
 

 

 

คู�มือปฏิบัติงานป� 2563 

โครงการ ส�งเสริมและสร�างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 

กิจกรรม ส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม� 
แผน ปรับโครงสร�างเศรษฐกิจฐานราก 

 

 

 

กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
กรมปศุสัตว2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ2 

พฤศจิกายน 2562 
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แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563 

โครงการ : ส่งเสรมิและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและ
นอกภาคเกษตร  

กิจกรรม ส่งเสรมิเกษตรทฤษฎีใหม ่

แผนงานกรมปศุสัตว์  

ปี2563 

ผู้น า/เกษตรกรเครือข่าย/
ตัวแบบปศุสัตว์ 

500/10,000/10,000 

พัฒนาผลิตภัณฑ์/ตลาด/
การบริการของเครือข่าย 
500 แห่ง/รายได้250 ลบ 

เวทีผู้น า/เครือข่าย/เวที
3/5 ประสาน/ฐานข้อมูล

Digital/สื่อPR  

ส าดับขั้น 
การพัฒนา 

กระบวนการพัฒนา 

ผลลัพธ์ 
การพัฒนา 

สร้างคน 

ผู้น า (Leader) 

กลุ่มเกษตรกร(Team) 

Food Security 

สร้างธุรกิจ 

สินค้าและบริการ(VRIO) 

กลไกการตลาด(4P) 

Local Economy 

สร้างความเข้มแข็ง 

เครือข่ายธุรกิจสนิค้า
และบริการ(SCM) 

เครือข่ายผู้บริโภค(CEM) 

Sustainable 

กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่ 

พัฒนาเจ้าหน้าที/่สร้างระบบติดตามให้ค าแนะน า/รายงาน/ประชาสัมพันธ์ทุกชอ่งทาง 
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จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
เครือข่าย 

 

 

การสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต/พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 

 

การประสานอ านวยการ/
ติดตาม 

 
 

การประชาสัมพันธ์/สร้างการ
รับรู้ 

 

 

กพก. /เขต/ปศจ./ปศอ. ปศจ./ปศอ. กพก./เขต/ปศจ./ปศอ. กพก./เขต/ปศจ./ปศอ. 

27,640,000 บาท 17,500,000 บาท 3,090,300 บาท 6,090,600 บาท 

งบประมาณกรมปศุสัตว์ 54,320,900 บาท 

กรอบการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เครอืข่าย500แห่ง/10,000ราย 
เวที 1,000 ครั้ง  

รายได้/ปี 25,000 บาท/ราย 
500,000บาท/กลุ่ม 

ตัวแบบปศุสตัว์ระดบัต าบล 
10,000 ราย 

เกษตรกรได้รบัการดูแล 
210,000 ราย 

พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยนื 
52,500 ไร่ 

ตลาด/สือ่ 5,000เรื่อง/
แผน่พับ info 50,000
ชิ้น/Digital Platform 

10,501 ชุด รายการวิทยุ 
you tube  

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย/พื้นท่ีด าเนินการ    หน่วยงานหลัก 

1 ส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาบริหารจดัการ
กิจกรรมการผลิต การใช้ทรัพยากร การตลาด เพื่อสร้างอาหารและรายได้และท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย และสร้างผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง/start up 
3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Digital มาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการทางการผลิต การตลาด และการประชาสัมพันธ์ 

- เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้ังแต่
ปี 2560 - 2562 จ านวน  210,000 ราย  
- พื้นท่ีเกษตรของเกษตรกร 52,500 ไร่ 

กษ/กปศ./หน่วยงาน
ร่วมบูรณาการ 

แผนการด าเนนิงาน/เป้าหมาย/ตัวชีวัด 

รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

1 ส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่(ราย) 210,000 

2. สรา้งผู้น าเศรษฐกิจพอเพียง / start up (คน) 500 

3. สรา้งกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร (กลุ่ม/ราย) 501/10,000 

4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  3/5 ประสานในพ้ืนท่ี (ครั้ง)  1,000 

5. สรา้งตัวแบบด้านปศุสัตว์ (ราย) 10,000 

6. พัฒนา Digital platform บริหารจัดการผลผลิต ความรู้ การตลาด 
ประชาสัมพันธ์ (ชุด) 

501 

โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ 

ผลสัมฤทธิ ์ เป้าหมาย 

1. เกษตรกรและกลุ่มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติ 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมยั่งยืน 52,500 ไร่ 
ลดรายจ่าย 210,000 คน 

2. ได้ผู้น าผู้น าเศรษฐกิจพอเพียง(คน) เครือข่ายเข้มแข็ง 500 แห่ง/start up 

3.ได้เครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้น 1 – 2  
10,000 ราย 

รายได้ 25,000บาท/ราย 
500,000บาท/เครือข่าย 

4. เกิดเวทีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เกิดการเรียนรู้/แก้ปัญหา/พัฒนา/เข้มแข็ง 

5. ได้เกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้านปศุสัตว์  ธนาคารอาหาร 10,000 แห่ง 

6. ได้ฐานข้อมลูและระบบบริหารจัดการ Digital  ประสิทธิภาพการบริการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม


แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม



ประเภท  เบี้ยเลี้ยง  น้ ามัน  อบรม  จ้างเหมา  โฆษณา  เกษตร  รวม  
งบประมาณ  1,628,700 1,461,600 27,640,000 2,500,000 3,590,600 17,500,000 54,320,900 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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แผนการปฏิบัติงานบูรณาการกรมปศุสัตว์ 
ปัญหา ความยากจน 
และการกระจายรายได้ 

ส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม ่

ตัวแบบความส าเร็จระดับครัวเรือน รายได้ พ้นขีดความยากจน 
ตัวแบบระดับชุมชนเครือข่ายเข้มเข็ง/พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : เติมความรู้ให้โต มีคุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกัน ก ากับความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผลท าใหย้ั่งยืน 

1.สร้างข้อมูลในระบบ digital 500ชุด ที่เป็นปัจจุบัน 
2.สร้างผลิตภัณฑ์VRIOของเครือข่ายตามหลัก Demand/Supply  
3.บริหารจัดการเครือข่าย/ตลาด/พัฒนาคุณภาพ/สร้างนวัตกรรม 
4.ส่งเสริมคนในชุมชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ 

เกษตรกรเครือข่าย 
10,000ราย 

ฝึกอบรมผู้น า/ติดตามการด าเนินงาน/เป็นพี่เล้ียง เขต 9 

ปศุสัตว์จังหวัด 
77 

ปศุสัตว์อ าเภอ 
882 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ/์หน่วยงานในสังกัด/กรมปศุสตัว ์

ผู้น า 500 คน 
ชุมชน 500 แห่ง 

ช่วยผู้น าสร้างเครือข่าย/ค้นหาทรัพยากร/จัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากร/ข้อมูลบุคคลของสมาชิก/
ค้นหา VRIOจากทรัพยากรท่ีมี/จัดท าแผนผลิต
ผลิตภัณฑ์/แผนการตลาด/สร้างตัวแบบปศุสัตว์  

ด าเนินการผลิตตามแผน/บันทึกข้อมูลการขาย
ผลผลิตในแปลงของสมาชิกรายบุคคล/บันทึก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ VRIO จ านวนผลิต/จ านวนขาย/
ยอดรายรับ/ค่าใช้จ่าย/จัดเทวีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผลิตภัณฑ์ VRIO  
500 ชนิด 

ตัวแบบปศุสัตว์ 
10,000ราย 

ผู้น า 500 คน 
เวที3/5ประสาน

1,000 คร้ัง 
อบรมผลิตภัณฑ์

1,500 คร้ัง 
ส่งเสริมผลิตสัตว์

พื้นเมือง 

เลือกผู้น าต้นแบบ 

ผลิตสื่อความรู้
ประชาสัมพันธ์ 
210,000 ราย 
บริหารข้อมูล

เครือข่าย 

ถอดบทเรียน/share  
 

-บริหารเครอืข่าย 
500 แห่ง/ตดิตาม 
-จัดเก็บข้อมูลการ
ผลติ การจ าหน่าย 
-จัดเวทีเครือข่าย
ผู้น า/แสดง
ผลติภณัฑ ์
-พฒันาความรู้/
จนท. 
-พฒันาช่องทาง
บรกิารอืน่ๆ  

กพก. 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
ปัญหา ความยากจน 
และการกระจายรายได้ 

ส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม ่

ตัวแบบความส าเร็จระดับครัวเรือน รายได้ พ้นขีดความยากจน 
ตัวแบบระดับชุมชนเครือข่ายเข้มเข็ง/พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน 

ตัวแบบเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม ่

เครือข่าย
เข้มแข็ง 

ตัวแบบ
ปศุสัตว์ 

ตัวแบบ
ข้าว 

ตัวแบบ
พืชผัก 

ตัวแบบ
พืชไร่  

ตัวแบบ
พืชสวน 

ตัวแบบ
ประมง 

ผู้น า 
1 คน 

เกษตรกรเครือข่าย 
20ราย 

รายได้/ปี 
25,000บาท/ราย 
500,000บาท/
เครือข่าย 

เกษตรกรตัวแบบเกษตรกรทฤษฎีใหม ่

รายได้เข้าสู่ชุมชน 
500 แห่ง/ปี 
250 ล้านบาท 
พึ่งตนเอง/ยั่งยืน 

ผู้น า 
500 คน 

เกษตรกรเครือข่าย 
10,000ราย 

ผลิตภัณฑ์ VRIO  
1 ชนิดอย่างน้อย 

ผลิตภัณฑ์ VRIO  
500 ชนิด 

เกษตรกรในโครงการ 210,000 ราย 
210,000 

ราย 

เรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงใน
แปลงทฤษฎี

ใหม่ของตนเอง 

มีผลผลิตพอกินใน
ครัวเรือน 

500
เครือข่าย 

10,000

ราย 

ลดรายจ่าย
ครัวเรือน 
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แผนงาน ปี 2562 ปี 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.พัฒนาผู้น าเครือข่าย 
- ประชาสัมพันธ์รบัสมัครคัดเลือกเกษตรกรผู้น า  
- ฝึกอบรมผู้น าเครือข่าย 
- ติดตามการน าเครือข่าย 
2.พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย 
-ครั้งที่ 1 
-ครั้งที่ 2 
-ครั้งที่ 3 

3.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แกเ่กษตรกรตัวแบบ 
-คัดเลือก 
-ให้ความรูป้รบัระบบการเลี้ยง 
-ส่งเสริมการท าอาหารหมัก 
-ธนาคารอาหารปลอดภัยชุมชน 
4.จัดท าเวที 3/5ประสานแบบมีส่วนร่วม 
5.พัฒนาเจ้าหน้าที ่
จัดเวทีแสดงผลงานเครือข่ายทั่วประเทศ 
6. ผลิตสื่อโฆษณาและเผยแพร่ของกลุ่ม   
7.จ้างเหมาเก็บข้อมลู 
8.ติดตามให้ค าแนะน า(ราย/เครือข่าย) 

ปฏิทินแผนการด าเนินงานโครงการ 

แผนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แนวทางการ การตดิตามประเมินผล บทบาท วิธกีาร

ตดิตามประเมินผล การด าเนินงาน หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. วัดประเมิน
มิตแิผนงานบรูณาการ
 -กอ่นการจัดสรรงบประมาณ ประเมนิการออบแบบก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน/เป้าหมาย/พืน้ท่ีด าเนินการ/การวางกรอบ

งบประมาณ/มอบหมายภารกจิให้หน่วยงานด าเนินการ/จัดท าแผนงานของหน่วยงานให้
สอดคล้องกบักรอบแนวทางโครงการ/ความสมบูรณ์ของการบูรณาการระหวา่งหน่วยงาน/ความ
สอดคล้องกบัแผนชาติและน าส่งผลถึงตัวชี้วดัของแผนหลัก

สสก./กผง.

 -ระหวา่งการใช้จ่ายงบประมาณ ประเมนิการด าเนินงานตามแผน ความถูกต้อง ตรงเวลา ตรงเป้าหมาย การเบิกจ่ายถูกตาม
ระเบียบ มปีระสิทธภิาพ ประเมนิการด าเนินงานครบถ้วนตามแผนงาน คุณภาพการบริการ
คุณภาพปัจจัย

กพก./กค.

 -หลังการใช้จ่ายงบประมาณ การบรรลุถึงoutcome และ impact ท่ีเกดิขึ้น กพก./กผง./
เขต

มิตภิารกิจของหน่วยงาน
 -กอ่นการจัดสรรงบประมาณ การออกแบบกจิกรรมของโครงการท่ีสอดคล้องกบัการบูรณาการ เพือ่น าส่งตัวชี้วดัของแผนงาน 

และออกแบบกจิกรรมท่ีให้บริการตามภารกจิของหน่วยงานแกก่ลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธภิาพ การจัดท าแผนงาน ชี้แจงเพือ่แปลงแผนงานสู่การปฏิบัติให้แกห่น่วยงานระดับพืน้ท่ี

กพก./
ปศจ./ปศอ.

 -ระหวา่งการใช้จ่ายงบประมาณ ประเมนิผลการด าเนินงานตามแผน ประเมนิการแกป้ัญหาระหวา่งด าเนินการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การจัดการความเส่ียง

กพก./เขต

 -หลังการใช้จ่ายงบประมาณ ความครบถ้วนของoutput/การบรรลุoutcome/และimpact ท่ีเกดิขึ้น ตามภารกจิบูรณาการ
และภารกจิหน่วยงาน

กพก./กผง./
เขต

มิตพ้ืินที่
 -กอ่นการจัดสรรงบประมาณ การศึกษาท าความเข้าใจแผนบูรณาการโครงการในภาพรวมร่วมกนัในระดับพืน้ท่ี การแปลงแผน

และวางแผนปฏิบัติงานร่วมกนั การมอบหมายและแบ่งงาน วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปศจ./
ปศอ./CoO

 -ระหวา่งการใช้จ่ายงบประมาณ การด าเนินการตามแผนครบถ้วนน าส่งกจิกรรมของโครงการไปถึงผู้รับบริการได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ ครบถ้วน การติดตามแกไ้ขปัญหาและเป็นพีเ่ล้ียงให้แกเ่กษตรกร และ
กลุ่มเป้าหมายระหวา่งการด าเนินงาน การติดตามผลรายแปลง การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
แกป้ัญหา

ปศจ./
ปศอ./CoO

 -หลังการใช้จ่ายงบประมาณ ประสิทธภิาพประสิทธผิลตามตัวชี้วดัท่ีน าส่ง output/outcome/impact  ท่ีปรากฎในพืน้ท่ี ปศจ./
ปศอ./CoO

ติดตามใน
พืน้ท่ี/

รายงาน
การตรวจ
ราชการ/
ผลการ

ปฏิบัติงาน
ในระบ

E-operati-
on/

สามารถวดั
ได้ในเชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ
ความพงึ
พอใจ/
รายงาน
ผลทุก

เดือนและ
ส้ินสุดปี 

งบประมาณ

ป ี2562ป ี2562
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การจัดสรร เบี้ยเล้ียง น้ ามัน อบรม จ้างเหมา โฆษณา เกษตร รวม 

งบประมาณรวม 1,628,700 1,461,600 27,640,000 2,500,000 3,590,600 17,500,000 54,320,900 

จัดภูมิภาค 1,439,000 1,000,000 25,000,000 3,500,000 10,000,000 40,939,000 

ส ารองบริหาร - - - - - 6,516,200 6,516,200 

กพก./รอจัดสรร 189,700 461,600 2,640,000 2,500,000 90,600 983,800 6,865,700 

การเบิกจ่าย/ไตรมาส 1-4 1-4 1-2 1-2 1-2 3-4 

งบประมาณปี 2563 การจัดสรรและการเบิกจ่าย 

ผลผลิต ( Output) ผลลัพธ์ ( Outcome) 

1) ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติ 

2) สร้างเกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้านปศุสัตว์  

3) สร้างเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ข้ัน 1 – 2   

4) สร้างผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง  

5) สร้างระบบบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล Digital form 

6) สร้างเวทีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

1) เกษตรกรและกลุ่มการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติ 

2) ได้เกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้านปศุสัตว์  

3) ได้เครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ข้ัน 1 – 2   

4) ได้ผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง  

5) ได้ระบบบริหารจัดการแบบ Digital  

6) เกิดเวทีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข็มแข็ง 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ (ตัวช้ีวัด)   
1. เป้าหมายเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ พ.ศ. 2560-2562 จ านวน 210,000 ราย ตัวชี้วัด 
 1) เกษตรกร 210,000 ราย ได้รบัการส่งเสริมให้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปปฏบิตัิในพืน้ที่ของตนเอง พืน้ที่จึงเปลี่ยนเป็นเกษตรกรรมยั่งยนื 52,500 ไร่ 
 2) ได้เกษตรกรผู้น าขับเคลื่อนกลุ่ม 500 คน  
 3) ได้เกษตรกรต้นแบบ 10,000 ราย ท าการปศุสตัว์เป็นธนาคารอาหารโปรตนีปลอดภัยให้ชุมชน 
 4) ไดก้ลุ่มเครือข่ายและผลติภณัฑ์ 500 กลุ่มเครือข่าย เกษตรกรสมาชกิ 10,000 คน เกดิ ผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 500 ผลติภณัฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม 500,000 บาท/เครอืข่าย/ปี หรือ 25,000
บาท/ราย/ปี คดิมูลค่า 250 ล้านบาท/โครงการ 
 5) เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (3/5ประสาน) ในพืน้ที่ทั่วประเทศ 1,000 ครั้ง เกษตรกร ปราชญ์ จนท.รัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนสถาบนัการศกึษาเข้าร่วมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ม่น้อยกว่า 20,000 คน 
 6) กลุ่มเครือข่ายมีเครื่องมือบริหารจัดการขอ้มูล ผลผลติ ตลาด ตน้ทนุ รายได้ แบบ Digital  
 7) สร้างการรบัรูผ้ลส าเร็จของการน าหลกัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ 1 ครั้ง/เดอืน ( 

ผลผลิต/ผลลัพธ/์ตัวชี้วัด 
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โครงการพัฒนาผู้น าเศรษฐกิจพอเพียง  

ก าหนดจัด เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4/1 เขต 4/2 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 
จ านวนคน 35 33 110 89 102 72 63 35 52 38 
ครั้งท่ี 1 11-13   

ธ.ค.62 
13-15  
ม.ค.63 

22-24 
ม.ค.63 

16-18 
ธ.ค.62 

19-21 
ธ.ค.62 

20-22 
พ.ย.62 

27-29 
พ.ย.62 

7-9 
ม.ค.63 

23-25 
ธ.ค. 62 

2-4 
ธ.ค.62 

ครั้งท่ี 2 ไตรมาส 3-4 จังหวัดและเขตร่วมกันพิจารณาก าหนดวัน สถานท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัด 77 ครั้ง 

ปฏิทินการจัดฝึกอบรม 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างและพฒันาผู้น าเครือข่ายเกษตรกรด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของเครือข่ายเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ .ให้คดิเปน็ เลือกท าเป็น แกป้ญัหาตัวเองเจอได้ มุ่งมั่นสามารถสร้าง
รายไดเ้พียงพอด ารงชพี  และพฒันา ตอ่ยอดได้ 
2. สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผูน้ าเครอืข่าย และสร้างความสัมพันธเ์ชื่อมโยงระหว่างผูน้ าเครอืข่ายและเจ้าหน้าที่ เพือ่ขับเคลื่อนการด าเนนิงานโครงการอย่างมีคณุภาพประสทิธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย/งบประมาณ  2 คร้ัง 3,200 บาท/ราย  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.ไดผู้้น าและเจ้าหน้าทีคุ่ณสมบตัติามเป้าหมาย 
2.เกดิการพฒันาคนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเปน็
ระบบในโครงการ 
3.เกดิเครือข่ายผูน้ า ขับเคลื่อนการด าเนนิงานส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
และเศรษฐกิจฐานรากในทอ้งถิ่นที่เชื่อมโยงทั้งประเทศ 

รายการค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม คน งปม.รวม
คร้ัง 1 คร้ัง 2 คน คร้ังที่1 คร้ังที่2 คน คร้ังที่1 คร้ังที่2 คน คร้ังที่1 คร้ังที่2 คน คร้ังที่1 คร้ังที่2 คน คร้ังที่1 คร้ังที่2 คน คร้ังที่1 คร้ังที่2 คน คร้ังที่1 คร้ังที่2 คน คร้ังที่1 คร้ังที่2 คน คร้ังที่1 คร้ังที่2 คน คร้ังที่1 คร้ังที่2 คน คร้ังที่1 คร้ังที่2 ทัง้โครงการ

1.ค่าสมนาคุณวทิยากร 1 คน 24 ชัว่โมง ๆ ละ 
1,200 บาท

10 28,800 1     28,800 1    28,800 1     28,800 1    28,800 1      28,800 1    28,800 1   28,800 1   28,800 1   28,800 1   28,800 10   288,000    288,000    

2.ค่าอาหาร คร้ังที ่1  5 มื้อๆ ละ 250 บาท 
คร้ังที ่2 1 มื้อๆ ละ 100 บาท

670 1,250 100     39   48,750    3,900 37  46,250    3,700  114 142,500  11,400   93  116,250  9,300   107  133,750  10,700   75  93,750   7,500   68 85,000      6,800  39 48,750   3,900 56 70,000   5,600 42 52,500  4,200 670 837,500    67,000   904,500    

3.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คร้ังที ่1 5 มื้อๆ 
ละ 50 บาท/ คร้ังที ่2 2 มื้อๆ ละ 25 บาท

670 250 50      39   9,750     1,950 37  9,250     1,850  114 28,500    5,700     93  23,250    4,650   107  26,750    5,350     75  18,750   3,750   68 17,000      3,400  39 9,750    1,950 56 14,000   2,800 42 10,500  2,100 670 167,500    33,500   201,000    

4.ค่าทีพ่กั คนละ 2 คืน 670 1,000 39   39,000    37  37,000    114 114,000  93  93,000    107  107,000  75  75,000   68 68,000      39 39,000   56 56,000   42 42,000  670 670,000    670,000    
5.ค่าวสัดุฝึกอบรม (ตามโปรแกรมฝึกอบรมแต่
ละคร้ัง)

630 300 35   10,500    33  9,900     110 33,000    89  26,700    103  30,900    71  21,300   64 19,200      35 10,500   52 15,600   38 11,400  630 189,000    189,000    

6.ค่าพาหนะวทิยากร/ผู้เขา้อบรม 670 200 39   7,800     37  7,400     114 22,800    93  18,600    107  21,400    75  15,000   68 13,600      39 7,800    56 11,200   42 8,400    670 134,000    134,000    
7.ค่าใชจ้่ายเบด็เตล็ดอืน่ๆ 670 50     35   1,750     33  1,650     110 5,500     89  4,450     103  5,150     71  3,550    64 3,200        35 1,750    52 2,600     38 1,900    630 31,500     31,500     

รวม 3,050 150 39   146,350  5,850 37  140,250  5,550  114 375,100  17,100   93  311,050  13,950 107  353,750  16,050   75  256,150 11,250 68 234,800    10,200 39 146,350 5,850 56 198,200 8,400 42 155,500 6,300 670 2,317,500 100,500 2,418,000 

รวมcost unit เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9เขต 1+กทม เขต 2 เขต 3 เขต 4/1 เขต 4/2

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุม่เครือข่าย 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์
1.เพือ่ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งของเครอืข่ายเกษตรกรในโครงการ 
2.เพือ่พฒันาผลติภณัฑ์และการตลาดของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย/งบประมาณ  500 กลุ่ม 3 คร้ัง 40,000 บาท/กลุ่ม/แนวทางการพัฒนา 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.มีเครือข่ายและฐานข้อมูลผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตร สร้างรายได้ละความเข้มแข็งอย่าง
เป็นระบบให้เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
2. สร้างรายได้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานของประเทศ ดงันี้ 
   1) เกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 25,000 บาท/คน เครอืข่ายมีรายได้ 500,000 
บาท/ปี มูลค่ารวมทั้งโครงการ 500 กลุ่ม รายได้ไม่ต่ ากว่า 250 ล้านบาท/ปี 
    2) เกิดผลผลิตและผลิตภณัฑ์การเกษตรเครือข่ายไม่น้อยกว่า 500 ชนดิ เปน็อาหาร 
อาชีพ 

กิจกรรม ครั้งที ่ พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 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.พัฒนาทรัพยากรบุคคลของเครือข่าย 1 

2.พัฒนาผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์ของ

เครือข่าย 

2 

3.พัฒนาการตลาด 2 

4.พัฒนาการบริการและบริหารจัดการ 3 

5.สรุปการด าเนินงานกลุ่มประจ าปี 

ฝึกอบรมครั้งท่ี 1 ประเด็นการพัฒนา 
1.พัฒนาทรัพยากรบุคคลของเครือข่าย  
   ส่งเสริมความรู้และทักษะ การจัดการผลผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
และทักษะทางดิจทิัล ให้แกส่มาชิก  
2.พัฒนาผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์ของเครือข่าย  
   พัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพด้านการตลาดเป็นสินค้า
และบริการของเครือข่าย VRIO 

ฝึกอบรมครั้งท่ี 2ประเด็นการพัฒนา 

3.พัฒนาการตลาด  
  3.1 พัฒนาช่องทางจ าหน่าย ตลาดชุมชน ร้านค้า 
ร้านอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาดออนไลน ์
  3.2 พัฒนาโมเดลธุรกิจอื่นๆ ของเครือข่ายต่อยอด 

ฝึกอบรมครั้งท่ี 3 ประเด็นการพัฒนา 
4.พัฒนาการบริการและบริหารจัดการ 
  4.1 จัดท าฐานข้อมูลผลผลิต ผลิตภัณฑ์ รายรบั รายจ่าย ของสมาชิกกลุม่ เช่ือมโยง
ระดับจังหวัด ประเทศ 
  4.2 ส่งเสริมการท าบญัชีครัวเรือน บัญชีฟาร์มและบัญชีกลุม่ให้แกส่มาชิกและเครือข่าย  
  4.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิกอย่างสม่ าเสมอด้วยกระบวนทางวิทยาศาสตร์ผา่น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
  4.4 พัฒนามาตรฐานของกลุ่มและรกัษาคุณภาพและมาตรฐานเพื่อผูบ้รโิภค รวมทั้ง
คุณธรรม จริยธรรมของกลุ่ม   



26/11/62 

7 

โครงการจัดประชุมเวท3ี/5ประสานแบบมีส่วนร่วม  
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกดิเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ของทกุภาคส่วนในชุมชน 
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คนต่อ 1 ครั้ง มีคุณสมบัติ คือ  
- เป็นเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (3ประสาน) 
- เป็นปราชญ์เกษตร ศพก. ผู้น า ผู้มีความรู้ภูมิปัญญาเฉพาะเรื่อง (3ประสาน) 
- เจ้าหน้าท่ีรัฐและอปท. (3ประสาน) 
-เอกชน/สถาบันการศึกษา(ท่ีมีในพ้ืนท่ี)(5ประสาน) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1)  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ท าการเกษตร และสร้างเครือข่ายเกษตรกรในโครงการเชื่อมโยงทุกภาคส่วน 
2)  ได้ข้อมูลท่ีน าไปจัดท าแผน แก้ปัญหา พัฒนาการด าเนินงานของเกษตรกร
และกลุม่ในทุกๆ ด้านอย่างเพียงพอ 
3) เกษตรกรรู้สึกอบอุ่นใจท่ีมีพ่ีเลี้ยง มีเวทีท่ีสามารถแสดงความเห็น ปัญหา 
หรือเข้าถึงบริการของรัฐได ้

ก าหนดจัด  
1,000 ครั้ง ไตรมาส 1-2 1 ครั้ง 3-4 1 ครั้ง 

งบประมาณ 
2,500บาท/ครั้ง 

วิธีด าเนินการ 
   1. ส ารวจปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในโครงการ สรุปประเด็นเน้นพ้ืนท่ีท่ีปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพก่อน หรือพ้ืนท่ีท่ี
มีศักยภาพ มีปัญหา ความต้องการเร่งด่วนของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร  
   2. ก าหนดวัน สถานท่ี เชิญผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3/5 ประสาน  
   3 .จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนท่ี ชุมชน แปลงของเกษตรกรในโครงการท่ียินดีให้เข้าศึกษาเรียนรู้ เริ่มจากการรายงาน
ความก้าวหน้า ปัญหาท่ีพบในแปลงของเกษตรกรทุกรายท่ีเข้าร่วมเวที 
    4. สรุปรายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด เก็บเป็นข้อมูลพัฒนาเกษตรกรและส่ง file ให้กรมปศุ
สัตว์ 

โครงการพัฒนาเกษตรกรตัวแบบด้านปศุสัตวส์ร้างธนาคารอาหารปลอดภัยชุมชน 
วัตถุประสงค ์
1. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรตนัแบบด้านปศสุัตว์ ผลิตอาหารโปรตนีของชุมชน 
2. เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรรายอื่น ๆ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เกษตรกรในโครงการ จ านวน 10,000 ราย คัดเลือกต าบลละ 1-2 ราย โดยมี
คุณสมบัติ ดังน้ี 
- เป็นเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และศรัทธาในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- มีภาวผู้น า (คิดเป็น สื่อสารเป็น จูงใจเป็น ท าเป็น)  
- มีความชอบในการเลี้ยงสัตว์และเลีย้งสัตว์อยู่แล้ว 
- สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้เกษตรกรตนัแบบด้านปศุสัตว์ 10,000 ราย สร้างรายได้ 25,000 บาท/คน/ป ี
2. ชุมชนมีอาหารโปรตีนจากปศุสัตว์ บริโภคหลากหลาย ต่อเนื่อง ปลอดภัย  
3. มีแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่เปน็พี่เลี้ยงของเกษตรกรรายอื่น ๆ 

งบประมาณ 
1,000บาท/ราย เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ท าอาหารหมักจากจุลินทรีย์และวัตถุดิบใน
ท้องถิ่น(คุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบ
ท้องถิ่น สนง.ปศจ.ก าหนดตามความ
เหมาะสมแต่ละพ้ืนท่ี)  

วิธีด าเนินการ 
 1. คัดเลือกเกษตรกรในโครงการท่ีสนด้านปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วต าบลละ 1-2 ราย 
  2. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบการเลี้ยง โดยให้ความรู้เพ่ือปรับระบบการเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภัย เช่น ปศุสัตว์อินทรีย์  
  3. ส่งเสริมให้ผลิตจ าหน่ายในชุมชนเพ่ือเป็นธนาคารอาหารชุมชนปลอดภัยชุมชน 
  4. ส่งเสริมให้ท าการผลิต โดยใช้ทรัพยากรพันธุ์สัตว์/อาหารสัตว์จากท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพ่ิมและเป็นธนาคารอาหารของคน สัตว์ในพ้ืนท่ี 
  5. ให้ความรู้การสรา้งผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น และส่งเสริมให้ผลิตอาหารสัตว์หมักจากจุลินทรีย์และวัตถุดิบท้อง เป็นอาหารสัตว์ 
  6. สนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนอ่ืนๆ 
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คน เจ้าหน้าที ่ ผู้น า เกษตรกร ผู้ประกอบการ 
Start up 

สัดส่วนการพัฒนา 1 10 100 1 

ผลผลิต ผลงาน/ชิ้น รายได้/กลุ่ม รายได้/คน รายได้ธุรกิจ 

ผลส าเร็จ Smart officer Smart Leader Smart Farmer Smart SME 

Model และผลการพัฒนาคนในโครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเช่ือมโยงกลุ่มต่างๆ ในแต่ละอ าเภอและเช่ือมโยงเกษตรกรสมาชิกเข้าสู่
ระบบ Digital 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
บริหารจัดการการผลิต สินค้า การตลาด และรายได้ ของกลุ่ม เป็นช่องทางให้
ความรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลผลิตของโครงการ 



26/11/62 

9 

โมเดลการพัฒนาเกษตรกรและเครือข่ายในกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

โครงการพัฒนาเกษตรกรตัวแบบด้านปศุสัตวส์ร้างธนาคารอาหารปลอดภัยชุมชน 
วัตถุประสงค ์
1. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรตนัแบบด้านปศสุัตว์ ผลิตอาหารโปรตนีของชุมชน 
2. เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรรายอื่น ๆ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เกษตรกรในโครงการ จ านวน 10,000 ราย คัดเลือกต าบลละ 1-2 ราย โดยมี
คุณสมบัติ ดังน้ี 
- เป็นเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และศรัทธาในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- มีภาวผู้น า (คิดเป็น สื่อสารเป็น จูงใจเป็น ท าเป็น)  
- มีความชอบในการเลี้ยงสัตว์และเลีย้งสัตว์อยู่แล้ว 
- สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้เกษตรกรตนัแบบด้านปศุสัตว์ 10,000 ราย สร้างรายได้ 25,000 บาท/คน/ป ี
2. ชุมชนมีอาหารโปรตีนจากปศุสัตว์ บริโภคหลากหลาย ต่อเนื่อง ปลอดภัย  
3. มีแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่เปน็พี่เลี้ยงของเกษตรกรรายอื่น ๆ 

งบประมาณ 
1,000บาท/ราย เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ท าอาหารหมักจากจุลินทรีย์และวัตถุดิบใน
ท้องถิ่น(คุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบ
ท้องถิ่น สนง.ปศจ.ก าหนดตามความ
เหมาะสมแต่ละพ้ืนท่ี)  

วิธีด าเนินการ 
 1. คัดเลือกเกษตรกรในโครงการท่ีสนด้านปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วต าบลละ 1-2 ราย 
  2. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบการเลี้ยง โดยให้ความรู้เพ่ือปรับระบบการเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภัย เช่น ปศุสัตว์อินทรีย์  
  3. ส่งเสริมให้ผลิตจ าหน่ายในชุมชนเพ่ือเป็นธนาคารอาหารชุมชนปลอดภัยชุมชน 
  4. ส่งเสริมให้ท าการผลิต โดยใช้ทรัพยากรพันธุ์สัตว์/อาหารสัตว์จากท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพ่ิมและเป็นธนาคารอาหารของคน สัตว์ในพ้ืนท่ี 
  5. ให้ความรู้การสรา้งผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น และส่งเสริมให้ผลิตอาหารสัตว์หมักจากจุลินทรีย์และวัตถุดิบท้อง เป็นอาหารสัตว์ 
  6. สนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนอ่ืนๆ 
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Lineผู้น า 

ผู้น าเขต
1 ผู้น าเขต

2 

ผู้น าเขต
3 

ผู้น าเขต
4 

ผู้น าเขต
5 

ผู้น าเขต
6 

ผู้น าเขต
7 

ผู้น าเขต
8 

ผู้น าเขต
9 

ประชาสัมพนัธ ์




















