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 ในปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ ด าเนินงานโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 1)โครงการการจัดท าตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ
ของการน าผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร 2)โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเกษตรกรที่ ได้ รั บการช่วย เหลือตามโครงการจัดที่ ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  
3)โครงการการยกระดับคุณภาพความปลอดภัยในการผลิตพืชผัก (ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี และคื่นช่าย)  
เพ่ือเข้าสู่ตลาด Modern Trade 4)โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 5)โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ.6)โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร .และ  
7)กิจกรรมการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์  

 ดังนั้น กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย  กองแผนงานและวิชาการ จึงได้จัดท าคู่มือ 
การด าเนินงานโครงการ เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินงานส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นแนวทาง 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายโครงการ  
ที่ก าหนดไว้ 
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แผนงานพ้ืนฐานด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร
1.1 โครงการการจัดท าตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการน าผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร 
1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดิน 

ท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
1.3 โครงการการยกระดับคุณภาพความปลอดภัยในการผลิตพืชผัก (ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี 

และค่ืนช่าย) เพ่ือเข้าสู่ตลาด Modern Trade 

2. กิจกรรมการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

1



โครงการการจัดท าตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการน าผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 

กรมวิชาการเกษตร 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจด้าน

พัฒนาการผลิต โดยมีภารกิจหลักในด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตรและปัจจัยการผลิต 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  การผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร บริการวิ เคราะห์ ทดสอบ 
ตรวจสอบ รับรอง มาตรฐานสินค้าพืช รวมทั้งให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับดิน น้้า ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต 
และผลิตภัณฑ์พืช เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชเพ่ือพัฒนาผลผลิตพืช ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคตาม มาตรฐานสากล และเพ่ือให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผลจากการ
ด้าเนินงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรท้าให้ได้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตพืชที่สามารถแก้ปัญหาด้านการผลิต
พืชของเกษตรกรได้ ในการจัดท้าค้ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตรภายใต้กรอบการ
ประเมินผลมิติภายนอกจึงได้ก้าหนดให้มีตัวชี้วัดตัวชี้วัดระดับความส้าเร็จของการน้าผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด้าเนินงานตามภารกิจของ
กรมวิชาการเกษตร โดยส้านักผู้เชี่ยวชาญท้าหน้าที่ในการก้ากับดูแลตัวชี้วัดและกลุ่มวิเคราะห์การใช้ผลงานวิจัย 
กองแผนงานและวิชาการท้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล 

ตัวชี้วัดระดับความส้าเร็จของการน้าผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
เกษตร ได้ถูกก้าหนดให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการประเมินผลการด้าเนินงามตามภารกิจของกรม ซึ่งมี
วัตถุประสงค์คือการน้าผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปขยายผลสู่ เกษตรกร นักวิชาการภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ประชาชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ น้าผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้
ประโยชน์เพ่ือพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย การจัดท้าค้ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับ
สถาบัน/กอง/ส้านัก ประจ้าปีงบประมาณ 2564 มีรับการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับความส้าเร็จของการน้า
ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรเพ่ือเป็นตัวชี้วัดหน่วยงานจ้านวน 19 
หน่วยงาน และกรมได้จัดสรรงบประมาณในการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพ
งานวิชาการเกษตร แผนงานพื้นฐาน : ผลผลิตบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร  
 
2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือขยายผลองคค์วามรู้จากงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมาย (เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร  
เกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชน นักวิชาการภาครัฐและเอกชน) เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศ 
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3. ตัวช้ีวัดโครงการ (Output)  

1. จ้านวนผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรได้น้าใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเกษตร จ้านวน 17 เรื่อง 
2. มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร เกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชน นักวิชาการ 

ภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ้านวน 1,100 ราย  
  
4. ระยะเวลา  
 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย.2564 
 
5. ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 
 5.1 กองแผนงานและวิชาการก้าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงาน
ระดับสถาบัน/กอง/ส้านัก พร้อมแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ 
 5.2 หน่วยงานพิจารณาคัดผลงานวิจัยเพ่ือเป็นตัวชี้ วัดของหน่วยงานพร้อมทั้งจัดท้าแผนและ
งบประมาณส้าหรับการขยายผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 5.3 กองแผนงานและวิชาการรวมรวบแผนงานและงบประมาณเพ่ือเสนอกรมพิจารณาอนุมัติแผนและ
งบประมาณ 
 5.4 กองแผนงานและวิชาการแจ้งเวียนแผนและชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 
 5.5 หน่วยงานด้าเนินงานขยายผลงานวิจัยตามแผนงานที่กรมพิจารณาอนุมัติและรายงานผลการ
ด้าเนินงานให้กองแผนและวิชาการตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
 5.6 กองแผนงานและวิชาการสรุปผลการด้าเนินงานและเอกสารตรวจสอบหลักฐานตามเงื่อนไข
ตัวชี้วัดเพ่ือเสนอกรม  
 
6. งบประมาณ  
 จ้านวน 4,341,000 บาท  
 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรสามารถแก้ปัญหาและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรของ 
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงาน 

นางสาวธัญมน สังข์ศิริ ต้าแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน กองแผนงานและวิชาการ 

 
 

3



 
 

ค ำอธิบำยและแนวทำงกำรประเมินผลตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน  

ตัวช้ีวัดที่ 1  ระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำผลงำนวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ 

 กำรเกษตร 

หน่วยวัด : ระดับ 

ค ำอธิบำย :     
  งานวิจัยที่กลุ่มเป้าหมายน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาการเกษตร หมายถึงเป็นผลวิจัยสิ้นสุด
ของผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2563 ที่มีนักวิจัย นักวิชาการ เกษตรกร 
ประชาชน ภาคเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาการเกษตร สามารถติดตามการใช้
ประโยชน์ได้ภายในปีงบประมาณและกลุ่มเป้าหมายให้การยอมรับ 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
ก าหนดเป็นระดับขั้นความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  5  ระดับ  พิจารณา

จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      

5      

 

โดยท่ี 
ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 - หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยเป็นตัวชี้วัดการน าผลงานวิจัยที่จะน าไปใช้ประโยชน์
ระดับสถาบัน/กอง/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ 2564  
- หน่วยงานมอบหมายให้นักวิจัยของหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดด าเนินการถ่ายทอด
ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย และจัดท าแผนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

2 - หน่วยงานส่งแผนการด าเนินงานตามแบบรำยงำนที่ 1 ให้กองแผนงานและวิชาการ 
3 

 
- หน่วยงานส่งรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ให้ กองแผนงานและ
วิชาการ แบบรำยงำนที่ 2 

4-5 - สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (รอบ 12 เดือน) พร้อมหลักฐาน
อ้างอิงตามแบบรำยงำนที่ 3 เรื่องและส่งตามเวลาที่ก าหนด    
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แนวทำงกำรประเมินผล : ประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมิน 

 
คะแนน 

1 หน่วยงานก าหนดแนวทางและพิจารณาคัดเลือก
ผลงานวิจัยเพื่อน าไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายพร้อม
ทั้งมอบหมายให้นักวิจัยของหน่วยงานรับผิดชอบ
ด าเนินการ 

รายงานการประชุม/ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน/คณะกรรมการ/ค าสั่ง

มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

1.0 

2 หน่วยงานส่งแผนการด าเนินงานตามแบบรำยงำนที่ 1  
ให้กองแผนงานและวิชาการ 

แบบรำยงำนที่ 1  1.0 

3 หน่วยงานส่งผลด าเนินงานรอบ 6 เดือน  
ตามแบบรำยงำนที่ 2 ให้กองแผนงานและวิชาการ 

ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  
แบบรำยงำนที่ 2 

1.0 

4-5 สรุปผลการด าเนินการและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
(รอบ 12 เดือน) พร้อมหลักฐานอ้างอิงตำมแบบ
รำยงำนที่ 3  

สรุปรายงานผลติดตามการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพ่ือ

พัฒนาการเกษตร  
ตำมแบบรำยงำนที่ 3  

0.5 

หลักฐานอ้างอิงการใช้ 
ประโยชน์ผลงานวิจัย   

0.5 

ผลการเปรียบเทียบ ต้นทุน ผลผลิต 
ราคา การรับรองคุณภาพ 

 
 0.5 

ผลการประเมินความพึงพอใจ/ 
การยอมรับเทคโนโลยี 

ระดับความส าเร็จของขยายผลงานวิจัย
สู่กลุ่มเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้  

ร้อยละ 75 – 100 = 0.5 
ร้อยละ 50 – 74   = 0.25 
ร้อยละ 25 – 49   = 0.10 
น้อยกว่าร้อยละ 25 = 0 

0.5 
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ปฏิทินกำรจัดท ำตัวชี้วัดระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำผลงำนวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำย 
เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2564 

 

ล ำดับ กิจกรรมที่ด ำเนินกำร แนวทำงกำรประเมิน/เอกสำร/
หลักฐำน 

ก ำหนดส่ง 

1 หน่วยงานก าหนดแนวทางและพิจารณา
คัดเลือกผลงานวิจัยเพ่ือน าไปถ่ายทอดสู่
กลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งมอบหมายให้นักวิจัย
ของหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ 

รายงานการประชุม/ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน/คณะกรรมการ/ค าสั่ง

มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
 ภำยใน ต.ค.63 

2 หน่วยงานส่งแผนการด าเนินงานตามแบบ
รำยงำนที่ 1 ให้กองแผนงานและวิชาการ 

 
แบบรำยงำนที่ 1  

3 หน่วยงานส่งผลด าเนินงานรอบ 6 เดือน  
ตาม แบบรำยงำนที่ 2 ให้กองแผนงานและ
วิชาการ 

 
แบบรำยงำนที่ 2  1 มิ.ย. 2564 

4-5 สรุปผลการด าเนินการและจัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์ (รอบ 12 เดือน) พร้อมหลักฐาน
อ้างอิงตำมแบบรำยงำนที่ 3  

สรุปรายงานผลติดตามการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อ

พัฒนาการเกษตร  
ตำมแบบรำยงำนที่ 3  

 
 
 
 
 
 

24 ก.ย. 2564 

 หลักฐานอ้างอิงการใช้ 
ประโยชน์ผลงานวิจัย   

 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ 
การยอมรับเทคโนโลยี 

 ระดับความส าเร็จของขยาย
ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายตาม

แผนที่ก าหนดไว้  
ร้อยละ 75 – 100 = 0.50 
ร้อยละ 50 – 74   = 0.25 
ร้อยละ 25 – 49   = 0.10 
น้อยกว่าร้อยละ 25 = 0 
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แบบเสนอแผนงำนและงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ตัวช้ีวัด : กำรน ำผลงำนวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเกษตร 

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

ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................. ....................................... 

ผู้รับผิดชอบจัดท าตัวชี้วัด...............................................โทรศัพท์................................E-mail………………………… 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด ....................................................โทรศัพท์.............. ..................E-mail………………………… 

 

1.ชื่อเรื่องผลงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์  
(ชื่อผลงานวิจัยไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับชื่อในทะเบียนวิจัย)……………………….…................................................... 
 

2. ท่ีมำ/ประเด็นปัญหำ/ควำมส ำคัญ (อธิบายเหตุความจ าเป็นที่เลือกผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์) 

 

3. ข้อมูล/ที่มำของงำนวิจัยท่ีน ำใช้ประโยชน์   
ปีท่ีสิ้นสุด
งำนวิจัย 

รหัสกำร
ทดลอง/
โครงกำร 

ชื่อกำรทดลอง/โครงกำร รำยละเอียดเทคโนโลยีโดยสังเขป 

    
    
    
    
หมำยเหตุ : 1. เป็นงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรและเป็นงานวิจัยสิ้นสุดระหว่างปี 2559-2563 
               2. สามารถน าผลงานวิจัยหลายโครงการ/การทดลอง สรุปรวมเป็นเทคโนโลยีได้  
 

4. วัตถุประสงค์  
 
5. กลุ่มเป้ำหมำย 
    (ระบุจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่คำดว่ำจะรับเทคโนโลยีของกรมฯ ไปใช้ประโยชน์ เช่น จ านวนเกษตรกร,จ านวน

ผู้ประกอบการ พื้นที่(ไร่), จ านวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ)....................................................................................................  

.................................................................... ..........................................................................................................  

 

แบบรายงานท่ี 1 
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6. แผนกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กลุ่มเป้ำหมำย/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน/กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำย หน่วยนับ งบประมำณ 
    
    
    
    
    
    

รวม    
 

7. แผนกำรด ำเนินงำน/วิธีกำร/ขั้นตอน (อธิบายโดยสังเขป) 

 

8.รำยละเอียดงบประมำณ (แจงรายละเอียดเป็นตัวคูณของแต่ละรายการโดยสังเขป)  

กิจกรรม งบประมำณ รำยละเอียดงบประมำณ 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

รวม   
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แบบรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนวิจัยของกรมวิชำกำรเกษตรที่กลุ่มเป้ำหมำยน ำไปใช้ประโยชน์ 

เพื่อพัฒนำกำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ 2564  

 (รำยงำนรอบ 6 เดือน) 

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

ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................. ....................................... 

ผู้รับชอบงานวิจัย................................................................โทรศัพท์.. ......................E-mail…………………………… 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด .........................................................โทรศัพท์........................E-mail…………………………… 
 

ชื่อเทคโนโลยี/ผลงำนวิจัยท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ ............................................................................................ 

 

แผนกำรด ำเนนิงำน/วิธีกำร/ขั้นตอน ผลกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบรายงานท่ี 2 
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แบบรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนวิจัยของกรมวิชำกำรเกษตรที่กลุ่มเป้ำหมำยน ำไปใช้ประโยชน์ 

เพื่อพัฒนำกำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

(รำยงำนรอบ 12 เดือน) 

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

ชื่อหน่วยงาน.......................................................................................................................................... .............. 

ผู้รับชอบงานวิจัย................................................................โทรศัพท์........................E-mail…………………………… 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด .........................................................โทรศัพท์....................... .E-mail…………………………… 
 

ชื่อเทคโนโลยี/ผลงำนวิจัยท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ ............................................................................................ 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนำกำรเกษตร  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .......................................................................... .................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................... ................................................................................................ ......... 
 

กลุ่มเป้ำหมำย (จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์พร้อมหลักฐานอ้างอิง).............................. 
.................................................................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ........................................................................... ................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
 

ควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  
(ประเมินในรูปแบบของการสัมภาษณ์จากแบบสอบถามพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลความพึงพอใจและการยอมรับ
เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย)......................................................................................... ........................ 
.................................................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ........................................................................

............................................................................................................................. ................................................ 

 

แบบรายงานท่ี 3 
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ผลกำรเปรียบเทียบ ต้นทุน ผลผลิต รำยได้ หรือ คุณภำพสินค้ำเกษตรที่เปลี่ยนแปลง (ถ้ำมี)   

(ส าหรับงานวิจัยหรือกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพ่ือการลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต หรือเพ่ิมคุณภาพสินค้า  
การค านวณต้นทุนการผลิตสามารถอ้างอิงวิธีการค านวณของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
http://www.oae.go.th/view/1/กำรค ำนวณต้นทุน/TH-TH  )  
 

 

 

ผลลัพธ์ของกลุ่มเป้ำหมำยจำกกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ เม่ือเปรียบเทียบกับก่อนน ำไปใช้  
(สรุปผลก่อนมีการน าผลงานวิจัยไปใช้กับหลังน าผลงานวิจัยไปใช้รวมถึงเปรียบเทียบต้นทุน ผลผลิต ราคา  
การรับรองคุณภาพ) 
………………………………….......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ปัญหำและอุปสรรคของกำรด ำเนินงำน  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .......................................................................... .................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทำงกำรขยำยผลงำนวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำย  
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ................................................................... ......... 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ............................................................................... ......... 
เอกสำรหลักฐำนกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  
(หลักฐานประกอบขั้นตอนการด าเนินงาน เช่น หนังสือค าสั่ง รายงานการประชุม รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย 
เอกสารเผยแพร่ แบบสอบถาม) ............................................................................ ............................................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ......................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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หลักฐำนประกอบตัวชี้วัดระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำผลงำนวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2564 

รำยกำรเอกสำร คะแนน 
หน่วยงำน 

สวศ. สวร. สวส. สคพ. สอพ. สทช. กปผ. กวป. กวม. กมพ. กกย. สวพ.
1 

สวพ.
2 

สวพ.
3 

สวพ.
4 

สวพ.
5 

สวพ.
6 

สวพ.
7 

สวพ.
8 

ก ำหนดส่งภำยใน ต.ค. 63                                         
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/
คณะกรรมการ/รายงานการประชุม 

0.5                                       

2. รายงานการประชุม (พิจารณา
คัดเลือกผลงาน) 

0.5                                       

3. ผลงานวิจัยท่ีมีกลุ่มเป้าหมายน าไปใช้
ประโยชน ์(แบบรายงานท่ี 1) 

1                                       

ก ำหนดส่งภำยใน ภำยใน 1 มิ.ย. 64                                         

4. สรุปรายงานผลติดตามการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการ
เกษตร (ตามแบบรายงานท่ี 2) 

1                                       

ก ำหนดส่งภำยใน ภำยใน 24 ก.ย. 64                                         

5. สรุปรายงานผลติดตามการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการ
เกษตร (ตามแบบรายงานท่ี 3)  

0.5                                       

6. หลักฐานอ้างอิงการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัย   

0.5                                       

7. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ 
การยอมรับเทคโนโลย ี

0.5                                       
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รำยกำรเอกสำร คะแนน 
หน่วยงำน 

สวศ. สวร. สวส. สคพ. สอพ. สทช. กปผ. กวป. กวม. กมพ. กกย. สวพ.
1 

สวพ.
2 

สวพ.
3 

สวพ.
4 

สวพ.
5 

สวพ.
6 

สวพ.
7 

สวพ.
8 

8. ระดับความส าเร็จของการขยาย
ผลงานวิจัยสู่กลุม่เป้าหมายตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้

0.5                                       ร้อยละ 75-100=0.50 

ร้อยละ 50-74=0.25 

ร้อยละ 25-49=0.10 

น้อยกว่าร้อยละ 25=0 

รวม 5.00 5                                       
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โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรท่ีไดรับการชวยเหลือ 

ตามโครงการจัดท่ีดินทำกินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  

ปงบประมาณ 2564 

1. หนวยงาน  กรมวิชาการเกษตร 

2. หลักการและเหตุผล  

 ปจจุบันยังมีเกษตรกรจำนวนมากที่ประสบปญหาไรที่ทำกิน ที่ดินมีการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครอง
ของผูที่มิใชเกษตรกร กอใหเกิดปญหาการรุกล้ำเขตปา สงผลใหทรัพยากรปาไมถูกทำลายอยางตอเนื่อง รัฐบาล
ไดเล็งเห็นความสำคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐใชเทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจและวิธีการแผนท่ี    
ที่ทันสมัย แกไขปญหาเขตที่ดินอันสงผลกระทบตอความมั่นคงทางทรัพยากร ดังนั้น รัฐบาลจึงไดมีนโยบาย     
ใหดำเนินการโครงการจัดที่ดินทำกินใหชุมชน เรงรัดการจัดสรรที่ดินใหแกผูยากไรโดยไมตองเปนกรรมสิทธิ์     
แตรับรองสิทธิรวมในการจัดการที่ดินของชุมชน กำหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพื่อใหเปนกลไก   
ในการนำทรัพยากรที่ดินมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และไดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.)    
เพื ่อจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที ่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เสนอตอคณะรัฐมนตรี       
เพื่อพิจารณาอนุมัติและกำหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามนโยบายและแผน
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอยางเหมาะสม โดยมีหลักการเพ่ือใหการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนในที่ดิน   
ใหเกิดประโยชนสูงสุด และตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 3 คณะไดแก 
 1.คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน  มีหนาท่ีในการสำรวจ ตรวจสอบ จัดทำขอมูลท่ีดิน และแผนท่ีขอบเขต
ท่ีดิน ท่ีจะจัดใหแกผูยากไรท่ีไมมีท่ีดินทำกินและท่ีอยูอาศัย และสงมอบใหคณะอนุกรรมการจัดท่ีดินดำเนินการ 
 2. คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน  มีหนาที่ในการสำรวจ ตรวจสอบที่ดิน และจัดสรรที่ดินใหแกผูยากไร      
ท่ีไมมีท่ีดินทำกินและท่ีอยูอาศัย ตามหลักเกณฑการจัดท่ีดิน  
 3. คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ มีหนาท่ีสงเสริม พัฒนาอาชีพ แกผูไดรับการจัดสรรท่ีดิน 
ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการใชระบบการอนุรักษดินและน้ำ โดยการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค พัฒนาคุณภาพชีว ิตและสร างรายได ในร ูปแบบสหกรณหร ือร ูปแบบอ่ืน                    
ท่ีเหมาะสม รวมท้ังสงเสริม สนับสนุนใหสหกรณ/ชุมชน เกิดความเขมแข็งและพ่ึงตนเองไดตามแนวพระราชดำริ 

กรมวิชาการเกษตรในฐานะคณะอนุกรรมการสงเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด มีภารกิจหลักในดาน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช จึงไดเขารวมบูรณาการดำเนินโครงการ โดยการถายทอดและสนับสนุน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรใหแกราษฎรท่ีเขารวมโครงการท่ีสนใจเทคโนโลยี
ของกรมฯ เพ่ือเปนการสรางอาชีพ สรางรายไดใหแกราษฎรกลุมดังกลาวตอไป 

3. วัตถุประสงค  

  เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรใหมีรายไดและความเปนอยูที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ทำใหคนกับปาอยูรวมไดอยางเปนระบบโดยเนนดานการอนุรักษ ควบคูกับการพัฒนาอยางยั่งยืน     

และรวมกันดูแลรักษาทรัพยากรปาไมท่ีเหลืออยูฟนฟูปาไมท่ีเสื่อมสภาพใหกลับมาสมบูรณ 
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4. เป้าหมายการดำเนินงาน 

 ร่วมบูรณาการในพื้นท่ีจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล ครอบคลุมพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดสรรให้แก่เกษตรกร จำนวน 12 พื้นที่ โดยมีกิจกรรมที่
ร่วมบูรณาการดังนี้  
 1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
จำนวน 235 ราย 

2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
3. จัดทำแปลงต้นแบบสาธิตการผลิตพืช พ้ืนที่ 49 ไร่ เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 29 ราย 

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ได้รับข้อมูลพื้นที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และ
ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น ทั้งข้อมูลพื้นที่และข้อมูลรายชื่อผู้ครอบครองที่ดิน 
 2. ฝ่ายเลขานุการ แจ้งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
และหน่วยงานภายใต้ คทช. จังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ที่ดินและน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ และ
วางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 3. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ โดยนำเสนอเมนูอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 4. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประชุมพิจารณาการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ บนฐาน
การใช้ประโยชน์ข้อมูลดินและน้ำ เพ่ือการอนุรักษ ์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการ/แผนงานประจำปี และขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้เป็นรูปธรรม 
 6. ติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่ดินแห่งชาติ  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และความม่ันคงของประเทศ 
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6. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 

 6.1 การกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน 
 หน่วยงานในพื้นที่ประสานคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน จังหวัด (คทช. จังหวัด)เพื่อร่วมบูรณาการ
จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายดำเนินการ โดยจัดทำเมนูอาชีพของเกษตรกร
ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพในชุมชน แล้วนำข้อมูลดังกล่าวนำมาวางแผนการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพตามภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของดิน และแผนการใช้ที่ดินที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

 6.2 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
 หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรประสานกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน 
กำหนดประเด็นถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชให้เกษตรกร จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู ้แก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที ่และชนิดพืชที่เกษตรกรให้ความสนใจหรือผลิตอยู่แล้ว 

6.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
หน่วยงานจัดทำแผนสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที ่ร ่วมโครงการฯ โดยพิจารณาจาก          

ความต้องการของเกษตรกร ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ และความเหมาะสมด้านงบประมาณ ทั้งนี้ปัจจัยการ
ผลิต/พันธุ์พืชที่สนับสนุนแก่เกษตรกรควรเป็นผลงานที่ได้จากการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้หน่วยงานต้อง
ให้เกษตรกรลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ชัดเจนว่าได้รับชีวภัณฑ์/ปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานจริง 

6.4 แปลงต้นแบบการผลิตพืช 
หน่วยงานคัดเลือกพื้นที่ของเกษตรกรต้นแบบ (พื้นที่อยู่ในโครงการฯ) เพื่อจัดทำแปลงต้นแบบสาธิตการ

ผลิตพืชตามเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร โดยแปลงต้นแบบจะได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นผลงานวิจัย                     
ของกรมวิชาการเกษตร ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (เช่น พันธุ์พืช การเขตกรรม และปัจจัยการผลิต อื่นๆ 
เป็นต้น) โดยเกษตรกรต้นแบบจะเป็นผู ้ปฏิบัติเอง แปลงต้นแบบต้องสามารถใช้เป็นแหล่งแลกเปลี ่ยนเรียนรู้           
กับเกษตรกรข้างเคียงที่สนใจได ้ 

6.5 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 

 6.5.1 การติดตามการดำเนินงานในพ้ืนที่โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงานในพ้ืนที่ 

เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร ติดตามให้คำแนะนำการผลิตพืชแก่เกษตรกรต้นแบบ รวมถึงติดตาม
ผลการดำเน ินงาน ป ัญหาอ ุปสรรคและข ้อเสนอแนะ รวมท ั ้ งสร ุปและรายงานผลการดำเน ินงาน                       
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ต่อไป 

  6.5.2 การติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นท่ีโดยกองแผนงานและวิชาการ 

  กองแผนงานและวิชาการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานจากเอกสารรายงานของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบแผนงาน และอาจสุ่มตรวจติดตามในพ้ืนที่หากพบประเด็นปัญหาสำคัญที่อาจส่งผลให้การดำเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
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7. การรายงานผลการดำเนินงาน  

 7.1 รายงานเชิงปริมาณ หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายเดือนโดยส่งไฟล์ข้อมูลผ่าน 
E- mail : apr.doa@gmail.com ภายในวันที่ 23 ของทุกเดือนและส่งหลักฐานตัวจริงไปยัง กองแผนงานและ
วิชาการภายหลัง 
 7.2 รายงานความก้าวหน้าเชิงคุณภาพ  ให้หน่วยงานรายงานผลในรูปแบบเอกสารพร้อมไฟล์                
ตามแบบฟอร์มที ่กำหนด ไปยังกองแผนงานและวิชาการ 2 ครั ้ง/ปี คือ ภายในวันที ่ 30 มีนาคม 2564           
และ วันที ่ 30 กันยายน 2564 โดยสรุปผลการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อกิจกรรมที่กรมวิชาการเกษตรเข้าไปสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการ
ดำเนินงานต่อไป 

7.3 รายงานผลกิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การผลิตพืชแก่เกษตรกร ให้หน่วยงานสรุปและรายงาน                         
ผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ต่อหัวหน้าหน่วยงานภายหลังจัดกิจกรรมแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน      
 7.4 การรายงานผลโครงการฯ ต่อฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด 

กองแผนงานและวิชาการรายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
และการตลาดทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน 

8. แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2563 ปี 2564 

ต.
ค.

 6
3 

พ.
ย. 

63
 

ธ.ค
. 6

3 

ม.
ค.

 6
4 

ก.พ
.64

 
63

 
มี.

ค.
 6

4 

เม
.ย.

64
 

พ.
ค.

64
 

มิ.
ย. 

64
 

ก.ค
. 6

4 

ส.ค
. 6

4 

ก.ย
. 6

4 

       1. ประสานหน่วยงานภายในจังหวัดเพ่ือ
วางแผนการทำงาน 

            

       2 .  การถ ่ ายทอดความร ู ้ ให ้ เกษตรกร
หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ 

            

       3. ผลิตชีวภัณฑ์และสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต/พันธุ์พืช 

            

       4. จัดทำแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิต 

            

       5. ติดตามประเมินผลโครงการ             
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9. สถานที่ / พื้นที่ดำเนินการ  

 พื้นที ่จัดที ่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการจัดที ่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล      
จำนวน 12 พ้ืนที่ ดังนี้      

ลำดับ
ที ่

พื้นที่ที่ดำเนินการ จังหวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ 
พื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยน้ำโจนและป่าวังสาร 

เพชรบูรณ์ ศวพ.เพชรบูรณ์ 

2 ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ 
พื้นที่ ป่าโคกหลวง ต.นางาม อ.มัญจาคีรี 

ขอนแก่น สวพ.3 

3 ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ 
พื้นที่ ป่าโคกหลวง ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ชัย 

ขอนแก่น สวพ.3 

4 ประเภทป่า ป่าสงวนแห่งชาติ 
พื้นที่ ป่าภูเก้า ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 

หนองบัวลำภู สวพ.3 

5 ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ  
พื้นที่ ป่าดงผาลาด ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร 

สกลนคร ศวพ.สกลนคร 

6 ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ  
พื้นที่ ป่าดงผาลาด ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร 

สกลนคร ศวพ.สกลนคร 

7 ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ  
พื้นที่ ป่าดงอิบ่าง ป่าดงคำพลู และป่าดงคำกั้ง ตำบลนา
ซอ-นาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

สกลนคร ศวพ.สกลนคร 

8 ประเภทป่า ป่าสงวนแห่งชาติ 
พื้นที่ ป่าโคกหินลาด  จ.มหาสารคาม 

มหาสารคาม ศวพ.มหาสารคาม 

9 ประเภทป่า ป่าสงวนแห่งชาติ 
พื้นที่ ป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง จ.มหาสารคาม 

มหาสารคาม ศวพ.มหาสารคาม 

10 ประเภทป่า ป่าสงวนแห่งชาติ  
พื้นที่ ป่าหนองคูและป่านาดูน  จ.มหาสารคาม 

มหาสารคาม ศวพ.มหาสารคาม 

11 ประเภทป่า ป่าสงวนแห่งชาติ  
พื้นที่ ป่าโคกข่าว  จ.มหาสารคาม 

มหาสารคาม ศวพ.มหาสารคาม 

12 ประเภทป่า ป่าสงวนแห่งชาติ 
พื้นที่ ป่าโคกไร่  จ.มหาสารคาม 

มหาสารคาม ศวพ.มหาสารคาม 

10. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

1. เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จำนวน 235 ราย 

2. เกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพไม่น้อยกว่า 12 พ้ืนที่ 
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11. ตัวชีเ้ชิงคุณภาพ  

 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 12 พื้นที่ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการผลิตพืชได้เหมาะสมกับ
พื้นที่ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พืชพันธุ์ดี สำหรับนำไปผลิตสามารถสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ได้อย่างเหมาะสม  

 

12. ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 

13. งบประมาณ  

 งบประมาณดำเนินงานโครงการ 631,000.00  บาท แยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

ค่าตอบแทน          5,600.00   บาท  
1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา            5,600.00   บาท  
ค่าใช้สอย       272,280.00   บาท  
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้       117,500.00   บาท  
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและยานพาหนะ          81,280.00   บาท  
3. ค่าจ้างเหมาบริการ          73,500.00   บาท  
ค่าวัสดุ       353,120.00   บาท  
1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          26,800.00   บาท  
2. วัสดุสำนักงาน            5,240.00   บาท  
3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์           6,450.00   บาท  
4. วัสดุการเกษตร        314,630.00   บาท  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 631,000.00 บาท 

  

หมายเหตุ : งบประมาณสามารถใช้ได้เฉพาะในการขับเคลื่อนดำเนินงานในโครงการฯเท่านั้น 
   : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
 

14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

 ราษฎรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้คนกับป่าอยู่ร่วมได้อย่าง
เป็นระบบโดยเน้นด้านการอนุรักษ์ ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่
เหลืออยู่ฟื้นฟูป่าไม้ที่เสื่อมสภาพให้กลับมาสมบูรณ์ 
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15.ผู้รับผิดชอบ  
1. นางสาวพรทิพย์  แพงจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 

หมายเลขโทรศัพท์ 091-867 6363  E-mail  techoard3kk@hotmail.com 

2. นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม 

หมายเลขโทรศัพท์ 081 392 5415   E-mail  niponmk45@gmail.com 

3. นางสาวสโรชา ถึงสุข   ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ 

หมายเลขโทรศัพท์ 099-6216495 

4. นายวีระวัฒน์ ดู่ป้อง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 

หมายเลขโทรศัพท์ 083-3595231  E-mail  ibabost@gmail.com 

5. นายประสงค์   โยระภัตร     ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   กองแผนงานและวิชาการ 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-579 1306  E-mail apr.doa@gmail.com 
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หน่วยผลิต

แผน หน่วย (บาท)
สนับสนุนพันธ์ุพืช/ปัจจัย
การผลิต

ทุเรียนพันธ์ุหมอนทอง 120 ต้น 30,000.00             ศวพ.เพชรบูรณ์
หน่อกล้วยหิน 480 หน่อ 24,000.00             ศวพ.เพชรบูรณ์
โกโก้ 1,070 ต้น 14,980.00             ศวส.ชุมพร
กล้วยเล็บมือนาง 350 หน่อ 5,250.00               ศวพ.ชุมพร
กล้วยน ้าว้า 500 หน่อ 4,500.00               ศวส.สุโขทัย
งบบริหาร KPI 41,270.00             

รวม ศวพ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1 2,520        120,000.00          
อบรมถ่ายทอดความรู้ 35 ราย 17,500.00             

5 ราย
5 ไร่

เชื อราไตรโคเดอร์มา 50 กก. 5,000.00               สวพ.3
งบบริหาร KPI 4,750.00               
อบรมถ่ายทอดความรู้ 35 ราย 17,500.00             

5 ราย
5 ไร่

เชื อราไตรโคเดอร์มา 50 กก. 5,000.00               สวพ.3
งบบริหาร KPI 4,750.00               

รวม สวพ.3 ขอนแก่น 2 130 104,500.00          

สวพ.3 ขอนแก่น ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ
พื นท่ี ป่าโคกหลวง ต.บ้านโคก อ.โคกโพธ์ิชัย จัดท าแปลงต้นแบบ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
25,000.00             

2 สวพ.3 ขอนแก่น ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ
พื นท่ี ป่าโคกหลวง ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จัดท าแปลงต้นแบบ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
25,000.00             

3

1 ศวพ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ
พื นท่ี ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยน ้าโจนและ
ป่าวังสาร

 ศวพ.เพชรบูรณ์
ร่วมบูรณาการ
กับ ศวส.สุโขทัย
 ศวส.ชุมพร 
และศวพ.ชุมพร

แผนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
ปีงบประมาณ 2564

ล าดับท่ี หน่วยงาน จังหวัด พ้ืนท่ีท่ีด าเนินการ
แผนการด าเนินงาน/

กิจกรรม
การด าเนินงาน งบประมาณ

หมายเหตุ
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หน่วยผลิต

แผน หน่วย (บาท)

แผนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
ปีงบประมาณ 2564

ล าดับท่ี หน่วยงาน จังหวัด พ้ืนท่ีท่ีด าเนินการ
แผนการด าเนินงาน/

กิจกรรม
การด าเนินงาน งบประมาณ

หมายเหตุ

อบรมถ่ายทอดความรู้ 35 ราย 17,500.00             
5 ราย
5 ไร่ สวพ.3

เชื อราไตรโคเดอร์มา 50 กก. 5,000.00               
งบบริหาร KPI 4,700.00               

รวม สวพ.3 หนองบัวล าภู 1 35 52,200.00           
3 156,700.00          

อบรมถ่ายทอดความรู้ 30 ราย              15,000.00

1 ราย
1 ไร่

ปุ๋ยชีวภาพ  PGPR-3 50 กก. 6,600.00               ศวพ.กาฬสินธ์ุ
งบบริหาร KPI 2,600.00               
อบรมถ่ายทอดความรู้ 30 ราย              15,000.00

1 ราย
1 ไร่

ปุ๋ยชีวภาพ  PGPR-3 50 กก. 6,600.00               ศวพ.กาฬสินธ์ุ
งบบริหาร KPI 2,600.00               

 ศวพ.สกลนคร
ร่วมบูรณาการ
กับ ศวพ.
กาฬสินธ์ุ และ 
กปผ.

6 ศวพ.สกลนคร สกลนคร ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ 
พื นท่ี ป่าดงผาลาด ต้าบลธาตุ อ้าเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร

จัดท าแปลงต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

จัดท าแปลงต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,000.00               

5,000.00               

รวม สวพ.3
5 ศวพ.สกลนคร สกลนคร ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ 

พื นท่ี ป่าดงผาลาด ต้าบลเจริญศิลป์ อ้าเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

4 สวพ.3 หนองบัวล้าภู ประเภทป่า ป่าสงวนแห่งชาติ
พื นท่ี ป่าภูเก้า ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.
หนองบัวล้าภู

จัดท าแปลงต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

25,000.00             
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หน่วยผลิต

แผน หน่วย (บาท)

แผนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
ปีงบประมาณ 2564

ล าดับท่ี หน่วยงาน จังหวัด พ้ืนท่ีท่ีด าเนินการ
แผนการด าเนินงาน/

กิจกรรม
การด าเนินงาน งบประมาณ

หมายเหตุ

อบรมถ่ายทอดความรู้ 40 ราย              20,000.00

2 ราย
2 ไร่

ปุ๋ยชีวภาพ  PGPR-3 50 กก. 6,600.00               ศวพ.กาฬสินธ์ุ
งบบริหาร KPI 3,600.00               

รวม ศวพ.สกลนคร สกลนคร 3 98,600.00           
เมล็ดพันธ์ุถ่ัวลิสง 90 กก. 3,600.00               
ท่อนพันธ์ุอ้อยคั นน ้า 960 ล้า 4,800.00               
งบบริหาร KPI 800.00                 
อบรมถ่ายทอดความรู้ 5 ราย                2,500.00

2 ราย
6 ไร่

ปุ๋ยชีวภาพ  PGPR-3 25 กก. 3,400.00               สวพ.4
งบบริหาร KPI 4,750.00               
อบรมถ่ายทอดความรู้ 25 ราย              12,500.00

8 ราย
24 ไร่

ปุ๋ยชีวภาพ  PGPR-3 75 กก. 9,800.00               สวพ.4
งบบริหาร KPI 4,750.00               

 ศวพ.สกลนคร
ร่วมบูรณาการ
กับ ศวพ.
กาฬสินธ์ุ และ 
กปผ.

 ศวพ.
มหาสารคาม 
ร่วมบูรณาการ
กับสวพ.4และ
กปผ.

พื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
ช่ือป่าหนองคูและป่านาดูน  
จ.มหาสารคาม

จัดท าแปลงต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

120,000.00           

8 ศวพ.มหาสารคาม มหาสารคาม พื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
ช่ือป่าโคกหินลาด  
จ.มหาสารคาม

9 ศวพ.มหาสารคาม มหาสารคาม พื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
ช่ือป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง จ.
มหาสารคาม

จัดท าแปลงต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

30,000.00             

10 ศวพ.มหาสารคาม มหาสารคาม

 ศวพ.
มหาสารคาม 
ร่วมบูรณาการ
กับสวพ.4และ
กปผ.

7 ศวพ.สกลนคร สกลนคร ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ 
พื นท่ี ป่าดงอิบ่าง ป่าดงค้าพลู และป่าดงค้า
กั ง ต้าบลนาซอ-นาค้า อ้าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร

จัดท าแปลงต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,000.00             
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หน่วยผลิต

แผน หน่วย (บาท)

แผนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
ปีงบประมาณ 2564

ล าดับท่ี หน่วยงาน จังหวัด พ้ืนท่ีท่ีด าเนินการ
แผนการด าเนินงาน/

กิจกรรม
การด าเนินงาน งบประมาณ

หมายเหตุ

เมล็ดพันธ์ุถ่ัวลิสง 30 กิโลกรัม 1,200.00               
ท่อนพันธ์ุอ้อยคั นน ้า 320 ล้า 1,600.00               
งบบริหาร KPI 280.00                 
เมล็ดพันธ์ุถ่ัวลิสง 90 กิโลกรัม 3,600.00               
ท่อนพันธ์ุอ้อยคั นน ้า 320 ล้า 1,600.00               
งบบริหาร KPI 520.00                 

รวม ศวพ.มหาสารคาม มหาสารคาม 5 205,700.00          

รวม 4 5 12                                        -        
กผง. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 50,000.00        

631,000.00      
หมายเหตุ  : แผนการด าเนินงานแสดงตามการได้รับงบประมาณต่อพ้ืนท่ี ซ่ึงประกอบด้วยหลายหน่วยรับงบประมาณ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

11 ศวพ.มหาสารคาม มหาสารคาม พื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
ช่ือป่าโคกข่าว  
จ.มหาสารคาม

12 ศวพ.มหาสารคาม มหาสารคาม พื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
ช่ือป่าโคกไร่  
จ.มหาสารคาม
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หน่วยผลิต

แผนงาน หน่วย แผนงาน(บาท)

สนับสนุนพันธ์ุพืช/ปัจจัย
การผลิต

ทุเรียนพันธ์ุหมอนทอง 120 ต้น 30,000.00             ศวพ.เพชรบูรณ์
หน่อกล้วยหิน 480 หน่อ 24,000.00             ศวพ.เพชรบูรณ์
โกโก้ 1,070 ต้น ศวส.ชุมพร
กล้วยเล็บมือนาง 350 หน่อ ศวพ.ชุมพร
กล้วยน ้าว้า 500 หน่อ ศวส.สุโขทัย
งบบริหาร KPI 41,270.00             

รวม ศวพ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1 2,520        95,270.00           
อบรมถ่ายทอดความรู้ 35 ราย 17,500.00             

5 ราย
5 ไร่

เชื อราไตรโคเดอร์มา 50 กก. 5,000.00              สวพ.3
งบบริหาร KPI 4,750.00              
อบรมถ่ายทอดความรู้ 35 ราย 17,500.00             

5 ราย
5 ไร่

เชื อราไตรโคเดอร์มา 50 กก. 5,000.00              สวพ.3
งบบริหาร KPI 4,750.00              

รวม สวพ.3 ขอนแก่น 2 130 104,500.00          
อบรมถ่ายทอดความรู้ 35 ราย 17,500.00             

5 ราย
5 ไร่ สวพ.3

เชื อราไตรโคเดอร์มา 50 กก. 5,000.00              
งบบริหาร KPI 4,700.00              

รวม สวพ.3 หนองบัวล าภู 1 35 52,200.00           
3 156,700.00          

อบรมถ่ายทอดความรู้ 30 ราย              15,000.00

1 ราย
1 ไร่

ปุ๋ยชีวภาพ  PGPR-3 50 กก. ศวพ.กาฬสินธ์ุ
งบบริหาร KPI 2,600.00              
อบรมถ่ายทอดความรู้ 30 ราย              15,000.00

1 ราย
1 ไร่

ปุ๋ยชีวภาพ  PGPR-3 50 กก. ศวพ.กาฬสินธ์ุ
งบบริหาร KPI 2,600.00              
อบรมถ่ายทอดความรู้ 40 ราย              20,000.00

2 ราย
2 ไร่

ปุ๋ยชีวภาพ  PGPR-3 50 กก. ศวพ.กาฬสินธ์ุ
งบบริหาร KPI 3,600.00              

รวม ศวพ.สกลนคร สกลนคร 3 78,800.00           

จัดท าแปลงต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ 
พื นท่ี ป่าดงผาลาด ต้าบลเจริญศิลป์ อ้าเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

สกลนครศวพ.สกลนคร

ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ 
พื นท่ี ป่าดงผาลาด ต้าบลธาตุ อ้าเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร

สกลนครศวพ.สกลนคร

 ศวพ.
เพชรบูรณ์
ร่วมบูรณา
การกับ ศวส.
สุโขทัย ศวส.
ชุมพร และ
ศวพ.ชุมพร

 ศวพ.
สกลนครร่วม
บูรณาการกับ
 ศวพ.
กาฬสินธ์ุ และ
 กปผ.

จัดท าแปลงต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

25,000.00             

25,000.00             

จัดท าแปลงต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

25,000.00             

จัดท าแปลงต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,000.00             

2 ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ
พื นท่ี ป่าโคกหลวง ต.นางาม อ.มัญจาคีรี

ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ
พื นท่ี ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยน ้าโจนและ

ป่าวังสาร

จัดท าแปลงต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

แผนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
ปีงบประมาณ 2564หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

ล าดับท่ี พ้ืนท่ีท่ีด าเนินการ

หมายเหตุ
การด าเนินงาน

แผนการด าเนินงาน/
กิจกรรม

1

งบประมาณ
หน่วยงาน

ศวพ.เพชรบูรณ์

สวพ.3

สวพ.3

จังหวัด

เพชรบูรณ์

ขอนแก่น

ขอนแก่น ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ
พื นท่ี ป่าโคกหลวง ต.บ้านโคก อ.โคกโพธ์ิชัย

3

สวพ.3

ศวพ.สกลนคร7

หนองบัวล้าภู

ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ 
พื นท่ี ป่าดงอิบ่าง ป่าดงค้าพลู และป่าดง
ค้ากั ง ต้าบลนาซอ-นาค้า อ้าเภอวานรนิวาส
 จังหวัดสกลนคร

สกลนคร

4 ประเภทป่า ป่าสงวนแห่งชาติ
พื นท่ี ป่าภูเก้า ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.
หนองบัวล้าภู

รวม สวพ.3

5,000.00              

จัดท าแปลงต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,000.00              

5

6
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หน่วยผลิต

แผนงาน หน่วย แผนงาน(บาท)

แผนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
ปีงบประมาณ 2564หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

ล าดับท่ี พ้ืนท่ีท่ีด าเนินการ

หมายเหตุ
การด าเนินงาน

แผนการด าเนินงาน/
กิจกรรม

งบประมาณ
หน่วยงาน จังหวัด

เมล็ดพันธ์ุถ่ัวลิสง 90 กก. 3,600.00              
ท่อนพันธ์ุอ้อยคั นน ้า 960 ล้า 4,800.00              
งบบริหาร KPI 800.00                 
อบรมถ่ายทอดความรู้ 5 ราย               2,500.00

2 ราย
6 ไร่

ปุ๋ยชีวภาพ  PGPR-3 25 กก. สวพ.4
งบบริหาร KPI 4,750.00              
อบรมถ่ายทอดความรู้ 25 ราย              12,500.00

8 ราย
24 ไร่

ปุ๋ยชีวภาพ  PGPR-3 75 กก. สวพ.4
งบบริหาร KPI 4,750.00              
เมล็ดพันธ์ุถ่ัวลิสง 30 กิโลกรัม 1,200.00              
ท่อนพันธ์ุอ้อยคั นน ้า 320 ล้า 1,600.00              
งบบริหาร KPI 280.00                 
เมล็ดพันธ์ุถ่ัวลิสง 90 กิโลกรัม 3,600.00              
ท่อนพันธ์ุอ้อยคั นน ้า 320 ล้า 1,600.00              
งบบริหาร KPI 520.00                 

รวม ศวพ.มหาสารคาม มหาสารคาม 5 192,500.00          

กปผ. หัวเชื อ ปุ๋ยชีวภาพ  PGPR-3 15             หลอด               3,000.00 กปผ.

ศวพ.กาฬสินธ์ุ ปุ๋ยชีวภาพ  PGPR-3 150 กก. 18,000.00             ศวพ.กาฬสินธ์ุ
สวพ.4 ปุ๋ยชีวภาพ  PGPR-3 100 กก. 12,000.00             สวพ.4
ศวส.สุโขทัย กล้วยน ้าว้า 500 หน่อ 4,500.00              ศวส.สุโขทัย
ศวส.ชุมพร โกโก้ 1,070 ต้น 14,980.00             ศวส.ชุมพร
ศวพ.ชุมพร กล้วยเล็บมือนาง 350 หน่อ 5,250.00              ศวพ.ชุมพร
กผง. ติดตามและประเมินผล 50,000.00             

รวม 4 4 12                                      -        107,730.00      
631,000.00      

พื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
ช่ือป่าหนองคูและป่านาดูน  
จ.มหาสารคาม

มหาสารคามศวพ.มหาสารคาม10

พื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
ช่ือป่าโคกข่าว  
จ.มหาสารคาม

มหาสารคามศวพ.มหาสารคาม11

8 พื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
ช่ือป่าโคกหินลาด  
จ.มหาสารคาม

มหาสารคาม

จัดท าแปลงต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

120,000.00           

ศวพ.มหาสารคาม

หมายเหตุ: แสดงตามหน่วยรับงบประมาณ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

30,000.00             

 ศวพ.
มหาสารคาม 
ร่วมบูรณา

การกับสวพ.4
และกปผ.

แผนการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน

จัดท าแปลงต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

มหาสารคาม พื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
ช่ือป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง จ.
มหาสารคาม

ศวพ.มหาสารคาม9

พื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
ช่ือป่าโคกไร่  
จ.มหาสารคาม

มหาสารคามศวพ.มหาสารคาม12
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จังหวัด หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ รายละเอียดประเภทงบประมาณ งบประมาณ แผนงาน โครงการ/ผลผลิต
กรุงเทพมหานคร กองแผนงานและวิชาการ งบด้าเนินงาน ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 50,000 พื นฐาน ผลผลิตบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

กรุงเทพมหานคร กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร งบด้าเนินงาน ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,000 พื นฐาน ผลผลิตบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

สุโขทัย ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย งบด้าเนินงาน ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,500 พื นฐาน ผลผลิตบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

ชุมพร ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร งบด้าเนินงาน ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 14,980 พื นฐาน ผลผลิตบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

เพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ งบด้าเนินงาน ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 95,270 พื นฐาน ผลผลิตบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

ขอนแก่น ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 งบด้าเนินงาน ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 156,700 พื นฐาน ผลผลิตบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

กาฬสินธ์ุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธ์ุ งบด้าเนินงาน ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 18,000 พื นฐาน ผลผลิตบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

สกลนคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร งบด้าเนินงาน ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 78,800 พื นฐาน ผลผลิตบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

อุบลราชธานี ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 งบด้าเนินงาน ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 12,000 พื นฐาน ผลผลิตบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

มหาสารคาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม งบด้าเนินงาน ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 192,500 พื นฐาน ผลผลิตบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

ชุมพร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร งบด้าเนินงาน ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 5,250 พื นฐาน ผลผลิตบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

รวมงบประมาณ 631,000.00       บาท

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
ปีงบประมาณ 2564
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การรายงานผล/ปฏิทินการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับการ
ช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ 

การเสนอและอนุมัติแผนและงบประมาณ 

1.กผง.แจ้งเวียนให้หน่วยงาน
เสนอแผนการดำเนินงาน 

8 กันยายน 2563 กผง. 

2.หน่วยงานเสนอแผนงาน
โครงการฯ ต่อ กผง. 

ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สวพ.1-8 และหน่วยงานเครือข่าย 

3.กผง.วิเคราะห์แผนและ
งบประมาณปรับแผน เสนอกรมฯ
พิจารณาอนุมัติ 

30 ตุลาคม 2563 กผง. 

4.กรมฯอนุมัติแผนและ
งบประมาณ 

พฤศจิกายน 2563 กผง. 

5.กรมฯ โอนงบประมาณและแจ้ง
แผนให้หน่วยงาน 

พฤศจิกายน 2563 กผง. 

6.หน่วยงานจัดทำโครงการให้
สอดคล้องกับโครงการระดับกรมฯ
เสนอขออนุมัติต่อ ผอ.ศูนย์/
สถาบัน/สำนัก ก่อนดำเนินงาน
โครงการ 

พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 
2564 

ศวพ.เพชรบูรณ์ 
สวพ.3 
ศวพ.สกลนคร 
ศวพ.มหาสารคาม 

7.หน่วยงานแจ้งแผนการ
ดำเนินงานให้ คทช.จังหวัดทราบ 

พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 
2564 

ศวพ.เพชรบูรณ์ 
สวพ.3 
ศวพ.สกลนคร 
ศวพ.มหาสารคาม 

8.การดำเนินงานตามแผนงาน
โครงการ 

พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 
2564 

ศวพ.เพชรบูรณ์ 
สวพ.3 
ศวพ.สกลนคร 
ศวพ.มหาสารคาม 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ 
การรายงานผลการดำเนินงาน 
1.รายงานความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานประจำเดือน 
แบบฟอร์ม คทช.01 
การรายงาน หน่วยงานรายงาน
ผลต่อกองแผนงานและวิชาการ
ทาง E-mail : apr.doa@gmail.com          
ทุกวันที่ 23 ของเดือน และส่ง
หนังสือรายงานผลฉบับจริงไปยัง
กองแผนงานและวิชาการภายหลัง 

ทุกวันที่ 23 ของเดือน 
โดยรายงานตั้งแต่ มกราคม - 
กันยายน 2564 

ศวพ.เพชรบูรณ์  สวพ.3 
ศวพ.สกลนคร  ศวพ.มหาสารคาม 
 

2.หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ต่อ คทช.จังหวัด ทุกเดือน 

พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 
2564 

ศวพ.เพชรบูรณ์ 
สวพ.3 
ศวพ.สกลนคร 
ศวพ.มหาสารคาม 

3.รายงานผลการอบรมถ่ายทอด
ความรู้ 
แบบฟอร์ม คทช.02 
การรายงาน รายงานต่อหัวหน้า
หน่วยงาน 

ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุด
การฝึกอบรม 

สวพ.3 
ศวพ.สกลนคร 
ศวพ.มหาสารคาม 

4.รายงานความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานเชิงคุณภาพ  
แบบฟอร์ม คทช.03 
การรายงาน ส่งรายงานไปยังกอง
แผนงานและวิชาการและพร้อม
ไฟล์รายงานทาง E-mail : 
apr.doa@gmail.com  
- ไตรมาสที ่2 รายงาน
ความก้าวหน้าเชิงคุณภาพ 
- ไตรมาสที ่4 สรุปผลสัมฤทธิ์การ
ดำเนินงาน 
*กรณีท่ียังไม่เก็บเก่ียวผลผลิตให้
รายงานความก้าวหน้าและ
คาดหมายระยะเวลาเก็บเกี่ยวเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการติดตามผลการ
ดำเนินงานต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 30 มีนาคม 2564 
 

ภายใน 30 กันยายน 2564 
 
 
 

ศวพ.เพชรบูรณ์ 
สวพ.3 
ศวพ.สกลนคร 
ศวพ.มหาสารคาม 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ 
การติดตามผลการดำเนินงานใน
พื้นที่ 
- หน่วยงานในพื้นท่ีติดตาม

ให้คำแนะนำการผลิตพืช
แก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร
ต้นแบบ 
 

- กผง. สุ่มติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

 
 

พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 
2564 

 
 
พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 
2564 

 
 
ศวพ.เพชรบูรณ์ 
สวพ.3 
ศวพ.สกลนคร 
ศวพ.มหาสารคาม 
 
กผง. 
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แบบฟอรม์การรายงานผล 
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จ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับ
ประโยชน์ (รำย)

หน่วยผลิต

แผนงำน หน่วย ผลงำน แผนงำน(บำท) ผลงำน(บำท)
สนับสนุนพันธ์ุพืช/ปัจจัย
กำรผลิต

ทุเรียนพันธ์ุหมอนทอง 120 ต้น 30,000.00            ศวพ.เพชรบูรณ์
หน่อกล้วยหิน 480 หน่อ 24,000.00            ศวพ.เพชรบูรณ์
โกโก้ 1,070 ต้น 14,980.00            ศวส.ชุมพร
กล้วยเล็บมือนาง 350 หน่อ 5,250.00              ศวพ.ชุมพร
กล้วยน ้าว้า 500 หน่อ 4,500.00              ศวส.สุโขทัย
งบบริหาร KPI 41,270.00            

รวม ศวพ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1 2,520        -          120,000.00          -                 
อบรมถ่ายทอดความรู้ 35 ราย 17,500.00            

5 ราย
5 ไร่

เชื อราไตรโคเดอร์มา 50 กก. 5,000.00              สวพ.3
งบบริหาร KPI 4,750.00              
อบรมถ่ายทอดความรู้ 35 ราย 17,500.00            

5 ราย
5 ไร่

เชื อราไตรโคเดอร์มา 50 กก. 5,000.00              สวพ.3
งบบริหาร KPI 4,750.00              

รวม สวพ.3 ขอนแก่น 2 130 104,500.00          0 0
อบรมถ่ายทอดความรู้ 35 ราย 17,500.00            

5 ราย
5 ไร่ สวพ.3

เชื อราไตรโคเดอร์มา 50 กก. 5,000.00              
งบบริหาร KPI 4,700.00              

รวม สวพ.3 หนองบัวล ำภู 1 35 52,200.00            -                 
3 156,700.00          -                 -                          

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเกษตรกรท่ีได้รับกำรช่วยเหลือตำมโครงกำรจัดท่ีดินท ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล 
ปีงบประมำณ 2564

หน่วยงำน : ..............................................................

ล ำดับท่ี หน่วยงำน จังหวัด พ้ืนท่ีท่ีด ำเนินกำร
แผนกำรด ำเนินงำน/

กิจกรรม
กำรด ำเนินงำน งบประมำณ

หมายเหตุ

ประจ ำเดือน.................................................................................

1 ศวพ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ
พื นท่ี ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยน ้าโจนและ
ป่าวังสาร

 ศวพ.เพชรบูรณ์
ร่วมบูรณาการ
กับ ศวส.สุโขทัย
 ศวส.ชุมพร 
และศวพ.ชุมพร

2 สวพ.3 ขอนแก่น ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ
พื นท่ี ป่าโคกหลวง ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จัดท าแปลงต้นแบบ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
25,000.00            

3

4 สวพ.3 หนองบัวล้าภู ประเภทป่า ป่าสงวนแห่งชาติ
พื นท่ี ป่าภูเก้า ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.
หนองบัวล้าภู

จัดท าแปลงต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

25,000.00            

สวพ.3 ขอนแก่น ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ
พื นท่ี ป่าโคกหลวง ต.บ้านโคก อ.โคกโพธ์ิชัย จัดท าแปลงต้นแบบ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
25,000.00            

รวม สวพ.3

แบบรายงาน
คทช.01
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จ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับ
ประโยชน์ (รำย)

หน่วยผลิต

แผนงำน หน่วย ผลงำน แผนงำน(บำท) ผลงำน(บำท)

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเกษตรกรท่ีได้รับกำรช่วยเหลือตำมโครงกำรจัดท่ีดินท ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล 
ปีงบประมำณ 2564

หน่วยงำน : ..............................................................

ล ำดับท่ี หน่วยงำน จังหวัด พ้ืนท่ีท่ีด ำเนินกำร
แผนกำรด ำเนินงำน/

กิจกรรม
กำรด ำเนินงำน งบประมำณ

หมายเหตุ

ประจ ำเดือน.................................................................................

แบบรายงาน
คทช.01

อบรมถ่ายทอดความรู้ 30 ราย             15,000.00

1 ราย
1 ไร่

ปุ๋ยชีวภาพ  PGPR-3 50 กก. 6,600.00              ศวพ.กาฬสินธ์ุ
งบบริหาร KPI 2,600.00              
อบรมถ่ายทอดความรู้ 30 ราย             15,000.00

1 ราย
1 ไร่

ปุ๋ยชีวภาพ  PGPR-3 50 กก. 6,600.00              ศวพ.กาฬสินธ์ุ
งบบริหาร KPI 2,600.00              
อบรมถ่ายทอดความรู้ 40 ราย             20,000.00

2 ราย
2 ไร่

ปุ๋ยชีวภาพ  PGPR-3 50 กก. 6,600.00              ศวพ.กาฬสินธ์ุ
งบบริหาร KPI 3,600.00              

รวม ศวพ.สกลนคร สกลนคร 3 98,600.00            -                 -                          
เมล็ดพันธ์ุถ่ัวลิสง 90 กก. 3,600.00              
ท่อนพันธ์ุอ้อยคั นน ้า 960 ล้า 4,800.00              
งบบริหาร KPI 800.00                
อบรมถ่ายทอดความรู้ 5 ราย               2,500.00

2 ราย
6 ไร่

ปุ๋ยชีวภาพ  PGPR-3 25 กก. 3,400.00              สวพ.4
งบบริหาร KPI 4,750.00              

10,000.00            

5 ศวพ.สกลนคร สกลนคร ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ 
พื นท่ี ป่าดงผาลาด ต้าบลเจริญศิลป์ อ้าเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

 ศวพ.
มหาสารคาม 
ร่วมบูรณาการ
กับสวพ.4และ
กปผ.

6 ศวพ.สกลนคร สกลนคร ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ 
พื นท่ี ป่าดงผาลาด ต้าบลธาตุ อ้าเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร

จัดท าแปลงต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

7 ศวพ.สกลนคร สกลนคร ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ 
พื นท่ี ป่าดงอิบ่าง ป่าดงค้าพลู และป่าดงค้า
กั ง ต้าบลนาซอ-นาค้า อ้าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร

จัดท าแปลงต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

 ศวพ.สกลนคร
ร่วมบูรณาการ
กับ ศวพ.
กาฬสินธ์ุ และ 
กปผ.

จัดท าแปลงต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,000.00              

5,000.00              

จัดท าแปลงต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

30,000.00            

8 ศวพ.มหาสารคาม มหาสารคาม พื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
ช่ือป่าโคกหินลาด  
จ.มหาสารคาม

9 ศวพ.มหาสารคาม มหาสารคาม พื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
ช่ือป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง จ.
มหาสารคาม
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จ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับ
ประโยชน์ (รำย)

หน่วยผลิต

แผนงำน หน่วย ผลงำน แผนงำน(บำท) ผลงำน(บำท)

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเกษตรกรท่ีได้รับกำรช่วยเหลือตำมโครงกำรจัดท่ีดินท ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล 
ปีงบประมำณ 2564

หน่วยงำน : ..............................................................

ล ำดับท่ี หน่วยงำน จังหวัด พ้ืนท่ีท่ีด ำเนินกำร
แผนกำรด ำเนินงำน/

กิจกรรม
กำรด ำเนินงำน งบประมำณ

หมายเหตุ

ประจ ำเดือน.................................................................................

แบบรายงาน
คทช.01

อบรมถ่ายทอดความรู้ 25 ราย             12,500.00

8 ราย
24 ไร่

ปุ๋ยชีวภาพ  PGPR-3 75 กก. 9,800.00              สวพ.4
งบบริหาร KPI 4,750.00              
เมล็ดพันธ์ุถ่ัวลิสง 30 กิโลกรัม 1,200.00              
ท่อนพันธ์ุอ้อยคั นน ้า 320 ล้า 1,600.00              
งบบริหาร KPI 280.00                
เมล็ดพันธ์ุถ่ัวลิสง 90 กิโลกรัม 3,600.00              
ท่อนพันธ์ุอ้อยคั นน ้า 320 ล้า 1,600.00              
งบบริหาร KPI 520.00                

รวม ศวพ.มหำสำรคำม มหำสำรคำม 5 205,700.00          -                 -                          

รวม 4 5 12                                        -        
581,000.00       -              

ลงช่ือ................................................ผู้รายงาน/รับผิดชอบ
     ( ........................................................... ) 
ต าแหน่ง  .....................................................
โทร.............................................................. (ส าหรับประสานงาน)

หมายเหตุ  

1. จ้านวนเกษตรกรท่ีได้รับประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ขุดสระน ้า 1 แห่ง มีเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการขุดสระน ้าจ้านวน 200 ราย สนับสนุนไก่จ้านวน 500 ตัว มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 250 ราย เป็นต้น

2. ให้รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าเดือน ส่งให้กองแผนงานและวิชาการ ภำยในวันท่ี 23 ของทุกเดือน ทำงอีเมลล์ apr.doa@gmail.com

3. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถำมหรือประสำนข้อมูลทำงโทรศัพท์หมำยเลข 02 579 1306

10 ศวพ.มหาสารคาม มหาสารคาม  ศวพ.
มหาสารคาม 
ร่วมบูรณาการ
กับสวพ.4และ
กปผ.

รวมงบประมำณท้ังส้ิน

11 ศวพ.มหาสารคาม มหาสารคาม พื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
ช่ือป่าโคกข่าว  
จ.มหาสารคาม

12 ศวพ.มหาสารคาม มหาสารคาม พื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
ช่ือป่าโคกไร่  
จ.มหาสารคาม

พื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
ช่ือป่าหนองคูและป่านาดูน  
จ.มหาสารคาม

จัดท าแปลงต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

120,000.00           
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แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน คทช. 02 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน      

ตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2564 

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  
หน่วยงาน..................................................................... 

วันที่.............เดือน..................................................... พ.ศ. ................... 
ณ  ..................................................................................................................................................... 

ตำบล..................................................  อำเภอ...................................................  จังหวัด.... ................................ 
สรุปผลการการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 
1.วัตถุประสงค์..................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
2.กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
.................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
3.สรุปสาระสำคัญของการดำเนินกิจกรรม.......................................................................................................... 
................................................................................................................................................ .............................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................... ........................................... 
4.การประเมินผล 
     4.1 ผลการประเมินความรู้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ 
................................................... ........................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... ...........................    
   4.2 ผลการประเมินการยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ส่วนที่ 2 ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจและการยอมรับเทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตร 
..................................................................................................................................... .........................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................ ......
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ ................. 
 
  5.งบประมาณ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

                                                     ลงชื่อ........................................................ผู้จัดทำรายงาน  
       โทรศัพท…์………………………………..ภายใน........................ 
       มือถือ...............................................................................  

หมายเหตุ 1. ให้ประมวลผลจากแบบประเมินการยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
จากกรมวิชาการเกษตรและผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ 

  2. แนบสำเนาการขออนุมัติโครงการ 
              3. แนบสำเนารายช่ือ เลขท่ีบัตรประชาชน ที่อยู่ และลายเซ็นต์ของบุคคลภายนอก/เกษตรกรที่เข้ารับการ 
                   ถ่ายทอดความรู้ดว้ย  

  4. รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานหลังจากดำเนินการถ่ายทอดความรู้เสร็จสิ้นแล้ว ภายใน 60 วันทำการ 
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ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน      
ตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2564 

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  
หน่วยงาน..................................................................... 

วันที่.............เดือน..................................................... พ.ศ. ....................................... 
ณ  .......................................................................................  

ตำบล..................................................  อำเภอ...................................................  จังหวัด.... ................................ 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
Pre-Test Post-Test ให้ระบุเกษตรกรที่ผ่านการ

คัดเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบ 
     
     
     
    เกษตรกรต้นแบบ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 เฉลี่ย    

เอกสารแนบ 1/1 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2564 

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  
หน่วยงาน..................................................................... 

วันที่.............เดือน..................................................... พ.ศ. ........................................ 
ณ  ...................................................................................ตำบล................................... .............  อำเภอ.............................................  จังหวัด..................................  

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจำตัว
ประชาชน 

ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ลายมือชื่อ 

เช้า บ่าย 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

เอกสารแนบ 1/2 
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ภาพกิจกรรม 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1/3 

45



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอนุมัติโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1/4 
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แบบรายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลอืตามโครงการจัดที่ดินทำกนิให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลปีงบประมาณ 2564  1/8 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน  
สิ้นสุดไตรมาส 2 และ ไตรมาส 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน คทช. 03 
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แบบรายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลอืตามโครงการจัดที่ดินทำกนิให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลปีงบประมาณ 2564  2/8 
 

 

แบบรายงานผล  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 

ตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2564 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
...................................................................................................................................................................
..................................................................................... 
หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ
...................................................................................................................................................................
............................................................ 
พื้นที่เป้าหมาย ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ 
พืน้ที ่ป่าสงวนแห่งชาติ
................................................................................................................................................................... 
3. หลักการเหตุผล/ปัญหา/ที่มา 
4. วัตถุประสงค์ 
5. ตัวช้ีวัด (ระบุตัวชี้วัดตามท่ีท่านได้เสนอในโครงการ) 
 4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
6. ระยะเวลาดำเนินงาน ......................................... 
7. กลุ่มเป้าหมาย………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. การวิเคราะห์สภาพพื้นที่ ความต้องการของเกษตรกร และแนวทางการนำเทคโนโลยีของกรมวิชาการ
เกษตรไปสนับสนุนการดำเนนิงาน 
.................................................................................. ............................................................................................  
...................................................................................................................................................................... ........ 
 
 

9. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน (ระบุขั้นตอน วิธีการ การนำผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย)  
................................................................................................... ...........................................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
...................................................................................................................................................................... ........ 
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แบบรายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลอืตามโครงการจัดที่ดินทำกนิให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลปีงบประมาณ 2564  3/8 
 

 

10. ผลการดำเนินงาน (รายงานผลการดำเนินงานแยกตามกิจกรรม) 
10.1 กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต/พันธุ์พืช (สำหรับหน่วยงานที่มีกิจกรรมผลิต/สนับสนุนปัจจัยการผลิต ชีวภณัฑ์ ) 

 
การติดตามให้คำแนะนำการใช้ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์  
ข้อมูลความคิดเห็น/ความพึงพอใจ/ผลการทำงาน(ลดต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพ)/ปัญหาการใช้ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์ ในแปลงเกษตรกร จากกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ
สนับสนุน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………........................................................................................................... .................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………........................................................................................................... .................................................................................................

ชนิดปัจจัยการผลิต 
 ชีวภัณฑ์ 

หน่วย
นับ 

แผน ผล 
 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
จำนวน ชื่อ-สกุลผู้รับ สถานทีใ่ช้ประโยชน์ (โปรดระบสุถานท่ีที่นำไปใช้ประโยชน์ เช่น  

ช่ือ หน่วยงาน หรือ ที่อยู่แปลงเกษตรกร เป็นต้น) 
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แบบรายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลอืตามโครงการจัดที่ดินทำกนิให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลปีงบประมาณ 2564  4/8 
 

 

10.2 กิจกรรมอบรม/เสวนา  
- เนื้อหาการอบรม

............................................................................................................................... ...............................................

...................................................................................................................... ........................................................

............................................................................................................................... ...............................................

...................................................................................................................... ........................................................ 

..............................................................................................................................................................................  
 

- สรุปผลการฝึกอบรม/เสวนา 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................... ...............................................
................................................................................ .............................................................................................. 

 
ข้อมูลเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม  

ชื่อ-สกุล 
เกษตรกร 

ที่อยู่เกษตรกรที่ 

เข้าอบรม 

เลขที่บัตรประชาชน คะแนน ใส่เครื่องหมาย  /  
ที่เป็นเกษตรกร
ต้นแบบ 

pretest posttest 
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10.3 กิจกรรมแปลงต้นแบบ  

10.3.1 ภาพรวมเทคโนโลยี และต้นทุนการผลิต ตามวิธีของเกษตรกรเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี
ของกรมวิชาการเกษตรที่ให้เกษตรกรต้นแบบดำเนินการ  
 

การผลิตพืชตามวิธีของ
เกษตรกร 

การผลิตพืชตามเทคโนโลยีใน
แปลงต้นแบบ   

แผนการดำเนนิงาน 

เทคโนโลยี* ต้นทุน  
(บาท/

ไร่) 

เทคโนโลยี* ต้นทุน  
(บาท/

ไร่) 

ต.ค. 2563 – มี.ค.
2564 

เม.ย. – ก.ย. 2564 

1  1    
2  2    
3  3    
4  4    
รวม  รวม    
หมายเหตุ *เทคโนโลย ีคือ ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต (กรณีไม้ยืนต้น 1 รอบฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต) 
ได้แก่ การเตรียมดิน/เตรียมแปลง , พันธุ์พืช , การใช้เทคโนโลยี อาทิ การตัดแต่งก่ิง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน การใช้ปุ๋ยชีวภาพ การใช้ชีวินทรีย์ การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ,  การดูแลรักษา และการเก็บเก่ียว 
   ** การคำนวณต้นทุนการผลิตอ้างอิงจากวิธีการคำนวณของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

10.3.2 ผลการดำเนินงานเกษตรกรต้นแบบ  
 

 แผน ผล 
เกษตรกรต้นแบบ (ราย)   
แปลงต้นแบบ (ไร่)   
 

ปีงบประมาณ 

2564 

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  

ผลที่เกิดแต่ละด้าน ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 

 ด้านต้นทุนการผลิต   

ด้านปริมาณผลผลิต   

ด้านคุณภาพผลผลิต   

ด้านสิ่งแวดล้อม   

ด้านเศรษฐกิจ   

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   
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ข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ/แปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต  

ลำดับ 
ที ่

 
  

ชื่อ-สกุล 
เกษตรกร
ต้นแบบ 

พิกดัแปลง
ต้นแบบ พื้นที่

แปลง
ต้นแบบ 

(ไร่) 

* ผลผลิตตามเทคโนโลยีแปลงต้นแบบ * ก่อนเข้าร่วมโครงการ การขยายเทคโนโลยีสู่เกษตรกรข้างเคียง 

X Y 
ต้นทุน 

การผลิต 
(บ./ไร่) 

ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บ./ไร่) 

ต้นทุน 
การผลิต  
(บ./ไร่) 

ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บ./ไร่) 

ชื่อ-สกุล 
เกษตรกร 

ที่นำเทคโนโลยี 
ไปใช้ต่อ 

ระบุ
เทคโนโล

ยี 

จำนวน
ไร่ (ไร่) 

                            

                            

                
  

          

 

หมายเหตุ * สามารถปรับหวัข้อให้สอดคล้องงาน เพื่อใหเ้ห็นผลงานเป็นรูปธรรม เช่น ต้นทุน ปริมาณและคุณภาพผลผลิต รายได้ ขั้นตอนการผลิต  เปรียบเทียบ
ความเปลี่ยนแปลงระหว่างใช้เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยกรมกับไม่ใช้เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยกรมฯ 
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10.3 กิจกรรมติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร (ออกติดตามผลการดำเนินงานกี่ครั้ง มีความก้าวหน้าอย่างไร 
พบปัญหาอะไร แนะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร) 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

11. การยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์ในเกษตรกรต้นแบบ  
(ประเมินในรูปแบบของการสัมภาษณ์จากแบบสอบถามพร้อมทั้งวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีและความ   
พึงพอใจของเทคโนโลยีที่ได้รับถ่ายทอด) 

11.1 การยอมรับเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด………………………………………………………………………… 
............................................................. ................................................................................................................ 
 11.2 ความพึงพอใจเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด…………………………………………………………………… 
....................................................................... ...................................................................................................... 
13. ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงาน (ผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายเมื่อได้ใช้ผลงานวิจัยของกรมฯ)  
 13.1 ผลผลิต (Output)........................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  13.2 ผลลัพธ์ (Outcome)…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

13.3 ผลกระทบ (Impact)  
- เกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ........... ราย   
- มีการขยายผลแก่เกษตรกรข้างเคียง................ราย 
- คิดเป็นพ้ืนที่....................ไร่   
- ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม.......................................บาท 
 

14. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางการขยายผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ปัญหาอุปสรรคจาก
เทคโนโลยีที่นำไปใช้ รวมถึงปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน) 
.................................................................... ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................ 
.................................................................... ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................... ................................................................................................ ..........
...................................................................................................................................................... ........................ 
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15. รูปภาพประกอบ 
   

   
   

   
 
 
 

ชื่อ-สกุลผู้รายงาน................................................. 
โทรศัพท์มือถือ..................................................... 

ผู้รายงานโครงการ 
วันที่ รายงาน................................................................... 

หมายเหตุ 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย กองแผนงานและ
วิชาการ โทรศัพท์ 0-2579-1306 

   2. กำหนดส่งแบบรายงานไปยัง กลุม่วิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย กองแผนงานและ
วิชาการ  2 ครั้ง : ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564   

                          ครั้งที่ 2  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  
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โครงการ การยกระดับคณุภาพความปลอดภัยในการผลติพืชผัก (ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี และคืน่ช่าย) 
เพื่อเข้าสู่ตลาด Modern Trade 

ปีงบประมาณ 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยใช้
กลไกการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเข้าด้วยกัน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้
ตรงตามความต้องการของตลาด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดนโยบายให้จัดท า 
“แผนการผลิตทางการเกษตรของประเทศ” ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิต
ล้นตลาดและราคาตกต่ า โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การวางแผนการผลิตทางการเกษตรทั้งพืช ปศุสัตว์ 
และประมงแต่ละชนิดตามความต้องการของตลาด เพ่ือให้ผลผลิตทางการเกษตรสมดุลกับความต้องการตลาด 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายการจัดท าแผนการผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ภายใต้
แนวทาง “การตลาดน าการเกษตร” ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน รวมทั้งเป็นการพัฒนาระบบการเกษตรของไทย
ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนกระทั่งมีผลผลิตจ าหน่ายออกสู่ตลาด ให้มีศักยภาพก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของ
โลกยุคปัจจุบัน โดยมีเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการเชื่อมโยง
ตลาด ให้มีความร่วมมือด้านการตลาดระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับคู่ค้า โดยผลักดันให้เกษตรกรมีช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าการเกษตรเพ่ิมขึ้น ตลอดจนสามารถวางแผนการซื้อ -ขาย ผลผลิตสินค้าเกษตร ตามความ
ต้องการตลาด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด เพ่ือสร้างความเข้าใจของข้อมูลต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กรมวิชาการเกษตรให้ความส าคัญในการน ามาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และ เกษตร
อินทรีย์ (Organic Thailand) ไปปฏิบัติ เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
เกษตร ท าให้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในอาหารที่รับประทานอยู่ใน
ชีวิตประจ าวันว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมไปถึงผู้ประกอบการได้เริ่มมีการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร
โดยตรงจากเกษตรกรเพ่ือไปวางจ าหน่าย ดังนั้น ในปี 2564 กรมฯ จึงมีเป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
เกษตรกร ให้ใช้ชีวภัณฑ์เพ่ือลดการใช้สารเคมีและได้อาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค 
เพ่ือเข้าสู่ตลาด Modern Trade ในพืชเป้าหมาย 4 ชนิด คือ ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี และ คื่นช่าย ในกลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่ 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มแปลงใหญ่ผักต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ล าพูน 2) กลุ่มเกษตรกร
หมู่บ้านสายใจไทย และเครือข่าย จ.สุโขทัย 3) แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก) บ้านโนนเขวา ม.3 ต.ดอนหิน อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 4) แปลงใหญ่ผัก ต.นาคู อ.ผักไห่  จ.พระนครศรีอยุธยา และ 5) แปลงใหญ่ผัก ม.3 ต.ท่าข้าม  
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด
ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 2.2 เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในการผลิตสินค้าเกษตร มีการบริหารจัดการร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจ าหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน 
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3. เป้าหมายด าเนินงาน  
 กลุ่มเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 5 แปลง ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
ประกอบด้วย ล าพูน สุโขทัย ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา และ สุราษฎร์ธานี จัดท าแปลงต้นแบบ จ านวน 15 
ไร่ ในพืชเป้าหมาย 4 ชนิด คือ ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี และคื่นช่าย แผนอบรมเกษตรกร จ านวน 100 ราย 

ชื่อแปลงใหญ่ พื้นที่ด าเนินการ 
อบรม 
(ราย) 

แปลงต้นแบบ 
(ราย) (ไร่) 

1) กลุ่มแปลงใหญ่ผัก ต.อุโมงค์ อ.เมือง 
จ.ล าพูน 

ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ล าพูน 20 3 3 

2) กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านสายใจไทย และ
เครือข่าย จ.สุโขทัย 

อ. ศรีนคร จ.สุโขทัย 20 3 3 

3) แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก) บ้านโนนเขวา ม.3 
ต.ดอนหิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

ต.ดอนหิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 20 3 3 

4) แปลงใหญ่ผัก ต.นาคู อ.ผักไห่ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ต.นาคู อ.ผักไห่ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

20 3 3 

5) แปลงใหญ่ผัก ม.3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน 
จ.สุราษฎร์ธานี                                                 

20 3 3 

รวมทั้งสิ้น 100 15 15 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  การด าเนินงาน : หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร หารือร่วมกัน เพ่ือพิจารณาคัดเลือก 
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่พืชผักที่มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยการใช้ชีวภัณฑ์ เพ่ือ
เข้าสู่ตลาด Modern Trade 
 กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยโดยการใช้ชีวภัณฑ์
ให้กับเกษตรกร และ ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
  การด าเนินงาน : 
  1) สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ และสร้างความรับรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืชที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่ โดยหน่วยงานภายใต้กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานภาคเอกชน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ และ
สนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตพืชที่จ าเป็นส าหรับจัดท าแปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนพืชตามความเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ และความต้องการของตลาด โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตพืชการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชโดยชีววิธี เป็นการใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญ เช่น ตัวเบียน (parasites) ตัวห้ า 
(predators) และจุลินทรีย์ (micro-organisms) ได้แก่ การใช้แมลงช้างปีกใสควบคุมเพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน 
เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาวและไรศัตรูพืช การใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชต่างๆ ด้วงหมัด
ผัก ด้วงวงมันเทศ หนอนกระทู้หอม และหนอนผีเสื้อศัตรูเห็ด ในพืชตระกูลกะหล่ าและมันเทศ การใช้เห็ดเรืองแสง
สิรินรัศมีควบคุมโรครากปมในพริก มะเขือเทศ มันส าปะหลัง พริกไทยและพืชผัก และการใช้แมลงหางหนีบสี
น้ าตาลก าจัดหนอนในพืชผัก  
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  2) การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ เป็นการด าเนินการผลิตพ่อ-แม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติจาก
ผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเพ่ือน าไปสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตขยายและปล่อยในแปลงเพ่ือใช้ในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชที่ท าความเสียหายกับพืชผลของเกษตรกรซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตพืช ลดการใช้
สารเคมีและรักษาสมดุลย์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กิจกรรมที่ 3 การจัดท าแปลงต้นแบบเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตพืชผักปลอดภัย 
  การด าเนินงาน : 
  1) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรม แปลงละ 3 ราย รวม 15 ราย ที่มีความพร้อมในการ
จัดท าแปลงต้นแบบและพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรรายอ่ืน สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพืช
ตามแผนการผลิต ตั้งแต่การผลิต บริหารจัดการ ยอมรับเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตพืชนั้นๆ พร้อมทั้งขยายผล
ความส าเร็จต่อไปยังเกษตรกรรายอื่นในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) การจัดท าแปลงต้นแบบ/สนับสนุนชีวภัณฑ์ หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรน า
เทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรมาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรต้นแบบเพ่ือจัดท าแปลงต้นแบบ ซึ่ง
แปลงต้นแบบที่ด าเนินการนั้น สามารถใช้ประโยชน์เป็นแหล่งในการสาธิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชอย่าง
ถูกต้อง 
  ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรต้นแบบ  เพ่ือเข้าร่วมโครงการ
เป็นเกษตรกรต้นแบบและแปลงต้นแบบโดยคุณสมบัติเกษตรกรต้นแบบต้องสามารถปฏิบัติตามค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร รวมทั้งสามารถถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้เกษตรกรข้างเคียงได้ หรือตาม
เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีหน่วยงานก าหนด และหลักฐานการเซ็นชื่อรับปัจจัยการผลิตร่วมกันระหว่างหน่วยงานและ
เกษตรกรต้นแบบ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์พืช ชีวภัณฑ์ ปุ๋ย เป็นต้น) ตามเทคโนโลยีของกรมวิชาการ
เกษตรให้เกษตรกรไปใช้ในแปลงต้นแบบ 
 
 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่และเชื่อมโยงการตลาดสินค้าแปลง
ใหญ่ กับ เทสโก้ โลตัส 
  การด าเนินงาน : เทสโก้ โลตัส ช่วยในการเชื่อมโยงการตลาดสินค้าแปลงใหญ่ โดยการรับซื้อ
ผลผลิตพืชผัก (ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี และคื่นช่าย) ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 กิจกรรมที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
  5.1 การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานในพื้นที่  
  การด าเนินงาน : หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรต้นแบบอย่าง
ใกล้ชิด โดยให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ในการใช้ชีวภัณฑ์ พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินงาน ติดตามความก้าวหน้า 
ปัญหา อุปสรรค รับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อกิจกรรมที่กรมวิชาการเกษตรเข้าไป
สนับสนุน 
  5.2 การติดตามและประเมินผลหน่วยงานส่วนกลาง 
  การด าเนินงาน :  
  1) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นท่ี 
  2) ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานในพื้นท่ี 
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  5.3 การรายงานผลการด าเนินงาน 
  การด าเนินงาน : 
  1) รายงานการอบรมเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุด
การฝึกอบรม  
  2) รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่ก าหนด ให้กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัย กองแผนงานและวิชาการ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564 และ วันที่ 30 ตุลาคม 2564 
 
5. แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2563 ปี 2564 

ต.
ค.
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พ.

ย.
 

62
 

ธ.ค
.  

ม.
ค.
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ก.

พ.
 

63
 

มี.
ค.

 
63

 
เม

.ย
. 

63
 

พ.
ค.

 
63

 
มิ.

ย.
 

63
 

ก.
ค.

 
63

 
ส.

ค.
 

63
 

ก.
ย.

 
63

 

1. คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ ่

            

2. ถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
พืชผักปลอดภัยโดยการใช้ชีวภัณฑ์ให้กับเกษตรกร 
และ ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตร 

            

3. จัดท าแปลงต้นแบบสสนับสนุนปัจจัยการผลิต             
4. การเชื่อมโยงการตลาดสินค้าแปลงใหญ่ กับ  
เทสโก้ โลตัส 

            

5. การติดตามและประเมินผล             
 
6. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 6.1 ถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยโดยการใช้ชีวภัณฑ์  และ ถ่ายทอด
ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร 100 ราย 
 6.2 การจัดท าแปลงต้นแบบเกษตรกรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตพืชผักปลอดภัย จ านวน 15 ไร่ 
 
7. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 7.1 เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
 7.2 เกษตรในพ้ืนที่เป้าหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 
8. ระยะด าเนินการโครงการ 
 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 
9. ประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินงาน 
 เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการที่มีเทสโก้ โลตัส มารับซื้อผลผลิตในพ้ืนที่ 
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10. งบประมาณ 440,000 บาท  
 งบด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 10.1 ค่าตอบแทน เป็นเงิน 8,550  บาท 
  - ค่าท าการนอกเวลา   เป็นเงิน 8,550 บาท 
 10.2 ค่าใช้สอย เป็นเงิน  112,200 บาท 
  - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  เป็นเงิน 55,000 บาท 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ  เป็นเงิน 31,600 บาท 
  - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   เป็นเงิน 2,000 บาท 
  - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   เป็นเงิน 2,000 บาท 
  - ค่าจ้างเหมาบริการ   เป็นเงิน 21,600 บาท 
 10.3 ค่าวัสดุ เป็นเงิน  319,250 บาท 
  - ค่าวัสดุส านักงาน   เป็นเงิน 2,400 บาท 
  - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เป็นเงิน 31,000 บาท 
  - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เป็นเงิน 16,500 บาท 
  - ค่าวัสดุการเกษตร   เป็นเงิน 230,850 บาท 
  - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป็นเงิน 1,500 บาท 
  - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เป็นเงิน 37,000 บาท 
 หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
 
11. ผู้รับผิดชอบ 
    11.1 นางสาวศิริพร หัสรังสี  ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  
  หน่วยงาน ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  
    11.2 นางสาวอรณิชชา สุวรรณโฉม  ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
  หน่วยงาน ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
    11.3 นางศิริลักษณ์ พุทธวงค์   ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
  หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น 
    11.4 นางสาววารีรัตน์ สมประทุม  ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
  หน่วยงาน ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
    11.5 นางสาวดาราพงษ์ เพ็งผอม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน   
  หน่วยงาน ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 
    11.6 นางสาวอัจจิมา ควรสงวน   ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
  หน่วยงาน กองแผนงานและวิชาการ 
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จ านวน 
(ราย)

หลักสูตร (อบรม/เสวนา)
จ านวน 

(ไร่)
จ านวน
(ราย)

ชนิด จ านวน หน่วยนับ หน่วยงานผลิต

ไส้เดือนฝอยสายพนัธุไ์ทย 600 ถุง สวพ.1 10,000.00 24,000.00 18,000.00

เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 900 กอ้น สวพ.1 0.00 0.00 13,500.00
1,000.00 2,400.00 3,150.00 6,550.00
11,000.00 26,400.00 34,650.00 72,050.00

ไส้เดือนฝอยสายพนัธุไ์ทย 600 ถุง สวพ.2 10,000.00 24,000.00 18,000.00

แมลงช้างปีกใส 15000 ตัว สวพ.2 0.00 0.00 45,000.00

1,000.00 2,400.00 6,300.00 9,700.00
11,000.00 26,400.00 69,300.00 106,700.00

แมลงหางหนีบสีน้้าตาล 1500 ตัว ศวม.ขอนแกน่ 10,000.00 24,000.00 3,000.00

ไส้เดือนฝอยสายพนัธุไ์ทย 600 ถุง ศวม.ขอนแกน่ 0.00 0.00 18,000.00

1,000.00 2,400.00 2,100.00 5,500.00
11,000.00 26,400.00 23,100.00 60,500.00

ไส้เดือนฝอยสายพนัธุไ์ทย 600 ถุง สวพ.5 10,000.00 24,000.00 18,000.00

แมลงหางหนีบสีน้้าตาล 1500 ตัว สวพ.5 0.00 0.00 3,000.00

1,000.00 2,400.00 2,100.00 5,500.00
รวม สวพ.5 11,000.00 26,400.00 23,100.00 60,500.00

5 สวพ.7 สุราษฎร์ธานี
แปลงใหญ่ผัก ม.3 ต.ท่าข้าม อ.พนุพนิ 
จ.สุราษฎร์ธานี

ผักบุง้ ผักกาดหอม ผักชี และค่ืนชาย 2560 1282 20
การผลิตพชืผักปลอดภัยโดย
การใช้ชีวภัณฑ์

3 3 เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 900 กอ้น ศวพ.สุราษฎร์ธานี 10,000.00 24,000.00 13,500.00 47,500.00

1,000.00 2,400.00 - 3,400.00
11,000.00 26,400.00 - 37,400.00

- - 1,350.00 1,350.00
- - 14,850.00 14,850.00

6 สทช. กรุงเทพฯ ไส้เดือนฝอยสายพนัธุไ์ทย 240 ถุง สทช. 9,600.00 9,600.00
960.00 960.00

10,560.00 10,560.00
เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 60 ขวด สอพ. 3,900.00
แมลงช้างปีกใส 3000 ตัว สอพ. 15,000.00
แมลงหางหนีบสีน้้าตาล 300 ตัว สอพ. 1,500.00

บริหาร KPI 2,040.00 2,040.00
รวม สอพ. 22,440.00 22,440.00

8 กผง. กรุงเทพฯ 50,000.00
บริหาร KPI 5,000.00
รวม กผง. 55,000.00

100 15 15 55,000.00 132,000.00 198,000.00 440,000.00

รวม ศวม.ขอนแกน่

บริหาร KPI ศวพ.สุราษร์ธานี
รวม  ศวพ.สุราษร์ธานี

อบรม/เสวนา
งบประมาณ (บาท)

รวมงบประมาณ (บาท)

7 สอพ. กรุงเทพฯ 20,400.00

บริหาร KPI

บริหาร KPI สวพ.7
รวม สวพ.7

20
ภาพการผลิตพชืผักปลอดภัย
โดยการใช้ชีวภัณฑ์

3 3

ติดตาม/ให้ค้าแนะน้า/เสนอแนะ

รวมทั้งหมด

อบรม แปลงตน้แบบ ชีวภัณฑ์

55,000.004 สวพ.5 พระนครศรีอยุธยา

การผลิตพชืผักปลอดภัยโดย
การใช้ชีวภัณฑ์

3 3

แปลงใหญ่ผัก ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ผักบุง้ ผักกาดหอม ผักชี และค่ืนชาย 2560 1895

บริหาร KPI

รวม ศวพ.สุโขทัย

3 ศวม.ขอนแกน่ ขอนแกน่

3 3

แปลงใหญ่ทัว่ไป(พชืผัก) บ้านโนนเขวา ม.3 
ต.ดอนหิน อ.เมือง จ.ขอนแกน่

ผักบุง้ ผักกาดหอม ผักชี และค่ืนชาย 2560 722 20

บริหาร KPI

กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านสายใจไทย และเครือข่าย 
จ.สุโขทัย

ผักบุง้ ผักกาดหอม ผักชี และค่ืนชาย
อยู่ระหวา่ง
พจิารณา

- 20
การผลิตพชืผักปลอดภัยโดย
การใช้ชีวภัณฑ์

55,000.00

65,500.00

บริหาร KPI
รวม สวพ. 1

2 ศวพ.สุโขทัย สุโขทัย

7416 20
การผลิตพชืผักปลอดภัยโดย
การใช้ชีวภัณฑ์

3 3กลุ่มแปลงใหญ่ผัก ต.อโุมงค์ อ.เมือง จ.ล้าพนู ผักบุง้ ผักกาดหอม ผักชี และค่ืนชาย 2562

97,000.00

1 สวพ.1 ล้าพนู

โครงการ การยกระดบัคุณภาพความปลอดภยัในการผลิตพืชผัก (ผักบุง้ ผักกาดหอม ผักช ีและค่ืนชา่ย) เพ่ือเขา้สู่ตลาด Modern Trade ปงีบประมาณ 2564

ล าดบั
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จังหวัด

แปลงตน้แบบ

สถานที่แปลงใหญ่ ชนิดพืช แปลงใหญป่ี รหัสแปลงใหญ่

พ้ืนที่แปลงตน้แบบปรับเปลี่ยน 

การสนับสนุนชีวภัณฑ์ในแปลงตน้แบบ
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การรายงานผลการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา แบบฟอร์ม/การรายงาน 
1..จัดท าโครงการให้สอดคล้อง
กับโครงการระดับกรมฯ โดย 
ผอ.ศูนย์หรือผอ .สวพ.1 -8 
อ นุ มั ติ โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
งบประมาณ 

ก่อนด าเนินกิจกรรมใน
โครงการ 

แบบฟอร์ม.:.เอกสารอนุมัติโครงการ 
การรายงาน : เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานที่ด าเนินงาน
โครงการ 

2. รายงานผลการด าเนินงาน
กิจกรรมการอบรม 

ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่
สิ้นสุดการฝึกอบรม 

แบบฟอร์ม : แบบรายงานที่ 1  
การรายงาน : เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

3. รายงานผลการด าเนินงาน
กิจกรรมแปลงต้นแบบ 
 
 

รายงานผล จ านวน 2 ครั้ง 
ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 
มีนาคม 2564 
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 
กันยายน 2564 

แบบฟอร์ม : แบบรายงานที่ 2  
การรายงาน : ส่งแบบรายงานที่ 2 ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  apr.doa@gmail.com.พร้อมส่งแบบ
รายงานที่ 2 ให้กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 
ตามมาภายหลัง 
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เอกสารอนุมัติโครงการ 
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โครงการ 
การยกระดับคุณภาพความปลอดภัยในการผลิตพืชผัก (ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี และคื่นช่าย)  

เพื่อเข้าสู่ตลาด Modern Trade 
ปีงบประมาณ 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
.......................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................... ........................................................................................
2. วัตถุประสงค์ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................. ............................................................................................................
...................................................................................... ........................................................................................
3. เป้าหมายการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................... ...................................................................................................................
...................................................................................... ........................................................................................
4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................ ......................................................................................................................
...................................................................................... ........................................................................................
5. แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2563 ปี 2564 

ต.
ค.
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พ.

ย.
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ธ.ค
.  

ม.
ค.
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ก.

พ.
 

63
 

มี.
ค.

 
63

 
เม

.ย
. 

63
 

พ.
ค.

 
63

 
มิ.

ย.
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ก.
ค.
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ส.

ค.
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ก.
ย.
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1. คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ ่

            

2. ถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
พืชผักปลอดภัยโดยการใช้ชีวภัณฑ์ให้กับเกษตรกร 
และ ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตร 

            

3. จัดท าแปลงต้นแบบสสนับสนุนปัจจัยการผลิต             
4. การเชื่อมโยงการตลาดสินค้าแปลงใหญ่ กับ  
เทสโก้ โลตัส 

            

5. การติดตามและประเมินผล             
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6. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ ..................
...................................................................................... ........................................................................................
7. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................... ...................................................................................................................
...................................................................................... ........................................................................................
8. ระยะด าเนินโครงการ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................. .................................................................................................................
...................................................................................... ........................................................................................
9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... ...
...................................................................................... ........................................................................................
10. งบประมาณ.........................................................บาท 
 งบด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 10.1 ค่าตอบแทน เป็นเงิน   บาท 
  - ค่าท าการนอกเวลา    เป็นเงิน  บาท 
 10.2 ค่าใช้สอย เป็นเงิน    บาท 
  - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  เป็นเงิน   บาท 
  - ค่าเบีย้เลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ  เป็นเงิน    บาท 
  - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   เป็นเงิน    บาท 
  - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   เป็นเงิน    บาท 
  - ค่าจ้างเหมาบริการ   เป็นเงิน    บาท 
 10.3 ค่าวัสดุ เป็นเงิน    บาท 
  - ค่าวัสดุส านักงาน   เป็นเงิน    บาท 
  - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เป็นเงิน    บาท 
  - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เป็นเงิน    บาท 
  - ค่าวัสดุการเกษตร   เป็นเงิน    บาท 
  - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป็นเงิน    บาท 
  - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เป็นเงิน    บาท 
 หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
11. ผู้รับผิดชอบ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................. ............................................................................................................
...................................................................................... ........................................................................................ 
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แบบรายงานที่ 1 
(แบบรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการอบรม) 
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แบบรายงานที่ 1 
แบบรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 

ด้านการผลิตพืชผักปลอดภัยโดยการใช้ชีวภัณฑ์ 
โครงการ การยกระดับคุณภาพความปลอดภัยในการผลิตพืชผัก (ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี และคื่นช่าย) เพื่อ

เข้าสู่ตลาด Modern Trade 
ปีงบประมาณ 2564 

 
หลักสูตร.................................................................................................  

หน่วยงาน..................................................................... 
วันที่.............เดือน..................................................... พ.ศ.2564 

ณ .............................ต าบล.............................  อ าเภอ.................................  จังหวัด............ ...................... 
สรุปผลการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
1. วัตถุประสงค์
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................... ...............  
2. กลุ่มเป้าหมาย และจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
............................................................................................ ............................................................. ..................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 3. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินกิจกรรม
......................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
4. การประเมินผล 
     4.1 ผลการประเมินความรู้ผู้เข้ารับการอบรม 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................     
     4.2 ผลการประเมินการยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
.............................................................................................. ........................................................... ..................... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................. ................................................ 
 ส่วนที่ 2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
......................................................................................................................................................... ..................... 
................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจและการยอมรับเทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตร 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... ........................................................ 
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ......................................................................................... ............... 
5. งบประมาณ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
.................................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................... ..................... 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม 
โครงการ การยกระดับคุณภาพความปลอดภัยในการผลิตพืชผัก (ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี และคื่นช่าย) เพื่อเข้าสู่ตลาด Modern Trade ปีงบประมาณ 2564 

หลักสูตร.................................................................................................  
หน่วยงาน..................................................................... 

วันที่.............เดือน..................................................... พ.ศ.2564 
ณ...................................................................................ต าบล..................................... ...........  อ าเภอ.............................................  จังหวัด.................................................... 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ลายมือชื่อ 

เช้า บ่าย 
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ภาพกิจกรรม 
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ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม 
โครงการ การยกระดับคุณภาพความปลอดภัยในการผลิตพืชผัก (ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี และคื่นช่าย)  

เพื่อเข้าสู่ตลาด Modern Trade ปีงบประมาณ 2564 
หลักสูตร.................................................................................................  

หน่วยงาน..................................................................... 
วันที่.............เดือน..................................................... พ.ศ. 2564 

ณ ...............................ต าบล.................................อ าเภอ....................................จังหวัด....... ............................. 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ผลการทดสอบ 
Pre-Test Post-Test 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 เฉลี่ย    
      ลงชื่อ..................................................ผู้จัดท ารายงาน 
      โทรศัพท์…………………………………..ต่อ........................ 
      มือถือ......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม ภายใน 60 วันนับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม 

เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมพร้อมส่งไฟล์ในระบบ scorecard cockpit 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ การยกระดับความปลอดภยัในการผลิตพืชผัก (ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี และคื่นช่าย) 
เพื่อเข้าสู่ตลาด Modern Trade ปีงบประมาณ 2564  
 

แบบรายงานที่ 2 
แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการ การยกระดับคุณภาพความปลอดภัยในการผลิตพืชผัก (ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี และคื่นช่าย)  
เพื่อเข้าสู่ตลาด Modern Trade ปีงบประมาณ 2564 

 
 

หน่วยงาน...................................................................................................................................................  
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ............................................................................................................................. 
 
1. การวิเคราะห์น าเทคโนโลยีไปใช้ (เริ่มต้นการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยว) 

เทคโนโลยีตามค าแนะน าของกรมฯ เทคโนโลยีตามวิธีปฏิบัติของเกษตรกร 
ขั้นตอนการผลิตพืช พร้อมระบุ

รายละเอียดเทคโนโลยีของกรมที่ใช้ 
ต้นทุนการผลิต 

(บาทสไร่) 
ขั้นตอนการผลิตพืช ต้นทุนการผลิต 

(บาทสไร่) 
    
    
    
    
รวมต้นทุนการผลิต  รวมต้นทุนการผลิต  

หมายเหตุ เทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต  
 
2. ผลการด าเนินงานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ 
 - เนื้อหาการถ่ายทอดความรู้ 
........................................................................................ ......................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 - สรุปผลการถ่ายทอดความรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
 - ข้อมูลเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม 

ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน 

ที่อยู่ เบอร์โทร ผลการทดสอบ ใส่เครื่องหมาย  
ที่เป็นเกษตรกร

ต้นแบบ 
Pre-test Post-test 
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3. กิจกรรมแปลงต้นแบบ  
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล  
เกษตรกรต้นแบบ 

พิกัดแปลง
ต้นแบบ 

พื้นที่แปลง
ต้นแบบ 

(ไร่) 

ผลผลติตามเทคโนโลยีแปลงต้นแบบ  
(เทสโก้ โลตัส รับซื้อผลผลิต) 

ผลผลติตามวิธีของเกษตรกร การขยายเทคโนโลยีสูเ่กษตรกรข้างเคียง 

X Y ต้นทุน 
การผลิต 
(บาทสไร่) 

ผลผลติ
(กก.สไร่) 

รายได้สุทธิ
(บาทสไร่) 

ต้นทุน 
การผลิต 
(บาทสไร่) 

ผลผลติ
(กก.สไร่) 

รายได้สุทธิ
(บาทสไร่) 

ช่ือ-สกุล 
เกษตรกรที่

น าเทคโนโลยี
ไปใช้ต่อ 

ระบุ
เทคโนโลย ี

พื้นที ่
(ไร่) 

พิกัด 
X Y 

                
                
                
                
                

 
คุณภาพผลผลิตพืชปรับเปลี่ยน
....................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......................................
.............................................................. ................................................................................................................................................... ......................................................................... 
................................................................ ............................................................................................................................. ..............................................................................................
.............................................................. ............................................................................................................................. ...............................................................................................  
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4. การยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจเทคโนโลยีที่น าไปใช้ประโยชน์ในเกษตรกรต้นแบบ
(ประเมินในรูปแบบของการสัมภาษณ์จากแบบสอบถามพร้อมทั้งวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีและความพึง
พอใจของเทคโนโลยีที่ได้รับถ่ายทอด) 

4.1 การยอมรับเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด………….....……………………………………………………………… 
.................................................................................................... .......................................................................... 

4.2 ความพึงพอใจเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด……………….…..…………………………………………………… 
.............................................................................................................. ................................................................ 
5. ผลส าเร็จที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายเมื่อได้ใช้ผลงานวิจัยของกรมฯ)

5.1 ผลที่ได้ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ...........................................................................................................  
.................................................................................. ............................................................................................  

5.2 ผลที่ได้ตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ..........................................................................................................  
............................................................................................................................................... ...............................

5.3 ผลที่ได้จากการด าเนินงาน.……......……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………… 

5.4 ผลกระทบ............................………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ................................................. 

6. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางการขยายผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ปัญหาอุปสรรคจาก
เทคโนโลยีที่น าไปใช้ รวมถึงปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน) 
...................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. รูปภาพเพื่อใช้ประกอบรายงานกรม

ลงชื่อ................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ...................................................... 

       ผู้รายงาน
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กิจกรรม การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
   กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจ ด้าน
พัฒนาการผลิต มีภารกิจหลักในด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร ผลจากการด าเนินงานวิจัย
ของกรมวิชาการเกษตรท าให้ได้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตพืชและแก้ปัญหาด้านการเกษตรของกลุ่มเป้าหมายมา
โดยตลอด ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีงานวิจัยของกรมวิชาการ
เกษตรมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในทุกสาขาวิชาที่สามารถน าไปใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตหรือแก้ปัญหาการผลิตพืชของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการผลิต
ทางการเกษตรของประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในด้านเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่ให้สูงขึ้น ลดต้นทุนการ
ผลิตลง ผลผลิตมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ จ าหน่ายได้ราคาสูงขึ้น รวมทั้งรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น อันจะ
เป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของเกษตรกรไทย  

การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของภาคเกษตร เพ่ือไปสู่การปฏิรูปภาคเกษตร 
ต้องมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกับบริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ กรมวิชาการเกษตรจึงได้จัดท าโครงการการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
เพ่ือน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัย ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมคุณภาพผลผลิต เพ่ิม
มูลค่าของสินค้าเกษตร ขยายผลสู่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด  
2.วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) 
 2.1 เพ่ือน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายเพ่ือน าไปใช้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชอย่างยั่งยืน 
 2.2 เพ่ือให้เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าใจหลักการผลิตพืช สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ตนเอง และขยายเทคโนโลยีสู่เกษตรกรเครือข่าย 
      2.3 เพ่ือน าปัญหาการผลิตพืชของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่สู่การวิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกร
ให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรต่อไป 
3.เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายโครงการ  
  น าองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชจากผลงานการวิจัยด้านการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรถ่ายทอดสู่
เกษตรกรผ่านเกษตรกรต้นแบบเพ่ือขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่ายให้มีการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิต ได้ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้ งภายในและต่างประเทศ 
สามารถแข่งขันกับประเทศต่างประเทศได้ 
3.2 กลุ่มเป้าหมาย (Target group) 
 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เกษตรกร/ผู้ประกอบการ 
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4. วิธีการด าเนินงาน 
 กิจกรรมต้นทาง (เตรียมองค์ความรู้/เทคโนโลยี) 
 - การวางแผน ก าหนดกรอบ/แผนการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและในพื้นที่  
 - จัดเตรียม รวบรวมองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในการประชุม อบรม หรือการจัดนิทรรศการในโอกาสต่างๆ 

กิจกรรมกลางทาง (การถ่ายทอด องค์ความรู้/เทคโนโลยี) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในแต่ละ
กิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

- การประชุม/อบรม/เสวนากลุ่มเป้าหมาย/ถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพ่ือให้ทราบและสรุป
ประเด็นปัญหาการผลิตพืชของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่  และถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีการผลิตพืชจาก
ผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรแต่ละกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

- การจัดท าแปลงต้นแบบ เป็นการน าเทคโนโลยีการผลิตพืชถ่ายทอดในพ้ืนที่ของเกษตรกรต้นแบบเพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเกษตรกรสามารถที่จะน าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรต้นแบบอย่างใกล้ชิด แปลงต้นแบบที่ด าเนินการจะ
เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ดูงานของเกษตรกรเครือข่ายในจังหวัดต่างๆเพ่ือขยายผลสู่เกษตรกรรายอ่ืนต่อไป 

- การสนับสนุนปัจจัยการผลิต  สนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์พืช ชีวภัณฑ์ ปุ๋ย เป็นต้น) ตามเทคโนโลยี
ของกรมวิชาการเกษตรให้เกษตรกรต้นแบบ รวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เป็นเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร
ให้กลุ่มเป้าหมายที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

กิจกรรมปลายทาง (การติดตามประเมินผล) 
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สัมมนาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมเพ่ือน าปัญหา

การผลิตพืชของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่มาวิเคราะห์จากการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ รวมทั้งน าปัญหาการ
ผลิตพืชของเกษตรกรสู่งานวิจัยต่อไป 

- การติดตามประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน  และประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยี
ในเกษตรกรต้นแบบกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

- การบริหารจัดการโครงการ เพ่ืออ านวยการ ให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ขั้นตอนด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 1. การวางแผน ก าหนดกรอบ/แผนการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและในพื้นที่  
 2. จัดเตรียม รวบรวมองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย  

3. การประชุม/อบรม/เสวนากลุ่มเป้าหมาย/ถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)  
- เพ่ือให้ทราบและสรุปประเด็นปัญหาการผลิตพืชของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่   
- ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีการผลิตพืชจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรแต่ละกิจกรรมให้กับ

กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรให้กลุ่มเป้าหมายที่รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

- สรุปผลการด าเนินงานร่วมกันระหว่างเกษตรกรต้นแบบ และเกษตรกรข้างเคียง เพ่ือให้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงาน ความพึงพอใจการด าเนินงาน การยอมรับเทคโนโลยี ปัญหา-อุปสรรค เป็นต้น 

4. การรับสมัครเกษตรกร เพ่ือเข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรต้นแบบและแปลงต้นแบบ โดยคุณสมบัติ
เกษตรกรต้นแบบต้องสามารถปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร รวมทั้งสามารถถ่ายทอดและ
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แลกเปลี่ยนความรู้ให้เกษตรกรข้างเคียงได้ หรือตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่หน่วยงานก าหนด โดยมีหลักฐานการสมัคร
เข้าร่วมโครงการของเกษตรกรต้นแบบ 

5. การจัดท าแปลงต้นแบบ เป็นการน าเทคโนโลยีการผลิตพืชถ่ายทอดในพ้ืนที่ของเกษตรกรต้นแบบเพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร เกษตรกรสามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยมี
เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรต้นแบบอย่างใกล้ชิด แปลงต้นแบบที่ด าเนินการจะ เป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ดูงานของเกษตรกรเครือข่ายในจังหวัดต่างๆเพ่ือขยายผลสู่เกษตรกรรายอ่ืนต่อไป 

6. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์พืช ชีวภัณฑ์ ปุ๋ย เป็นต้น) ตามเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรให้
เกษตรกรต้นแบบ น าไปใช้ในแปลงต้นแบบ โดยต้องมีหลักฐานการเซ็นชื่อรับปัจจัยการผลิตร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและเกษตรกรต้นแบบ 

7. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สัมมนาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมเพ่ือน าปัญหา
การผลิตพืชของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่มาวิเคราะห์จากการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ รวมทั้งน าปัญหาการ
ผลิตพืชของเกษตรกรสู่งานวิจัยต่อไป 

8. การติดตามประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน  
9. การบริหารจัดการโครงการ เพ่ืออ านวยการ ให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 5. ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  5.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
  - จ านวนกิจกรรมที่มีการน าผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์จ านวน 8 เรื่อง 
  5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)   

 - เกษตรกรต้นแบบในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมี
การยอมรับเทคโนโลยีร้อยละ 70  

 5.3 ดัชนีวัดความส าเร็จ  
 - เกษตรกรต้นแบบในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดผลงานวิจัยยอมรับเทคโนโลยีร้อยละ 70 

6. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) (ต้องชัดเจนวัดความส าเร็จได้) 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 ผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรน าไปใช้ประโยชน์จ านวน 8 เรื่อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการอบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 
 เกษตรกรต้นแบบในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดผลงานวิจัยยอมรับเทคโนโลยีร้อยละ 70 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 องค์ความรู้/เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมคุณภาพ
ผลผลิต เพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตร รวมถึงแก้ไขปัญหาการผลิตให้กลุ่มเป้าหมาย ให้ได้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด 
8. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 เกษตรกร/เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/ผู้ประกอบการ ได้รับองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร 
9. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564 
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10. วงเงินงบประมาณ 9,328,540 บาท

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม (บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
เตรียมองค์ความรู้/เทคโนโลยี     818,748     1,304,769 786,355 50,000 2,959,872 
การถ่ายทอด องค์ความรู้เทคโนโลยี 321,800 2,569,143 2,198,847 105,700 5,195,490 
การติดตามประเมินผล 80,700 350,098 390,494 351,886 1,173,178 
รวม 1,221,248 4,224,010 3,375,696 507,586 9,328,540 

11.รายละเอียดงบประมาณโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท 
ค่าตอบแทน 
1. ค่าอาหารท าการนอกเวลา  85,200 
ค่าใช้สอย 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 678,200 
2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 132,000 
3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 210,000 
4. ค่าจ้างเหมาบริการ 676,350 
5. ค่าจัดนิทรรศการ 150,000 
6. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 2,083,000 
ค่าวัสดุ 
1. ค่าวัสดุส านักงาน 85,000 
2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น 286,000 
3. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 120,610 
4. ค่าวัสดุการเกษตร 2,699,980 
5. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,122,200 
รวม 9,328,540 

หมายเหตุ : งบประมาณสามารถใช้ได้เฉพาะในการขับเคลื่อนด าเนินงานในโครงการเท่านั้น 
  : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

12. ผูรับผิดชอบโครงการ

นางสาวกัญญ์ดา ยิ่งภิญโญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กองแผนงานและวิชาการ

นายธนพนธ์  เผ่าบรรจง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กองแผนงานและวิชาการ
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รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการด าเนินงาน ภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
1. การขับเคลื่อนผลงานควรเน้นการน าเทคโนโลยีใหม่จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเท่านั้นและต้องเป็น
เทคโนโลยีที่สิ้นสุดการทดสอบแล้ว พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ) ทดแทนเทคโนโลยีเดิม หรือน าไปบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีเดิม หรือ เพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิต
พืชที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ตามสถานการณ์ หรือสร้างทางเลือกใหม่ในการผลิตพืชหรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ควร
ด าเนินการอย่างครบวงจร เพ่ือขับเคลื่อนภาคเกษตรสู่ความม่ันคง   
2. หน่วยงานต้องบูรณาการแผนงานกับหน่วยงานเจ้าของเทคโนโลยีและเขียนข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนร่วมกัน 
เน้นการขยายผลงานวิจัยในพ้ืนที่เกษตรกรต้นแบบ แทนการจัดท าแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย  และปรับขนาดพ้ืนที่
แปลงต่อรายให้มีความเหมาะสมในรายสินค้าและปฏิบัติได้เพ่ือให้มีการขยายผลในวงกว้าง 
3. การน าเทคโนโลยีขยายผลในแปลงเกษตรกร ควรด าเนินการในรูปกลุ่มเกษตรกร หรือหมู่บ้านวิชาการเกษตร 
หรือชุมชนต้นแบบ ไม่ควรด าเนินการเป็นรายเดี่ยวๆ พร้อมมีแผนการด าเนินงานและเป้าหมายการขยายสู่วงกว้าง  
4. รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ควรเป็นการจัดอบรมเพียงอย่างเดียว ต้องมีการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลงานหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรม และในการอบรมนอกจากการอบรมภาคบรรยายแล้ว ควรเพ่ิมการปฏิบัติ การเสวนาและ
เปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการผลิตพืชและการจัดเวทีสรุปบทเรียน 
5. เป็นโครงการที่ด าเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานภายนอก และเพ่ือถ่ายโอนงานสู่ระบบการส่งเสริม
ปกติ ควรก าหนดบทบาทของนักวิจัยให้ลดลงเรื่อยๆ พร้อมกับเพ่ิมบทบาทของเกษตรกรหรือผู้มีส่วนได้เสียให้มีมาก
ขึ้น เช่น ปีแรก บทบาทนักวิจัย: เกษตรกร 70:30 เป็น 30:70 ในปีสุดท้าย เป็นต้น  
6. ผลที่ได้จากการน าผลงานวิจัยของกรมฯ ไปใช้ประโยชน์ต้องเห็นเป็นรูปธรรม เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง 
ก่อนใช้และหลังใช้ผลงานวิจัย เช่น ต้นทุน ปริมาณและคุณภาพผลผลิต รายได้ ขั้นตอนการผลิต เพ่ิมมูลค่า โดยเห็น
ผลลัพธ์ (outcome) ของการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เน้นให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดต้นทุน
การผลิต สินค้ามีคุณภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ทั้งนี้ต้องสามารถประเมินผลกระทบ ( Impact) ที่
เกิดข้ึนจากการน าผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรใช้ประโยชน์ได้  
7. หน่วยงานพิจารณาพ้ืนที่ด าเนินงานและงบประมาณ ไม่ให้ซ้ าซ้อนกับแหล่งงบประมาณอ่ืน เช่น งานนโยบาย  
งานตามโครงการพระราชด าริ งานวิจัย    
8. ระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 3 ปี  
9. หัวหน้าโครงการ รวบรวม สรุป วิเคราะห์ผลในภาพรวมโครงการ  
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1/2

หน่วย
ด ำเนินงำน

1
นวัตกรรมการผลิตถ่ัวเหลืองหลังนา เพ่ือลดต้นทุน
การผลิตในชุมชนอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

นายสันติ โยธาราษฎร์ สวพ.1 สวพ.1

2
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรแบบ
ครบวงจร พ้ืนท่ี ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ล าปาง

นางเยาวภา  เต้าชัยภูมิ ศวพ.ล าปาง ศวพ.ล าปาง

3
ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร การเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตพืช ต.หนองกุลา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก

น.ส.จิตอาภา จิจุบาล สวพ.2 สวพ.2/

4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอะโวคาโด น.ส.จิตอาภา จิจุบาล สวพ.2
สวพ.2/
ศวพ.ตาก

5
ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผักผสมผสาน
ต าบลหนองพระ อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

น.ส.จิตอาภา จิจุบาล สวพ.2 ศวพ.พิจิตร/

6

ชุมชนต้นแบบวิชาการเกษตร : นวัตกรรมการผลิต
พืชปลอดภัยในพ้ืนท่ีต าบลหนองโก จังหวัดขอนแก่น 
ต าบลฆ้องชัยพัฒนา จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
และต าบลน้ าก่ า จังหวัดนครพนม

น.ส. นฤทัย วรสถิตย์ สวพ.3
สวพ.3/
ศวพ.กาฬสินธ์ุ/
ศวพ.นครพนม/

7

ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร ผลิตพืชสู่ระบบ
มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ในพ้ืนท่ีต าบลค าพอุง อ าเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
และต าบลห้วย อ าเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอ านาจเจริญ

นางโสภิตา สมคิด สวพ.4

ศวพ.ร้อยเอ็ด/
ศวพ.
อ านาจเจริญ/
สวพ.4

8
ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผักบ่อสุพรรณ 
จ. สุพรรณบุรี และหนองสามวัง จ.ปทุมธานี

นางนิลุบล ทวีกุล สวพ.5
ศวพ.กาญจนบุรี/
ศวพ.ปทุมธานี/
สวพ.5/

9
ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรการผลิตผักอินทรีย์
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง

น.ส.หฤทัย แก่นลา สวพ.6
สวพ.6/ศวพ.ระยอง
/ศวพ.จันทบุรี/

10
ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรการผลิตมะพร้าว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสุจิตรา วิเศษการ
ศวพ.

ฉะเชิงเทรา
ศวพ.ฉะเชิงเทรา/
สวพ.6

ช่ือโครงกำร

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ ปีงบประมำณ 2564
(ผลผลิต : งำนวิจัยด้ำนพืชและเทคโนโลยีกำรเกษตร)

หัวหน้ำโครงกำร/หน่วยงำน
รำยงำนผล
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หน่วย
ด ำเนินงำน

ช่ือโครงกำร

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ ปีงบประมำณ 2564
(ผลผลิต : งำนวิจัยด้ำนพืชและเทคโนโลยีกำรเกษตร)

หัวหน้ำโครงกำร/หน่วยงำน
รำยงำนผล

11

ชุมชนนวัตกรรมการผลิตปาล์มน้ ามันอย่างย่ังยืนและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ชุมชนนาโพธ์ิ อ.สวี จ.ชุมพร 
ชุมชนคลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 
ชุมชนล าทับ อ.ล าทับ จ.กระบ่ี

นายสุรกิตติ ศรีกุล
หมายเหตุ สวพ.7 
รายงานผล

สชช,

สวพ.7/
ศวพ.ชุมพร/
ศวพ.
สุราษฏร์ธานี/
ศวพ.กระบ่ี/สชช.

12
ชุมชนวิชาการเกษตรส้มโอพันธ์ุทับทิมสยามปากพนัง
 อัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน (GI) จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสุรกิตติ ศรีกุล
หมายเหตุ สวพ.7 
รายงานผล

สชช,

ศวพ.
นครศรีธรรมราช/
ศวพ.กระบ่ี/
สวพ.7/สชช.

13
DOA Smart Community ชุมชนนวัตกรรมวิชาการ
เกษตรพืชผสมผสาน จ.พัทลุง จ.สงขลา

นายธัชธาวินท์ สะรุโณ สวพ.8
สวพ.8/
ศวพ.พัทลุง

14
การพัฒนาการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
กาแฟอัตลักษณ์ไทย

นายโกเมศ  สัตยาวุธ กวป.

กวป./
ศกล.เชียงใหม่/
ศวก.เพชรบูรณ์/
ศวพ.กส.เชียงราย/
ศวส.ชุมพร/
ศวส.เลย/
ศวพ.ตาก/
ศวพ.สตูล

หน่วยงำนส่วนกลำง สนับสนุน
1 ชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช สอพ.
2 ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทย สทช.
3 ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต กปผ.

81



1/1

โครงการ นวัตกรรมการผลิตถ่ัวเหลืองหลังนา เพ่ือลดต้นทุนการผลิตในชุมชนอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

หัวหน้าโครงการ : นายสันติ โยธาราษฎร์  สวพ.1

หน่วยงาน กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

อบรม 50 ราย 25,000         
จ านวนเกษตรกรต้นแบบ 10 ราย
จ านวนแปลงต้นแบบ 20 ไร่
ติดตามและประเมินผล 2 คร้ัง
งบบริหารโครงการ 26,920         
รวมงบประมาณ 269,200      

269,200      

217,280       
สวพ.1

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชจากกรมวิชาการเกษตรจ านวน 50 รายต่อปี ท่ีผ่านกระบวนการฝึกอบรม  
2. แปลงต้นแบบการผลิตถ่ัวเหลืองลังนาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร จ านวน 10 ราย 
3. เกษตรกร แปลงต้นแบบการผลิตพืชถ่ัวเหลืองหลังนา ตามวิธีการของกรมวิชาการเกษตร ลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15   
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
1) มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการปลูกพืชถ่ัวเหลืองหลังนา ทีถูกต้องและเหมาะสม มีการศึกษาดูงานเกษตรกรผู้สนใจ และเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐ น าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 50 ราย
2.) เกษตรกรต้นแบบมีความรู้เร่ืองการผลิตถ่ัวเหลืองหลังนา ท่ีมีคุณภาพและการป้องกันก าจัดศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยเคมีผสมเอง การใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
การใช้เคร่ืองจักกรทางการเกษตร เพ่ือทดต้นทุนค่าแรงงาน และสามารถถ่ายทอดความรู้สูเกษตรกรแปลงข้างเคียงหรือเกษตรกรผู้ท่ีสนใจไม่
น้อยกว่า 50 ราย 
3.) รายได้สุทธิจากผลผลิตแปลงต้นแบบของเกษตรกรเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 
ผลลัพธ์
เกษตรกรแปลงต้นแบบมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรข้างเคียงและลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

รวมงบประมาณ โครงการนวัตกรรมการผลิตถ่ัวเหลืองหลังนา 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตในชุมชนอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

สวพ.1
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โครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรแบบครบวงจร พ้ืนท่ี ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ล าปาง

หัวหน้าโครงการ : นางเยาวภา  เต้าชัยภูมิ ศวพ.ล าปาง
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
  -เกษตรกรมีความรู้เพ่ิมข้ึน 100 ราย
  -เกษตรกรมีแปลงต้นแบบด้วยเทคโนโลยีการผลิต 30 ราย
  -เกษตรกรมีผลผลิตเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน 30 ราย
  -เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 20 %
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
  -เกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถรวมกลุ่มจัดต้ังกลุ่มสหกรณ์
  -เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน
  -สร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว
  -ชุมชนรักษาระบบนิเวศน์และส่ิงแวดล้อมได้อย่างย่ังยืน
ผลลัพธ์
  -เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช จ านวน 30 ราย 
  -เกษตรกรต้นแบบได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรพ้ืนบ้านในด้านต่าง ๆ ไปใช้สร้างแปลงต้นแบบ
  -เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้ในการการผลิตสมุนไพรพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)
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โครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรแบบครบวงจร พ้ืนท่ี ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ล าปาง

หน่วยงาน กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

วิเคราะห์พ้ืนท่ี ต าบลแม่มอก 
อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง

50 ราย

อบรมฯ/ประชุม ให้เกษตรและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร
ครบวงจรอย่างย่ังยืน

50 ราย

30 ราย

15 ไร่

อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
กระบวนการเก็บเก่ียวและแปรรูป

50 ราย

การผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ
เพ่ือการผลิตพืชระบบอินทรีย์ย่ังยืน

40 ตัน

30 ราย

6 ตัวอย่าง
ผลิตชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช สนับสนุนใน
แปลงต้นแบบ

30 ราย

1.ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสายพันธ์ุไทย 20 ถุง
2. ไวรัส NPV 15 ลิตร
3. เช้ือราไตรโคเดอร์มา 300 ถุง

งบบริหารโครงการ             70,000 

รวมงบประมาณ ศวพ.ล าปาง          700,000 

เกษตรกร-แปลงต้นแบบการผลิต
สมุนไพรคุณภาพและย่ังยืนจ านวน
 30 ราย ๆละ 0.5 ไร่

ศวพ.ล าปาง ศวพ.ล าปาง

ตรวจประเมินแปลง GAP/
วิเคราะห์สารพิษ 30 ราย/6 
ตัวอย่าง

       630,000 

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)
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โครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรแบบครบวงจร พ้ืนท่ี ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ล าปาง

หน่วยงาน กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

ผลิตหัวเช้ือไส้เดือนฝอย              9,000 

งบบริหารโครงการ              1,000 

รวมงบประมาณ สทช.            10,000 

ผลิตหัวเช้ือ/ชีวภัณฑ์ส าหรับใช้ 18,000         
งบบริหารโครงการ 2,000           
รวมงบประมาณ สอพ. 20,000        

รวมงบประมาณโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรฯ 730,000      

สอพ.สอพ.

สทช. สทช.

85



1/2

โครงการ ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร การเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืช ต.หนองกุลา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก 
หัวหน้าโครงการ น.ส.จิตอาภา จิจุบาล สวพ.2

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
- เกษตรกรได้รับการอบรมเร่ืองปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และการใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 50 ราย
- เกษตรกรได้รับการอบรมเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง การป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และ
การเฝ้าระวังโรคใบด่างมันส าปะหลัง 50 ราย
- เกษตรกรได้รับการอบรมเร่ืองการใช้และการผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือป้องกันก าจัดศัตรูพืช 50 ราย
- ได้เกษตรกรต้นแบบ 28 ราย
- ได้แปลงต้นแบบ 102 ไร่
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
- เกษตรกรได้มีความรู้เร่ืองปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
การใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรและสามารถผสมปุ๋ยใช้เอง
- เกษตรกรมีความรู้เร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง 
การป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และการเฝ้าระวังโรคใบด่างมันส าปะหลังและสามารถปฏิบัติได้
- เกษตรกรมีความรู้เร่ืองการใช้และการผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือป้องกันก าจัดศัตรูพืช
- เกษตรกรมีความรู้เร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพริกซอสและการป้องกันก าจัดศัตรูพริกโดยวิธีผสมผสาน และสามารถปฏิบัติได้
ผลลัพธ์
- เกษตรกรในชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช และการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานโดย
เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร 
 - เกษตรกรในชุมชนวัตกรรมวิชาการเกษตรได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนอย่างต่ า 15 % ต้นทุนการผลิตลดลง 20 %
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โครงการ ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร การเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืช ต.หนองกุลา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก 

หน่วยงาน กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

อบรม 150 ราย
2 คร้ัง

100 ราย
จ านวนเกษตรกรต้นแบบ 28 ราย
จ านวนแปลงต้นแบบ 102 ไร่
ติดตามและประเมินผล 20 คร้ัง
งบบริหารโครงการ 42,000         
รวมงบประมาณ สวพ.2 420,000      
ผลิตหัวเช้ือไส้เดือนฝอย              9,000 

งบบริหารโครงการ              1,000 

รวมงบประมาณ สทช.            10,000 

ผลิตหัวเช้ือ/ชีวภัณฑ์ส าหรับใช้ 18,000         
งบบริหารโครงการ 2,000           
รวมงบประมาณ สอพ. 20,000        

450,000      

เสวนา 2 คร้ัง รวม 100 ราย
378,000       

สวพ.2สวพ.2

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

รวมงบประมาณโครงการชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร 
การเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืช ต.หนองกุลา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก

สทช. สทช.

สอพ. สอพ.
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โครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอะโวคาโด 

หัวหน้าโครงการ น.ส.จิตอาภา จิจุบาล สวพ.2

หน่วยงาน กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

แปลงศูนย์เรียนรู้ (แห่ง) 1 แห่ง
อบรม (ราย) 50 ราย
จ านวนเกษตรกรต้นแบบ (ราย) 5 ราย
จ านวนแปลงต้นแบบ (ไร่) 5 ไร่
ติดตามและประเมินผล (คร้ัง) 10 คร้ัง
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตอะโวคาโดคุณภาพ

200 ราย

ติดตามและประเมินผล (คร้ัง) 10 คร้ัง
งบบริหารโครงการ 20,000         
รวมงบประมาณ สวพ.2 200,000      
แปลงศูนย์เรียนรู้ (แห่ง) 1 แห่ง
อบรม (ราย) 50 ราย
จ านวนเกษตรกรต้นแบบ (ราย) 5 ราย
จ านวนแปลงต้นแบบ (ไร่) 5 ไร่
งบบริหารโครงการ 10,000         
รวมงบประมาณ ศวพ.ตาก 100,000      

รวมงบประมาณ โครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอะโวคาโด 300,000      

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

180,000       

สวพ.2 สวพ.2

90,000         ศวพ.ตาก ศวพ.ตาก

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
- เกษตรกรได้รับการอบรมเร่ือง “เทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ” จ านวน 100 ราย
- ได้เกษตรกรต้นแบบ 10 ราย
- ได้แปลงต้นแบบ 10 ไร่
- จัดงานประจ าปี 2564 วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ จ านวน 200 ราย
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
-เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมผลผลิต
ต่อหน่วยพ้ืนท่ีได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15

ผลลัพธ์
- เกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอะโวคาโด โดยเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร 
- เกษตรกรมีรายได้เพ่ิม มีความย่ังยืนในอาชีพและสภาพแวดล้อม
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โครงการ ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผักผสมผสานต าบลหนองพระ อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
หัวหน้าโครงการ น.ส.จิตอาภา จิจุบาล สวพ.2

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
1. เกษตรกรได้มีความรู้เร่ืองปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
และสามารถผสมปุ๋ยใช้เอง
2. เกษตรกรมีความรู้เร่ืองการใช้และการผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือป้องกันก าจัดศัตรูพืช
3. เกษตรกรมีความรู้เร่ืองการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
4. เกษตรกรมีความรู้เร่ืองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืช

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
1. อบรม 1 หลักสูตร เร่ือง  เทคโนโลยีการผลิตพืชผักแบบผสมผสานด้วยเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ซ่ึงจะรวมถึงการผลิตพืชปลอดภัย
ตามมาตรฐาน GAP และ การผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐานอินทรีย์ โดย เกษตรกรมีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 
2. จ านวนเกษตรกรแปลงต้นแบบ 27 ราย ได้แก่ (แปลงถ่ัวฝักยาว 9.5 ไร่ แปลงพริก 17 ไร่ แปลงมะเขือ 4.5 ไร่ แปลงแตงกวา 3.5 ไร่ แปลง
มะระจีน 0.5 ไร่)
3. เกษตรกรต้นแบบได้รับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 27 ราย
4. เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ จ านวน 50 ชุด
5. ระดับการยอมรับเทคโนโลยี ร้อยละ 50

ผลลัพธ์
 เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผักผสมผสานต าบลหนองพระ อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ได้ดังน้ี
1. ต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 10
2. ผลผลิต เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20
3. คุณภาพผลผลิต เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20
4. รายได้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15
5. สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน เพ่ิมข้ึน 100 เปอร์เซ็นต์
6. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการภายในชุมชน
7. ได้ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรต้นแบบหลัก 1 ชุมชน
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โครงการ ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผักผสมผสานต าบลหนองพระ อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

หน่วยงาน กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

อบรม หลักสูตร เทคโนโลยีการ
ผลิตพืชผักแบบผสมผสานด้วย
เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร 
ซ่ึงจะรวมถึงการผลิตพืชปลอดภัย
ตามมาตรฐาน GAP และ การผลิต
พืชปลอดภัยตามมาตรฐานอินทรีย์

50 ราย

27 ราย

35 ไร่

จัดท าเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ 50 ชุด
ติดตามแปลงต้นแบบ 29 คร้ัง
เสวนาและประเมินผล 40 ราย
งบบริหารโครงการ 22,000         
รวมงบประมาณ ศวพ.พิจิตร 220,000      
ผลิตหัวเช้ือไส้เดือนฝอย              9,000 

งบบริหารโครงการ              1,000 

รวมงบประมาณ สทช.            10,000 

ผลิตหัวเช้ือ/ชีวภัณฑ์ส าหรับใช้ 18,000         
งบบริหารโครงการ 2,000           
รวมงบประมาณ สอพ. 20,000        

250,000      

แปลงต้นแบบ 
- แปลงถ่ัวฝักยาว 9.5 ไร่
- แปลงพริก 17 ไร่
- แปลงมะเขือ 4.5 ไร่
- แปลงแตงกวา 3.5 ไร่
- แปลงมะระจีน 0.5 ไร่

198,000       ศวพ.พิจิตรศวพ.พิจิตร

รวมงบประมาณ ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผักผสมผสาน
ต าบลหนองพระ อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

สทช. สทช.

สอพ. สอพ.
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หัวหน้าโครงการ น.ส. นฤทัย วรสถิตย์ สวพ.3

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนต้นแบบวิชาการเกษตร : นวัตกรรมการผลิตพืชปลอดภัยในพ้ืนท่ีต าบลหนองโก จังหวัดขอนแก่น 
ต าบลฆ้องชัยพัฒนา จังหวัดกาฬสินธ์ุ และต าบลน้ าก่ า จังหวัดนครพนม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ท าให้รายได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 และเกษตรกรต้นแบบร้อยละ 100 ได้การรับรองมารตรฐานการผลิตพืช 

ปลอดภัย
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ผลผลิตพืชมีคุณภาพ และปลอดภัยจากสารพิษ
ผลลัพธ์
ลดปัญหาการเกิดโรคและแมลง 
ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง
ผลผลิตพืชท่ีได้มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ
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หน่วยงาน กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

อบรม 30          ราย
เกษตรกรต้นแบบ 6           ราย
แปลงต้นแบบ 3           ไร่
ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 20          กก.
แหนแดง (เกษตรกรผลิต) 5           บ่อ

ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลง 
(เกษตรกรผลิต)

600        ถุง

แมลงหางหนีบ (เกษตรกรผลิต) 6,000     ตัว
บีที (สวพ. 3 ผลิตหัวเช้ือ) 100        ลิตร
บีที (เกษตรกร ผลิตขยาย) 10,000    ลิตร

บีเอส DOA 19W6 
(สวพ. 3 ผลิตหัวเช้ือใช้เอง ให้ศวพ.
กาฬสินธ์ุ และศวพ.นครพนม หน่วย
ละ 20 ลิตร)

60          ลิตร

บีเอส DOA 19W6 
(เกษตรกร ผลิตขยาย)

2,000     ลิตร

บีเอส DOA 24
(สวพ. 3 ผลิตหัวเช้ือใช้เอง ให้ศวพ.
กาฬสินธ์ุ และศวพ.นครพนม หน่วย
ละ 25 กก.)

75          กก.

เช้ือราไตรโคเดอร์มา 
(สวพ. 3 ผลิตหัวเช้ือ)

20          กก.

เช้ือราไตรโคเดอร์มา 
(เกษตรกร ผลิตขยาย)

1,000     กก.

เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 
(เกษตรกรผลิต)

204        ก้อน

ติดตามประเมินผล 20          คร้ัง
เสวนาแลกเปล่ียนและสรุปบทเรียน 1           คร้ง

รับปุ๋ยหมักเติมอากาศจาก 
ศวพ.กาฬสินธ์ุ

13          ตัน

284,094       สวพ.3

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนต้นแบบวิชาการเกษตร : นวัตกรรมการผลิตพืชปลอดภัยในพ้ืนท่ีต าบลหนองโก จังหวัดขอนแก่น 
ต าบลฆ้องชัยพัฒนา จังหวัดกาฬสินธ์ุ และต าบลน้ าก่ า จังหวัดนครพนม

สวพ.3

92

Off-Kanda
Underline

Off-Kanda
Line



3/5

หน่วยงาน กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนต้นแบบวิชาการเกษตร : นวัตกรรมการผลิตพืชปลอดภัยในพ้ืนท่ีต าบลหนองโก จังหวัดขอนแก่น 
ต าบลฆ้องชัยพัฒนา จังหวัดกาฬสินธ์ุ และต าบลน้ าก่ า จังหวัดนครพนม

รับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์1 จาก 
ศวพ.กาฬสินธ์ุ

100        กก.

งบบริหารโครงการ 31,566         
รวมงบประมาณ สวพ.3 315,660      
อบรม 30          ราย
เกษตรกรต้นแบบ 6           ราย
แปลงต้นแบบ 3           ไร่

ผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ 
(ศวพ.กาฬสินธ์ุใช้เอง ผลิตให้ สวพ.3
 หน่วยละ 13 ตัน)

26          ตัน

ผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์1 
(ศวพ.กาฬสินธ์ุใช้เอง ผลิตให้ สวพ.3 
และ ศวพ.นครพนม หน่วยละ 
100 กก.)

300        กก.

ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 20          กก.
แหนแดง (เกษตรกรผลิต) 5           บ่อ

ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลง 
(เกษตรกรผลิต)

600        ถุง

แมลงหางหนีบ (เกษตรกรผลิต) 6,000     ตัว
บีที (ศวพ.กาฬสินธ์ุ ผลิตหัวเช้ือ) 100        ลิตร
บีที (เกษตรกร ผลิตขยาย) 10,000    ลิตร

บีเอส DOA 19W6 (ศวพ.กาฬสินธ์ุ
รับหัวเช้ือจาก สวพ.3)

20          ลิตร

บีเอส DOA 19W6 
(เกษตรกร ผลิตขยาย)

2,000     ลิตร

บีเอส DOA 24 
(ศวพ.กาฬสินธ์ุรับจาก สวพ.3)

25          กก.

เช้ือราไตรโคเดอร์มา 
(ศวพ.กาฬสินธ์ุ ผลิตหัวเช้ือ)

20          กก.

284,094       สวพ.3

สวพ.3 (ต่อ)

311,940       ศวพ.กาฬสินธ์ุศวพ.
กาฬสินธ์ุ
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หน่วยงาน กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนต้นแบบวิชาการเกษตร : นวัตกรรมการผลิตพืชปลอดภัยในพ้ืนท่ีต าบลหนองโก จังหวัดขอนแก่น 
ต าบลฆ้องชัยพัฒนา จังหวัดกาฬสินธ์ุ และต าบลน้ าก่ า จังหวัดนครพนม

เช้ือราไตรโคเดอร์มา 
(เกษตรกร ผลิตขยาย)

1,000     กก.

เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 
(เกษตรกรผลิต)

200        ก้อน

ติดตามประเมินผล 20          คร้ัง
เสวนาแลกเปล่ียนและสรุปบทเรียน 1           คร้ง
งบบริหารโครงการ 34,660         
รวมงบประมาณ ศวพ.กาฬสินธ์ุ 346,600      
อบรม 30          ราย
เกษตรกรต้นแบบ 6           ราย
แปลงต้นแบบ 3           ไร่
ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 20          กก.
ปุ๋ยหมักชีวภาพแห้ง 15          ตัน

ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์1 รับท่ี 
ศวพ.กาฬสินธ์ุ

100        กก.

แหนแดง (เกษตรกรผลิต) 5           บ่อ

ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลง 
(เกษตรกรผลิต)

600        ถุง

แมลงหางหนีบ (เกษตรกรผลิต) 6,000     ตัว
บีที (ศวพ.นครพนม ผลิตหัวเช้ือ) 100        ลิตร
บีที (เกษตรกร ผลิตขยาย) 10,000    ลิตร

บีเอส DOA 19W6 ศวพ.นครพนม
รับหัวเช้ือจาก สวพ.3)

20          ลิตร

บีเอส DOA 19W6 
(เกษตรกร ผลิตขยาย)

2,000     ลิตร

บีเอส DOA 24 
(ศวพ.นครพนมรับจาก สวพ.3)

25          กก.

เช้ือราไตรโคเดอร์มา 
(ศวพ.นครพนม ผลิตหัวเช้ือ)

20          กก.

311,940       ศวพ.กาฬสินธ์ุ

290,466       

ศวพ.
กาฬสินธ์ุ 

(ต่อ)

ศวพ.
นครพนม
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หน่วยงาน กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนต้นแบบวิชาการเกษตร : นวัตกรรมการผลิตพืชปลอดภัยในพ้ืนท่ีต าบลหนองโก จังหวัดขอนแก่น 
ต าบลฆ้องชัยพัฒนา จังหวัดกาฬสินธ์ุ และต าบลน้ าก่ า จังหวัดนครพนม

เช้ือราไตรโคเดอร์มา 
(เกษตรกร ผลิตขยาย)

1,000     กก.

เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 
(เกษตรกรผลิต)

212        ก้อน

ติดตามประเมินผล 20          คร้ัง
เสวนาแลกเปล่ียนและสรุปบทเรียน 1           คร้ง
งบบริหารโครงการ 32,274         
รวมงบประมาณ ศวพ.นครพนม 322,740      
ผลิตหัวเช้ือไส้เดือนฝอย              4,500 

งบบริหารโครงการ                 500 

รวมงบประมาณ สทช.              5,000 

ผลิตหัวเช้ือชีวภัณฑ์ 9,000           
งบบริหารโครงการ 1,000           
รวมงบประมาณ สอพ. 10,000        

1,000,000    

290,466       

ศวพ.
นครพนม 

(ต่อ)

สทช. สทช.

สอพ. สอพ.

รวมงบประมาณ ชุมชนต้นแบบวิชาการเกษตร:นวัตกรรมการผลิต
พืชปลอดภัยในพ้ืนท่ีต าบลหนองโก จังหวัดขอนแก่น 
ต าบลฆ้องชัยพัฒนา จังหวัดกาฬสินธ์ุ และต าบลน้ าก่ า จังหวัดนครพนม
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หัวหน้าโครงการ นางโสภิตา สมคิด สวพ.4

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร ผลิตพืชสู่ระบบมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์
อย่างครบวงจร ในพ้ืนท่ีต าบลค าพอุง อ าเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
และต าบลห้วย อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 -ชุมชนต้นแบบนวัตกรรมวิชาการเกษตร จ านวน 2 ชุมชน 
-เกษตรกรต้นแบบการผลิตพืชผัก GAP อย่างน้อย 10 ราย
-เกษตรกรต้นแบบการผลิตถ่ัวเขียวอินทรีย์ อย่างน้อย 20 ราย
-เกษตรกรปรับเปล่ียนใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
-ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20
-เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
- ผลผลิตมีคุณภาพ ปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP/อินทรีย์ 
-เกษตรกรมีองค์ความรู้เพ่ิมข้ึนในระบบการจัดการผลิตพืชได้อย่างย่ังยืน
- ผู้บริโภคได้รับสินค้าเกษตรปลอดภัย
ผลลัพธ์
 - ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20
 - เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการปรับเปล่ียนใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 - เกษตรกรท่ีร่วมโครงการผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP อย่างน้อยร้อยละ 80
 - เกษตรกรท่ีร่วมโครงการผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อยร้อยละ 80
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หน่วยงาน กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

อบรม 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 วัน
1) ระบบการผลิตพืชแบบครบวงจร
2) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ  การ
ผลิตชีวภัณฑ์ใช้เองภายในชุมชน

70 ราย

เกษตรกรต้นแบบ 10 ราย
แปลงต้นแบบ 10 ไร่
 - ปุ๋ยหมักเติมอากาศ 15 ตัน
 - ชีวภัณฑ์ BS 80 กก.
 - เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 2086 ก้อน
 - ไส้เดือนฝอย 200 ชุด
 - ปุ๋ยชีวภาพ PGPR-1 200 ถุง
ติดตามและประเมินผล 30 คร้ัง
งบบริหารโครงการ 45,586       
รวมงบประมาณ ศวพ.ร้อยเอ็ด 455,860     
อบรม 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 วัน
1) ระบบการผลิตพืชแบบครบวงจร
2) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ  การ
ผลิตชีวภัณฑ์ใช้เองภายในชุมชน

100 ราย

เกษตรกรต้นแบบ 20 ราย
แปลงต้นแบบ 40 ไร่
ปุ๋ยหมักเติมอากาศ 23 ตัน
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบ่ียม 100 ถุง
ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา 200 กก.
ติดตามและประเมินผล 20 คร้ัง
งบบริหารโครงการ 46,350       

463,500     

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร ผลิตพืชสู่ระบบมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์
อย่างครบวงจร ในพ้ืนท่ีต าบลค าพอุง อ าเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
และต าบลห้วย อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ

410,274      ศวพ.ร้อยเอ็ด ศวพ.ร้อยเอ็ด

417,150      ศวพ.
อ านาจเจริญ

รวมงบประมาณ ศวพ.อ านาจเจริญ

ศวพ.
อ านาจเจริญ
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หน่วยงาน กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร ผลิตพืชสู่ระบบมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์
อย่างครบวงจร ในพ้ืนท่ีต าบลค าพอุง อ าเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
และต าบลห้วย อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ

ติดตามและประเมินผล 12 คร้ัง 50,640       
50,640      

ผลิตหัวเช้ือไส้เดือนฝอย             9,000 

งบบริหารโครงการ             1,000 

รวมงบประมาณ สทช.          10,000 

ผลิตหัวเช้ือ/ชีวภัณฑ์ส าหรับใช้ 18,000       
งบบริหารโครงการ 2,000         
รวมงบประมาณ สอพ. 20,000      

1,000,000  

สวพ.4สวพ.4

รวมงบประมาณ สวพ.4

รวมงบประมาณโครงการชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร 
ผลิตพืชสู่ระบบมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ในพ้ืนท่ีต าบลค าพอุง อ าเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
และต าบลห้วย อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ

สทช. สทช.

สอพ. สอพ.
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หัวหน้าโครงการ  นางนิลุบล ทวีกุล สวพ.5

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผักบ่อสุพรรณ จ. สุพรรณบุรี และหนองสามวัง จ.ปทุมธานี

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
1 เกษตรกรในชุมชนมีความรู้เร่ืองผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ แหนแดงและชีวภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 80 ราย
2 เกษตรกรต้นแบบสามารถผลิตแหนแดง ไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทย เช้ือราไตรโคเดอร์มา เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 
ใช้เองได้ไม่น้อยกว่า 10 ราย
3 แปลงต้นแบบท่ีมีการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ และชีวภัณฑ์ ใช้เองได้ไม่น้อยกว่า 10 ราย
4 เกษตรกรได้การรับรองมาตรฐาน GAP/Organic ไม่น้อยกว่า 20 ราย
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
1 เกษตรกรต้นแบบยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ แหนแดง และชีวภัณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2 เกษตรกรต้นแบบมีความพึงพอใจการใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลลัพธ์
เกษตรกรในชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผักบ่อสุพรรณ จ .สุพรรณบุรี และหนองสามวัง จ. ปทุมธานี มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 15 %  
และต้นทุนลดลง 10 %

99



2/4

หน่วยงาน กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

1.ถ่ายทอดเทคโนโลยี เร่ือง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย
โดยการจัดการดินปุ๋ยและใช้ชีวภัณฑ์
ก าจัดศัตรูพืช

  

   1.1 ฝึกอบรม
         - เจ้าหน้าท่ี 15 ราย
         - เกษตรกร 30 ราย
   1.2 เสวนา 20 ราย
   1.3 เอกสารวิชาการ
       - แผ่นพับ 6 เร่ือง 6,000 เร่ือง/แผ่น
       - โปสเตอร์ 6 เร่ือง 28    เร่ือง/แผ่น

   1.4 การจัดงานถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต (field day)  
เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ผักปลอดภัยโดยการจัดการดินปุ๋ย
และการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี

1/100 คร้ัง/ราย

2. เกษตรกรต้นแบบ 10 ราย
3. แปลงต้นแบบ 5 ไร่
4. การผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศและชีวภัณฑ์
4.1 ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ 25 ตัน
4.2 แหนแดง 20 บ่อ
4.3 เช้ือราไตรโคเดอร์มา 50 กก.
4.4 เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 400 ก้อน
4.5 ไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทย 1,500 ถุง
4.6 มวนพิฆาต 20,000 ตัว
4.7 บาซิลลัส  ซับทีลิส BS 20W1 50 กก.
5. ติดตามและประเมินผล 20 คร้ัง
งบบริหารโครงการ 56,777       
รวมงบประมาณ ศวพ.กาญจนบุรี 567,770     

510,993      ศวพ.
กาญจนบุรี

ศวพ.
กาญจนบุรี

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผักบ่อสุพรรณ จ. สุพรรณบุรี และหนองสามวัง จ.ปทุมธานี
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3/4

หน่วยงาน กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผักบ่อสุพรรณ จ. สุพรรณบุรี และหนองสามวัง จ.ปทุมธานี

1.ถ่ายทอดเทคโนโลยี เร่ือง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย
โดยการจัดการดินปุ๋ยและใช้ชีวภัณฑ์
ก าจัดศัตรูพืช

  

   1.1 ฝึกอบรม
         - เจ้าหน้าท่ี 15 ราย
         - เกษตรกร 30 ราย
   1.2 เสวนา 20 ราย

   1.3 การจัดงานถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต (field day)  
เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ผักปลอดภัยโดยการจัดการดินปุ๋ย
และการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี

1/100 คร้ัง/ราย

2. เกษตรกรต้นแบบ 10 ราย
3. แปลงต้นแบบ 5 ไร่
4. การผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศและชีวภัณฑ์
4.1 ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ 25 ตัน
4.2 แหนแดง 20 บ่อ
4.3 เช้ือราไตรโคเดอร์มา 50 กก.
4.5 ไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทย 1,000 ถุง
4.6 แมลงหางหีบ 10,000 ตัว
5. ติดตามและประเมินผล 20 คร้ัง
งบบริหารโครงการ 38,582       
รวมงบประมาณ ศวพ.ปทุมธานี 385,820     
ติดตามและประเมินผล 2 คร้ัง 30,000       
รวมงบประมาณ สวพ.5 30,000      

ศวพ.ปทุมธานี

สวพ.5
สวพ.5

347,238      ศวพ.ปทุมธานี
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4/4

หน่วยงาน กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผักบ่อสุพรรณ จ. สุพรรณบุรี และหนองสามวัง จ.ปทุมธานี

ผลิตหัวเช้ือไส้เดือนฝอย             9,000 

งบบริหารโครงการ             1,000 

รวมงบประมาณ สทช.          10,000 

ผลิตหัวเช้ือ/ชีวภัณฑ์ส าหรับใช้ 5,625         
งบบริหารโครงการ 625            
รวมงบประมาณ สอพ. 6,250        

999,840     
รวมงบประมาณ โครงการชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผัก
บ่อสุพรรณ จ. สุพรรณบุรี และหนองสามวัง จ.ปทุมธานี

สทช. สทช.

สอพ. สอพ.
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1/3

หัวหน้าโครงการ นางสาวหฤทัย แก่นลา สวพ.6

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรการผลิตผักอินทรีย์จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
- ผลผลิตและคุณภาพในพืชแต่ละชนิดมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10
- ลดต้นทุนการผลิตอย่างน้อยร้อยละ 10
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
เกษตรกรต้นแบบมีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร และถ่ายทอดสู่เกษตรกรชุมชนข้างเคียงได้
ผลลัพธ์
-เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในแปลงตนเองได้ 
- มีแปลงต้นแบบเป็นแหล่งศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี
- เป็นเวทีฝึกนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตรในการท างานร่วมกับชุมชนและขยายผลเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างแท้จริง
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2/3

หน่วยงาน กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

อบรม (อบรม 3 คร้ัง คร้ังละ 30 ราย) 90          ราย
เกษตรกรต้นแบบ 10          ราย
แปลงต้นแบบ 5           ไร่
ผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ 10          ตัน
ผลิตแหนแดง 10          บ่อ
การจัดหาและผลิตชีวภัณฑ์ตาม
การระบาดของศัตรูพืช

20          แปลง

ไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทย 1,000     ถุง
เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 200        ก้อน
เช้ือราไตรโคเดอร์มา (เช้ือสด) 400        กก.
รับปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
ท่ี ศวพ.จันทบุรี

100        ถุง

ติดตามและประเมินผล 10          คร้ัง
เอกสารและวัสดุส่ือเผยแพร่ 1,000     ฉบับ
โปสเตอร์/โรลอัพ/อุปกรณ์จัด
นิทรรศการ 10          ชุด

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 คร้ัง 
จ.ระยอง

60          ราย

งบบริหารโครงการ 38,350       

รวมงบประมาณ สวพ.6 383,500     

345,150      สวพ.6สวพ.6

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรการผลิตผักอินทรีย์จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง
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3/3

หน่วยงาน กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรการผลิตผักอินทรีย์จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง

อบรม (อบรม 3 คร้ัง คร้ังละ 30 ราย) 90          ราย
เกษตรกรต้นแบบ 10          ราย
แปลงต้นแบบ 5           ไร่
ผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ 10          ตัน
ผลิตแหนแดง 10          บ่อ

การจัดหาและผลิตชีวภัณฑ์ ตามการ
ระบาดของศัตรูพืช
โดยมีชีวภัณฑ์หลักได้แก่ ไส้เดือนฝอย
สายพันธ์ุไทย เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 
แมลงหางหนีบ และเช้ือราไตรโคเดอร์
มาชนิดเช้ือสด

รับปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
ท่ีศวพ.จันทบุรี 100        ถุง
ติดตามและประเมินผล 10          คร้ัง
งบบริหารโครงการ 17,620       

รวมงบประมาณ ศวพ.ระยอง 176,200     

ผลิตปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 200        ถุง 9,000         

งบบริหารโครงการ 1,000         

รวมงบประมาณ ศวพ.จันทบุรี 10,000      
ผลิตหัวเช้ือไส้เดือนฝอย             9,000 

งบบริหารโครงการ             1,000 

รวมงบประมาณ สทช.          10,000 

ผลิตหัวเช้ือ/ชีวภัณฑ์ส าหรับใช้ 18,000       
งบบริหารโครงการ 2,000         
รวมงบประมาณ สอพ. 20,000      

599,700     

158,580      ศวพ.ระยอง ศวพ.ระยอง

รวมงบประมาณโครงการชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร
การผลิตผักอินทรีย์จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง

ศวพ.จันทบุรี ศวพ.จันทบุรี

สทช. สทช.

สอพ. สอพ.
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1/1

หัวหน้าโครงการ นางสุจิตรา วิเศษการ ศวพ.ฉะเชิงเทรา

หน่วยงาน กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

อบรม (ราย) 20 ราย
จ านวนเกษตรกรต้นแบบ (ราย) 5 ราย
จ านวนแปลงต้นแบบ (ไร่) 10 ไร่
การผลิตชีวภัณฑ์
-เช้ือราเขียวเมตาไรเซียม

200 กก.

การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ 10 ตัน
การท ากับดักด้วงแรดมะพร้าว 5 กอง
ติดตามและประเมินผล 30 คร้ัง
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 คร้ัง 50 ราย
เอกสารและวัสดุส่ือเผยแพร่ 500 ฉบับ
โปสเตอร์/โรลอัพ/อุปกรณ์จัด
นิทรรศการ

5 ชุด

งบบริหารโครงการ 37,480       
รวมงบประมาณ ศวพ.ฉะเชิงเทรา 374,800     
ตรวจวิเคราะห์ดิน (ต้นแบบ 5 ราย) 5 แปลง 18,000       
งบบริหารโครงการ 2,000         
รวมงบประมาณ สวพ.6 20,000      
ผลิตหัวเช้ือ/ชีวภัณฑ์ส าหรับใช้ 4,500         
งบบริหารโครงการ 500            
รวมงบประมาณ สอพ. 5,000        

399,800     

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรการผลิตมะพร้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา

337,320      ศวพ.
ฉะเชิงเทรา

รวมงบประมาณโครงการ ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร
การผลิตมะพร้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
  1. ผลผลิตและคุณภาพมะพร้าวเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ10 
  2. ลดต้นทุนการผลิตอย่างน้อยร้อยละ 10
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
  1. เกษตรกรต้นแบบมีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร และถ่ายทอดสู่เกษตรกรชุมชนข้างเคียงได้
ผลลัพธ์
1. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในแปลงตนเองได้ 
2. มีแปลงต้นแบบเป็นแหล่งศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี
3. เป็นเวทีฝึกนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตรในการท างานร่วมกับชุมชนและขยายผลเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างแท้จริง

สอพ. สอพ.

สวพ.6สวพ.6
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หัวหน้าโครงการ นายสุรกิตติ ศรีกุล สชช.

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนนวัตกรรมการผลิตปาล์มน ้ามันอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ชุมชนนาโพธ์ิ อ.สวี จ.ชุมพร 
ชุมชนคลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ชุมชนล้าทับ อ.ล้าทับ จ.กระบ่ี

ตัวชี วัดเชิงปริมาณ
1) วิทยากรหลักสูตร TOPSA โมดูล กสิกรรม จ านวน 8 ราย
2) เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรอย่างน้อย จ านวน 150 ราย ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร TOPSA
3) แปลงต้นแบบฯ จ านวน 15 แปลง
4) แปลงสาธิตฯ จ านวน 2 แปลง
5) กลุ่มเกษตรกรสามารถเสนอขอการรับรองมาตรฐาน RSPO อย่างน้อย 1 กลุ่ม
ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ
1) กรมวิชาการเกษตรมีวิทยากรมืออาชีพ หลักสูตร TOPSA โมดูล กสิกรรม จ านวน 8 ราย สามารถถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
 และผู้สนใจได้เป็นอย่างดี
2) เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน
3) แปลงต้นแบบฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนท่ีของเกษตรกร ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมได้ง่ายข้ึน ส่งผลให้เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีได้ง่ายข้ึน และเป็นท่ีปรึกษาให้กับสมาชิกในกลุ่มหรือเกษตรกรท่ัวไปอีกด้วย
4) แปลงสาธิตฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม ให้กับเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรผู้สนใจ ได้เห็นการปฏิบัติจริง ท าให้เกิดความเข้าใจและสามรถ
ปฏิบัติตามหรือถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้องต่อไป
5) กลุ่มเกษตรกรสามารถเสนอขอการรับรองมาตรฐาน RSPO ส่งผลให้ผลิตปาล์มน้ ามันท่ีมีคุณภาพและมีรายได้เพ่ิมจากการได้รับการรับรอง

ผลลัพธ์
1) เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
2) เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และสร้างรายได้จากการได้รับการรับรองการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างย่ังยืนและเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
3) เกษตรกรมีอ านาจการเจรจาต่อรอง จากการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง
4) เจ้าหน้าท่ีกรมวิชากาเกษตรมีความรู้และทักษะในการถ่ายทอดและส่งเสริมการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากลให้กับเกษตรกรรายย่อยในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน
5) ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสวนปาล์มน้ ามันลดลงหลังเกษตรกรได้รับการอบรม
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หน่วยงาน กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

จัดประชุมติดตามและประเมินผล 4 คร้ัง

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ดิน จ านวน 60 ตัวอย่าง (ดิน
บนล่าง)

60 ตัวอย่าง

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์พืช จ านวน 30 ตัวอย่าง

30 ตัวอย่าง

งบบริหารโครงการ 15,085       
รวมงบประมาณ สวพ.7 150,850     

1. การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนาสู่การผลิตปาล์ม
น้ ามันอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่
ปาล์มน้ ามันในพ้ืนท่ี สุราษฎร์ธานี

1 กลุ่ม

2. การจัดท าแปลงสาธิตฯด าเนินการ
จัดท าแปลงสาธิตการผลิตปาล์มน้ ามัน
อย่างย่ังยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน BMP และ
มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกใน
สวนปาล์มน้ ามัน

10 ไร่

3. การฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมและเกษตรกรผู้น า
จัดทีมวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเกษตรกร

50 ราย

ศวพ.
สุราษฎร์ธานี

114,714      ศวพ.
สุราษฎร์ธานี

135,765      สวพ.7 สวพ.7

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนนวัตกรรมการผลิตปาล์มน ้ามันอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ชุมชนนาโพธ์ิ อ.สวี จ.ชุมพร 
ชุมชนคลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ชุมชนล้าทับ อ.ล้าทับ จ.กระบ่ี
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หน่วยงาน กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนนวัตกรรมการผลิตปาล์มน ้ามันอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ชุมชนนาโพธ์ิ อ.สวี จ.ชุมพร 
ชุมชนคลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ชุมชนล้าทับ อ.ล้าทับ จ.กระบ่ี

5 ราย

50 ไร่

งบบริหารโครงการ 12,746       
รวมงบประมาณ ศวพ.สุราษฎร์ธานี 127,460     

1. การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนาสู่การผลิตปาล์ม
น้ ามันอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่
ปาล์มน้ ามันในพ้ืนท่ีกระบ่ี

1 กลุ่ม

2. การจัดท าแปลงสาธิตฯด าเนินการ
จัดท าแปลงสาธิตการผลิตปาล์มน้ ามัน
อย่างย่ังยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน BMP และ
มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกใน
สวนปาล์มน้ ามัน

10 ไร่

3. การฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมและเกษตรกรผู้น า
จัดทีมวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเกษตรกร

50 ราย

ศวพ.
สุราษฎร์ธานี

(ต่อ)

ศวพ.
กระบ่ี

ศวพ.กระบ่ี

ศวพ.
สุราษฎร์ธานี

114,714      

136,170      

4. การจัดท าแปลงต้นแบบฯจัดท า
แปลงต้นแบบในพ้ืนท่ีแปลงเกษตรกรท่ี
เป็นตัวแทนของกลุ่มในการศึกษาเรียนรู้
  (แปลงทดสอบ 5 ไร่ แปลงอ้างอิง 5 
ไร่)
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หน่วยงาน กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนนวัตกรรมการผลิตปาล์มน ้ามันอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ชุมชนนาโพธ์ิ อ.สวี จ.ชุมพร 
ชุมชนคลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ชุมชนล้าทับ อ.ล้าทับ จ.กระบ่ี

5 ราย

50 ไร่

งบบริหารโครงการ 15,130       
รวมงบประมาณ ศวพ.กระบ่ี 151,300     
1. การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนาสู่การผลิตปาล์ม
น้ ามันอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่
ปาล์มน้ ามันในพ้ืนท่ีชุมพร

1 กลุ่ม

2. การฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมและเกษตรกรผู้น า
จัดทีมวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเกษตรกร

50 ราย

5 ราย

50 ไร่

งบบริหารโครงการ 7,535         
รวมงบประมาณ ศวพ.ชุมพร 75,350      
ติดตาม คร้ัง 35,040       
รวมงบประมาณ สชช. 35,040       

540,000     

ศวพ.กระบ่ี 
(ต่อ)

ศวพ.กระบ่ี136,170      

4. การจัดท าแปลงต้นแบบฯจัดท า
แปลงต้นแบบในพ้ืนท่ีแปลงเกษตรกรท่ี
เป็นตัวแทนของกลุ่มในการศึกษาเรียนรู้
  (แปลงทดสอบ 5 ไร่ แปลงอ้างอิง 5 
ไร่)

รวมงบประมาณ ชุมชนนวัตกรรมการผลิตปาล์มน ้ามัน
อย่างย่ังยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ชุมชนนาโพธ์ิ อ.สวี จ.ชุมพร 
ชุมชนคลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ชุมชนล้าทับ อ.ล้าทับ จ.กระบ่ี

สชช.

ศวพ.ชุมพร

สชช.

67,815       ศวพ.
ชุมพร

3. การจัดท าแปลงต้นแบบฯจัดท า
แปลงต้นแบบในพ้ืนท่ีแปลงเกษตรกรท่ี
เป็นตัวแทนของกลุ่มในการศึกษาเรียนรู้
  (แปลงทดสอบ 
5 ไร่ แปลงอ้างอิง 5 ไร่)
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หัวหน้าโครงการ นายสุรกิตติ ศรีกุล สชช.

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนวิชาการเกษตรส้มโอพันธ์ุทับทิมสยามปากพนัง อัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน (GI) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
1) มีข้อมูลประสิทธิภาพการผลิต ฐานข้อมูลเกษตรกร และแผนท่ีการผลิตภาพถ่ายรายละเอียดสูง
2) เกษตรกรเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการผลิตท่ีเหมาะสมและการรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง อย่างน้อย จ านวน 100 ราย 
3) แปลงต้นแบบฯ จ านวน 3 แปลง แปลงละ 5 ไร่
4) เกษตรกรผู้ปลูก/และหรือโรงคัดบรรจุ ส้มโอพันธ์ุทับทิมสยามได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
1) เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตส้มโอพันธ์ุทับทิมสยามภายใต้การจัดการท่ีเหมาะสม และการรับรองมาตรฐานการผลิต
2) แปลงต้นแบบฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนท่ีของเกษตรกร ให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืน เกษตรกร หรือผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเพ่ือน าไปปรับใช้
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการผลิตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เกษตรกรผู้ปลูก/และหรือโรงคัดบรรจุ สามารถปรับปรุงการผลิตของตนและขอรับรองมาตรฐานการผลิตได้ ส่งผลต่อการขยายตลาดและเพ่ิม
รายได้
ผลลัพธ์
1) มีฐานข้อมูลส าหรับพัฒนาระบบการผลิต
2) เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการผลิตส้มโอพันธ์ุทับทิมสยามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรายจ่าย และเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต
3) มีกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้มแข็ง มีการสร้างเครือข่ายความรู้
4) เกษตรกรผู้ปลูก/และหรือโรงคัดบรรจุ ได้รับรองมาตรฐานการผลิตเพ่ือรองรับการจ าหน่ายและการขยายตลาด
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หน่วยงาน กิจกรรม
 เป้า
หมาย

หน่วย
นับ

 
งบประมาณ 

(บาท)

หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

1. การประชุมช้ีแจงโครงการ
จัดประชุมช้ีแจงการด าเนินงานโครงการ 
รูปแบบกิจกรรม เป้าหมายของโครงการ ให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยจัดประชุม 1 คร้ัง 
ก่อนเร่ิมด าเนินการโครงการ

10 ราย

2. การก าหนดของเขต และการจัดท า
ฐานข้อมูลประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี
รวบรวมข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกฯในพ้ืนท่ี โดย
รวบรวมข้อมูลรายแปลง เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพการผลิตและแนวทางการ
พัฒนา พร้อมจัดท าภาพถ่ายรายละเอียดสูง
ด้วย UAV เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพัฒนาและวาง
แผนการจัดการสวน

2 กลุ่ม

3. การคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบและ
พัฒนาจัดท าแปลงต้นแบบการผลิต
ติดต่อประสานงานเกษตรกรท่ีมีศักยภาพท่ี
จะส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรต้นแบบได้ 
ด าเนินการบันทึกข้อมูลและประวัติการ
จัดการในแปลง สร้างและพัฒนาเพ่ือให้
เกษตรกรมีการจัดการแปลงท่ีเหมาะสม

3 ราย

4. การจัดท าและพัฒนาแปลงต้นแบบ
ด าเนินการจัดท าแปลงต้นแบบของเกษตรกร
ต้นแบบ ภายใต้ค าแนะน าของนักวิชาการ
เกษตร และมีการเข้าติดตามและมีการ
พัฒนาการผลิตเป็นระยะ

15

319,680    ศวพ.
นครศรีธรรมราช

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนวิชาการเกษตรส้มโอพันธ์ุทับทิมสยามปากพนัง อัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน (GI) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศวพ.
นครศรีธรรมราช
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หน่วยงาน กิจกรรม
 เป้า
หมาย

หน่วย
นับ

 
งบประมาณ 

(บาท)

หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนวิชาการเกษตรส้มโอพันธ์ุทับทิมสยามปากพนัง อัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน (GI) จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. การจัดท าเอกสารร
ส่ือการอบรม
จัดท าเอกสารเผยแพร่ ส่ือส าหรับการจัด
ฝึกอบรมภายในโครงการ โดยเป็นเอกสารท่ี
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการผลิตท่ีเหมาะสม
ของส้มโอพันธ์ุทับทิมสยามภายใต้พ้ืนฐาน
งานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร รวมถึง
มาตรฐานการผลิต เช่น มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์,  GAP,  GMP เป็นต้น

150
1

 เล่ม
ชุด

6. การฝึกอบรมเกษตรกร
จัดทีมวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม
เกษตรกร อบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรจ านวน 
2 กลุ่ม

100 ราย

7. การติดตามประเมินผล 
ประชุมติดตามผลการด าเนินงานและ
รายงานความก้าวหน้าทุกไตรมาส เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
รวมท้ังประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของแต่ละพ้ืนท่ี และหาแนวทาง
ในการแก้ไขร่วมกัน เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์

4 คร้ัง

8. การรายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการโครงการ
จัดท ารายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการโครงการทุกไตรมาส เสนอต่อ
คณะกรรมการขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้
ประโยชน์ 
กรมวิชาการเกษตร

4 คร้ัง

319,680    ศวพ.
นครศรีธรรมราช

ศวพ.
นครศรีธรรมราช

(ต่อ)
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หน่วยงาน กิจกรรม
 เป้า
หมาย

หน่วย
นับ

 
งบประมาณ 

(บาท)

หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ ชุมชนวิชาการเกษตรส้มโอพันธ์ุทับทิมสยามปากพนัง อัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน (GI) จังหวัดนครศรีธรรมราช

9. การสรุปผลการด าเนินการโครงการ
ประจ าปี
จัดประชุมและจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการประจ าปี พร้อมท้ัง
ปรับปรุงและวางแผนการด าเนินงานในปี
ถัดไป

1 คร้ัง

งบบริหารโครงการ 35,520      
รวมงบประมาณ ศวพ.นครศรีธรรมราช 355,200   

สวพ.7 ติดตาม 31,040      สวพ.7
ศวพ.กระบ่ี ติดตาม 38,720      ศวพ.กระบ่ี
สชช. ติดตาม 35,040      สชช.

460,000   

319,680    ศวพ.
นครศรีธรรมราช

รวมงบประมาณโครงการ ชุมชนวิชาการเกษตรส้มโอพันธ์ุทับทิมสยาม
ปากพนังอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน (GI) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศวพ.
นครศรีธรรมราช

(ต่อ)
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หัวหน้าโครงการ นายธัชธาวินท์ สะรุโณ สวพ.8
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
-จ านวนผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ได้รับการถ่ายทอดไปสู่เกษตรกร ไม่น้อยกว่า  4 เทคโนโลยี  ในด้านพันธ์ุพืช การอารักขาพืช 
การเขตกรรม และการแปรรูป  
-จ านวนแปลงต้นแบบหรือฐานการเรียนรู้ เทคโนโลยีการผลิตพืช ไม่น้อยกว่า  4 ฐานการเรียนรู้  
 จ.พัทลุง  ปาล์มน  ามัน มังคุด ลองกอง ทุเรียน ถ่ัวลิสง ถ่ัวหร่ัง ข้าวโพด พืชผักผสมผสาน
 จ.สงขลา ปาล์มน  ามัน ฝร่ัง มะม่วง มะพร้าว ส้มโอ ข้าวโพด พืชผักผสมผสาน 
-จ านวนเกษตรกร ร้อยละ 80 มีความรู้ด้านวิชาการเกษตรเพ่ิมขึ นจากการอบรม และศึกษาดูงาน ในชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
-เทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรได้รับการถ่ายทอดไปสู่บุคคลเป้าหมาย เกษตรกรมีความพึงพอใจ ยอมรับ และน าเทคโนโลยี
ไปใช้ประโยชน์ ท าให้ยกระดับความสามารถทางการผลิตของเกษตรกรทั งด้านผลผลิต และรายได้ เพ่ิมขึ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
-ชุมชนได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรต้นแบบ 2 ชุมชน ในปี 2564 และ 4 ชุมชนในปี 2565 
ผลลัพธ์
- ต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 10
- ผลผลิต เพ่ิมขึ นร้อยละ 20
- คุณภาพผลผลิต เพ่ิมขึ นร้อยละ 20
- รายได้ เพ่ิมขึ นร้อยละ 15
- สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ 50
- เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการภายในชุมชน
- ได้ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรต้นแบบหลัก 2 ชุมชน และเครือข่าย  2 ชุมชน 

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ DOA Smart Community ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผสมผสาน จ.พัทลุง จ.สงขลา
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หน่วยงาน กิจกรรม
 เป้า
หมาย

หน่วย
นับ

 งบประมาณ 
(บาท)

หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

พัฒนาชุมชนต้นแบบ
พัฒนาแปลงต้นแบบ 
พัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า พัฒนา
มาตรฐานสินค้าพัฒนาอัตลักษณ์สินค้า 
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป บรรจุภัณฑ์ 
เช่ือมโยงการตลาด และการท่องเท่ียว

1 ชุมชน

เกษตรกรในพื นท่ีชุมนต้นแบบ 30 ราย
พื นท่ีชุมชนต้นแบบ 100 ไร่

พัฒนาแปลงต้นแบบ 
ผลงานวิจัย 1 เร่ืองจะใช้เกษตรกร 5-10 
รายๆ ในการจัดการพืชแต่ละชนิดจะพัฒนา
ทั งระบบการผลิต
ชนิดพืชท่ีพัฒนา ปาล์มน  ามัน ฝร่ัง มะม่วง 
มะพร้าว ส้มโอ ข้าวโพด พืชผักผสมผสาน

7 ชนิดพืช

ฐานเรียนรู้ในชุมชน 4 ฐาน

สินค้าเกษตรท่ีได้รับการพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปท่ีเหมาะสม
กับชนิดพืช พร้อมกับพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
พัฒนาอัตลักษณ์สินค้าโดยสร้างเร่ืองราว
ท่ีเช่ือมโยงกับพื นท่ี และเช่ือมโยงการตลาดท่ี
เหมาะสม

1 ชนิด

จัดตั งกลุ่มเกษตรกร “ชุมชนนวัตกรรม
วิชาการเกษตร” พัฒนาให้มีการจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในปี 2564

1 กลุ่ม

300 ราย

10 ครั ง

จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) 100 ราย
งบบริหารโครงการ 54,000       
รวมงบประมาณ สวพ.8 540,000    

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ DOA Smart Community ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผสมผสาน จ.พัทลุง จ.สงขลา

ถ่ายทอดเทคโนโลยี และติดตาม
ประเมินผล อบรม ดูงาน เวทีวิจัยสัญจร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เกษตรกรต้นแบบ 
จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) 
(10 ครั ง ครั งละ 30 ราย)

486,000      สวพ.8
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หน่วยงาน กิจกรรม
 เป้า
หมาย

หน่วย
นับ

 งบประมาณ 
(บาท)

หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการ DOA Smart Community ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผสมผสาน จ.พัทลุง จ.สงขลา

พัฒนาชุมชนต้นแบบ
พัฒนาแปลงต้นแบบ 
พัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า พัฒนา
มาตรฐานสินค้าพัฒนาอัตลักษณ์สินค้า 
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป บรรจุภัณฑ์ 
เช่ือมโยงการตลาด และการท่องเท่ียว

1 ชุมชน

เกษตรกรในพื นท่ีชุมนต้นแบบ 30 ราย
พื นท่ีชุมชนต้นแบบ 100 ไร่

พัฒนาแปลงต้นแบบ 
ผลงานวิจัย 1 เร่ืองจะใช้เกษตรกร 5-10 
รายๆ ในการจัดการพืชแต่ละชนิดจะพัฒนา
ทั งระบบการผลิต
ชนิดพืชท่ีพัฒนา ปาล์มน  ามัน มังคุด ลองกอง
 ทุเรียน ถ่ัวลิสง ถ่ัวหร่ัง ข้าวโพด 
พืชผักผสมผสาน

8 ชนิดพืช

ฐานเรียนรู้ในชุมชน 4 ฐาน

สินค้าเกษตรท่ีได้รับการพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปท่ีเหมาะสม
กับชนิดพืช พร้อมกับพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
พัฒนาอัตลักษณ์สินค้าโดยสร้างเร่ืองราว
ท่ีเช่ือมโยงกับพื นท่ี และเช่ือมโยงการตลาดท่ี
เหมาะสม

1 ชนิด

จัดตั งกลุ่มเกษตรกร “ชุมชนนวัตกรรม
วิชาการเกษตร”พัฒนาให้มีการจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในปี 2564

1 กลุ่ม

300 ราย
10 ครั ง

จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) 100 ราย
งบบริหารโครงการ 46,000       
รวมงบประมาณ ศวพ.พัทลุง 460,000    

1,000,000  
รวมงบประมาณโครงการ DOA Smart Community 
ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผสมผสาน จ.พัทลุง จ.สงขลา

ศวพ.พัทลุง 414,000      

ถ่ายทอดเทคโนโลยี และติดตาม
ประเมินผล
อบรม ดูงาน เวทีวิจัยสัญจร
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หัวหน้าโครงการ นายโกเมศ  สัตยาวุธ กวป.
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
1.แปลง-โรงงานสาธิตกาแฟพรีเม่ียม จ านวน 8 แปลง
2.โรงงานต้นแบบการผลิตกาแฟพรีเม่ียม จ านวน 8 โรงงาน
3.การส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบและพัฒนากาแฟคุณภาพระดับโรงงาน   จ านวนไม่น้อยกว่า 280 ราย
4.คู่มือประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการประเมินคุณภาพกาแฟ  จ านวนไม่น้อยกว่า 500 เล่ม
5.การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการกาแฟจ านวนไม่น้อยกว่า 3 เครือข่าย
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ และผลลัพธ์
1.คุณภาพเมล็ดกาแฟอะราบิก้าและโรบัสต้าเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพกาแฟพรีเม่ียมตาม
มาตรฐานโลก
2.ปรับปรุงกระบวนการหมักโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพโดยลดระยะเวลาการหมัก ต้นทุนการใช้แรงงานและทรัพยากรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 
3.การลดระยะเวลาและแรงงานในการแปรรูปกาแฟ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
4.การพัฒนาคุณภาพกาแฟโดยใช้การประเมินทางประสาทสัมผัส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
5.มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย RFE ในการพัฒนาธุรกิจกาแฟพรีเม่ียม (Research-Farmer-Entrepreneur Network)ใน
การต่อยอดและสร้างความย่ังยืนทางธุรกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการพัฒนาการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมกาแฟอัตลักษณ์ไทย
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หน่วยงาน กิจกรรม
 เป้า
หมาย

หน่วย
นับ

 งบประมาณ 
(บาท)

หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

ศูนย์เรียนรู้โรงงานการแปรรูปกาแฟ
พรีเม่ียมในศูนย์วิจัย

1 โรงงาน

1 แปลง
1 โรงงาน

อบรมการผลิตกาแฟพรีเมียมจาก
แปลงปลูกและโรงงานแปรรูป

40 ราย

งบบริหารโครงการ 6,000         
รวมงบประมาณ ศกล.เชียงใหม่ 60,000      
ศูนย์เรียนรู้โรงงานการแปรรูปกาแฟ
พรีเม่ียมในศูนย์วิจัย

1 โรงงาน

1 แปลง
1 โรงงาน

อบรมการผลิตกาแฟพรีเมียมจาก
แปลงปลูกและโรงงานแปรรูป

40 ราย

งบบริหารโครงการ 6,000         
รวมงบประมาณ ศว.กส.เพชรบูรณ์ 60,000      
ศูนย์เรียนรู้โรงงานการแปรรูปกาแฟ
พรีเม่ียมในศูนย์วิจัย

1 โรงงาน

1 แปลง
1 โรงงาน

อบรมการผลิตกาแฟพรีเมียมจาก
แปลงปลูกและโรงงานแปรรูป

40 ราย

งบบริหารโครงการ 6,000         
รวมงบประมาณ ศว.กส.เชียงราย 60,000      

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการพัฒนาการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมกาแฟอัตลักษณ์ไทย

54,000       

54,000       

54,000       

แปลงต้นแบบ-โรงงานต้นแบบการผลิต
กาแฟพรีเม่ียม

แปลงต้นแบบ-โรงงานต้นแบบการผลิต
กาแฟพรีเม่ียม

แปลงต้นแบบ-โรงงานต้นแบบการผลิต
กาแฟพรีเม่ียม

ศกล.เชียงใหม่ ศกล.เชียงใหม่

ศว.กส.
เพชรบูรณ์

ศว.กส.
เพชรบูรณ์

ศวพ.กส.
เชียงราย

ศวพ.กส.
เชียงราย
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หน่วยงาน กิจกรรม
 เป้า
หมาย

หน่วย
นับ

 งบประมาณ 
(บาท)

หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการพัฒนาการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมกาแฟอัตลักษณ์ไทย

ศูนย์เรียนรู้โรงงานการแปรรูปกาแฟ
พรีเม่ียมในศูนย์วิจัย

1 โรงงาน

1 แปลง
1 โรงงาน

อบรมการผลิตกาแฟพรีเมียมจาก
แปลงปลูกและโรงงานแปรรูป

40 ราย

งบบริหารโครงการ 6,000         
รวมงบประมาณ ศวส.ชุมพร 60,000      
ศูนย์เรียนรู้โรงงานการแปรรูปกาแฟ
พรีเม่ียมในศูนย์วิจัย

1 โรงงาน

1 แปลง
1 โรงงาน

อบรมการผลิตกาแฟพรีเมียมจาก
แปลงปลูกและโรงงานแปรรูป

40 ราย

งบบริหารโครงการ 6,000         
รวมงบประมาณ ศวส.เลย 60,000      
ศูนย์เรียนรู้โรงงานการแปรรูปกาแฟ
พรีเม่ียมในศูนย์วิจัย

1 โรงงาน

1 แปลง
1 โรงงาน

อบรมการผลิตกาแฟพรีเมียมจาก
แปลงปลูกและโรงงานแปรรูป

40 ราย

งบบริหารโครงการ 6,000         
รวมงบประมาณ ศวพ.ตาก 60,000      
ศูนย์เรียนรู้โรงงานการแปรรูปกาแฟ
พรีเม่ียมในศูนย์วิจัย

1 โรงงาน

1 แปลง
1 โรงงาน

อบรมการผลิตกาแฟพรีเมียมจาก
แปลงปลูกและโรงงานแปรรูป

40 ราย

งบบริหารโครงการ 6,000         
รวมงบประมาณ ศวพ.ตาก 60,000      

ศวพ.ตาก ศวพ.ตาก

ศวพ.สตูล ศวพ.สตูล

ศวส.ชุมพร ศวส.ชุมพร

ศวส.เลย ศวส.เลย

แปลงต้นแบบ-โรงงานต้นแบบการผลิต
กาแฟพรีเม่ียม

แปลงต้นแบบ-โรงงานต้นแบบการผลิต
กาแฟพรีเม่ียม

แปลงต้นแบบ-โรงงานต้นแบบการผลิต
กาแฟพรีเม่ียม

แปลงต้นแบบ-โรงงานต้นแบบการผลิต
กาแฟพรีเม่ียม

54,000       

54,000       

54,000       

54,000       
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หน่วยงาน กิจกรรม
 เป้า
หมาย

หน่วย
นับ

 งบประมาณ 
(บาท)

หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการพัฒนาการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมกาแฟอัตลักษณ์ไทย

คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1,000     เล่ม
เสวนาเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย 
(X-camp)

200       ราย

ส่งเสริมด้านการตลาดให้กับเครือข่าย
เกษตรกรในพ้ืนท่ี

เครือข่ายเกษตรกร 3          เครือข่าย

ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ 
และพัฒนาช่องทางการตลาด

1 ช่องทาง

1
ห้อง

ปฏิบัติการ

7 หน่วยงาน

ติดตามและประเมินผล 8 คร้ัง
งบบริหารโครงการ 58,000       
รวมงบประมาณ กวป. 580,000    

1,000,000  
รวมงบประมาณ โครงการพัฒนาการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
กาแฟอัตลักษณ์ไทย

ทดสอบคุณภาพกาแฟ
ตามมาตรฐานสากล (Specicalty 
Coffee Quality) และให้การ
สนับสนุนพัฒนาหน่วยงานเครือข่าย 
(ศกล.ชม.
ศว.กส.พช ศวพ.ตาก ศว.กส.ชร.
ศวส.ชพ. ศวพ.สตูล ศวส. เลย)
ส าหรับด าเนินพัฒนาการผลิตเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมกาแฟอัตลักษณ์ไทย

522,000      กวป. กวป.
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สทช.

หัวเช้ือไส้เดือน
ฝอยสายพันธ์ุไทย

 (ถุง)

NPV 
พร้อมใช้
(ลิตร)

BS
(หลอด)

หัวเช้ือ
เห็ดเรืองแสงฯ 

(ขวด)

พ่อ-แม่
แมลงหางหนีบ 

(ตัว)

เมตาไรเซียม
พร้อมใช้ 

กก.
PGPR  

หัวเช้ือ
ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 

ศวพ.ล ำปำง สมุนไพร 10 15

สวพ.2
ข้ำวโพด อ้อย 

มันส ำปะหลัง พริก
/ / /

ศวพ.พิตร / /
สวพ.3 30 7 สวพ.3 ผลิต 20 กก.

ศวพ.กำฬสินธ์ุ 30 7
หัวเช้ือส ำหรับผลิต 

pgpr 300 กก.
ศวพ.กำฬสินธ์ุ
ผลิต 20 กก.

ศวพ.นครพนม 30 7
ศวพ.นครพนม 
ผลิต 20 กก.

ศวพ.ร้อยเอ็ด 10 80 70                pgpr พร้อมใช้ 200 ถุง

ศวพ.กำญจนบุรี 150
10 (20W1)

หลอด
20

ศวพ.ปทุมธำนี 100
พ่อแม่พันธ์ุ
ส ำหรับผลิตให้ได้
 500 ตัว

สวพ.6 50 7
ศวพ.ระยอง 50 7
ศวพ.จันทบุรี ศวพ.จันทบุรี ผลิต 200 ถุง
ศวพ.ฉะเชิงเทรำ มะพร้ำว 30
หมายเหตุ ขอให้หน่วยงาน สวพ./ศวพ. ประสานทาง สอพ. สทช. กปผ. เพ่ือให้การผลิตสอดคล้องกับการน าไปใช้

ผัก

การผลิตชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ สนับสนุนงานโครงการ ภายใต้กิจกรรมขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบ 2564  

หน่วยงาน

สอพ. สนับสนุนหัวเช้ือ และ ผลิตพร้อมใช้ กปผ.

ชนิดพืช
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หน่วยงาน กิจกรรม
 เป้า
หมาย

หน่วย
นับ

 งบประมาณ 
(บาท)

หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

ผลิตหัวเช้ือชีวภัณฑ์/ชีวภัณพ์พร้อมใช้  2 ชนิด

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรแบบครบวงจร 
พ้ืนท่ี ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ล าปาง

โครงการท่ี 3 ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร การเพ่ิมศักยภาพการผลิต
พืช ต.หนองกุลา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก

โครงการท่ี 5 ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผักผสมผสานต าบล
หนองพระ อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

โครงการท่ี 6 ชุมชนต้นแบบวิชาการเกษตร : นวัตกรรมการผลิตพืช
ปลอดภัยในพ้ืนท่ีต าบลหนองโก จังหวัดขอนแก่น ต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ และต าบลน้ าก่ า จังหวัดนครพนม

โครงการท่ี 7 ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร ผลิตพืชสู่ระบบมาตรฐาน 
GAP และเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ในพ้ืนท่ีต าบลค าพอุง อ าเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และต าบลห้วย 
อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ
โครงการท่ี 8 ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผักบ่อสุพรรณ จ. 
สุพรรณบุรี และหนองสามวัง จ.ปทุมธานี

โครงการท่ี 9 ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรการผลิตผักอินทรีย์จังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดระยอง

สอพ.

โครงการท่ี 10 ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรการผลิตมะพร้าวจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

121,250      สอพ. สนับสนุน
โครงการ
อย่างน้อย
2 ชนิด
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หน่วยงาน กิจกรรม
 เป้า
หมาย

หน่วย
นับ

 งบประมาณ 
(บาท)

หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

ผลิตหัวเช้ือชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสาย
พันธ์ุไทย สนับสนุนโครงการ

1 ชนิด

โครงการท่ี 7 ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร ผลิตพืชสู่ระบบมาตรฐาน 
GAP และเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ในพ้ืนท่ีต าบลค าพอุง อ าเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และต าบลห้วย 
อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ

โครงการท่ี 8 ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผักบ่อสุพรรณ จ. 
สุพรรณบุรี และหนองสามวัง จ.ปทุมธานี

โครงการท่ี 9 ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรการผลิตผักอินทรีย์จังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดระยอง

สทช. 65,000       สทช.

โครงการท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรแบบครบวงจร 
พ้ืนท่ี ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ล าปาง

โครงการท่ี 3 ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร การเพ่ิมศักยภาพการผลิต
พืช ต.หนองกุลา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก

โครงการท่ี 5 ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผักผสมผสานต าบล
หนองพระ อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

โครงการท่ี 6 ชุมชนต้นแบบวิชาการเกษตร : นวัตกรรมการผลิตพืช
ปลอดภัยในพ้ืนท่ีต าบลหนองโก จังหวัดขอนแก่น ต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ และต าบลน้ าก่ า จังหวัดนครพนม
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หน่วยงาน กิจกรรม
 เป้า
หมาย

หน่วย
นับ

 งบประมาณ 
(บาท)

หน่วยรับโอน
งบประมาณ

หมายเหตุ

กิจกรรม 2.2.1.2 ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
(ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร)

ผลิตหัวเช้ือ ปุ๋ยชีวภาพ PGPR, 
และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต

2 ชนิด 27,000       

งบบริหารโครงการ 3,000         
รวมงบประมาณ กปผ. 30,000      
โครงการฯ ปาล์มน้ ามัน        35,040 
โครงการฯ ส้มโอพันธ์ุทับทิมสยาม        35,040 
ติดตามให้ค าปรึกษาและประเมินผล
การขับเคล่ือนผลงานวิจัย
สู่การใช้ประโยชน์

       50,000 

รวมงบประมาณ สชช. 120,080    

กปผ. กปผ.

สชช.สชช.
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แบบรายงานความกา้วหนา้โครงการขบัเคล่ือนผลงานวจิยัสู่การใชป้ระโยชน์ ปีงบประมาณ 2564                หนา้ 1 จาก 6 

 

การรายงานผลโครงการ ภายใต้กิจกรรมการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน ์
1. รายงานผล อบรม/เสวนา/ขยายผลเทคโนโลยี (Field day) รายงานผลภายใน 60 วัน 

นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้รบัผิดชอบจัดท ารายงานผลการฝกึอบรมเสนอต่อผู้มีอ านาจที่อนมุัติหลักสูตรฝึกอบรมให้
เห็นชอบ แลว้ส่งส าเนาให้หวัหนา้โครงการ เพ่ือหัวหน้าโครงการสรุปรายงานผลในภาพรวมโครงการ 

2. รายงานผล เชิงปริมาณ หัวหน้าโครงการรายงานแผน-ผล ในระบบ Scorecards cockpit    
ตัดยอดทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน  

3. รายงานผล เชิงคุณภาพ หัวหน้าโครงการ รายงานผลตามแบบรายงานที่ก าหนด โดย
รายงานรอบ 6 เดือน (ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564) และ 12 เดือน (ภายใน 15 ตุลาคม 2564) แนบไฟล์
รายงานผ่านระบบ Scorecards cockpit 

 
ข้อควรระวัง : ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีรายงานผลในเชิงปริมาณ และรายงานผลในเชิงคุณภาพ 
ต้องเป็นข้อมูลตัวเลขที่ตรงกัน 
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แบบรายงานความกา้วหนา้โครงการขบัเคล่ือนผลงานวจิยัสู่การใชป้ระโยชน์ ปีงบประมาณ 2564                หนา้ 2 จาก 6 

 

4. การรายงานผล 
 

รายงานความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ รอบ.......เดือน ปีงบประมาณ........  
 

1. ช่ือเรื่อง/ชื่อโครงการ  
2. ชื่อหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมงาน 
3. หลักการเหตุผล/ปัญหา/ที่มา 
4. วัตถุประสงค์ 
5. ตัวช้ีวัด (ระบุตัวชี้วัดตามท่ีท่านได้เสนอในโครงการ) 
 5.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 5.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
6. ระยะเวลาด าเนินงาน ......................................... 
7. กลุ่มเป้าหมาย………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ต้นทุนการผลิต (เริ่มต้นการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยว) 
 

 เทคโนโลยีตามค าแนะน าของกรมฯ เทคโนโลยีตามวิธีปฏิบัติของเกษตรกร 
ขั้นตอนการผลิตพืช พร้อมระบุ

รายละเอียดเทคโนโลยีของกรมที่ใช้ 
ต้นทุนการผลิต  

(บาท/ไร่) 
ขั้นตอนการผลิตพืช ต้นทุนการผลิต  

(บาท/ไร่) 
    
    
    
รวมต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่)  รวมต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่)  

 

9. วิธีการน าผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ระบุขั้นตอน วิธีการ การน าผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย)  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

10. ผลการด าเนินงาน (รายงานผลการด าเนินงานแยกตามกิจกรรม) 
10.1 ผลการด าเนินกิจกรรมอบรม/เสวนา  
 - เนื้อหาการอบรม/เสวนาครั้งที่ 1 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
 - เนื้อหาการอบรม/เสวนาครั้งที่ 2 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- สรุปผลการฝึกอบรม/เสวนา 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................... ...................................................................................................................  

แบบรายงานผลเชิงคุณภาพ โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กรมวิชาการเกษตร  
รายงานรอบ 6 เดือน (ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564) และ 12 เดือน (ภายใน 15 ตุลาคม 2564)  

แนบไฟล์รายงานผ่านระบบ Scorecards cockpit (ส าหรับหัวหน้าโครงการ) 
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แบบรายงานความกา้วหนา้โครงการขบัเคล่ือนผลงานวจิยัสู่การใชป้ระโยชน์ ปีงบประมาณ 2564                หนา้ 3 จาก 6 

 

10.2 ผลการด าเนินกิจกรรมแปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต (ผลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้เห็นเป็น
รูปธรรม เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง ก่อนใช้และหลังใช้ผลงานวิจัย เช่น ต้นทุน ปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิต รายได้ ขั้นตอนการผลิต เป็นต้น) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าคัญที่เกิดขึ้น  
ผลที่เกิดแต่ละด้าน เทคโนโลยีตามค าแนะน าของกรมฯ เทคโนโลยีตามวิธีปฏิบัติของเกษตรกร 

ด้านปริมาณผลผลิต   
ด้านต้นทุนการผลิต   
ด้านคุณภาพผลผลิต   
ด้านรายได้สุทธิ 
(รายได้-ต้นทุนผลิต) 

  

ด้านสิ่งสิ่งแวดล้อม   
ด้านเศรษฐกิจ   
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   

 

10.3 ผลการด าเนินการในกจิกรรมอ่ืน ๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

11. ผลที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกกรมฯ ร่วมบูรณาการน าไปขยายผล     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

12. ผลที่แสดงให้เห็นถึงกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี แล้วเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้
เกิดความย่ังยืน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

13. การยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจเทคโนโลยีที่น าไปใช้ประโยชน์ในเกษตรกรต้นแบบ  
(ประเมินในรูปแบบของการสัมภาษณ์จากแบบสอบถามพร้อมทั้งวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีและความพึง
พอใจของเทคโนโลยีที่ได้รับถ่ายทอด) 

13.1 การยอมรับเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................. ........................................................... 
 13.2 ความพึงพอใจเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด…………………………………………………………………… 
.................................................................................................................. ........................................................... 
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แบบรายงานความกา้วหนา้โครงการขบัเคล่ือนผลงานวจิยัสู่การใชป้ระโยชน์ ปีงบประมาณ 2564                หนา้ 4 จาก 6 

 

14. ผลส าเร็จที่ได้รับ (อธิบาย/รายละเอียดถึงผลส าเร็จที่ได้รับ  เพ่ือใช้สรุปผลในเอกสารประกอบการของบประมาณ)  
 14.1 ผลที่ได้ตามตัวขี้วัด ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 14.2 ผลผลิต (Output)............................................................... ......................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  14.3 ผลลัพธ์ (Outcome)…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 14.4 ผลกระทบ (Impact)……………………………………………………………………………………………………… 
......................................................................................................................................... ..................................... 
 

15. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางการขยายผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ปัญหาอุปสรรคจาก
เทคโนโลยีที่น าไปใช้ รวมถึงปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

16. รูปภาพประกอบ  
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แบบรายงานความกา้วหนา้โครงการขบัเคล่ือนผลงานวจิยัสู่การใชป้ระโยชน์ ปีงบประมาณ 2564                หนา้ 5 จาก 6 

 

ภาคผนวก 

1. แผนด าเนินงานและแผนใช้งบประมาณรายเดือน  

หน่วยงาน กิจกรรม พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

 แผนด าเนินงาน            
แผนใช้งบประมาณ            

 แผนด าเนินงาน            
แผนใช้งบประมาณ            

 

2. ข้อมูลเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม  

ชื่อ-สกุล 
เกษตรกร 

ที่อยู่เกษตรกรที่ 
เข้าอบรม 

เลขที่บัตรประชาชน คะแนน ใส่เครื่องหมาย  /  
ที่เป็นเกษตรกร
ต้นแบบ pretest posttest 

อบรม/เสวนา 
ครั้งที่ 1 

         

           
           
           
อบรม/เสวนา 
ครั้งที่ 2 
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แบบรายงานความกา้วหนา้โครงการขบัเคล่ือนผลงานวจิยัสู่การใชป้ระโยชน์ ปีงบประมาณ 2564                หนา้ 6 จาก 6 

 

3. ข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ/แปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต  

ล าดับ 
ที ่

 
  

ชื่อ-สกุล 
เกษตรกร
ต้นแบบ 

เลข
บัตร

ประชา
ชน ที่อยู่ 

เบอร์
โทรศัพท์ 

พิกัดแปลง
ต้นแบบ 

พื้นที่
แปลง

ต้นแบบ 
(ไร่) 

* ผลผลิตตามเทคโนโลยีแปลงต้นแบบ *ผลผลิตตามวิธีของเกษตรกร *การขยายเทคโนโลยีสู่เกษตรกรข้างเคียง 

X Y 
ต้นทุน 

การผลิต 
(บ./ไร่) 

ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

คุณภาพ  
(เช่น -%แป้ง  
-จ านวนครั้งใช้
สารเคมี) 
โปรดระบุ....... 

ต้นทุน 
การผลิต  
(บ./ไร่) 

ผลผลิต 
(กก./
ไร่) 

คุณภาพ  
(เช่น -%แป้ง  
-จ านวนครั้งใช้
สารเคมี) 
โปรดระบุ....... 

ชื่อ-สกุล 
เกษตรกร 

ที่น าเทคโนโลยี 
ไปใช้ต่อ 

ระบุ
เทคโนโลยี 

จ านวนไร่ 
(ไร่) 

    
 

                            

    
 

                            

                     
  

          

 

หมายเหตุ * หัวหน้าโครงการสามารถปรับหัวข้อให้สอดคล้องงาน เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น ต้นทุน ปริมาณและคุณภาพผลผลิต รายได้ ขั้นตอนการผลิต  
เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงระหว่างใช้เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยกรมกับไม่ใช้เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยกรมฯ 
 

4. ข้อมูลแบบส ารวจการยอมรับและความพึงพอใจเทคโนโลยีที่น าไปใช้ประโยชน์ในเกษตรกรต้นแบบ 
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แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

  1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

  2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
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โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่    
ปีงบประมาณ 2564 

                                                                   . 
1. ความสอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนฯ 12 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 - ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : เกษตรสร้างมูลค่า  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศน์เกษตร 
  - เป้าหมายแผนย่อย : ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
  - ตัวชี้วัดระดับแผนแม่บทย่อย : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (3) การเกษตร 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ข้อ 3.2 การ
เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 
4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร (2) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และ
การทำประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
ผลิต โดยเร่งส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรกรรมแม่นยำสูงในพ้ืนที่ที่เหมาะสม  
 - แผนปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 

  - เรื่อง/ประเด็น : การพัฒนาธุรกิจชุมชน (สร้างธุรกิจระดับชุมชน) กิจกรรมการรวมกลุ่ม  
 1.2 นโยบายรัฐบาล  
 - นโยบายหลักด้านที่ 5  การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 - นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
 - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2.1) การพัฒนาภาคการเกษตร (2.1.6) ส่งเสริม
การจัดการระบบนิเวศเกษตร โดยจัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบ บริหารจัดการน้ำและคุณภาพดินตาม
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) รวมทั้งการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านรายได้ของ
เกษตรกร อาทิ การชดเชย การประกันรายได้ ประกันภัยสินค้าเกษตร เครื่องมือทางการเงิน สมัยใหม่ เกษตรพันธ
สัญญา ระบบแบ่งปันผลกำไรสินค้าเกษตร การแก้ไขปัญหาข้าว  ครบวงจร พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตรและระบบติดตามเฝ้าระวังเตือนภัย สินค้าเกษตร เพื่อกำหนดมาตรการรองรับ และการประกันความ
เสี่ยง สนับสนุน การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มเกษตรกร  การเข้าถึงแหล่ง
ทุน พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการผลิต  การตลาดสินค้าเกษตร รวมทั้งอำนวยความ
สะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ ทางการค้า และพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร 
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2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรของไทย ส่วนใหญ่ครัวเรือนเกษตรกรผลิตพืชในลักษณะราย
ย่อยทำให้เกษตรกรขาดอำนาจต่อรองด้านการตลาด และทำให้เกิดปัญหาในการถ่ายทอดองค์ความรู ้และ
เทคโนโลยีด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำหนดให้มีการส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรแบบ
พื้นที่แปลงใหญ่และให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันบูรณาการทุกภาคส่วนตลอดโซ่
อุปทานโดยกำหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอนจนถึงการ
เชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ ซึ่งระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการ
ผลิต โดยเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการดำเนินกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรร่วมกันวางแผนการ
ผลิตในลักษณะที่เป็นแปลงใหญ่ทำให้เกิดขนาดเศรษฐกิจที ่ใหญ่ขึ ้น (Economy of Scale) มีเป้าหมายการ
ดำเนินงานของกลุ่มอย่างมีความชัดเจน เป็นการเพ่ิมอำนาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต 
 กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจด้าน
พัฒนาการผลิต มีภารกิจหลักในด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร ผลจากการดำเนินงานวิจัย
ของกรมวิชาการเกษตรทำให้ได้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตพืชและแก้ปัญห าการผลิตพืชของ
กลุ ่มเป้าหมายมาโดยตลอด อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยอย่างต่อเนื ่อง          
กรมวิชาการเกษตรจึงได้เข้าร่วมบูรณาการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อร่วมบูรณาการ    
ในการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยร่วมถ่ายทอดและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต
พืชที่ถูกต้องเหมาะสมในการผลิตพืชซึ่งเป็นผลงานวิจัยของกรมฯแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อลดต้นทุน   
การผลิต หรือเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย หรือยกระดับคุณภาพผลผลิตพืชของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้ได้มาตรฐาน  

3. วัตถุประสงค์ 
เพื ่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลต่อหน่วยเพิ ่มขึ ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน            

และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 

4. เป้าหมาย 
ร่วมบูรณาการดำเนินงานในพ้ืนที่ แปลงใหญ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีได้รับการรับรองเป็นแปลงใหญ่

ปี 2562 – 2564 จำนวน 132 แปลง ประกอบด้วย 
1) แปลงใหญ่ ปี 2562 จำนวน 56 แปลง 
2) แปลงใหญ่ ปี 2563 จำนวน 71 แปลง 
3) แปลงใหญ่ ปี 2564 จำนวน   5 แปลง 

หน่วยงานกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการจาก แปลงใหญ่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ที่ได้รับการรับรองเป็นแปลงใหญ่ปี 2562 – 2564 หรือพื้นที่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) โดย
ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลแปลงใหญ่ที่ https://co-farm.doae.go.th/ หน่วยงานสามารถเลือกดำเนินการใน
แปลงใหญ่ที่มีแผนปฏิบัติงานของกลุ่มแปลงใหญ่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน 
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ความหมายและประเภทแปลงใหญ่  
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ คือ การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตและการบริหาร

จ ัดการร ่วมก ัน ตลอดจนการจ ัดการด ้านการตลาดโดยใช ้หล ักตลาดนำการผล ิต เพ ื ่ อลดต ้นทุน                             
เพิ ่มประสิทธ ิภาพการผลิตและเพิ ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคีที ่ เก ี ่ยวข ้อง                    
ให้การสนับสนุน 
โดยแต่ละประเภท มีความหมาย ดังนี้  

แปลงใหญ่ ปี 2562 และ 2563 หมายถึง  
- แปลงใหญ่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาค

เ ก ษ ต ร ร ะ ด ั บ จ ั ง ห ว ั ด  (Chief of Operation: COO) แ ล ะ ม ี ข ้ อ ม ู ล ใ น ร ะ บ บ  Co-farm.doae.go.th                             
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  

แปลงใหญ่ ปี 2564 หมายถึง  
-แปลงที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำรวจว่ามีศักยภาพในการดำเนินการแบบแปลงใหญ่  พร้อมดำเนินการ

ตามกระบวนการและขั ้นตอนการดำเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ในปีงบประมาณ  2564 (ได้รับการรับรอง        
ภายใน 31 ธันวาคม 2563) 

5. กิจกรรม - วิธีดำเนินการ (Activity)  (กรุณาระบุลักษณะกิจกรรม ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง)          
กิจกรรม ต้นทาง : การพัฒนาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 
กิจกรรม กลางทาง : การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกลการเกษตร 
5.1 การบริหารจัดการแปลงใหญ่ 
 5.1.1 การคัดเลือกพื้นที่ 

หน่วยงานกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการจาก แปลงใหญ่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ที่ได้รับการรับรองเป็นแปลงใหญ่ปี 2562 – 2564 หรือพื้นที่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด  (Chief of Operation : COO) โดย
ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลแปลงใหญ่ที่ https://co-farm.doae.go.th/ หน่วยงานสามารถเลือกดำเนินการใน
แปลงใหญ่ที่มีแผนปฏิบัติงานของกลุ่มแปลงใหญ่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน  

5.1.2 การพัฒนาแปลง ยึดหลักการดำเนินการแบบบูรณาการ 
   1) การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 

จัดถ่ายทอดองค์ความรู ้แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ โดยมีเนื ้อหาเกี ่ยวกับเทคโนโลยีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพผลิตพืชซึ่งได้จากผลงานการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร เช่น การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบ
มาตรฐานผลิตพืช การใช้สารเคมีทางการเกษตรให้ถูกต้องปลอดภัย การใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
สถานการณ์โรค แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด กฎหมายที ่เก ี ่ยวข้องกับการเกษตร เป็นต้น  ทั ้งนี้                   
ให้พิจารณาจากแผนปฏิบัติงานกลุ่มแปลงใหญ่ประกอบเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม 

  * กรณีที่ในพื้นที่มีความพร้อม สามารถจัดกิจกรรมเสวนาเกษตรกรต้นแบบอีกครั้ง หลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในแปลงต้นแบบเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดระหว่างการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมกัน
วางแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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2) จัดทำแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช 
เกษตรกรต้นแบบ 

คัดเลือกเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ที ่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยเกษตรกรต้นแบบต้อง
สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร รวมทั้งถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้เกษตรกร
ข ้ า ง เค ี ย ง ในสมาช ิ กแปลงใหญ ่ ได้  ท ั ้ งน ี ้ ให ้หน ่ วยงานตรวจสอบรายช ื ่ อสมาช ิ กแปลง ใหญ ่ ได้ ที่                       
https://co-farm.doae.go.th/ 

แปลงต้นแบบ 
พื้นที่ของเกษตรกรต้นแบบ (พื้นที่อยู่ในโครงการแปลงใหญ่) จะได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีผลงานวิจัย

ของกรมวิชาการเกษตร ที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช (เช่น พันธุ์พืช การเขตกรรม ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกล
การเกษตร เป็นต้น) โดยเกษตรกรต้นแบบจะเป็นผู้ปฏิบัติเอง แปลงต้นแบบสามารถใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เกษตรกรข้างเคียงที่สนใจ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องวิเคราะห์สภาพปัญหาว่ากระบวนการผลิตของเกษตรกรมี
ปัญหาในขั้นตอนใด หรือขั้นตอนใดยังหย่อนประสิทธิภาพ สมควรนำองค์ความรู้ตามหลักวิชาการใดเข้าไปปรับใช้
แก้ปัญหาในส่วนที่คิดว่าเกษตรกรควรปรับวิธีการผลิต เพื่อให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และ/หรือเพิ่มผลผลิต 
และ/หรือเพิ่มคุณภาพผลผลิต.ทั้งนี้การจัดทำแปลงต้นแบบไม่ใช่การเข้าไปดำเนินการผลิตโดยหน่วยงานทั้ง
กระบวนการ นอกจากนี้จะต้องเปรียบเทียบกับแปลงที่เกษตรกรดำเนินการตามวิธีการผลิตพืชของเกษตรกรเอง
เพื่อให้เห็นความแตกต่างด้านต้นทุนการผลิต/ปริมาณผลผลิต/คุณภาพผลผลิต/การเจริญเติบโตของพืช ทั้งนี้พ้ืนที่
แปลงต้นแบบจะนับเฉพาะส่วนที่หน่วยงานสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตเท่านั้นไม่นับรวมพื้นที่แปลงที่ดำเนินการ
ผลิตโดยวิธีของเกษตรกร โดยแปลงต้นแบบจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรให้คำแนะนำแก่เกษตรกรต้น
แบบอย่างใกล้ชิดตลอดฤดูการผลิต และรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานเพื่อสรุปรายงานกรมฯ ตามแบบฟอร์มที่
กำหนด ต่อไป 

3) การเลี้ยงขยายชีวินทรีย์และสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
เลี้ยงขยายชีวินทรีย์จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเพื่อสนับสนุนแก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ 

หรือถ่ายทอดกระบวนการเลี้ยงขยายชีวินทรีย์แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ แล้วสนับสนุน พ่อ-แม่พันธุ์/หัวเชื้อ
เพ่ือให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ นำไปใช้ในแปลงต้นแบบหรือใช้เป็นวัสดุสำหรับการอบรมให้เกษตรกร (เช่น ปุ๋ย
ชีวภาพ ชีวภัณฑ์ พันธุ์พืช ปัจจัยการผลิต) ทั้งนี้หน่วยงานต้องให้เกษตรกรลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ชัดเจนว่า
ได้รับชีวภัณฑ์/ปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานจริง  

กรณีที่หน่วยงานมีแผนสนับสนุนชีวภัณฑ์ หรือปัจจัยการผลิตสามารถติดต่อรับจากหน่วยผลิตตามที่ระบุไว้ใน
แผนงานโครงการ ซึ่งกรมฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยผลิตเพ่ือดำเนินการไว้แล้ว 

 

5.2 ติดตามผลการดำเนินงาน 
5.2.1 การติดตามผลการดำเนินงานแปลงต้นแบบโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงานในพ้ืนที่ 

เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร ติดตามให้คำแนะนำการผลิตพืชแก่เกษตรกรต้นแบบ รวมถึงติดตาม
ผลการดำเน ินงาน ป ัญหาอ ุปสรรคและข ้อเสนอแนะ รวมท ั ้ งสร ุปและรายงานผลการดำเน ินงาน                          
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ต่อไป 
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 5.2.2 การติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นท่ีโดยกองแผนงานและวิชาการ 

  กองแผนงานและว ิชาการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจากระบบ Scorecards Cockpit          
และสุ ่มตรวจติดตามในพื ้นที ่ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานปีที ่ผ ่านมา หรือข้อมูลการรายงานผล               
การดำเนินงานของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงอาจเกิดปัญหาในการดำเนินงานอันจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
หรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป 

5.3 การรายงานผล 
หน่วยงานรายงานผลดำเนินงานเชิงปริมาณรายเดือน ผ่านระบบ scorecard cockpit  โดยตัดยอด       

ทุกวันที่ 25 ของเดือนและบันทึกผลในระบบภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป 
การรายงานความก ้าวหน ้า เช ิ งค ุณภาพ  ให ้หน ่วยงานรายงานผลในร ูปแบบ ไฟล ์ เอกสาร                       

ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งไฟล์ทางระบบ Scorecards Cockpit 2 ครั้ง/ปี คือ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 
และ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยสรุปผลการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อกิจกรรมที่กรมวิชาการเกษตรเข้าไปสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการ
ดำเนินงานต่อไป 

สำหร ับก ิจกรรมถ ่ายทอดความร ู ้การผล ิตพ ืชแก ่ เกษตรกร ให ้หน ่วยงานสร ุปและรายงาน                         
ผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ต่อหัวหน้าหน่วยงานภายหลังจัดกิจกรรมแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน     
และแนบไฟล์สำเนารายงานในระบบ Scorecards Cockpit 

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
6.1 ผลผลิต (Output) 

 1) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชจากกรมวิชาการเกษตร จำนวน 3,260 ราย 
 2) มีแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ในพื้นที่แปลงใหญ่ จำนวน 132 แปลง  
6.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชจากกรมวิชาการ เกษตรมีความรู้ความเข้าใจ
เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดเพ่ิมข้ึน และสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง 

 2).แปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช สามารถเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แก่เกษตรกรข้างเคียงได้ 

  6.3 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  

เชิงปรมิาณ 
 1) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชจากกรมวิชาการเกษตร จำนวน 3,260 ราย 

 2) มีแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพ้ืนที่แปลงใหญ่ 132 แปลง  
เชิงคุณภาพ 

1) เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชจากกรมวิชาการ เกษตรมีความรู้ความเข้าใจ
เทคโนโลยีที่กำหนดเพ่ิมข้ึน และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม เกษตรกรต้นแบบให้การ

ยอมรับเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ผลิตพืชของตนได้ที่ได้อย่างเหมาะสม และ
สามารถลดต้นทุนการผลิตหรือมีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนหรือมีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

9. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562 - 2564 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 

11. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กรองวงเงินงบประมาณที่จัดสรรให้ดำเนินการ 10.0000 ล้านบาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. .ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านการผลิตเกษตรให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

0.2800 1.0750 0.2750 - 1.6300 

2. จัดทำแปลงต้นแบบเพ่ือสาธิตการใช้องค์
ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการผลิตพืช เพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

0.8500 3.0460 1.6584 0.6314 6.1858 

3. จัดหา/สนับสนุน/ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกล
การเกษตร เพ่ือใช้ในแปลงต้นแบบและให้
เกษตรกรนำไปทดลองใช้ในแปลงผลิตพืช 

0.2300 0.5500 0.43000 0.1123 1.3223 

4. ติดตามและให้คำแนะนำแก้ปัญหาการผลิตพืช
ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีของเกษตรกร 

0.1200 0.2600 0.2900 0.1919 0.8619 

รวม 1.4300 4.7270 2.5676 0.9374 10.0000 
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12.รายละเอียดงบประมาณโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 
ค่าตอบแทน 418,400.00  บาท 
      ค่าอาหารทำการนอกเวลา   418,400.00  บาท 
 ค่าใช้สอย   3,769,920.00  บาท 
      ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและยานพาหนะ   187,720.00  บาท 
      ค่าจ้างเหมาบริการ   1,735,000.00  บาท 
      ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   144,000.00  บาท 
      ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   73,200.00  บาท 
      ประชุมอบรมสัมมนา   1,630,000.00  บาท 
 ค่าวัสดุ   5,811,680.00  บาท 
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   50,000.00  บาท 
      วัสดุสำนักงาน   113,680.00  บาท 
      วัสดุคอมพิวเตอร์   75,000.00  บาท 
      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   283,400.00  บาท 
      วัสดุการเกษตร   5,039,600.00  บาท 
      วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์   250,000.00  บาท 

รวม 10,000,000.00  บาท 
หมายเหตุ : งบประมาณสามารถใช้ได้เฉพาะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่เท่านั้น 

     : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
 

13. สถานที่ / พื้นที่ดำเนินการ  

 พื ้นที ่ เกษตรกรที ่ เข ้าร ่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามฐานข้อมูลจาก               
กรมส่งเสริมการเกษตร   

14. ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตร  

15. ผู้ประสานงานโครงการ นายประสงค์  โยระภัตร  

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย  
กองแผนงานและวิชาการ 

16. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม เกษตรกรต้นแบบให้
การยอมรับเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด สามารถนำไปปรับใช้ในพ้ืนที่ผลิตพืชของตนได้ที่ได้อย่างเหมาะสม และ
สามารถลดต้นทุนการผลิตหรือมีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นหรือมีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
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2. แผนงาน และงบประมาณ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

รายละเอียดแผนการดำเนินงานรายแปลงสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://qrgo.page.link/RRFmD 

 

แผนงาน และงบประมาณ 

 

https://qrgo.page.link/RRFmD 
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เกษตรกรต้นแบบ (ราย) แปลงต้นแบบ (ไร่)  ราย  ไร่  จ านวนแปลง  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท
1 ศวพ.ล ำปำง 2 55                  5                               7                       -             -             2                      27,500.00             38,000.00             -                      78,000.00             6,000.00               6,000.00               155,500.00          
2 ศวพ.แม่ฮ่องสอน 4 120                20                             20                     -             -             - 60,000.00             92,500.00             -                      -                      12,000.00             6,500.00               171,000.00          
3 ศวพ.แพร่ 2 40                  10                             10                     -             -             2                      20,000.00             35,000.00             -                      15,000.00             6,000.00               3,000.00               79,000.00            

8 215               35                           37                    -            -            4                     107,500.00          165,500.00          -                     93,000.00            24,000.00            15,500.00            405,500.00         
4 สวพ.2 6 175                23                             73                     10.00          100.00        4                      87,500.00             330,000.00            50,000.00             27,900.00             18,000.00             20,600.00             534,000.00          
5 ศวพ.สุโขทัย 1 35                  5                               5                       -             -             1                      17,500.00             30,000.00             -                      3,000.00               3,000.00               2,100.00               55,600.00            
6 ศวพ.เพชรบูรณ์ 2 50                  8                               27                     -             -             2                      25,000.00             106,500.00            -                      -                      6,000.00               5,500.00               143,000.00          
7 ศวพ.อุตรดิตถ์ 3 60                  14                             38                     -             -             3                      30,000.00             195,500.00            -                      -                      9,000.00               9,400.00               243,900.00          
8 ศวพ.พิจิตร 1 25                  3                               3                       -             -             1                      12,500.00             24,000.00             -                      49,200.00             3,000.00               3,500.00               92,200.00            

13 345               53                           146                  10.00         100.00       11.00               172,500.00          686,000.00          50,000.00            80,100.00            39,000.00            41,100.00            1,068,700.00       
9 สวพ.3 9 265                80                             80                     -             -             5                      132,500.00            375,000.00            -                      24,700.00             27,000.00             22,400.00             581,600.00          
10 ศว.ปผ.ขอนแก่น 2 60                  10                             30                     -             -             2                      30,000.00             127,500.00            -                      -                      6,000.00               6,500.00               170,000.00          
11 ศวพ.กำฬสินธ์ุ 1 15                  3                               15                     -             -             1                      7,500.00               75,000.00             -                      61,800.00             3,000.00               5,900.00               153,200.00          
12 ศวพ.ชัยภูมิ 1 35                  3                               15                     -             -             1                      17,500.00             75,000.00             -                      -                      3,000.00               3,800.00               99,300.00            
13 ศวพ.นครพนม 5 155                22                             46                     -             -             4                      77,500.00             264,500.00            -                      58,500.00             15,000.00             16,600.00             432,100.00          
14 ศวพ.มุกดำหำร 2 40                  5                               3                       -             -             - 20,000.00             17,000.00             -                      -                      6,000.00               1,800.00               44,800.00            
15 ศวพ.เลย 1 25                  3                               6                       -             -             1                      12,500.00             30,000.00             -                      -                      3,000.00               1,900.00               47,400.00            
16 ศวพ.สกลนคร 1 35                  10                             20                     10              20              1                      17,500.00             100,000.00            10,000.00             -                      3,000.00               5,200.00               135,700.00          
17 ศวพ.หนองคำย 3 85                  6                               6                       -             -             3                      42,500.00             21,000.00             -                      6,000.00               9,000.00               3,100.00               81,600.00            
18 ศวพ.อุดรธำนี 1 20                  5                               15                     -             -             1                      10,000.00             75,000.00             -                      -                      3,000.00               3,500.00               91,500.00            

26.00            735.00           147.00                     235.50              10.00         20.00         19.00               367,500.00          1,160,000.00        10,000.00            151,000.00          78,000.00            70,700.00            1,837,200.00       
19 สวพ.4 3 100                20                             34                     -             -             3                      50,000.00             174,000.00            -                      116,250.00            9,000.00               13,950.00             363,200.00          
20 ศวร.อุบลรำชธำนี 1 25                  10                             10                     10              10              - 12,500.00             50,000.00             5,000.00               -                      3,000.00               2,800.00               73,300.00            
21 ศวพ.มหำสำรคำม 4 95                  22                             49                     1                2               4                      47,500.00             295,000.00            1,000.00               20,000.00             12,000.00             15,000.00             390,500.00          
22 ศวพ.อ ำนำจเจริญ 1 25                  5                               15                     5                15              1                      12,500.00             75,000.00             7,500.00               -                      3,000.00               3,900.00               101,900.00          
23 ศวพ.โนนสูง 2 50                  5                               5                       -             -             - 25,000.00             17,500.00             -                      -                      6,000.00               2,000.00               50,500.00            
24 ศพก.ภูสิงห์ 2 55                  8                               11                     -             -             - 27,500.00             83,500.00             -                      -                      6,000.00               4,700.00               121,700.00          
25 ศวพ.บุรีรัมย์ 2 50                  15                             30                     -             -             1                      25,000.00             105,000.00            -                      22,500.00             6,000.00               6,400.00               164,900.00          
26 ศวพ.ยโสธร 2 45                  8                               19                     -             -             2                      22,500.00             66,500.00             -                      37,500.00             6,000.00               5,300.00               137,800.00          
27 ศวพ.ร้อยเอ็ด 4 125                15                             30                     -             -             4                      62,500.00             120,000.00            -                      45,000.00             12,000.00             9,600.00               249,100.00          
28 ศวพ.สุรินทร์ 2 60                  30                             30                     -             -             - 30,000.00             105,000.00            -                      -                      6,000.00               5,600.00               146,600.00          

23.00            630.00           138.00                     233.00              16.00         27.00         15.00               315,000.00          1,091,500.00        13,500.00            241,250.00          69,000.00            69,250.00            1,799,500.00       

แผนงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร

ล าดับ หน่วยงาน
จ านวนแปลง

ใหญ่ท่ีร่วมบูรฯ 
(แปลง)

แผนด าเนินงาน ปี 64 งบประมาณ

การเล้ียงขยายชีวินทรีย์/ปุ๋ย
ชีวภาพ
(บาท)

งบติดตาม (บาท) งบบริหาร KPI

รวมงบประมาณ

รวม สวพ.1 และเครือข่าย

รวม สวพ.2 และเครือข่าย

รวม สวพ.3 และเครือข่าย

รวม สวพ.4 และเครือข่าย

 เสวนา/อบรม
(ราย)

แปลงต้นแบบ สาธิตการใช้เคร่ืองจักรกล

การเล้ียงชีวินทรีย์และ
สนับสนุน

ปุ๋ยชีวภาพในกลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่

เสวนา/
อบรม
(บาท)

แปลงต้นแบบ (บาท)
เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร

(บาท)
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เกษตรกรต้นแบบ (ราย) แปลงต้นแบบ (ไร่)  ราย  ไร่  จ านวนแปลง  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท

แผนงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร

ล าดับ หน่วยงาน
จ านวนแปลง

ใหญ่ท่ีร่วมบูรฯ 
(แปลง)

แผนด าเนินงาน ปี 64 งบประมาณ

การเล้ียงขยายชีวินทรีย์/ปุ๋ย
ชีวภาพ
(บาท)

งบติดตาม (บาท) งบบริหาร KPI

รวมงบประมาณ

 เสวนา/อบรม
(ราย)

แปลงต้นแบบ สาธิตการใช้เคร่ืองจักรกล

การเล้ียงชีวินทรีย์และ
สนับสนุน

ปุ๋ยชีวภาพในกลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่

เสวนา/
อบรม
(บาท)

แปลงต้นแบบ (บาท)
เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร

(บาท)

29 สวพ.5 12 230                36                             137                   -             -             12                    115,000.00            573,000.00            -                      91,000.00             36,000.00             32,600.00             847,600.00          
30 ศวพ.นครสวรรค์ 2 50                  16                             32                     -             -             2                      25,000.00             130,000.00            -                      -                      6,000.00               6,500.00               167,500.00          
31 ศวม.ลพบุรี 1 30                  2                               10                     -             -             1                      15,000.00             45,000.00             -                      -                      3,000.00               2,500.00               65,500.00            
32 ศวพ.ปทุมธำนี 2 50                  10                             40                     -             -             2                      25,000.00             140,000.00            -                      15,000.00             6,000.00               7,500.00               193,500.00          
33 ศวพ.รำชบุรี 3 70                  20                             30                     5                15              3                      35,000.00             180,000.00            7,500.00               113,750.00            9,000.00               13,850.00             359,100.00          
34 ศวพ.กำญจนบุรี 4 80                  14                             22                     2                10              4                      40,000.00             110,000.00            5,000.00               22,350.00             12,000.00             7,550.00               196,900.00          
35 ศวร.สุพรรณบุรี 1 25                  2                               10                     -             -             - 12,500.00             50,000.00             -                      -                      3,000.00               2,600.00               68,100.00            
36 ศวพ.อุทัยธำนี 5 125                18                             63                     4                20              5                      62,500.00             265,500.00            10,000.00             35,000.00             15,000.00             15,500.00             403,500.00          
37 ศวพ.นครปฐม 6 120                23                             26                     -             -             6                      60,000.00             142,000.00            -                      137,000.00            18,000.00             14,300.00             371,300.00          

36.00            780.00           141.00                     369.50              11.00         45.00         35.00               390,000.00          1,635,500.00        22,500.00            414,100.00          108,000.00          102,900.00          2,673,000.00       
38 สวพ.6 1 25                  1                               3                       -             -             - 12,500.00             25,500.00             -                      -                      3,000.00               1,600.00               42,600.00            
39 ศวพ.จันทบุรี 2 50                  4                               12                     -             -             2                      25,000.00             87,000.00             -                      11,700.00             6,000.00               5,200.00               134,900.00          
40 ศวพ.ฉะเชิงเทรำ 2 30                  10                             20                     -             -             2                      15,000.00             70,000.00             -                      15,000.00             6,000.00               4,200.00               110,200.00          
41 ศวพ.ปรำจีนบุรี 1 25                  1                               3                       -             -             - 12,500.00             18,000.00             -                      -                      3,000.00               1,300.00               34,800.00            
42 ศวพ.ระยอง 2 35                  6                               12                     -             -             2                      17,500.00             81,000.00             -                      11,400.00             6,000.00               4,600.00               120,500.00          

8.00              165.00           22.00                       50.00                -            -            6.00                 82,500.00            281,500.00          -                     38,100.00            24,000.00            16,900.00            443,000.00         
43 ศวพ.กระบ่ี 1 25                  1                               5                       -             -             1                      12,500.00             20,000.00             -                      15,000.00             3,000.00               2,000.00               52,500.00            
44 ศวพ.พังงำ 2 15                  6                               20                     -             -             - 7,500.00               110,000.00            -                      -                      6,000.00               4,900.00               128,400.00          
45 ศวพ.ชุมพร 2 60                  6                               18                     -             -             2                      30,000.00             153,000.00            -                      -                      6,000.00               7,600.00               196,600.00          
46 ศวพ.สุรำษฎร์ธำนี 1 30                  3                               9                       -             -             1                      15,000.00             76,500.00             -                      35,850.00             3,000.00               5,250.00               135,600.00          
47 ศวพ.ระนอง 1 25                  1                               5                       -             -             - 12,500.00             42,500.00             -                      -                      3,000.00               2,300.00               60,300.00            

7.00              155.00           17.00                       57.00                -            -            4.00                 77,500.00            402,000.00          -                     50,850.00            21,000.00            22,050.00            573,400.00         
48 ศวพ.สตูล 1 30                  2                               6                       -             -             - 15,000.00             24,000.00             -                      -                      3,000.00               1,700.00               43,700.00            
49 ศวพ.นรำธิวำส 1 20                  2                               6                       -             -             - 10,000.00             36,000.00             -                      -                      3,000.00               2,000.00               51,000.00            
50 ศวพ.รือเสำะ 1 20                  2                               4                       -             -             - 10,000.00             34,000.00             -                      -                      3,000.00               1,900.00               48,900.00            
51 ศวพ.ปัตตำนี 1 35                  1                               3                       -             -             - 17,500.00             18,000.00             -                      -                      3,000.00               1,500.00               40,000.00            
52 ศวพ.ตรัง 1 20                  3                               3                       -             -             1                      10,000.00             12,000.00             -                      -                      3,000.00               1,000.00               26,000.00            
53 ศวพ.พัทลุง 2 30                  8                               16                     -             -             2                      15,000.00             56,000.00             -                      12,000.00             6,000.00               3,600.00               92,600.00            
54 ศวพ.ยะลำ 4 80                  4                               12                     -             -             4                      40,000.00             102,000.00            -                      -                      12,000.00             6,200.00               160,200.00          

11.00            235.00           22.00                       50.00                -            -            7.00                 117,500.00          282,000.00          -                     12,000.00            33,000.00            17,900.00            462,400.00         
30,000.00            1,200.00             31,200.00            

กปผ. 135,900.00          5,400.00             141,300.00          
สอพ. 46,000.00            1,800.00             47,800.00            
สทช 30,000.00            1,200.00             31,200.00            
กผง. 485,800.00          485,800.00          

132               3,260            575                         1,178                47             192           101                 1,630,000.00        5,704,000.00        96,000.00            1,322,300.00        396,000.00          851,700.00          10,000,000.00     รวมท้ังหมด

รวม สวพ.5 และเครือข่าย

รวม สวพ.6 และเครือข่าย

รวม สวพ.7 และเครือข่าย

รวม สวพ.8 และเครือข่าย
ศวส.ศรีสะเกษ
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การรายงานผลการดำเนินงาน/ปฏิท ินการดำเน ินงานภายใต้โครงการระบบส่งเสร ิมการเกษตร             
แบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ 
การเสนอและอนุมัติแผนและงบประมาณ 
1.กผง.แจ้งเวียนให้หน่วยงานเสนอ
แผนการดำเนินงาน 

14 พฤษภาคม 2563 กผง. 

2.หน่วยงานเสนอแผนงานโครงการให้ 
กผง. 

ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 สวพ.1-8 และหน่วยงาน
เครือข่าย 

3 . ก ผ ง . ส ร ุ ป แ ผ น ง า น ง บ ป ร ะ ม า ณ
โ ค ร ง ก า ร ฯ  ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 4               
ในภาพรวมของกรมฯเพื่อใช้ประกอบการ
ชี้แจงงบประมาณ ปี 2564 

มิถุนายน – สิงหาคม 2563 กผง. 

4. ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและ
โครงการฯของปีงบประมาณ 2564 

สิงหาคม  2563 กผง. 

5.หน่วยงานตรวจสอบปรับปรุงแผนการ
ดำเนินงาน และยืนยันแผนส่ง กผง. 

31 สิงหาคม – 21 กันยายน 
2563 

สวพ.1-8 และหน่วยงาน
เครือข่าย 

6.กผง.วิเคราะห์แผนและงบประมาณ 
ปรับแผน เสนอกรมฯพิจาณาอนุมัติ 

30 ตุลาคม 2563 กผง. 

7.กรมฯอนุมัติแผนและงบประมาณ พฤศจิกายน 2563 กผง. 
8.กรมฯ โอนงบประมาณและแจ้งแผนให้
หน่วยงาน 

พฤศจิกายน 2563 กผง. 

การดำเนินงานตามแผนงานโครงการฯ 
1.หน่วยงานจัดทำโครงการให้สอดคล้อง
กับโครงการระดับกรมฯเสนอขออนุมัติต่อ 
ผอ.ศูนย์/สถาบัน/สำนัก ก่อนดำเนินงาน
โครงการ 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 สวพ.1-8 และหน่วยงาน
เครือข่าย 

2.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 
2564 

สวพ.1-8 และหน่วยงาน
เครือข่าย และหน่วยสนับสนุน
อ่ืนๆ 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ 
การรายงานผลการดำเนินงาน 
1.รายงานความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานเชิงปริมาณรายเดือน  
การรายงาน ผ่านระบบ Score Cards 
Cockpit ตัดยอดทุกวันที่ 25 ของเดือน 
และบันทึกผลในระบบภายในวันที่ 2 ของ
เดือนถัดไป 

มกราคม - กันยายน 2564 สวพ.1-8 และหน่วยงาน
เครือข่าย และหน่วยสนับสนุน
อ่ืนๆ 

2.ผลการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ 
แบบฟอร์ม ปญ 64/01 
การรายงาน รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
และแนบไฟล์สำเนาในระบบ Score 
Cards Cockpit 

ภายใน 60 วัน หลัง
ดำเนินการแล้วเสร็จ  
มกราคม - สิงหาคม 2564 

สวพ.1-8 และหน่วยงาน
เครือข่าย 

3.ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเชิง
คุณภาพ 
แบบฟอร์ม ปญ.64/02 
การรายงาน แนบไฟล์ ในระบบ Score 
Cards Cockpit  
- ไตรมาสที ่2 รายงานความก้าวหน้า

เชิงคุณภาพ 
- ไตรมาสที ่4 สรุปผลสัมฤทธิ์การ

ดำเนินงาน 
(กรณีที่ยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตให้
รายงานความก้าวหน้าและคาดหมาย
ระยะเวลาเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นข้อมูลใน
การติดตามผลการดำเนินงานต่อไป 

 

 

 

ภายใน 15 เมษายน 2564 
 

ภายใน 15 ตุลาคม 2564 

 

 

สวพ.1-8 และเครือข่าย 

 และหน่วยสนับสนุนอื่นๆ 

การติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ 

- หน่วยงานในพื้นท่ีติดตามให้
คำแนะนำการผลิตพืชแก้ไข
ปัญหาแก่เกษตรกรต้นแบบ 

- กผง. สุ่มติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

 

พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 
2564 

พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 
2564 

 

สวพ.1-8 และเครือข่าย 

 
กผง. 
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แบบฟอร์มการรายงานผล 
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แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 
หลักสูตร.................................................................................................  

หน่วยงาน..................................................................... 
วันที่.............เดือน................................................ ..... พ.ศ.................... 

ณ  แปลงใหญ่................................................................................................ ..................................................... 
ตำบล..................................................  อำเภอ...................................................  จังหวัด.... ................................ 
สรุปผลการการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 
1.วัตถุประสงค์..................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
2.กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
.................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
3.สรุปสาระสำคัญของการดำเนินกิจกรรม.......................................................................................................... 
................................................................................................................................................ .............................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................... ........................................... 
4.การประเมินผล 
     4.1 ผลการประเมินความรู้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ 
................................................... ........................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... ..... 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................    
   4.2 ผลการประเมินการยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ส่วนที่ ๒ ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ 
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ..... 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

แบบรายงาน ปญ 64/01 
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ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจและการยอมรับเทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตร 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ส่วนที่ ๔ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
  5.งบประมาณ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

                                                     ลงชื่อ........................................................ผู้จัดทำรายงาน 
       โทรศัพท…์………………………………..ภายใน........................ 
       มือถือ...............................................................................  

หมายเหตุ ๑. ให้ประมวลผลจากแบบประเมินการยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยี จากกรมวิชาการเกษตรและผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ 

  2. แนบสำเนาการขออนมุัติโครงการ 
               3. แนบสำเนารายช่ือ เลขท่ีบัตรประชาชน ที่อยู่ และลายเซ็นต์ของบุคคลภายนอก/เกษตรกรที่เข้ารบัการ 
                   ถ่ายทอดความรู้ดว้ย  

4. จัดทำรายงานผลแจ้งหัวหน้าหน่วยงานหลังจากดำเนินการถ่ายทอดความรู้เสรจ็สิ้นแล้ว ภายใน 60 วันทำการ
แล้วแนบไฟล์สำเนารายงานในโปรแกรม Scorecard Cockpit  
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ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ 
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 

หลักสูตร.................................................................................................  
หน่วยงาน..................................................................... 

วันที่.............เดือน..................................................... พ.ศ. ....................................... 
ณ  แปลงใหญ่....................................................................................... 

ตำบล..................................................  อำเภอ...................................................  จังหวัด.... ................................ 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
Pre-Test Post-Test ให้ระบุเกษตรกรที่ผ่านการ

คัดเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบ 
     
     
     
    เกษตรกรต้นแบบ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 เฉลี่ย    

เอกสารแนบ 1/1 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 

หลักสูตร.................................................................................................  
หน่วยงาน..................................................................... 

วันที่.............เดือน................................................ ..... พ.ศ......................................... 
ณ  แปลงใหญ่...................................................................................ตำบล........................... .....................  อำเภอ.............................................  จังหวัด.................................. 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ลายมือชื่อ 

เช้า บ่าย 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

เอกสารแนบ 1/2 
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ภาพกิจกรรม 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1/3 
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เอกสารอนุมัติโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1/4 
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แบบรายงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ปีงบประมาณ 2564  1/4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน  
สิ้นสุดไตรมาส 2 และ ไตรมาส 4 
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แบบรายงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ปีงบประมาณ 2564  2/4 
 

แบบรายงานผล  
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 

 

หน่วยงาน........................................................................................................................................................................................................................................................ 
รหัสแปลงใหญ่..................................ชื่อและสถานที่ แปลงใหญ่...................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
ชนิดพืช............................................................................................................................................................................................................................................................ 

1. สำหรับหน่วยงานที่มีกิจกรรมแปลงต้นแบบ  
1.1 ผลวิเคราะห์สภาพพื้นที่เป้าหมายก่อนดำเนินการ 
………………………………………(ปัญหาของกลุ่มแปลงใหญ่คืออะไร หน่วยงานเลือกใช้เทคโนโลยีอะไรเพ่ือนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว)……………………………………………….……………....... 
..............................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 ผลการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน/คำแนะนำการใช้ปุ๋ย (กรณีใช้เทคโนโลยีการใช้ป ุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน) 

ชื่อ-สกุล พิกัดแปลง ผลการตรวจวิเคราะห์ดิน คำแนะนำการใช้ปุ๋ย 
X Y N P K pH 

        
        
        
        
 

แบบรายงาน ปญ64/02 
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แบบรายงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ปีงบประมาณ 2564  3/4 
 

1.3 ภาพรวมเทคโนโลยี และต้นทุนการผลิต ตามวิธีของเกษตรกรเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรที่ให้เกษตรกรต้นแบบดำเนินการ  
 

การผลิตพืชตามวิธีของเกษตรกร การผลิตพืชตามเทคโนโลยีในแปลงต้นแบบ   แผนการดำเนนิงาน 
เทคโนโลยี* ต้นทุน  

(บาท/ไร่) 
เทคโนโลยี* ต้นทุน  

(บาท/ไร่) 
ต.ค. 2563 – มี.ค.2564 เม.ย. – ก.ย. 2564 

1  1    
2  2    
3  3    
4  4    
5  5    
6  6    
รวม  รวม    
หมายเหตุ *เทคโนโลย ีคือ ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต (กรณีไม้ยืนต้น 1 รอบฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต) ได้แก่ การเตรียมดิน/เตรียมแปลง , พันธุ์พืช , การใช้เทคโนโลยี อาทิ 
การตัดแต่งกิ่ง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยชีวภาพ การใช้ชีวินทรีย์ การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ,  การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว 
   ** การคำนวณต้นทุนการผลิตอ้างอิงจากวิธีการคำนวณของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
1.4 ผลการดำเนินงานเกษตรกรต้นแบบ  
 

 แผน ผล 
เกษตรกรต้นแบบ (ราย)   
แปลงต้นแบบ (ไร่)   
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แบบรายงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ปีงบประมาณ 2564  4/4 
 

1.4.1 การติดตามให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาการผลิตพืชในแปลงต้นแบบ  
- เจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาการผลิตพืชแก่เกษตรกรต้นแบบ………………ครั้ง 
- ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ดำเนินการถึงขันตอนใดแล้ว).................................................................................................... ...................................................... 

ข้อมูลความคิดเห็น/ความพึงพอใจ/ผลการทำงาน/ปัญหาการผลิตพืชในแปลงต้นแบบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………........................................................................................................... ................................................................................................................………  
 
1.4.2 ตารางแสดงกลุ่มเป้าหมาย พิกัดแปลง ผลผลิตและคุณภาพที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ เกษตรกร
ต้นแบบ 

เบอร์
โทรศัพท์ 

พิกัดแปลง
ต้นแบบ 

พ้ืนที่
แปลง

ต้นแบบ 
(ไร่) 

การผลิตตามวิธีของเกษตรกร 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ 

การผลิตตามเทคโนโลยีใน 
แปลงต้นแบบ 

หมายเหตุ 

X Y ต้นทุน 
การผลิต 
(บาท/ไร่) 

ผลผลิต
(กก./ไร่) 

รายได้สุทธิ
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน 
การผลิต 
(บาท/ไร่) 

ผลผลิต
(กก./ไร่) 

รายได้
สุทธิ

(บาท/
ไร่) 

             
             
             
             
 

 

1.4.3 คุณภาพผลผลิตตามเทคโนโลยีแปลงต้นแบบเทียบกับวิธีปฏิบัติของเกษตรกร
........................................................................................................................................................................ ................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... 
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แบบรายงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ปีงบประมาณ 2564  5/4 
 

1.4.4 เกษตรกรที่ผลิตขยายชีวภัณฑ์/ปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตรใชเ้อง (ไส้เดือนฝอย แตนเบียน แหนแดง เป็นต้น) 
 ชื่อ-สกุลเกษตรกร................................................ที่อยู่.....................................................ชนิดชีวภัณฑ์/ปัจจัยการผลิต.. .......................................................... ................................... 
 

 2. สำหรับหน่วยงานที่มีกิจกรรมผลิต/สนับสนุนปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ ์เป็นต้น  

การติดตามให้คำแนะนำการใช้ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์  
ข้อมูลความคิดเห็น/ความพึงพอใจ/ผลการทำงาน(ลดต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพ)/ปัญหาการใช้ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์ ในแปลงเกษตรกร จากกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………........................................................................................................... ................................................................................................................……… 

3. สำหรับหน่วยงานที่มีกิจกรรมการสาธิตใช้เครื่องจักรกล 
ชนิดเครื่องจักรกล ชื่อ-สกุล เกษตรกร เลขที่บัตรประชาชน จำนวนสาธิต (ไร่) 

    
    
    
    

 

ชนิดปัจจัยการผลิต 
 ชีวภัณฑ์ 

หน่วยนับ แผน ผล 
 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
จำนวน ชื่อ-สกุลผู้รับ สถานที่ใช้ประโยชน์ (โปรดระบสุถานท่ีที่นำไปใช้ประโยชน์ เช่น  

ช่ือ หน่วยงาน หรือ ช่ือ แปลงใหญ่/ ที่อยู่แปลงเกษตร เป็นต้น) 
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แบบรายงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ปีงบประมาณ 2564  6/4 
 

การติดตามให้คำแนะนำการใช้เครื่องจักรกล  
ข้อมูลความคิดเห็น/ความพึงพอใจ/ผลการทำงาน(ลดต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพ)/ปัญหาการใช้เครื่องจักรกลสาธิตในแปลงเกษตรกร จากกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสาธิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….................................................................................................................................................. .........................................................................……… 
4.ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน 
...............(บรรยายผลสัมฤทธิ์จากการนำเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตรไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรผ่านแปลงต้นแบบสามารถแก้ไขปัญหาของกลุ่มแปลงใหญ่ในด้านใดได้บ้าง ................... 
............................................................................................................. ................................................................................................ ..............................................................................
.................................................................................. ............................................................................................................ ............................................................................................ 
5. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………............................................................................................................................................................................ .................................................………………… 
6. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………............................................................................................................................................................................ ................................................……………… 
7. รูปภาพผลงาน เพื่อใช้ประกอบรายงานกรม 
……………… (ภาพกิจกรรมที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินการในแปลงต้นแบบ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/การผลิตชีวภัณฑ์/การสาธิตเครื่องจักรกล พร้อมทั้งเปรียบเทียบแปลงต้นแบบ          
กับแปลงที่ผลิตตามวิธีการของเกษตรกร)……………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………............................................. 

ชื่อ-สกุลผู้รายงาน................................................. 
โทรศัพท์มือถือ..................................................... 

ผู้รายงานโครงการ 
วันที่ รายงาน.................................................................... 

 
หมายเหตุ 1. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย กองแผนงานและวิชาการ โทรศัพท์ 0-2579-1306 
   2. กำหนดส่งแบบรายงานผล 2 ครั้ง : ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564  และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ในโปรแกรม Scorecard Cockpit 
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 ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน 

- คู่มือการใช้งานระบบ co-farm.doae.go.th 

- การคำนวณต้นทุนการผลิต 

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์เพ่ือติดตามข่าวสาร หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ 
กองแผนงานและวิชาการ  
1. นางให้พร   กิตติกูล  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 
2. นายประสงค์    โยระภัตร  
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2579 1306  
โทรสาร 02 940 6342 
E-mail : apr.doa@gmail.com 

 

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องได้ที่ https://qrgo.page.link/yp4Rw 
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การใช้งานระบบ co-farm.doae.go.th  

1. เข้าเว็บไซต์ https://co-farm.doae.go.th  

2. คลิก เข้าสู่ระบบ  

 

3. กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้วกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 

4. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังภาพ 
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กรณีต้องการดูประเภทแปลง (หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ในแปลงใหญ่ปี2562/ปี 
2563/ ปี2564)  

- เลือก ข้อมูลแปลงใหญ่ ผลการพิจารณาของ COO  

 

- ข้อมูลแปลงใหญ่จะปรากฏดังภาพ 
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- เลือก เพ่ือดูรายละเอียดข้อมูลแปลงใหญ่ ประกอบด้วย ชื่อแปลงใหญ่ รหัสแปลงใหญ่ ประเภทแปลง 
ใหญ่ปี  

 

กรณีต้องการดูข้อมูลสมาชิกแปลงใหญ่  

- เลือก รายชื่อแปลงใหญ่/สมาชิกไม่ซ้ำ หรือ ข้อมูลแปลง/แปลงสาธิต 
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-เลือก                เพ่ือดูข้อมูลสมาชิกทั้งหมดในแปลงใหญ่ที่ท่านดำเนินการ 

 

-ข้อมูลสมาชิกแปลงใหญ่จะปรากฏดังภาพ  
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ล าดบั ชื่อผู้ใชง้าน รหัสผ่าน จังหวัดทีด่ าเนินการ
1 DOA10 Juahv4 กรุงเทพมหานคร
2 DOA12 3duc6d นนทบุรี
3 DOA13 PUVhZy ปทุมธานี
4 DOA14 sxBMNG พระนครศรีอยุธยา
5 DOA15 w27L95 อ่างทอง
6 DOA16 q9G9XY ลพบุรี
7 DOA17 eHKy2X สิงห์บุรี
8 DOA18 Zcxhtt ชัยนาท
9 DOA19 FyzaeH สระบุรี
10 DOA20 arwqzD ชลบุรี
11 DOA21 yPY3wW ระยอง
12 DOA22 gfLFwv จันทบุรี
13 DOA23 WdAkjD ตราด
14 DOA24 qRStUf ฉะเชิงเทรา
15 DOA11 eYDaeH สมุทรปราการ
16 DOA25 zqAcfY ปราจีนบุรี
17 DOA26 x8DgPQ นครนายก
18 DOA27 yyfaxu สระแก้ว
19 DOA30 pL7Ppe นครราชสีมา
20 DOA31 mWjqz5 บุรีรัมย์
21 DOA32 YKGdT7 สุรินทร์
22 DOA33 ha8rzG ศรีสะเกษ
23 DOA34 TM5YVP อุบลราชธานี
24 DOA35 gZSFPW ยโสธร
25 DOA36 bQNSqj ชัยภูมิ
26 DOA37 tPvdqy อ านาจเจริญ
27 DOA39 eFywRA หนองบัวล าภู
28 DOA40 cxvZAx ขอนแก่น
29 DOA41 6Zq59f อุดรธานี
30 DOA42 SEyuTJ เลย
31 DOA43 FsRQtH หนองคาย
32 DOA44 Bv9DDx มหาสารคาม

ชือ่ผู้ใช้งานและรหัสผ่านในระบบ Co-farm.doae.go.th

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

164



ล าดบั ชื่อผู้ใชง้าน รหัสผ่าน จังหวัดทีด่ าเนินการ

ชือ่ผู้ใช้งานและรหัสผ่านในระบบ Co-farm.doae.go.th

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

33 DOA45 3FWLsZ ร้อยเอ็ด
34 DOA46 Fa6Cxe กาฬสินธุ์
35 DOA47 pLLFWP สกลนคร
36 DOA48 JyycVC นครพนม
37 DOA49 2zKh33 มุกดาหาร
38 DOA50 cGjwEh เชียงใหม่
39 DOA51 JqLfkW ล าพูน
40 DOA52 VvcEXF ล าปาง
41 DOA53 SSv4t2 อุตรดิตถ์
42 DOA54 xGhAEP แพร่
43 DOA55 ySUs96 น่าน
44 DOA56 zMvwrU พะเยา
45 DOA57 g7fz7A เชียงราย
46 DOA58 DWq6xU แม่ฮ่องสอน
47 DOA60 AsvB2F นครสวรรค์
48 DOA61 FvGvuH อุทัยธานี
49 DOA62 TLtgBe ก าแพงเพชร
50 DOA63 4k9Gqy ตาก
51 DOA64 pc5CP5 สุโขทัย
52 DOA65 Zy3YTf พิษณุโลก
53 DOA66 gHbe6B พิจิตร
54 DOA67 JN6xg7 เพชรบูรณ์
55 DOA70 BhxNKW ราชบุรี
56 DOA71 9DKCE5 กาญจนบุรี
57 DOA72 kLg6kT สุพรรณบุรี
58 DOA73 rAzhPN นครปฐม
59 DOA74 AeC4QV สมุทรสาคร
60 DOA75 aRYt9D สมุทรสงคราม
61 DOA76 SUSJMc เพชรบุรี
62 DOA77 bJSLFr ประจวบคีรีขันธ์
63 DOA80 WEuHAu นครศรีธรรมราช
64 DOA81 v63wcd กระบี่
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ล าดบั ชื่อผู้ใชง้าน รหัสผ่าน จังหวัดทีด่ าเนินการ

ชือ่ผู้ใช้งานและรหัสผ่านในระบบ Co-farm.doae.go.th

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

65 DOA82 Vs3haN พังงา
66 DOA83 8JLwQ2 ภูเก็ต
67 DOA84 usT8wF สุราษฎร์ธานี
68 DOA85 c8g3tf ระนอง
69 DOA86 KxLP5K ชุมพร
70 DOA90 6FrUwD สงขลา
71 DOA91 TCtMfv สตูล
72 DOA92 JTXEvD ตรัง
73 DOA93 bcuPcH พัทลุง
74 DOA94 zC8Dzy ปัตตานี
75 DOA95 nZFECP ยะลา
76 DOA96 gXBhKs นราธิวาส
77 DOA38 42wfUe บึงกาฬ

166



การคำนวณต้นทุนการผลิต 

1.เข้าเว็บไซต์ http://www.oae.go.th/view/1/การคำนวณต้นทุน/TH-TH# หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้ 

 

 

2.เลือกชนิดพืชที่ตรงกับพืชแปลงใหญ่ กรณีท่ีไม่มีให้เลือกใช้พืชที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ ระบบจะดาวน์
โหลดไฟล์ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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3.เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ แล้วกรอกข้อมูลต้นทุนการผลิตของแปลงต้นแบบในแบบฟอร์ม

4.ใช้ค่าต้นทุนการผลิตที่ได้จากการคำนวณตามแบบฟอร์มกรอกในแบบรายงาน ปญ63/03 โดยไม่ต้อง
พิจารณาในส่วนของ รายได้และกำไร/ขาดทุน ตามแบบคำนวณต้นทุนการผลิต และให้ใช้วิธีการคำนวณ
เดียวกันทั้งแปลงต้นแบบ และวิธีเกษตรกรเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างกันได้ 
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โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2564 

1.ความสอดโครงการกับนโยบายและเป้าหมายส าคัญตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
และแผนฯ 12

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
- ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- เป้าหมาย : 1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
- ตัวชี้วัด : 1.1 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาเกษตรขยายตัว 

เฉลี่ยร้อยละ 3.8 ภายในปี 2565  
- แผนย่อย : 5. เกษตรอัจฉริยะ 
- เป้าหมายของแผนย่อย : ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/

อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น 
- ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/

อัจฉริยะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10  

1.2 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  
     ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 2.1 การพัฒนาภาคเกษตร 

2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากนโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายการเกษตร

อัจฉริยะ (Smart Agriculture) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ให้ดีขึ้นด้วยการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร และจากสภาวะการขาดแคลนแรงงาน
ภาคเกษตรในปัจจุบันที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นและเกษตรกรมีอายุมากขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งหวังที่จะปรับรูปแบบการเกษตรในปัจจุบันให้มุ่งสู่เกษตร 4.0 โดย
การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาสู่การเกษตรอัจฉริยะในอนาคต  โดยมี Smart Farmer เป็น
ต้นแบบในการขับเคลื่อนด าเนินการ ซึ่งจากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านเกษตร
อัจฉริยะยังแยกส่วนด าเนินการ ไม่ครบทุกกิจกรรมการผลิตพืช รวมถึงขาดการเชื่อมโยงของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมีหลายปัจจัย ท าให้การวิเคราะห์ เพ่ือการพัฒนาได้ไม่แม่นย า อีกทั้งข้อมูลบางส่วนใช้การอ้างอิงจาก
ต่างประเทศ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขแตกต่างกับประเทศไทย 

กรมวิชาการเกษตร ในฐานะหน่วยงานวิจัยหลักด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทย 
มีความจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยี Smart Sensors และระบบ IoTs มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการบูรณาการองค์
ความรู้ตลอดกระบวนการการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานภายในและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ภายใต้แนวทางการ“รูปแบบ (Model) การเกษตรอัจฉริยะเพ่ือการผลิตพืช ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์” ทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย เทคโนโลยีด้านดิน เทคโนโลยีด้านพืชและอารักขาพืช 
เครื่องจักรกลการเกษตร การใช้น้ า เทคโนโลยีดาวเทียมและอากาศยานไร้คนขับ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(IoT) Big Data Platform และระบบช่วยตัดสินใจการผลิตพืช ในกระบวนการผลิตพืชที่มีมูลค่าสูง เช่น พืชผัก
ในโรงเรือน ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์พืช เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต ตลอดจนการใช้
ทรัพยากรในการผลิตพืชให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการตรวจวัดจากเซนเซอร์ทางการเกษตร ประมวลผล 
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และควบคุมอัตโนมัติในการผลิตพืช ส าหรับการขยายผลในเชิงพาณิช และเป็นต้นแบบการพัฒนาสู่พืชชนิดอ่ืน
ต่อไป ส าหรับรองรับนโยบายการตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตร (Agri-technology and innovation 
center: AIC) 77 จังหวัดทั่วประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือน าเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะมาช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช  
 2. สร้างแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะให้แก่นักวิชาการ เกษตรกร และผู้ประกอบการ 
 3. พัฒนาองค์ความรู้/ประยุกต์เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้เหมาะสมกับระบบการผลิตพืชในประเทศ 
 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เป้าหมายโครงการ 
      จัดท าแปลงเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในพ้ืนที่ของกรมวิชาการเกษตรหรือแปลง
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 6 แปลง/โรงเรือน และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะเพ่ือเผยแพร่ความก้าวหน้าในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและรับความ
คิดเห็นการพัฒนา/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพ่ือความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตพืช   
 4.2 กลุ่มเป้าหมาย 
      เกษตรกร นักวิชาการ นักส่งเสริมการเกษตร ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา  
 
5. ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

5.1 ผลผลิต (Outputs) 
     - จัดท าแปลงเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในพ้ืนที่ของกรมวิชาการเกษตร  แปลง

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 6 แปลง/โรงเรือน 
     - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 900 ราย 
     - ได ้Platform ส าหรับจัดการระบบการปลูกพืชให้มีประสิทธิอย่างน้อย 2 Platform  
5.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
     - เกษตรกร นักวิชาการ ผู้ประกอบการ มีความเข้าใจในการน าเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะไป

ประยุกต์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  
     - เกิดการเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการผลิตพืชให้มีศักยภาพในการแข่งขัน  
     - เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ด้านการผลิตพืชน าไปสู่การพัฒนา/

ดัดแปลงระบบการผลิตพืชของประเทศ 
5.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
     เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะสามารถเพ่ิมศักยภาพการผลิต 

- สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อย 10 หรือ 
 - ลดจ านวนการใช้แรงงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 หรือ  
 - ลดการใช้ปัจจัยการผลิตพืชไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 หรือ 
 - ผลผลิตมีคุณภาพสูงขึ้นร้อยละ 20 
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6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs) (ต้องชัดเจนวัดความส าเร็จได้ 
 6.1 เชิงปริมาณ  
      6.1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จ านวน 6 แปลง/โรงเรือน 
           6.1.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้กับกลุ่มเป้าหมาย

จ านวน 900 ราย 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 เกษตรกรให้การยอมรับเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ อย่างน้อยร้อยละ 65 

     6.2.2  สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อย 10 หรือลดจ านนการใช้แรงงานได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 หรือ ลดการใช้ปัจจัยการผลิตพืชไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 หรือ ผลผลิตมีคุณภาพสูงขึ้นร้อยละ 20 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
    7.1 เป็นการพัฒนาต่อยอดกระบวนการการผลิตพืชของ Smart Farmer ที่มีอยู่แล้วให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
    7.2 เป็นการร่นระยะเวลาในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ที่มีความน่าเชื่อถือและ

แม่นย า 
    7.3 เกิดฐานข้อมูลที่ส าคัญในการผลิตพืชที่มีความแม่นย า ครอบคลุมและครบถ้วนทุกกระบวนการ 

และคลอบคลุมปัจจัยแวดล้อมท่ีมากขึ้น เพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยขั้นสูง 
    7.4. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการยกระดับการ

พัฒนาการเกษตรในหลายมิติในคราวเดียวกัน 
    7.5 สามารถสร้างการยอมรับ และน าไปสู่การขยายผลที่รวดเร็วเชิงพาณิช ในภาคการเกษตรและ

ธุรกิจที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
 
8. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
1.เกษตรกร 
2.ผู้ประกอบการผู้ประกอบการ Startup , Smart Farmer ด้านเกษตรอัจฉริยะ/โรงงาน 
3. นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ 
4. นิสิต นักศึกษา   
 
9. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
    ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564 
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10. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
วงเงินงบประมาณ   7,150,780 บาท

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
๑. จัดท าแปลงเรียนรู้เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ  

 990,916  2,352,392  1,680,280    672,112   5,695,700 

๒. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

   450,000  -  -    450,000      900,000 

๓. การพัฒนา IoT Platform 
ส าหรับแปลงต้นแบบการใช้ 
Smart Sensors และ IoTs ใน
การผลิตพืช 

     73,970      73,970      73,970      73,970      295,880 

๔. การติดตามและประเมินผล      64,800      64,800      64,800      64,800      259,200 
รวม  2,579,686  2,491,162  1,819,050  1,260,882   7,150,780 

11.รายละเอียดงบประมาณโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2564
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท 

ค่าตอบแทน 
1. ค่าอาหารท าการนอกเวลา   261,630 
ค่าใช้สอย 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 408,510 
2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง  163,520 
3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  220,800 
4. ค่าจ้างเหมาบริการ 1,820,540 
5. ค่าจัดนิทรรศการ  440,580 
6. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 950,000 
ค่าวัสดุ 
1. ค่าวัสดุส านักงาน   196,320 
2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น   408,810 
3. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  327,000 
4. ค่าวัสดุการเกษตร 1,071,620 
5. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 881,450 
รวม 7,150,780 

หมายเหตุ : งบประมาณสามารถใช้ได้เฉพาะในการขับเคลื่อนด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเท่านั้น 

    : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
12. ผูรับผิดชอบโครงการ

     นางสาวกัญญดา ยิ่งภิญโญ ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชาํนาญการ กองแผนงานและวิชาการ

     นายธีรเดช เกลียวกลม ตําแหนง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  กองแผนงานและวิชาการ 
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หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการจัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ กรมวิชาการเกษตร 

1. การน าเทคโนโลยี Smart Sensors และระบบ IoTs มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการผลิต
พืชจากผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรให้ครอบคลุมกระบวนการผลิต ภายใต้แนวทาง “รูปแบบ (Model) 
การเกษตรอัจฉริยะเพ่ือการผลิตพืช” (เทคโนโลยีด้านดิน เทคโนโลยีด้านพืชและอารักขาพืช เครื่องจักรกล
การเกษตร  การใช้น  า เทคโนโลยีดาวเทียมและอากาศยานไร้คนขับ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( IoT) Big Data 
Platform และระบบช่วยตัดสินใจการผลิตพืช) 
2. การจัดท าแปลงเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสามารถด าเนินการได้ในพื นที่ของกรมวิชาการเกษตรหรือ
แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
3. หน่วยงานต้องบูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมสาขาวิชา เพ่ือให้เกิด “รูปแบบ
(Model) การเกษตรอัจฉริยะเพ่ือการผลิตพืช” ได้อย่างแท้จริง และมีกลุ่มเป้าหมายที่น าไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 
4. ต้องมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพ่ือเผยแพร่ความก้าวหน้าในการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรับความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนา/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตพืช   
5. ผลที่ได้จาก “รูปแบบ (Model) การเกษตรอัจฉริยะเพ่ือการผลิตพืช” กลุ่มเป้าหมายต้องสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงเป็นรูปธรรม สามารถเปรียบเทียบให้เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างระหว่าง ก่อนใช้และ
หลังใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพ่ือการผลิตพืช เช่น ต้นทุน ปริมาณและคุณภาพผลผลิต รายได้ ขั้นตอนการผลิต 
เพ่ิมมูลค่าสินค้า โดยเห็นผลลัพธ์ (outcome) ในเชิงความเป็นอัจฉริยะ 
6. หน่วยงานพิจารณาพื นที่ด าเนินงานและงบประมาณ ไม่ให้ซ  าซ้อนกับแหล่งงบประมาณอ่ืน เช่น งานนโยบาย งาน
ตามโครงการพระราชด าริ หรืองานวิจัย  
7. ระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 3 ปี  
8. หัวหน้าโครงการ รวบรวม สรุป วิเคราะห์ภาพรวมของโครงการ
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หน่วย
ด ำเนินงำน

1
โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิต
มะม่วงนอกฤดู

นางสาวนฤทัย  วรสถิตย์ สวพ.3
สวพ.3/
ศวพ.ชัยภูมิ/
ศวพ.อุดรธานี

2
โครงการจัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการ
ผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังนาและข้าวโพดหวาน 
จังหวัดนครสวรรค์

นายปรีชา กาเพ็ชร ศวพ.
นครสวรรค์

ศวพ.นครสวรรค์/
สวพ.5

3 โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะปาล์มน้ ามัน นางสาวสุชาดา โภชาดม สวพ.7 สวพ.7

4
การเพ่ิมประสิทธิภาพโรงเรือนอีแวปอัจฉริยะ
ส าหรับการผลิตพืชโดยควบคุมสภาพอากาศ
อัตโนมัติ

นายอัคคพล เสนาณรงค์
สวศ.

สวศ./ศวศ.จันทบุรี
/ศวพ.ระยอง

5
การประยุกต์ใช้ smart sensors และ IoTs ใน
การผลิตทุเรียน

นายสิริชัย สาธุวิจารณ สอพ.

สอพ./สวศ./สวส./
ศวส.จันทบุรี/
ศวส.ชุมพร/กปผ./
ศทส./
ศวร.ขอนแก่น

6 แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะอ้อยโรงงาน นายชยันต์ ภักดีไทย
ศวร.

ขอนแก่น
ศวร.ขอนแก่น

โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ปีงบประมำณ 2564

ช่ือโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร/หน่วยงำน
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1/2

แปลง ไร่ หน่วยงาน
งบประมาณ
ด าเนินงาน 

(บาท)

งบบริหาร
โครงการ 
(10%) 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

0 0 0 สวพ.3 81,000          8,100 89,100         

1 10 40 ศวพ.ชัยภูมิ 387,000 38,700       425,700       

1 10 60 ศวพ.อุดรธานี 387,000 38,700       425,700       

สวพ.5 37,000          3,700 40,700         

ศวพ.
นครสวรรค์

853,000 85,300       938,300       

สวพ.7
โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ
ปาล์มน ้ามัน

นางสาวสุชาดา 
โภชาดม

2 90 100 สวพ.7 720,000 72,000       792,000       792,000      

สวศ. 280,000 28,000       308,000       
ศวศ.จันทบุรี 267,000 26,700       293,700       
ศวพ.ระยอง 266,500 26,650       293,150       

แผนงานยุทธศาสตร์ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
โครงการจัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2564

894,850      
1

โรงเรือน
200

8 40 200

0

กิจกรรม

สวพ.3 940,500      

กิจกรรม
แลกเปล่ียน

เรียนรู้

แปลงต้นแบบ

นายอัคคพล 
เสนาณรงค์

รวม
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

979,000      

หน่วยงานรับโอนงบประมาณ

สวศ.
การเพ่ิมประสิทธิภาพโรงเรือนอีแวป
อัจฉริยะส้าหรับการผลิตพืชโดย
ควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ

ศวพ.
นครสวรรค์

โครงการจัดท้าแปลงเรียนรู้เกษตร
อัจฉริยะการผลิตข้าวโพดเลี ยงสัตว์
หลังนาและข้าวโพดหวาน จังหวัด
นครสวรรค์

นางสาวนฤทัย 
วรสถิตย์

โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ
การผลิตมะม่วงนอกฤดู

นายปรีชา 
กาเพ็ชร

หน่วยงาน
ช่ือโครงการ หัวหน้าโครง
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2/2

แปลง ไร่ หน่วยงาน
งบประมาณ
ด าเนินงาน 

(บาท)

งบบริหาร
โครงการ 
(10%) 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

แผนงานยุทธศาสตร์ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
โครงการจัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม

กิจกรรม
แลกเปล่ียน

เรียนรู้

แปลงต้นแบบ รวม
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

หน่วยงานรับโอนงบประมาณ

หน่วยงาน
ช่ือโครงการ หัวหน้าโครง

สอพ. 1,682,000      168,200     1,850,200     

สวศ. 55,500          5,550 61,050         
สวส. 55,500          5,550 61,050         

ศวส.จันทบุรี 100,000 10,000       110,000       

ศวส.ชุมพร 63,000          6,300 69,300         

กปผ. 108,000 10,800       118,800       

ศทส. 47,100          4,710 51,810         

ศวร.ขอนแก่น 22,200          2,220 24,420         

ศวร.
ขอนแก่น

แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะอ้อยโรงงาน
นายชยันต์ 
ภักดีไทย

22 220 150 ศวร.ขอนแก่น 998,000 99,800       1,097,800     1,097,800   

2 38
นายสิริชัย 
สาธุวิจารณ

สอพ.
การประยุกต์ใช้ smart sensors และ 
IoTs ในการผลิตทุเรียน

200 2,346,630   
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การรายงานผลการด าเนินงาน 
ภายใตโ้ครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2564 

การรายงานผล รายละเอียด/วิธีการรายงาน 
รายงานผล อบรม/เสวนา/ขยายผลเทคโนโลยี  
(Field day)  

รายงานผลภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม  
ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้มีอ านาจที่อนุมัติหลักสูตร
ฝึกอบรมให้เหน็ชอบ แลว้ส่ง 

รายงานผล เชิงปริมาณ หัวหน้าโครงการรายงานแผน-ผล ในระบบ Scorecards cockpit ตัดยอด
ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน  

รายงานผล เชิงคุณภาพ  
ตามแบบรายงานที่ก าหนด 

หัวหน้าโครงการ รายงานผลตามแบบรายงานที่ก าหนด แนบไฟล์รายงาน
ผ่านระบบ Scorecards cockpit 
-รายงานรอบ 6 เดือน (แบบรายงานรอบ 6 เดือน) ส่งภายในวันที่  
15 เมษายน 2564  
-รายงานรอบ 12 เดือน (แบบรายงานรอบ 12 เดือน) ส่งภายในวันที่  
15 ตุลาคม 2564  

ข้อควรระวัง ข้อมูลผลการด าเนินงานที่รายงานผลในเชิงปริมาณ และรายงานผลในเชิงคุณภาพ ต้องเป็นข้อมูลตัวเลข 
ที่ตรงกัน 
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หนา้ 1 จาก 3
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2564 รายงานรอบ 6 เดือน 

รายงานรอบ 6 เดอืน ปีงบประมาณ 2564 

ชื่อโครงการ.......................................................................................................................... 

1. ช่ือแปลงเรียนรู้............................................................................ พ้ืนที่แปลงเรียนรู้.........................(ไร่)

    ที่ตั้งแปลง...............................................................................พิกัด  X…………………… Y…………………… 

2. หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมงาน

ชื่อ.............................................................................. ต ำแหน่ง ....................................................... 
หน่วยงำน………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. รายละเอียดเทคโนโลยีที่ด าเนินการภายในแปลงเรียนรู้

3.1 เทคโนโลยีพ้ืนฐำน …………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

3.2 เทคโนโลยีอัจฉริยะ ………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ กรมวิชาการเกษตร 
รายงานรอบ 6 เดือน (ภายในวันที่ 15 เมษายน)  

แนบไฟล์รายงานผ่านระบบ Scorecards cockpit (ส าหรับหัวหน้าโครงการ)
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หนา้ 2 จาก 3 

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2564 รายงานรอบ 6 เดือน 

4. ผลการด าเนินงานการจัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ  

ล าดับ แผนการด าเนนิงาน ขั้นตอน/วิธีการ และผลการด าเนินงาน 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

5.ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอ 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
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หนา้ 3 จาก 3 

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2564 รายงานรอบ 6 เดือน 

 

6. รูปภาพประกอบรายงาน (อธิบายกิจกรรมโดยสังเขป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ..........................................................(หัวหน้าโครงการ) 

                          (…………………………………………………)   

 

 

ลงช่ือ.................................................................(หัวหน้าหน่วยงาน) 

                          (…………………………………………………)   

หมายเหตุ : แนบไฟล์รายงานความก้าวหน้าผ่านระบบโปรแกรม Scorecard Cockpit  
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หนา้ 1 จาก 2 

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2564 รายงานรอบ 12 เดือน 
 

  

รายงานรอบ 12 เดอืน ปีงบประมาณ 2564 

ชื่อโครงการ........................................................................................................................... 

1. ช่ือแปลงเรียนรู้.................................................................. พ้ืนที่แปลงเรียนรู้.........................(ไร่) 

    ที่ตั้งแปลง.................................................................................................................................... 

2. หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมงาน 

 ชื่อ.............................................................................. ต ำแหน่ง ....................................................... 
 หน่วยงำน………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. เทคโนโลยีที่ด าเนินการภายในแปลงเรียนรู้ 

 3.1 เทคโนโลยีพ้ืนฐำน 

 3.2 เทคโนโลยีอัจฉริยะ (อธิบำยโดยสังเขปถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะน ำไปขยำยผลหรือต้องกำรพัฒนำ) 

 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเปรียบเทียบ ต้นทุน ผลผลิต รายได้ หรือ คุณภาพสินค้าเกษตร (ถ้ามี)   
   (กำรค ำนวณต้นทุนกำรผลิตสำมำรถอ้ำงอิงวิธีกำรค ำนวณ ของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
    http://www.oae.go.th/view/1/การค านวณต้นทุน/TH-TH  )  
 
 
 

5. ผลการด าเนินงานการจัดท าแปลงเรียนรู้  

 

6. ผลการวิเคราะห์การยอมรับ/ความพอใจต่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

     

6. ผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

- ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร  

- กลุ่มเป้ำหมำย 

 - วิธีกำรด ำเนินงำน 

 - ผลกำรด ำเนินงำน  

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ กรมวิชาการเกษตร  
รายงาน 12 เดือน (ภายใน 15 ตุลาคม)  

แนบไฟล์รายงานผ่านระบบ Scorecards cockpit (ส าหรับหัวหน้าโครงการ) 
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หนา้ 2 จาก 2 

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2564 รายงานรอบ 12 เดือน 
 

 

 

7. เทคโนโลยี/องค์ความรู้ใหม่/โจทย์วิจัย ที่ได้จากการจัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ 

8. ผลส าเร็จที่ได้รับจากการจัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ 

 - ผลผลิต (Output)  

 - ผลลัพธ์ (Outcome)  

 - ผลกระทบ (Impact)  

9. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอ 

 

10. รูปภาพประกอบการจัดท ารายงานประจ าปี (อย่ำงน้อย 6 ภำพ)  

 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................................(หัวหน้าโครงการ) 

                          (…………………………………………………)   

 

 

ลงช่ือ.................................................................(หัวหน้าหน่วยงาน) 

                          (…………………………………………………)   
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4. ข้อควรระวังและการเก็บหลักฐานเพ่ือใช้ส าหรับการตรวจสอบ

กิจกรรม หลักฐาน/เอกสาร การเก็บหลักฐาน 
โครงการระดับหน่วยงาน 
(หน่วยงานตรวจกิจกรรมและงบประมาณ
โครงการทีก่รมอนมุัติ และจดัท าโครงการ
ระดับหน่วยงานใหส้อดคลอ้งที่กรมอนุมัติ) 

โครงการระดับหน่วยงาน (ผู้รับผิดชอบ หลักการ
เหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธี
ปฏิบัติ ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผลผลิต 
ผลลัพธ์ การควบคุมความเสี่ยง เป็นต้น) ได้รับการ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจตามที่ได้รับมอบอ านาจ 

หน่วยงานเก็บหลักฐานไว้เอง 

เอกสารการเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
ตามท่ีได้รับมอบอ านาจ 

ส าเนาหลักฐานให้ กผง. 

การด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่
ระบุไว้ในโครงการ 

ด าเนินงานตามแผนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจตามท่ีได้รับมอบอ านาจ 

กิจกรรมอบรม/เสวนากลุ่มเป้าหมาย/
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) 

เอกสารหลักฐานที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรอบรม/
เสวนากลุ่มเป้าหมาย/ถ่ายทอดเทคโนโลยี (field 
day) จากผู้มีอ านาจตามที่ได้รับมอบอ านาจ 

หน่วยงานเก็บหลักฐานไว้เอง 

กิจกรรมเกษตรกรต้นแบบและแปลง
ต้นแบบ 

-เอกสารหลักฐานใบสมัครเข้าร่วมโครงการของ
เกษตรกรต้นแบบ 
-พ้ืนที่แปลงต้นแบบมีขอบเขต/จ านวนต้นที่ชัดเจน 

หน่วยงานเก็บหลักฐานไว้เอง 

กิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิต -เอกสารหลักฐานการเซ็นชื่อรับปัจจัยการผลิต
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและเกษตรกรต้นแบบ 
-ทะเบียนคุมการผลิตและส่งมอบปัจจัยการผลิต 
(โดยเฉพาะกรณีท่ีหน่วยงานมีแผนผลิตปัจจัยการ
ผลิตชนิดเดียวกันให้กับหลายๆโครงการ) 

หน่วยงานเก็บหลักฐานไว้เอง 

การรายงานผลผลการด าเนินงาน 
ข้อควรระวัง ข้อมูลผลการด าเนินงานที่รายงานผลในเชิงปริมาณ และรายงานผลในเชิง
คุณภาพ ต้องเป็นข้อมูลตัวเลขที่ตรงกัน  
รายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน 

รายงานการประชุม/บันทึกข้อความ เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานเป็นระยะให้กับผู้มี
อ านาจตามที่ได้รับมอบอ านาจเห็นชอบ 

หน่วยงานเก็บหลักฐานไว้เอง 

รายงานผล อบรม/เสวนา/ขยายผล
เทคโนโลยี  
(Field day)  

รายงานผลภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการ
ฝึกอบรม  
ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้มี
อ านาจที่อนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมให้เห็นชอบ แลว้ส่ง 

ส่งให้หัวหน้าโครงการ เพ่ือหัวหน้า
โครงการสรุปรายงานผลในภาพรวม
โครงการ 

รายงานผล เชิงปริมาณ หัวหน้าโครงการรายงานแผน-ผล ในระบบ 
Scorecards cockpit ตัดยอดทุกวันที่ 25 ของทุก
เดือน  

รายงานในระบบ  Scorecards 
cockpit 
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กิจกรรม หลักฐาน/เอกสาร การเก็บหลักฐาน 
รายงานผล เชิงคุณภาพ  
ตามแบบรายงานที่ก าหนด 

หัวหน้าโครงการ รายงานผลตามแบบรายงานที่
ก าหนด  
-รายงานรอบ 6 เดือน (แบบรายงานรอบ 6 เดือน) 
ส่งภายในวันที่ 15 เมษายน 2564  
-รายงานรอบ 12 เดือน(แบบรายงานรอบ 12 เดือน) 
ส่งภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564  

แนบไฟล์รายงานผ่านระบบ 
Scorecards cockpit 

การใช้จ่ายงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2564 หน่วยงานเก็บหลักฐานไว้เอง 
เอกสารการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และ
การเงินบัญชี ปีงบประมาณ 2564 
- ใบแจ้งการจัดสรรงบประมาณจากกรม 
- ทะเบียนคุมเงินประจ างวด, ทะเบียนคุมหลักฐาน
ขอเบิก 
- เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการเบิกจ่าย 
(ใบส าคัญคู่จ่าย) 
- รายงานสถานะเบิกจ่ายงบประมารจากระบบ 
GFMIS ณ 30 กันยายน 2564 
- สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ณ 30 
กันยายน 2564 

หน่วยงานเก็บหลักฐานไว้เอง 

เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณกิจกรรมที่
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ (ถ้ามี) 

หน่วยงานเก็บหลักฐานไว้เอง 

การควบคุมภายในและการประเมิน
ความเสี่ยง 

เอกสารการจัดการวางระบบควบคุมภายในและ 
การประเมินความเสี่ยง 

หน่วยงานเก็บหลักฐานไว้เอง 
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แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
(โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร) 
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โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 
ภายใต้แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

1. ความเชื่อมโยงภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
     1.1 ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 
 1.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
 1.4 แผนงานภายใต้แผนย่อย : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
 1.5 โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร 
 
2. ความสอดคล้องกับแผนบูรการ 
   เป้าหมายแผนบูรณาการ  : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
   แนวทางการดำเนินงานฯ  : พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง)  
 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน เพื่อให้เป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรของชุมชน 
เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
ด้านการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนและเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร   
สู่เกษตรกร โดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ทั้งด้านการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพคุณภาพของผลผลิต
ทางการเกษตร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ที่จัดตั้งขึ้นนั้นจะใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยให้เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ เพื่อให้เกษตรกรที่มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุน
การผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วย เพิ่มคุณภาพของผลผลิต เลือกซื้อและใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
แก้ปัญหาการผลิตพืชของเกษตรกรทั้งด้านการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  

กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจด้าน
พัฒนาการผลิต มีภารกิจหลักในด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และกำกับดูแลกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ผลจากการดำเนินงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรทำให้ได้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในการผลิตพืชที่สามารถแก้ปัญหาด้านการผลิตพืชของเกษตรกรได้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือก
ซื้อปัจจัยการผลิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นเพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชและ
กฎหมายทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องให้แก่เกษตรกร กรมวิชาการเกษตรจึงได้ร่วมบูรณาการจัดทำโครงการศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช
ใหม่ๆสู่เกษตรกรโดยดำเนินกิจกรรมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยผ่านศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร  
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนด้านการเกษตรของชุมชน 
3. พัฒนาเครือข่ายสารวัตรเกษตรอาสาเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจที่เกี่ยวข้องกฎหมายด้าน

การเกษตรในพ้ืนที่  
 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลผลิต (Output)  
1. เกษตรกรในเครือข่ายของ ศพก. ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมจากผลงานวิจัยของกรม

วิชาการเกษตรและองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเกษตร จำนวน 9,750 ราย 
2. ศพก. ได้รับการพัฒนาฐานเรียนรู้เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช จำนวน 300 ศพก.   

      ผลลัพธ์ (Outcome)  
1. เกษตรกรต้นแบบเกษตรผู้นำและเกษตรกรเครือข่ายของ ศพก. ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตพืช จากกรมวิชาการเกษตรมีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70  
        2. ศพก.ที่ได้รับการพัฒนาฐานเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สามารถให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีการเพ่ิมภาพการผลิตพืช  

3. เกษตรกรต้นแบบ เกษตรกรผู้นำและเกษตรกรเครือข่ายของ ศพก. ที่ได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี
นำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มประสิทธิการผลิตพืชได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

4. เครือข่ายสารวัตรเกษตรอาสามีความเข้มแข็งสามารถป้องกันปัญหาการถูกหลอกลวงให้ซื้อ
ปัจจัยการผลิตที่มีไม่ได้คุณภาพ 

 
6. ขั้นตอน/วิธีดำเนินงาน 

1. การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ 
- จัดเสวนาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกรต้นแบบ เกษตรกรผู้นำของแต่

ละศพก. เพ่ือสรุปประเด็นปัญหาการผลิตพืชในแต่ละชนิดพืช  
- บูรณาการร่วมกันระหว่างกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานภาครัฐอื ่นๆและผู ้ประกอบการ  

ในการวางแผนเพื่อนำเทคโนโลยีการผลิตพืชจากผลงานวิจัยในแต่ละชนิดพืชถ่ายทอดสู่เกษตรกรต้นแบบและ
เกษตรกรผู้นำ 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชทุกสาขาวิชาให้แก่นักวิชาการเกษตรของกรมวิชาการ
เกษตร เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดต่างๆเพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถให้เป็นที่ปรึกษาและ
แก้ปัญหาการผลิตพืชของเกษตรกรในจังหวัดที่รับผิดชอบได้ 

2. การพัฒนาศักยภาพของ ศพก.  
    เป้าหมาย  ศพก. ให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเร ียนรู ้เทคโนโลยีการผลิตพืชของ   

กรมวิชาการเกษตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ของ ศพก. และเป็นสถานที่สำหรับให้การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และบริการด้านการเกษตร  

   2.1 วิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ ศพก. โดยพิจารณา
ข้อมูลจากการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพ้ืนที่ร่วมกับคณะกรรมการของ ศพก.  
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   2.2 การพัฒนาฐานเรียนรู้เพื่อเป็นจุดถ่ายทอดหรือจุดสาธิตเทคโนโลยีการผลิตพืชที่สอดคล้อง
กับและสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ เช่น การผลิตแหนแดง การผลิตแมลงหางหนีบ การผลิตปุ๋ยหมักเติม
อากาศ การผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยควบคุมแมลงศัตรูผัก การการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้อง 
เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้จากเกษตรกรเจ้าของ ศพก.หรือเรียนรู้ด้วยตนเองได้  

    2.3 การจัดทำแปลงต้นแบบ โดยนำเทคโนโลยีการผลิตพืชในแต่ละชนิดพืชของกรมจัดทำเป็น
แปลงต้นแบบที่สอดคล้องกับหลักสูตรเรียนรู้ของ ศพก. เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ในการถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรผู้นำ
และเกษตรกรเครือข่ายของ ศพก.โดยแปลงต้นแบบจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรให้คำแนะนำแก่
เกษตรกรต้นแบบอย่างใกล้ชิด ซึ่งแปลงต้นแบบที่ดำเนินการจะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ดูงานของ
เกษตรกรเครือข่ายของ ศพก.  

3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากผลงานวิจัยของกรม เช่น พืชพันธุ์ดี ปุ๋ยชีวภาพ ชีวภัณฑ์
ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ของ ศพก.  

   เป้าหมาย เพื่อให้เผยแพร่ปัจจัยการผลิตจากผลงานวิจัยของกรม เช่น พืชพันธุ์ดี  ปุ๋ยชีวภาพ   
ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ให้เกษตรกรได้รู้จัก โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปัจจัยการผลิตที่เกษตรกร
สามารถผลิตใช้เองได้เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือแนะนำวิธีการเลือกซื้อและเลือกใช้ ปัจจัยการผลิตให้กับ
เกษตรกร 

   3.1 การสนับสนุนพันธุ์พืชดี เป็นการสนับสนุนตัวอย่างพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์
พืชไว้ใช้เองให้แก่เกษตรกร เช่น การผลิตอ้อยชำข้อจากต้น การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมใช้เอง 
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว เพื่อให้เกษตรกรผลิตพันธุ์พืชใช้เองอันเป็นการลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งให้
คำแนะนำการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชเบื้องต้นและการเลือกซ้ือพันธุ์พืชที่มีคุณภาพแก่เกษตรกร 

   3.2 การสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยสาธิตการใช้ปุ๋ยชีวภาพและ
ชีวภัณฑ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตพืชซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

    3.2.1 ปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์ที่เกษตรกรสามารถผลิตได้เอง เช่น แหนแดง ปุ๋ยหมักเติม
อากาศ แมลงหางหนีบ ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย เป็นการสนับสนุนพ่อ-แม่พันธุ์ หรือหัวเชื้อ พร้อมทั้งถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตให้แก่เกษตรกรนำไปผลิตขยายใช้เองซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตพืช ลดการใช้สารเคมี
และรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    3.2.2 ปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์ที่เกษตรกรสามารถผลิตไม่สามารถได้เอง เช่น เชื ้อ BT   
เชื ้อ BS ปุ๋ยชีวภาพ PGPR ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตัวอย่างพร้อมสาธิตการใช้       
ปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์ในการผลิตพืชและแนะนำวิธีการเลือกซื้อและเลือกใช้ปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตพืช 

4. การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเกษตร และการเตือนภัยศัตรูพืช  
    เป้าหมาย เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรให้เกษตรกรรับทราบ 
    4.1 การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรเรียนรู้ของ ศพก. ในรูปแบบของ 

ตำราวิชาการ โปสเตอร์ แผ่นผับ และติดตาม smart box ใน ศพก.ที่มีความพร้อม  
    4.2 แจ้งเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชล่วงหน้าเพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมพร้อมและมั่นค่อย

สำรวจแปลงปลูกพืชอย่างสม่ำเสมอ กรณีพบการระบาดจะได้สามารถป้องกันได้อย่างรวดเร็ว 
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5. การพัฒนาเครือข่ายสารวัตรเกษตรอาสา 
    เป้าหมาย เพ่ือป้องกันไม่ให้เกษตรกรถูกหลอกลวงให้ซื้อปัจจัยการผลิตที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน 
    5.1 พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ให้เป็นสารวัตรเกษตรอาสา โดยอบรมถ่ายทอดความรู้ 

ความเข้าใจ ในการเลือกซื้อและวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร เพื ่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ประจำ ศพก.  
           5.2 พัฒนาเครือข่ายสารวัตรเกษตรกร ให้เป็นผู้ประสานงานในการสื่อสารระหว่างเกษตรกร
กับเกษตรกร หรือเกษตรกรกับภาครัฐ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
ทางกฎหมายและแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงให้รับทราบถึงกลยุทธ์ทางการตลาดโดยพ่อค้าขายตรง 
พ่อค้ารถเร่ หรือจากการสื่อโฆษณาต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาที่สำคัญของการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
ที่ไม่มีคุณภาพและไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 
             6. การติดตามและประเมินผล กำหนดให้เจ้าหน้าที ่ ที ่ร ับผิดชอบ ศพก. ติดตามและให้
คำแนะนำพร้อมช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรในพ้ืนที่ ศพก. และจัดทำแผนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ศพก. มีความพร้อมในการเป็นศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตร  

  
7. กลุ่มเป้าหมาย  
   เจ้าหน้าที่ของรัฐและเกษตรกรในเครือข่าย ศพก. 
 
8. พื้นที่ดำเนินการ  
    ศูนย์เรยีนการเพ่ิมประสิทธภิาพสินค้าเกษตรและพ้ืนที่ของเกษตรกรในเครือข่ายที่เข้ารว่มโครงการ 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เกษตรกรต้นแบบ เกษตรกรผู้นำและเกษตรกรเครือข่ายในแต่ละศพก.ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 

2. ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชที่จัดทำโดยกรมวิชาการเกษตรเป็นแหล่ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกษตรกรในพ้ืนที่ ศพก.และเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตพืชได้  
 3. เครือข่ายสารวัตรเกษตรอาสาสามารถสนับสนุนการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจ ป้องกันและ
แก้ปัญหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรไม่มีคุณภาพตามท่ีกฎหมายกำหนดได้ 
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10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ จำนวน 
เชิงปริมาณ เกษตรกรได้รับการถ่ายเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างถูกต้องเหมาะสม ราย 9,750 
เชิงปริมาณ พัฒนาฐานเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช  ศูนย ์ 300 
เชิงคุณภาพ เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืชเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 70 

 

 
11. งบประมาณรวมทั้งโครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นโครงการ
ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณจะต้อง
อยู ่ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. 2559 โดยใน
ปีงบประมาณ 2564 กรมได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณจำนวน  18,195,001 บาท   
 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 18,195,001 บาท  ประกอบด้วย 
 

 
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายกันได้ทุกรายการ 
 
 
12. ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 ตุลาคม 63 – 30 ก.ย. 64 
 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายธีรเดช เกลียวกลม ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

1. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 4,875,000 บาท 
2. ค่าอาหารทำการนอกเวลา 506,000 บาท  
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ  1,136,640 บาท  
4. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 487,500 บาท  
5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 402,825 บาท  
6. ค่าจ้างเหมาบริการ 1,210,000บาท  
7. ค่าวัสดุสำนักงาน 382,360 บาท  
8. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,412,000 บาท  
9. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 259,091 บาท  
10. วัสดุเกษตร 4,912,000 บาท  
11. วัสดุวิทยาสตร์ 2,386,585 บาท  
12. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 225,000 บาท  
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14. แผนและงบประมาณโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564 

https://qrgo.page.link/975cK 
แผน ศพก. ในพื้นที่ เขตที่ 1  

https://qrgo.page.link/bZVpQ 
แผน ศพก. ในพื้นที่ เขตที่ 2 

https://qrgo.page.link/M9qXh 
แผน ศพก. ในพื้นที่ เขตที่ 3 

 
https://qrgo.page.link/EqsbL 

แผน ศพก. ในพื้นที่ เขตที่ 4 

 
https://qrgo.page.link/hJwXd 

แผน ศพก. ในพื้นที่ เขตที่ 5 

 
https://qrgo.page.link/1XGa6 

แผน ศพก. ในพื้นที่ เขตที่ 6 

 
https://qrgo.page.link/D49Ki 

แผน ศพก. ในพื้นที่ เขตที่ 7  

 
https://qrgo.page.link/Aw3PY   

แผน ศพก. ในพื้นที่ เขตที่ 8 

 
https://qrgo.page.link/mU8xE 

หน่วยงานส่วนกลาง 

https://qrgo.page.link/1gPv5 
อบรมสารวัตรเกษตรอาสา สวพ1.-8 

 
 

https://qrgo.page.link/2Xssd 
แผนผลิตชีวภณัฑ์ ปุ๋ยชีวภาพ  

ของหน่วยผลิตและหน่วยที่มีแผน 

ใช้ชีวภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพ 
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15. การปรับแผนกิจกรรม 
 ในกรณีที่หน่วยงานมีความจำเป็นต้องปรับกิจกรรมการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบต่องบประมาณและเป้าหมายหลักในแผนการปฏิบัติงาน ของโครงการกรมได้มอบอำนาจให้
หัวหน้าหน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งบประมาณและแผนการปฏิบัติงานได้ตามที่กรมได้อนุมัติหลักการ
ไว้ในหนังสือ ที่ กษ 0905/1021 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2564 แยก
ตามแผนงาน/โครงการ 
 
16. การติดตามประเมินผล 
 1.หน่วยงานส่วนกลางส ุ ่มต ิดตามผลการดำเน ินงานในพื ้นที ่อย ่างน ้อยร ้อยละ15 ของ ศพก.  
ที่ดำเนินงาน  
          2. หนว่ยงานในพื้นท่ีติดตามและประเมินผลการดำเนินในแต่ละ ศพก. ที่ได้รับดำเนินการ 

3. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่ กผง. กำหนด 
 

แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม ระยะเวลา แบบรายงานโครงการ ศพก. หมายเหตุ 
1.หน่วยงานขออนุมัติ
จัดทำโครงการให้
สอดคล้องกับ
โครงการระดับกรม 
โดย ผอ./ศูนย์/
สถาบัน/สำนัก/สวพ. 
เป็นผู้อนุมัติ 

ก่อนดำเนิน
กิจกรรม 

อ้างอิงจากโครงการที่กรมอนุมัติ
หลักการ/หรือแบบฟอร์มอนุมัติ
โครงการ โดย กผง.จัดได้ส่งโครงการที่
กรมอนุมัติหลักการให้หน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว  

เก็บหลักฐานการอนุมัติ
โครงการไว้ที่หน่วยงาน    

2. รายงานผล
ความก้าวหน้า เชิง
ปริมาณ  

ตัดยอดวันที่ 
25    ลง
ระบบภายใน
วันที่ 2 ของ
ทุกเดือน  

รายงานผ่านระบบ Scorecards 
cockpit 

  

3.รายงานผลกิจกรรม
อบรมเกษตรกร 

ภายใน 60 
วัน หลัง
สิ้นสุดการ
อบรม 

 แบบรายงาน ศพก.1  - จัดทำรายงานผลการ
ฝึกอบรมเสนอ ผอ.
หน่วยงาน รับทราบผลการ
ดำเนินงาน และ scan ไฟล์
แนบ                                     
- รายงานผ่าน ระบบ 
Scorecards cockpit  
ระยะเวลาอบรมเกษตร 
พ.ย.63 - มิ.ย.64 
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กิจกรรม ระยะเวลา แบบรายงานโครงการ ศพก. หมายเหตุ 
4.การายงานผลการ
เชิงคุณภาพ/กิจกรรม
แปลงต้นแบบ/
สนับสนุนชีวภัณฑ์ 

ภายในวันที่ 
2 ตุลาคม 
2564 

แบบรายงาน  ศพก.2 แนบรายงานผ่าน ระบบ 
Scorecards cockpit ใน
กรณีท่ีแปลงต้นแบบยัง
ไม่ได้เก็บเกี่ยว ขอให้
หน่วยงานรายงานข้อมูล
เบื้องต้นก่อน และรายงาน
ข้อมูลผลผลิต ต้นทุน 
รายได้ของเกษตรกรจาก
แปลงต้นแบบ เพ่ิมเติม 

5. การรายงานผล
การผลิต ชีวภัณฑ์
และปุ๋ยชีวภาพและ
ปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ  

หน่วยรับ แบบรายงาน ศพก.2และรายงานในระบบ  Scorecards cockpit. 

หน่วยผลิต แบบรายงาน ศพก.3 ส่ง กผง (ทุก 6 เดือน) ครั้งที่ 1วันที่ 30 เม.ย. 64  
ครั้งที่ 2  วันที่ 2 ตุลาคม 64   

แบบฟอร์ม ศพก.64 1 - 2                                                
และคู่มือการปฏิบัติงานโครงการของส่วนราชการ 

แบบฟอร์ม ศพก.3 

https://qrgo.page.link/VF42H 
 
 
 
 
  

https://qrgo.page.link/VxDF1  

 
หมายเหตุ : เนื่องโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร เป็นโครงการภายใต้แผนงาน
บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับหน่วยงานภายนอกกรม กผง. จึงได้กำหนดแนวทางการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามคำแนะนำของสำนักตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ 
 
17. สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการของส่วนราชการ 

โครงการ หมายถึง ส่วนหนึ่งของแผนงานที่จัดทำขึ้นอย่างมีระบบ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลาย
กิจกรรม ที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินงาน และคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีจุดเริ่มต้นและ
สิ้นสุดในการดำเนินงาน และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ต้องถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 4 ฉบับ (พ.ร.บ. วิธีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. ว่าด้วยการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561) มีความสอดคล้องกับภารกิจชาติ ยุทธศาสตร์ มีความเร่งด่วน และติดตามประเมินผลได้ 
โครงการของส่วนราชการได้แก่ โครงการบูรณาการ โครงการตามยุทธศาสตร์ โครงการตามนโยบาย  
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เอกสารอนุมัต ิ 
 

โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
ประจำปีงบประมาณ 2564 
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แบบรายงานผล ศพก. 1  รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564 

หลักสูตร.................................................................................................  

หน่วยงาน..................................................................... 

วันที่.............เดือน..................................................... พ.ศ.2564 เวลา....................................... 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
หมายเลขบัตร

ประชาชน 
ที่อยู่ ลายมือชื่อ 

ผลการทดสอบ 
Per-test Post -test 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ 
ผลการทดสอบ 

Per-test Post -test 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
ลงชื่อ..................................................ผู้จัดทำรายงาน  
โทรศัพท…์………………………………..ต่อ........................  
มือถือ.........................................................................  

หมายเหตุ 1.ขอให้รายงานประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม ภายใน 60 วันนับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม  
               โดยเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมพร้อม scan เอกสารส่งไฟล์ในระบบ scorecard cockpit  
            2. ขอให้ท่านส่งรายชื่อพร้อมผลการทดสอบในรูปของไฟล์ excel /word โดยแนบไฟล์ในระบบ scorecard cockpit   
                เนื่องจาก กผง. ต้องรวบรวมรายช่ือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ส่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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เอกสารประกอบ  
1. สำเนาใบเซ็นชื่อเกษตรกรเข้าร่วมการอบรบ (สแกนเป็นเอกสารแนบ) 

 
 

2.ภาพประกอบกิจกรรมอบรม  
(อย่างน้อย 4 รูป)  
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แบบรายงานผล ศพก.2 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ปีงบประมาณ 2564 

 
หน่วยงาน.................................................................................................................................................................................................................................. 
ชื่อ ศพก. .................................................................................................................................................................................................................................. 
ชนิดพืชที่สนับสนุน.................................................................................................................................................................................................................... 
 
1. สำหรับหน่วยงานที่มีกิจกรรมแปลงต้นแบบ  
1.1 ผลวิเคราะห์สภาพพื้นที่เป้าหมายก่อนดำเนินการ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
1.2 ภาพรวมเทคโนโลยี และต้นทุนการผลิต ตามวิธีของเกษตรกรเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรที่ให้เกษตรกรต้นแบบดำเนินการ  
 

การผลิตพืชตามวิธีของเกษตรกร การผลิตพืชตามเทคโนโลยีในแปลงต้นแบบ   การดำเนินงาน 
เทคโนโลยี* ต้นทุน  

(บาท/ไร่) 
เทคโนโลยี* ต้นทุน  

(บาท/ไร่) 
ต.ค. 2562 – มี.ค.2564 เม.ย. – ก.ย. 2564 

1  1    
2  2    
3  3    
4  4    
5  5    
รวม  รวม    

หมายเหตุ *เทคโนโลยี คือ ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต (กรณีไม้ยืนต้น 1 รอบฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต) ได้แก่ การเตรียมดิน/เตรียมแปลง , พันธุ์พืช , การใช้เทคโนโลยี 
อาทิ การตัดแต่งกิ่ง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยชีวภาพ การใช้ชีวินทรีย์ การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ,  การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว 

 

199



 

 
 

1.3 ผลการดำเนินงานเกษตรกรต้นแบบ  

 
 แผน ผล 
เกษตรกรต้นแบบ (ราย)   
แปลงต้นแบบ (ไร่)   

 
1.3.1 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย พิกัดแปลง ผลผลิตและคุณภาพที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล เกษตรกร

ต้นแบบ 
เลขที่บัตร
ประชาชน 

ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ 

พิกัดแปลง
ต้นแบบ 

พื้นที่
แปลง

ต้นแบบ 
(ไร่) 

การผลิตพืชตามวิธีของเกษตรกร การผลิตพืชตามเทคโนโลยีใน
แปลงต้นแบบ   

X Y ต้นทุน 
การผลิต 
(บาท/

ไร่) 

ผลผลิต
(กก./ไร่) 

รายได้
สุทธิ

(บาท/ไร่) 

ต้นทุน 
การผลิต 
(บาท/ไร่) 

ผลผลิต
(กก./
ไร่) 

รายได้
สุทธิ

(บาท/
ไร่) 

              

              

              

วิธีการคิดต้นทุน สามารถดูได้จากแนวทางการคำแนวต้นทุนการผลิตสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
http://www.oae.go.th/view/1/การคำนวณต้นทุน/TH-TH  
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1.4 สรุปผลการจัดทำแปลงต้นแบบเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช  
- ผลการดำเนินงานภาพรวมของแต่ละกิจกรรม  

 

- การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร  
 
 

- การลดต้นทุน  
 
 

- ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
 
 

- คุณภาพผลผลิต 
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1.5 ข้อมูลเกษตรกรที่นำ ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ ของกรมวิชาการเกษตรผลิตใช้เอง (ไส้เดือนฝอย แตนเบียน แหนแดง เป็นต้น) 

ชื่อ-สกุล เกษตรกร ที่อยู่ ชนิดปัจจัยการผลิต 
ปริมาณที่รับ

ไป 
ปริมาณที่คาดว่าขยาย

ได้ 
หน่วยนับ 

      

      

      

      

      

2. สำหรับหน่วยงานที่มีกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น  

      

 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
จำนวน ชื่อ-สกุลผู้รับ สถานที่ใช้ประโยชน์ (โปรดระบุสถานที่ที่นำไปใช้

ประโยชน์ ชื ่อ ศพก.หรือ ที่อยู่แปลงเกษตรกรใน
เครือข่าย ศพก.)  
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 3. สำหรับหน่วยงานที่มีกิจกรรมการสาธิตใช้เครื่องจักรกล 

ชนิดเครื่องจักรกล ชื่อ-สกุล เกษตรกร เลขที่บัตรประชาชน จำนวนสาธิต (ไร่) 
    
    
    
    
    
    
    

 
 
การติดตามให้คำแนะนำการใช้เครื่องจักรกล  
ข้อมูลความคิดเห็น/ความพึงพอใจ/ผลการทำงาน(ลดต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพ)/ปัญหาการใช้เครื่องจักรกลสาธิตในแปลงเกษตรกร จากกลุ่มเกษตรที่ได้รับการสาธิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………................................................................................................................................... ........................................................................................
………………………………………………………................................................................................................................................................... .............................................................
...........………………………………………………………...................................... ............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................ 
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4. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...........................................................................................................................................................................................................................…………
………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................
...........………………………………………………………............................................................................................. ....................................................................................... .................
......................……............................................................................................................................. .......................................................................................... ......……………… 
............………………………………………………………............................................................................................ ........................................................................................................
.......................…….................................................................................................................. ...........................................................................................................………………  
 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................
...............………………………………………….............................................................................................. .............................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………................................................................................................................................................................................................ .............
...............…………………………………………....................................................................................... ................................................................................................................ ...... 
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6. รูปภาพผลงาน เพื่อใช้ประกอบรายงานกรม 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ-สกุลผู้รายงาน............................................................ 

โทรศัพท์มือถือ........................................ 
ผู้รายงานโครงการ 

หมายเหตุ 1. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย กองแผนงานและวิชาการ โทรศัพท์ 0-2579-1306  
   2. กำหนดส่งแบบรายงานผล 2 ครั้ง  : ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ในโปรแกรม Scorecard Cockpit
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แบบรายงาน ศพก. 3 
การขอรับชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ ของหน่วยท่ีทำหน้าที่ผลิต 

ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564  
 

ชื่อหน่วยงาน..................................................................................................  
 
ชื่อผู้รายงาน...................................................................................................  

หน่วยงาน ชื่อ-สกุล (ผู้รับ) ชนิด ปริมาณ 
หน่วย
นับ 

ศพก.
เป้าหมาย 

จังหวัด ลงช่ือผู้รับ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

หมายเหตุ ให้รายงานทุก 6 เดือน โดยส่งไป กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย กองแผนงานและวิชาการ 
             ส่ง ครั้งที่ 1  วันที่ 30 เมษายน 2564  ครั้งที่ 2 15 ตุลาคม 2564
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ภาคผนวก ก 

อนุมัติแผนและงบประมาณโครงการ ประจ าปี 2564 
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ภาคผนวก ข 

อนุมัติหลักการจัดฝึกอบรมเกษตรกร  
1. โครงการการจัดท าตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการน าผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
    เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร  
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดิน 
    ท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
3. โครงการ การยกระดับคุณภาพความปลอดภัยในการผลิตพืชผัก (ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี  
    และค่ืนช่าย) เพื่อเข้าสู่ตลาด Modern Trade 
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หลักสูตรฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือ 

ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปี 2564 

1. ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันยังมีเกษตรกรจำนวนมากที่ประสบปัญหาไร้ที่ทำกิน ที่ดินมีการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครอง
ของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ก่อให้เกิดปัญหาการรุกล้ำเขตป่า ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง รัฐบาล
ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจและวิธีการแผนที่ที่
ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินอันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทรัพยากร ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้
ดำเนินการโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู ้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์       
แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน กำหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพื่อให้เป็นกลไก
ในการนำทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
เพื่อจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ  เสนอต่อคณะรัฐมนตรี     
เพื่อพิจารณาอนุมัติ และกำหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบาย       
และแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม  โดยมีหลักการเพื่อให้การบริหารจัดการที่ดิน 
และทรัพยากรดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาศักยภาพ
การใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

กรมวิชาการเกษตรในฐานะคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด มีภารกิจหลักในด้าน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช จึงได้เข้าร่วมบูรณาการดำเนินโครงการ โดยมีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ  

1. กิจกรรถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  
2. กิจกรรม สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
3. กิจกรรม จัดทำแปลงต้นแบบถ่ายทอดองคร์ู้การผลิตพืช 
4. กิจกรรมติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กรมวิชาการเกษตรจึงได้จัดทำหลักสูตร 

หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตพืชที ่เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่  เพื ่อเป็นแนวทางการสร้างอาชีพ          
สร้างรายได้ให้แกเ่กษตรกรกลุ่มดังกล่าวต่อไป 
3. วัตถุประสงค์  

  เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการ 
ช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล อันเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการ
พัฒนาอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้คนกับป่าอยู่
ร่วมได้อย่างเป็นระบบโดยเน้นด้านการอนุรักษ์ ควบคู ่กับการพัฒนาอย่างยั ่งยืน และร่วมกันดูแลรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่ฟื้นฟูป่าไม้ที่เสื่อมสภาพให้กลับมาสมบูรณ์ 
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4. เป้าหมายการฝึกอบรม 

 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการจัด
ที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ครอบคลุมพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดสรรให้แก่เกษตรกร 
จำนวน 8 พื้นที่  จำนวน 235 ราย  
5. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2563 – มิถุนายน 2564 
6. วิธีดำเนินการ  

1. ประเมินความรู้ของเกษตรกรเบื้องต้น ก่อนรับการฝึกอบรม (Pre-Test)  
2. ดำเนินการถ่ายทอดองความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วม

โครงการฯ 
3. ประเมินความรู้ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม (Post-Test) 
4. รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน ภายใน 60 วันหลังดำเนินการแล้วเสร็จ 

7. งบประมาณ หลักส ูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชที ่ เหมาะสมกับสภาพพื ้นท ี ่  เป ้าหมาย 235 ราย        
งบประมาณ 117,500.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
8.วิทยากร เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
    สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 เกษตรกรที่เข้ารับรับการถ่ายทอดความรู้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 
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งบประมาณ
ราย วัน บาท

1. ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ
พ้ืนท่ี ป่าโคกหลวง ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

35 1 17,500.00  สวพ.3

2.ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ
พ้ืนท่ี ป่าโคกหลวง ต.บ้านโคก อ.โคกโพธ์ิชัย จ.ขอนแก่น

35 1 17,500.00  สวพ.3

3. ประเภทป่า ป่าสงวนแห่งชาติ
พ้ืนท่ี ป่าภูเก้า ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู

35 1 17,500.00  สวพ.3

4. ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ 
พ้ืนท่ี ป่าดงผาลาด ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

30 1 15,000.00  ศวพ.สกลนคร

5. ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ 
พ้ืนท่ี ป่าดงผาลาด ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

30 1 15,000.00  ศวพ.สกลนคร

6. ประเภทป่า สงวนแห่งชาติ 
พ้ืนท่ี ป่าดงอิบ่าง ป่าดงค าพลู และป่าดงค าก้ัง ต.นาซอ-นาค า อ.วานรนิวาส 
จ.สกลนคร

40 1 20,000.00  ศวพ.สกลนคร

7. พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
ช่ือป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง จ.มหาสารคาม

5 1 2,500.00    ศวพ.มหาสารคาม

8.พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
ช่ือป่าหนองคูและป่านาดูน  จ.มหาสารคาม

25 1 12,500.00  ศวพ.มหาสารคาม

8                                                                                       235    8    117,500    

ช่ือหลักสูตร
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

เทคโนโลยีการผลิตพืช
ท่ีเหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนท่ี

หลักสูตรฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
ปีงบประมาณ 2564

พ้ืนท่ีท่ีด าเนินการ
เป้าหมาฝึกอบรม
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ล าดับ รายละเอียด งบประมาณ หมายเหตุ
1 ค่ายานพาหนะเหมาจ่ายส าหรับเกษตรเดินทาง ไม่เกิน 100 บาท x 235 ราย 23,500.00      ข้ึนอยู่กับระยะทาง
2 ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ ม้ือละ 120 บาท x 235 ราย 28,200.00      
3 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 35 บาท x 235 ราย 16,450.00      
4 ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 70 บาท x 235 ราย 16,450.00      
5 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 32,900.00      

รวม 117,500.00   

* หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉล่ียกันได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดงบประมาณการฝึกอบรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือ
ตามโครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

ปีงบประมาณ 2564
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หลักสูตรฝึกอบรม 
โครงการ การยกระดับคุณภาพความปลอดภัยในการผลิตพืชผัก (ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี และคื่นช่าย) 

เพื่อเข้าสู่ตลาด Modern Trade 
ปีงบประมาณ 2564 

1. ช่ือโครงการ การยกระดับคุณภาพความปลอดภัยในการผลิตพืชผัก (ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี และคื่นช่าย)    
                   เพ่ือเข้าสู่ตลาด Modern Trade 

2. หลักการและเหตุผล 
 กรมวิชาการเกษตรให้ความส าคัญในการน ามาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และ เกษตร
อินทรีย์ (Organic Thailand) ไปปฏิบัติ เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
เกษตร ท าให้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในอาหารที่รับประทานอยู่ใน
ชีวิตประจ าวันว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมไปถึงผู้ประกอบการได้เริ่มมีการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร
โดยตรงจากเกษตรกรเพ่ือไปวางจ าหน่ายดังนั้น ในปี 2564 กรมฯ จึงมีเป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกร ให้ใช้ชีวภัณฑ์เพ่ือลดการใช้สารเคมีและได้อาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค เพ่ือเข้าสู่ตลาด Modern Trade ในพืชเป้าหมาย 4 ชนิด คือ ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี และ คื่นช่าย 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างการรับรู้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ตรงความต้องการของตลาด 
 3.2 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม
ให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ 

4. เป้าหมายฝึกอบรม  
 เกษตรกรจ านวน 100 ราย 

5. ระยะเวลา  
 ธันวาคม 2563 – มิถุนายน 2564 

6. วิธีด าเนินการ  
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมให้เกษตรกร และผู้ประกอบการ
และสร้างการรับรู้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ตรงความต้องการของตลาด  

7. งบประมาณด าเนินการ  50,000  บาท 
หลักสูตร จ านวนรุ่น เป้าหมาย (ราย) งบประมาณ (บาท) 

การผลิตพืชผักปลอดภัย
โดยการใช้ชีวภัณฑ์ 

5 100 50,0000 

8. วิทยากร 
 เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร 
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9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ตรงความต้องการ
ของตลาด และเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการผลิตพืชเพ่ือมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 
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อบรมบุคลากรภายนอก 
โครงการ การยกระดับคุณภาพความปลอดภัยในการผลิตพืชผัก (ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี และคื่นช่าย) 

เพื่อเข้าสู่ตลาด Modern Trade 
ปีงบประมาณ 2564 

 

ชื่อหลักสูตร พื้นที่ด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เป้าหมาย 

(ราย) 
งบประมาณ 

(บาท) 

การผลิตพืชผักปลอดภัยโดย
การใช้ชีวภัณฑ์ 

ล าพูน สวพ.1 20 10,000 

สุโขทัย ศวพ.สุโขทัย 20 10,000 

ขอนแก่น ศวม.ขอนแก่น 20 10,000 

พระนครศรีอยุธยา สวพ.5 20 10,000 

สุราษฎร์ธานี สวพ.7 20 10,000 

รวม 100 50,000 
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รายละเอียดงบประมาณการฝึกอบรม 
โครงการ การยกระดับคุณภาพความปลอดภัยในการผลิตพืชผัก (ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี และคื่นช่าย) 

เพื่อเข้าสู่ตลาด Modern Trade 
ปีงบประมาณ 2564 

 
ล าดับ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

1 ค่ายานพาหนะเหมาจ่ายส าหรับเกษตรกรเดินทาง ไม่เกิน 140 
บาท  100 ราย 

14,000 ขึ้นอยู่กับ
ระยะทาง 

2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อๆละ 120 บาท  100 ราย 12,000  
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อๆละ 35 บาท  

100 ราย 
7,000  

4 ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 70 บาท  100 ราย 7,000  
5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  10,000  
 รวม 50,000  

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายกันได้ 
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ภาคผนวก ค 

อนุมัติหลักการจัดฝึกอบรมเกษตรกรในกิจกรรมขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ และ
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
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ภาคผนวก ง 

อนุมัติหลักการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
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หลักสูตรฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 

1. ชื่อโครงการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  

2. หลักการและเหตุผล 

 กรมวิชาการเกษตรได้จัดทำโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ปีงบประมาณ 2564 
โดยสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้เกษตรกรรายย่อยได้รวมตัวกันผลิต ร่วมกัน
จำหน่วย ร่วมกันบริหารจัดการ สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วย ยกระดับสินค้าเกษตร      
เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้า การจัดทำโครงการดังกล่าวมีแผนดำเนินการฝึกอบรมแก่เกษตรกรสมาชิก
แปลงใหญ่และผู ้สนใจทั ่วไป โดยมีหล ักส ูตรฝึกอบรมการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช เศรษฐกิจ                  
ในพ้ืนที่แปลงใหญ่ ดังนี้ 

1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะม่วง 
2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตส้มเขียวหวาน 
3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน 
4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเงาะ 
5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมังคุด 
6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตส้มโอ 
7 การป้องกันกำจัดโรครากปมฝรั่ง 
8 การป้องกันกำจัดโรคและศัตรูอะโวคาโด้ 
9 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแปลงกาแฟ 

10 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 
11 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเสาวรส 
12 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแตงโม 
13 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแก้วมังกร 
14 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกล้วย 
15 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง 
16 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
17 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 
18 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน 
19 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก 
20 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพริก 
21 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะเขือเทศ 
22 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล่อน 
23 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง 
24 การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ 
25 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
26 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชหลังนา 
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27 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง 
28 เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตงาดำและการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
29 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันแกว 
30 การจัดการธาตุอาหารในกระเทียม 

 

 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กรมวิชาการเกษตรซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินงานค้นคว้า 
ทดลองและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ เพื่ออบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
สมาชิกแปลงใหญ่และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชที่เกษตรกรสนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื ่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชจากผลงานว ิจ ัยของกรมวิชาการเกษตรที ่ถ ูกต ้อง             
และเหมาะสมให้แก่เกษตรกร 

 3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต       
ต่อหน่วย และยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดสินค้าเกษตร 

4. เป้าหมายการฝึกอบรม เกษตรกร จำนวน 3,260 ราย 

5. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2563 – มิถุนายน 2564 
6. วิธีดำเนินการ  

1. ประเมินความรู้ของเกษตรกรเบื้องต้น ก่อนรับการฝึกอบรม (Pre-Test)  
2. ดำเนินการถ่ายทอดองความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่ เจ้าหน้าที่

ภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการ 
3. ประเมินความรู้ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม (Post-Test) 
4. รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน ภายใน 60 วันหลังดำเนินการแล้วเสร็จ 

7. งบประมาณ 1,630,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
8.วิทยากร เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อนำไปใช้
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
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หลักสูตรฝึกอบรมบุคคลภายนอก ปีงบประมาณ 2564  
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนรุ่น เป้าหมาย (ราย) งบประมาณ (บาท) 
1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะม่วง 4 115           57,500.00  
2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตส้มเขียวหวาน 1 35  17,500.00  
3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน 14 330    165,000.00  
4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเงาะ 1 25           12,500.00  
5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมังคุด 4 95           47,500.00  
6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตส้มโอ 2 40           20,000.00  
7 การป้องกันกำจัดโรครากปมฝรั่ง 1 30           15,000.00  
8 การป้องกันกำจัดโรคและศัตรูอะโวคาโด้ 1 30           15,000.00  
9 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแปลงกาแฟ 1 30           15,000.00  

10 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 1 25           12,500.00  
11 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเสาวรส 1 25           12,500.00  
12 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแตงโม 1 25           12,500.00  
13 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแก้วมังกร 1 20           10,000.00  
14 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกล้วย 1 20           10,000.00  
15 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง 17 420         210,000.00  
16 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8 225         112,500.00  
17 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 5 135           67,500.00  
18 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน 3 75           37,500.00  
19 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก 12 300         150,000.00  
20 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพริก 1 25           12,500.00  
21 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะเขือเทศ 1 35           17,500.00  
22 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล่อน 2 40           20,000.00  
23 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง 1 20           10,000.00  
24 การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ 2 40           20,000.00  
25 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 31 705         352,500.00  
26 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชหลังนา 9 255         127,500.00  
27 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง 2 50           25,000.00  
28 เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตงาดำและ

การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
1 25           12,500.00  

29 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันแกว 1 35           17,500.00  
30 การจัดการธาตุอาหารในกระเทียม 1 30           15,000.00  

รวมทั้งหมด 131          3,260  1,630,000.00  
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 ราย วัน

กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออกบ้านม่วงหอม ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 9318 35 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 17,500.00            สวพ.2

แปลงใหญ่ท่ัวไป(มะม่วง) หมู่ 12 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 7267 25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            

แปลงใหญ่ท่ัวไป (มะม่วง) หมู่ 10 ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 9384 35 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 17,500.00            

แปลงใหญ่มะม่วง ต.ร ามะสัก อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง 9255 20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            สวพ.5
4 115            57,500.00           3

2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตส้มเขียวหวาน แปลงใหญ่ส้มเขียวหวานแม่สินโซนเหนือ ต.แม่สิน   อ.ศรีสัชนาลัย จ.
สุโขทัย

6291 35              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 17,500.00            ศวพ.สุโขทัย

1 35             17,500.00           1
กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ม.2 ต.แม่พูล อ.ลับแล 
จ.อุตรดิตถ์

8755               20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            ศวพ.อุตรดิตถ์

แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 5 ต าบลช า อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 6490 30 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00            ศวพ.ภูสิงห์
แปลงใหญ่ทุเรียน ต.ตะเคียนทอง จ.อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 7088               25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            สวพ.6
แปลงใหญ่ทุเรียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 8117 25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            ศวพ.จันทบุรี
แปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุเรียนนอกฤดู อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 6807 15              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 7,500.00              ศวพ.ระยอง
แปลงทุเรียน ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 6787 30 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00            
แปลงใหญ่ทุเรียนป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 6557 30 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00            
แปลงใหญ่ทุเรียน ม.7 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐ จ.สุราษฎร์ธานี 8912 30              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00            ศวพ.สุราษฎร์ธานี
แปลงทุเรียน ต าบล จ.ป.ร อ าเภอ กระบุรี จ. ระนอง อยู่ระหว่างเสนอการ

รับรองจาก COO
25              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            ศวพ.ระนอง

แปลงใหญ่ทุเรียน ต.กาหลง   อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 8842 20              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            ศวพ.รือเสาะ
แปลงใหญ่ทุเรียน ม.4 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 6614 20              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            
แปลงใหญ่ทุเรียน ม.1 ต.ธารน  าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา 6610 20              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            
แปลงใหญ่ทุเรียน ม.2 ต.ตล่ิงชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 8660 20              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            
แปลงใหญ่ทุเรียน ม.4 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 8662 20              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            

14 330            165,000.00         10

หลักสูตรฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ (บาท)ระยะเวลารหัสแปลงใหญ่ กษ.พ้ืนท่ีด าเนินการล าดับ ช่ือหลักสูตร

ทุเรียน

ศวพ.ยะลา

ศวพ.ชุมพร

มะม่วง

ส้มเขียวหวาน
3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน

1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะม่วง

สวพ.3

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

เป้าหมายฝึกอบรม/เสวนา
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 ราย วัน

หลักสูตรฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ (บาท)ระยะเวลารหัสแปลงใหญ่ กษ.พ้ืนท่ีด าเนินการล าดับ ช่ือหลักสูตร
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

เป้าหมายฝึกอบรม/เสวนา

4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเงาะ แปลงใหญ่เงาะ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 8601 25              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00 สวพ.2
1 25             12,500               1

แปลงใหญ่มังคุด อ.เขาสมิง จ.ตราด 8121 25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            ศวพ.จันทบุรี
แปลงใหญ่มังคุด ต.ล าภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 9135 15              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 7,500.00              ศวพ.พังงา
แปลงใหญ่มังคุด อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 9492 20              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            ศวพ.นราธิวาส
แปลงใหญ่มังคุด ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 9112 35              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 17,500.00            ศวพ.ปัตตานี

4 95             47,500.00           4
แปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวา ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 6140 15 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 7,500.00              ศวพ.5
แปลงใหญ่ส้มโอ ม.8 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 6372 25              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            ศวพ.ปราจีนบุรี

2 40             20,000.00           2
7 การป้องกันก าจัดโรครากปมฝร่ัง แปลงใหญ่ฝร่ังกิมจู ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 9506 30 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000                ศวพ.ราชบุรี

1 1 30 15,000               1
8 การป้องกันก าจัดโรคและศัตรูอะโวคาโด้ แปลงใหญ่อะโวกาโด้บ้านดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 9511 30              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000                ศวพ.แม่ฮ่องสอน

1 30             15,000               1
9 การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแปลงกาแฟ แปลงใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหัวแม่สุริน ต.แม่อูคอ    อ.ขุมยวม จ.

แม่ฮ่องสอน
9516 30              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000                ศวพ.แม่ฮ่องสอน

1 30             15,000               1
10 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด แปลงใหญ่สับปะรด ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 9383 25              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            ศวพ.อุทัยธานี

1 25             12,500.00           1
11 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเสาวรส แปลงใหญ่เสาวรสบ้านหนองหญ้าไซ ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 5978 25              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500                ศวพ.นครพนม

1 25             12,500               1
12 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแตงโม วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม ต.นาค า อ.ศรีสงคราม จ.

นครพนม
5977 25              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            ศวพ.นครพนม

1 25             12,500.00           1
13 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแก้วมังกร แปลงใหญ่แก้วมังกร บ้านโนนสมบูรณ์ ต.บ้านค้อ อ.ค าชะอี จ.มุกดาหาร 7436 20              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            ศวพ.มุกดาหาร

1 20             10,000.00           1

กาแฟ

ฝร่ัง

อะโวกาโด้

เสาวรส

เงาะ

สับปะรด

แตงโม

แก้วมังกร

ส้มโอ

5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมังคุด

มังคุด
6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตส้มโอ
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 ราย วัน

หลักสูตรฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ (บาท)ระยะเวลารหัสแปลงใหญ่ กษ.พ้ืนท่ีด าเนินการล าดับ ช่ือหลักสูตร
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

เป้าหมายฝึกอบรม/เสวนา

14 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกล้วย แปลงใหญ่กล้วย ม. 6 ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 5989 20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000                ศวพ.นครปฐม
1 20             10,000               1

แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต.บ้านเอื อม อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 7046               25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            ศวพ.ล าปาง
แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 6544 30              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00            สวพ.2
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินหนองกอก จ ากัด ม.7 ต.ป่าคาย อ.ทองแสน
ขัน จ.อุตรดิตถ์

8759 20              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            ศวพ.อุตรดิตถ์

แปลงใหญ่ท่ัวไป (มันส าปะหลัง) หมู่ 9 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

7882 30              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00            ศว.ปผ.ขอนแก่น

แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ม.8 ต.ขมิ น จ.กาฬสินธ์ุ 9286 15              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 7,500.00              ศวพ.กาฬสินธ์ุ
แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 8956 35              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 17,500.00            ศวพ.ชัยภูมิ
แปลงใหญ่มันส าปะหลังต าบลภูหอ หมู่ท่ี 9 ต.ภูหอ   อ.ภูหลวง จ.เลย 8762 25              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            ศวพ.เลย
แปลงใหญ่มันส าปะหลัง หมู่ท่ี 8 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 6061 20              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            ศวพ.อุดรธานี

แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ม.13  ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 7502 25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            ศวร.อุบลราชธานี

แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต.ส าโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 6502 25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            ศวพ.มหาสารคาม

แปลงใหญ่มันส าปะหลัง หมู่ 7 ต.ค าโพน อ.ปทุมราชวงศา  จ.อ านาจเจริญ 5972 25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            ศวพ.อ านาจเจริญ

มันส าปะหลัง ม.7 ต.นาค าดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 6650 30 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00            
มันส าปะหลัง ม.6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 6982 35 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 17,500.00            
แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต.ล าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 9207 20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            สวพ.5
แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ม.11 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 8439 25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            ศวพ.นครสวรรค์
หมู่ 10 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี อยู่ระหว่างเสนอการ

รับรองจาก COO
15 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 7,500.00              ศวพ.ราชบุรี

แปลงใหญ่มันส าปะหลัง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 9651 20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            ศวพ.กาญจนบุรี
17             420 210,000.00         16

กล้วย

มันส าปะหลัง

ศวพ.ร้อยเอ็ด

15 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง
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 ราย วัน

หลักสูตรฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ (บาท)ระยะเวลารหัสแปลงใหญ่ กษ.พ้ืนท่ีด าเนินการล าดับ ช่ือหลักสูตร
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

เป้าหมายฝึกอบรม/เสวนา

แปลงข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 9319 30              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00            สวพ.2
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 6627 30              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00            ศวพ.เพชรบูรณ์
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ หมู่ 3 ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 9531 35 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 17,500.00            
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ หมู่ 6 ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี

9532 35 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 17,500.00            

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ต.พุค าจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 9101 20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            สวพ.5
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง   จ.ลพบุรี 6954 30 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00            ศวม.ลพบุรี
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 8697 20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            ศวพ.กาญจนบุรี
แปลงใหญ่ข้าวโพดสหกรณ์การเกษตรลานสัก จ ากัด 9023 25              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            ศวพ.อุทัยธานี

8 225            112,500.00         7
แปลงใหญ่อ้อย ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 8846 35              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 17,500.00 ศวพ.สกลนคร
แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน บ้านหนองกุงเต่า 9159 30 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00            ศวพ.มหาสารคาม
แปลงใหญ่อ้อยโรงงานห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 9382 25              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            
แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 9138 20              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            ศวพ.ระยอง
อ้อยโรงงาน แปลงใหญ่เจ็ดสิบห้าพัฒนาอ้อย ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง
 จ.สุพรรณบุรี

7904 25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00 ศวร.สุพรรณบุรี

5 135            67,500.00           4
แปลงใหญ่ปาล์มน  ามัน ต.ไสไทย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 7109 25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            ศวพ.กระบ่ี
แปลงใหญ่ปาล์มน  ามัน ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 6740 30              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00            ศวพ.สตูล
แปลงใหญ่ปาล์มน  ามัน  ม.10 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 9473 20              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            ศวพ.ตรัง

3 75             37,500.00           3ปาล์มน้ ามัน

อ้อย
18 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน  ามัน

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
17 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย

16 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี ยงสัตว์

สวพ.4

253



 ราย วัน

หลักสูตรฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ (บาท)ระยะเวลารหัสแปลงใหญ่ กษ.พ้ืนท่ีด าเนินการล าดับ ช่ือหลักสูตร
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

เป้าหมายฝึกอบรม/เสวนา

แปลงใหญ่ผัก ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 9227               30 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00            ศวพ.ล าปาง
แปลงใหญ่พืชผัก ม.4 ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 8828 25              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            ศวพ.พิจิตร
แปลงใหญ่ท่ัวไป(พืชผัก) หมู่ 7 ต.โนนแดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (2) 6921 25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            
แปลงใหญ่พืชผัก  ต.เมืองใหม่  อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู 9665 35 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 17,500.00            
แปลงใหญ่ผู้ปลูกผักริมโขง ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 9725 35              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 17,500.00            ศวพ.นครพนม
พืชผักปลอดภัยไบโอชาร์  หมู่ 4 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.
มุกดาหาร

9278 20              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            ศวพ.มุกดาหาร

ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
อยู่ระหว่างเสนอการ
รับรองจาก COO

30 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00            สวพ.4

แปลงใหญ่ชะอม ต.โพธ์ิรังนก อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง 9254 15 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 7,500.00              สวพ.5
แปลงใหญ่พืชผัก ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 6328 25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            ศวพ.ราชบุรี
แปลงใหญ่พืชผัก ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม 5880 20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            
แปลงใหญ่ผัก(บัวบก) ม. 8 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 6757 20              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00
แปลงใหญ่พืชผัก ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 6645 20.00          1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            

12 300            150,000.00         9
20 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพริก แปลงใหญ่พริกบ้านหนองแสง ม.9 ต.บัวน้อย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีษะเกษ 9181 25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500                ศพก.ภูสิงห์

1 25             12,500               1
21 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะเขือเทศ แปลงใหญ่มะเขือเทศบ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม 9718 35              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 17,500.00 ศวพ.นครพนม

1 35             17,500               1
แปลงใหญ่เมล่อน ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 9427 20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000                สวพ.5
แปลงเมล่อน ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 9650 20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000                ศวพ.กาญจนบุรี

2 40             20,000               2
23 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหน่อไม้ฝร่ัง แปลงใหญ่หน่อไม้ฝร่ัง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 9652 20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000                ศวพ.กาญจนบุรี

1 20             10,000               1
แปลงใหญ่สมุนไพร บ้านเขาค้อ ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 9145 20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            
แปลงต้นแบบพืชผัก ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 9150 20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            

2 40             20,000               1

หน่อไม้ฝร่ัง

สมุนไพร

พืชผัก

24 การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์
ศวพ.มหาสารคาม

ศวพ.นครปฐม

พริก

มะเขือเทศ

เมล่อน

22 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล่อน

สวพ.3

19 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก
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 ราย วัน

หลักสูตรฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ (บาท)ระยะเวลารหัสแปลงใหญ่ กษ.พ้ืนท่ีด าเนินการล าดับ ช่ือหลักสูตร
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

เป้าหมายฝึกอบรม/เสวนา

แปลงใหญ่ข้าวบ้านสบสาย ต.สบสาย   อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6483               20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            
แปลงใหญ่ข้าวบ้านเวียงทอง ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น       จ.แพร่ 8454               20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            
แปลงข้าว ต.บางระก า อ.เมือง จ.พิษณุโลก 8597               30 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00            
แปลงข้าว ม.10 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.ก าแพงเพชร 6545               25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            
แปลงใหญ่ข้าวสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จ ากัด ม.2 ต.ดงมูลเหล็ก อ.
เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

6469               20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            ศวพ.เพชรบูรณ์

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จ ากัด ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.
อุตรดิตถ์

8270 20              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            ศวพ.อุตรดิตถ์

แปลงใหญ่ท่ัวไป (ข้าว) หมู่ 7 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 6980 30              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00            ศว.ปผ.ขอนแก่น
แปลงใหญ่ข้าว ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 9749 30              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00            
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 5999 25              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            
นาแปลงใหญ่ หมู่ 2 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 6346 30              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00            
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ท่ี 10  ต.แสลงพัน อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 8483 25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            ศวพ.บุรีรัมย์
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ท่ี 1  ต.นาแก อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 7427 25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            ศวพ.ยโสธร
นาแปลงใหญ่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสะแบง ม.6  ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย
 จ.ร้อยเอ็ด

6155 30 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00            

กลุ่มขยายเมล็ดพันธ์ุข้าว ม.14  ต.ดินด า อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 6109 30 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00            
แปลงใหญ่ข้าวหัวยางท่าฉนวน ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 6007 20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            

แปลงใหญ่ข้าวปลอดสารบ้านวัดโคกแจง ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 7511 20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            

แปลงใหญ่ข้าว ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 6349 20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            
แปลงใหญ่ข้าว/มันเทศ ต.ทับน  า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 8850 20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            
แปลงใหญ่ข้าว ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 8851 20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            
แปลงใหญ่ข้าว ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 8853 20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว25

สวพ.5

ศวพ.หนองคาย

สวพ.2

ศวพ.แพร่

ศวพ.ร้อยเอ็ด
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 ราย วัน

หลักสูตรฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ (บาท)ระยะเวลารหัสแปลงใหญ่ กษ.พ้ืนท่ีด าเนินการล าดับ ช่ือหลักสูตร
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

เป้าหมายฝึกอบรม/เสวนา

แปลงใหญ่ข้าว ม.2 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 8009 25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            ศวพ.นครสวรรค์
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ท่ี 4 ต าบลบึงน  ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 7308 25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ท่ี 8 ต าบลบึงคอไห อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 7307 25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            
แปลงใหญ่ข้าวต าบลน  าตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 9810 25              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            
แปลงใหญ่ข้าว ม.9 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 9811 25              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            
แปลงใหญ่ข้าว ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 6758 20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            
แปลงใหญ่ข้าว ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 6646 20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00            
แปลงใหญ่ข้าวสวย ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 9622 15              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 7,500.00              
แปลงใหญ่ข้าว ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 9623 15              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 7,500.00              
แปลงใหญ่ข้าว  ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 9247 15              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 7,500.00              
แปลงใหญ่ข้าว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 8562 15              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 7,500.00              

31 705.00        352,500.00         16
แปลงใหญ่ท่ัวไป(ข้าว) หมู่ 15 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 6163 25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            
แปลงใหญ่ท่ัวไป(ข้าว) หมู่ 10 ต.สะอาด อ.น  าพอง  จ.ขอนแก่น 6914 30 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00
แปลงใหญ่ท่ัวไป(ข้าว) 31 ม.3 บ้านหนองงูเหลือม ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.
หนองบัวล าภู

6357 30 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00

แปลงใหญ่ท่ัวไป (ข้าว) หมู่ 7 ต าบลดงสวรรค์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู

6359 30 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00

แปลงใหญ่ข้าว ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 6355 30 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00
กลุ่มนาแปลงใหญ่ปี2563 ต าบลหนองมะนาว2 อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 9411 25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00
นาแปลงใหญ่ต าบลหนองมะนาว(นครคง) ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา7217 25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00
กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านตามางโพธ์ิศรีธาตุ ม. ๒ ต.เกาะแก้ว อ.ส าโรงทาบ 
จ.สุรินทร์ 7245 30 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00

กลุ่มแปลงใหญ่มันเทศ บ้านมะเขือ ม. ๓ ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
8017 30 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000.00

9 255            127,500             3

ศวพ.โนนสูง

ศวพ.สุรินทร์

ข้าว/พืชหลังนา

ข้าว
26 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชหลังนา

สวพ.3

ศวพ.พัทลุง

ศวพ.อุทัยธานี

นครปฐม

ศวพ.ฉะเชิงเทรา

ศวพ.ปทุมธานี

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว25
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 ราย วัน

หลักสูตรฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ (บาท)ระยะเวลารหัสแปลงใหญ่ กษ.พ้ืนท่ีด าเนินการล าดับ ช่ือหลักสูตร
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

เป้าหมายฝึกอบรม/เสวนา

แปลงใหญ่ถ่ัวลิสงลายเสือ ต.สบป่อง  อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 9588 30              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000                ศวพ.แม่ฮ่องสอน
แปลงใหญ่ถ่ัวลิสง หมู่ 7, 13 ต.กุดน  าใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 7426 20 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 10,000.00 ศวพ.ยโสธร

2 50             25,000               2
28 เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตงาด าและ

การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
แปลงใหญ่งาด า บ้านตะเคียน หมู่ท่ี 8 ต าบลกระสัง อ าเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์

7510 25 1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 12,500.00            ศวพ.บุรีรัมย์

1 25             12,500.00           1
29 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันแกว แปลงใหญ่มันแกวหวานเมืองธาตุ ต.น  าก่ า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 9726 35              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 17,500                ศวพ.นครพนม

1 35             17,500               1
30 การจัดการธาตุอาหารในกระเทียม แปลงใหญ่กระเทียม ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 9667 30              1 พ.ย. 63 - มิ.ย. 64 15,000                ศวพ.แม่ฮ่องสอน

1 30             15,000               1
131 3,260         1,630,000           รวมท้ังหมด

กระเทียม

มันแกว

งาด า

27 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถ่ัวลิสง

ถ่ัวลิสง

257



ล าดับ รายละเอียด งบประมาณ หมายเหตุ
1 ค่ายานพาหนะเหมาจ่ายส าหรับเกษตรเดินทาง ไม่เกิน 100 บาท x 3,260 ราย 326,000.00       ขึ นอยู่กับระยะทาง
2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื อ มื อละ 120 บาท x 3,260 ราย 391,200.00       
3 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 มื อ มื อละ 35 บาท x 3,260 ราย 228,200.00       
4 ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 70 บาท x 3,260 ราย 228,200.00       
5 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 456,400.00       

รวม 1,630,000.00    

* หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉล่ียกันได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดงบประมาณการฝึกอบรมภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564
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 ช่ือ ศพก. (เป้าหมาย) ช่ือหลักสูตร  หัวข้อบรรยาย งบด าเนินงาน งบบริหาร KPI รวม

ดอยเต่า 30               โรค-แมลงศัตรูพืชในสวนล าไย และแนวทางการป้องกันก าจัด แมลงศัตรูล าไยและการป้องกันก าจัด 15,000          1,500                 16,500            

จอมทอง 30               โรค-แมลงศัตรูพืชในสวนล าไย และแนวทางการป้องกันก าจัด แมลงศัตรูล าไยและการป้องกันก าจัด 15,000          1,500                 16,500            

ฮอด 30               โรค-แมลงศัตรูพืชในสวนล าไย และแนวทางการป้องกันก าจัด แมลงศัตรูล าไยและการป้องกันก าจัด 15,000          1,500                 16,500            

เมืองเชียงใหม่ 30               การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูมะนาว 15,000          1,500                 16,500            

สารภี 30               เทคโนโลยีการผลิตล าไยอย่างถูกต้องเหมาะสม การปฏิบัติดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาล าไยออกดอกแซมใบ 15,000          1,500                 16,500            

150           75,000         7,500               82,500          
150           75,000         7,500               82,500          

ฝาง 30              เทคโนโลยีการผลิตล้ินจ้ีอย่างถูกต้องเหมาะสม เทคโนโลยีการผลิตล้ินจีอย่างเหมาะสม 15,000          1,500                 16,500            
ไชยปราการ 30              เทคโนโลยีการผลิตล าไยอย่างถูกต้องเหมาะสม เทคโนโลยีการผลิตล าไยอย่างถูกต้องเหมาะสม 15,000          1,500                 16,500            
เวียงแหง 30              เทคโนโลยีการผลิตกระเทียมอย่างถูกต้องเหมาะสม เทคโนโลยีการผลิตกระเทียมอย่างถูกต้องเหมาะสม 15,000          1,500                 16,500            
แม่อาย 30              การเลือกใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม 15,000          1,500                 16,500            

120           60,000         6,000               66,000          
แม่แจ่ม 30              เทคนิคการขยายพันธ์ุไม้ผล  การขยายพันธ์ุพืชเศรษฐกิจบนพ้ืนท่ีสูง 15,000          1,500                 16,500            
อมก๋อย 10              เทคโนโลยีการผลิตกาแฟอย่างถูกต้องเหมาะสม การตัดแต่งก่ิงกาแฟแบบทรงพุ่มและการตัดฟ้ืนต้น 5,000            500                   5,500             

40             20,000         2,000               22,000          
แม่แตง 30              เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ตระกูลถ่ัวอย่างถูกต้องและเหมาะสม เทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเหลืองฝักสดพันธ์ุเชียงใหม่ 84-2 15,000          1,500                 16,500            
สันป่าตอง 30              เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ตระกูลถ่ัวอย่างถูกต้องและเหมาะสม เทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเหลืองฝักสดพันธ์ุเชียงใหม่ 84-2 15,000          1,500                 16,500            

แม่ออน 30               การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช การใช้ชีวภัณฑ์ก าจัดหนอนกระทู้ลายจุดแบบผสมผสาน 15,000          1,500                 16,500            

90             45,000         4,500               49,500          
400           200,000       20,000             220,000        

30              การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชระบบอินทรีย์และการใช้สารชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช 15,000          1,500                 16,500            
30              การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชระบบอินทรีย์และการใช้สารชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช 15,000          1,500                 16,500            
30              การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชระบบอินทรีย์และการใช้สารชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช 15,000          1,500                 16,500            
30              การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชระบบอินทรีย์และการใช้สารชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช 15,000          1,500                 16,500            

120           60,000         6,000               66,000          
120           60,000         6,000               66,000          

แม่สรวย 30              การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการผลิตพืช  การผสมปุ๋ยใช้เอง และการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูแบบผสมผสาน 15,000          1,500                 16,500            

30             15,000         1,500               16,500          
30             15,000         1,500               16,500          

งบประมาณ

1      เชียงใหม่  สวพ.1

รวม ศวร.เชียงใหม่
เชียงใหม่

 ศวพ.แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน5      
ปางมะผ้า
แม่ลาน้อย

เมืองแม่ฮ่องสอน
ขุนยวม

 ศวพ.กส.เชียงราย

รวม ศวพ.เชียงใหม่

3      เชียงใหม่  ศกล.เชียงใหม่

รวม ศกล.เชียงใหม่

แม่ฮ่องสอน

4      เชียงใหม่  ศวร.เชียงใหม่

รวม ศวพ.กส.เชียงราย

รวม ศวพ.แม่ฮ่องสอน

6      เชียงราย

เชียงราย

แผนและงบประมาณโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564

พ้ืนท่ีด าเนินการ แผนและหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร (สวพ.1 และเครือข่าย)
ล าดับ  จังหวัด

 หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

เชียงใหม่ (สวพ.1)
รวม สวพ.1

2      เชียงใหม่  ศวพ.เชียงใหม่
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 ช่ือ ศพก. (เป้าหมาย) ช่ือหลักสูตร  หัวข้อบรรยาย งบด าเนินงาน งบบริหาร KPI รวม

งบประมาณ

แผนและงบประมาณโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564

พ้ืนท่ีด าเนินการ แผนและหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร (สวพ.1 และเครือข่าย)
ล าดับ  จังหวัด

 หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ภูเพียง 30              เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงอย่างถูกต้องเหมาะสม การปฏิบัติดูแลรักษาต้นมะม่วงแบบลดการใช้สารเคมี 15,000          1,500                 16,500            
บ้านหลวง 30              เทคโนโลยีการผลิตมะขามอย่างถูกต้องเหมาะสม เทคโนโลยีการผลิตมะขามอย่างถุกต้องเหมาะสม 15,000          1,500                 16,500            
สองแคว 30              เทคโนโลยีการผลิตมะนาวอย่างถูกต้องเหมาะสม เทคโนโลยีการผลิตมะนาวอย่างถูกต้องและเหมาะสม 15,000          1,500                 16,500            
ทุ่งช้าง 30              เทคโนโลยีการผลิตเงาะอย่างถูกต้องเหมาะสม การผลิตเงาะให้ได้คุณภาพตามหลักวิชาการ 15,000          1,500                 16,500            

120           60,000         6,000               66,000          
120           60,000         6,000               66,000          

วังช้ิน 30              การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการผลิตพืช การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 15,000          1,500                 16,500            
ลอง 30              การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการผลิตพืช การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 15,000          1,500                 16,500            
หนองม่วงไข่ 30              การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการผลิตพืช การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 15,000          1,500                 16,500            
เมืองแพร่ 30              การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการผลิตพืช การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 15,000          1,500                 16,500            
สูงเม่น 30              การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการผลิตพืช การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 15,000          1,500                 16,500            
ร้องกวาง 30              การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการผลิตพืช การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 15,000          1,500                 16,500            
เด่นชัย 30              การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการผลิตพืช การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 15,000          1,500                 16,500            
สอง 30              การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการผลิตพืช การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 15,000          1,500                 16,500            

240           120,000       12,000             132,000        
ดอกค าใต้ 30              การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการผลิตพืช การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 15,000          1,500                 16,500            
แม่ใจ 30              การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการผลิตพืช การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 15,000          1,500                 16,500            
ภูซาง 30              การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการผลิตพืช การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 15,000          1,500                 16,500            
ภูกามยาว 30              การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการผลิตพืช การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 15,000          1,500                 16,500            

120           60,000         6,000               66,000          
360           180,000       18,000             198,000        

30              การใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช  การใช้สารชีวภัณฑ์และการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิตผัก 15,000          1,500                 16,500            

30             15,000         1,500               16,500          
30             15,000         1,500               16,500          
30             สารวัตรเกษตรอาสา 15,000         1,500               16,500          
30             สารวัตรเกษตรอาสา 15,000         1,500               16,500          
30             สารวัตรเกษตรอาสา 15,000         1,500               16,500          
30             สารวัตรเกษตรอาสา 15,000         1,500               16,500          
30             สารวัตรเกษตรอาสา 15,000         1,500               16,500          
30             สารวัตรเกษตรอาสา 15,000         1,500               16,500          
30             สารวัตรเกษตรอาสา 15,000         1,500               16,500          

210           105,000       10,500             115,500        รวมกิจกรรม อบรมสารวัตรเกษตรอาสา สวพ .1

ล าปาง
รวม ศวพ.ล าปาง

พะเยา  ศวพ.แพร่

น่าน  ศวพ.น่าน

น่าน
รวม ศวพ.น่าน

8      แพร่  ศวพ.แพร่

แพร่

พะเยา
รวม ศวพ.แพร่

7      

แจ้ห่ม10    ล าปาง  ศวพ.ล าปาง

9      

ศวพ.เชียงใหม่
ศวพ.ล าปาง

ศวพ.แพร่
ศวกส.เชียงราย

ศวพ.น่าน
ศวพ.แม่ฮ่องสอน

สวพ.1 (กลุ่มควบคุม พรบ.)
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 ช่ือ ศพก. (เป้าหมาย) ช่ือหลักสูตร  หัวข้อบรรยาย งบด าเนินงาน งบบริหาร KPI รวม

งบประมาณ

แผนและงบประมาณโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564

พ้ืนท่ีด าเนินการ แผนและหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร (สวพ.1 และเครือข่าย)
ล าดับ  จังหวัด

 หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

180             90,000          9,000                 99,000            
150             75,000          7,500                 82,500            
150             75,000          7,500                 82,500            
150             75,000          7,500                 82,500            
390             195,000         19,500               214,500          
60              30,000          3,000                 33,000            
60              30,000          3,000                 33,000            
40              20,000          2,000                 22,000            
90              45,000          4,500                 49,500            

1,270         635,000       63,500             698,500        รวมงบประมาณ 

สรุปรวมงบประมาณ ศวกส.เชียงราย

สรุปรวมงบประมาณ สวพ.1
สรุปรวมงบประมาณ ศวพ.เชียงใหม่

สรุปรวมงบประมาณ ศวพ.แม่ฮ่องสอน
สรุปรวมงบประมาณ ศวพ.น่าน
สรุปรวมงบประมาณ ศวพ.แพร่

สรุปรวมงบประมาณ ศวพ.ล าปาง

สรุปรวมงบประมาณ ศวกล. เชียงใหม่
สรุปรวมงบประมาณ ศวร.เชียงใหม่
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(เป้าหมาย) ช่ือหลักสูตร  หัวข้อบรรยาย งบด าเนินงาน งบบริหาร KPI รวม
ชาติตระการ 30            การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการผลิตพืช การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการผลิตพืช 15,000            1,500              16,500               

บางระก า 30            การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การจัดการธาตุอาหารร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตข้าว 15,000            1,500              16,500               

พรหมพิราม 30            การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การจัดการธาตุอาหารร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตข้าว 15,000            1,500              16,500               

วัดโบสถ์ 30            การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การจัดการธาตุอาหารร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตข้าว 15,000            1,500              16,500               

120         60,000           6,000            66,000              

คลองลาน 30            การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการผลิตพืช 15,000            1,500              16,500               

ขานุวรลักษบุรี 30            การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการผลิตพืช 15,000            1,500              16,500               

ปางศิลาทอง 30            การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การจัดการธาตุอาหารร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตข้าว 15,000            1,500              16,500               

ลานกระบือ 20            การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การจัดการธาตุอาหารร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตข้าว 10,000            1,000              11,000               

คลองขลุง 30            การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การจัดการธาตุอาหารร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตข้าว 15,000            1,500              16,500               

140         70,000           7,000            77,000              
260         130,000         13,000           143,000            

เมืองเพชรบูรณ์ การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 10,000            1,000              11,000               

เขาค้อ 50            เทคโนโลยีการผลิตพืชแบบผสมผสาน  เทคโนโลยีการผลิตพืชแบบผสมผสานและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสม 25,000            2,500              27,500               

น  าหนาว 50            เทคโนโลยีการผลิตพืชแบบผสมผสาน  เทคโนโลยีการผลิตพืชแบบผสมผสานและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสม 25,000            2,500              27,500               

120         60,000           6,000            66,000              
100         50,000           5,000            55,000              
20           10,000           1,000            11,000              

บ้านโคก 30            เทคโนโลยีการผลิตมะขามอย่างถูกต้องเหมาะสม การผลิตมะขามอย่างถูกต้องและเหมาะสม 15,000            1,500              16,500               
เมืองอุตรดิตถ์ 30            การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการผลิตพืช การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการผลิตพืช 15,000            1,500              16,500               

60           30,000           3,000            33,000              
60           30,000           3,000            33,000              

ศรีนคร 20             การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช การใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 10,000            1,000              11,000               

เมืองสุโขทัย 30            การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและ PGPR-2 15,000            1,500              16,500               

คีรีมาศ 20            การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ PGPR 1 10,000            1,000              11,000               

สวรรคโลก 30            การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ PGPR 3 15,000            1,500              16,500               

กงไกรลาศ 20             การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช การใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 10,000            1,000              11,000               

แผนและงบประมาณโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564

ล าดับ  จังหวัด
 หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ข้อมูล ศพก.
 ช่ือ ศพก.

รวม สวพ.2

12      ก าแพงเพชร สวพ.2

ก าแพงเพชร (สวพ.2)

11      พิษณุโลก  สวพ.2

พิษณุโลก (สวพ.2)

รวม ศวพ.อุตรดิตถ์

13      เพชรบูรณ์

 ศวพ.เพชรบูรณ์

 ศว.กส.พช.

เพชรบูรณ์
รวมศว.กส.เพชรบูรณ์
รวม ศวพ.เพชรบูรณ์

14      อุตรดิตถ์  ศวพ.อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

สุโขทัย ศวพ.สุโขทัย15      

แผนและหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร  (สวพ.2 และเครือข่าย) งบประมาณ

20             การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว จ.เพชรบูรณ์
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(เป้าหมาย) ช่ือหลักสูตร  หัวข้อบรรยาย งบด าเนินงาน งบบริหาร KPI รวม

แผนและงบประมาณโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564

ล าดับ  จังหวัด
 หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ข้อมูล ศพก.
 ช่ือ ศพก.

แผนและหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร  (สวพ.2 และเครือข่าย) งบประมาณ

30            การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช การใช้ PGPR 2 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 15,000            1,500              16,500               
30             การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  การป้องกันก าจัดผีเสื อมวนหวานโดยไม่ใช้สารเคมี 15,000            1,500              16,500               

ทุ่งเสล่ียม 30            การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช การใช้ PGPR 2 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 15,000            1,500              16,500               
210         105,000         10,500           115,500            
210         105,000         10,500           115,500            

วังเจ้า 30            เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังอย่างถูกต้องและเหมาะสม เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 15,000            1,500              16,500               

พบพระ 30            การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการผลิตพืช การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 15,000            1,500              16,500               

อุ้มผาง 30             การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมีในการผลิตกะหล่ าปลี 15,000            1,500              16,500               

90           45,000           4,500            49,500              
90           45,000           4,500            49,500              

บึงนาราง 30             การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยใช้สารชีวินทรีย์ก าจัดแมลงศัตรูพืชผักเพ่ือลดการใช้สารเคมี 15,000            1,500              16,500               

สากเหล็ก 30             การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงด้วยการใช้ปุ๋ยละลายฟอสเฟตร่วมกับปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 15,000            1,500              16,500               

ตะพานหิน 30            การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับ ปุ๋ย PGPR-2 15,000            1,500              16,500               
โพทะเล 30            การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับ ปุ๋ย PGPR-2 15,000            1,500              16,500               

120         60,000           6,000            66,000              
120         60,000           6,000            66,000              
30           หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000            1,500            16,500              
30           หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000            1,500            16,500              
30           หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000            1,500            16,500              
30           หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000            1,500            16,500              
30           หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000            1,500            16,500              
30           หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000            1,500            16,500              

180         90,000           9,000            99,000              
290           145,000           14,500            159,500              
50            25,000            2,500              27,500               

240           120,000           12,000            132,000              
150           75,000            7,500              82,500               
90            45,000            4,500              49,500               

120           60,000            6,000              66,000               
100           50,000            5,000              55,000               

1,040       520,000         52,000           572,000            

สุโขทัย ศวพ.สุโขทัย

สุโขทัย
รวม ศวพ.สุโขทัย

รวม ศวพ.พิจิตร

16      ตาก  ศวพ.ตาก

15      

ตาก
รวม ศวพ.ตาก

17      พิจิตร  ศวพ.พิจิตร

พิจิตร

รวม กิจกรรมอบรมสารวัตรเกษตรอาสา

ศวพ.อุตรดิตถ์
ศวพ.ตาก

สวพ.2 (กลุ่มควบคุม พรบ.)
ศวพ.เพชรบูรณ์

ศวพ.พิจิตร
ศวพ.สุโททัย

รวม

สรุปรวมงบประมาณ สวพ.2 
สรุปรวมงบประมาณ ศวพ.เพชรบูรณ์

สรุปรวมงบประมาณ ศวพ.สุโททัย
สรุปรวมงบประมาณ ศวพ.พิจิตร

สรุปรวมงบประมาณ ศวพ.อุตรดิตถ์
สรุปรวมงบประมาณ ศวพ.ตาก

สรุปรวมงบประมาณ ศก.กส. เพชรบูรณ์

ศรีสัชนาลัย
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(เป้าหมาย) ช่ือหลักสูตร 
 หัวข้อบรรยาย งบด าเนินงาน งบบริหาร KPI รวม

เทคโนโลยีการผลิตพืชแบบผสมผสาน 15,000          1,500            16,500      

 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 15,000          1,500            16,500      

179      นาวัง 30              เทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนาอย่างถูกต้องและเหมาะสม เทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนา 15,000          1,500            16,500      

90            45,000         4,500           49,500     
การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP 15,000          1,500            16,500      

184      ชุมแพ 30              เทคโนโลยีการผลิตพืชแบบผสมผสาน การผลิตพืชแบบผสมผสาน 15,000          1,500            16,500      

การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP 15,000          1,500            16,500      

187      น  าพอง 30              เทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนาอย่างถูกต้องและเหมาะสม เทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนา 15,000          1,500            16,500      

เทคโนโลยีการผลิตพืชแบบผสมผสาน 15,000          1,500            16,500      

205      บ้านไผ่ 35              เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ตระกูลถ่ัวอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถ่ัวลิสงและแปรรูปถ่ัวลิสง 17,500          1,750            19,250      

35            17,500         1,750           19,250     
150           75,000         7,500           82,500     
240           120,000       12,000         132,000   
275           137,500       13,750         151,250   

การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 15,000          1,500            16,500      

209       เชียงคาน 30              การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและผลผลิตร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 15,000          1,500            16,500      

211       วังสะพุง 30              เทคโนโลยีการผลิตอ้อยอย่างถูกต้องและเหมาะสม เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 15,000          1,500            16,500      

 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 15,000          1,500            16,500      

120           60,000         6,000           66,000     

120           60,000         6,000           66,000     

220      หนองหาน  30              เทคโนโลยีการผลิตอ้อยคั นน  าอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การลดต้นทุนและการเพ่ิมผลผลิตอ้อยคั นน  า 15,000          1,500            16,500      

30            15,000         1,500           16,500     
30            15,000         1,500           16,500     

244       ภูพาน 20              การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ย PGPR 3 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 10,000          1,000            11,000      

245      กุดบาก 20              การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ย PGPR 2 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 10,000          1,000            11,000      
246      วานรนิวาส 20              การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ย PGPR 3 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 10,000          1,000            11,000      

การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 10,000          1,000            11,000      

250      วาริชภูมิ 20              การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ย PGPR 2 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 10,000          1,000            11,000      

100           50,000         5,000           55,000     
100           50,000         5,000           55,000     

รวม ศวพ.อุดรธานี

22       สกลนคร  ศวพ.สกลนคร

สกลนคร
รวม ศวพ.สกลนคร

เลย
รวม ศวส.เลย

รวม ศวพ.เลย

21       อุดรธานี  ศวพ.อุดรธานี

248      

30              

อุดรธานี

30               การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์เพ่ือควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช

 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและผลผลิตร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน

รวม สวพ.3
ขอนแก่น

20       เลย  ศวพ.เลย

214      เมืองเลย

207       เอราวัณ

19       
30              

รวม ศวร.ขอนแก่น
ขอนแก่น (สวพ.3)

 ศวร.ขอนแก่น

189      ภูเวียง

การผลิตพืชผักปลอดภัย

30              

185      บ้านฝาง

30              การผลิตพืชผักปลอดภัย

18       หนองบัวล าภู  สวพ.3

174       นากลาง

175      เมืองหนองบัวล าภู

แผนและงบประมาณโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564

ล าดับ  จังหวัด  หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ข้อมูล ศพก. แผนและหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร  (สวพ.3 และเครือข่าย)

30               การผลิตพืชปลอดภัยโดยใช้ชีวภัณฑ์และการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน

30              

งบประมาณ

หนองบัวล าภู (สวพ.3)

ขอนแก่น  สวพ.3

181       ภูผาม่าน

 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ย PGPR 2 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน

การผลิตพืชแบบผสมผสาน

การผลิตพืชผสมผสาน

 ช่ือ ศพก.

20              พรรณานิคม
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(เป้าหมาย) ช่ือหลักสูตร 
 หัวข้อบรรยาย งบด าเนินงาน งบบริหาร KPI รวม

แผนและงบประมาณโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564

ล าดับ  จังหวัด  หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ข้อมูล ศพก. แผนและหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร  (สวพ.3 และเครือข่าย) งบประมาณ
 ช่ือ ศพก.

การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP 15,000          1,500            16,500      

การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP 15,000          1,500            16,500      

การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP 15,000          1,500            16,500      

การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP 15,000          1,500            16,500      

120           60,000         6,000           66,000     

การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP 15,000          1,500            16,500      

การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP 15,000          1,500            16,500      

การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP 15,000          1,500            16,500      

การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP 15,000          1,500            16,500      

120           60,000         6,000           66,000     
240           120,000       12,000         132,000   

การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 15,000          1,500            16,500      

การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 15,000          1,500            16,500      

การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 15,000          1,500            16,500      

การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 15,000          1,500            16,500      

120           60,000         6,000           66,000     
120           60,000         6,000           66,000     

303      หนองบัวระเหว 30              การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง การใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR 3 15,000          1,500            16,500      

306      ซับใหญ่ 30              การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง การใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR 3 15,000          1,500            16,500      

60            30,000         3,000           33,000     
60            30,000         3,000           33,000     

15,000          1,500            16,500      

15,000          1,500            16,500      
60            30,000         3,000           33,000     
60            30,000         3,000           33,000     

 การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตข้าว กุฉินารายณ์ 30              

30               การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และ การใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช

รวม ศวพ.นครพนม

นครพนม ศวพ.นครพนม
317      

นครพนม

27       
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถ่ัวลิสง319      นาแก 30              

30              การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถ่ัวลิสง

270       ศรีวิไล

     276  ฆ้องชัย

ห้วยเม็ก

277       กมลาไสย 30               การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตข้าว

ชัยภูมิ
รวม ศวพ.ชัยภูมิ

26       ชัยภูมิ  ศวพ.ชัยภูมิ

30               การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตข้าว

บึงกาฬ
รวม ศวพ.หนองคาย

25       กาฬสินธ์ุ  ศวพ.กาฬสินธ์ุ

275      

290      

กาฬสินธ์ุ
รวม ศวพ.กาฬสินธ์ุ

30               การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตอ้อยโรงงาน

 การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และ การใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช

269       โซ่พิสัย 30               การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และ การใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช

268      30               การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และ การใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช

หนองคาย

24       บึงกาฬ  ศวพ.หนองคาย

267       ปากคาด

 ท่าบ่อ 30               การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และ การใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช

สังคม 30               การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และ การใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช

 การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และ การใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช

23        หนองคาย  ศวพ.หนองคาย

258      

260      

262      

264      

ศรีเชียงใหม่ 30               การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และ การใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช

ธาตุพนม  เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ตระกูลถ่ัวอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ตระกูลถ่ัวอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 เมืองบึงกาฬ

30              

 เฝ้าไร่ 30              
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(เป้าหมาย) ช่ือหลักสูตร 
 หัวข้อบรรยาย งบด าเนินงาน งบบริหาร KPI รวม

แผนและงบประมาณโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564

ล าดับ  จังหวัด  หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ข้อมูล ศพก. แผนและหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร  (สวพ.3 และเครือข่าย) งบประมาณ
 ช่ือ ศพก.

การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 15,000          1,500            16,500      

การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 15,000          1,500            16,500      
60            30,000         3,000           33,000     
60            30,000         3,000           33,000     
50            หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 25,000         2,500           27,500     
30            หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000         1,500           16,500     
30            หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000         1,500           16,500     
30            หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000         1,500           16,500     
30            หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000         1,500           16,500     
30            หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000         1,500           16,500     
30            หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000         1,500           16,500     
30            หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000         1,500           16,500     
30            หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000         1,500           16,500     

รวมกิจกรรมอบรมสารวัตรเกษตรอาสา 290           -                                                                  145,000       14,500         159,500   
290            145,000         14,500           159,500    
150            75,000          7,500            82,500      
90              45,000          4,500            49,500      
60              30,000          3,000            33,000      

270            135,000         13,500           148,500    
150            75,000          7,500            82,500      
90              45,000          4,500            49,500      

130            65,000          6,500            71,500      
90              45,000          4,500            49,500      
35              17,500          1,750            19,250      

1,355        677,500       67,750         745,250   

สวพ.3 (กลุ่ม ควบคุม พรบ.)

ศวพ.มุกดาหาร
ศวพ.สกลนคร
ศวพ.นครพนม

ศวพ.เลย
ศวพ.หนองคาย
ศวพ.อุดรธานี

ศวพ.ชัยภูมิ
ศวพ.กาฬสินธ์ุ

28       มุกดาหาร  ศวพ.มุกดาหาร
325       ดอนตาล

มุกดาหาร
รวม ศวพ.มุกดาหาร 

327       นิคมค าสร้อย 30              การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตข้าว
30              การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตข้าว

สรุปรวมงบประมาณ สวพ.3

สรุปรวมงบประมาณศวพ.เลย
สรุปรวมงบประมาณศวพ.นครพนม
สรุปรวมงบประมาณศวพ.สกลนคร
สรุปรวมงบประมาณศวพ.มุกดาหาร
สรุปรวมงบประมาณ ศวร.ขอนแก่น

 รวม สวพ.3 และเครือข่าย

สรุปรวมงบประมาณศวพ.กาฬสินธ์ุ
สรุปรวมงบประมาณศวพ.ชัยภูมิ
สรุปรวมงบประมาณศวพ.อุดรธานี
สรุปรวมงบประมาณศวพ.หนองคาย
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(เป้าหมาย) ช่ือหลักสูตร  หัวข้อบรรยาย งบด าเนินงาน งบบริหาร KPI รวม

 ม่วงสามสิบ 30             การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 15,000           1,500               16,500          

20            การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ 10,000           1,000               11,000          

50           25,000         2,500              27,500         

 ศรีเมืองใหม่             30 การแปรรูปฝ้าย
 การเพ่ิมมูลค่าฝ้าย ได้แก่ การเข็นมือ การทอผ้า การย้อมสีธรรมชาติ การ
ออกแบบ การเย็บ

          15,000                1,500           16,500

 ตาลสุม             30 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ตระกูลถ่ัวอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การปลูกถ่ัวลิสงหลังนา การใส่ปุ๋ย การก าจัดวัชพืช           15,000                1,500           16,500

 พิบูลมังสาหาร             30 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช
 การเพ่ิมรายได้และลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับ
ปุ๋ยชีวภาพ PGPR1

          15,000                1,500           16,500

 น  ายืน             30 เทคโนโลยีการผลิตงาอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การปลูกงาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร           15,000                1,500           16,500

 เหล่าเสือโก๊ก             30 เทคโนโลยีการผลิตงาอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การปลูกงาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร           15,000                1,500           16,500

150         75,000         7,500              82,500         
200         100,000       10,000            110,000       

 ยางชุมน้อย             30  การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช           15,000 1,500               16,500          

 ศรีรัตนะ             30 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ตระกูลถ่ัวอย่างถูกต้องและเหมาะสม  เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถ่ัวลิสง           15,000 1,500               16,500          

 เมืองศรีสะเกษ             30 เทคโนโลยีการผลิตพริกอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพริก           15,000 1,500               16,500          

 ภูสิงห์             30 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ตระกูลถ่ัวอย่างถูกต้องและเหมาะสม  เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถ่ัวลิสง           15,000 1,500               16,500          
120         60,000         6,000              66,000         
120         60,000         6,000              66,000         

 เลิงนกทา 30            การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ 15,000           1,500               16,500          

 ป่าติ ว 30            เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ตระกูลถ่ัวอย่างถูกต้องและเหมาะสม  ถ่ัวลิสงพันธ์ุไทนาน9   ไรโซเบียม (ถ่ัวลิสง) 15,000           1,500               16,500          

ค าเข่ือนแก้ว 30            การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ 15,000           1,500               16,500          

ไทยเจริญ 30            การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ 15,000           1,500               16,500          

120         60,000         6,000              66,000         
120         60,000         6,000              66,000         

นางรอง 25            เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ตระกูลถ่ัวอย่างถูกต้องและเหมาะสม  เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถ่ัว 12,500           1,250               13,750          

 เฉลิมพระเกียรติ 25            เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ตระกูลถ่ัวอย่างถูกต้องและเหมาะสม  เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถ่ัว 12,500           1,250               13,750          

คูเมือง 30            การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 15,000           1,500               16,500          

ล าปลายมาศ 30            การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 15,000           1,500               16,500          

หนองก่ี 30            การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 15,000           1,500               16,500          

140         70,000         7,000              77,000         
140         70,000         7,000              77,000         

แผนและงบประมาณโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564

ล าดับ  จังหวัด
 หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ข้อมูล ศพก.
 ช่ือ ศพก.

งบประมาณ

 การผลิตพืชอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานและการแปรรูปเพ่ิมมูลค้าสินค้า

 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลง

31       

รวม สวพ.4

30       อุบลราชธานี
 ศวร.

อุบลราชธานี

29       อุบลราชธานี  สวพ.4
 ส าโรง

 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก และการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช

 การผลิตพืชผักอย่างปลอดภัย การใช้แหนแดงและชีวภัณฑ์ในการผลิต
พืชผักอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 การจัดการดินและปุ๋ยเพ่ือการผลิตข้าวอินทรีย์และการผลิตพืช

 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์

32       ยโสธร  ศวพ.ยโสธร

ยโสธร
รวม ศวพ.ยโสธร

 การจัดการดินและปุ๋ยเพ่ือการผลิตข้าวอินทรีย์และการผลิตพืช

33       บุรีรัมย์  ศวพ.บุรีรัมย์

บุรีรัมย์
รวม ศวพ.บุรีรัมย์

ศรีสะเกษ  ศพก.ภูสิงห์ฯ

ศรีสะเกษ
รวม ศพก.ภูสิงห์

รวม ศวร.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

แผนและหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร  (สวพ.4 และเครือข่าย)

 การผลิตพืชผักอย่างปลอดภัย การใช้แหนแดงและชีวภัณฑ์ในการผลิต
พืชผักอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 การผลิตพืชผักอย่างปลอดภัย การใช้แหนแดงและชีวภัณฑ์ในการผลิต
พืชผักอย่างถูกต้องและเหมาะสม
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(เป้าหมาย) ช่ือหลักสูตร  หัวข้อบรรยาย งบด าเนินงาน งบบริหาร KPI รวม

แผนและงบประมาณโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564

ล าดับ  จังหวัด
 หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ข้อมูล ศพก.
 ช่ือ ศพก.

งบประมาณแผนและหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร  (สวพ.4 และเครือข่าย)

 ด่านขุนทด 30            เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังอย่างถูกต้องและเหมาะสม เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 15,000           1,500               16,500          
 สี คิ ว 30            เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังอย่างถูกต้องและเหมาะสม เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 15,000           1,500               16,500          

60           30,000         3,000              33,000         

บ้านเหล่ือม 30            การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคระห์ดิน การใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR 2 และการใช้แหนแดง 15,000           1,500               16,500          

จักราช 20            เทคโนโลยีการผลิตอ้อยอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 10,000           1,000               11,000          

50           25,000         2,500              27,500         
110         55,000         5,500              60,500         

ชานุมาน การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 15,000           1,500               16,500          

ปทุมราชวงศา การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 15,000           1,500               16,500          

เสนางคนิคม 30            เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ตระกูลถ่ัวอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถ่ัวหลังนา 15,000           1,500               16,500          

ลืออ านาจ 30            การป้องกันก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน 15,000           1,500               16,500          
120         60,000         6,000              66,000         
120         60,000         6,000              66,000         

 โพนทอง การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 15,000           1,500               16,500          

30            การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 15,000           1,500               16,500          

 เมยวดี เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ตระกูลถ่ัวอย่างถูกต้องและเหมาะสม 15,000           1,500               16,500          

90           45,000         4,500              49,500         
90           45,000         4,500              49,500         

 นาเชือก 30            เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี ยงสัตว์อย่างถูกต้องและเหมาะสม 15,000           1,500               16,500          

 ช่ืนชม             30 เทคโนโลยีการผลิตอ้อยคั นน  าอย่างถูกต้องและเหมาะสม 15,000           1,500               16,500          

 เมืองมหาสารคาม 30            เทคโนโลยีการผลิตอ้อยคั นน  าอย่างถูกต้องและเหมาะสม  เทคโนโลยีการปลูกอ้อยคั นน  า สุพรรณบุรี50 และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ 15,000           1,500               16,500          

กุดรัง 30            เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี ยงสัตว์อย่างถูกต้องและเหมาะสม 15,000           1,500               16,500          

แกด า 30            เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ตระกูลถ่ัวอย่างถูกต้องและเหมาะสม 15,000           1,500               16,500          

150         75,000         7,500              82,500         
150         75,000         7,500              82,500         

30            

35       นครราชสีมา ศวพ.โนนสูง

34       นครราชสีมา
 ศวพ.

นครราชสีมา

รวม ศวพ.นครราชสีมา

 เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

 เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

 ศวพ.ร้อยเอ็ด

30            

30            

 เทคโนโลยีการผลิตอ้อยคั นน  า

เทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนา (ถ่ัวลิสง)

อ านาจเจริญ
รวม ศวพ.อ านาจเจริญ

37       ร้อยเอ็ด

38       มหาสารคาม
 ศวพ.

มหาสารคาม

มหาสารคาม

รวม ศวพ.โนนสูง
นครราชสีมา

36       อ านาจเจริญ
 ศวพ.

อ านาจเจริญ

ร้อยเอ็ด
รวม ศวพ.ร้อยเอ็ด

 โพธ์ิชัย
 เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง การใช้ปุ๋ยชีวภาพPGPR กับการผลิตมัน
ส าปะหลัง

รวม ศวพ.มหาสารคาม

 เทคโนโลยีการปลูกถ่ัวลิสงและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

30             การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์เพ่ือควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช

 เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง การใช้ปุ๋ยชีวภาพPGPR กับการผลิตมัน
ส าปะหลัง

 การป้องกันก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน

 การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์เพ่ือควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช

271



(เป้าหมาย) ช่ือหลักสูตร  หัวข้อบรรยาย งบด าเนินงาน งบบริหาร KPI รวม

แผนและงบประมาณโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564

ล าดับ  จังหวัด
 หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ข้อมูล ศพก.
 ช่ือ ศพก.

งบประมาณแผนและหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร  (สวพ.4 และเครือข่าย)

 บัวเชด 30            การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์  การจัดการดินปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 15,000           1,500               16,500          

ท่าตูม 30            เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสดอย่างถูกต้องและเหมาะสม การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดฝักสด 15,000           1,500               16,500          

กาบเชิง 30            เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังอย่างถูกต้องและเหมาะสม การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 15,000           1,500               16,500          

สังขะ 30            การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์  การจัดการดินปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 15,000           1,500               16,500          

ล าดวน 30            การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์  การจัดการดินปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 15,000           1,500               16,500          

150         75,000         7,500              82,500         
150         75,000         7,500              82,500         

30            หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000           1,500               16,500          
30            หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000           1,500               16,500          
30            หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000           1,500               16,500          
30            หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000           1,500               16,500          
30            หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000           1,500               16,500          
30            หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000           1,500               16,500          
30            หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000           1,500               16,500          
30            หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000           1,500               16,500          
30            หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000           1,500               16,500          
30            หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000           1,500               16,500          

300         150,000       15,000            165,000       
80            40,000           4,000               44,000          
90            45,000           4,500               49,500          
80            40,000           4,000               44,000          

170           85,000           8,500               93,500          
180           90,000           9,000               99,000          
120           60,000           6,000               66,000          
180           90,000           9,000               99,000          
150           75,000           7,500               82,500          
150           75,000           7,500               82,500          
150           75,000           7,500               82,500          
150           75,000           7,500               82,500          

1,500       750,000       75,000            825,000       รวม
รวมงบประมาณ ศวร.อุบลราชธานี

รวมงบประมาณ ศวพ.ภูสิงห์
รวมงบประมาณ ศวพ.อ านาจเจริญ

รวมงบประมาณ ศวพ.ยโสธร
รวมงบประมาณ ศวพ.สุรินทร์
รวมงบประมาณ ศวพ.ร้อยเอ็ด

รวมงบประมาณ ศวพ.มหาสารคาม
รวมงบประมาณ ศวพ.บุรีรัมย์
รวมงบประมาณ ศวพ.โนนสูง

รวมงบประมาณ ศวพ.นครราชสีมา
รวมงบประมาณ สวพ.4 

รวม กิจกรรมอบรมสาวัตรเกษตรอาสา สวพ .4
ศวพ.โนนสูง
ศวพ.ภูสิงห์

ศวพ.อ านาจเจริญ
ศวพ.ยโสธร
ศวพ.สุรินทร์
ศวพ.ร้อยเอ็ด

ศวพ.มหาสารคาม
ศวพ.บุรีรัมย์

ศวพ.นครราชสีมา
สวพ.4 (ควบคุม พรบ.)

สุรินทร์
รวม ศวพ.สุรินทร์

39       สุรินทร์  ศวพ.สุรินทร์
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 พ้ืนท่ีด ำเนินกำร
 ช่ือ ศพก. เป้ำหมำย (รำย) ช่ือหลักสูตร หัวข้อบรรยำย งบด ำเนินงำน งบบริหำร KIP รวม
 มโนรมย์ 20 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การเพ่ิมการประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยปุ๋ยชีวภาพ PGPR 2 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยตาม        

ค่าวิเคราะห์ดิน และแหนแดง
10,000              1,000             11,000              

 สรรพยา 20 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การเพ่ิมการประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยปุ๋ยชีวภาพ PGPR 2 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยตาม         
ค่าวิเคราะห์ดิน และแหนแดง

10,000              1,000             11,000              

การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 10,000              1,000             11,000              
 หันคา 20 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 10,000              1,000             11,000              

80 40,000             4,000            44,000            

41            ชัยนาท ศวร.ชัยนาท  หนองมะโมง 30 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ตระกูลถ่ัวอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การผลิตเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเขียวท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการสร้างเครือข่าย 15,000              1,500             16,500              
30 15,000              1,500             16,500              
110 55,000             5,500            60,500            

 โพธ์ิทอง 20 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การเพ่ิมการประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยปุ๋ยชีวภาพ PGPR 2 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยตาม         
ค่าวิเคราะห์ดิน และแหนแดง

10,000              1,000             11,000              

 แสวงหา 20 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การเพ่ิมการประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยปุ๋ยชีวภาพ PGPR 2 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยตาม         
ค่าวิเคราะห์ดิน และแหนแดง

10,000              1,000             11,000              

 ไชโย 20 การใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช

 สามโก้ 20 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การเพ่ิมการประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยปุ๋ยชีวภาพ PGPR 2 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยตาม         
ค่าวิเคราะห์ดิน และแหนแดง

10,000              1,000             11,000              

80 40,000             4,000            44,000            
 แก่งคอย 20 การใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดฝักสดโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR 1 และการใช้แมลง

หางหนีบก าจัดหนอนกระทู้ลายจุด
10,000              1,000             11,000              

 เฉลิมพระเกียรติ 20 การใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดฝักสดโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR 1 และการใช้แมลง
หางหนีบก าจัดหนอนกระทู้ลายจุด

10,000              1,000             11,000              

 วังม่วง 20 เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การใช้ท่อนพันธ์ุให้เหมาะสมและการป้องกันโรคใบด่าง 10,000              1,000             11,000              
 หมวกเหล็ก 20 เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การใช้ท่อนพันธ์ุให้เหมาะสมและการป้องกันโรคใบด่าง 10,000              1,000             11,000              
 หนองแซง 20 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 10,000              1,000             11,000              

 บ้านหมอ 20 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 10,000              1,000             11,000              

120 60,000             6,000            66,000            

20  การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR 3

สระบุรี

รวม สวพ.5 (ชัยนำท)

40            ชัยนาท  สวพ.5
 เนินขาม

ชัยนำท

42            อ่างทอง  สวพ.5

อ่ำงทอง

            43

แผนและหลักสูตรฝึกอบรมเกษตร  (สวพ.5 และเครือข่ำย) งบประมำณ
ล ำดับ  จังหวัด

 หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนและงบประมำณโครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ปีงบประมำณ 2564

สระบุรี  สวพ.5

 การเพ่ิมการประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยปุ๋ยชีวภาพ PGPR 2 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยตาม        
ค่าวิเคราะห์ดิน และแหนแดง

 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดฝักสดโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR 1 และการใช้แมลง
หางหนีบก าจัดหนอนกระทู้ลายจุด

 การเพ่ิมการประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยปุ๋ยชีวภาพ PGPR 2 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยตาม         
ค่าวิเคราะห์ดิน และแหนแดง

 การเพ่ิมการประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยปุ๋ยชีวภาพ PGPR 2 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยตาม         
ค่าวิเคราะห์ดิน และแหนแดง

รวม ศวร.ชัยนำท

10,000              1,000             11,000              
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 พ้ืนท่ีด ำเนินกำร
 ช่ือ ศพก. เป้ำหมำย (รำย) ช่ือหลักสูตร หัวข้อบรรยำย งบด ำเนินงำน งบบริหำร KIP รวม

แผนและหลักสูตรฝึกอบรมเกษตร  (สวพ.5 และเครือข่ำย) งบประมำณ
ล ำดับ  จังหวัด

 หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนและงบประมำณโครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ปีงบประมำณ 2564

 บางซ้าย การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช

 มหาราช การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช

 บ้านแพรก การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช

 ท่าเรือ การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช

 วังน้อย การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช

 ผักไห่ การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช

 บางปะอิน การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช

140 70,000             7,000            77,000            
420 210,000           21,000          231,000           

การเลือกใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม

การเลือกใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม

60 30,000             3,000            33,000            
การเลือกใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม
การเลือกใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม

60 30,000             3,000            33,000            
การเลือกใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม

การเลือกใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม

60 30,000             3,000            33,000            
180 90,000             9,000            99,000            

44            

พระนครศรีอยุธยำ
สวพ.5

 พระนคร
ศรีอยุธยา

 สวพ.5

สามโคก

ปทุมธำนี

นครนำยก

 ศวพ.
ปทุมธานี

นครนายก46            

 การเพ่ิมการประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยปุ๋ยชีวภาพ PGPR 2 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยตาม         
ค่าวิเคราะห์ดิน และแหนแดง

20  การเพ่ิมการประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยปุ๋ยชีวภาพ PGPR 2 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยตาม         
ค่าวิเคราะห์ดิน และแหนแดง

 การเพ่ิมการประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยปุ๋ยชีวภาพ PGPR 2 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน และแหนแดง

30  การใช้ปุ๋ยชีวภาพในการผลิตข้าว การเลือกซ้ือปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้องตามกฎหมาย

 ศวพ.
ปทุมธานี

ปทุมธานี45            

47            
 ศวพ.

ปทุมธานี
 กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหำนคร
รวม ศวพ.ปทุมธำนี

20

20

20  การเพ่ิมการประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยปุ๋ยชีวภาพ PGPR 2 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยตาม         
ค่าวิเคราะห์ดิน และแหนแดง

20

 การเพ่ิมการประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยปุ๋ยชีวภาพ PGPR 2 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยตาม         
ค่าวิเคราะห์ดิน และแหนแดง

 การเพ่ิมการประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยปุ๋ยชีวภาพ PGPR 2 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยตาม         
ค่าวิเคราะห์ดิน และแหนแดง

 การใช้ปุ๋ยชีวภาพในการผลิตข้าว การเลือกซ้ือปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้องตามกฎหมาย

30

30

ลาดกระบัง

20

20  การเพ่ิมการประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยปุ๋ยชีวภาพ PGPR 2 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยตาม         
ค่าวิเคราะห์ดิน และแหนแดง

 ปากพลี

หนองจอก

1,500             16,500              

 การใช้ปุ๋ยชีวภาพในการผลิตข้าว การเลือกซ้ือปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้องตามกฎหมาย

1,500             16,500              

 บ้านนา 30  การใช้ปุ๋ยชีวภาพในการผลิตข้าว การเลือกซ้ือปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้องตามกฎหมาย
30

หนองเสือ

 การใช้ปุ๋ยชีวภาพในการผลิตข้าว การเลือกซ้ือปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้องตามกฎหมาย

30  การใช้ปุ๋ยชีวภาพในการผลิตข้าว การเลือกซ้ือปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้องตามกฎหมาย

10,000              1,000             11,000              

10,000              1,000             11,000              

10,000              1,000             11,000              

10,000              1,000             11,000              

15,000              1,500             16,500              

15,000              

1,500             16,500              15,000              
15,000              

10,000              1,000             11,000              

15,000              1,500             16,500              

15,000              1,500             16,500              

10,000              1,000             11,000              

10,000              1,000             11,000              
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 พ้ืนท่ีด ำเนินกำร
 ช่ือ ศพก. เป้ำหมำย (รำย) ช่ือหลักสูตร หัวข้อบรรยำย งบด ำเนินงำน งบบริหำร KIP รวม

แผนและหลักสูตรฝึกอบรมเกษตร  (สวพ.5 และเครือข่ำย) งบประมำณ
ล ำดับ  จังหวัด

 หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนและงบประมำณโครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ปีงบประมำณ 2564

การใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช

 พนมทวน 30 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การใช้ปุ๋ยชีวภาพPGPR3 และปุ๋ยอย่างถูกต้องเหมาะสม (มันส าปะหลัง) 15,000              1,500             16,500              
ไทรโยค 30 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การใช้ปุ๋ยชีวภาพPGPR3 และปุ๋ยอย่างถูกต้องเหมาะสม (มันส าปะหลัง) 15,000              1,500             16,500              

ด่านมะขามเต้ีย 30 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การใช้ปุ๋ยชีวภาพPGPR3 และปุ๋ยอย่างถูกต้องเหมาะสม (มันส าปะหลัง) 15,000              1,500             16,500              
การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช

130 65,000             6,500            71,500            
เมืองสุพรรณ 30 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช การใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR2 การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องเหมาะสม 15,000              1,500             16,500              

การใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช

50 25,000             2,500            27,500            
180 90,000             9,000            99,000            

บ้านแหลม 30 เทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนาอย่างถูกต้องและเหมาะสม  เทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนาเพ่ือเพ่ิมรายได้ 15,000              1,500             16,500              
 หนองหญ้าปล้อง 30  เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดอย่างถูกต้องและเหมาะสม  เทคโนโลยีการผลิตตสับปะรดเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ 15,000              1,500             16,500              

การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 15,000              1,500             16,500              
90 45,000             4,500            49,500            
90 45,000             4,500            49,500            

 บ้านคา 20 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  การใช้ชีวภัณฑ์เพ่ือลดการใช้สารเคมี และผลิตขยายใช้เอง 10,000              1,000             11,000              
เทคโนโลยีการผลิตฝร่ังอย่างถูกต้องและเหมาะสม 10,000              1,000             11,000              

 บางแพ เทคโนโลยีการผลิตฝร่ังอย่างถูกต้องและเหมาะสม 10,000              1,000             11,000              
เมืองราชบุรี 20 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  การใช้ชีวภัณฑ์เพ่ือลดการใช้สารเคมี และผลิตขยายใช้เอง 10,000              1,000             11,000              

ปากท่อ 20 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  การใช้ชีวภัณฑ์เพ่ือลดการใช้สารเคมี และผลิตขยายใช้เอง 10,000              1,000             11,000              
100 50,000             5,000            55,000            

 กระทุ่มแบน เทคโนโลยีการผลิตฝร่ังอย่างถูกต้องและเหมาะสม 10,000              1,000             11,000              
 เมืองสมุทรสาคร เทคโนโลยีการผลิตฝร่ังอย่างถูกต้องและเหมาะสม 10,000              1,000             11,000              

 บ้านแพ้ว เทคโนโลยีการผลิตฝร่ังอย่างถูกต้องและเหมาะสม 10,000              1,000             11,000              
60 30,000             3,000            33,000            

เทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวอย่างถูกต้องและเหมาะสม 10,000              1,000             11,000              
 อัมพวา เทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวอย่างถูกต้องและเหมาะสม 10,000              1,000             11,000              
 บางคนที เทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวอย่างถูกต้องและเหมาะสม 10,000              1,000             11,000              

60 30,000             3,000            33,000            
220 110,000           11,000          121,000           

48            กาญจนบุรี
 ศวพ.

กาญจนบุรี

 บ่อพลอย

กำญจนบุรี

หนองหญ้าไซ

20  เช้ือราไตรโคเดอร์มา เห็ดเรืองแสงรัศมี ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุ๋ยหมักเติมอากาศสังขละบุรี

 การใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีป้องกันไส้เดือน
ฝอยรากปม แมลงช้างปีกใสควบคุมแมลงศัตรูพืช ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ลดต้นทุน เพ่ิม
คุณภาพผลผลิต

20

รวม ศวพ.กำญจนบุรี

50            

49            สุพรรณบุรี

30

สุพรรณบุรี

เพชรบุรี
 ศวพ.

เพชรบุรี

เพชรบุรี
รวม ศวพ.เพชรบุรี

51            ราชบุรี  ศวพ.ราชบุรี
 ด าเนินสะดวก

รำชบุรี

52            สมุทรสาคร  ศวพ.ราชบุรี
20 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตฝร่ัง

20 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตฝร่ัง
20 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตฝร่ัง

20  การเพ่ิมศักยภาพการผลิตมะพร้าวน้ าหอม

สมุทรสำคร

53            สมุทรสงคราม  ศวพ.ราชบุรี
 เมืองสมุทรสงคราม 20  การเพ่ิมศักยภาพการผลิตมะพร้าวน้ าหอม

20

สมุทรสงครำม
รวม ศวพ.รำชบุรี

 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตมะพร้าวน้ าหอม

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตฝร่ัง

20  การใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย BS-DOA24 ควบคุมโรคเห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรียในการผลิต
กระชาย การใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต การใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศ

20 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตฝร่ัง
20

 ศวพ.
กาญจนบุรี

 แก่งกระจาน  การใช้ชีวภัณฑ์ทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช

11,000              1,000             10,000              

10,000              1,000             11,000              

11,000              1,000             10,000              
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 พ้ืนท่ีด ำเนินกำร
 ช่ือ ศพก. เป้ำหมำย (รำย) ช่ือหลักสูตร หัวข้อบรรยำย งบด ำเนินงำน งบบริหำร KIP รวม

แผนและหลักสูตรฝึกอบรมเกษตร  (สวพ.5 และเครือข่ำย) งบประมำณ
ล ำดับ  จังหวัด

 หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนและงบประมำณโครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ปีงบประมำณ 2564

 ตาคลี 30 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 15,000              1,500             16,500              

 พยุหคีรี 30 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ PGPR 2 15,000              1,500             16,500              
ตากฟ้า 30 เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การใช้ท่อนพันธ์ุให้เหมาะสมและการป้องกันโรคใบด่าง 15,000              1,500             16,500              
 แม่วงก์ 30 เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การใช้ท่อนพันธ์ุให้เหมาะสมและการป้องกันโรคใบด่าง 15,000              1,500             16,500              
หนองบัว 30 เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การใช้ท่อนพันธ์ุให้เหมาะสมและการป้องกันโรคใบด่าง 15,000              1,500             16,500              
ลาดยาว 30 เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดฝักสดโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR 1 15,000              1,500             16,500              

180 90,000             9,000            99,000            
180 90,000             9,000            99,000            

บางกรวย 20 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 10,000              1,000             11,000              

ไทรน้อย 20 การใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช 10,000              1,000             11,000              

บางบัวทอง 20 การใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช 10,000              1,000             11,000              

60 30,000             3,000            33,000            
การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช

20 การใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช

 ดอนตูม 20 การใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช

 สามพราน 20 การใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช

80 40,000             4,000            44,000            
140 70,000             7,000            77,000            

นครสวรรค์
รวม ศวพ.นครสวรรค์

55            นนทบุรี
 ศวพ.

นครปฐม

54            นครสวรรค์
 ศวพ.

นครสวรรค์

นนทบุรี

56            นครปฐม
 ศวพ.

นครปฐม

 เมือง

 นครชัยศรี 20

นครปฐม
รวม ศวพ.นครปฐม

 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ PGPR 3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย

 การใช้เช้ือราเมตาไรเซียมป้องกันก าจัดด้วงแรดมะพร้าว และการใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศเพ่ือ
เพ่ิมปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินแปลงมะพร้าว

 การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน ร่วมกับชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทยแมลงหางหนีบ   
แหนแดง และปุ๋ยหมักเติมอากาศในการผลิตพืชผักปลอดภัย

 การใช้ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตและปุ๋ยหมักเติมอากาศเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน

 การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน ร่วมกับชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทยแมลงหางหนีบ    
แหนแดง และปุ๋ยหมักเติมอากาศในการผลิตพืชผักปลอดภัย

 การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน ร่วมกับชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทยแมลงหางหนีบ   
แหนแดง และปุ๋ยหมักเติมอากาศในการผลิตพืชผักปลอดภัย

 การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน ร่วมกับชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทยแมลงหางหนีบ   
แหนแดง และปุ๋ยหมักเติมอากาศในการผลิตพืชผักปลอดภัย

 การใช้ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตและปุ๋ยหมักเติมอากาศเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตส้มโอนครชัยศรี

10,000              1,000             11,000              

10,000              1,000             11,000              

11,000              1,000             10,000              

10,000              1,000             11,000              
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 พ้ืนท่ีด ำเนินกำร
 ช่ือ ศพก. เป้ำหมำย (รำย) ช่ือหลักสูตร หัวข้อบรรยำย งบด ำเนินงำน งบบริหำร KIP รวม

แผนและหลักสูตรฝึกอบรมเกษตร  (สวพ.5 และเครือข่ำย) งบประมำณ
ล ำดับ  จังหวัด

 หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนและงบประมำณโครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ปีงบประมำณ 2564

50 หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 25,000             2,500             27,500              
30 หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000             1,500             16,500              
30 หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000             1,500             16,500              
30 หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000             1,500             16,500              
30 หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000             1,500             16,500              
30 หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000             1,500             16,500              
30 หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000             1,500             16,500              
30 หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000             1,500             16,500              
260 130,000           13,000          143,000           
470 235,000             23,500           258,500            
170 85,000              8,500             93,500              
250 125,000             12,500           137,500            
210 105,000             10,500           115,500            
210 105,000             10,500           115,500            
30               15,000 1,500             16,500              
210 105,000             10,500           115,500            
120 60,000              6,000             66,000              
30               15,000 1,500             16,500              

1700 850,000           85,000          935,000           

 รวมงบประมาณ สวพ.5 
 รวมงบประมาณ ศวพ.นครปฐม

 รวมงบประมาณ ศวพ.ราชบุรี
 รวมงบประมาณ ศวพ.นครสวรรค์

รวม

 รวมงบประมาณ ศวพ.กาญจนบุรี
 รวมงบประมาณ ศวพ.อุทัยธานี
 รวมงบประมาณ ศวพ.ปทุมธานี
 รวมงบประมาณ ศวพ.เพชรบุรี
 รวมงบประมาณ ศวร.ชัยนาท

รวม กิจกรรมอบรมสำวัตรเกษตรอำสำ สวพ .5

สวพ.5 (กลุ่มควบคุม พรบ.)
ศวพ.นครปฐม

ศวพ.ราชบุรี
ศวพ.นครสวรรค์
ศวพ.กาญจนบุรี

ศวพ.อุทัยธานี
ศวพ.ปทุมธานี
ศวพ.เพชรบุรี
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 พ้ืนท่ีด ำเนินกำร
 ช่ือ ศพก. เป้ำหมำย (รำย) ช่ือหลักสูตร  หัวข้อบรรยำย งบด ำเนินงำน งบบริหำร KPI รวม

 เมืองจันทบุรี 30 เทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพ  เทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพ 15,000         1,500             16,500         

 แก่งหางแมว 30 เทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพ  การใช้ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา การตรวจวิเคระห์ดินอย่างง่าย 15,000         1,500             16,500         
120 60,000        6,000            66,000       
120 60,000        6,000            66,000       

คลองใหญ่ 30 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  การใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทยในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผัก 15,000         1,500             16,500         

เกาะช้าง 30 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  การใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทยในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผัก 15,000         1,500             16,500         

เขาสมิง 30 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไมคลอไรซ่า การผลิตทุเรียนคุณภาพ 15,000         1,500             16,500         
บ่อไร่ 30  การใช้ปุ๋ยละลายฟอสเฟตในการผลิตทุเรียน การผลิตทุเรียนคุณภาพ 15,000         1,500             16,500         

120 60,000        6,000            66,000       
120 60,000        6,000            66,000       

การป้องกันก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน 10,000         1,000             11,000         
การป้องกันก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน 10,000         1,000             11,000         
การใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช 10,000         1,000             11,000         

60 30,000        3,000            33,000       
60 30,000        3,000            33,000       

60            ชลบุรี  ศวร.ระยอง บ่อทอง 20 เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การปลูกมันส าปะหลังเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสูงและปราศจากโรคและแมลง 10,000         1,000             11,000         
20 10,000        1,000            11,000       

เกาะสีชัง 15 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด  การเพ่ิมประสิทธิภาพการท าเช้ือเห็ดและการเพ่ิมผลผลิตเป็นรายได้เสริมให้แก่กลุ่มเกษตรกร 7,500           750                8,250          
บางละมุง 20 เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การปลูกมันส าปะหลังเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสูงและปราศจากโรคและแมลง 10,000         1,000             11,000         
บ้านบึง 20 เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การปลูกมันส าปะหลังเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสูงและปราศจากโรคและแมลง 10,000         1,000             11,000         
หนองใหญ่ 20 เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การปลูกมันส าปะหลังเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสูงและปราศจากโรคและแมลง 10,000         1,000             11,000         

95 -                                                                                                              47,500         4,750             52,250         
10,000         1,000             11,000         
10,000         1,000             11,000         
10,000         1,000             11,000         
10,000         1,000             11,000         
10,000         1,000             11,000         

100 50,000        5,000            55,000       
175 87,500        8,750            96,250       

แผนและงบประมำณโครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ปีงบประมำณ 2564
งบประมำณ

ล ำดับ  จังหวัด
 หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ

เทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพ

การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช

การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช
การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช
การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช

20  การใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน

20  การใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน

การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช
ระยอง

รวม ศวพ.ระยอง

62            ระยอง ศวพ.ระยอง เมืองระยอง
เขาชะเมา

 การใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมังคุด
การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช

บ้านค่าย 20
 การใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมังคุด

61            ชลบุรี ศวพ.ระยอง

ชลบุรี
20

แกลง 20
วังจันทร์

20 ศัตรูมะพร้าวท่ีส าคัญและการป้องกันก าจัด

20  การใช้ปุ๋ยชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์เพ่ือลดสารเคมีในการผลิตพืชผักปลอดภัย
20 ศัตรูมะพร้าวท่ีส าคัญและการป้องกันก าจัด

 การใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตเพ่ือเพ่ืมประสิทธิภาพการผลิตมังคุด

จันทบุรี
รวม สวพ.6

เทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพ เขาคิชณกุฎ 30  การใช้ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ่า การใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต และการใส่ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน

 ศวพ.
ฉะเชิงเทรา

แผนและหลักสูตรฝึกอบรมเกษตร  (สวพ.6 และเครือข่ำย)

57            จันทบุรี
30

 สวพ.6
 ขลุง  การใช้ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ่า การใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต การใส่ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดิน การป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้

รวม ศวพ.ฉะเชิงเทรำ

รวม ศวร.ระยอง

15,000         1,500             16,500         

15,000         1,500             16,500         

ตรำด
รวม ศวพ.จันทบุรี

คลองเข่ือน
บางคล้า

ฉะเชิงเทรำ

พนมสารคาม

59            

 ศวพ.จันทบุรีตราด58            

ฉะเชิงเทรา
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 พ้ืนท่ีด ำเนินกำร
 ช่ือ ศพก. เป้ำหมำย (รำย) ช่ือหลักสูตร  หัวข้อบรรยำย งบด ำเนินงำน งบบริหำร KPI รวม

แผนและงบประมำณโครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ปีงบประมำณ 2564
งบประมำณ

ล ำดับ  จังหวัด
 หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ

แผนและหลักสูตรฝึกอบรมเกษตร  (สวพ.6 และเครือข่ำย)

20 การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP  เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสินค้า
เกษตร การจัดการปุ๋ย การใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือลดการใช้สารเคมี

10,000         1,000             11,000         

20 การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP  เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสินค้า
เกษตร การจัดการปุ๋ย การใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือลดการใช้สารเคมี

10,000         1,000             11,000         

ศรีมหาโพธิ 20 การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP  เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสินค้า
เกษตร การจัดการปุ๋ย การใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือลดการใช้สารเคมี

10,000         1,000             11,000         

60 -                                                                                                              30,000         3,000             33,000         
 เขาฉกรรจ์ 25 การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP  เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสินค้า

เกษตร การจัดการปุ๋ย การใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือลดการใช้สารเคมี
12,500         1,250             13,750         

20 การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP  เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสินค้า
เกษตร การจัดการปุ๋ย การใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือลดการใช้สารเคมี

10,000         1,000             11,000         

45 22,500        2,250            24,750       
105 52,500        5,250            57,750       
30 หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000        1,500             16,500         
30 หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000        1,500             16,500         
30 หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000        1,500             16,500         
30 หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000        1,500             16,500         
30 หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 15,000        1,500             16,500         
150 75,000        7,500            82,500       
150 75,000         7,500             82,500         
135 67,500         6,750             74,250         
150 75,000         7,500             82,500         
90 45,000         4,500             49,500         
205 102,500       10,250            112,750       
20 10,000         1,000             11,000         
750 375,000      37,500          412,500      รวม

รวมงบประมาณ สวพ.6
รวมงบประมาณ ศวพ.ปราจีนบุรี

รวมงบประมาณ ศวพ.จันทบุรี
รวมงบประมาณ ศวพ.ฉะเชิงเทรา

รวมงบประมาณ ศวพ.ระยอง
รวมงบประมาณ ศวร.ระยอง

รวม ศวพ.ปรำจีนบุรี

ปรำจีนบุรี
64            สระแก้ว  ศวพ.ปราจีนบุรี

 วังสมบูรณ์

สระแก้ว

63            ปราจีนบุรี  ศวพ.ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี

รวม กิจกรรมอบรมสำวัตรเกษตรอำสำ สวพ.6

สวพ.6 (กลุ่มควบคุม พรบ.)
ศวพ.ปรำจีนบุรี

ศวพ.จันทบุรี
ศวพ.ฉะเชิงเทรำ

ศวพ.ระยอง
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 พ้ืนท่ีด ำเนินกำร
 ช่ือ ศพก. เป้ำหมำย (รำย) ช่ือหลักสูตร หัวข้อบรรยำย งบด ำเนินงำน งบบริหำร KPI รวม

การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 10,000           1,000             11,000           
การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และ เกษตรอินทรีย์ 15,000           1,500             16,500           

การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           

 การใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ในการผลิตพืช 15,000           1,500             16,500           
 เกาะพะงัน 20 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 10,000           1,000             11,000           

การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 10,000           1,000             11,000           
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 10,000           1,000             11,000           
 การใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ในการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           

20 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ 10,000           1,000             11,000           

130 65,000          6,500             71,500           
100 50,000          5,000             55,000           
230 115,000        11,500            126,500         
15 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศ และแหนแดงในการผลิตพืชผักเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 7,500             750                8,250             

15 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศและแหนแดงในการผลิตทุเรียน ลองกอง และผักเหลียง 7,500             750                8,250             

15 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศและแหนแดงในการผลิตทุเรียน ลองกอง ชะอม และผักเหลียง 7,500             750                8,250             
45 22,500          2,250             24,750           
45 22,500          2,250             24,750           

 กระบุรี 20 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 10,000           1,000             11,000           
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 10,000           1,000             11,000           
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 10,000           1,000             11,000           
การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           
เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ 10,000           1,000             11,000           

100 50,000          5,000             55,000           
100 50,000          5,000             55,000           

 เมืองพังงา 20  การใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ในการผลิตพืช การใช้สารชีวภัณฑ์และชีวภาพ 10,000           1,000             11,000           
 ตะก่ัวป่า  การใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ในการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           

 ท้ายเหมือง  การใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ในการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           
 กะปง  การใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ในการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           

80 40,000          4,000             44,000           
80 40,000          4,000             44,000           

แผนและงบประมำณโครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ปีงบประมำณ 2564

งบประมำณ

1,500             16,500           

 หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบจังหวัด ล ำดับ

20
พังงำ

รวม ศวพ.พังงำ

การใช้สารชีวภัณฑ์และชีวภาพ
การใช้สารชีวภัณฑ์และชีวภาพ

การใช้สารชีวภัณฑ์และชีวภาพ

ระนอง
รวม ศวพ.ระนอง

69    พังงา  ศวพ.พังงา

20
20

20 การจัดการสวนทุเรียนอย่างทีคุณภาพ
20 การใช้ปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงดิน

รวม ศวพ.สุรำษฎร์ธำนี

 ไชยา

20  การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช
20  การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช

30  การผลิตพืชผักปลอดภัยโดยใช้ชีวภาพและชีวภัณฑ์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต

ภูเก็ต

 เมืองภูเก็ต

 ถลาง

สุรำษฎร์ธำนี
67    ภูเก็ต  ศวพ.ภูเก็ต

รวม. สวพ.7

 การป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนโดยใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี
20  การป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต และเห็ดเรืองสิรินรัศมี

20  การป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนดดยใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี
20

 พนม 30

 ดอนสัก

20

แผนและหลักสูตรฝึกอบรมเกษตร  (สวพ.7 และเครือข่ำย)

20 การใช้ชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช
 มาตรฐานสินค้าเกษตร GAPและอินทรีย์ การใช้ชีวภัณฑ์และชีวภาพในการผลิตสมุนไพรเพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต

30  การใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีในการผลิตไม้ผลเพ่ือลดต้นทุนการผลิต การใช้ชีวภัณฑ์ในการ
ป้องกันก าจัดโรครางเน่าโคนเน่าทุเรียน และการผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตร

การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช

 การใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีในการผลิตเพ่ือลดต้นทุนการผลิต และการผลิตเงาะคุณภาพตาม
มาตรฐานสินค้าเกษตร

 กะเปอร์

 ละอุ่น

 เกาะสมุย

 ท่าฉาง

รวม ศวพ.ภูเก็ต
68    ระนอง  ศวพ.ระนอง

15,000           

66     ศวพ.สุราษฎ์ธานีสุราษฎร์ธานี  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวโดยใช้การใช้แตนเบียน และการใช้ราเขียวเมตาไรเซียม
ควบคุมด้วงแรดมะพร้าว

65    สุราษฎร์ธานี  สวพ.7 เมืองสุราษฎร์ธานี

 บ้านนาสาร
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 พ้ืนท่ีด ำเนินกำร
 ช่ือ ศพก. เป้ำหมำย (รำย) ช่ือหลักสูตร หัวข้อบรรยำย งบด ำเนินงำน งบบริหำร KPI รวม

แผนและงบประมำณโครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ปีงบประมำณ 2564

งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบจังหวัด ล ำดับ

แผนและหลักสูตรฝึกอบรมเกษตร  (สวพ.7 และเครือข่ำย)

 พรหมคีรี  การใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ในการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           

 การใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ในการผลิตพืช
 การใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ในการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           

20 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  มาตรฐาน GAPกับการจัดการสวนไม้ผลให้มีคุณภาพและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันศัตรูพืช 10,000           1,000             11,000           

 ฉวาง 20 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  มาตรฐาน GAPกับการจัดการสวนไม้ผลให้มีคุณภาพและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           

100 50,000          5,000             55,000           
100 50,000          5,000             55,000           

 เขาพนม  การใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ในการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           
 คลองท่อม  การใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ในการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           

 อ่าวลึก  การใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ในการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           
 การใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ในการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           

 ปลายพะยา  การใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ในการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           
100 50,000          5,000             55,000           
100 50,000          5,000             55,000           

 หัวหิน 20 การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ 10,000           1,000             11,000           
การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           
การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           
การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           
การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           
การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           

120 60,000          6,000             66,000           
การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           
 การใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ในการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           
 การใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ในการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           
การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 10,000           1,000             11,000           

 ละแม 20  การใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ในการผลิตพืช  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวโดยใช้ชีวภัณฑ์ 10,000           1,000             11,000           
100 50,000          5,000             55,000           
220 110,000        11,000          121,000        รวม ศวพ.ชุมพร

ประจวบคีรีขันธ์

20 การใช้สารชีวภัณฑ์และชีวภาพ
20

10,000           1,000             11,000           

กระบ่ี  ศวพ.กระบ่ี

20  การใช้สารชีวภัณฑ์และชีวภาพ
20  การใช้สารชีวภัณฑ์และชีวภาพ

การใช้สารชีวภัณฑ์และชีวภาพ
20 การใช้สารชีวภัณฑ์และชีวภาพ

71    

 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวโดยใช้ชีวภัณฑ์ เมืองชุมพร

ชุมพร

 หลังสวน 20  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมังคุดโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต
20  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์

73    ชุมพร  ศวพ.ชุมพร  ท่าแซะ

 สวี
20

 ทับสะแก 20  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวโดยใช้ชีวภัณฑ์

20  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ

 กุยบุรี 20  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ

 บางสะพาน 20  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ

 ปราณบุรี 20  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผักโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ
 สามร้อยยอด 20  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ

กระบ่ี
รวม ศวพ.กระบ่ี

72    ประจวบคีรีขันธ์  ศวพ.ชุมพร

นครศรีธรรมรำช

20  การจัดการสวนมังคุด และแนวทางในการใช้ปุ๋ยชีวภาพ และชีวภัณฑ์ในการผลิตเพ่ือลดต้นทุน 
และเพ่ิมคุณภาพในการผลิต

รวม ศวพ.นครศรีธรรมรำช

 ลานสกา

20  การจัดการสวนมังคุด และแนวทางในการใช้ปุ๋ยชีวภาพ และชีวภัณฑ์ในการผลิตเพ่ือลดต้นทุน 
และเพ่ิมคุณภาพในการผลิต

20  แนวทางในการใช้ปุ๋ยชีวภาพ และชีวภัณฑ์ในการผลิตเพ่ือลดต้นทุน  และเพ่ิมคุณภาพในการผลิต

70    นครศรีธรรมราช  ศวพ.
นครศรีธรรมราช
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 พ้ืนท่ีด ำเนินกำร
 ช่ือ ศพก. เป้ำหมำย (รำย) ช่ือหลักสูตร หัวข้อบรรยำย งบด ำเนินงำน งบบริหำร KPI รวม

แผนและงบประมำณโครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ปีงบประมำณ 2564

งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบจังหวัด ล ำดับ

แผนและหลักสูตรฝึกอบรมเกษตร  (สวพ.7 และเครือข่ำย)

20 หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 10,000          1,000             11,000           
20 หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 10,000          1,000             11,000           
20 หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 10,000          1,000             11,000           
20 หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 10,000          1,000             11,000           
20 หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 10,000          1,000             11,000           
20 หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 10,000          1,000             11,000           
20 หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 10,000          1,000             11,000           
140 70,000          7,000            77,000          
150 75,000           7,500             82,500           
100 50,000           5,000             55,000           
120 60,000           6,000             66,000           
120 60,000           6,000             66,000           
120 60,000           6,000             66,000           
65 32,500           3,250             35,750           
240 120,000          12,000            132,000         
100 50,000           5,000             55,000           
1015 507,500        50,750          558,250        

รวมงบประมำณ ศวพ.พังงำ
รวมงบประมำณ ศวพ.นครศรีธรรมรำช

รวมงบประมำณ ศวพ.กระบี
รวมงบประมำณ ศวพ.ระนอง
รวมงบประมำณ ศวพ.ภูเก็ต
รวมงบประมำณ ศวพ.ชุมพร

รวมงบประมำณ ศวพ.รำษฏร์ธำนี
รวม

รวมงบประมำณ สวพ.7 

ศวพ.ชุมพร

รวม กิจกรรมอบรมสำวัตรเกษตรอำสำ สวพ.7

สวพ.7 (กลุ่มควบคุม พรบ.)
ศวพ.พังงำ

ศวพ.นครศรีธรรมรำช
ศวพ.กระบี

ศวพ.ระนอง

ศวพ.ภูเก็ต
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 ช่ือ ศพก. (เป้าหมาย) ช่ือหลักสูตร  หัวข้อบรรยาย งบด าเนินงาน งบบริหาร KPI รวม

มะนัง 30           การจัดการสวนปาล์มน ้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการป้องกันก้าจัดโรคและแมลงศัตรูปาล์มน ้ามัน 15,000           1,500            16,500       
30           เทคโนโลยีการผลิตจ้าปาดะอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการตัดแต่งก่ิง แต่งผลการใช้ปุ๋ยชีวภาพ การป้องกันก้าจัดโรคแมลง 15,000           1,500            16,500       

ละงู 30           การจัดการสวนปาล์มน ้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการป้องกันก้าจัดโรคและแมลงศัตรูปาล์มน ้ามัน 15,000           1,500            16,500       
30           การจัดการสวนปาล์มน ้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการป้องกันก้าจัดโรค 15,000           1,500            16,500       

120        60,000          6,000           66,000      
120        60,000          6,000           66,000      

กงหรา 20           การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิการผลิตพืช  การเพ่ิมประสิทธิการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าว 10,000           1,000            11,000       
ควนขนุน 20           การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิการผลิตพืช  การเพ่ิมประสิทธิการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าว 10,000           1,000            11,000       
ป่าพะยอม 20           การจัดการสวนปาล์มน ้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ  เทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน ้ามันท่ีถูกต้องเหมาะสม 10,000           1,000            11,000       
เมืองพัทลุง 20           การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิการผลิตพืช  การเพ่ิมประสิทธิการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าว 10,000           1,000            11,000       
ศรีบรรพต 20           การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิการผลิตพืช  การเพ่ิมประสิทธิการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าว 10,000           1,000            11,000       

100        50,000          5,000           55,000      
100        50,000          5,000           55,000      

76    ตรัง ศวพ.ตรัง เมืองตรัง 15            เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสดอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวาน 7,500             750               8,250         

15          7,500            750             8,250       

จะนะ 30           เทคโนโลยีการผลิตพืชผสมผสาน  การเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตพืชผสมผสาน 15,000           1,500            16,500       
ควนเนียง 30           เทคโนโลยีการผลิตพืชผสมผสาน  การเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตพืชผสมผสาน 15,000           1,500            16,500       
นาหม่อน 30           เทคโนโลยีการผลิตพืชผสมผสาน  การเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตพืชผสมผสาน 15,000           1,500            16,500       
สะบ้าย้อย 30           เทคโนโลยีการผลิตพืชผสมผสาน  การเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตพืชผสมผสาน 15,000           1,500            16,500       

เทพา 30           เทคโนโลยีการผลิตพืชผสมผสาน  การเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตพืชผสมผสาน 15,000           1,500            16,500       
 คลองหอยโข่ง 30           เทคโนโลยีการผลิตพืชผสมผสาน  การเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตพืชผสมผสาน 15,000           1,500            16,500       

180        90,000          9,000           99,000      
180        90,000          9,000           99,000      

รือเสาะ 30           เทคโนโลยีการผลิตลองกองอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตลองกอง 15,000           1,500            16,500       
บาเจาะ 35           เทคโนโลยีการผลิตลองกองอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลองกองคุณภาพ 17,500           1,750            19,250       
ศรีสาคร 30           เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน 15,000           1,500            16,500       
ระแงะ 30           เทคโนโลยีการผลิตลองกองอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตลองกอง 15,000           1,500            16,500       
จะแนะ 30           การจัดการสวนปาล์มน ้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ามัน 15,000           1,500            16,500       

155        77,500          7,750           85,250      

75    

77    สงขลา ศวพ.สงขลา

 ศวพ.รือเสาะ

ล าดับ  จังหวัด
 หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

พ้ืนท่ีด าเนินการ

นราธิวาส78    

ศวพ.พัทลุง พัทลุง

รวม ศวพ.รือเสาะ

รวม ศวพ.พัทลุง

ตรัง

รวม ศวพ.สงขลา

74    สตูล  ศวพ.สตูล

พัทลุง

สตูล
 รวม ศวพ.สตูล

สงขลา

ควนโดน

แผนและงบประมาณการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564
แผนและหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร  (สวพ.8 และเครือข่าย) งบประมาณ

ท่าแพ
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 ช่ือ ศพก. (เป้าหมาย) ช่ือหลักสูตร  หัวข้อบรรยาย งบด าเนินงาน งบบริหาร KPI รวม
ล าดับ  จังหวัด

 หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

พ้ืนท่ีด าเนินการ

แผนและงบประมาณการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564
แผนและหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร  (สวพ.8 และเครือข่าย) งบประมาณ

เจาะไอร้อง 30           เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน 15,000           1,500            16,500       
สุไหงปาดี 30           เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน 15,000           1,500            16,500       

แว้ง 30           เทคโนโลยีการผลิตทมังคุดคุณภาพ  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมังคุด 15,000           1,500            16,500       

30           การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิการผลิตพืช  การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตลองกอง 15,000           1,500            16,500       
120        60,000          6,000           66,000      
275        137,500        13,750         151,250    

15           เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสดอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดคุณภาพ 7,500             750               8,250         

 ปะนาแระ 30           เทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวแกง 15,000           1,500            16,500       

 แม่ลาน 30           เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสดอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวานคุณภาพ 15,000           1,500            16,500       

 ยะรัง 20           เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสดอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวานคุณภาพ 10,000           1,000            11,000       

15           เทคโนโลยีการผลิตลองกองอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลองกอง 7,500             750               8,250         

20           เทคโนโลยีการผลิตทมังคุดคุณภาพ  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมังคุด 10,000           1,000            11,000       

 ทุ่งยางแดง 20           เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสดอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวานคุณภาพ 10,000           1,000            11,000       

150        75,000.00      7,500.00       82,500.00  
150        75,000.00      7,500.00       82,500.00  

30           การป้องกันก้าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน  การป้องกันก้าจัดโรคและแมลงศัตรูทุเรียนโดยวิธีผสมผสาน 15,000           1,500            16,500       

30           การป้องกันก้าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน  การป้องกันก้าจัดโรคและแมลงศัตรูทุเรียนโดยวิธีผสมผสาน 15,000           1,500            16,500       
30           การป้องกันก้าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน  การป้องกันก้าจัดโรคและแมลงศัตรูทุเรียนโดยวิธีผสมผสาน 15,000           1,500            16,500       
30           การป้องกันก้าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน  การป้องกันก้าจัดโรคและแมลงศัตรูทุเรียนโดยวิธีผสมผสาน 15,000           1,500            16,500       

120        60,000.00      6,000.00       66,000.00  
120        60,000.00      6,000.00       66,000.00  
20           หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 10,000.00      1,000            11,000       
20           หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 10,000.00      1,000            11,000       
20           หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 10,000.00      1,000            11,000       
20           หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 10,000.00      1,000            11,000       
20           หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 10,000.00      1,000            11,000       
20           หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 10,000.00      1,000            11,000       
20           หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 10,000.00      1,000            11,000       
20           หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา 10,000.00      1,000            11,000       

                                                                                                                  -   80,000          8,000           88,000      

ศวพ.ยะลา

รวม กิจกรรมอบรมสาวัตรเกษตรอาสา สวพ .8

สุไหงโก-ลก

ศวพ.พัทลุง
ศวพ.สงขลา
ศวพ.สตูล

ศวพ.ปัตตานี

 กะพ้อ

เบตง

มายอ

หนองจิก

ธารโต

 กรงปินัง

รวม ศวพ.ยะลา

 ศวพ.นราธิวาส79    

รวม ศวพ.นราธิวาส

80    ปัตตานี  ศวพ.ปัตตานี

ยะลา

ยะลา  ศวพ.ยะลา

รวม ศวพ.ปัตตานี

81    

ปัตตานี

นราธิวาส

สวพ.8 (กลุ่มควบคุม พรบ.)
ศวพ.นราธิวาส

ศวพ.ตรัง

บันนังสตา

นราธิวาส
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 ช่ือ ศพก. (เป้าหมาย) ช่ือหลักสูตร  หัวข้อบรรยาย งบด าเนินงาน งบบริหาร KPI รวม
ล าดับ  จังหวัด

 หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

พ้ืนท่ีด าเนินการ

แผนและงบประมาณการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564
แผนและหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร  (สวพ.8 และเครือข่าย) งบประมาณ

20           10,000           1,000            11,000       
140         70,000           7,000            77,000       
35           -                                                                                                                       17,500           1,750            19,250       

120         60,000           6,000            66,000       
200         100,000          10,000          110,000     
140         70,000           7,000            77,000       
170         85,000           8,500            93,500       
140         70,000           7,000            77,000       
155         77,500           7,750            85,250       

1,120      560,000        56,000         616,000    รวม
รวมงบประมาณ ศวพ.รือเสาะ

รวมงบประมาณ สวพ.8 
รวมงบประมาณ ศวพ.นราธิวาส

รวมงบประมาณ ศวพ.ตรัง
รวมงบประมาณ ศวพ.พัทลุง
รวมงบประมาณ ศวพ.สงขลา
รวมงบประมาณ ศวพ.สตูล

รวมงบประมาณ ศวพ.ปัตตานี
รวมงบประมาณ ศวพ.ยะลา
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายงานผล ปีงบประมาณ 2564 

286



2. ข้อเสนอโครงการและงบประมาณ ปี 64  
ส านักงบประมาณอนุมัติข้อเสนอโครงการและงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายงานผล ปีงบประมาณ 2564 
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

และ กิจกรรมการขับเคลื่อนผลงานวิจยัสู่การใช้ประโยชน์  
โครงการ หมายถึง ส่วนหนึ่งของแผนงานที่จดัท าขึ้นอย่างมีระบบ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม ที่ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนนิงาน และคาดหวังว่าจะได้รบัผลตอบแทนที่คุ้มค่า มี

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดในการด าเนินงาน และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ต้องถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 4 ฉบับ (พ.ร.บ. วิธีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. การเงินการคลังของรฐั พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. จัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561) มีความสอดคล้องกบัภารกจิชาต ิยุทธศาสตร์ มีความเร่งดว่น และติดตามประเมินผลได้ โครงการของส่วนราชการไดแ้ก ่โครงการบูรณาการ 

โครงการตามยุทธศาสตร ์โครงการตามนโยบาย  

3. โครงการระดับกรม 
อธิบดีอนุมัติโครงการ แผนงานและงบประมาณ ประจ าปี 
/ฝึกอบรมท่ีมีบุคลากรภายนอกในภาพรวมของกรม  

4. โครงการระดับหน่วยงาน 
• หน่วยงานตรวจกิจกรรมและงบประมาณโครงการท่ี 
กรมอนุมัติ และจัดท าโครงการระดับหน่วยงานใหส้อดคล้องท่ี
กรมอนุมัติ 

โครงการประกอบด้วย ชื่อโครงการ หลักการเหตุผล 
วัตถุประสงค์ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม
ด าเนินงานหรือวิธีด าเนินงาน แผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย
การด าเนินงาน งบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงาน ผล
ที่คาดว่าจะได้รับ การติดตามประเมินผล  
* งบประมาณต้องมีงบด าเนินงานตามกิจกรรมและงบ
บริหารโครงการ (วัสดุส านักงาน วัสดุยานพาหนะ ค่า
ซ่อมแซมยานพาหนะ หรือระบุสิ่ งที่ เกี่ยวข้องที่ ใช้
ด าเนินงานในโครงการ) การอนุมัติใช้งบประมาณต้อง
ระบุรายละเอียดการใช้ให้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
* กรณีโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากการ
ด า เนินงานที่บรรลุวัตถุ ประสงค์แ ล้ว  สามารถ
เปล่ียนแปลงได้ดังนี ้
1. การโอนงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกัน 
(อ านาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม)  
2. การโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามแผนงาน เช่น 
      2.1 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 
(อ านาจ ผอ.ส านักงบประมาณ) 
      2.2 งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ 
(อ านาจของรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล) 
      2.3 งบประมาณรายจ่ายแผนงานยุทธศาสตร์ 
(อ านาจของ รมว.กษ) 

5. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
•โครงการระดับหน่วยงาน กิจกรรมและงบประมาณ
ระดับหน่วยงาน หลักสูตรฝึกอบรมได้รับการอนุมัติจาก  
ผู้มีอ านาจทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
•ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท่ีระบุในโครงการ 

6. รายงานผลการด าเนินงาน หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน 
1. รายงานผล อบรม/เสวนา/ขยายผลเทคโนโลยี (Field day) รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม
ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 23  วิธีรายงาน ผู้รับผิดชอบจัดท า
รายงานผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้มีอ านาจท่ีอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมให้เห็นชอบ แล้วส่งส าเนาให้หัวหน้าโครงการ 
เพื่อหัวหน้าโครงการสรุปรายงานผลในภาพรวมโครงการ 
2. รายงานผล เชิงปริมาณ หัวหน้าโครงการรายงานแผน-ผล ในระบบ Scorecards cockpit ตัดยอดทุก 
วันท่ี 25 ของทุกเดือน   
3. รายงานผล เชิงคุณภาพ หัวหน้าโครงการรายงานผลตามแบบรายงานท่ีก าหนด โดยรายงานรอบ  
6 เดือน (ภายในวันท่ี 15 เมษายน 2564) และ 12 เดือน (ภายใน 15 ตุลาคม 2564) แนบไฟล์รายงานผ่าน
ระบบ Scorecards cockpit 
4.ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน/หัวหน้าโครงการ รายงานความก้าวหนา้ให้ผู้มีอ านาจทีอ่นุมตัิโครงการระดับหน่วยงานทราบเป็นระยะ 

7. การประเมินผลผลสัมฤทธ์ิโครงการ  
กผง. สรุปเสนอกรมเพื่อใช้ก าหนดนโยบายหรือวางแผนในปีถัดไป 

ขออนุมัติปรับแผน 
จากกรมฯ 

อธิบดอีนุมัติการปรับแผน 

กรณี ด าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหลัก 

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ระบุในโครงการ 

ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 

1. ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
2. เสนอแผน/โครงการและงบประมาณ ปีถัดไป 
เพื่อใช้เป็นแนวทางพิจารณาจัดท าแผนและงบประมาณในปีถัดไป  

กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ ระยะเวลา 

# ต.ค. ปี 63 

# ต.ค.-พ.ย. 
ปี 63 

# พ.ย. ปี 63 

# พ.ย. 63-
ก.ย. 64 

# พ.ย. 63-
ก.ย. 64 

#. ก.ย.- พ.ย 
ปี 64 

# ส.ค. ปี 63 ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
/ผู้บริหาร/ผชช. /กผง. 

ผู้บริหารกรม 

กผง. จัดท าโครงการเสนอ 
อธก. อนุมัติ และ กผง. 
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
จัดท าโครงการระดับหนว่ยงาน
ให้สอดคล้องที่กรมอนมุัติ  

ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการ
ระดับหน่วยงาน หลักสูตร
อบรม/กิจกรรมและ
งบประมาณ ขออนุมัติจากผู้มี
อ ำนำจที่ได้รับมอบหมำย  

-ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
รายงานผล 
-หัวหน้าโครงการฯ รายงาน
ผล เชิ งปริ มาณและ เชิ ง
คุณภาพ 

กผง. สรุปผลความก้าวหน้า
และผลงานสิ้นสุดเสนอ อธก. 
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2. ข้อเสนอโครงการและงบประมาณ ปี 64  
ส านักงบประมาณอนุมัติข้อเสนอโครงการและงบประมาณ 

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการของส่วนราชการ 
โครงการการจดัท าตัวชี้วดัระดบัความส าเรจ็ของการน าผลงานวิจยัสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชพีเกษตรกรทีไ่ด้รบัการชว่ยเหลือตาม
โครงการจัดที่ดนิท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และโครงการการยกระดับคุณภาพความปลอดภัยในการผลิตพืชผัก (ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี และคื่นช่าย) เพื่อเข้าสู่ตลาด Modern Trade 

โครงการ หมายถึง ส่วนหน่ึงของแผนงานท่ีจัดท าขึ้นอย่างมีระบบ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม ท่ีต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน และคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า 
มีจุดเร่ิมต้นและสิ้นสุดในการด าเนินงาน และมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ต้องถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 4 ฉบับ (พ.ร.บ. วิธีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. 
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561) มีความสอดคล้องกับภารกิจชาติ ยุทธศาสตร์ มีความเร่งด่วน และติดตามประเมินผลได้ โครงการของส่วนราชการได้แก่ 
โครงการบูรณาการ โครงการตามยุทธศาสตร์ โครงการตามนโยบาย  

3. โครงการระดับกรม 
อธิบดีอนุมัติโครงการ แผนงานและงบประมาณ ประจ าปี 
/ฝึกอบรมท่ีมีบุคลากรภายนอกในภาพรวมของกรม  

4. โครงการระดับหน่วยงาน 
• หน่วยงานเสนอปรับกิจกรรมและงบประมาณในโครงการ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับท่ีกรมอนุมัติ (ถ้ามี) 

โครงการประกอบด้วย ชื่อโครงการ หลักการเหตุผล 
วัตถุประสงค์ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม
ด าเนินงานหรือวิธีด าเนินงาน แผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย
การด าเนินงาน งบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงาน ผล
ที่คาดว่าจะได้รับ การติดตามประเมินผล  
* งบประมาณต้องมีงบด าเนินงานตามกิจกรรมและงบ
บริหารโครงการ (วัสดุส านักงาน วัสดุยานพาหนะ ค่า
ซ่อมแซมยานพาหนะ หรือระบุสิ่ งที่ เกี่ยวข้องที่ ใช้
ด าเนินงานในโครงการ) การอนุมัติใช้งบประมาณต้อง
ระบุรายละเอียดการใช้ให้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
* กรณีโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากการ
ด า เนินงานที่บรรลุวัตถุ ประสงค์แ ล้ว  สามารถ
เปล่ียนแปลงได้ดังนี ้
1. การโอนงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกัน 
(อ านาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม)  
2. การโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามแผนงาน เช่น 
       2.1 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 
(อ านาจ ผอ.ส านักงบประมาณ) 
      2.2 งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (อ านาจของ
รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล) 

5. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
• ผอ.ศูนย/์สถาบัน/ส านัก/สวพ.1-8 อนุมัติให้ด าเนินงาน
ตามกิจกรรมและงบประมาณ 
• โครงการด าเนินงานต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานท่ี
ระบุในโครงการ 

6. รายงานผลการด าเนินงาน ผอ.หน่วยงาน/หัวหน้าโครงการ/กผง. 
1. รายงานผล อบรม/เสวนา รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรมภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการ
ฝึกอบรม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 23  วิธีรำยงำน ผู้รับผิดชอบจัดท าสรุปผลการประเมินผลการฝึกอบรม
รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ  
2. รายงานผล เชิงคุณภาพ หัวหน้าโครงการฯ รายงานผลตามแบบรายงานท่ีก าหนด โดยรายงานรอบ     
6 เดือน (ภายในวันท่ี 30 มีนาคม 2564) และ 12 เดือน (ภายใน 30 กันยายน 2564) ส่งทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ apr.doa@gmail.com และส่งแบบรายงานให้กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 
กองแผนงานและวิชาการ ตามมาภายหลัง 
4. ผู้รับผิดชอบต้องรายงานความก้าวหน้าต่อหัวหน้าส่วนราชการทราบเป็นระยะ 

7. การประเมินผลผลสัมฤทธ์ิโครงการ  
กผง. สรุปเสนอกรมฯ เพื่อใช้ก าหนดนโยบายหรือวางแผนในปีถัดไป 

ทบทวนและเสนอขอปรับ
แผนการด าเนินงาน 

ผู้มีอ านาจอนุมัติการปรับแผน 
กรณี ด าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามแผน 

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ระบุในโครงการ 

ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 

1. ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
2. เสนอแผน/โครงการและงบประมาณ ปีถัดไป 
เพื่อใช้เป็นแนวทางพิจารณาจัดท าแผนและงบประมาณในปีถัดไป  

กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ ระยะเวลา 

# ต.ค. ปี 63 

# พ.ย. ปี 
63 

# พ.ย.-ธ.ค. 
ปี 63 

# พ.ย. 63 -
ก.ย.  64 

# ธ.ค. 63 -
ต.ค. 64 

# ม.ค.-ก.ย. 
ปี 64 

# ต.ค. ปี 63 ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
/ผู้บริหาร/ผชช. /กผง. 

ผู้บริหารกรม 

กผง. จัดท าโครงการเสนอ 
อธก. อนุมัติ และแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
ปรับให้สอดคลอ้งที่กรมอนุมัติ 

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
ขออนุมัติหลักสูตรอบรม/
กิจกรรมและงบประมาณ กับ 
ผอ. เพ่ือด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
รายงานผลความก้าวหน้า/
ผลงานสิ้นสุดเสนอ ผอ./
หัวหน้าโครงการฯ/ กผง. 

กผง. สรุปผลความก้าวหน้า
และผลงานสิ้นสุดเสนอ อธก. 
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ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบ 
เพื่อร่วมกิจกรรมจัดท าแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 

โครงการ.................................................................................................. 
ปีงบประมาณ 2564 

โดย 
หน่วยงาน.................................................................. .......................................................... 

วันที่.............เดือน..................................................... พ.ศ. ............... 
ณ............................................................................................................. ............................................................   

ต าบล.............................................. อ าเภอ............................................. จังหวัด................ ................................... 
1.ชื่อ-สกุล (นาย, นาง, นางสาว).............................................................................................................................. .....  
หมายเลขบัตรประชาชน......................................................................................................... .... อายุ..............ปี  
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก)……………………….……………………………………………………………………………………………  
เลขที…่………………………หมู่ที่…………ต าบล.......................................................... อ าเภอ...............................................  
จังหวัด................................................................................ รหัสไปรษณีย์............................. .......................................  
โทรศัพท…์…………………………………  โทรสาร…………………………………….  โทรศัพท์มือถือ……………………………  
2.วุฒิการศึกษา.................................................................  
3. อาชีพ.......................................................................................................................... ......................  
4.ขา้พเจ้าเป็นเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการ............................................................................................  
พ้ืนที่........................................................................................................ .....................................................................  
5.ข้าพเจ้าผ่านการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตพืชที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  ภายใต้ โครงการ
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
       ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบเพ่ือร่วมกิจกรรมจัดท าแปลงต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุข้างต้น
เป็นความจริง หากได้รับการคัดเลือกข้าพเจ้ายินดีให้ใช้พ้ืนที่ของข้าพเจ้าเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตพืช พร้อมจะเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจ ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
ค าแนะน าการปฏิบัติงานจากเจา้หนา้ที่ของกรมวิชาการเกษตร และเงื่อนไขของโครงการทุกประการ  
 
 

ลงชื่อ …………………………………………………….. ผู้สมัคร  
                                                                         (……………………………………………………..)  

                                                                       ……..…./…………../…………  
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แบบประเมินกลาง ปีงบประมาณ 2564 
ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลย ี

จากกรมวิชาการเกษตร  
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
หน่วยงาน...................................................................... ..................................................................................... 
โครงการ.......................................................................................................................................... ................... 
หลักสูตรที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้.............................................................................. ...................................... 
 

ส าหรับผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ          ชาย              หญิง  
2. อายุ...................ปี 
3. ระดับการศึกษา  (  ) ประถม  (  ) มัธยม  (  ) ปวช./ปวส.  (  ) ปริญญาตรี  (  ) ปริญญาโท 
4. อาชีพของท่าน  (  ) เกษตรกร  (  ) ข้าราชการ  (  ) เอกชน  (  ) รับจ้าง  (  ) อื่นๆ....................................... 
5. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  (  ) 1 คน  (  ) 2 คน  (  ) 3 คน  (  ) 4 คน  (  ) 5 คน  (  ) > 5 คนข้ึนไป 
6. จ านวนแรงงานภาคการเกษตรของครัวเรือน  (  ) 1 คน  (  ) 2 คน  (  ) 3 คน  (  ) > 3 คนข้ึนไป 
7. มีพ้ืนที่ท าการเกษตร  (  ) เป็นของตนเอง............ไร่  (  ) เช่า.............ไร่ ราคาเช่าต่อไร่ต่อปี...................บาท 
8. รายได้เฉลี่ย/เดือน (บาท)  (  ) < 10,000  (  ) 10,000 – 20,000  (  ) 20,000 – 30,000    
                (  ) 30,000 – 40,000  (  ) 40,000 – 50,000  (  ) >50,000 

ส่วนที่ 2 ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ 
1. ท่านได้รับความรู้ในเรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
  (  ) พันธุ์พืช  (  ) การเตรียมดิน  (  ) การปลูก 
  (  ) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (  ) การใช้ปุ๋ยเคมี   (  )การให้น้ า 
  (  ) การตัดแต่งกิ่ง (  ) การปลูกพืชแซม  (  ) การป้องกันก าจัดโรคแมลง 
  (  ) การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
  (  ) อื่นๆ (ระบุ)....................................................................... ................................................... 
2. ท่านน าความรู้เรื่องใดบ้างที่น าไปปฏิบัติ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
  (  ) พันธุ์พืช  (  ) การเตรียมดิน  (  ) การปลูก 
  (  ) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (  ) การใช้ปุ๋ยเคมี   (  )การให้น้ า 
  (  ) การตัดแต่งกิ่ง (  ) การปลูกพืชแซม  (  ) การป้องกันก าจัดโรคแมลง 
  (  ) การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
  (  ) อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................ .............. 
3. เหตุใดจึงไม่น าความรู้ไปปฏิบัติ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
  (  ) สภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (  ) วิธีการปฏิบัติยุ่งยาก (  ) แรงงานไม่เพียงพอ 
  (  ) ไม่มีวัสดุอุปกรณ์  (  ) ต้องใช้เวลามาก (  ) เงินทุนไม่เพียงพอ 
  (  ) อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................................................... 
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4. ท่านต้องการความรู้เพ่ิมเติมอะไรอีกบ้างด้านการเกษตรที่นอกเหนือจากท่ีระบุด้านบน 
...................................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................... ........................................
........................................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................... ...............................................................................................  
 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจและการยอมรับเทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตร 
1. ความพึงพอใจและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตร 

กิจกรรม 
ความพึงพอใจและการยอมรับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
พันธุ์พืช      
การเตรียมดิน      
การปลูก      
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์      
การใช้ปุ๋ยเคมี      
การให้น้ า      
การตัดแต่งกิ่ง      
การปลูกพืชแซม      
การป้องกันก าจัดโรคแมลง      
การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการ 
เก็บเก่ียว 

     

2. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช 

กิจกรรม 
ความพึงพอใจและการยอมรับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
เนื้อหาและความรู้ที่เข้าใจง่าย      
เจ้าหน้าที่มีความรู้ และถ่ายทอดได้ดี      
วิธีการถ่ายทอดและการให้ความรู้      
เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วม      
ความรู้ที่ถ่ายทอดตรงตามความต้องการ      
สถานที่ที่จัดกิจกรรม      
ช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรม      
การเข้าติดตามผลของเจ้าหน้าที่      
การให้ความคิดเห็นและค าแนะน า      
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ....................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
.......................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................ ............................................. 
..................................................................................... ........................................................................................  
 

..ขอบคุณค่ะ/ครับ.. 
 

 
หมายเหตุ : หน่วยงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 
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ในความรับผิดชอบของ 
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