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โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คานา
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่อ
เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งใน ปี พ.ศ.2558/59 และผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่่า
ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพและมีความยั่งยืน สามารถน่าความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพ
เสริมในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือราคาสินค้าเกษตรตกต่่า ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมให้แก่
เกษตรกรได้
กรอบแนวทางการด่าเนินงานตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัย แล้ ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ได้ผ่ านความเห็นชอบจากหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข และได้น่ากรอบการ
ด่าเนินงานมาจัดท่าคู่มือการด่าเนินงานโครงการฯ รายละเอียดคู่มือประกอบด้วย ที่มาและความส่าคัญ เป้าหมาย
ขั้นตอนการด่าเนินงาน ระยะเวลาการด่าเนินงาน หลักสูตรการอบรม และตัวชี้วัดโครงการ คณะผู้จัดท่าหวังว่าคู่มือ
โครงการฯ ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือช่วยในการอบรมเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มกราคม 2558

สารบัญ
หน้า
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
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โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
******************************************************************************

1. ที่มาและความสาคัญ
ด้วยเหตุปัจ จัย จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและปรากฏการณ์เอลนีโ ญ ส่ งผลต่อ
ปริมาณน้าต้นทุนในระบบชลประทานของประเทศไทยลดน้อยถอยลงตามล้าดับ และจากสถานการณ์น้าใน
อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีปริมาตรน้าใช้การได้ 19,645 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 39
อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ในลุ่มน้าเจ้าพระยา 4 อ่างฯ ได้แก่ อ่างเก็บน้าภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ มี
ปริมาตรน้าใช้การได้รวม 4,169 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 23 ปริมาณน้าไหลลงอ่างรวม 11.01
ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้าระบายรวม 15.57 ล้านลูกบาศก์เมตร (ข้อมูล กรมชลประทาน ณ วันที่ 30
พฤศจิกายน 2558) พบว่า ปริมาตรน้าใช้การได้น้อยกว่าปีก่อนหน้าโดยเปรียบเทียบ อันเป็นความเสี่ยงส้าคัญ
ที่จะต้องบริหารจัดการสถานการณ์ความเสี่ยงให้ลดน้อยลงมากที่สุด โดยเฉพาะการจัดการบริหารความเสี่ยง
ในภาคเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง โดยต้องปรับตัวให้อยู่ร่วมและ
อยู่รอดในสถานการณ์ได้ รวมทังหาวิธีการที่จะบรรเทาผลกระทบให้ลดลงในที่สุด
รัฐบาลได้ตระหนักและมีความเป็นห่วงเกษตรกรและประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ เพื่อให้
เกษตรกรสามารถด้ารงชีวิตผ่านวิกฤตภัยแล้งไปได้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบ
โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง และโครงการจัดท้าแผนชุมชนเพื่อ
แก้ไขวิกฤตภัยแล้งปี 2558/59 ใน 8 มาตรการ กล่าวคือ 1) มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 2) มาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาช้า ระหนีที่เกษตรกรมีภาระ
หนีกับสถาบันการเงิน 3) มาตรการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 4) มาตรการเสนอโครงการตาม
ความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง 5) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้า 6) มาตรการ
เพิ่มปริมาณน้าต้นทุน 7) มาตรการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8) มาตรการ
สนับสนุนอื่นๆ
แต่อย่างไรก็ตามเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยแล้งที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
ลดลงอีก รัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้มอบนโยบายให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดท้า แนวทางและ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภาวะภัยแล้งในปี พ.ศ. 2558/2559 เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของเกษตรกร ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้ในช่วงที่ประสบภาวะภัยแล้ง ซึ่งเป็น
สาเหตุส้าคัญท้าให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพในช่วงดังกล่าว ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง
จากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่้า
ดังนัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบภาวะภัยแล้งในปี 2558/59 และปัญหา
ราคาสินค้าเกษตรตกต่้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม ส้านักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กรมสุขภาพจิ ต ส้ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส้านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อจัดท้าจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิ ตภาพการผลิตของ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยเป็น
การด้าเนินการในรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ รวมทังเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพืนที่ซึ่งจะ
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ท้าให้เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มเติม สามารถน้าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและประกอบอาชีพเสริม
ในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร ในช่วงดังกล่าวได้
โดยการอบรมจะท้ า ในลั ก ษณะบู ร ณาการร่ ว มกั น ของทุ ก หน่ ว ยงาน โดยใช้ พื นที่ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. 882 ศูนย์) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าการเกษตรที่ถูกต้อง
เหมาะสมในแต่ละพืนที่ เป็นสถานที่หลักในการอบรมให้แก่เกษตรกร
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวอยู่ร่วม
บริ บ ทสั งคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมที่เปลี่ ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน อีกทังเป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว
2.2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐ
2.3. เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้แก่เกษตรกรสามารถด้ารงชีพได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง
และสร้างโอกาสการปรับโครงสร้างการผลิตให้เหมาะสมกับภูมิสังคมและตลาดสินค้า
2.4. เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรที่รับการ
ฝึกอบรม
3. เป้าหมาย
เกษตรกรในพืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จ้านวน 220,500 ราย ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต (หลักสูตร
90 ชั่วโมง/รุ่น ๆ ละ 50 ราย 5 รุ่น) ภายในเดือนพฤษภาคม 2559
4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท้าโครงการและรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม
4.2 แต่งตังคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกอบรมฯ ระดับทรวง ระดับจังหวัด และคณะท้างาน
โครงการฝึกอบรมฯ ระดับอ้าเภอ เพื่อด้าเนินการขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรม ดังนี
4.2.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตังคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกอบรมฯ ระดับ
กระทรวง โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นรองประธาน ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ้านวยการส้านักแผนงานและโครงการพิเศษ เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ ก้ากับการด้าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ รายงานผลการด้าเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.2.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ด้าเนินการแต่งตัง
1) คณะท้างานโครงการฝึกอบรมฯ ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธาน เกษตรจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้แทน คสช. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น
กรรมการตามความเหมาะสม โดยมีบทบาทหน้าที่ ประสานงาน ก้ากับ ดูแล และแก้ไขปัญหาการด้าเนินงาน
ในพืนที่ พิจารณาเห็นชอบ รวบรวมแผนงานโครงการ ตามที่คณะท้างานโครงการฝึกอบรมฯ ระดับอ้าเภอ
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เสนอ รวมทั งให้ ค้ า แนะน้ า ติ ด ตาม ก้ า กั บ การด้ า เนิ น งานโครงการตั งแต่ เ ริ่ ม ด้ า เนิ น การ จนสิ นสุ ด การ
ด้าเนินงาน และรายงานผลต่อกรมส่งเสริมการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
2) คณะท้างานโครงการฝึกอบรมฯ ระดับอ้าเภอ โดยมีนายอ้าเภอ เป็นประธาน มี
เกษตรอ้าเภอเป็นคณะท้างานและเลขานุการ ผู้แทน คสช. และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการตาม
ความเหมาะสม โดยมีบทบาทหน้าที่ ประสาน ก้ากับ ดูแลและแก้ไขปัญหาการด้าเนินโครงการอบรมฯ ในพืนที่
จั ด ท้ า แผนและหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม ด้ า เนิน การจั ด ฝึ ก อบรม สื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ แ ก่เ กษตรกรและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและเชิญชวนสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ให้ค้าแนะน้าติดตาม ก้ากับการ
ด้าเนินงานโครงการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.3 ประชุมชีแจงโครงการ เพื่อท้าความเข้าใจและจัดท้าแผนบริหารโครงการและการด้าเนินงาน
4.3.1 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดการประชุมชีแจง ท้าความเข้าใจ การด้าเนินการ และ
การจัดการโครงการในภาพรวม แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
4.3.2 คณะกรรมการบริหารโครงการฝึกอบรมฯ ระดับจังหวัด จัดประชุมเพื่อท้าความ
เข้าใจโครงการแก่ผู้เกี่ยวข้อง และจัดท้าแผนบริหารโครงการ ก้ากับ ติดตาม สนับสนุนการด้าเนินงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
4.3.3 คณะท้างาน โครงการฝึกอบรมฯ ระดับอ้าเภอ จัดประชุมท้าความเข้าใจโครงการ
แก่ผู้เกี่ยวข้องและ
1) จัดท้าแผนการฝึกอบรมโดยจัดอบรมที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 5 รุ่นๆ ละ 50 ราย จ้านวน 15 วัน รวมทังหมด 250 ราย โดยก้าหนดการจัดฝึกอบรม รุ่นละ
3 ครังๆ ละ 5 วัน
2) จัดท้าหลักสูตรฝึกอบรม โดยศึกษาจากเอกสารคู่มือหลักสูตรกลางที่ก้าหนดและ
พิจารณา รายละเอียดวิชา ชั่วโมงการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพืนที่ โดยมีวิชาบังคับตามที่
ก้าหนดในหลักสูตรกลาง และวิชาเลือกตามความต้องการและเหมาะสมของพืนที่
3) จัดเตรียมทีมวิทยากรที่เหมาะสมกับหัวข้อวิชา และประชุมชีแจงวิทยากรเพื่อ
สร้างความเข้าใจในเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เนือหารายละเอียดของวิชา เพื่อวิทยากรจะได้เตรียมการถ่ายทอด
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยให้มีการประชุมชีแจงทีมวิทยากรเพื่อสร้างความเข้าใจเป้าหมาย กระบวนการ
ท้างาน ผลผลิต และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และติดต่อประสานงานกับวิทยากรเพื่อจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ
4) มอบหมายทีมผู้จัดการโครงการฝึกอบรมฯ โดยมีเกษตรอ้าเภอ ผู้แทน คสช.
เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ และพิจารณาทีมงานตามความเหมาะสม ให้มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการ
ฝึกอบรม ประสานงาน ดูแล อ้านวยความสะดวกระหว่างการฝึกอบรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกวัน
ตลอดการฝึกอบรม
5) บันทึกแผนการจัดฝึกอบรมและก้าหนดการฝึกอบรม ลงในระบบสารสนเทศ
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4.4 ด้าเนินการรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม โดยคณะท้างานโครงการ
ฝึกอบรมฯ ระดับอ้าเภอ รับผิดชอบการคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการอบรม
4.4.1 คุณสมบัติของเกษตรกร
- เป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปี 2558/59 และผลกระทบ
จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
- เป็นตัวแทนเกษตรกรครัวเรือนละ 1 ราย (1 ราย / ครัวเรือน)
- เป็นเกษตรกรที่มีอายุระหว่าง 15 – 65 ปี
- เป็นเกษตรกรที่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่ท้าการเกษตรอยู่ในอ้าเภอที่ตังของศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ สินค้าเกษตรซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอบรม
- สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร (15 วัน)
4.4.2 การรับสมัคร
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ทั่วถึง (คุณสมบัติ วัน เวลา และสถานที่การรับ
สมัคร)
- รับสมัครตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก้าหนด
- ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ก้าหนด
- พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมโดย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และ คสช.
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- บันทึก ใบสมัครลงในระบบสารสนเทศ
4.5 ทีมผู้จัดการโครงการฝึกอบรมฯ ด้าเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนการอบรมที่ก้าหนด
4.6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินโครงการ ทังระดับกระทรวง กรม และพืนที่ ด้าเนินการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด้าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
4.7 ติดตามความก้าวหน้าโครงการ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารของ
กรม/เขต ที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด และส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เพื่อให้การด้าเนินโครงการ ฯ บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับตามที่ก้าหนดไว้
5. สถานที่ดาเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. 882 ศูนย์) ทั่วประเทศ 77
จังหวัดหรือศูนย์เรียนรู้เครือข่ายฯ หรือสถานที่ที่เหมาะสมตามมติของคณะท้างานโครงการฝึกอบรมฯ ระดับ
อ้าเภอ
6. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ตังแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2559 รวม 5 รุ่น
7. หลักสูตรการอบรม
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี
2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ได้ก้าหนดระยะเวลาการอบรมไว้ จ้านวน 15 วัน ๆ ละ
6 ชั่วโมง รวม 90 ชั่วโมง ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี
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กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อให้
เกษตรกรเรียนรู้ฐานวิธีคิด มีความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐ ที่น้าไปสู่ความ
สามัคคี ปรองดอง รวมทังการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ้านวน 13.30 ชั่วโมง
ประกอบด้วย
ชื่อวิชา
จานวนชั่วโมง
แหล่งวิทยากร
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์
3
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ: คสช.
2. การขับเคลื่อนการด้าเนินงานตามแนวทางประชารัฐ
1.30
กระทรวงมหาดไทย
3. การพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต
3
ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
4 .เศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรกร
6
ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (เกษตรกร)
กลุ่มวิชาที่ 2 สร้างโอกาสในการแข่งขัน วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีการปรับเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรวมกลุ่มตามหลักการสหกรณ์และการบัญชี
จ้านวน 52.30 ชั่วโมง ประกอบด้วย
ชื่อวิชา
จานวนชั่วโมง
แหล่งวิทยากร
1. ทิศทางการตลาดสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ
1.30
กระทรวงพาณิชย์
2. การพัฒนาตลาดเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
1.30
กระทรวงพาณิชย์
ในท้องถิ่น
3. สารสนเทศเพื่อการผลิต
1.30
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
4. ถอดรหัสข้อมูลดิน
3
กรมพัฒนาที่ดิน
5. เคล็ดลับการจัดการดินให้ประสบความส้าเร็จ
3
กรมพัฒนาที่ดิน
6. การบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วม
6
กรมชลประทาน
7.เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม
6
กรมวิชาการเกษตร
8.ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักของศูนย์เรียนรู้ฯ
6
กรมส่งเสริมการเกษตร(เกษตรกร)
9.ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์
6
กรมส่งเสริมสหกรณ์
10. บัญชีแก้จน ... บัญชีชีทางรวย
6
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เกษตรกร)
11. วิชาเลือกการผลิต การตลาด และการแปรรูปสินค้า
12
กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม
เกษตร (เลือกให้ครบจ้านวนชั่วโมงที่ก้าหนดจากบัญชี
กรมการข้าว ส้านักงานการปฏิรูปที่ดิน
รายชื่อ วิชาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
เพื่อเกษตรกรรม (สปก.) กรมส่งเสริม
การเกษตร และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฯลฯ
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กลุ่มวิชาที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความ
เข้าใจ ด้านสุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา จ้านวน 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย
ชื่อวิชา
จานวนชั่วโมง
แหล่งวิทยากร
สุขภาพดีมีสุข
6
กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มวิชาที่ 4 สร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
และทักษะการปฏิบัติอาชีพทางเลือกในและนอกภาคเกษตร เช่น การแปรรูปและถนอมอาหาร การสร้างสรรค์
มู ล ค่ า สิ น ค้ า ท้ อ งถิ่ น การผลิ ต สิ น ค้ า เพื่ อ ใช้ ใ นครั ว เรื อ น การซ่ อ มแซมเครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน การควบคุมไฟป่าและการจัดท้าแนวกันไฟในท้องถิ่น การผลิตพืชผักสวนครัวเพื่อ
บริโภคและแบ่งปัน เป็นต้น จ้านวน 18 ชั่วโมง ประกอบด้วย
ชื่อวิชา
จานวนชั่วโมง
แหล่งวิทยากร
วิชาเลือกเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย (เลือกให้ครบจ้านวน
18
กรมส่งเสริมการเกษตร)รกรตเกเ(
ชั่วโมงที่ก้าหนดจากบัญชีรายชื่อวิชาในกลุ่มวิชาที่ 4)
8. งบประมาณ
งบประมาณ จ้านวนทังสิน 1,002,624,000 บาท ประกอบด้วย งบกลางรายการเงินส้ารอง
รายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินตามมติ ครม. จ้านวน 948,150,000 บาท และงบประมาณกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จ้านวน 54,474,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
ลาดับ
รายการ
1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
1.1 ค่าจัดเลียงอาหารกลางวันโดยกลุ่มแม่บ้านในชุมชน 50 บาท/ราย/วัน
1.2 ค่าพาหนะในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม 200 บาท/วัน
1.3 ค่าวัสดุฝึกอบรม (ค่าวัสดุฝกึ ปฏิบัติ และเอกสารสร้างทักษะ ฯลฯ)
1.4 ค่าสมนาคุณวิทยากร (เฉพาะเกษตรกร) 100 บาท/ชม.
1.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม (ศูนย์เรียนรู้ฯ)
400บาท/วัน
(หากไม่ได้จัดอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หรือศูนย์เรียนรู้เครือข่ายฯ จะเบิกจ่ายรายการนี
ไม่ได้)
2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ
2.1 ค่าจัดประชุมชีแจงโครงการ
2.2 ค่าพาหนะในการเดินทางส้าหรับส้านักงานเกษตรอ้าเภอ (882 ศูนย์ ๆ ละ 9,000 บาท)
2.3 ค่าใช้จา่ ยในการติดตามประเมินผลของส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2.4 ค่าจัดท้าเอกสารคู่มือโครงการฯ และสรุปผลโครงการ
2.5 ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ

งบประมาณ
990,486,000 บาท
165,375,000 บาท
661,500,000 บาท
121,275,000 บาท
15,876,000 บาท
26,460,000 บาท

12,138,000 บาท
600,000 บาท
7,938,000 บาท
500,000 บาท
1,600,000 บาท
1,500,000 บาท

หมายเหตุ : 1. สามารถถัวจ่ายงบประมาณทุกรายการ และถัวจ่ายตามจ้านวนเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายของแต่ละพืนที่ในภาพรวมจังหวัดได้
2. ส้าหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เบิกจ่ายงบประมาณประจ้าปี 2559 ของแต่ละหน่วยงาน
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9. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
: กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานสนับสนุน : หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงาน
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เกษตรกรได้รับความรู้ที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ
10.2 เกษตรกรสามารถด้ารงชีพในช่วงวิกฤตภัยแล้งและช่วงปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่้า
11. ตัวชี้วัด
11.1 เกษตรกรได้รับการอบรมภายในกรอบเวลาและจ้านวนตามเป้าหมายที่ก้าหนด
11.2 เกษตรกรได้รับความรู้และแนวคิดตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มวิชาที่ก้าหนดในหลักสูตร
12. แผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. แต่งตังคณะกรรมการและคณะท้างานฯระดับ
กระทรวง จังหวัด อ้าเภอ
3. ประชุมคณะกรรมการและคณะท้างานฯระดับ
กระทรวง จังหวัด อ้าเภอ
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมวิธีปฏิบัติแก่
เจ้าหน้าที่ส้านักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
5. รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร

ขั้นดาเนินการ
1. การเตรียมการก่อนการฝึกอบรม
2. การด้าเนินการระหว่างการฝึกอบรม
3. การด้าเนินการหลังการฝึกอบรม
ขั้นการติดตามและประเมินผลโครงการ
1. การติดตามความก้าวหน้าโครงการ
2. การประเมินผลโครงการในภาพรวมและรายงาน
ผลโครงการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มค. – พค. 59
มค.5๙

กษ.,กสก.,จังหวัด,อ้าเภอ
กษ.,กสก.
คณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
กษ.,กสก.
จังหวัด,อ้าเภอ
กสก.

มค.5๙
11-12 มค.59

15-30 มค.59

คณะท้างานโครงการฝึกอบรมฯ
ระดับอ้าเภอ
(เกษตร มหาดไทย คสช).

15-30 มค.59
1 กพ-.31 พค.59
1 กพ-.31 พค.59

ผู้จัดการโครงการฝึกอบรม
ผู้จัดการโครงการฝึกอบรม
ผู้จัดการโครงการฝึกอบรม

1 กพ-.31 พค.59
1 กพ-.30 มิย.59

กษ., กสก., เขต, จังหวัด
สศก.

หมายเหตุ

ภาพรวมการบริหารโครงการ
การเบิกจ่ าย

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

สงป. จัดสรรงบประมาณให้ กรมส่งเสริ มการเกษตร

ประชาสัมพันธ์โครงการ

กรมส่งเสริ มการเกษตรจัดสรรงบประมาณให้ จงั หวัด

แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารระดับกระทรวงและคณะทางานโครงการ

จังหวัดชี ้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินในการดาเนินการ
ฝึ กอบรมให้ อาเภอ
อาเภอทาสัญญายืมเงินค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรม
จังหวัดเบิกจ่ายในระบบ GFMIS

ฝึ กอบรมฯระดับจังหวัด และระดับอาเภอ
ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานชุดต่างๆ
เพื่อชี ้แจง ทาความเข้ าใจ ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่/หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
คณะทางานโครงการฝึ กอบรมฯ ระดับอาเภอประชุมพิจารณา
จัดทาแผนและหลักสูตรฝึ กอบรม เตรี ยมทีมวิทยากร

อาเภอส่งหลักฐานใบสาคัญคูจ่ ่ายชดใช้ เงินยืม
และเงินสดเหลือจ่าย (ถ้ ามี) ภายในวันที่ครบกาหนดของ

การเปิ ดรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้ าอบรม

สัญญายืมเงิน

โดยคณะทางานโครงการฝึ กอบรมฯ ระดับอาเภอ

จังหวัดตรวจสอบหลักฐานการจ่าย (ใบสาคัญคูจ่ ่าย)ถูกต้ อง
ตามระเบียบของทางราชการ และกรณี

ดาเนินการจัดฝึ กอบรมตามแผนและหลักสูตรที่กาหนด

เงินสดเหลือจ่าย (ถ้ ามี) ให้ สง่ คืนคลัง

โดยทีมผู้จดั การโครงการฝึ กอบรม

ขออนุมตั ิเบิกจ่ายหลักฐานการจ่าย (ใบสาคัญคูจ่ า่ ย)
ต่อผู้มีอานาจอนุมตั ิ

การติดตามประเมินผล

ติดตามประเมินผลและรายงานผลการฝึ กอบรม

- กษ.
- กรม

- เขต
- จังหวัด

สศก.

ขั้นตอนการดาเนินงาน
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ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการทุกระดับ ดังนี
- ระดับกระทรวง ประชาสัมพันธ์ภาพรวมโครงการ
- ระดับกรม ประชาสัมพันธ์โครงการและการด้าเนินงานโครงการ
- ระดับพืนที่ ประชาสัมพันธ์โครงการ และการรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
1.2 แต่งตังคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกอบรมฯ ระดับทรวง และคณะท้างานโครงการฝึกอบรมฯ
ระดับจังหวัดและระดับอ้าเภอ ดังนี
(1) คณะกรรมการบริหารโครงการฝึกอบรมฯ ระดับกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตังคณะกรรมการบริหารโครงการระดับกระทรวง โดยมี
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน
ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ
ผู้อ้านวยการส้านักแผนงานและโครงการพิเศษ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมีบทบาทหน้าที่ ก้ากับการด้าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ รายงานผลการด้าเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2) คณะท้างานโครงการฝึกอบรมฯ ระดับจังหวัด
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด ด้าเนินการแต่งตัง คณะท้างาน
โครงการฝึกอบรมฯ ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน เกษตรจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
และพิจารณาหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการตามความเหมาะสม
โดยมีบทบาทหน้าที่ ประสานงาน ก้ากับ ดูแล และแก้ไขปัญหาการด้าเนินงานในพืนที่ พิจารณา
เห็นชอบ รวบรวมแผนงานโครงการ ตามที่คณะท้างานโครงการฝึกอบรมฯ ระดับอ้าเภอเสนอ ประสานการจัดท้า
หลักสูตรและวิทยากรในภาพรวมของจังหวัด รวมทังให้ค้าแนะน้า ติดตาม ก้ากับการด้าเนินงานโครงการตังแต่เริ่ม
ด้าเนินการ จนสินสุดการด้าเนินงาน และรายงานผลต่อกรมส่งเสริมการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(3) คณะท้างานโครงการฝึกอบรมฯ ระดับอ้าเภอ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด ด้าเนินการแต่งตัง คณะท้างาน
โครงการฝึกอบรมฯ ระดับอ้าเภอ โดยมีนายอ้าเภอ เป็นประธาน มีเกษตรอ้าเภอเป็นคณะท้างานและเลขานุการ และ
พิจารณาหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการตามความเหมาะสม
โดยมีบทบาทหน้าที่ ประสาน ก้ากับ ดูแลและแก้ไขปัญหาการด้าเนินโครงการอบรมฯ ในพืนที่
จัดท้าแผนและหลักสูตรการฝึกอบรม ด้าเนินการจัดฝึกอบรม สื่อสารประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจและเชิญชวนสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม ให้ค้าแนะน้าติดตาม
ก้ากับการด้าเนินงานโครงการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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1.3 ประชุมชีแจงโครงการ
(1) ประชุมชีแจงโครงการ ทัง 3 ระดับ เพื่อท้าความเข้าใจและจัดท้าแผนบริหารโครงการ
และการด้าเนินงาน
(2) กรมส่งเสริมการเกษตร จัดการประชุมชีแจง ท้าความเข้าใจ การด้าเนินการ และการจัดการ
โครงการในภาพรวม แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนด้าเนินงาน
(3) คณะท้างานโครงการฝึกอบรมฯระดับจังหวัด จัดประชุมเพื่อท้าความเข้าใจโครงการแก่
ผู้เกี่ยวข้อง และจัดท้าแผนบริหารโครงการ ก้ากับ ติดตาม สนับสนุนการด้าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ
(4) คณะท้างานโครงการฝึกอบรมฯ ระดับอ้าเภอ จัดประชุมท้าความเข้าใจโครงการแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- จัดท้าแผนการฝึกอบรมโดยจัดอบรมที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
5 รุ่นๆ ละ 50 ราย จ้านวน 15 วัน รวมทังหมด 250 ราย โดยก้าหนดการจัดฝึกอบรม รุ่นละ 3 ครังๆ ละ 5 วัน
(แบบฟอร์มที่ 1)
- จัดท้าหลักสูตรฝึกอบรมโดยศึกษาจากเอกสารคู่มือหลักสูตรกลางที่ก้าหนดและพิจารณา
รายละเอียดวิชา ชั่วโมงการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพืนที่ โดยมีวิชาบังคับตามที่ก้าหนดในหลักสูตรกลาง
และวิชาเลือกตามความต้องการและเหมาะสมของพืนที่ (แบบฟอร์มที่ 2)
- จัดเตรียมทีมวิทยากรที่เหมาะสมกับหัวข้อวิชา และประชุมชีแจงวิทยากรเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เนือหารายละเอียดของวิชา เพื่อวิทยากรจะได้เตรียมการถ่ายทอดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดย
ให้ มีการประชุมชีแจงทีมวิทยากรเพื่อสร้ างความเข้าใจเป้าหมาย กระบวนการท้างาน ผลผลิ ต และผลสั มฤทธิ์ของ
โครงการ และติดต่อประสานงานกับวิทยากรเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ
- มอบหมายทีมผู้จัดการโครงการฝึกอบรมฯ โดยมีเกษตรอ้าเภอ เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ
และพิจารณาทีมงานตามความเหมาะสม ให้มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการฝึกอบรม ประสานงาน ดูแล อ้านวยความ
สะดวกระหว่างการฝึกอบรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกวันตลอดการฝึกอบรม
- บันทึกแบบฟอร์มที่ 1 (แผนการจัดฝึกอบรม) และ แบบฟอร์มที่ 2 (ก้าหนดการฝึกอบรม) ลงใน
ระบบสารสนเทศ
1.4 การรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม โดยคณะท้างานโครงการฝึกอบรมฯ ระดับ
อ้าเภอ รับผิดชอบการคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการอบรม
(1) คุณสมบัติของเกษตรกร
- เป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปี 2558/59 และผลกระทบจากปัญหาราคา
สินค้าเกษตร
- เป็นตัวแทนเกษตรกรครัวเรือนละ 1 ราย (1 ราย / ครัวเรือน)
- เป็นเกษตรกรที่มีอายุระหว่าง 15 – 65 ปี
- เป็นเกษตรกรที่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่ท้าการเกษตรอยู่ในอ้าเภอที่ตังของศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ สินค้าเกษตรซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอบรม
- สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร (15 วัน)
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(2) การรับสมัคร
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ทั่วถึง (คุณสมบัติ วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร)
- รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก้าหนด (ใช้แบบฟอร์ม 3 ในการรับ
สมัคร)
- ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ก้าหนด
- พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมโดย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และ คสช.
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ลงนามก้ากับ โดย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และ คสช ตัวอย่างที่ 4 (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม)
- บันทึก แบบฟอร์มที่ 3 (ใบสมัคร) ของผู้ที่มีสิทธ์เข้ารับการอบรมลงในระบบสารสนเทศ

2. ขั้นดาเนินงาน
2.1 การเตรียมการก่อนการฝึกอบรม มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี
(1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณด้าเนินการจัด
(2) ติดต่อประสานงาน นัดหมาย ท้าหนังสือเชิญวิทยากร และแจ้งเกษตรกรเป้าหมายเข้ารับการอบรม
(3) ท้าสัญญายืมเงินทดรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ
(4) จัดเตรียมวัสดุฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ/อุปกรณ์ต่างๆ
(5) จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม ก้าหนดการฝึกอบรม เอกสาร
ประกอบการบรรยาย/ฝึกปฏิบัติ ฯลฯ)
(6) จัดเตรียมเชิญประธานในพิธีเปิด/ปิดการฝึกอบรม พร้อมทังร่างค้ากล่าวเปิด/ปิดการ ฝึกอบรม
2.2 การเตรียมการระหว่างการฝึกอบรม มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี
(1) ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมประจ้าวัน (ตัวอย่างที่ 12 แบบลงทะเบียน) ทังนีสามารถพิมพ์ใบ
ลงทะเบียนได้จากระบบสารสนเทศ หากบันทึกแบบฟอร์มที่ 3 (ใบสมัคร) ลงในระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว
(2) พิธีเปิด/ปิดการฝึกอบรม
(3) จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สอดแทรกระหว่างการฝึกอบรมตามความเหมาะสม เพื่อสร้าง
บรรยากาศการฝึกอบรม
(4) อบรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรที่ก้าหนดรายวิชา (บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ)
(5) จัดอาหารกลางวัน (โดยจัดจ้างกลุ่มแม่บ้าน หรือ กลุ่มในชุมชนด้าเนินการ)
(6) เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ( ค่าพาหนะเดินทางให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประจ้าวัน ค่าอาหาร
กลางวัน และ ค่าสมนาคุณวิทยากร (ถ้ามี)
2.3 หลังการฝึกอบรม ให้มีการรายงานผลการฝึกอบรมดังนี
(1) ประเมินผลหลังการฝึกอบรมแต่ละครัง (ตัวอย่างที่ 4 แบบประเมิน)
(2) การรายงานผลการฝึกอบรม (แบบฟอร์มที่ 4) และบันทึกลงในระบบสารสนเทศ ภายใน 5 วัน
หลังสินสุดการอบรมแต่ละครัง
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(3) ประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานการฝึกอบรมในแต่ละรุ่นให้ส่งเอกสารที่คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด 15 วัน หลังสินสุดโครงการ เพื่อรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป

3. ขั้นการติดตามและประเมินผล
3.1 การติดตามความก้าวหน้าโครงการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินงานในทุกระดับ ดังนี
1) ระดับกระทรวง โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) ระดับกรม/เขต โดยผู้บริหารของกรม/เขต ที่เกี่ยวข้อง
3) ระดับจังหวัด โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
3.2 การประเมินผลภาพรวมโครงการ ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นแกนกลางในการประเมินผล
โครงการ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อประเมินผลการน้าความรู้ของเกษตรกรที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการฝึกอบรม และรายงานผลเสนอต่อ
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สรุปขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1. ประชาสัมพันธ์
โครงการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการทุกระดับ
- ระดับกระทรวง ประชาสัมพันธ์ภาพรวมโครงการ
- ระดับกรม ประชาสัมพันธ์โครงการและการด้าเนินงานโครงการ
- ระดับพืนที่ ประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
- ระดับกระทรวง (ปลัดกระทรวง กษ. เป็นประธาน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเลขานุการ)
- ระดับจังหวัด (ผวจ. เป็นประธาน เกษตรจังหวัด เป็นเลขานุการ)

2. แต่งตัง
คณะกรรมการ
บริหารโครงการและ
คณะท้างานโครงการ - ระดับอ้าเภอ (นอภ. เป็นประธาน เกษตรอ้าเภอ เป็น เลขานุการ)
3. ประชุม
- ระดับกระทรวง
คณะกรรมการและ - ระดับจังหวัด จัดท้าแผนบริหารโครงการ ก้ากับ ติดตาม สนับสนุนการด้าเนินงาน
คณะท้างานโครงการ
- ระดับอ้าเภอ จัดท้าแผนการฝึกอบรม จัดท้าหลักสูตร เตรียมทีมวิทยากร
4. ประชุมชีแจง
-การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ท้าความเข้าใจ การด้าเนินการ และการจัดการโครงการใน
โครงการ
ภาพรวม ซักซ้อมวิธีปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ส้านักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ระดับกรม)
-การประชุมทางไกล (Conference) เพื่อท้าความเข้าใจโครงการแก่ผู้บริหารทุกระดับ
5. รับสมัครและ
- เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้ารับการอบรม
คัดเลือกเกษตรกร
- คัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตรงตามข้อก้าหนดของโครงการฯ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ตัวอย่างที่ 3 (ประกาศรายชื่อ)
- บันทึก แบบฟอร์มที่ 3 (ใบสมัคร) ลงในระบบสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ

กษ.
กสก.
อ้าเภอ/จังหวัด
กษ.
ส้านักงานเกษตร
จังหวัด
สนง.กษจ.
กสก. (ฝ่ายเลขาฯ)
กษ.จังหวัด
(ฝ่ายเลขาฯ)
กษอ. (ฝ่ายเลขาฯ)
กสก.

ระยะเวลา
ธ.ค. 58 –
พ.ค. 59

ม.ค. 59

ม.ค. 59

11-12
ม.ค. 59
กษ. /กสก.
22 มค.59
-สนง.กษอ. ฝ่ายเลขาฯ 15–30 ม.ค.
-เกษตร มหาดไทย
59
คสช.
-สนง.กษอ. ฝ่ายเลขาฯ

หมาย
เหตุ
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กิจกรรม

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ขั้นดาเนินงาน
1. การเตรียมการ
ก่อนการฝึกอบรม

- ขออนุมัติโครงการและงบประมาณด้าเนินการจัด
- ติดต่อประสานงาน นัดหมาย ท้าหนังสือเชิญวิทยากร และแจ้งเกษตรกรเป้าหมายเข้ารับ
การอบรม
- ท้าสัญญายืมเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ
- จัดซือวัสดุฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ/อุปกรณ์ต่างๆ โดยปฏิบัติตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม (แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม ก้าหนดการฝึกอบรม
เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกปฏิบัติ ฯลฯ)
- จัดเตรียมเชิญประธานในพิธีเปิด/ปิดการฝึกอบรม พร้อมทังร่างค้ากล่าวเปิด/ปิดการฝึกอบรม
2. ด้าเนินการ
- การลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมประจ้าวัน
ระหว่างการฝึกอบรม - พิธีเปิด/ปิดการฝึกอบรม
- จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สอดแทรกระหว่างการฝึกอบรมตามความเหมาะสม เพื่อสร้าง
บรรยากาศการฝึกอบรม
- อบรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรที่ก้าหนดรายวิชา
- จัดอาหารกลางวัน /อาหารว่างและเครื่องดื่ม
- เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกอบรม
- ประเมินผลการฝึกอบรม
- บันทึกรายงานผลการฝึกอบรม (แบบฟอร์มที่ 4) ลงในระบบสารสนเทศ
3. หลังการฝึกอบรม ให้มีการประเมินและรายงานผลการฝึกอบรม ดังนี
- รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
- บันทึกรายงานผลการฝึกอบรมลงในระบบสารสนเทศ
- รายงานผลการฝึกอบรมภายหลังการเสร็จสินการฝึกอบรม
- ส่งคณะท้างานโครงการฝึกอบรมฯ ระดับอ้าเภอรวบรวมส่งส้านักงานเกษตรจังหวัด

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

-ทีมผู้จัดการโครงการ 15–30 มค.
ฝึกอบรม
59

ทีมผู้จัดการโครงการ
ฝึกอบรม

1 ก.พ. – 31
พ.ค. 59

หลังสินสุดการ
อบรมแต่ละ
รุ่น
ทีมผู้จัดการโครงการ ภายใน 15
ฝึกอบรม
วัน หลังสินสุด
การฝึกอบรม

หมาย
เหตุ
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กิจกรรม

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

และกรมส่งเสริมการเกษตร
ขั้นการติดตามและ
ประเมินผล
1. การติดตาม
ความก้าวหน้า
โครงการ

ให้มีการติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินงานทุกระดับ
- ระดับกระทรวง
- ระดับกรม/เขต
- ระดับจังหวัด

2. การประเมินผล
โครงการ

- การประเมินผลโครงการในภาพรวมและรายงานผล

-ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
-ผู้บริหารระดับกรม/
เขต
-คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ระดับ
จังหวัด
ส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

1 ก.พ. – 31
พ.ค. 59

1 ก.พ. – 30
มิ.ย. 59

หมาย
เหตุ
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แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
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แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่าย
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร
…………………………………….
1.แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายของกรมส่งเสริมการเกษตร
1.1 ขั้นตอนการโอนเงินงบประมาณงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น และ
งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1.1 เมื่อส้านักงบประมาณแจ้งจัดสรรการอนุมัติเงินงบประมาณ ให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ด้าเนินการตรวจสอบจ้านวนเงินในระบบ GFMIS
1.1.2 ด้าเนินการจัดสรรเงินงบประมาณงบกลางรายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น
และงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ส้านักงานเกษตรจังหวัด ตามแผนฝึกอบรมและรายการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติในระบบ GFMIS พร้อมแจ้งให้ส้านักงานเกษตรจังหวัดทราบ
1.2 การจัดทาบัญชีและการรายงานผล
ปฏิบัติตามระบบบัญชีของทางราชการ
1.3 หลักฐานประกอบการโอนเงิน
1.3.1 หนังสืออนุมัติการโอนเงิน
1.3.2 แผนการฝึกอบรมและรายการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
2. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินของสานักงานเกษตรจังหวัด
2.1 เมื่อได้รับการแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณงบกลางรายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น
และงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากกรมส่งเสริมการเกษตรให้ตรวจสอบจ้านวนเงินในระบบ
GFMIS
2.2 ผู้ปฏิบัติงานในการด้าเนินการฝึกอบรม สามารถน้าใบส้าคัญคู่จ่ายมาเบิกเงินสด หรือด้าเนินการยืมเงิน
ราชการไปด้าเนินการจัดการฝึกอบรมจากส้านักงานเกษตรจังหวัด โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี
2.2.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ
นิยาม
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การ
สัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นทังในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
บุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แต่ไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“บุคลากรของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการทุกประเภท รวมทังพนักงาน ลูกจ้างของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
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“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคลากรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ
“การฝึกอบรมบุคคลภายนอก” หมายถึง การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่
บุคลากรของรัฐ เช่น อบรมเกษตรกร เป็นต้น
ทังนี การเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้องตามข้อ 2.3 และกรณีมีการเบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมก้าหนดไว้ แต่ไม่
สามารถปฏิบัติได้ ให้ขอท้าความตกลงกับกระทรวงการคลัง ทังนีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่
กษ 0203/5321 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ขอท้าความตกลงการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมที่เป็นบ้านพักอาศัยของเกษตรกร และค่าพาหนะเดินทางของเกษตรกรผู้เข้ารับ
การอบรมในอัตราเหมาจ่าย และกระทรวงการคลังได้ตอบข้อหารือตามหนังสือขอท้าความตกลงเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดฝึกอบรม ตามหนังสือที่ กค 0406.4/27532 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 โดยก้าหนดประเด็นและกรอบ
วงเงินในการเบิกจ่าย
หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 โครงการ/หลักสูตรต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอ้านาจ
 ต้องพิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ตามจ้านวนที่สมควร และให้พิจารณา
ด้านการเงินด้วย
 การฝึกอบรมบุคลากรภายนอกให้จัดได้เฉพาะการอบรมภายในประเทศเท่านัน
ผู้จัดการฝึกอบรม
 ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมตาม
โครงการ/หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอ้านาจ
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ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของผู้จัดการฝึกอบรมของโครงการฝึกอบรม
รายการ
วงเงินประมาณการค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง 400 บาท/วัน
สถานที่ฝึกอบรม
(ศูนย์เรียนรู้ฯ หรือ *ศูนย์เรียนรู้
เครือข่าย)

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
หนังสือขอท้าความตกลงของ
กระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ กค
0406.4/27532 ลงวันที่ 24 ธันวาคม
2558 และด้าเนินการตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ค่าวัสดุฝึกอบรม
- ค่าวัสดุฝึกปฏิบตั ิเป็นเงิน 50 บาท/ราย ด้าเนินการตามระเบียบส้านัก
(ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ และเอกสารสร้าง
- ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ทักษะ ฯลฯ)
เป็นเงิน 50 บาท/ราย
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม)
4. ค่าสมนาคุณวิทยากร
ชั่วโมงละ 100 บาท
- ส้าหรับวิทยากรทีเ่ ป็นเกษตรกรเท่านัน
- วิชาที่มีวิทยากรบรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
มากกว่า 1 คน สามารถเบิกจ่ายได้วิชาละ
1 คน เท่านัน
5. ค่าอาหาร
อาหารกลางวันไม่เกิน 50 บาท/ราย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ค่ายานพาหนะเกษตรกรผู้รับการ
เหมาจ่ายไม่เกินรายละ 200 บาท
หนังสือขอท้าความตกลงของ
อบรม
กระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ กค
0406.4/27532 ลงวันที่ 24 ธันวาคม
2558
หมายเหตุ *ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ฯ หมายถึง ศูนย์เรียนรูต้ ่างๆ ในชุมชนที่เกษตรกรเป็นเจ้าของ หากไม่ได้จดั ที่ศูนย์เรียนรูห้ รือศูนย์
เรียนรูเ้ ครือข่ายดังกล่าว จะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้

การนับเวลาเพื่อจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
- ให้นับตามตารางการฝึกอบรม
- ไม่ต้องหักเวลาพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (กรณีที่บรรยายต่อเนื่อง)
- แต่ละชั่วโมงต้องมีก้าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 50 นาที
- ถ้าชั่วโมงการอบรมไม่ถึง 50 นาที แต่ไม่น้อยกว่า 25 นาที ให้เบิกค่าสมนาคุณวิทยากรได้แค่กึ่งหนึ่ง
กรณีมีการปรับแผนการฝึกอบรม
ต้องด้าเนินการขออนุมัติปรับแผนการฝึกอบรมจากผู้มีอ้านาจอนุมัติทุกครัง หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สาระส้าคัญของโครงการพร้อมมีเหตุผลประกอบการปรับแผนในประเด็นดังนี
1. เนือหาหลักสูตร
2. กลุ่มเป้าหมาย
3. เพิ่มวงเงิน
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2.2.2 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ที่
เกี่ยวข้องกับการยืมเงินราชการ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในส่วนราชการมีการยืมเงินราชการ ซึ่งเป็นเงินที่ส่วนราชการ
จ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติราชการอื่นใด ดังนี การยืมเงิน
การจัดท้าสัญญาการยืมเงิน เอกสารประกอบการยืมเงิน การส่งหลักฐานการจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม และการรับคืน
เงินยืม ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องดังนี
คานิยาม
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงส่วนราชการประจ้าจังหวัดด้วย
“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้ผู้รับหรือเจ้าหนี ตามข้อผูกพัน
โดยถูกต้องแล้ว
“เงินยืม” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่น ทังนี ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ
“ลูกหนีเงินยืม” หมายถึง บุคคลภายในกรมส่งเสริมการเกษตรยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการส้าหรับปฏิบัติราชการอื่นใด ทังนีไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ
การเบิกจ่ายเงินยืม
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการยืมเงิน
(1) สัญญาการยืมเงิน ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังก้าหนด (ตัวอย่างที่ 5)
(2) สัญญาการยืมเงินให้จัดท้าขึนสองฉบับ โดยเมื่อผู้ยืมได้รับเงินตามสัญญาการยืมแล้วให้ลงลายมือ
ชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทังสองฉบับ พร้อมกับมอบให้ส้านักงานเกษตรจังหวัดผู้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่ง
ฉบับ ให้ผู้ยืมเงินเก็บไว้หนึ่งฉบับ พร้อมประมาณค่าใช้จ่ายในการยืมเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด
(3) ผู้มีอ้านาจอนุมัติการจ่ายเงินยืม คือ หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบอ้านาจ
(4) การอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการโดยให้ผู้ยืมใช้ตามวัตถุประสงค์ของการยืม และให้ผู้มีอ้านาจ
อนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จ้าเป็นเท่านัน และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ช้าระคืนเงินยืมรายเก่าให้
เสร็จสินไปก่อน
(5) การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ได้ท้าสัญญาการยืมเงิน และผู้มีอ้านาจได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืม
ตามสัญญาการยืมเงินนันแล้วเท่านัน

-22-

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบสัญญาการยืมเงินและการจัดทาทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน
ส้านักงานเกษตรจังหวัดตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน และจัดท้าทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน ระบุวัน
ครบก้าหนดส่งใช้คืนเงินยืมในสัญญาการยืมเงิน เป็นไปตามระเบียบ โดยให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่าย
ที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในก้าหนดระยะเวลาดังนี
(1) กรณีเดินทางไปประจ้าต่างส้านักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจ้าในต่างประเทศ หรือกรณี
เดินทางกลับภูมิล้าเนาเดิม ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือธนาณัติ แล้วแต่กรณี
ภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับเงิน
(2) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทังการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่ส่วน
ราชการผู้ให้ยืมภายใน 15 วัน นับจากวันกลับมาถึง
(3) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (1) หรือ (2) ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน 30 วัน
นับจากวันได้รับเงิน
ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย เพื่อส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้ส่วนราชการผู้
ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบตั ิตามค้าทักท้วงภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับค้า
ทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ด้าเนินการตามค้าทักท้วงและไม่ได้ชีแจงเหตุผลให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมทราบ ให้ส่วนราชการผู้
ให้ยืมด้าเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมเท่าจ้านวนที่ทักท้วงนัน
ขั้นตอนที่ 3 การส่งหลักฐานการจ่ายชดใช้คืนเงินยืม
(1) เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม (ถ้ามี) ให้ส้านักงานเกษตรจังหวัดบันทึก
การรับคืนในสัญญาการยืมเงิน พร้อมทังออกใบเสร็จรับเงิน (ตัวอย่างที่ 6) และหรือใบรับใบส้าคัญตามที่
กรมบัญชีกลางก้าหนด (ตัวอย่างที่ 7) ให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน
(2) ส้านักงานเกษตรจังหวัดด้าเนินการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายที่ส่งใช้คืนเงินยืมให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี พร้อมเสนอผู้มีอ้านาจอนุมัติเบิกจ่าย และเก็บเอกสาร
หลักฐานเพื่อการบันทึกบัญชีและประกอบการตรวจสอบ
(3) กรณีที่ผู้ยืมมิได้ช้าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้ส้านักงานเกษตรจังหวัดเรียกให้ผู้ยืม
ส่งหลักฐานการจ่ายคืนเงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสินไปโดยเร็ว และกรณีที่ผู้ยืมเงินไม่จัดส่ง
หลักฐานการจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม ส้านักงานเกษตรจังหวัดเสนอหัวหน้าหน่วยงานทราบและพิจารณาสั่งการให้หัก
เงินเดือน ค่าจ้าง เบียหวัด บ้าเหน็จ บ้านาญ หรือเงินอื่นใด ที่ผู้ยืมพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จ้านวนเงินที่ยืมไป
จนครบถ้วนตามที่ระบุไว้ตามสัญญาการยืมเงินทันที
ขั้นตอนที่ 4 การจัดทาบัญชีและการรายงานผล
ปฏิบัติตามระบบบัญชีของทางราชการ

-23-

2.3 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
2.3.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
2.3.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
2.3.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
2.3.5 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/193 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 เรื่องยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าเช่าที่พัก ของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
2.3.6 หนังสือส้านักนายกรัฐมนตรี ที่ สร.1004/ว4 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่องการขออนุมัติ
จัดการประชุม ในประเทศตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการ
ประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524
2.3.7 หนังสือตอบข้อหารือในการขอท้าความตกลงเบิกจ่ายในการจัดฝึกอบรมกับกระทรวงการคลัง
ตามหนังสือที่ กค 0406.4/27532 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินด้านผู้จัดการฝึกอบรม
1. โครงการหรือหลักสูตรที่ได้รับการอนุมติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอ้านาจ (ตัวอย่างที่
5-8)
2. หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปจัดฝึกอบรม (ถ้ามี)
3. บัญชีแสดงการลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างที่ 12)
4. หนังสือเชิญวิทยากร (ถ้ามี) ทังนีการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าพาหนะรับจ้างของวิทยากร ให้ใช้
ใบส้าคัญรับเงินส้าหรับวิทยากร (ตัวอย่างที่ 10)
5. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
6. ใบเสร็จรับเงินของค่าอาหาร ต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงิน และการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 41
7. เอกสารการจัดซือและจัดจ้างส้าหรับรายการที่ด้าเนินการตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่ระเบียบก้าหนด
8. ค่ายานพาหนะ
- ใบเสร็จรับเงินค่าน้ามันเชือเพลิงกรณีผู้จัดการฝึกอบรมเดินทางไปด้าเนินการฝึกอบรมใช้รถยนต์ของ
ทางราชการ (ระบุหมายเลขรถยนต์ราชการ)
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- ค่ายานพาหนะของผู้รับการฝึกอบรมใช้แบบใบส้าคัญรับเงินที่กระทรวงการคลังก้าหนด (ตัวอย่างที่ 11)
9. สัญญาการยืมเงิน (กรณีที่มีการยืมเงิน)
10. หลักฐานเอกสารการส่งหลักฐานการจ่ายชดใช้คืนเงินยืมราชการและหนังสืออนุมัติการเบิกจ่ายเงินจากผู้
มีอ้านาจอนุมัติ
11. กรณีมีเงินเหลือจ่ายเกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ยืมให้ผู้ยืมชีแจงเหตุผลให้ชัดเจน พร้อมกับการ
ส่งหลักฐานการจ่ายที่ส่งใช้คืนเงินยืม
12. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
หมายเหตุใบเสร็จรับเงิน ต้องมีรายละเอียดตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน้า
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 41 ดังนี
- ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท้าการของผู้รับเงิน
- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
- รายละเอียดแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
- จ้านวนเงินทังตัวเลขและตัวอักษร
- ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นโครงการแล้วให้ปฏิบัติดังนี้
1. ส้านักงานเกษตรจังหวัดจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินของโครงการเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ
2. ส้านักงานเกษตรจังหวัด ก้ากับ ติดตาม ดูแล และการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการ
ฝึกอบรมและการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการอย่างเคร่งครัด
3. ส้านักงานเกษตรจังหวัดจัดท้าบัญชีรับ-จ่ายเงินของโครงการ (ตัวอย่างที่ 13)
4. ให้ผู้รับผิดชอบในการด้าเนินการจัดการฝึกอบรมรายงานผลการฝึกอบรมให้ส้านักงานเกษตรจังหวัดเพื่อ
ทราบและรวบรวมเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร
5. ในกรณีที่ส้านักงานเกษตรจังหวัดมีเงินเหลือจ่าย ให้แจ้งตัดคืนกรมส่งเสริมการเกษตรโดยเร็ว อย่างช้า
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
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รายงานและติดตามประเมินผล
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แนวทางการประเมินผล
โครงการอบรมเพื่อเพิม่ ผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
1. หลักการและเหตุผล
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล ในฐานะหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งหน่วยงานในการเข้าร่วมบูรณาการด้าเนินงาน ได้รับมอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็น
หน่วยงานหลักในการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 4 ด้าน ได้แก่
1) เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองสามารถปรับตัวอยู่ร่วมการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างยั่งยืน
2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐ
3) เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้เกษตรกรสามารถด้ารงชีพได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง และสร้างโอกาส
การปรับโครงการสร้างการผลิตให้เหมาะสมกับภูมิสังคมและตลาดสินค้า
4) เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรที่รับการฝึกอบรม
ทังนี ผลที่ได้จากประเมินผล จะเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น้าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงการด้าเนินงานให้ประสบผลส้าเร็จมากยิ่งขึนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
2.2 เพื่อประเมินผลการน้าความรู้ที่เกษตรกรได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดท้า
โครงการฯ
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการจัดอบรม
3. ขอบเขตการประเมินผล
3.1 พื้นที่การประเมินผล
ประเมินผลเกษตรกรที่ได้รับการอบรม/ถ่ายทอดความรู้จากโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยใช้สถานที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รวม 882 ศูนย์ ในพืนที่ 77 จังหวัด
3.2 กลุ่มเป้าหมายที่จัดเก็บข้อมูล
กลุ่มบุคคลเป้าหมายที่จะท้าการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม/
ถ่ายทอดความรู้จากโครงการฯ
3.3 ช่วงเวลาของข้อมูลการประเมินผลและการรายงาน ดังนี
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการอบรมทัง 5 รุ่นๆละ 3 ครัง ในช่วงเวลาที่ฝึกอบรม ระหว่าง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2559
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4. วิธีการประเมินผล
4.1 ประเภทและรูปแบบการประเมินผล
เป็นการประเมินผลระหว่างการด้าเนินงาน (On-going Evaluation) ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างการ
ฝึกอบรม ทังนี เพื่อทราบผลที่เกิดขึนซึ่งจะน้าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงการฝึกอบรมในแต่ละรุ่น และแต่ละครัง ที่จะจัดต่อไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯที่ตังไว้
รูปแบบการประเมินผล เป็นการประเมินผลแบบครบวงจร โดยใช้ I – P – O – O Approach ดังนี
Inputs
คือ ปัจจัยน้าเข้า
Process
คือ กระบวนการ
Outputs
คือ ผลผลิต
Outcome
คือ ผลลัพธ์
โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ ปัจจัยน้าเข้า
(Inputs) และ กระบวนการด้าเนินงาน(Process) ส่วนการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯจะประเมินผลใน
ส่วนของผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes)
4.2 ประเด็นและตัวชี้วัดที่สาคัญ
4.2.1 การประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 4 ข้อ
ในการประเมินผล ได้ก้าหนดประเด็นตัวชีวัดที่ส้าคัญ เพื่อตอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯทัง 4 ข้อ ดังนี
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองสามารถ
ปรับตัวอยู่ร่วมการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด : 1) เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดในการพัฒนาตนเองตามความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรม
2) เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมมีแนวคิด/มีแผนในการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน เช่น การมองเห็นปัญหา และมีแนวคิดจากการน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้หาวิธีการแก้ไข/
พัฒนาตนเอง เป็นต้น
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง
ประชารัฐ
ตัวชี้วัด : 1) เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม ที่มีความเข้าใจถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ
ตามแนวทางประชารัฐที่น้าไปสู่ความสามัคคีปรองดอง(ตามความรู้ที่ได้รับจากการอบรม) และเข้าใจการด้าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม มีความตังใจจะให้ความร่วมมือ/ปฏิบัติตามแนวทาง
ประชารัฐที่ได้รับการอบรม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้เกษตรกรสามารถด้ารงชีพได้ในช่วง
วิกฤตภัยแล้ง และสร้างโอกาสการปรับโครงการสร้างการผลิตให้เหมาะสมกับภูมิสังคมและตลาดสินค้า
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ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม มีแนวคิด/มีแผนในการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม
ต่อสภาพภูมิอากาศ และด้านการตลาด เช่น การเลือกผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อยที่สุด
และ/หรือ เลือกผลิตสินค้าเกษตรในช่วงเวลาที่ตลาดมีความต้องการ เพื่อลดปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่้า
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
เกษตรกรที่รับการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมมีแนวคิดในการรวมตัวเป็นกลุ่ม หรือ เป็นเครือข่ายเพื่อ
ท้ากิจกรรมร่วมกัน
4.2.2 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
ในการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ได้ก้าหนดประเด็นที่ใช้วัด ความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อด้านการบริหารจัดการโครงการ ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี
- ความพร้อมของศูนย์ฯ
- ความเหมาะสมของตัววิทยากร
- ความเหมาะสมขององค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอด
- ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ฝึกอบรม (จ้านวนวันที่ใช้ในการอบรม และช่วงเวลาที่จัดอบรม)
- ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์ (ความชัดเจน และประเภทของสื่อที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงเกษตรกรได้มาก)
- ความเหมาะสมของการให้บริการตลอดระยะเวลาการอบรม (อาหาร และเครื่องดื่ม )
4.3 การรวบรวมข้อมูล
4.3.1 วิธีการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการประเมินผลครังนีได้จัดท้าเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ชุด ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ (Questionnaire) และแบบสังเกต (Observation) แบบ
สัมภาษณ์ ((Interview) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการอบรมโดยตรง (Personal
interview หรือ Face to face interview) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ออกไปสัมภาษณ์กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมในพืนที่ ศพก.
ที่ถูกสุ่มเป็นพืนที่ตัวอย่าง ซึ่งในแบบสัมภาษณ์ (Interview) จะประกอบด้วยค้าถาม 2 ลักษณะ คือ ค้าถามปิด
(Closed-End Questions) เป็นค้าถามที่มีค้าตอบให้ผู้ถูกถามเลือกตอบตามความเป็นจริง แต่อยู่ในกรอบค้าตอบที่
ได้ก้าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านัน และค้าถามเปิด (Open-End Questions) เป็นค้าถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้
ตอบค้าถามอย่างเป็นอิสระ
แบบสังเกต (Observation) เป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ใช้เก็บข้อมูลภาพรวมในขณะฝึกอบรม
เช่น การสังเกตสภาพ แวดล้อมต่างๆ ความสนใจของผู้เข้าอบรม เทคนิค/วิธีการสอนที่สามารถกระตุ้นความสนใจใน
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เป็นต้น
ข้อมูลที่ได้จะถูกน้ามาประมวลและรายงานผลการประเมินต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใน
5 วันท้าการ หลังสินสุดการฝึกอบรมแต่ละรุ่น และแต่ละครังตามแผนการส้ารวจข้อมูลและการรายงานผลการประเมิน
ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี
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รุ่นที่
1
2
3
4
5

ครังที่ 1
ส้ารวจข้อมูล รายงานผล
4-5 ก.พ.59
11-12 ก.พ.59
18-19 ก.พ.59
25-26 ก.พ.59
3-4 มี.ค.59

ครังที่ 2
ส้ารวจข้อมูล
รายงานผล

12 ก.พ.59
10-11 มี.ค.59
19 ก.พ.59
17-18 มี.ค.59
26 ก.พ.59
24-25 มี.ค.59
4 มี.ค.59 31 มี.ค.-1 เม.ย.59
11 มี.ค.59
7-8 เม.ย.59

18 มี.ค.59
25 มี.ค.59
1 เม.ย.59
8 เม.ย.59
15 เม.ย.59

ครังที่ 3
ส้ารวจข้อมูล รายงานผล
28-29 มี.ค.59
5-6 พ.ค.59
12-13 พ.ค.59
19-20 พ.ค.59
26-27 พ.ค.59

6 พ.ค.59
13 พ.ค.59
20 พ.ค.59
27 พ.ค.59
3 มิ.ย. 59

4.3.2 แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย
1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าเข้ารับการอบรม
มี
ขันตอนและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี
- ก้าหนดขนาดตัวอย่าง ศพก. โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 12 ของ ศพก. ทังหมด (882 ศูนย์)
ได้ ศพก. ตัวอย่างรวม 106 ศูนย์ แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 5 รุ่นๆละ 21-22 ศูนย์ แต่ละรุ่นเก็บข้อมูลจ้านวน 3
ครัง
- สุ่ม ศพก. ที่ตกเป็นตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่ทดแทน (Simple
Random Sampling without Replacement) ด้วยตารางเลขสุ่ม จากนันท้าการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่าง
ศูนย์ฯละ 30 ราย/รุ่น ได้เกษตรกรตัวอย่างผู้เข้ารับการอบรมทังสิน 3,180 ราย (เกษตรกรตัวอย่างทุกรายจะต้อง
เก็บรวบรวมข้อมูลการฝึกอบรมให้ครบทัง 3 ครัง)
2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด้าเนินงานโครงการฯ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมใน
ลักษณะของเนือหาหรือจากการสังเกต หรือข้อความจากเอกสารรายงาน โดยการอธิบายสิ่งที่เกิดขึนเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่ก้าหนดขึน
2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลขโดยใช้
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม ได้แก่ ผลรวม ค่าร้อยละ
สัดส่วน และค่าเฉลี่ย โดยการแจกแจงความถี่ จัดกลุ่ม จัดประเภทของข้อมูล แล้วน้ามาเสนอในรูปตารางและแผนภูมิ
เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่เป็นตัวเลขหรืออธิบายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละตัวชีวัดของการประเมินผล
5. งบประมาณในการประเมินผล
จ้านวน 1,120,000 บาท

-30-

6. แผนปฏิบัติงานของ สศก.
ระยะเวลา
รายการ

ปี 2558
ปี 2559
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) จัดท้าแนวทางการประเมินผล
2) ชีแจงการประเมินผล
3) ส้ารวจข้อมูลและรายงานผล
(ตามแผนการส้ารวจและรายงานผล)

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะผู้บริหาร เพื่อการตัดสินใจแก้ไขปรับปรุง และเป็นแนวทางใน
การก้าหนดนโยบายโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันต่อไป

-31-

รายละเอียดหลักสูตร
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รายละเอียดหัวข้อวิชา
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
………………………………………………………………
โครงการอบรมเพื่ อ เพิ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต ของเกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภั ย แล้ ง
ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ได้ก้าหนดระยะเวลาการอบรมไว้ จ้านวน 15 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง
รวม 90 ชั่วโมง ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี
กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร
เรียนรู้ฐานวิธีคิด มีความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐ ที่น้าไปสู่ความสามัคคี
ปรองดอง รวมทังการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ้านวน 13.30 ชั่วโมง เป็นกลุ่มวิชาหลัก ที่
จะต้องจัดให้มีในหลักสูตร ประกอบด้วย
ชื่อวิชา
จานวนชั่วโมง
แหล่งวิทยากร
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์
3
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ: คสช
2. การขับเคลื่อนการด้าเนินงานตามแนวทางประชารัฐ
1.30
กระทรวงมหาดไทย
3. การพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต
3
ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
4. เศรษฐกิจพอเพียงส้าหรับเกษตรกร
6
ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (เกษตรกร)
กลุ่มวิชาที่ 2 สร้างโอกาสในการแข่งขัน วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีการปรับเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรวมกลุ่มตามหลักการสหกรณ์และการบัญชี จ้านวน 52.5 ชั่วโมง
เป็นกลุ่มวิชาหลักที่จะต้องจัดให้มีในหลักสูตร จ้านวน 40.30 ชั่วโมง และเป็นวิชาเลือกตามสภาพพืนที่ จ้านวน 12
ชั่วโมง ประกอบด้วย
ชื่อวิชา
จานวนชั่วโมง
แหล่งวิทยากร
1. ทิศทางการตลาดสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ
1.30
กระทรวงพาณิชย์
2. การส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรที่สอดคล้อง
1.30
กระทรวงพาณิชย์
กับความต้องการในท้องถิ่น
3. สารสนเทศเพื่อการผลิต
1.30
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
4. ถอดรหัสข้อมูลดิน
3
กรมพัฒนาที่ดิน
5. เคล็ดลับการจัดการดินให้ประสบความส้าเร็จ
3
กรมพัฒนาที่ดิน
6. การบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วม
6
กรมชลประทาน
7. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
6
กรมวิชาการเกษตร
8. ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์
6
กรมส่งเสริมสหกรณ์
9. บัญชีแก้จน ... บัญชีชีทางรวย
6
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เกษตรกร)
10. การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักของศูนย์เรียนรู้ฯ
6
กรมส่งเสริมการเกษตร (เกษตรกร)
11. การผลิต การตลาด และการแปรรูปสินค้าเกษตร
12.0
กรมปศุสัตว์ กรมประมง
(เลือกให้ครบจ้านวนชั่วโมงที่ก้าหนด โดยพิจารณาจาก
กรมหม่อนไหม กรมการข้าว
บัญชีรายชื่อวิชาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /ความ
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
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ชื่อวิชา

จานวนชั่วโมง

เหมาะสมกับสภาพพืนที่)

แหล่งวิทยากร
เกษตรกรรม (สปก.) และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มวิชาที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านสุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา จ้านวน 6 ชั่วโมง เป็นกลุ่มวิชาหลักที่จะต้องจัดให้มีใน
หลักสู ตร (โดยประสานกับ หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล ส้ านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้านเพื่อก้าหนดเนือหาการบรรยายเพิ่มเติมจากรายละเอียดเนือหาวิชาของกรม
สุขภาพจิต
ชื่อวิชา
สุขภาพดีมีสุข

จานวนชั่วโมง
แหล่งวิทยากร
6
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาล
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด

กลุ่มวิชาที่ 4 สร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
และทักษะการปฏิบัติอาชีพทางเลือกนอกภาคเกษตร เช่น การแปรรูปและถนอมอาหาร การสร้างสรรค์มูลค่าสินค้า
ท้องถิ่น การผลิตสินค้าเพื่อใช้ในครัวเรือน การซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน การ
ควบคุมไฟป่าและการจัดท้าแนวกันไฟในท้องถิ่น การผลิตพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคและแบ่งปัน เป็นต้น จ้านวน
18.0 ชั่วโมง เป็นกลุ่มวิชาเลือกให้หมาะสมตามสภาพพืนที่ ซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่ารายละเอียดหัวข้อวิชาที่
ก้าหนด ประกอบด้วย
ชื่อวิชา
เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
(เลือกให้ครบจ้านวนชั่วโมงที่ก้าหนดจากบัญชีรายชื่อวิชาใน
กลุ่มวิชาที่ 4) เช่น
- หมวดพืชไร่/พืชน้ามัน (เช่น การปลูกข้าวโพดเลียง
สัตว์/ข้าวโพดหวาน/ถั่วลิสง/ ถั่วเหลืองฝักสด/สับปะรด)
- หมวดไม้ผล/ไม้ยืนต้น (เช่น การปลูกกล้วยน้าว้าพันธุ์ดี/
มะละกอ/ส้มโอ)
- หมวดพืชผัก (เช่น การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง/การปลูกข่า/การ
ผลิตพริกสด/การปลูกตะไคร้)
- หมวดสมุนไพร (เช่น การปลูกขมินชัน การปลูกดีปลี การ
ปลูกฟ้าทะลายโจร)
- หมวดไม้ดอกไม้ประดับ (เช่น การปลูกดาวเรือง การปลูก
ต้นหมากเหลือง

จานวน
ชั่วโมง
18.0

แหล่งวิทยากร
กรมส่งเสริมการเกษตร
(เกษตรกร) และหน่วยงานอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของพืนที่
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ชื่อวิชา
-หมวดแมลงเศรษฐกิจ (เช่น การเลียงผึง การเลียงจิงหรีด
การเลียงหนอนบก)
- หมวดวิศวกรรมเกษตร (เช่น การใช้และบ้ารุงรักษา
เครื่องจักรกลเกษตร ระบบการให้น้าพืช)
- หมวดแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (เช่น กล้วยฉาบ
กล้วยทอด น้าพริกตาแดง เห็ดสวรรค์ ไข่เค็มดองน้าเกลือ
ไข่เค็มพอก ข้าวเกรียบกุ้ง ผักดองสามรส พิมเสนสมุนไพร
ชาสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร กระเป๋าลดโลกร้อน
ดอกไม้จันทน์จากกระดาษ การท้าทับทิมกรอบ การท้าสาคู
ไส้หมู/ไก่ การท้าซาลาเปาไส้ต่างๆ )

จานวน
ชั่วโมง

แหล่งวิทยากร
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(ตัวอย่าง)
การจัดตารางอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เวลา
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
วันที่
1
เสริมสร้างความสัมพันธ์
การขับเคลื่อนการ
สารสนเทศเพื่อการ
(คณะรักษาความสงบแห่งชาติ : คสช.)
ด้าเนินงานตาม
ผลิต
แนวทางประชารัฐ
(ส้านักงานเศรษฐกิจ
(กระทรวงมหาดไทย)
การเกษตร)
2
การพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต
ทิศทางการตลาดสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ
(ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)
และ การส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
ที่สอดคล้องกับความต้องการในท้องถิ่น
(กระทรวงพาณิชย์)
3
ถอดรหัสข้อมูลดิน
เคล็ดลับการจัดการดินให้ประสบความส้าเร็จ
(กรมพัฒนาที่ดิน)
(กรมพัฒนาที่ดิน)
4
การบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วม
การบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วม
(กรมชลประทาน)
(กรมชลประทาน)
5
การเลียงไก่บ้าน (วิชาเลือก)
การควบคุมไฟป่าและท้าแนวกันไฟ (วิชาเลือก)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
(กรมวิชาการเกษตร)
การแปรรูปสัตว์น้าเบืองต้น (วิชาเลือก)
บัญชีแก้จน ... บัญชีชีทางรวย
(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
การท้าชาสมุนไพร (วิชาเลือก)
สุขภาพดีมีสุข
(กระทรวงสาธารณสุข)
การเลียงจิงหรีด (วิชาเลือก)
การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักของศูนย์เรียนรู้ฯ
(กรมส่งเสริมการเกษตร)
เศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรกร
(ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์
(กรมส่งเสริมสหกรณ์)
การท้าซาลาเปาไส้ต่างๆ (วิชาเลือก)

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
(กรมวิชาการเกษตร)
การแปรรูปสัตว์น้าเบืองต้น (วิชาเลือก)
บัญชีแก้จน ... บัญชีชีทางรวย
(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
การท้าลูกประคบสมุนไพร (วิชาเลือก)
สุขภาพดีมีสุข
(กระทรวงสาธารณสุข)
การเลียงหนอนบก (วิชาเลือก)
การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักของศูนย์เรียนรู้ฯ
(กรมส่งเสริมการเกษตร)
เศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรกร
(ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์
(กรมส่งเสริมสหกรณ์)
การท้าสาคูไส้หมู/ไก่ (วิชาเลือก)
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กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกัน
ในการขับเคลื่อนประเทศ
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รายละเอียดหัวข้อวิชา : เสริมสร้างความสัมพันธ์
หน่วยงาน : คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.
หัวข้อวิชา
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต
ของหัวข้อวิชา

จานวน
(ชั่วโมง)
3

เทคนิค/
วิธีการ/
สือ่

วิทยากร
คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ
คสช. ในพืนที่
ของแต่ละ
จังหวัด

-38-

รายละเอียดหัวข้อวิชา : การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแนวทางประชารัฐ
หน่วยงาน : กระทรวงมหาดไทย
หัวข้อวิชา

วัตถุประสงค์

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต จานวน
ของหัวข้อวิชา
(ชัว่ โมง)
การ
1. ส่งเสริมให้เกิดการสาน 1. ความหมายของประชา 1.30
ขับเคลื่อน
พลังทุกภาคส่วนของ รัฐ
การ
สังคมเพื่อเศรษฐกิจ
2. โครงสร้างของทีม
ด้าเนินงาน
ฐานรากที่เข้มแข็งและ ประชารัฐ
ตามแนวทาง
ยั่งยืน
3. การมีส่วนร่วมของ
ประชารัฐ
๒. เกิดการมีส่วนร่วม
ภาครัฐ ภาคธุรกิจและ
ระหว่างภาครัฐ ภาค
ภาคประชาชนเพื่อ
ธุรกิจและภาค
ร่วมกันสนับสนุนและ
ประชาชนเพื่อร่วมกัน
พัฒนาสร้างความ
สนับสนุนและพัฒนา
เข้มแข็งให้แก่ระบบ
สร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานราก
ให้แก่ระบบเศรษฐกิจ 4. การบูรณาการการ
ฐานราก
ท้างานในระดับพืนที่
๓. สร้างความรู้ความ
5. การสร้างความรู้ความ
เข้าใจและความ
เข้าใจและความ เชื่อมั่น
เชื่อมั่นตามแนวทาง
ตามแนวทางประชารัฐ
ประชารัฐ
4. เกิดการบูรณาการการ
ท้างานในระดับพืนที่

เทคนิค/
วิทยากร
วิธีการ/สื่อ
1. เอกสาร ปลัดอ้าเภอ/
ประกอบการ พัฒนากร
บรรยาย
อ้าเภอ
2. น้าเสนอ
โดย
PowerPoint
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รายละเอียดหัวข้อวิชา : การพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต
หน่วยงาน : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
หัวข้อวิชา

วัตถุประสงค์

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต
จานวน
ของหัวข้อวิชา
(ชัว่ โมง)
1.การพัฒนา - เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจ - การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
3
ภาคเกษตร และเรียนรู้ผลกระทบจาก โลกความก้าวหน้าทาง
ในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
เศรษฐกิจ ความก้าวหน้า เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ทางวิทยาศาสตร์และ
โลก ความเสื่อมโทรมของ
เทคโนโลยีการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ สิ่งแวดล้อม
ภูมิอากาศโลก ความเสื่อม - ผลกระทบที่จะเกิดขึนจากการ
โทรมของ
เปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจ - การปรับตัวและการบรรเทา
และเรียนรู้แนวทางพัฒนา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภาคเกษตรกรรมใน
ทางเศรษฐกิจโลกความก้าวหน้า
อนาคต
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- รูปแบบการเกษตรในอนาคต
2.นโยบาย - เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจ - ลดต้นทุนและสร้างโอกาสใน
และเรียนรู้นโยบาย
การแข่งขัน
กระทรวง
เกษตรและ ส้าคัญคัญของกระทรวง - การบริหารจัดการพืนที่
เกษตรและสหกรณ์
เกษตรกรรม
สหกรณ์
- ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่
- เกษตรอินทรีย์
- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
- ธนาคารสินค้าเกษตร
- การสร้างความเข้มแข็งของ
สหกรณ์

เทคนิค/
วิทยากร
วิธีการ/สื่อ
เอกสาร/
เกษตรและ
บรรยาย/
สหกรณ์
ppt. / VTR จังหวัด
/กิจกรรมใน
ชันเรียน

-40-

รายละเอียดหัวข้อวิชา : เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเกษตรกร
หน่วยงาน : สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวข้อวิชา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ส้าหรับ
เกษตรกร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้แก่เกษตรกร
เกี่ยวกับความเป็นมาและ
เนือหาของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ
น้าไปประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ทังในการครอง
ตน การวางแผนชีวิต การ
ประกอบอาชีพ การ
จัดการครอบครัว การ
บริหารจัดการทุกระดับใน
องค์กรที่เกิดประโยชน์ต่อ
เกษตรกรและชุมชน
2. เพื่อให้เกษตรกรมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดเข้าสู่
วิถีพอเพียง

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต
ของหัวข้อวิชา
1. วิชาโครงสร้างและเนือหา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. วิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด้าริ
3. วิชาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. วิชาการท้าแผนปฏิบัติการ
พัฒนาตนเอง/กลุ่ม/ชุมชน
5. วิชาการจัดท้าบัญชีฟาร์ม
หรือบัญชีรายรับ-รายจ่ายของ
ครัวเรือน
6. กรณีศึกษาการประยุกต์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จานวน
(ชั่วโมง)
6 ชั่วโมง

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ
การบรรยาย
เอกสาร
ประกอบการ
ฝึกอบรม
และสื่อวีดี
ทัศน์
เกษตรกรที่
ด้าเนินชีวิต
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียงที่
ประสบ
ผลส้าเร็จ

วิทยากร
ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ /
ปราชญ์เกษตร
/ผู้น้าทาง
การเกษตร
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กลุ่มวิชาที่ 2 สร้างโอกาสในการแข่งขัน
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รายละเอียดหัวข้อวิชา :
1) ทิศทางการตลาดสินค้าเกษตรที่สาคัญ
2) การส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการในท้องถิ่น
หน่วยงาน : กระทรวงพาณิชย์
หัวข้อวิชา

วัตถุประสงค์

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขตของ
หัวข้อวิชา
ทิศทาง
1. เพื่อให้เกษตรกรได้
1.1 สถานการณ์ทั่วไปของการผลิต
การตลาด
เรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการ
และการตลาดสินค้าเกษตรของไทย
สินค้าเกษตร พัฒนาตนเอง
1.2 ผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ
ที่ส้าคัญ
2. เพื่อสร้างความรู้ ความ ต่อตลาดสินค้าเกษตร
เข้าใจทิศทางการส่งเสริม - นโยบายของรัฐ
และพัฒนาตลาดสินค้า
- สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
เกษตร ให้สอดคล้องกับ สังคม
ความต้องการในท้องถิ่น - การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อม
- ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
- การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี่ยน
การส่งเสริม 3. เพื่อบรรเทาผลกระทบ 2.1 การปรับตัวตลาดรูปแบบใหม่
และพัฒนา ภัยแล้งให้เกษตรกร
- การกระจายการผลิต
ตลาดสินค้า สามารถด้ารงชีพในช่วง - การสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ ๆ การใช้
เกษตรที่
วิกฤติภัยแล้ง และสร้าง ระบบ Logistics
สอดคล้อง โอกาสการปรับโครงสร้าง - Niche Market (การตลาดเฉพาะ
กับความ
การผลิต
กลุ่ม)
ต้องการใน 4. เพื่อสร้างเศรษฐกิจ
- เกษตรอินทรีย์
ท้องถิ่น
หมุนเวียนในชุมชนและ 2.2 ความสอดคล้องด้านการผลิต
สร้างความเข้มแข็งของ
และการจัดการตลาดสินค้าเกษตร
เครือข่ายเกษตรกรที่รับ ที่ส้าคัญในท้องถิ่น
การฝึกอบรม
2.3 หลักเกณฑ์และเทคนิคการตัง
ราคาสินค้าเกษตรที่จะจ้าหน่าย
2.4 กรณีตัวอย่างเกษตรกร/
ผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส้าเร็จในท้องถิ่น (Success
Case)

จานวน
เทคนิค/
(ชั่วโมง) วิธีการ/สื่อ
1.30
1. การ
บรรยาย
2. การจัด
เสวนา
3. ยกตัวอย่าง
เกษตรกร
/
ผู้ประกอบการ
ที่ประสบ
ความส้าเร็จ
1.30

วิทยากร
1. พาณิชย์
จังหวัด
2. ผู้อ้านวย
การกลุ่มงาน
หรือ
นักวิชาการ
พาณิชย์
จังหวัด หรือ
3.
ภาคเอกชน/
อาจารย์จาก
สถาบันการ
ศึกษาใน
ท้องถิ่น
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รายละเอียดหัวข้อวิชา : สารสนเทศเพื่อการผลิต
หน่วยงาน : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หัวข้อวิชา
ข้อมูลดี
ชีทางรวย

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกษตรกรเห็น
ความส้าคัญของข้อมูล

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขตของ จานวน เทคนิค/
หัวข้อวิชา
(ชั่วโมง) วิธีการ/สื่อ
- ความส้าคัญของข้อมูลที่ใช้
30 นาที เทคนิค
- การเล่า
ประกอบการตัดสินใจผลิต
เรือ่ งราวตาม
เช่น สถานการณ์การผลิตการตลาด
เอกสารแผ่น
สินค้า,ราคาสินค้า,ฤดูกาลผลิต
พิมพ์ที่ใช้ใน
-แหล่งข้อมูล เช่น APP ราคา
การอบรม
สินค้า (เช่น APP ของ สศก. ,
สื่อบรรยาย
APP ของ DTAC)
- ภาพ slide

วิทยากร
ส้านักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร

เศรษฐกิจ
การเกษตร
อาสา
ตามแผ่นพิมพ์ (ศกอ.)

การน้า
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน์

- เพื่อให้เกษตรกรน้าไปใช้
ประโยชน์ในการวาง
แผนการผลิตและการตลาด

- แผ่นพิมพ์+
รูปภาพ
ประกอบ
(1 ภาพ=
1,000ค้า )
- เครื่องมือ
เช่น
คอมพิวเตอร์
เครื่องเสียง
- ข้อมูลการตัดสินใจเลือกผลิต
30 นาที เทคนิค
- การเล่า
สินค้าอะไร ได้แก่ ตลาด(จุดรับซือ
เรื่องราวตาม
สินค้า คุณภาพสินค้า,ขันตอนการ
เอกสารแผ่น
ซือขายของตลาด),ความสนใจและ
พิมพ์
ความชอบที่จะผลิตของเกษตรกร,
สื่อบรรยาย
เทคนิคที่ใช้ผลิต (เกษตรกรสามารถ
- ภาพ slide
ท้าได้), แรงงานที่จะใช้ในการผลิต
ตามแผ่นพิมพ์
- แผ่นพิมพ์+
และทุนที่ใช้ในการผลิต
รูปภาพ
ประกอบ
(1 ภาพ=
1,000ค้า )

เศรษฐกิจ
การเกษตร
อาสา
(ศกอ.)
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รายละเอียดหัวข้อวิชา : สารสนเทศเพื่อการผลิต
หน่วยงาน : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หัวข้อวิชา
องค์ความรู้
จาก
ประสบการณ์
ของเกษตรกร

วัตถุประสงค์
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ การผลิต
วิธีคิดที่ใช้การตัดสินใจ
การผลิต

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต
ของหัวข้อวิชา
เล่าประสบการณ์ตรงที่
เกษตรกรประสบในการ
ประกอบอาชีพ

จานวน
(ชั่วโมง)

เทคนิค/
วิธีการ
/สื่อ
30 นาที - เล่าเรื่องราว
จาก
ประสบการณ์
ที่ได้ท้าได้ที่ได้
ศึกษาดูงาน
เช่น ภาพ
กิจกรรมใน
แปลงปลูก
ของตนเอง
ภาพกิจกรรม
จาก
การศึกษาดู
งาน

วิทยากร
เศรษฐกิจ
การเกษตร
อาสา
(ศกอ.)
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รายละเอียดหัวข้อวิชา : 1) ถอดรหัสข้อมูลดิน 2) เคล็ดลับการจัดการดินให้ประสบความสาเร็จ
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
หัวข้อวิชา
1. “ดิน”
ทรัพยากร
อันล้าค่า

วัตถุประสงค์

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขตของ
หัวข้อวิชา
- เพื่อให้ทราบถึง
-ทรัพยากรดิน การปรับปรุงบ้ารุง
ความส้าคัญของทรัพยากร ดิน การอนุรักษ์ดิน และเครือข่าย
ดิน และการจัดการดิน
การพัฒนาที่ดิน

จานวน
เทคนิค/
วิทยากร
(ชั่วโมง) วิธีการ/สื่อ/
15 วีดีทัศน์
ส้านักงาน
นาที
พัฒนา
ที่ดินเขต/
สถานี
พัฒนา
ที่ดิน
45 บรรยาย/
ส้านักงาน
นาที power point พัฒนา
ที่ดินเขต/
สถานี
พัฒนา
ที่ดิน

2. การ
- เพื่อให้ทราบถึงเขต
บริหาร
เหมาะสมการปลูกพืช
จัดการพืนที่ (Zoning)
เกษตรกรรม
(Zoning)

-การบริหารจัดการการผลิตสินค้า
เกษตรตามแนวทางการบริหาร
จัดการพืนที่เกษตรกรรม(Zoning)
เน้นการปลูกพืชใช้น้าน้อย

3. การ
วิเคราะห์ดิน
และการใช้
ปุ๋ยตามค่า
การ
วิเคราะห์ดิน

- การเก็บตัวอย่างดินเพื่อท้าการ
วิเคราะห์
- ชุดตรวจสอบความเป็นกรดเป็น
ด่างในดิน (pH Test Kit)
- ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD
Test Kit)และการจัดการธาตุ
อาหารพืช
- โปรแกรมค้าแนะน้าการจัดการ
ดินและปุ๋ยรายแปลง

2
ชั่วโมง

บรรยาย/
power
point/สาธิต

- การอนุรักษ์ดินและน้า ด้วยวิธีกล
และวิธีพืช
- แหล่งน้าในไร่นานอกเขต
ชลประทานและการใช้ประโยชน์

1
ชั่วโมง

บรรยาย/ ส้านักงาน
power point พัฒนา
ที่ดินเขต/
สถานี
พัฒนา
ที่ดิน

1. เพื่อให้เกษตรกรเก็บ
ตัวอย่างดินได้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ LDD Test Kit การ
แปลผลวิเคราะห์ดินจาก
รายงาน
3.สามารถจัดการธาตุ
อาหารในดินเพื่อลดต้นทุน
การผลิต
4. งาน
- เพื่อให้เกษตรกรใช้
พัฒนาแหล่ง ประโยชน์จากแหล่งน้าใน
น้ากับการ ไร่นาได้อย่างมี
อนุรักษ์ดิน ประสิทธิภาพสูงสุด
และน้า

ส้านักงาน
พัฒนา
ที่ดินเขต/
สถานี
พัฒนา
ที่ดิน
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รายละเอียดหัวข้อวิชา : 1) ถอดรหัสข้อมูลดิน 2) เคล็ดลับการจัดการดินให้ประสบความสาเร็จ
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
หัวข้อวิชา
5. การ
จัดการดิน
ปัญหา

6. การ
ปรับปรุง
บ้ารุงดิน

วัตถุประสงค์

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขตของ จานวน
เทคนิค/
วิทยากร
หัวข้อวิชา
(ชัว่ โมง) วิธีการ/สื่อ/
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถ - การจัดการดินเปรียวจัด/ดินเค็ม/
1
บรรยาย/ ส้านักงาน
จัดการดินที่มีปัญหาทาง ดินทราย/ดินตืน/ดินดาน (ขึนอยู่ ชั่วโมง power point พัฒนา
การเกษตรได้
กับสภาพพืนที่)
ที่ดินเขต/
สถานี
พัฒนา
ที่ดิน
- เพื่อให้เกษตรกรทราบถึง - การปรับปรุงบ้ารุงดินด้วย
1
บรรยาย/ ส้านักงาน
วิธีการปรับปรุงบ้ารุงดิน เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
ชั่วโมง power point พัฒนา
และเพิ่มความอุดม
ที่ดินเขต/
สมบูรณ์ของดิน
สถานี
พัฒนา
ที่ดิน
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รายละเอียดหัวข้อวิชา : การบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : กรมชลประทาน
หัวข้อวิชา

วัตถุประสงค์

1. หลักการ
ชลประทาน
เบืองต้น

เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ
ชลประทานเบืองต้น

2.
สถานการณ์
น้าและการ
บริหารจัดการ
น้าในพืนที่

เพื่อสร้างความเข้าใจและ
เตรียมความพร้อมกับ
สถานการณ์น้าและการ
บริหารจัดการน้าในพืนที่

3. การ
บริหารจัดการ
ชลประทาน
โดยเกษตรกร
มีส่วนร่วม

เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การบริหารจัดการ
ชลประทานโดยเกษตรกร
มีส่วนร่วม

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขตของ จานวน
หัวข้อวิชา
(ชัว่ โมง)
1. ความหมายการชลประทาน
1.30
2. ความส้าคัญของแหล่งน้าและ
การชลประทาน
3. การจ้าแนกขนาดโครงการ
ชลประทาน
4. ประเภทการชลประทาน
5. อาคารชลประทาน
6. การจัดสรรน้าส้าหรับโครงการ
ชลประทาน
7. การจัดรูปที่ดิน
1. สถานการณ์น้าในปัจจุบัน
1.30
ระดับประเทศ/จังหวัด/อ้าเภอ
2. กลุ่มผู้ใช้น้าและเครือข่ายผู้ใช้น้า
ในพืนที่
3. ความต้องการใช้น้าของพืชใช้
น้าน้อย
4. การบริหารจัดการน้า
5. แผนการส่งน้า
6. แผนการบ้ารุงรักษา
1. การบริหารจัดการชลประทาน
3
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
2. การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้า
และเครือข่ายผู้ใช้น้า
3. การด้าเนินงานการมีส่วนร่วม
ด้านการส่งน้าและบ้ารุงรักษา ตาม
กระบวนการ 14 ขันตอนการส่ง
น้าและบ้ารุงรักษา
4. การติดตามและประเมินผล

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ
บรรยาย/
น้าเสนอ/
ไฟล์น้าเสนอ
(MS
PowerPoin
t) หนังสือ
แผ่นพับ
โปสเตอร์
และวิดีทัศน์
บรรยาย/
น้าเสนอ/
ไฟล์น้าเสนอ
(MS
PowerPoin
t) หนังสือ
แผ่นพับ
โปสเตอร์
และวิดีทัศน์
บรรยาย/
น้าเสนอ/
ไฟล์น้าเสนอ
(MS
PowerPoin
t) หนังสือ
แผ่นพับ
โปสเตอร์
และวิดีทัศน์

วิทยากร
- หัวหน้าฝ่าย
จัดสรรน้าและ
ปรับปรุงระบบ
ชลประทาน
- หัวหน้าฝ่าย
ส่งน้าและ
บ้ารุงรักษา

- หัวหน้าฝ่าย
จัดสรรน้าและ
ปรับปรุงระบบ
ชลประทาน
- หัวหน้าฝ่าย
ส่งน้าและ
บ้ารุงรักษา

- หัวหน้าฝ่าย
จัดสรรน้าและ
ปรับปรุงระบบ
ชลประทาน
- หัวหน้าฝ่าย
ส่งน้าและ
บ้ารุงรักษา
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รายละเอียดหัวข้อวิชาการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
หัวข้อวิชา
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตพืช

วัตถุประสงค์

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต ของ
หัวข้อวิชา
- ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี 1.ธาตุอาหารที่จ้าเป็นต่อการ
และสารเคมีทางการ
เจริญเติบโตของพืช
เกษตร
- เพิ่มผลผลิตต่อหน่วย 2.วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
พืนที่
- ผลผลิตมีความ
3.การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
ปลอดภัย
4.การใช้สารเคมีป้องกันก้าจัด
ศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
5.การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
เพื่อลดการใช้สารเคมี

จานวน เทคนิค/
(ชั่วโมง) วิธีการ/สื่อ
- บรรยาย
2
- เอกสาร
ชั่วโมง วิชาการ
- power
point
2
ชั่วโมง
2
ชั่วโมง

วิทยากร
นักวิชาการ
เกษตร ใน
สังกัดกรม
วิชาการ
เกษตร
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รายละเอียดหัวข้อวิชา : ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
หัวข้อวิชา

วัตถุประสงค์

ชุมชน
เข้มแข็งด้วย
วิถีสหกรณ์

เรียนรู้ เข้าใจบริบท และ
ร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ชุมชน

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต
ของหัวข้อวิชา

1) สภาพปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน
- ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ชุมชนและการได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้า
เกษตร
- กลุ่มต่าง ๆ ที่ตนเองได้มีส่วนร่วม
ในชุมชน
- สร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศ
ที่ดีระหว่างการอบรม
เรียนรู้และให้ความส้าคัญ 2) การรวมกลุ่มและการมีส่วน
ของการรวมกลุ่ม และ
ร่วม
สร้างการมีส่วนร่วม
- ความหมาย ประเภทของกลุ่มและ
ประโยชน์ของการรวมกลุ่ม
- การใช้พลังกลุ่มในการแก้ปัญหา/
ปัจจัยที่ท้าให้กลุ่มประสบผลส้าเร็จ
เรียนรู้อุดมการณ์ หลักการ 3) ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์
วิธีการสหกรณ์ และคุณค่า - ความหมาย อุดมการณ์ หลักการ
ของสหกรณ์ ตลอดจน
วิธีการและคุณค่าสหกรณ์
การแก้ปัญหาและพัฒนา - วิถีสหกรณ์ และบทบาทของ
ทางด้านเศรษฐกิจและ
สหกรณ์ในการพัฒนาทังทางด้าน
สังคมด้วยวิถีสหกรณ์
เศรษฐกิจและสังคม
เรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
สอดคล้องกับการสหกรณ์
และสามารถการน้าไปปรับ
ใช้ด้าเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม

4) เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
สหกรณ์
- ความสอดคล้องของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการสหกรณ์
- การน้อมน้าไปใช้ในการด้าเนิน
ชีวิตได้จริง

จานวน
(ชั่วโมง)
1.30

1

2.30

1

เทคนิค/
วิธีการ/
สือ่
- การ
ระดม
ความ
คิดเห็น
- เกมส์
-การ
เรียนรู้เชิง
ประสบ
การณ์
- การ
บรรยาย
ppt.
- Clips
- เกมส์
- เพลง
- เพลง
- VTR
- การ
บรรยาย
ppt.
- กลอน
- นิทาน
- การ
บรรยาย
ppt.
- Clips

วิทยากร
ส้านักงาน
สหกรณ์
จังหวัดทุก
จังหวัด และ
ส้านักงาน
ส่งเสริม
สหกรณ์
กรุงเทพมหา
นครพืนที่ 1
และพืนที่ 2
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รายละเอียดหัวข้อวิชา : บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย
หน่วยงาน : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หัวข้อวิชา

วัตถุประสงค์

หลักสูตร 1

“ทาบัญชีได้”

1. บทน้า

1. เพื่อให้เกษตรกรได้
เรียนรู้และเข้าใจถึง
ความส้าคัญและประโยชน์
ของการจดบันทึกบัญชี
2. เพื่อให้เกษตรกรได้
เรียนรู้และเข้าใจ รูปแบบ
สมุดบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือน และบัญชี
ต้นทุนประกอบอาชีพ
3. เพื่อให้เกษตรกรได้
เรียนรู้และเข้าใจเรื่องบัญชี
กับการด้าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด้าริฯ

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขตของ
หัวข้อวิชา

หลักสูตร 1 บัญชีแก้จน

จานวน
(ชั่วโมง)

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ

วิทยากร

3

30 นาที
1. บทนา
1.1 ท้าไมต้องจดบัญชี
1.2 บัญชีกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(ตัวอย่างเกษตรกรต้นแบบ
ถอดบทเรียน องค์ความรู้เรื่องบัญชี
กับความส้าเร็จของการ
บริหารการใช้น้าในแปลงเกษตร
อย่างคุ้มค่า ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง)
1.3 รูปแบบบัญชีรับจ่ายใน
ครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบ
อาชีพ

 การ
บรรยาย
 เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
 วีดีทัศน์
น้าเสนอ
ตัวอย่าง
เกษตรกรดีเด่น
ด้านบัญชีฟาร์ม
 กิจกรรม/
จ้าลอง
เหตุการณ์


อาสาสมัคร
เกษตรด้าน
บัญชี (ครู
บัญชีอาสา)
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รายละเอียดหัวข้อวิชา : บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย
หน่วยงาน : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หัวข้อวิชา

วัตถุประสงค์

2. การจด
บันทึกบัญชี 1. เพื่อให้เกษตรกรได้
รับ-จ่าย
เรียนรู้และเข้าใจวิธีการ
ในครัวเรือน จดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายใน
ครัวเรือน
2. ฝึกปฏิบัติวิธีการจด
บันทึก
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
เพื่อให้เกษตรกรทาบัญชี
ได้
3. ให้เกษตรกรได้ร่วม
กิจกรรมจ้าลอง
เหตุการณ์ การรับจ่ายเงินในชีวิตประจ้าวัน
ฝึกให้มีการจดบันทึก
รายการจริง เพื่อกระตุ้น
ให้เห็นประโยชน์จาก
ข้อมูลบัญชีครัวเรือน
เตือนตนเองให้มีวินัย
ทางการเงินและบริหาร
การเงิน
ในครัวเรือนได้ โดยใช้
บัญชี
เป็นเครื่องมือ

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขตของ
หัวข้อวิชา
2. การจดบันทึกบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือน
2.1 วิ ธี ก ารจดบั น ทึ ก
ร า ย ก า ร รั บ -จ่ า ย ใ น
ชีวิตประจ้าวัน
ต า ม ป ร ะ เ ภ ท ร า ย ก า ร ที่
เกิดขึน
2.2 จุ ด เน้ น ที่ ส้ า คั ญ ใน
การจดบั น ทึ ก รายการรั บ จ่ า ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ฝ า ก
ธ น า ค า ร ถ อ น เ งิ น ฝ า ก
ธนาคาร การกู้เงิน-ช้าระคืน
เงิ น กู้ การถื อ หุ้ น สหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ
2.3 การค้านวณยอดรวม
รายรับ-รายจ่ายและยอดเงิน
คงเหลือทุกเดือนที่มีรายการ
เกิดขึน
2.4 ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารท้ า
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน

จานวน
(ชั่วโมง)

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ

วิทยากร

30 นาที

 การบรรยาย
 เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
 แบบฝึก
ปฏิบัติ
การจดบันทึก
บัญชี
 กิจกรรม/
จ้าลอง
เหตุการณ์


อาสาสมัคร
เกษตรด้าน
บัญชี (ครู
บัญชี
อาสา)
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รายละเอียดหัวข้อวิชา : บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย
หน่วยงาน : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หัวข้อวิชา

3. การจด
บันทึก
บัญชีต้นทุน
ประกอบ
อาชีพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรได้
เรียนรู้และเข้าใจวิธีการจด
บันทึกบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพ
2. ฝึกปฏิบัติวิธีการจด
บันทึกบัญชีต้นทุนประกอบ
อาชีพรายสินค้า
เน้นสินค้าหลักในพืนที่ของ
ตนเอง เพื่อให้เกษตรกรท้า
บัญชีได้
3. ให้เกษตรกรได้ร่วม
กิจกรรมจ้าลองเหตุการณ์
การลงทุนท้าอาชีพ ฝึกให้มี
การจดบันทึกบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพของตนเอง
เพื่อจะได้มีข้อมูลบัญชี
น้าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขตของ
หัวข้อวิชา

จานวน
(ชั่วโมง)

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ

วิทยากร

3. การจดบันทึกบัญชี
ต้นทุนประกอบอาชีพ
3.1 ประเภทรายได้ ค่าใช้จ่าย
และต้นทุนในการประกอบอาชีพ
3.2 การจดบันทึกรายได้จาก
การประกอบอาชีพทังปริมาณ
และจ้านวนเงิน (แยกตามอาชีพ)
3.3 การจดบันทึกต้นทุน/
ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ
ทังปริมาณและจ้านวนเงิน (แยก
ตามอาชีพ)
3.4 การจดบันทึกค่าปัจจัย
การผลิตที่ผลิตใช้เอง เป็นต้นทุน
ในการประกอบอาชีพ (แยกตาม
อาชีพ)
3.5 การจดบันทึกปริมาณและ
มูลค่าของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ
การสนับสนุน เข้าเป็นต้นทุนใน
การประกอบอาชีพ
3.6 การค้านวณยอดรายได้
ค่าใช้จ่าย และต้นทุนในการ
ประกอบอาชีพ เมื่อครบรอบการ
ผลิต
3.7 ฝึกปฏิบัติการท้าบัญชี
ต้นทุนในการประกอบอาชีพ /
กิจกรรมจ้าลองเหตุการณ์ ( *
เลือกต้นทุนรายสินค้า ที่เป็น
สินค้าเดียวกัน
กับพืนที่ในศูนย์การเรียนรู้ของ
จังหวัด เช่น ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย,
มันส้าปะหลัง, ปาล์มน้ามัน,
ยางพารา, ผลไม้ ฯลฯ)

30
นาที

 การ
บรรยาย
 เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
 ตัวอย่าง
ข้อมูลต้นทุน
ประกอบ
อาชีพ


อาสาสมัคร
เกษตรด้าน
บัญชี (ครู
บัญชีอาสา)

30
นาที

 โจทย์
ตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติ
 แบบฝึก
ปฏิบัติ
การจดบันทึก
บัญชี
 กิจกรรม/
จ้าลอง
เหตุการณ์

1.0
ชั่วโมง
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ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขตของ
หัวข้อวิชา

จานวน
(ชั่วโมง)

หลักสูตร 2

“ใช้บัญชีเป็น”

หลักสูตร 2 บัญชีชี้ทางรวย

3.0 ชม.

1. เพื่อให้เกษตรกรได้
เรียนรู้
และเข้าใจขันตอนการคิด
ก้าไร-ขาดทุนจากการ
ประกอบอาชีพ
เมื่อครบรอบการผลิต
2. เพื่อให้เกษตรกรได้
เรียนรู้
และเข้าใจหลักการส้าคัญ
ในการคิดก้าไร-ขาดทุน
จากการประกอบอาชีพ
ได้แก่ การคิดปันส่วน
ค่าใช้จ่าย, การบันทึก
ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการ
สนับสนุน,
การคิดค่าแรงงานตนเอง,
การคิดค่าใช้จ่ายสินทรัพย์
ถาวร และการบันทึก
ปัจจัยการผลิตคงเหลือ
3. ฝึกปฏิบัติ การ
ค้านวณหาก้าไร-ขาดทุน
จากการประกอบอาชีพ
เพื่อให้เกษตรกรใช้บัญชี
เป็น

1. การคานวณกาไร-ขาดทุน
จากการประกอบอาชีพ
1.1 การคิดปันส่วนค่าใช้จ่าย/
ต้นทุนของแต่ละอาชีพตาม
สัดส่วนการใช้งานเช่น ค่าไฟฟ้า
สูบน้า, ค่าบรรทุก ฯลฯ
1.2 การบันทึกปริมาณและมูลค่า
ของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ
การสนับสนุนเข้าเป็นต้นทุนใน
การประกอบอาชีพ
1.3 การคิดค่าแรงงานตนเอง เข้า
เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ
1.4 การคิดค่าใช้จ่ายสินทรัพย์
ถาวรเฉลี่ยตามรอบการผลิต
เข้าเป็นต้นทุนในการประกอบ
อาชีพ
1.5 การบันทึกปัจจัยการผลิต
คงเหลือ เช่น ปุ๋ย ยา อาหารสัตว์
เมื่อสินรอบการผลิต
1.6 การค้านวณหาก้าไร-ขาดทุน
จากการประกอบอาชีพ
ของแต่ละอาชีพ เมื่อครบรอบการ
ผลิต
1.7 ฝึกปฏิบัติ

1.0
ชั่วโมง

1. การ
ค้านวณ
ก้าไรขาดทุน
จากการ
ประกอบ
อาชีพ

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ

 การ
บรรยาย
 โจทย์
ตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติ
 แบบฝึก
ปฏิบัติ
การจดบันทึก
บัญชี

วิทยากร

 อาสา
สมัคร
เกษตร
ด้าน
บัญชี
(ครูบัญชี
อาสา)
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วัตถุประสงค์

2. การใช้
ข้อมูลทาง
บัญชี
ในการ
ประกอบ
อาชีพ

1. เพื่อให้เกษตรกรได้
เรียนรู้และเข้าใจถึง
ประโยชน์ของการใช้ข้อมูล
จากบัญชีในการประกอบ
อาชีพการเกษตร

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขตของ
หัวข้อวิชา

จานวน
(ชั่วโมง)

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ

วิทยากร

2. การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการ
1.0 ชม.  การ
ประกอบอาชีพ
บรรยาย
2.1 การจดบันทึกจ้านวนผลผลิตต่อ
 เอกสาร
ไร่ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ในการหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ
บรรยาย
การผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่
 ตัวอย่าง
2.2 การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน
ข้อมูลต้นทุน
2. เพื่อให้เกษตรกร
รายสินค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบ
ได้เปรียบเทียบข้อมูลจาก
ในการวางแผนลดต้นทุนการผลิต
อาชีพ
บัญชี น้ามาประกอบ
2.3 การค้านวณต้นทุนต่อไร่ เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการผลิต เพื่อ
ในการวางแผนการผลิต
หาแนวทางลดต้นทุนการผลิตต่อไร่
ตัดสินใจเพิ่ม/ลดขนาดของ
และเปรียบเทียบต้นทุนต่อไร่กับ
การผลิต หรือปรับเปลี่ยน
แปลงอื่น
อาชีพให้เหมาะสมได้ และใช้ 2.4 การค้านวณต้นทุน ต่อ กก. ใช้
บัญชีเป็นเครื่องมือวัดผล
เป็นข้อมูลในการตังราคาขาย เพื่อ
ส้าเร็จของการเพิ่มรายได้ หรือ สามารถแข่งขันได้ในตลาดผลิตผล
ลดต้นทุนการผลิต นั่นคือ การเกษตรประเภทเดียวกัน
2.5 การค้านวณรายได้ต่อไร่ และ
เกษตรกรใช้บัญชีเป็น
ผลตอบแทนต่อไร่ (ก้าไรต่อไร่) เพื่อ
เป็นข้อมูลในการวางแผนเพิ่มหรือลด
ขนาดของการผลิตให้เหมาะสม หรือ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ / ปรับเปลี่ยน
อาชีพ
2.6 การเปรียบเทียบข้อมูลรายได้ 1.0 ชม.  โจทย์
ต้นทุน ก้าไร ในการประกอบอาชีพ
ตัวอย่าง
แต่ละรอบการผลิต ตังแต่ 2 รอบ
ฝึกปฏิบัติ
ขึนไป
 แบบฝึก
2.7 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล
ปฏิบัติ

 อาสา
สมัคร
เกษตร
ด้าน
บัญชี
(ครูบัญชี
อาสา)

 อาสา
สมัคร
เกษตร
ด้าน
บัญชี
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ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขตของ
หัวข้อวิชา
ทางบัญชีเพื่อใช้ประกอบในการ
วางแผนประกอบอาชีพ และตัดสินใจ
ลงทุนท้าอาชีพ
2.8 ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเพื่อใช้
ประกอบในการวางแผนประกอบอาชีพ
และตัดสินใจลงทุนท้าอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
และลดต้นทุนการผลิต

จานวน
(ชั่วโมง)

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ

วิทยากร

การจดบันทึก (ครูบัญชี
อาสา)
บัญชี
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รายละเอียดหัวข้อวิชา : การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
หัวข้อวิชา

วัตถุประสงค์

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต
จานวน
ของหัวข้อวิชา
(ชั่วโมง)
การถ่ายทอด -เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้/ เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้การ
6
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
ชั่วโมง
เทคโนโลยี
เกษตร 882 ศูนย์ แตกต่างกัน
หลักของศูนย์ และสอดคล้องกับ คน
พืนที่ สินค้า
ตามสภาพพืนที่ของศูนย์ฯ
เรียนรู้การ
-เรียนรู้จากเกษตรกร
โดยมีเนือหาวิชาการของศูนย์ฯ
เพิ่ม
ต้นแบบที่ประสบ
ต่างๆ แบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี
ประสิทธิภาพ ความส้าเร็จในการ
หมวดข้าว
การผลิต
ประกอบอาชีพการเกษตร -ข้าว
446 ศูนย์
หมวดพืชไร่เศรษฐกิจ
สินค้าเกษตร
-มันส้าปะหลัง
64 ศูนย์
-ข้าวโพดเลียงสัตว์
๙ ศูนย์
-ยางพารา
๕4 ศูนย์
-ปาล์มน้ามัน
44 ศูนย์
-อ้อยโรงงาน
12 ศูนย์
-พืชไร่อื่นๆ
๕ ศูนย์
หมวดไม้ผล
-ทุเรียน
21 ศูนย์
-ล้าไย
23 ศูนย์
-เงาะ
2 ศูนย์
-มะม่วง
๙ ศูนย์
-มังคุด
23 ศูนย์
-ไม้ผลอื่นๆ
50 ศูนย์
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
-ไม้ดอกไม้ประดับ
4 ศูนย์
หมวดพืชผัก
-พืชผัก
44 ศูนย์
หมวดกิจกรรมเกษตรอื่นๆ
-กิจกรรมเกษตรอื่นๆ 2 ศูนย์
หมวดไร่นาสวนผสม
-ไร่นาสวนผสม
70 ศูนย์

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ
-บรรยาย/ฝึก
ปฎิบัติ
-เรียนรู้จาก
ฐานการ
เรียนรู้ต่างๆ
-แปลงเรียนรู้
ของ
เกษตรกร
ในศูนย์
เรียนรู้การ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิต
สินค้าเกษตร

วิทยากร
เกษตรกร
ต้นแบบ
เจ้าของศูนย์
เรียนรู้การ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิต
สินค้าเกษตร

-57-

รายละเอียดหัวข้อวิชา (วิชาเลือก) : 1) การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 2) การเลี้ยงเป็ด 3) การผลิตพืช
อาหารสัตว์ 4) การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์ 5) การแปรรูปอาหารสัตว์
หน่วยงาน : กรมปศุสตั ว์
ลาดับที่

หลักสูตร

ระยะเวลา

๑

การเลียงไก่พืนเมือง
- พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์
- อาหารและการจัดการให้อาหาร
- การสุขาภิบาลและจัดการฟาร์ม
- การควบคุมป้องกันโรค (สาธิตการ
ป้องกันโรค)
การเลียงเป็ด
- พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์
- อาหารและการจัดการให้อาหาร
- การสุขาภิบาลและจัดการฟาร์ม
- การควบคุมป้องกันโรค (สาธิตการ
ป้องกันโรค)
การผลิตพืชอาหารสัตว์
- พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ส้าคัญ
- สาธิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์
- การปลูกและการจัดการพืชอาหารสัตว์
- ฝึกปฏิบัติ
การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์
- การท้าพืชแห้ง การท้าพืชหมัก และ
การท้าฟางปรุงแต่ง
- ฝึกปฏิบัติ
การแปรรูปอาหารสัตว์
- วัตถุดิบอาหารสัตว์
- การผสมอาหารสัตว์ใช้เอง
- ฝึกปฏิบัติ

๓ ชั่วโมง

เพื่อให้มีความรู้ด้านการเลียงไก่
พืนเมือง

๓ ชั่วโมง

เพื่อให้มีความรู้ด้านการเลียงไก่
พืนเมือง

๖ ชั่วโมง

เพื่อให้มีความรู้ ทักษะการ
จัดการแปลงพืชอาหารสัตว์

๓ ชั่วโมง

เพื่อให้มีความรู้ด้านการเก็บ
ถนอมพืชอาหารสัตว์

๓ ชั่วโมง

เพื่อให้มีความรู้ในการผสม
อาหารสัตว์ใช้เอง

๒

๓

๔

๕

ค่าวัสดุฝึก
ปฏิบัติ

วัตถุประสงค์
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รายละเอียดหัวข้อวิชา (วิชาเลือก) : ด้านประมง การแปรรูปสัตว์น้าเบื้องต้น/การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
หน่วยงาน กรมประมง
หัวข้อวิชา

วัตถุประสงค์

1. การแปรรูป
เพื่อให้มีความรู้ด้าน
สัตว์น้า
การแปรรูปสัตว์น้า
เบืองต้น
เบืองต้น
2. การ
เพื่อให้มคี วามรู้ด้านการ
เพาะเลียงสัตว์
เพาะเลียงสัตว์น้า
น้า

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต
ของหัวข้อวิชา
- ฝึกปฏิบัติแปรรูปสัตว์น้า
เบืองต้น
- ให้เกษตรกรเลือกการเลียง
เลียงบ่อพลาสติก หรือเลียงบ่อดิน
- เน้นการเลียงปลาดุก เนื่องจาก
ใช้น้าในการเลียงน้อย อดทน โต
เร็วและเลียงแบบหนาแน่นได้

จานวน
(ชั่วโมง)

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ

วิทยากร
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รายละเอียดหัวข้อวิชา (วิชาเลือก) : การทาชาใบหม่อน และการทาน้ามัลเบอร์รี่
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
หัวข้อวิชา

วัตถุประสงค์

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต ของ
หัวข้อวิชา

จานวน
(ชั่วโมง)

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ

วิทยากร

การท้าชาใบ
หม่อน

1. เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการแปรรูป
และเพิ่มมูลค่าใบหม่อน
ให้แก่เกษตรกร
2. เพื่อให้เกษตรกร
สามารถน้าความรู้ไป
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชาใบ
หม่อน (เช่น ประเภทของชาใบ
หม่อน คุณประโยชน์ของชาใบ
หม่อน เป็นต้น)
2. วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตชาใบ
หม่อน
3. วิธีการผลิตชาใบหม่อน

3 ชม.

บรรยายและ เจ้าหน้าที่
สาธิตการท้า ศูนย์หม่อน
ชาใบหม่อน ไหมฯ

การท้า
น้ามัลเบอร์รี่

1. เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการแปรรูป
และเพิ่มมูลค่าผลหม่อนให้
เกษตรกร

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ามัลเบอร์
รี่ (เช่น พันธุ์หม่อนที่ใช้
คุณประโยชน์ของน้ามัลเบอร์รี่ เป็น
ต้น)

3 ชม.

บรรยายและ เจ้าหน้าที่
สาธิตการท้า ศูนย์หม่อน
น้ามัลเบอร์รี่ ไหมฯ

2. เพื่อให้เกษตรกร
สามารถน้าความรู้ไป
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้

2. วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตน้ามัล
เบอร์รี
3. วิธีการผลิตน้ามัลเบอร์รี่
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รายละเอียดหัวข้อวิชา (วิชาเลือก) : ด้านข้าว (การทานาเบื้องต้น/ชาวนามืออาชีพ/การเพิ่ม
มูลค่าและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าว)
หน่วยงาน กรมการข้าว
หัวข้อวิชา

วัตถุประสงค์

1.การท้านา
เบืองต้น

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต
ของหัวข้อวิชา

เพื่อเรียนรู้
ศึกษา ได้แก่ วิธีการ
กระบวนการปลูกข้าว เตรียมแปลงในเหมาะสม
ส้าหรับปลูกข้าว วิธีการ
เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว
วิธีการปลูกข้าว การดูแล
รักษาข้าวในแต่ละระยะ
และการเลือกชนิดพืช
ส้าหรับปลูกหลังการเก็บ
เกี่ยวข้าว
2.การเพิ่มมูลค่า เพื่อเรียนรู้
ศึกษา องค์ประกอบ
และแปรรูป
กระบวนการพัฒนา ภายในเมล็ดข้าว
ผลิตภัณฑ์ข้าว
ผลิตภัณฑ์จากข้าว
คุณภาพเมล็ดข้าวทาง
เคมี การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ และการจด
ทะเบียนการค้า
3.ชาวนามือ
อาชีพ

เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการผลิต
ข้าวและเทคโนโลยี
การผลิตข้าวขันสูงที่
เหมาะสมในการเพิ่ม
คุณภาพและปริมาณ
ของการผลิตข้าว เพื่อ
พัฒนาไปสู่การเป็น
ชาวนามืออาชีพ

จานวน
(ชั่วโมง)

เทคนิค/วิธีการ/
สื่อ

วิทยากร
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รายละเอียดหัวข้อวิชา (วิชาเลือก) : ระบบสวนครัวน้าหยดแรงดันต่า
หน่วยงาน สานักปฏิรูปทีด่ ินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.)
หัวข้อวิชา
ระบบสวน
ครัวน้าหยด
แรงดันต่้า

วัตถุประสงค์

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต ของ จานวน เทคนิค/
หัวข้อวิชา
(ชั่วโมง) วิธีการ/สื่อ
-เพื่อสร้างรายได้เสริมจาก สร้างต้นแบบและถ่ายทอดองค์
การปลูกพืชผัก ในพืนที่
ความรู้ “ระบบสวนครัวน้าหยด
น้อยโดยใช้น้าอย่างจ้ากัด แรงดันต่้า
-เพื่อลดค่าใช้จ่าย ด้าน
จัดการเรียนรู้โดยการอบรมให้
อาหาร (พืชผัก) ให้แก่
ความรู้และการฝึกปฏิบัติติดตัง
เกษตรกร
“ระบบสวนครัวน้าหยดแรงดันต่้า”
-เพื่อสร้างต้นแบบ แหล่ง
เรียนรู้ระบบสวนครัวน้า
หยด ให้เกษตรกรทั่วไปได้
เข้ามาเรียนรู้

วิทยากร
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รายละเอียดหัวข้อวิชา (วิชาเลือก) : 1) การควบคุมไฟป่าและการจัดทาแนวกันไฟในท้องถิ่น/ไฟ
ป่าและหมอกควันภาคเหนือ และป่าพรุภาคใต้
2) การบริหารจัดการน้าบาดาลเพื่อการเกษตรในการเพิ่ม
ผลผลิตที่ได้รบผลกระทบจากภัยแล้ง
หน่วยงาน: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวข้อวิชา

วัตถุประสงค์

การควบคุม
ไฟป่าและ
การจัดท้า
แนวกันไฟใน
ท้องถิ่น/
ไฟป่าและ
หมอกควัน
ภาคเหนือ
และป่าพรุ
ภาคใต้

ถ่ายทอดความรู้ ความ
เข้าใจให้แก่ประชาชนใน
พืนที่เสี่ยงเกิดไฟป่าและ
หมอกควัน เกี่ยวกับไฟป่า
และหมอกควัน ตลอดจน
การป้องกัน การจัดการ
และการฝึกปฏิบัติเพื่อ
เตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์

การบริหาร
จัดการน้า
บาดาลเพื่อ
การเกษตรใน
การเพิ่ม
ผลผลิตที่
ได้รับ
ผลกระทบ
จากภัยแล้ง

ถ่ายทอดความรู้ ความ
เข้าใจให้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับน้าบาดาลเพื่อ
การเกษตร

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขตของ
หัวข้อวิชา
ภาคบรรยาย
- สถานการณ์และหมอกควัน
- ความรูเ้ บืองต้นเกี่ยวกับไฟป่า
และไฟป่าพรุ
- การจัดการเชือเพลิงและการ
ตรวจหาไฟ
- เทคนิคการดับไฟป่าและการ
จัดหมู่ไฟป่า
- การใช้และการบ้ารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องมือดับไฟป่า
ภาคปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ดับไฟป่า
- ฝึกปฏิบัติการจัดท้าแนวกันไฟ
และการจัดการเชือเพลิง
- ฝึกปฏิบัติการดับไปป่า
ภาคบรรยาย
1) การมีส่วนร่วมของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้น้าในพืนที่
โครงการน้าบาดาลเพื่อ
การเกษตร
2) การบริหารจัดการน้าบาดาล
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3) การดูแลรักษาระบบน้า
บาดาลเพื่อการเกษตร
4) การตลาดและการปรับปรุง
การผลิต

จานวน
ชั่วโมง
8
ชั่วโมง

1- 2
ซั่วโมง

เทคนิค/
วิธีการ/
สือ่
- บรรยาย
PPT.
- ฝึก
ปฏิบัติ

1- 2

วิทยากร
- ส่วน
ควบคุมไฟป่า
ส้านักป้องกัน
รักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า
กรมป่าไม้
- ศูนย์
ส่งเสริมการ
ควบคุมไฟ
ป่า จ้านวน
6 ศูนย์
- หน่วย
ส่งเสริมการ
ควบคุมไฟป่า
จ้านวน 55
หน่วย
ส่วนกลาง
ส้านักพัฒนา
น้าบาดาล
กรม
ทรัพยากรน้า
บาดาล
ส่วนภูมิภาค
ส้านักงาน
ทรัพยากรน้า
บาดาลเขต
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กลุ่มวิชาที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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รายละเอียดหัวข้อ : วิชาสุขภาพดีมีสุข
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อวิชา

วัตถุประสงค์

1.
ความเครียด
และการ
จัดการกับ
ความเครียด
การขอ
ความ
ช่วยเหลือ
เมื่อเผชิญ
กับ
ความเครียด
2. การฝึก
เทคนิคการ
ผ่อนคลาย
ความเครียด
3.การ
เสริมสร้าง
พลัง
สุขภาพจิต

1. มีความรู้ ความเข้าใจใน
ความหมายของคาว่า เครียด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ความเครียด
2. สามารถจัดการกับ
ความเครียดได้อย่าง
เหมาะสม ทราบแหล่งที่จะ
ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิด
ความเครียด

ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขตของ
หัวข้อวิชา

จานวน
(ชั่วโมง)

- ความหมายของความเครียดผล 1 ชั่วโมง
ของความเครี ย ด การประเมิ น
ความเครียดด้ว ยตนเองการแปล
ผลการจัดการกับความเครียด
- แหล่ ง ที่ จ ะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
เมื่อเกิดความเครียด

เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ/

วิทยากร

บรรยาย/
วิทยากรใน
power
พืน้ ที่
point/
วิดิโอ
สถานการณ์
ต่างๆ ที่พบได้
ใน
ชีวิตประจาวัน

1. .เพื่อเป็นแนวทางในการ การฝึ ก เทคนิ ค การผ่ อ นคลาย 1 ชั่วโมง บรรยาย/
ให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะ ความเครียดและทาจิตใจให้สงบ
power
เครียด
point/สาธิต/
วิดิโอ
1.มีความรู้ ความเข้าใจ
- ความรู้และเข้าใจความหมาย
1 ชั่วโมง บรรยาย/
ความหมาย องค์ประกอบ
ของพลังสุขภาพจิต องค์ประกอบ
power point
ของพลังสุขภาพจิต
ของพลังสุขภาพจิต ลักษณะของ
วิดิโอ/ใบ
2.มีแนวทางในการเสริมสร้าง ผู้มีพลังสุขภาพจิตดี ตลอดจนมี
ความรู้/
พลังสุขภาพจิต
แนวทางในการสร้างเสริมพลัง
กระดาษ/flip
3. มีทักษะในการเสริมสร้าง สุขภาพจิต
chart ปากกา
พลังสุขภาพจิตด้วยการมี
เคมี
มุมมองทางบวก

หมายเหตุ : สามารถปรับลดเนื้อหาด้านสุขภาพจิต แล้วปรับเพิ่มเติมด้านสุขภาพกายโดยปรึกษากับวิทยากรของ
กระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่

วิทยากรใน
พื้นที่
วิทยากรใน
พื้นที่
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กลุ่มวิชาที่ 4 สร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
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กลุ่มวิชาสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน (กลุม่ วิชาเลือก)
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
ที่
ชื่อหลักสูตร
หมวดพืชไร่/พืชนา้ มัน
1 การปลูกข้าวโพดเลียง
สัตว์
2
3

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูก
ข้าวโพดเลียงสัตว์
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้
การปลูกข้าวโพดหวาน 1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูก
ข้าวโพดหวาน
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้
การปลูกถั่วลิสง
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูกถั่วลิสง
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้

4

การปลูกถั่วเหลืองฝัก
สด

5

การปลูกสับปะรด

หมวดไม้ผล/ไม้ยืนต้น
1 การปลูกกล้วยนา้ ว้า
พันธุ์ดี
2

การปลูกมะละกอ

3

การผลิตมะม่วงเพื่อ
การส่งออก

4

การปลูกส้มโอ

5

การผลิตฝรั่งคุณภาพ

6

การปลูกมะพร้าวอ่อน

7

การปลูกชมพู่

หมวดพืชผัก

1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูกถั่ว
เหลืองฝักสด
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูก
สับปะรด
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูกกล้วย
น้าว้าพันธุ์ดี
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูก
มะละกอ
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการผลิตมะม่วง
เพื่อการส่งออก
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูกส้มโอ
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการผลิตฝรั่ง
คุณภาพ
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูกมะพร้าว
อ่อน
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูกชมพู่
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้
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1

2

การปลูกพืชผัก
ผสมผสาน
(ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง
ผักชี)
การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
พันธุ์ดี

3

การปลูกข้าวโพดฝัก
อ่อน

4

การผลิตพริกสด

5

การปลูกข่า

6

การปลูกตะไคร้

1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูกผัก
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูก
หน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดี
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูกข้าวโพด
ฝักอ่อน
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูกพริกสด
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูกข่า
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูกตะไคร้
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง

หมวดสมุนไพร
1 การปลูกขมินชัน

1.เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูกขมินชัน
2.สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
2 การปลูกดีปลี
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูกดีปลี
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
3 การปลูกฟ้าทะลายโจร 1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูกฟ้า
ทะลายโจร
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
1 การปลูกดาวเรือง
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการปลูกดาวเรือง
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
2 การปลูกต้นหมาก
1. เพือ่ ให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการปลูกหมากเหลือง
เหลือง
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
1 การเลียงผึง
2

การเลียงชันโรง

3

การเลียงจิงหรีด

4

การเลียงหนอนนก

1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการเลียงผึง
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการเลียงชันโรง
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการเลียงจิงหรีด
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการเลียงหนอนนก
2. สามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฎิบัติในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
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หมวดอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
1 การผลิตเชือจุลนิ ทรีย์ 1. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
ป้องกันก้าจัดศัตรูพืช 2. เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้กระบวนการผลิตขยายเชือจุลินทรีย์ (เชือราบิวเวอเรีย ไตรโค
เดอร์มา เมตาไรเซียม)
เพื่อน้าไปใช้ทดแทนสารเคมี
3. เพื่อให้สภาพแวดล้อมเกิดความสมดุล
4. ผลผลิตของเกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษ
2 การตรวจวิเคราะห์ดิน 1. เพื่อให้เกษตรกรสามารถตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อหาธาตุอาหาร N-P-K ในพืนที่ท้า
และการใช้ปุ๋ยสั่งตัด
การเกษตรได้
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถน้าความรู้ที่ได้ไปใช้คา้ นวณหาปริมาณปุ๋ยเคมีทีีเหมาะสมกับดิน
ในพืนที่ 3. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต
จากค่าปุ๋ยเคมี
4. เพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจากดินที่มีความเหมาะสม
3 การท้าปุ๋ยหมักจากมูล 1. เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินไว้ใช้เองในครัวเรือนและสร้างอาชีพ
ไส้เดือน
2. เพื่อก้าจัดและเปลี่ยนขยะอินทรีย์มาเป็นปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพส้าหรับปลูกพืช
ดินแบบครบวงจร
4 การผลิตขยายต้นพันธุ์ 1. เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตขยายอ้อยพันธุ์ดี
อ้อย
และสะอาดไว้ใช้ในชุมชน
สะอาดโดยวิธีการช้า 2. เพื่อลดต้นทุนของท่อนพันธุป์ ลูกจ้านวนมาก
ข้ออ้อย
และลดความเสี่ยงจากการไม่มีการรับรองมาตรฐานพันธุ์
5 การจัดการผลไม้ที่ถูก เกษตรกรได้ประโยชน์จากการก้าจัดแมลงวันผลไม้โดยแปรรูปผลผลิตที่ถูกท้าลายเป็นปุ๋ยน้า
ท้าลายเพื่อลดประชากร หมักชีวภาพ
แมลงวันผลไม้
หมวดวิศวกรรมเกษตร
1 การใช้และบ้ารุงรักษา 1. เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้และบ้ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรของตนเองได้อย่างถูกต้อง
เครื่องยนต์เกษตร
และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้สามารถแนะน้าการใช้และบ้ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรให้แก่เกษตรกรข้างเคียง
ภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2

ระบบการให้น้าพืช

เพื่อให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้น้าพืชและสามารถติดตัง
ระบบให้น้าได้เหมาะสมถูกต้องและประหยัด

หมวดแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
1. กล้วยฉาบทรงเครื่อง 1.เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตร
ทังในและนอกท้องถิ่น
2. กล้วยทอด
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรูไ้ ปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตร
ทังในและนอกท้องถิ่น
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3.

น้าพริกตาแดง

1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรูไ้ ปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตร
ทังในและนอกท้องถิ่น

4.

เห็ดสวรรค์

5.

ไข่เค็มดองน้าเกลือ

6.

ไข่เค็มพอก

7.

ข้าวเกรียบกุ้ง

8.

ผักดองสามรส

9.

พิมเสนสมุนไพร

10.

ชาสมุนไพร

11.

ลูกประคบสมุนไพร

12.

กระเป๋าลดโลกร้อน

13.

กล่องกระดาษทิชชู

14.

ดอกไม้จันทน์จาก
กระดาษ

15.

การท้านา้ สมุนไพร

16.

การท้าทับทิมกรอบ

1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรูไ้ ปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตร
ทังในและนอกท้องถิ่น
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรูไ้ ปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตร
ทังในและนอกท้องถิ่น
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรูไ้ ปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตร
ทังในและนอกท้องถิ่น
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรูไ้ ปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตร
ทังในและนอกท้องถิ่น
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรูไ้ ปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตร
ทังในและนอกท้องถิ่น
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรูไ้ ปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตร
ทังในและนอกท้องถิ่น
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรูไ้ ปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตร
ทังในและนอกท้องถิ่น
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรูไ้ ปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตร
ทังในและนอกท้องถิ่น
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรูไ้ ปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทังในและนอก
ท้องถิ่น
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรูไ้ ปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทังในและนอก
ท้องถิ่น
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรูไ้ ปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทังในและนอก
ท้องถิ่น
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรู้ทไี่ ด้ไปประกอบอาชีพ และมี
รายได้เพิ่มขึน
2. สามารถประกอบอาหารส้าหรับบริโภคในครัวเรือนได้
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรู้ทไี่ ด้ไปประกอบอาชีพ และมี
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17.

การท้าสาคูไส้หมู/ไก่

18.

การท้าขนมโดนัท

19.

การท้าขนมปัน้ สิบ

20.

การท้าซาลาเปาไส้
ต่างๆ

รายได้เพิ่มขึน
2. สามารถประกอบอาหารส้าหรับบริโภคในครัวเรือนได้
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรู้ทไี่ ด้ไปประกอบอาชีพ และมี
รายได้เพิ่มขึน
2. สามารถประกอบอาหารส้าหรับบริโภคในครัวเรือนได้
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรู้ทไี่ ด้ไปประกอบอาชีพ และมี
รายได้เพิ่มขึน
2. สามารถประกอบอาหารส้าหรับบริโภคในครัวเรือนได้
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรู้ทไี่ ด้ไปประกอบอาชีพ และมี
รายได้เพิ่มขึน
2. สามารถประกอบอาหารส้าหรับบริโภคในครัวเรือนได้
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรู้ทไี่ ด้ไปประกอบอาชีพ และมี
รายได้เพิ่มขึน
2. สามารถประกอบอาหารส้าหรับบริโภคในครัวเรือนได้

2. กรมวิชาการเกษตร
ลาดับ
หลักสูตร
กลุ่มพืชไร่
1 พืชไร่หลังนา /การผลิตพืชไร่หลังนาสู้ภัยแล้ง (ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่ว
ลิสง ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน)
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลียงสัตว์โดยการใช้ปุ๋ยอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
3 การลดต้นทุนการผลิตพืชไร่โดยการผสมปุ๋ยใช้เอง
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส้าปะหลัง
5 การเพิ่มผลผลิตอ้อยโรงงานเชิงบูรณาการ

6

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ามันในพืนที่เกษตร
เศรษฐกิจภาคใต้ตอนบน
กลุ่มไม้ผล
1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตล้าไยในพืนที่เกษตรเศรษฐกิจ
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลินจี่
3 การผลิตทุเรียนคุณภาพ
4 การผลิตมะม่วงคุณภาพ
5 เทคโนโลยีการผลิตมังคุดให้มีคุณภาพ
6 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตมะพร้าว
7 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตมะพร้าว
น้าหอม

วัตถุประสงค์
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8

การฝึกอบรมเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตมะขาม/
มะขามหวาน
9 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตมะขามเทศ
10 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตส้มโอ
11 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตไม้ผล
12 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตส้มเขียวหวานตามระบบ
GAP
13 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฝรั่ง
14 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพุทรา
15 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอินท
ผาลัม
16 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ลองกอง
17 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วย
หอม/กล้วยน้าว้า
กลุ่มพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ
1
การผลิตและการใช้สารชีวินทรีย์ไส้เดือนฝอยในการก้าจัด
แมลงศัตรูพืชแบบท้าใช้เอง
2
การฝึกอบรมเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตมะเขือเปราะ
3
การฝึกอบรมเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตพืชผัก
4
การฝึกอบรมเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตฟักทอง
5
การฝึกอบรมเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตผักกระเฉด
6
การฝึกอบรมเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตถั่วฝักยาว
7
การฝึกอบรมเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตเห็ด
8
การฝึกอบรมเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตกระเทียม
9
การฝึกอบรมเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตผักหวานป่า
10 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตไม้ดอกไม้
ประดับ
11 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ตามระบบ GAP
12 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดภัยตามระบบ GAP
13 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตพริกตามระบบ GAP
14 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตแคนตาลูปตามระบบ GAP
15 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรรี่ตามระบบ GAP
16 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตแตงโมตามระบบ GAP
17 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศตามระบบ GAP
18 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
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19
20
21
22
23
24

มะนาว
การฝึกอบรมเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มะนาวนอกฤดู
การฝึกอบรมเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
หน่อไม้ไผ่หวาน
การฝึกอบรมเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข่าตา
แดง
การฝึกอบรมเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
การฝึกอบรมเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตดาวเรือง
การฝึกอบรมเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชา

3. กรมปศุสัตว์

ลาดับ

หลักสูตร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

การผลิตลิบบาล์มเนยสดและโลชั่นบ้ารุงผิว จากนา้ นมแพะ
การผลิตเกลือขัดผิวนา้ นม และ ครีมบ้ารุงเท้า จากน้านมแพะ
การผลิตลิบบาล์มเนยสดและ เกลือสปาขัดผิว จากนา้ นมแพะ
การผลิตโลชัน่ บ้ารุงผิวและ ครีมบ้ารุงเท้า จากนา้ นมแพะ
การผลิตลิบบาล์มเนยสดและโลชั่นบ้ารุงผิว จากนา้ นมโค
การผลิตเกลือขัดผิวนา้ นม และ ครีมบ้ารุงเท้า จากน้านมโค
การผลิตลิบบาล์มเนยสดและ เกลือสปาขัดผิว จากนา้ นมโค
การผลิตโลชัน่ บ้ารุงผิวและ ครีมบ้ารุงเท้า จากนา้ นมโค
การผลิตลิบบาล์มเนยสดและโลชั่นบ้ารุงผิว จากนา้ นมกระบือ
การผลิตเกลือขัดผิวนา้ นม และ ครีมบ้ารุงเท้า จากน้านมกระบือ
การผลิตลิบบาล์มเนยสดและ เกลือสปาขัดผิว จากนา้ นมกระบือ
การผลิตโลชัน่ บ้ารุงผิวและ ครีมบ้ารุงเท้า จากนา้ นมกระบือ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เต้าฮวยประยุกต์และ นมทอด (หลักสูตร
น้านมโค)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ครีมคัสตาร์ดและ เนยแข็งมอสซาเรลล่า
(หลักสูตรน้านมโค)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตถ้วยและ พุดดิงคาลาเมลคัสตาร์ด
(หลักสูตรน้านมโค)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมทอดและโยเกิร์ตซันเดร์ (หลักสูตรนา้ นม
โค)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เต้าฮวยประยุกต์และครีมคัสตาร์ด
(หลักสูตรน้านมโค)

14
15
16
17

วัตถุประสงค์

-73-

ภาคผนวก ก
บัญชีรายชื่อศูนย์
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โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
บัญชีรายชื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ที่

จังหวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม

กรุงเทพมหานคร
ชัยนาท
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

10
11
12
13
14
15
16
17
รวม

กาญจนบุรี
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี

18
19
20
21

จันทบุรี
ฉะเซิงเทรา
ชลบุรี
ตราด

จานวนศูนย์เรียนรู้ฯ
เป้าหมายเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม
(อาเภอ)
(ราย)
เขต 1 ภาคกลาง
4
1,000
8
2,000
6
1,500
7
1,750
16
4,000
11
2,750
13
3,250
6
1,500
7
1,750
78
19,500
เขต 2 ภาคตะวันตก
13
3,250
7
1,750
8
2,000
8
2,000
10
2,500
3
750
3
750
10
2,500
62
15,500
เขต 3 ภาคตะวันออก
10
2,500
11
2,750
11
2,750
7
1,750
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ที่

จังหวัด

22
23
24
25
26
รวม

นครนายก
ปราจีนบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
สระแก้ว

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
รวม

กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
นครพนม
บึงกาฬ
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด
เลย
สกลนคร
หนองคาย
หนองบัวล้าภู
อุดรธานี

39
40
41
42
43
44
45
รวม

ตรัง
นราธิวาส
ปัตตานี
พัทลุง
ยะลา
สงขลา
สตูล

จานวนศูนย์เรียนรู้ฯ
เป้าหมายเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม
(อาเภอ)
(ราย)
4
1,000
7
1,750
8
2,000
6
1,500
9
2,250
73
18,250
เขต 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18
4,500
26
6,500
12
3,000
8
2,000
13
3,250
7
1,750
20
5,000
14
3,500
18
4,500
9
2,250
6
1,500
20
5,000
171
42,750
เขต 5 ภาคใต้
10
2,500
13
3,250
12
3,000
11
2,750
8
2,000
16
4,000
7
1,750
77
19,250
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ที่

จังหวัด

46
47
48
49
50
51
52
53
รวม

เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
แพร่
พะเยา
แม่ฮ่องสอน
ล้าปาง
ล้าพูน

54
55
56
57
58
59
60
61
รวม

ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ยโสธร
ศรีสะเกษ
สุรินทร์
อุบลราชธานี
อ้านาจเจริญ

62
63
64
65
66
67
68
รวม

กระบี่
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สุราษฎร์ธานี

จานวนศูนย์เรียนรู้ฯ
เป้าหมายเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม
(อาเภอ)
(ราย)
เขต 6 ภาคเหนือ
18
4,500
25
6,250
15
3,750
8
2,000
9
2,250
7
1,750
13
3,250
8
2,000
103
25,750
เขต 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16
4,000
32
8,000
23
5,750
9
2,250
22
5,500
17
4,250
25
6,250
7
1,750
151
37,750
เขต 8 ภาคใต้
8
2,000
8
2,000
23
5,750
8
2,000
3
750
5
1,250
19
4,750
74
18,500
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ที่
69
70
71
72
73
74
75
76
77
รวม

จังหวัด

ก้าแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค์
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุทัยธานี
อุตรดิตถ์
รวม

จานวนศูนย์เรียนรู้ฯ
เป้าหมายเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม
(อาเภอ)
(ราย)
เขต 9 ภาคเหนือ
11
2,750
9
2,250
15
3,750
12
3,000
9
2,250
11
2,750
9
2,250
8
2,000
9
2,250
93
23,250
882
220,500
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ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มต่างๆ
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แบบฟอร์มที่ 1
รายงานแผนโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตาบลที่ตั้งศูนย์ฯ......................................อาเภอ...............................................จังหวัด.........................วงเงินงบประมาณที่ได้รับ............................(บาท)
รุ่นที่/ครั้งที่

แผนการอบรมระหว่างวันที่

สถานที่จัด
ฝึกอบรม

1/1
1/2
1/3
2/1
2/2
2/3
3/1
3/2
3/3
4/1
4/2
4/3
5/1
5/2
5/3
หมายเหตุ ให้รายงานแผนการฝึกอบรมลงในระบบสารสนเทศภายในวันที่ 30 มกราคม 2559

เป้าหมาย
ผู้เข้าอบรม (คน)
50
50
50
50
50

แผนการใช้จ่ายเงิน
(บาท)

หมายเหตุ
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แบบฟอร์มที่ 1-1
ตัวอย่างแผนการจัดฝึกอบรม
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ที่ตังของศูนย์ต้าบล.....................................อ้าเภอ..............................จังหวัด................................รุ่นที่ .................. ครังที่ ......................

รุ่นที่ 1
(50 ราย)
รุ่นที่ 2
(50 ราย)
รุ่นที่ 3
(50 ราย)
รุ่นที่ 4
(50 ราย)
รุ่นที่ 5
(50 ราย)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1-5
ก.พ.

8-12
ก.พ.

15-19
ก.พ.

22-26
ก.พ.

29 ก.พ.
-4มี.ค.

7-11
มี.ค.

14-18
มี.ค.

21-25
มี.ค.

28 มี.ค
.-1เม.ย.

4-8
เม.ย.

11-15
เม.ย.

18-22
เม.ย.

25-29
เม.ย.

2-6
พ.ค.

9-13
พ.ค.

16-20
พ.ค.

23-27
พ.ค.
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แบบฟอร์มที่ 2
กาหนดการฝึกอบรม
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ที่ตังของศูนย์...................................................................................................................รุ่นที่ .................. ครังที่..........
วัน / เดือน / ปี
วันที่ 1
(ระบุวันที่) ................
วันที่ 2
(ระบุวันที่) ................
วันที่ 3
(ระบุวันที่) ................
วันที่ 4
(ระบุวันที่) ................
วันที่ 5
(ระบุวันที่) ................

เวลา
(เช้า) เวลา ...................... น.
(บ่าย) เวลา ..................... น.
(เช้า) เวลา ...................... น.
(บ่าย) เวลา ..................... น.
(เช้า) เวลา ...................... น.
(บ่าย) เวลา ..................... น.
(เช้า) เวลา ...................... น.
(บ่าย) เวลา ..................... น.
(เช้า) เวลา ...................... น.
(บ่าย) เวลา ..................... น.

ชื่อวิชา
วิชา………………………………………………....
วิชา..........................................................
วิชา………………………………………………....
วิชา..........................................................
วิชา………………………………………………....
วิชา..........................................................
วิชา………………………………………………....
วิชา..........................................................
วิชา………………………………………………....
วิชา..........................................................

จ้านวน
ชั่วโมง
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................

วิทยากร
ชื่อ – สกุล

หน่วยงาน / เกษตรกร

หมายเหตุ 1) ให้บันทึกในแบบฟอร์มในการเข้ารับการฝึกอบรม 1 ครัง ต่อ 1 รุ่น
2) ตารางการฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
3) พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. – 13.00 น.

ลงชื่อ
(
ต้าแหน่ง

)
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แบบฟอร์มที่ 3
ใบรับสมัครเกษตรกร
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ที่ตังของศูนย์ต้าบล..........................................อ้าเภอ................................................จังหวัด...................................

วันที่รับสมัคร
หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชน 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ
บ้านเลขที่
หมู่บ้าน
หมู่ที่ ต้าบล
อ้าเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่
หมู่บ้าน
หมู่ที่ ต้าบล
อ้าเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ระดับการศึกษา (ท้าเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยม)
ต่้ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
ประเภทของการท้าการเกษตร (ท้าเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลีย่ ม เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )
ท้านา
ท้าไร่
ท้าสวน
เลียงสัตว์
เลียงสัตว์นา้
ไม่ได้ทา้ การเกษตร (ระบุอาชีพ)
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และสามารถปฏิบัติตามข้อก้าหนดของโครงการอย่างเคร่งครัดดัง ต่อไปนี
1. เป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปี 2558/59 และผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
2. เป็นตัวแทนเกษตรกรครัวเรือนละ 1 ราย (1 ราย / ครัวเรือน)
3. เป็นเกษตรกรที่มีอายุระหว่าง 15 – 65 ปี
4. เป็นเกษตรกรที่มีที่อยู่อาศัยหรือพืนที่ท้ากินอยูในอ้าเภอที่ตังของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
ซึ่งเป็นสถานทีฝ่ ึกอบรม
5. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดตามแผนการฝึกอบรม (จ้านวน 3 ครัง)
ลงชื่อ

เกษตรกร
(

)

สาหรับเจ้าหน้าที่
 มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการ
รุ่นที่.....................ครังที่...................................

 ไม่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ

ลงชื่อ
(
ต้าแหน่ง

)
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แบบฟอร์มที่ 4

รุ่นที่/ครังที่

รายงานผลการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตาบลที่ตั้งศูนย์ฯ.................................................อาเภอ...............................................จังหวัด..............................................
ผู้รับการฝึกอบรม
งบกลาง (บาท)
งบกระทรวง (บาท)
ผู้เข้า
อบรมระหว่างวันที่ เป้าหมาย
หมายเหตุ
อบรม
ได้รับ
ใช้ไป คงเหลือ ได้รับ
ใช้ไป คงเหลือ
(คน)
(คน)

1/1
1/2
50
1/3
2/1
2/2
50
2/3
3/1
3/2
50
3/3
4/1
4/2
50
4/3
5/1
5/2
50
5/3
หมายเหตุ ให้รายงานและบันทึกลงในระบบสารสนเทศ เมื่อสินสุดการฝึกอบรมแต่ละครัง
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่างต่างๆ

-85-

ตัวอย่างที่ 1

ค้าสั่งระดับจังหวัด.....................................................
ที่
/2559
เรื่อง แต่งตังท้างานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
-----------------------------------------ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ผลิตภาพการ
ผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรโดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด้าเนินการเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพและมีความยั่งยืนสามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบ
อาชีพหลักและอาชีพเสริมซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรนัน
ดังนันเพื่อให้การด้าเนินงานโครงการอบรมดังกล่าวมีการบริหารจัดการโครงการบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจึงขอแต่งตัง
คณะกรรมการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจาก
ปัญหาราคาสินค้าเกษตรระดับจังหวัดประกอบด้วย
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานคณะท้างาน
2. ปลัดจังหวัด
รองประธานคณะท้างาน
3. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
คณะท้างาน
4. พัฒนาการจังหวัด
คณะท้างาน
5. ท้องถิ่นจังหวัด
คณะท้างาน
6. สาธารณสุขจังหวัด
คณะท้างาน
7. ศึกษาธิการจังหวัด
คณะท้างาน
8. พาณิชย์จังหวัด
คณะท้างาน
9. ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
คณะท้างาน
10. ผู้อ้านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
คณะท้างาน
11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
คณะท้างาน
12. สหกรณ์จังหวัด
คณะท้างาน
13. ประมงจังหวัด
คณะท้างาน
14. ปศุสัตว์จังหวัด
คณะท้างาน
15. หัวหน้าส้านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
คณะท้างาน
16. หน่วยงานตามเห็นสมควร
คณะท้างาน
17. เกษตรจังหวัด
คณะท้างานและเลขานุการ
โดยให้คณะท้างานดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี
1. ประสานงานก้ากับดูแลและแก้ไขปัญหาการด้าเนินงานในพืนที่ภายใต้โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
2. พิจารณาเห็นชอบและรวบรวมแผนงานโครงการตามที่คณะท้างานโครงการฝึกอบรมฯระดับอ้าเภอเสนอ
3. ประสานการจัดท้าแผน หลักสูตรฝึกอบรม วิทยากร ในภาพรวมของจังหวัด
4. ให้ค้าแนะน้าติดตามก้ากับการด้าเนินงานโครงการตังแต่เริ่มด้าเนินการจนสินสุดการด้าเนินงาน
5. รายงานผลการด้าเนินโครงการต่อกรมส่งเสริมการเกษตร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. 2559
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ตัวอย่างที่ 2

ค้าสั่งระดับอ้าเภอ.....................................................
ที่
/2559
เรื่อง แต่งตังคณะท้างานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
-----------------------------------------ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรโดยให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ด้าเนินการเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพและมีความยั่งยืนสามารถน้าความรูไ้ ปปรับ
ใช้ในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรนัน
ดังนันเพื่อให้การด้าเนินงานโครงการอบรมดังกล่าวมีการบริหารจัดการโครงการบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจึงขอ
แต่งตังคณะท้างานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรระดับอ้าเภอประกอบด้วย
นายอ้าเภอ
ปลัดอ้าเภอ
สัสดีอ้าเภอ หรือ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
พัฒนาการอ้าเภอ
ท้องถิ่นอ้าเภอ
สาธารณสุขอ้าเภอ
ผู้แทนหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง (ประมง ปศุสตั ว์ พัฒนาที่ดนิ และหน่วยงาน
อื่นตามเห็นสมควร)
8. เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
9. เกษตรอ้าเภอ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประธานคณะท้างาน
รองประธาคณะท้างานน
คณะท้างาน
คณะท้างาน
คณะท้างาน
คณะท้างาน
คณะท้างาน
คณะท้างาน
คณะท้างานและ
คณะท้างาน

โดยให้คณะท้างานดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี
1. ประสานก้ากับดูแลและแก้ไขปัญหาการด้าเนินโครงการอบรมฯในพืนที่
2. พิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรม แผนการฝึกอบรม และการด้าเนินการจัดฝึกอบรมเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด
3. รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการอบรม
4. สื่อสารประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและเชิญชวนสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
5. ให้ค้าแนะน้าติดตามก้ากับการด้าเนินงานโครงการ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่

มกราคม พ.ศ.2559
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ตัวอย่างที่ 3

ประกาศ
รายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
.................................................................
ตามที่ได้มีการรับสมัครเกษตรกรเพื่อเข้าอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร นัน
บัดนี การคัดเลือกเกษตรกรได้เสร็จสินแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จ้านวนทังสิน 5
รุ่น รุ่นละ 50 ราย ดังนี
รุ่นที่ 1 (50 ราย)
ครังที่ 1 ระหว่างวันที่....................................................................
ครังที่ 2 ระหว่างวันที่....................................................................
ครังที่ 3 ระหว่างวันที่....................................................................
1. .............................................................................................
2. .............................................................................................
.............................................................................................
รุ่นที่ 2 (50 ราย)
ครังที่ 1 ระหว่างวันที่....................................................................
ครังที่ 2 ระหว่างวันที่....................................................................
ครังที่ 3 ระหว่างวันที่....................................................................
1. .............................................................................................
2. .............................................................................................
.............................................................................................
รุ่นที่ 3 (50 ราย)
ครังที่ 1 ระหว่างวันที่....................................................................
ครังที่ 2 ระหว่างวันที่....................................................................
ครังที่ 3 ระหว่างวันที่....................................................................
1. .............................................................................................
2. .............................................................................................
.............................................................................................
รุ่นที่ 4 (50 ราย)
ครังที่ 1 ระหว่างวันที่....................................................................

-88-

ครังที่ 2 ระหว่างวันที่....................................................................
ครังที่ 3 ระหว่างวันที่....................................................................
1. .............................................................................................
2. .............................................................................................
.............................................................................................
รุ่นที่ 5 (50 ราย)
ครังที่ 1 ระหว่างวันที่....................................................................
ครังที่ 2 ระหว่างวันที่....................................................................
ครังที่ 3 ระหว่างวันที่....................................................................
1. .............................................................................................
2. .............................................................................................
.............................................................................................
ทังนี ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรทีไ่ ด้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
ก้าหนด ตลอดหลักสูตรการอบรม
ประกาศ ณ วันที่...................................................2559
ลงชื่อ.............................................
(.......................................................)
นายอ้าเภอ

ลงชื่อ.............................................
(.......................................................)
ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

ลงชื่อ.............................................
(.......................................................)
เกษตรอ้าเภอ
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ตัวอย่างที่ 4 แบบปเะรมิน

แบบประเมินการฝึกอบรม
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
วันที่.............................................รุ่นที่..................ครังที่.....................
โปรดให้ความร่วมมือโดยท้าเครื่องหมาย()ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพื่อประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการจัดฝึกอบรมในโอกาสต่อไป
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาในหลักสูตร
ลาดับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
1.
ชื่อวิชา.................................................................
2.
ชื่อวิชา.................................................................
3.
ชื่อวิชา.................................................................
4.
ชื่อวิชา.................................................................
5.
ชื่อวิชา.................................................................
6.
ชื่อวิชา.................................................................
7.
ชื่อวิชา.................................................................
8.
ชื่อวิชา.................................................................
9.
ชื่อวิชา.................................................................
10. ชื่อวิชา.................................................................
2. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
ลาดับ
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
1.
ชื่อวิชา.................................................................
2.
ชื่อวิชา.................................................................
3.
ชื่อวิชา.................................................................
4.
ชื่อวิชา.................................................................
5.
ชื่อวิชา.................................................................
6.
ชื่อวิชา.................................................................
7.
ชื่อวิชา.................................................................
8.
ชื่อวิชา.................................................................
9.
ชื่อวิชา.................................................................
10. ชื่อวิชา.................................................................

ดีมาก

ดี

พอใช้

น้อย

ดีมาก

ดี

พอใช้

น้อย
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3. ความเหมาะสมด้านสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
ลาดับ ความเหมาะสมด้านสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
1.
สถานที่ฝึกอบรม
2.
อุปกรณ์การฝึกอบรม
3.
อาหารกลางวัน

ดีมาก

ดี

พอใช้

น้อย

4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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ตัวอย่างที่ 5 สัญญายืมรงิน )ด้านหน้า(
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ตัวอย่างที่ 5 สัญญากาเยืมรงิน )ด้านหลัง)
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ตัวอย่างที่ 6 ใบรสเ็จเับรงินของทางเาชกาเ
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ตัวอย่างที่ 7 ใบเับใบสาคัญ

-95-

ตัวอย่าที่ 8 กาเรขียนโคเงกาเฝึกอบเม

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. หลักการเหตุผล
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์
2.1 ....................................................................................................................................................................
2.2 ....................................................................................................................................................................
2.3 ....................................................................................................................................................................
3. บุคคลเป้าหมาย (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. หลักสูตรการฝึกอบรม (หัวข้อวิชา จ้านวนชั่วโมง (ตารางฝึกอบรม) เทคนิค/วิธีการ) แบบฟอร์ม 2
5. วิทยากร (ชื่อวิทยากร สังกัด/หน่วยงาน ) แบบฟอร์ม 2
....................................................................................................................................................................................
6. ระยะเวลาการฝึกอบรม
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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7. สถานที่ฝึกอบรม
....................................................................................................................................................................................
8. งบประมาณการฝึกอบรม (ตัวอย่างที่ 9)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .....................................
....................................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... .............
10. ผลผลิต (Output)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
11. ผลลัพธ์ (Outcome)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ
(

)

ต้าแหน่ง
ผู้อนุมัติโครงการ
(
ต้าแหน่ง

)
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ตัวอย่างที่ 9 เายละรอียดงบปเะมาณกาเฝึกอบเม
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ตัวอย่างที่ 10 ใบเับใบสาคัญสาหเับวิทยากเ
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ตัวอย่างที่ 11 ใบเับใบสาคัญค่านพาหนะของรกรตเกเผู้รข้าเับกาเอบเม
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ตัวอย่างที่ 12 แบบลงทะรบียนผูร้ ข้าเับกาเอบเม

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ฝึกอบรมระหว่างวันที่................................รุ่นที่.......................................ครังที่............................
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต้าบล........................อ้าเภอ..............จังหวัด.............
ที่

ชื่อ – สกุล

เลขที่บัตร
ประจ้าตัว
ประชาชน

ที่อยู่ของเกษตรกร
บ้านเลขที่

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ต้าบล

ลายมือชื่อ
(เช้า)

ลายมือชื่อ
(บ่าย)

วันที่..............

วันที่.............

หมายเหตุ
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ตัวอย่างที่ 13 บัญชีเบั -จ่าย

บัญชีรับ-จ่ายเงินงบประมาณ
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ส้านักงานเกษตรจังหวัด.........................................ประเภทของเงิน...........................................รายงาน ณ วันที่................................
ได้รับเงิน
ใช้จ่ายเงิน
คงเหลือ
วันที่ เอกสารอ้างอิง
รายการ
หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-102-

ภาคผนวก ง
สาเนาหนังสือตอบข้อหารือกรมบัญชีกลาง

-103-

-104-

-105-

ภาคผนวก จ
สาเนาหนังสือแจ้งมติ ครม.

-106-

-107-

-108-

-109-

-110-

-111-

-112-

-113-

-114-

