- ค่าปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ จานวน 1,000 กก.
3,000
- ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15
2,100
- ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21
2,200
- ค่าฟางข้าวคลุมแปลง
500
- ค่าสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช
1,000
- ปุ๋ยทางใบ
500
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
2,000
รวม
11,940
- ค่าไถพรวนดิน
400
- ค่าเมล็ดพันธุ์แตงกวา จานวน 1 กระป๋อง (ขนาด 500 กรัม)
680
- ค่าปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ จานวน 1,000 กก.
3,000
- ค่าปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 จานวน 1 กระสอบ
1,100
- ค่าตาข่ายทาค้าง จานวน 15 ม้วน
1,350
- ฮอร์โมนและสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
1,500
- ถุงพลาสติกใส่ผลผลิตแตงกวา
500
- ค่าเครื่องสูบน้า จานวน 1 เครื่อง*
8,000
- ค่าระบบน้า (ท่อ พีวีซี)*
7,000
- ถังน้ายา 1 ถัง*
2,000
* คือ ต้นทุนคงที่ (จ่ายครั้งแรกเพียงครั้งเดียว)
17,000
รวมต้นทุนผันแปร
8,530
รวม
25,530
- ค่าเมล็ดพันธุ์
325
- ค่าเตรียมดิน
2,400
- ค่าปุ๋ยเคมี
2,400
- ค่าสารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
900
- ค่าอื่นๆ เช่น ไม้ปักค้าง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
4,300
รวม
10,325
- ค่าเมล็ดพันธุ์
600
- ค่าเตรียมดิน
1,200
- ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
2,000
- ค่าปุ๋ยเคมี/ปุ๋ยคอก
2,000
- ค่าสารป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
1,500
- ค่าไม้รวกสาหรับทาค้าง
1,500
- ค่าเชือกไนลอน
200
- ค่าถุงหรือวัสดุที่บรรจุผลผลิต
500
รวม
9,500

ผลตอบแทน
ผลผลิต 2,000 กก./ไร่ x ราคาขาย 12 บาท/กก.
รวมรายได้ประมาณ 24,000 บาท/ไร่

ผลผลิตประมาณ 3,000-5,000 กก./ไร่
ราคาขาย กก.ละ 8 บาท
รวมรายได้ประมาณ 24,000–40,000 บาท/ไร่
รายได้สุทธิ 12,060–28,060 บาท
หมายเหตุ ไม่มีค่าแรงงานเนื่องจากใช้แรงงาน
ในครัวเรือน

ผลผลิตประมาณ 4,000 กก./ไร่/รุ่น
ราคาหน้าฟาร์ม กก.ละ 5 บาท
ผลตอบแทน 20,000 บาท/รุ่น
หมายเหตุ
* ต้นทุนฝันแปร วัสดุที่ใช้สามารถใช้ได้
ถึง 5 ปี ใน 1 ปี สามารถปลูกได้
ประมาณ 3 ครั้ง รวมจานวน 15 ครั้ง
ดังนั้น ต้นทุนคงที่เฉลี่ย/รุ่น คือ 1,134 บาท
- ในรุ่นถัดไปไม่มีค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่
- ไม่มีค่าแรงงานเนื่องจากใช้แรงงานในครัวเรือน

ผลผลิต 2,000 กก./ไร่ x ราคาขาย 25 บาท/กก.
รวมรายได้ประมาณ 50,000 บาท/ไร่

ผลผลิต 1,500 กก./ไร่ x ราคาขาย 10 บาท/กก.
รวมรายได้ประมาณ 15,000 บาท/ไร่
หมายเหตุ : ราคาขายเป็นราคาเฉลี่ยจากหน้าแปลง
เกษตรกร ทั้งนี้ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณ
ผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาด

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
1. การผลิตพืชและพันธุ์พืช
ลาดับ กิจกรรม/ชนิดพืช
10 ฟักแฟง

11

12

13

14

15

แตงโมน้าหยด

แคนตาลูป - เมล่อน

แตงไทย

ผักชี

กะเพรา

ต้นทุน/ปัจจัยการผลิตต่อไร่
- ค่าเมล็ดพันธุ์
- ค่าปุ๋ย สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช ไม้ค้าง ฯลฯ

เป็นเงิน(บาท)
700
11,300

รวม
- ค่าเมล็ดพันธุ์
- ค่าเตรียมพื้นที่
- ปุ๋ยเคมี
- ค่าสารเคมีและฮอร์โมน
- พลาสติกคลุมแปลงและท่อน้า (ใช้งานได้ 2 รอบการผลิต)

12,000
500
800
1,800
1,200
6,000

รวม
- ค่าเมล็ดพันธุ์
- ค่าปุ๋ย สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช และอื่นๆ
- ค่าวัสดุทาค้าง พลาสติกคลุมดิน เชือก และวัสดุอื่นๆ

10,300
5,000
6,000
15,000

รวม
- ค่าเมล็ดพันธุ์
- ค่าเตรียมพื้นที่
- ปุ๋ยอินทรีย์ ปุย๋ เคมี และสารป้องกันกาจัดศัตรูพืช ฯลฯ
- พลาสติกคลุมแปลงและท่อน้า และอุปกรณ์ต่างๆ
(ใช้งานได้ 2 รอบการผลิต)

26,000
500
800
3,000
6,000

รวม
- ค่าเมล็ดพันธุ์
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าปัจจัยการผลิต
1)ปุ๋ยเคมี
2)ปุ๋ยคอก
3)สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
รวม
- ค่าเมล็ดพันธุ์
- ค่าปุ๋ยเคมี
- ค่าปุ๋ยคอก
- สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
- ค่าจ้างเหมาบริการทางการเกษตร (รถไถ)
- ค่าวัสดุในการหีบห่อ/บรรจุผลผลิต
รวม

10,300
750
1,200
980
1,000
1,000
4,930
300
1,000
3,000
1,500
2,000
850
8,650

ผลตอบแทน
ผลผลิตประมาณ 4,000 กก./ไร่
ราคาขาย กก.ละ 5 บาท
รายได้ประมาณ 20,000 บาท/ไร่
หมายเหตุ
- ไม่มีค่าแรงงานเนื่องจากใช้แรงงานในครัวเรือน
ผลผลิต จานวน 2,500 กิโลกรัม (ต่อ 1 รอบการผลิต)
ราคาจาหน่าย กิโลกรัมละ 8-10 บาท
รวมรายได้ประมาณ 20,000–25,000 บาท ต่อไร่
หมายเหตุ
- แตงโมสามารถปลูกได้ 3–4 ครั้ง/ปี แต่ละพืน้ ที่มีช่วงฤดู
ปลูกที่เหมาะสมต่างกัน เกษตรกรต้องวางแผนการปลูกให้
เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง
- พลาสติกคลุมแปลงและท่อน้า สามารถใช้งานได้มากกว่า
1 รอบการผลิต ขึ้นอยูก่ ับชั้นคุณภาพ
ผลผลิตเฉลี่ย 3,400 กิโลกรัมต่อไร่
ราคาเฉลี่ย 30 บาทต่อกิโลกรัม
ผลตอบแทนเฉลี่ย 102,000 บาทต่อไร่
หมายเหตุ
เป็นการปลูกนอกโรงเรือนจึงไม่มีค่าวัสดุโรงเรือน
และราคาผลผลิตขึ้นกับคุณภาพของผลผลิต
ผลผลิต จานวน 7,000-8,000 กิโลกรัมต่อไร่
ราคาจาหน่าย กิโลกรัมละ 4 บาท
รวมรายได้ประมาณ28,000–32,000 บาทต่อไร่
หมายเหตุ
- พลาสติกคลุมแปลงและท่อน้า สามารถใช้งาน
ได้มากกว่า 1 รอบการผลิต ขึ้นอยูก่ ับคุณภาพ
ผลผลิตผักชี 1,300-1,500* กก.X ราคาขาย 30** บาท/กก.
รวมรายได้ประมาณ 42,000 บาท
* ปริมาณผลผลิตขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา
** ราคาโดยเฉลีย่ หน้าแปลงเกษตรกร ทัง้ นี้
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด

ผลผลิต 7,000 กก. X ราคาขาย 10 บาท/กก.
รวมรายได้ประมาณ 70,000 บาท
หมายเหตุ : ราคาขายเป็นราคาเฉลีย่ จากหน้า
แปลงเกษตรกร ทั้งนี้ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาด

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
1. การผลิตพืชและพันธุ์พืช
ลาดับ กิจกรรม/ชนิดพืช
16 โหระพา

17

18

ผักบุ้งจีนในตะกร้า

ชะอม

ต้นทุน/ปัจจัยการผลิตต่อไร่
- ค่าพันธุ์ (เมล็ดพันธุ์)
- ค่าปุ๋ยเคมี
- ค่าปุ๋ยคอก
- สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
- ค่าจ้างเหมาบริการทางการเกษตร (รถไถ)
- ค่าวัสดุในการหีบห่อ/บรรจุผลผลิต
รวม
ครั้งที่ 1
- ค่าเมล็ดพันธุ์
-ตะกร้ามีรูแบบโปร่งๆขนาด 25x52x8.5cm.
(10 ใบx35 บาท)
- กระบะ ขนาดที่ซ้อนตะกร้าลงไปได้ (10ใบ X 60 บาท)
- มะพร้าวสับ (5 ถุง X10 บาท)
- ปุ๋ยน้าไฮโดรฯ A+B
- กระบะใหญ่ 34.2x54.4x15.5 cm. (10ใบ X100 บาท )
รวมครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
- ค่าเมล็ดพันธุ์
- มะพร้าวสับ (5 ถุง X10 บาท)
- น้าปุ๋ยไฮโดร A+B
รวมครั้งที่ 2
รวม
- ค่าต้นพันธุ์* (1 ไร่ ปลูกได้ประมาณ 1,000 ต้น)
ราคากิ่งพันธุ์ 10 บาท/ต้น
- ค่าปุ๋ยเคมี
- ค่าปุ๋ยหมัก/ชีวภาพ
- สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
รวม

19

20

กะหล่าปลี

กวางตุ้ง

- ค่าเมล็ดพันธุ์
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าปัจจัยการผลิต
1)ปุ๋ยเคมี
2)ปุ๋ยคอก
3)สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
รวม
- ค่าเมล็ดพันธุ์
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าปัจจัยการผลิต
1)ปุ๋ยเคมี
2)ปุ๋ยคอก
3)สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
รวม

เป็นเงิน(บาท)
1,000
4,000
3,000
1,500
2,000
1,000
12,500
100
350
600
50
150
1,000
2,250
100
50
150
300
2,550
10,000
900
800
2,525

ผลตอบแทน
ผลผลิต 1,875 กก. X ราคาขาย 15 บาท/กก.
รวมรายได้ประมาณ 28,125 บาท
หมายเหตุ : ราคาขายเป็นราคาเฉลีย่ จากหน้า
แปลงเกษตรกร ทั้งนี้ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาด
* ต่อรอบการผลิตประมาณ 3 เดือน
เมล็ดผักบุ้ง 1 กก. ได้ผลผลิตประมาณ 200* กก.
ราคาขาย 10** บาท/กก. รวมรายได้ ประมาณ 2,000 บาท
* ปริมาณผลผลิตขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา
** ราคาโดยเฉลีย่ หน้าแปลงเกษตรกร ทัง้ นี้
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิต
ที่ออกสู่ตลาด

เมล็ดผักบุ้ง 1 กก. ได้ผลผลิตประมาณ 200 กก.
ราคาขาย 10 บาท/กก. รวมรายได้ ประมาณ 2,000 บาท
หมายเหตุ ปริมาณผลผลิตและราคา เหมือนครั้งที่ 1

ผลผลิต 1,440 กก. X ราคาขาย 40 บาท/กก.
รวมรายได้ประมาณ 57,600 บาท/ปี
หมายเหตุ : ราคาขายเป็นราคาเฉลีย่ จากหน้า
แปลงเกษตรกร ทั้งนี้ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาด
* ต้นพันธุ์ใช้ครั้งเดียว สามารถเก็บเกี่ยวได้นาน

14,225
480
1,200
2,000
1,000
2,253
6,933
280
1,200
1,900
1,000
1,567
5,947

ผลผลิ ต กะหล่าปลี 1,400-1,500* กก.Xราคา
ขาย 8** บาท/กก.
รวมรายได้ประมาณ 11,600 บาท
*ผลผลิตประมาณของกะหล่าปลีพันธุ์เบา
**ราคาโดยเฉลี่ย ทั้งนี้ราคาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
ผลผลิตกวางตุ้ ง 2,500* กก.X ราคาขาย 10**
บาท/กก.
รวมรายได้ประมาณ 25,000 บาท
* ปริมาณผลผลิตขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา
** ราคาโดยเฉลีย่ หน้าแปลงเกษตรกร ทัง้ นี้
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิต
ที่ออกสู่ตลาด

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
1. การผลิตพืชและพันธุ์พืช
ลาดับ กิจกรรม/ชนิดพืช
21 คะน้า

22

23

24

25

26

กุยช่าย

ต้นทุน/ปัจจัยการผลิตต่อไร่
- ค่าเมล็ดพันธุ์
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าปัจจัยการผลิต
1)ปุ๋ยเคมี
2)ปุ๋ยคอก
3)สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
รวม
- ค่าพันธุ์ ใช้อัตรา 250-300 กก./ไร่
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าปัจจัยการผลิต
1)ปุ๋ยเคมี
2)ปุ๋ยคอก
3)สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
รวม

ต้นอ่อนทานตะวัน ครั้งที่ 1
- เมล็ดทานตะวัน
- ถาดเพาะ (8 ถาด x 45 บาท)
- ดินปลูก (2 ถุง x 20 บาท)
รวมครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
- เมล็ดทานตะวัน
- ดินปลูก (2 ถุง x 20 บาท)
รวมครั้งที่ 2
รวม
ตะไคร้
- ค่าต้นพันธุ์ *
- ค่าเตรียมดิน
- ปุ๋ยเคมี

ผักกาดหัว

หอมแดง

รวม
- ค่าเมล็ดพันธุ์
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าปัจจัยการผลิต
1)ปุ๋ยเคมี
2)ปุ๋ยคอก
3)สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
รวม
- ค่าพันธุ์ (200 กก./ไร่ X 28 บาท)
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าปัจจัยการผลิต
1)ปุ๋ยเคมี
2)ปุ๋ยคอก
3)สารเคมี
รวม

เป็นเงิน(บาท)
520
1,200
2,200
500
1,500
5,920
2,680
800
7,356
1,000
282
12,118
150
360
40
550
150
40
190
740
1,000
800
785

2,585
1,400
1,200
1,760
1,000
1,500
6,860
5,600
800
1,600
1,000
300
9,300

ผลตอบแทน
ผลผลิตผักชี 2,500* กก. X ราคาขาย 10** บาท/กก.
รวมรายได้ประมาณ 25,000 บาท
* ปริมาณผลผลิตขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา
** ราคาโดยเฉลีย่ หน้าแปลงเกษตรกร ทัง้ นี้
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิต
ที่ออกสู่ตลาด
ผลผลิตเฉลี่ยทั้งปี 3,000 กก./ไร่
ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ 20 บาท/กก.
รายได้โดยประมาณ 60,000 บาท
หมายเหตุ: รายได้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดูแลรักษา
ของเกษตรกร ปริมาณผลผลิตและราคาตลาดใน
ขณะนั้น
เมล็ดทานตะวัน 1 กก. สามารถผลิตต้น อ่อน
ทานตะวัน
ได้ 7 กก. (อัตราส่วน 1:7) ราคาขาย 100-130 บาท/กก.
รวมรายได้ประมาณ 700-910 บาท
เมล็ดทานตะวัน 1 กก. สามารถผลิตต้น อ่อนทานตะวัน
ได้ 7 กก. (อัตราส่วน 1:7) ราคาขาย 100-130 บาท/กก.
รวมรายได้ประมาณ 700-910 บาท

ผลผลิต 2,000 กก. X ราคาขาย 4-6 บาท/กก.
รวมรายได้ประมาณ 10,000บาท
หมายเหตุ : ราคาขายเป็นราคาเฉลีย่ จากหน้า
แปลงเกษตรกร ทั้งนี้ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาด
*ซื้อท่อนพันธุ์ครั้งเดียวสามารถใช้ได้ตลอด
ผลผลิตผักชี 4,000-6,000* กก.X ราคาขาย 8** บาท/กก.
รวมรายได้ประมาณ 40,000 บาท
* ปริมาณผลผลิตขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา
** ราคาโดยเฉลีย่ หน้าแปลงเกษตรกร ทัง้ นี้
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิต
ที่ออกสู่ตลาด
ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กก./ไร่
ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ 19.52 บาท/กก.
รายได้โดยประมาณ 39,040 บาท
หมายเหตุ: รายได้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดูแลรักษา
ของเกษตรกร ปริมาณผลผลิตและราคาตลาดใน
ขณะนั้น

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
1. การผลิตพืชและพันธุ์พืช
ลาดับ
27

กิจกรรม/ชนิดพืช
มันเทศ
/มันญี่ปุ่น

ต้นทุน/ปัจจัยการผลิตต่อไร่

เป็นเงิน(บาท)

- ค่าท่อนพันธุ์มันเทศ/มันเทศญี่ปุ่น
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าปัจจัยการผลิต
1)ปุ๋ยเคมี
2)ปุ๋ยคอก
3)สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช

880/10,000
1,800

รวม

5,280/14,400

900
500
1,200

ผลตอบแทน
ผลผลิตมันเทศ 1,500-3,500** กก.Xราคาขาย
11*** บาท/กก.
รวมรายได้ประมาณ 27,500บาท
ผลผลิตมันเทศญี่ปุ่น 1,500-3,500** กก.
X ราคาขาย 100-120**** บาท/กก.
รวมรายได้ประมาณ 275,000 บาท
*ราคาท่อนพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นฤดูแรก
สามารถเก็บท่อนพันธุ์ใช้ในฤดูถัดไปได้
** ปริมาณผลผลิตขึ้นอยู่กบั การดูแลรักษา
*** ราคาโดยเฉลี่ยหน้าแปลงเกษตรกร ทั้งนี้
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณ
ผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
****ราคาเกษตรกรจาหน่ายเอง(ตลาด
ท่องเที่ยว)ทั้งนี้ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด

เห็ด
1

2

3

1

การเพาะเห็ดถุง

เห็ดฟางในตะกร้า

เห็ดฟางกองเตี้ย

ไม้ดอกไม้ประดับ
ดาวเรืองตัดดอก

ประมาณการคานวณต้นทุน 1 โรงเรือน สาหรับการ
ผลิตดอกเห็ด
- ค่าโรงเรือน 1*2 เมตร พร้อมชั้นวางก้อน
- ค่าโรงเรือน 1*2 เมตร พร้อมชั้นวางก้อน
- ค่าน้าประปาและค่าไฟฟ้า

2,500
1,000
500

รวม
ประมาณการคานวณต้นทุน 2 ตะกร้า ต่อรุ่น
- ค่าวัสดุเพาะ (หัวเชื้อเห็ดฟาง,ก้อนเชื้อเห็ดเก่า,ฟางข้าว,
อาหารเสริม ฯลฯ)
- ค่าตะกร้า*
* ต้นทุนคงที่ (จ่ายครั้งแรกเพียงครั้งเดียว)
รวม
ประมาณการคานวณต้นทุนต่อตารางเมตร
- ค่าวัสดุเพาะ (หัวเชื้อเห็ดฟาง,ไส้นุ่น, อาหารเสริม ฯลฯ)
- ค่าพลาสติกใสหรือทึบ*
* ต้นทุนคงที่ (จ่ายครั้งแรกเพียงครั้งเดียว)

4,000

รวม

55

40
40

ผลผลิต 50 กก x 50 บาทต่อกก = 2,500 บาท
ผลตอบแทน 2,500 บาท
รอบที่ 2 เป็นต้นไป ไม่คิดค่าโรงเรือน (โรงเรือนมีอายุ
ประมาณ 2 ปี)
รอบการผลิตเพื่อจาหน่ายสด ประมาณ 3 เดือน
ผลผลิตประมาณ 1 กก./ตะกร้า/รุ่น ราคา กก.ละ 50 บาท
ผลตอบแทน 100 บาท/รุ่น
หมายเหตุ
ตะกร้าสามารถใช้ได้หลายครั้ง ดังนั้น
การเพาะเห็ดฟางในรุ่นที่ 2 จึงไม่มีค่าตะกร้า

80
30
25

- ค่าเตรียมดิน
- ค่าเมล็ดพันธุ์ (เมล็ดละ 8,700 x 1 บาท)
- ค่าปลูก
- ค่าปุ๋ย/ปุย๋ เคมี
- ค่าสารเคมี
- ค่าอุปกรณ์การเกษตร/ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (ถ้ามี)

2,000
8,700
800
1,200
2,000
3,800

- ค่าจ้างแรงงานในการเก็บเกีย่ ว
รวม

1,500
20,000

ผลผลิตประมาณ 1 กก./ตารางเมตร ราคา กก.ละ 50 บาท
ผลตอบแทน 100 บาท/ตารางเมตร/รุ่น
หมายเหตุ
ค่าพลาสติกใสหรือทึบสามารถใช้ได้หลายครั้ง
ดังนั้น การเพาะเห็ดฟางใน รุ่นที่ 2 จึงไม่มีค่าพลาสติก

- ดาวเรือง 1 ต้น เฉลี่ยเก็บดอกได้ตน้ ละ 5 ดอก 10-15 ครั้ง

หรือประมาณ 40-50 ดอกต่อต้น
- ผลผลิต 400,00 ดอก/ไร่
เฉลี่ยราคาดอกละ 0.40 x 400,000 = รายได้
160,000 บาท/ไร่
- สาหรับในช่วงเทศกาล หรือวันพระ หรือบางท้องที่
ดาวเรืองตัดดอกที่มีก้านช่อจะมีราคาสูงขึ้น ได้ถึง
ดอกละ 1-2 บาท

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน

82

กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
1. การผลิตพืชและพันธุ์พืช
ลาดับ กิจกรรม/ชนิดพืช
2
อโกลนีมา

1

พืชสมุนไพร
อัญชัน

2

ข่า

1

ไม้ผลไม้ยืนต้น
กล้วยไข่

ต้นทุน/ปัจจัยการผลิตต่อไร่
- ค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าต้นพันธุ์ ค่ากระถาง ค่าวัสดุปลูก
ค่ากาบมะพร้าวสับ ค่าปุ๋ย ค่าสารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าไฟฟ้า-น้า
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าเสื่อมโรงเรือน และอุปกรณ์ (ปั้มน้า เครื่องพ่นสารเคมี
รถยนต์ ตู้อบ โต๊ะวางต้นไม้)*ต้นทุนคงที่
รวม

เป็นเงิน(บาท)
160,000

ผลตอบแทน
ในพื้นที่ 1 ไร่สามารถ ปลูกได้ 8,000 กระถาง
ราคาขาย 40 บาท รายได้ 320,000 บาท
ต้นทุน 222,000 บาท มีรายได้ 98,000 บาท

24,000
12,000
26,000
222,000

ประมาณการต้นทุนการผลิตในพื้นที่ 1 ไร่
- ค่าเตรียมแปลง 2 ครั้งๆ ละ ๓๕๐ บาท
- ค่าปุ๋ยคอก ๓๐ ถุงๆ ละ ๒๐ บาท
- ค่าหลักไม้ไผ่ 130 ลาๆ ละ ๑๕ บาท
- ค่าไม้ไผ่ทาราว 40 ลาๆ ละ 4๐ บาท
- ค่าแรง ๒ คนๆ ละ ๓๐๐ บาทต่อวัน
- ค่าเมล็ดพันธุ์
- ค่าแผงตากขนาดมาตรฐาน 1x3x0.70 ม.
พร้อมตาข่ายไนล่อน พลาสติกใส
- วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เช่นถุงพลาสติก เชือก ถาด
โต๊ะคัดแยก ฯลฯ
รวม
-ค่าหัวพันธุ์ 350 กิโลกรัม./ไร่
- ค่าปุ๋ยอนทรีย์ 20 กิโลกรัม
- ค่าปุ๋ยคอก 350 กิโลกรัม
- ค่าถุงบรรจุ 400 ใบ
- ค่าปลูก
- ค่าเก็บเกี่ยว
- ค่าล้างตัดแต่ง
รวม

11,450
3,500
300
1,000
1,200
370
3,000
10,000
19,370

ประมาณต้นทุนต่อพื้นที่ 1 ไร่
ปีที่ 1
- ค่าต้นพันธุ์ 76 ต้นๆละ 15 บาท
- ค่าเตรียมแปลง/หลุมปลูก
- ค่าปุ๋ยคอก
- ค่าปุ๋ยเคมี
- ค่าไม้ค้าเครือ
ปีที่ 2
- ค่าปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก
- ค่าปุ๋ยเคมี
- อื่นๆ
ปีที่ 3
- ค่าปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก
- ค่าปุ๋ยเคมี
- อื่นๆ
รวม

7,000
1,140
1,760
1,140
2,200
760
4,340
1,140
2,200
1,000
4,340
1,140
2,200
1,000
15,680

700
600
1,950
1,600
2,400
200
3,000
1,000

เก็บผลผลิตดอกอัญชันได้เมื่ออายุ 45-60 วัน
ต้นละ 50-100 กรัม ต่อวัน จะได้ผลผลิตสดวัน
ละ 100 กิโลกรัม ขายสดกิโลกรัมละ 50-100
บาท มีรายได้ 5,000-10,000 บาท ต่อวันแต่
ต้องใช้แรงงานมาก **เกษตรกรจะไมเก็บทั้งหมด
แต่จะทยอยเก็บไปเรื่อยๆ วันละ 5-10 กิโลกรัม
เนื่องจากถ้าไม่ได้ขายสด ต้องใช้พื้นที่ในการตาก
แห้ง และเมือ่ ตากแห้งแล้วจะเก็บไว้ได้ โดยบรรจุ
ถุงละ 5 กิโลกรัม ขายได้ กิโลกรัมละ 350500 บาท (ดอกอัญชันสด 10 กิโลกรัมตาก
แห้งแล้วเหลือน้าหนัก 1 กิโลกรัม)
- ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กก./ไร่
- ราคาเฉลี่ย 250 บาท/กิโลกรัม
- รายได้ ประมาณ 50,000 บาท
- กาไร ประมาณ 30,630 บาท
* ราคาผลผลิตแปรผันตามท้องถิ่น

ปีที่ 1
ผลผลิต 76 เครือๆละ 8 กิโลกรัม
ราคาขาย 14 บาท/กิโลกรัมกาไรสุทธิ 1,512 บาท/ไร่
ปีที่ 2
ผลผลิต 228 เครือๆละ 8 กิโลกรัม
ราคาขาย 14 บาท/กิโลกรัม กาไรสุทธิ 21,196 บาท/ไร่
ปีที่ 3
ผลผลิต 228 เครือๆละ 7 กิโลกรัม ราคาขาย
14 บาท/กิโลกรัม กาไรสุทธิ 21,196 บาท/ไร่
พื้นที่ 1 ไร่ ลงทุน 3 ปี เป็นเงิน 15,680
มีรายได้ 56,392 บาท มีกาไร 40,712 บาท

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
1. การผลิตพืชและพันธุ์พืช
ลาดับ กิจกรรม/ชนิดพืช
2
กล้วยน้าว้า

1

2

3

พืชอาหารสัตว์
หญ้ากินนี่สีมว่ ง

หญ้าแพงโกล่า

ถั่วท่าพระสไตโล

ต้นทุน/ปัจจัยการผลิตต่อไร่
ประมาณต้นทุนต่อพื้นที่ 1 ไร่
ปีที่ 1
- ค่าต้นพันธุ์ 57 ต้นๆละ 15 บาท
- ค่าเตรียมแปลง/หลุมปลูก
- ค่าปุ๋ยคอก
- ค่าปุ๋ยเคมี
ปีที่ 2
- ค่าปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก
- ค่าปุ๋ยเคมี
- อื่นๆ
ปีที่ 3
- ค่าปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก
- ค่าปุ๋ยเคมี
- อื่นๆ
รวม
- ค่าจ้างเหมาเตรียมดิน
- ค่าวัสดุ
1) ค่าปุ๋ย
2) ค่าพันธุ์
- ค่าแรงงาน
1) ปลูก
2) กาจัดวัชพืช
3) เก็บเกี่ยว
รวม
- ค่าจ้างเหมาเตรียมดิน
- ค่าวัสดุ
1) ค่าปุ๋ย
2) ค่าพันธุ์
3) ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าแรงงาน
1) ปลูก
2) เก็บเกี่ยว
รวม
- ค่าจ้างเหมาเตรียมดิน
- ค่าวัสดุ
1) ค่าปุ๋ย
2) ค่าพันธุ์
- ค่าแรงงาน
1) ปลูก
2) กาจัดวัชพืช
3) เก็บเกี่ยว
รวม

เป็นเงิน(บาท)
5,955
855
1,760
1,140
2,200
4,340
1,140
2,200
1,000
4,340
1,140
2,200
1,000
14,635
400
1,330
120
150
400
423
2,823
420
1,862
150
450
240
590
3,712
400
450
120
120
200
1,000
2,290

ผลตอบแทน
ปีที่ 1
ผลผลิต 57 เครือๆละ 12 เครือ/หวี ราคาขาย 8
บาท/เครือ/หวี กาไรสุทธิ -483 บาทต่อไร่
ปีที่ 2
ผลผลิต 171 เครือๆละ 12 เครือ/หวี ราคาขาย
8 บาท/เครือ/หวี กาไรสุทธิ 12,076 บาทต่อไร่
ปีที่ 3
ผลผลิต 171 เครือๆละ 12 เครือ/หวี ราคาขาย
8 บาท/เครือ/หวี กาไรสุทธิ 12,076 บาทต่อไร่
พื้นที่ 1 ไร่ ลงทุน 3 ปี เป็นเงิน 14,920 มีรายได้
49,248 บาท มีกาไร34,328 บาท

ราคาจาหน่ายเสบียงสัตว์ไม่รวมค่าขนส่ง
1. หญ้าสด ประมาณ 1.50-3 บาท/กิโลกรัม
2. ถั่วสด ประมาณ 1.50-2 บาท/กิโลกรัม
3. หญ้าแห้ง ประมาณ 3-5 บาท/กิโลกรัม
4. ถั่วแห้ง ประมาณ 2.5-4 บาท/กิโลกรัม
5. หญ้าหมัก ประมาณ 1-1.5 บาท/กิโลกรัม
6. ถัวหมัก ประมาณ 2-2.5 บาท/กิโลกรัม

ราคาจาหน่ายเสบียงสัตว์ไม่รวมค่าขนส่ง
1. หญ้าสด ประมาณ 1.50-3 บาท/กิโลกรัม
2. ถั่วสด ประมาณ 1.50-2 บาท/กิโลกรัม
3. หญ้าแห้ง ประมาณ 3-5 บาท/กิโลกรัม
4. ถั่วแห้ง ประมาณ 2.5-4 บาท/กิโลกรัม
5. หญ้าหมัก ประมาณ 1-1.5 บาท/กิโลกรัม
6. ถัวหมัก ประมาณ 2-2.5 บาท/กิโลกรัม

ราคาจาหน่ายเสบียงสัตว์ไม่รวมค่าขนส่ง
1. หญ้าสด ประมาณ 1.50-3 บาท/กิโลกรัม
2. ถั่วสด ประมาณ 1.50-2 บาท/กิโลกรัม
3. หญ้าแห้ง ประมาณ 3-5 บาท/กิโลกรัม
4. ถั่วแห้ง ประมาณ 2.5-4 บาท/กิโลกรัม
5. หญ้าหมัก ประมาณ 1-1.5 บาท/กิโลกรัม
6. ถัวหมัก ประมาณ 2-2.5 บาท/กิโลกรัม

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
1. การผลิตพืชและพันธุ์พืช
ลาดับ กิจกรรม/ชนิดพืช
4
หญ้ารูซี่

1

ต้นทุน/ปัจจัยการผลิตต่อไร่
- ค่าจ้างเหมาเตรียมดิน
- ค่าวัสดุ
1) ค่าปุ๋ย
2) ค่าพันธุ์
- ค่าแรงงาน
1) ปลูก
2) กาจัดวัชพืช
3) เก็บเกี่ยว
รวม

เกษตรผสมผสาน
เกษตรผสมผสาน คานวนต้นทุนการผลิต ต่อพื้นที่ 10 ไร่
1. พืชผัก 3 ไร่
- ค่าพันธุ์ 2,000 บาท/ไร่
- ค่าปุ๋ยชีวภาพ 1,000 บาท/ไร่
2. ไผ่หวาน 3 ไร่
- ค่าพันธุ์ 3,000 บาท/ไร่
- ค่าปุ๋ยชีวภาพ 1,500 บาท/ไร่
3. พืชผักอื่นๆ 1 ไร่
- ค่าพันธุ์ 3,000 บาท/ไร่
- ค่าปุ๋ยชีวภาพ 1,000 บาท/ไร่
4. ปลาเบ็ญจพรรณ 3 ไร่
- ค่าพันธุ์ 5,000 บาท/ไร่
- ค่าอาหาร 20,000 บาท/ไร่
- ค่าดูแล 3,000 บาท/ไร่
รวม

เป็นเงิน(บาท)
400
1,330
120
150
400
423
2,823

6,000
3,000
9,000
4,500
3,000
1,000
15,000
60,000
9,000
110,500

ผลตอบแทน
ราคาจาหน่ายเสบียงสัตว์ไม่รวมค่าขนส่ง
1. หญ้าสด ประมาณ 1.50-3 บาท/กิโลกรัม
2. ถั่วสด ประมาณ 1.50-2 บาท/กิโลกรัม
3. หญ้าแห้ง ประมาณ 3-5 บาท/กิโลกรัม
4. ถั่วแห้ง ประมาณ 2.5-4 บาท/กิโลกรัม
5. หญ้าหมัก ประมาณ 1-1.5 บาท/กิโลกรัม
6. ถัวหมัก ประมาณ 2-2.5 บาท/กิโลกรัม

ผลผลิต 200 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาขาย 30 บาท/
กิโลกรัม รวม 18,000 บาท/รอบการผลิต
กาไรสิทธิ 9,000 บาท/รอบการผลิต
ผลผลิต 180 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาขาย 40 บาท/
กิโลกรัม รวม 21,600 บาท/ไร่/ปี
กาไรสิทธิ 8,100 บาท/ไร่/ปี
ผลผลิต 200 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาขาย 30 บาท/
กิโลกรัม รวม 6,000 บาท/รอบการผลิต
กาไรสิทธิ 2,000 บาท/รอบการผลิต
ผลผลิต 2,500 กิโลกรัม ราคาขาย 65 บาท/
กิโลกรัม รวม 162,500 บาท/รอบการผลิต
กาไรสิทธิ 78,500 บาท/รอบการผลิต

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ลาดับ
1

2

3

กิจกรรม/ชนิดพืช
ต้นทุน/ปัจจัยการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยหมัก
ประมาณการคานวณต้นทุนต่อปุ๋ยหมัก 1 ตัน
- วัสดุ เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง ซังข้าวโพด ทลายปาล์ม
ผักตบชวา กากอ้อย จานวน 1 ตัน
- สารเร่ง ซุปเปอร์ พด. 1 จานวน 1 ซอง
- มูลสัตว์ 200 กิโลกรัม
- ปุ๋ยยูเรีย 2 กิโลกรัม
รวม
น้าหมักชีวภาพ สูตรผักและผลไม้
(สูตรผักและผลไม้) - ผักหรือผลไม้ 40 กิโลกรัม
- กากน้าตาล 10 กิโลกรัม
- น้า 10 ลิตร
- สารเร่ง ซุปเปอร์ พด. 2 จานวน 1 ซอง
- ถังหมักขนาดความจุ 100 ลิตร
รวม
น้าหมักชีวภาพ สูตรสัตว์
(สูตรสัตว์)
- เศษปลาหรือหอยเชอรี่ 30 กิโลกรัม
- กากน้าตาล 10 กิโลกรัม
- น้า 10 ลิตร
- สารเร่ง ซุปเปอร์ พด. 2 จานวน 1 ซอง
- ถังหมักขนาดความจุ 100 ลิตร
รวม

เป็นเงิน(บาท)

ผลตอบแทน

1,500
400
24
1,924
40
50
300
390
150
50
300
500

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
3. การจัดการศัตรูพืช
ที่

1

2

ชนิดศัตรู
ธรรมชาติ
การจัดการ
ศัตรูพืช

การนาไปใช้

1. ใช้ควบคุมโรคพืชที่เกิดจากการทาลายของเชื้อรา เช่น เชื้อราไฟท็
อปธอร่า สเคลอโรเทียม พิเทียม ไรซ็อกโทเนีย ฟิวซาเรียม ไพริคูราเรีย
ฯลฯ ที่ทาให้เกิดโรคพืช
2. วิธีใช้
2.1 ใช้คลุกเมล็ด โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด 10 กรัม (1 ช้อน
แกง) ใส่น้า 10 มิลลิลิตร นาไปคลุกกับเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม เพื่อ
ควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ด และป้องกันรากพืชที่เพิ่งงอกไม่ให้ถูกเชื้อ
ราโรคพืชเข้าทาลาย สาหรับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว
ให้นาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการแช่น้า 1-2 คืน แช่ในน้าเชื้อไตรโคเดอร์มา
ประมาณ 0.5 ชั่วโมง (เชื้อ 1 กิโลกรัมต่อน้า 100 ลิตร เอาเฉพาะน้าสี
เขียว) และน้าเชื้อที่เหลือรดในช่วงการบ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว
2.2 ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด 1 กิโลกรัม ผสมกับรา 4 กิโลกรัม
เชื้อราไตรโคเดอร์
และปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัมคลุกเคล้าให้เข้ากันนาไป
มา
2.2.1 ผสมกับวัสดุปลูก อัตราเชื้อที่ผสมแล้ว 1 ส่วน วัสดุปลูก 4 ส่วน
2.2.2 รองก้นหลุม อัตรา 10 – 100 กรัมต่อหลุม ขึ้นกับขนาดของ
หลุม
2.2.3 หว่านในแปลงปลูก หรือรอบทรงพุ่ม อัตรา 50 – 100 กรัม ต่อ
ตารางเมตร
2.3. ฉีดพ่น โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด 100 กรัม ผสมน้า 20
ลิตร กรองเอาเฉพาะน้าฉีดพ่นหรือรดลงดินหรือวัสดุปลูก 10 – 20 ลิตร
ต่อ 100 ตารางเมตร (160-320 ลิตรต่อไร่) หรือฉีดพ่นบนพืช 5 –
10 ลิตรต่อต้น
2.4 ทาลาต้น ใช้เชื้อสด 1 กิโลกรัม ผสมน้า 1 ลิตร ฝุ่นแดง 0.5
กิโลกรัม คนให้เข้ากัน ทาบนลาต้นที่เป็นโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งได้ถาก
เปลือกแล้ว
1. เชื้อราบิวเวอเรียหรือเชื้อราขาว เป็นเชื้อราที่เข้าทาลายแมลงศัตรูพืช
ได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยอ่อน เพลีย้ ไก่แจ้ส้ม เพลี้ย
กระโดดสีน้าตาล แมลงหวี่ขาว หนอนห่อใบข้าว ด้วง ฯลฯ เชื้อราบิวเวอ
เรียสามารถทาลายทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลง
2. วิธีใช้
1. ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย 1 – 2 กิโลกรัมต่อน้า 20 ลิตร โดยแบ่งน้าเป็น 2
ส่วน นาเชื้อราผสมน้า 5 ลิตร (ส่วนที่ 1) ขยี้เบา ๆ ให้สปอร์สีขาว
ออกมาอยู่ในน้า กรองเอาน้าไปผสมกับน้าอีก 15 ลิตร (ส่วนที่ 2) ซึ่ง
ผสมสารจับใบไว้แล้ว
2. ให้น้าแปลงปลูกพืชประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนการพ่นเชื้อบิวเวอเรีย
เชื้อราบิวเวอเรีย
3. พ่นเชื้อราบิวเวอเรีย โดยพ่นให้ถูกตัวแมลงศัตรูพืชหรือบริเวณที่แมลง
อาศัย โดยพ่นในช่วงที่แมลงศัตรูพืชออกหากิน หรือเวลาเย็น ซึ่ง
สภาพแวดล้อมเหมาะต่อการงอกและเจริญเติบโตของเชื้อรา คือ สภาพ
ความชื้นสูงและแสงแดดอ่อน ๆ
4. หลังจากพ่นเชื้อราบิวเวอเรียแล้ว 5 – 7 วัน สารวจแปลงพืช หากยัง
พบแมลงศัตรูพืชพ่นเชื้อราบิวเวอเรียซ้า
เชื้อราบิวเวอเรียค่อนข้างอ่อนแอต่อแสงแดด และอุณหภูมิสูง เชื้อรามี
ประสิทธิภาพในสภาพที่มีความชื้น หากอุณหภูมิสูงกว่า 37 องศา
เซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ต่ากว่า 15 เปอร์เซ็นต์ เชื้อราหยุดการ
เจริญเติบโต

ต้นทุนการผลิต

200 บาท/หลอด 100
บาท/ขวด 45 บาท/
กิโลกรัม

200 บาท/หลอด 100
บาท/ขวด 45 บาท/
กิโลกรัม

วัสดุอุปกรณ์การผลิต
ขยาย
1. เมล็ดข้าวฟ่าง
2. ปลายข้าวสาร
3. หัวเชื้อไตรโคเดอร์มา
สาหรับขยาย
4. ชุดหม้อนึ่งความดันไอ
(หม้อนึ่งพร้อมเตาแก๊ส)
5. ตู้เขี่ยเชื้อ
6. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
7. ตะเกียงแอลกอฮอล์
8. กะละมัง
9. ถุงจีบ คอขวด ยาง ถุง
ร้อน สาลี ฟอยล์ น้ากลั่น
เข็มหมุด เข็มเขี่ยเชื้อ
แอลกอฮอล์
10. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ
(ในกรณีต้องการเก็บหัว
เชื้อหรือเชื้อพร้อมใช้เป็น
เวลานาน)

1. เมล็ดข้าวโพด
2. หัวเชื้อบิวเวอเรีย
สาหรับขยาย
3. ชุดหม้อนึ่งความดันไอ
(หม้อนึ่งพร้อมเตาแก๊ส)
4. ตู้เขี่ยเชื้อ
5. ตะเกียงแอลกอฮอล์
6. กะละมัง
7. ถุงจีบ คอขวด ยาง ถุง
ร้อน สาลี ฟอยล์ น้ากลั่น
เข็มหมุด เข็มเขี่ยเชื้อ
แอลกอฮอล์
8. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (ใน
กรณีต้องการเก็บหัวเชื้อ
หรือเชื้อพร้อมใช้เป็น
เวลานาน)

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
3. การจัดการศัตรูพืช
ที่

3

ชนิดศัตรู
ธรรมชาติ

การนาไปใช้

1. เชื้อราเมตาไรเซียมหรือเชื้อราเขียว ทาลายแมลงในดิน เช่น แมลงใน
กลุ่มด้วง เช่น ด้วงแรด ด้วงกินรากพืช หนอนด้วงหนวดยาว หนอนเจาะ
ลาต้นอ้อย ตั๊กแตน เพลี้ยกระโดด ปลวก โดยเข้าทาลายทั้งตัวอ่อนและ
ตัวเต็มวัย
2. วิธีใช้ (สาหรับกาจัดด้วงแรดมะพร้าว)
1. เตรียมกองปุ๋ยหมักขนาด 2*2*0.5 เมตร ทิ้งไว้จนวัสดุในกองปุ๋ยหมัก
สลายตัว 2. โรยเชื้อราเมตาไรเซียม ลงในกองปุ๋ยหมักให้ลึกจากผิวหน้า
เชื้อราเมตาไรเซียม ประมาณ 15 ซม. โดยโรยเชื้อให้ทั่ว อัตราเชื้อเมตาไรเซียม 1 กิโลกรัม
ต่อปุ๋ยหมัก 1 กอง ต่อแปลงปลูกมะพร้าว 2 ไร่
3. เพิ่มความชื้นในกองปุย๋ เพื่อให้เชื้อราเมตาไรเซียมเจริญเติบโตได้ดีโดย
การรดน้าปิดด้วยทางมะพร้าว เพื่อเก็บความชุ่มชื้นในกองปุ๋ยหมัก ซึ่งจะ
มีประสิทธิภาพกาจัดด้วงแรดได้นานประมาณ 6 - 12 เดือน

ต้นทุนการผลิต

200 บาท/หลอด 100
บาท/ขวด 45 บาท/
กิโลกรัม

วัสดุอุปกรณ์การผลิต
ขยาย
1. เมล็ดข้าวโพด
2. หัวเชื้อเมตาไรเซียม
สาหรับขยาย
3. ชุดหม้อนึ่งความดันไอ
(หม้อนึ่งพร้อมเตาแก๊ส)
4. ตู้เขี่ยเชื้อ
5. ตะเกียงแอลกอฮอล์
6. กะละมัง
7. ถุงจีบ คอขวด ยาง ถุง
ร้อน สาลี ฟอยล์ น้ากลั่น
เข็มหมุด เข็มเขี่ยเชื้อ
แอลกอฮอล์
8. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (ใน
กรณีต้องการเก็บหัวเชื้อ
หรือเชื้อพร้อมใช้เป็น
เวลานาน)

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
4. ฟาร์มชุมชน
ลาดับ
1

2

กิจกรรม/ชนิดพืช
ต้นทุน/ปัจจัยการผลิต
ฟาร์มชุมชน
ไร่นาสวนผสม
รูปแบบที่ 1
เขตพื้นที่ดอนอาศัยน้าฝน เนื้อที่ 5 ไร่
1. งบลงทุน
- ค่าปรับพื้นที่ สภาพดิน ยกร่อง ไร่ละ 5,000 บาท
- ค่าติดตั้งระบบการให้น้าไร่ละ 12,000 บาท
2. งบปัจจัยการผลิต
- มะม่วงยกร่อง 4 ไร่
- มะพร้าว บนคันรอบ 45 ต้น
- กล้วยน้าว้า บนรอ่ง 200 ต้น
- พริก ฟักเขียว แตงกวา 3 ไร่ (แซมมะม่วง)
- ปลานิลในร่องน้า
รวม
ไร่นาสวนผสม
รูปแบบที่ 2
เขตพื้นที่ลุ่มอาศัยน้าฝน เนื้อที่ 5 ไร่
1. งบลงทุน
- ค่าปรับพื้นที่ ไร่ละ 1,000 บาท
- ค่าติดตั้งระบบการให้น้าไร่ละ 12,000 บาท
2. งบปัจจัยการผลิต
- มะม่วง 2 ไร่
- ขนุน 2 ไร่
- มะพร้าวอ่อน 2 งาน
- กล้วยน้าว้า 50 ต้น
- อ้อยเคี้ยว 1 ไร่
- มะละกอ 1 ไร่
- ไผ่ตง 50 ต้น
3. ปรับพื้นที่ขุดสระ 2 งาน
รวม

เป็นเงิน(บาท)

25,000
60,000

ผลตอบแทน
ไร่นาสวนผสมสามารถปลูกพืชได้หลายชนิด โดยแบ่ง
พื้นที่ปลูกตามความต้องการของตลาด รวมทั้งดาเนิน
กิจกรรมการเกษตรอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น ปศุสัตว์
และประมง รวมต้นทุนทั้งสิ้น 147,750 บาท
รายได้ใน 3 ปีแรก ประมาณ 257,000 บาท

22,000
6,750
3,000
25,000
6,000
147,750

5,000
60,000

รวมต้นทุนทั้งสิ้น 102,590 บาท
รายได้ใน 4 ปีแรก ประมาณ 120,000 บาท

4,500
2,000
2,000
600
4,000
900
3,590
20,000
102,590

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
5. การผลิตอาหารและการแปรรูปผลผลิต
ลาดับ
1

2

3

3

กิจกรรม/ชนิดพืช
ต้นทุน/ปัจจัยการผลิต
การผลิตอาหารและการแปรรูปผลผลิต
โรงสีข้าวขนาดเล็ก ประมาณการคานวณต้นทุนต่อข้าวเปลือก 1 ตัน
(แปรรูปข้าว
- เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก (ขนาด 10 แรงม้า)
เปลือกเป็น
- เครื่องชั่งน้าหนัก ขนาด 500 กิโลกรัม
ข้าวสารกล้อง)
- เครื่องชั่งน้าหนัก ขนาด 15 กิโลกรัม
- เครื่องปิดผนึกถุงพลาสติก
- ข้าวเปลือกหอมมะลิ 1 ตัน
- ค่าแรงงานใส่กระสอบ และค่ารถ
- ค่าแรงงานสาหรับสีข้าว
- ค่าแรงงานบรรจุถุง
- ค่าถุงพลาสติกธรรมดา
- ค่าพลังงาน และอื่นๆ
รวม
การผลิตพริกแกง ประมาณการคานวณต้นทุนต่อพริกแกง 10 กิโลกรัม
- พริกขี้หนูแห้ง 1400 กรัม
- ข่า 1400 กรัม
- ตะไคร้หั่น 4,200 กรัม
- ผิวมะกรูดหั่น 280 กรัม
- หอมแดง 1,400 กรัม
- กระเทียม 350 กรัม
- ขมิ้น 200 กรัม
- กะปิ 700 กรัม
- เกลือ 70 กรัม
รวม
การผลิตข้าวเกรียบ - โรงเรือนผลิต
- อุปกรณ์การผลิต
- วัตถุดิบ (ในการผลิตข้าวเกรียบ 100 กิโลกรัม)
1) มันสาปะหลังสุก 70 กิโลกรัม
2) แป้งมัน 20 กิโลกรัม
3) แป้งสาลี 20 กิโลกรัม
4) เครื่องปรุงรส (เกลือป่น กระเทียม อื่นๆ)
5) เชื้อเพลิง
6) ค่าแรง
- บรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง ถุงพลาสติก
- เงินทุนหมุนเวียนกลุ่ม
- ส่งเสริมการขาย
รวม
สับปะรดกวน
ประมาณการคานวณต้นทุนต่อสับปะรดกวน 25 กิโลกรัม
- สับปะรด 100 กิโลกรัม
- น้าตาลทราย 4 กิโลกรัม
- แบะแซ 1.5 กิโลกรัม
- เกลือป่น
- กรดมะนาว
- ค่าแก๊ส
- ค่าแรงงาน
- ค่าขนส่ง
รวม

เป็นเงิน(บาท)
200,000
5,000
1,000
4,500
6,500
500
100
100
260
50
218,010
84
14
51
21
56
10
2
42
1
281
60,000
78,500

ผลตอบแทน
ต้นทุนผันแปร การผลิตข้าวสารกล้อง/ข้าวสารขาว
หนัก 1,000 กิโลกรัม มูลค่าการลงทุนเท่ากับ 7,510 บาท
กรณีผลิตข้าวสารกล้อง 1 ตัน จะได้ดงั นี้
(ค่าผลผลิต - ค่าลงทุน) = 10,560 - 7,510 บาท
กาไร = 3,050 บาท/ตัน
กรณีผลิตข้าวสารขาว 1 ตัน จะได้ดังนี้
(ค่าผลผลิต - ค่าลงทุน) = 9,260 - 7,510 บาท
กาไร = 1,750 บาท/ตัน

พริกแกง 10 กิโลกรัม ต้นทุน 281 บาท
ขาย 60 บาท ต่อกิโลกรัม เท่ากับ 600 บาท
กาไร 319 บาท

ข้าวเกรียบ 100 กิโลกรัม มูลค่าการผลิต 6,000 บาท
กาไร 2,500 บาท

500
300
700
1,500
100
400
31,500
15,000
2,500
191,000
100
52
25
5
10
50
260
98
600

ผลผลิตสับปะรดกวน 25 กิโลกรัม ราคา 36 บาท/กิโลกรัม
รวม 900 บาท
กาไรสุทธิ 300 บาท

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
5. การผลิตอาหารและการแปรรูปผลผลิต
ลาดับ กิจกรรม/ชนิดพืช
4
ผ้าทอมือและ
ผลิตภัณฑ์

ต้นทุน/ปัจจัยการผลิต
ประมาณการคานวณต้นทุนต่ออุปกรณ์ 1 ชุด
- กี่ 1 หลัง
- อุปกรณ์เดินด้าย
- ม้าเดินด้าย
- ม้าก็อบปี้ด้าย
- ม้าม้วนด้าย 2 อัน
- อุปกรณ์มัดหมี่
- อุปกรณ์การย้อมสีเคมี
- อุปกรณ์การย้อมสีธรรมชาติ
- ด้ายยืน 5 ลูก
- ด้ายพุ่ง 3 ลูก
- ไหมยืน 3 กิโลกรัม
- ไหมพุ่ง 7 กิโลกรัม
- ฟืม 5 อัน
- กระสวย 20 ลูก
- หลักเปีย
- อุปกรณ์การผลิตผลิตภัณฑ์
1) จักรอุตสาหกรรม 1 หลัง
2) อุปกรณ์ตัดเย็บ 1 ชุด
รวม

เป็นเงิน(บาท)

ผลตอบแทน

5,000
2,500
5,000
1,500
1,000
3,000
10,000
8,000
5,000
3,000
4,200
8,400
6,000
2,400
2,500
5,000
5,000
77,500

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
6. ปศุสัตว์
ลาดับ
1

2

3

4

5

กิจกรรม/ชนิดพืช
ต้นทุน/ปัจจัยการผลิต
ปศุสัตว์
การเลี้ยงไก่ไข่
ต้นทุนการผลิตต่อรอบ 1ปี
- แม่พันธุ์ไก่ไข่ 200 ตัว
- ค่าอาหาร
รวม
การเลี้ยงไก่
ปีที่ 1
พื้นเมือง
- พันธุ์แม่ไก่พื้นเมือง จานวน 8 ตัว
- พันธุ์พอ่ ไก่พื้นเมือง จานวน 1 ตัว
ปีที่ 2
- อาหารข้น/วัสดุอาหารสัตว์ทอ้ งถิ่น
- ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์
ปีที่ 3
- อาหารข้น/วัสดุอาหารสัตว์ทอ้ งถิ่น
- ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์
รวม
การเลี้ยงเป็ดเนื้อ - พันธุ์เป็ด จานวน 500 ตัว
- อาหารสัตว์ต่อปี
- ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์
- ค่าวัสดุปรับปรุงโรงเรือนและวัสดุการเกษตร
รวม
การเลี้ยงแพะเนื้อ ปีที่ 1
- พันธุ์แม่แพะ จานวน 20 ตัว
- พันธุ์พอ่ แพะ จานวน 1 ตัว
- ค่าทาแปลงหญ้า 2 ไร่
ปีที่ 2
- ปุ๋ยใช้แปลงหญ้า
- อาหารข้น/วัสดุอาหารสัตว์ทอ้ งถิ่น
- ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์
ปีที่ 3
- ปุ๋ยใช้แปลงหญ้า
- อาหารข้น/วัสดุอาหารสัตว์ทอ้ งถิ่น
- ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์
รวม
การเลี้ยงสุกร
ปีที่ 1
(หมูหลุม)
- พันธุ์แม่หมู จานวน 20 ตัว
- พันธุ์พอ่ หมู จานวน 1 ตัว
- ค่าทาแปลงหญ้า 2 ไร่
ปีที่ 2
- ปุ๋ยใช้แปลงหญ้า
- อาหารข้น/วัสดุอาหารสัตว์ทอ้ งถิ่น
- ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์
ปีที่ 3
- ปุ๋ยใช้แปลงหญ้า
- อาหารข้น/วัสดุอาหารสัตว์ทอ้ งถิ่น
- ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์
รวม

เป็นเงิน(บาท)

50,000
90,000
140,000
576
360

ผลตอบแทน
แม่พันธุ์ไก่ไข่ 1 ตัว สร้างรายได้ 1,080 บาท
รวมรายได้ 200 ตัว x 1,080 เท่ากับ 216,000 บาท
กาไรสุทธิ 76,000 บาท
โดยทั่วไปใช้ต้นทุนการผลิต ประมาณ 44 บาท/กิโลกรัม
สรุปรอบ 3 ปี ได้กาไรประมาณ 5,159 บาท
ทั้งนี้ ต้นทุนการผลิตไก่พื้นเมืองจะขึ้นอยู่กับปัจจัยการ
ผลิตของแต่ละรายในแต่ละจังหวัด/ภาค

4,500
3,000
4,500
3,000
15,936
15,000
46,106
10,000
5,000
76,106
60,000
5,000
3,000

เป็ดเนื้ออายุ 2 เดือน (โตเต็มพี่พร้อมจาหน่าย)
จานวน 100 ตัว/สัปดาห์ น้าหนักเฉลี่ยตัวละ 2.5
กิโลกรัมๆละ 80 บาท เป็นเงิน 20,000 บาทต่อสัปดาห์

โดยทั่วไปใช้ต้นทุนการผลิต ประมาณ 60 บาท/กิโลกรัม
สรุปรอบ 3 ปี ได้กาไรประมาณ 112,000 บาท
ทั้งนี้ ต้นทุนการผลิตไก่พื้นเมืองจะขึ้นอยู่กับปัจจัยการ
ผลิตของแต่ละรายในแต่ละจังหวัด/ภาคจะไม่เท่ากัน

1,000
4,500
3,000
1,000
4,500
3,000
85,000
48,000
4,000
3,000

โดยทั่วไปใช้ต้นทุนการผลิต ประมาณ 65 บาท/กิโลกรัม
สรุปรอบ 3 ปี ได้กาไรประมาณ 168,000 บาท
ทั้งนี้ ต้นทุนการผลิตไก่พื้นเมืองจะขึ้นอยู่กับปัจจัยการ
ผลิตของ แต่ละรายในแต่ละจังหวัด/ภาคจะไม่เท่ากัน

1,000
4,500
3,000
1,000
4,500
3,000
72,000

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
6. ปศุสัตว์

1

การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
การเลี้ยงจิ้งหรีด จิ้งหรีดเลี้ยงได้ปีละ 5 รุ่น/บ่อ
ปีที่ 1
- โรงเรือน ขนาด 4x 10 เมตร
- วัสดุการเลี้ยง เทปกาว ตาข่ายปิด ถาดไข่ และ
ภาชนะเลี้ยง
- ค่าพันธุ์จิ้งหรีด
- ค่าอาหารจิ้งหรีด
ปีที่ 2-5
- ค่าหารจิ้งหรีด 3 กิโลกรัม x 5 รุ่น
รวม

25,000
300
250
450
450
26,450

ปีที่ 1
ผลผลิตที่ได้ 5 กิโลกรัม/บ่อ/5 รุ่น
ราคากิโลกรัมละ 100 บาท
มีรายได้ 2,500 บาท/บ่อ/ปี
ปีที่ 2
ผลผลิตที่ได้ 5 กิโลกรัม/บ่อ/5 รุ่น
ราคากิโลกรัมละ 100 บาท
มีรายได้ 2,500 บาท/บ่อ/ปี

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
7. ประมง

ลาดับ
1

2

3

4

5

6

กิจกรรม/ชนิด
พืช
ประมง
เลี้ยงปลาดุก
ในบ่อดิน

ต้นทุน/ปัจจัยการผลิตต่อ 1 บ่อ

เป็นเงิน(บาท)

- ค่าพันธุ์ปลาดุก 40,000 ตัว
- ค่าอาหาร จานวน 9,600 กิโลกรัม
- ค่าปูนขาว 100 กิโลกรัม

40,000
240,000
250
280,250

เลี้ยงปลาดุกใน
บ่อพลาสติก

รวม
ประมาณการต้นทุนต่อรุ่น
- ค่าพันธุ์ปลาดุก ขนาด 5-7 เซนติเมตร จานวน 800 ตัว
- ค่าอาหาร จานวน 175 กิโลกรัม

4,300

เลี้ยงปลาดุก
ในบ่อซีเมนต์

รวม
ประมาณการต้นทุนต่อรุ่น
- ค่าพันธุ์ปลาดุก ขนาด 5-7 เซนติเมตร จานวน 600 ตัว
- ค่าอาหาร จานวน 130 กิโลกรัม

3,200

เลี้ยงกบ
ในกระชัง

รวม
ประมาณการต้นทุนต่อกระชัง
- ลุกกบอายุ 30-45 วัน จานวน 900 ต้ว
- ค่าอาหารกบ จานวน 270 กิโลกรัม

8,100

เลี้ยงกบ
ในบ่อซีเมนต์

รวม
ประมาณการต้นทุนต่อบ่อ (1 รุ่น /บ่อ)
- ลุกกบอายุ 30-45 วัน จานวน 1,200 ตัว
- ค่าอาหารกบ จานวน 360 กิโลกรัม

การเลี้ยงปลานิล
ในบ่อดิน

รวม
ประมาณการต้นทุนการเลี้ยง
- ค่าพันธุ์ปลา 3,500 ตัว
- ค่าอาหารเม็ดสาเร็จรูป 1,800 กิโลกรัม
- ค่าปูนขาว 100 กิโลกรัม
รวม

800
3,500

600
2,600

1,350
6,750

1,800
9,000

ผลผลิต ประมาณ 8,000 กิโลกรัม/ไร่
ปลาดุก ขนาด 3-5 ตัว/กิโลกรัม
ราคาเฉลี่ย ประมาณ 40 บาท/กิโลกรัม
รายได้รวม 320,000 บาท กาไร 39,750 บาท
อัตราการรอดตาย 80% ผลผลิต 680 ตัว (5 ตัว/กิโลกรัม)
รวมผลผลิต 135 กิโลกรัม เป็นเงิน 6,075 บาท
กาไรต่อรุ่น 1,775 บาท

อัตราการรอดตาย 85% ผลผลิต 500 ตัว (5 ตัว/กิโลกรัม)
รวมผลผลิต 100 กิโลกรัม เป็นเงิน 4,500 บาท
กาไรต่อรุ่น 1,300 บาท

อัตราการรอดตาย 80%
ผลผลิต 720 ตัวx 0.25 กิโลกรัม x 60 บาท/กิโลกรัม
รวม 10,800 บาท
กาไร 2,700 บาท/กระชัง
อัตราการรอดตาย 80%
ผลผลิต 960 ตัวx 0.25 กิโลกรัม x 60 บาท/กิโลกรัม
รวม 14,400 บาท
กาไร 3,600 บาท/กระชัง

10,800
1,750
45,000
250

ผลผลิตประมาณ 1,500 กิโลกรัม/ไร่
น้าหนัก 0.5-0.7 กิโลกรัม/ตัว
ราคาเฉลี่ยประมาณ 47 บาท/กิโลกรัม
รวม 70,500 บาท กาไร 23,500 บาท

47,000

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
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กรอบแนวทางกิจกรรมสาหรับชุมชนประกอบการพิจารณาจัดทาโครงการ
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
8. ด้านการปรับปรุงบารุงดิน

1

กิจกรรม/ชนิด
พืช
ปรับปรุงบารุง
ดิน
ปอเทือง

2

ถั่วพุ่ม

3

ถั่วพร้า

ลาดับ

ต้นทุน/ปัจจัยการผลิตต่อราย
- ค่าเมล็ดพันธุ์ จานวน 5 กิโลกรัมๆ ละ 25 บาท
- ค่าเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์
- ค่าไถ
- ค่าปุ๋ยเคมี
รวม
- ค่าเมล็ดพันธุ์ จานวน 8 กิโลกรัมๆ ละ 25 บาท
- ค่าเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์
- ค่าไถ
- ค่าปุ๋ยเคมี
รวม
- ค่าเมล็ดพันธุ์ จานวน 10 กิโลกรัมๆ ละ 25 บาท
- ค่าเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์
- ค่าไถ
- ค่าปุ๋ยเคมี
รวม

เป็นเงิน(บาท)

ผลตอบแทน

125
200
250
50
625
200
200
250
50
700
250
200
250
50
750

ข้อชี้แจง กรอบแนวทางกิจกรรม ทั้ง 8 กิจกรรม เป็นข้อมูลรายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่อหน่วย (ต่อรายหรือต่อไร่) เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับชุมชนนาไปประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดโครงการงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทาโครงการฯ ทั้งนี้ รายการต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึง่ ในข้อเท็จจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของการดาเนินงานดังนั้น ชุมชนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน

