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สวนท่ี 1 ขอมูลโครงการ 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือสรางรายได 

2. เจาของโครงการ  กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

3. หลักการและเหตุผล 

 ภาคการเกษตรของไทยกําลังกาวเขาสูสังคมสูงอายุอยางเต็มรูปแบบ ลูกหลานเกษตรกรซ่ึงเปน     
คนรุนใหมนิยมออกไปทํางานเมืองใหญ และไมสนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกิดปญหาทําใหแรงงาน        
ภาคเกษตรของไทยเริ่มขาดแคลน และจะมีผลตอผลิตภาพในภาคการเกษตร ทําใหมีขอจํากัดเรื่องความสามารถ 
ในการเปนแหลงผลิตอาหารท่ีสําคัญเพื่อการบริโภคของคนไทยท้ังประเทศ และการกาวสูการเปนครัวโลก 
กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงมีนโยบายท่ีจะสรางแรงจูงใจใหคนรุนใหมหันกลับมาทําอาชีพเกษตรกรรมมากข้ึน 
หรือคนเมืองท่ีประสบปญหาดานการประกอบอาชีพในเมือง แตมีท่ีดินเพื่อสรางอาชีพและอยากกลับสูถ่ินเกิด    
เพื่อทําอาชีพเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน โดยความรวมมือของสหกรณการเกษตรในพื้นท่ี โดยในป 2563 ไดมอบหมายให
กรมสงเสริมสหกรณจัดทําโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร สนับสนุนใหลูกหลาน
สมาชิกสหกรณหรือบุคคลท่ัวไปท่ีจากบานไปประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ หรือในตางจังหวัด กลับมาทําการเกษตร
ท่ีบานเกิด โดยการสนับสนุนการรวมกลุมการผลิต ตลอดจนการจัดหาตลาดรองรับ และกรมสงเสริมสหกรณ
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จะทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกสหกรณและสมาชิกเกษตรกร พรอมท้ัง
สงเสริมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต สงผลใหเกษตรกร      
ไดมีอาชีพท่ีย่ังยืน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสงเสริมสหกรณไดดําเนินโครงการเสริมสรางทักษะดานการเกษตร
สําหรับลูกหลานเกษตรกรกลับบาน ใหความรูดานการทําแผนการผลิต การวิเคราะหดิน และการจัดการศัตรูพืช 
และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางทักษะการตลาดสินคาเกษตร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหเกษตรกร   
มีทักษะดานการตลาดสินคาเกษตร มีความรูพ้ืนฐานของผูประกอบการ นําไปสูการพัฒนาสินคาเพ่ือการจําหนาย
และสงเสริมความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ มีผูเขารวมโครงการ ท้ังส้ิน 1,493 ราย ประกอบดวย เกษตรกร 895 ราย 
เจาหนาท่ี 353 ราย และหนวยงานภาคี 245 ราย 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมสงเสริมสหกรณไดจัดทําโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสราง
รายได เพื่อใหเกษตรกรไดเขาถึงองคความรู ปจจัยการผลิต รวมถึงการสรางอาชีพการเกษตรการเกษตรอยางย่ังยืน 
และเพื่อใหสหกรณเปนศูนยกลางในสรางอาชีพทางการเกษตรท่ีม่ันคง มีการสรางงาน สรางอาชีพ เพิ่มรายได   
ใหแกชุมชน กิจกรรมประกอบดวย การแนะนําสงเสริมใหเกษตรกรไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อใหมีรายได
จากการเกษตรอยางย่ังยืน และกิจกรรม การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการดานการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยใหมี
เน้ือหาสอดคลองกับความตองการของเกษตรกรเปาหมาย 
4) วัตถุประสงค 
 4.1 เพื่อสนับสนุนใหผูเขารวมโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายได ไดเขาถึง
องคความรู ปจจัยการผลิต รวมถึงการสรางอาชีพการเกษตรอยางย่ังยืน ใหเกิดความม่ันคงในการประกอบอาชีพ
การเกษตร 



2 
 

 4.2 เพื่อใหสหกรณเปนศูนยกลางในสรางอาชีพทางการเกษตรท่ีม่ันคง มีการสรางงาน สรางอาชีพ 
เพิ่มรายไดใหแกชุมชน รวมท้ังสามารถยกระดับสหกรณใหเปนท่ีพึ่ง ของสมาชิกอยางแทจริง 
5. เปาหมาย  
 เกษตรกรในโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร จํานวน  850 ราย  
6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 สํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 1 และพื้นท่ี 2 
  6.1.1 คัดเลือกเกษตรกรในโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร      
ป พ.ศ. 2563 จํานวน 850 ราย โดยแตละจังหวัด/พื้นท่ีจะไดรับการจัดสรรจํานวนเปาหมายตามสัดสวน         
ของเกษตรกรท้ังหมดในโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร  
  6.1.1 จัดทําฐานขอมูลเกษตรกรและจัดทําแผนธุรกิจรายบุคคลตามแบบท่ี กพก. กําหนด 
  6.1.2 จัดอบรม / ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางทักษะในการประกอบอาชีพตามความตองการ    
ของเปาหมาย อยางนอย 1 ครั้ง และรายงานผลการจัดอบรม / ประชุมเชิงปฏิบัติการ เม่ือเสร็จส้ินกิจกรรม      
ตามแบบท่ี กพก.กําหนด ท้ังนี้ กพก.จะจัดทําโครงการภาพรวมพรอมขออนุมัติบุคคลภายนอก และจัดสรร
งบประมาณให สสจ. และ สสพ. เพ่ือจัดโครงการ ประมาณเดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2565  
  6.1.3 ประสานงาน ขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในสาขาท่ีสอดคลองกับความจําเปน
ในการดําเนินกิจกรรมดานการเกษตรของกลุมเปาหมาย ใหความรู คําแนะนํา หรืออํานวยความสะดวกในการ
สมัครเขาอบรมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในเน้ือหาวิชาหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  6.1.4 แนะนําให เกษตรกรท่ีมีความสนใจและมีความพรอมสมัครเปนสมาชิกสหกรณ            
หรือกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ หรือสหกรณอ่ืน ๆ ในพื้นท่ี และใหมีสวนรวมในการใชบริการจัดหาสินคา    
มาจําหนาย การออม การรวบรวมผลผลิต หรือบริการดานการเกษตรของสหกรณ/กลุมเกษตรกร หรือมีสวนในการ
บริหารงานสหกรณ 
  6.1.5 แนะนําใหเกษตรกรนําผลผลิต / สินคา มาวางขายในรานสหกรณ และซูเปอรมารเก็ต
สหกรณ และรวมกิจกรรมเช่ือมโยงกับโครงการอ่ืนของกรมสงเสริมสหกรณ 
  6.1.6 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานของเกษตรกรทุก 2 เดือน รายงานผลตามแบบรายงาน  
ท่ีกําหนดและรายงานกลับมายังกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร เม่ือส้ินสุดโครงการ 
 6.2 กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร 
  6.2.1 จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายได
และกําหนดวิธีการรายงานผลการดําเนินงาน 
  6.2.2 รวมกับสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1 
และพื้นท่ี 2 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณ 2,512,500 บาท 
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9. แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ไตรมาสท่ี ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 
9.1 จัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน ประสานงาน จัดทําโครงการฝกอบรมและจัดสรรงบประมาณ    
แจงไปยังสวนภูมิภาค ติดตามโครงการ 

    กพก. 

9.2 รวมกับเกษตรกรเปาหมาย วางแผนการผลิตและ/หรือแผนการตลาด และ/หรือแผนธุรกิจ ท่ี
เหมาะสม 

    สสจ. สสพ. 1, 2 

9.3 จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางทักษะในการประกอบอาชีพตามความตองการ         
ของกลุมเปาหมาย และรายงานผลเม่ือเสร็จส้ินกิจกรรม หลังจากไดรับแจงจาก กพก. 

    สสจ. สสพ. 1, 2 

9.4 ประสานงาน ขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในสาขาท่ีสอดคลองกับความจําเปน      
ในการดําเนินกิจกรรมดานการเกษตรของกลุมเปาหมาย ใหความรู คําแนะนํา หรืออํานวยความ
สะดวกในการสมัครเขาอบรมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในเนื้อหาวิชาหรือหลักสูตรท่ีเก่ียวของ 

    สสจ. สสพ. 1, 2 

9.5 แนะนําใหเกษตรกรท่ีมีความสนใจและมีความพรอมสมัครเปนสมาชิกสหกรณหรือกลุมเกษตรกร   
ท่ีเขารวมโครงการ หรือสหกรณอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี และใหมีสวนรวมในการใชบริการจัดหาสินคามาจําหนาย 
การออม การรวบรวมผลผลิต และบริการดานการเกษตรของสหกรณ/กลุมเกษตรกร หรือมีสวนในการ
บริหารงานสหกรณ 

    สสจ. สสพ. 1, 2 

9.6 แนะนําสงเสริมเพ่ิมชองทางการตลาดใหเกษตรกรนําผลผลิต/สินคา วางขายในรานสหกรณ   
และซูเปอรมารเก็ตสหกรณ และรวมกิจกรรมเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืนของกรมสงเสริมสหกรณ 

    สสจ. สสพ. 1, 2 

9.7 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการผลิตรายบุคคลทุก 2 เดือน รายงานผลตามแบบรายงานท่ี
กําหนด 

    สสจ. สสพ. 1, 2 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 สหกรณสามารถนําลูกหลานสมาชิกและบุคคลท่ัวไป เขามาทําอาชีพการเกษตรท่ีบานเกิด    
ของตนเอง เกษตรกรมีรายไดท่ีม่ันคงในการดํารงชีวิต 
 10.2 สหกรณและกลุมเกษตรกรมีความเขมแข็ง เปนท่ีพึ่งใหกับมวลสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป 
 10.3 บรรเทาปญหาเศรษฐกิจและสังคม สงเสริมและสรางความเขมแข็งแกระบบเศรษฐกิจฐานราก 
11. ตัวช้ีวัดโครงการ 
 11.1 เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีรายไดจากการเกษตรเพิ่มข้ึนรอยละ 3 ภายหลังเขารวมโครงการ 

 11.2 สหกรณและกลุมเกษตรกรเขมแข็ง มีสมาชิกมากข้ึน สามารถขยายธุรกิจ เปนศูนยกลาง      
การสรางอาชีพในชุมชน 
  

************************************************ 
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 เปาหมายโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือสรางรายได 

 

 

 

ลําดับ หนวยงาน 
เปาหมาย

(ราย)  ลําดับ หนวยงาน 
เปาหมาย

(ราย)  ลําดับ หนวยงาน 
เปาหมาย

(ราย) 
  ผลรวม 850 
 

26 นราธิวาส 10 
 

52 ราชบุร ี 10 

1 กระบ่ี 7 
 

27 นาน 7 
 

53 ลพบุร ี 14 

2 กรุงเทพมหานคร พท.1 1 
 

28 บึงกาฬ 10 
 

54 ลําปาง 22 

3 กรุงเทพมหานคร พท.2 1 
 

29 บุรีรัมย 22 
 

55 ลําพูน 10 

4 กาญจนบุร ี 11 
 

30 ปทุมธานี 5 
 

56 เลย 7 

5 กาฬสินธุ 12 
 

31 ประจวบครีีขันธ 8 
 

57 ศรีสะเกษ 32 

6 กําแพงเพชร 15 
 

32 ปราจีนบุร ี 7 
 

58 สกลนคร 17 

7 ขอนแกน 40 
 

33 ปตตานี 6 
 

59 สงขลา 12 

8 จันทบุร ี 6 
 

34 พระนครศรีอยุธยา 7 
 

60 สตูล 4 

9 ฉะเชิงเทรา 6 
 

35 พะเยา 10 
 

61 สมุทรปราการ 1 

10 ชลบุร ี 6 
 

36 พังงา 3 
 

62 สมุทรสงคราม 2 

11 ชัยนาท 4 
 

37 พัทลุง 11 
 

63 สมุทรสาคร 2 

12 ชัยภูม ิ 22 
 

38 พิจิตร 12 
 

64 สระแกว 12 

13 ชุมพร 6 
 

39 พิษณุโลก 4 
 

65 สระบุร ี 12 

14 เชียงราย 18 
 

40 เพชรบุร ี 8 
 

66 สิงหบุร ี 5 

15 เชียงใหม 18 
 

41 เพชรบูรณ 12 
 

67 สุโขทัย 9 

16 ตรัง 6 
 

42 แพร 9 
 

68 สุพรรณบุร ี 13 

17 ตราด 4 
 

43 ภูเก็ต 1 
 

69 สุราษฎรธานี 19 

18 ตาก 9 
 

44 มหาสารคาม 9 
 

70 สุรินทร 55 

19 นครนายก 6 
 

45 มุกดาหาร 7 
 

71 หนองคาย 8 

20 นครปฐม 6 
 

46 แมฮองสอน 4 
 

72 หนองบัวลําภ ู 7 

21 นครพนม 15 
 

47 ยโสธร 10 
 

73 อางทอง 2 

22 นครราชสมีา 38 
 

48 ยะลา 7 
 

74 อํานาจเจรญิ 10 

23 นครศรีธรรมราช 14 
 

49 รอยเอ็ด 24 
 

75 อุดรธานี 13 

24 นครสวรรค 9 
 

50 ระนอง 3 
 

76 อุตรดิตถ 7 

25 นนทบุร ี 1 
 

51 ระยอง 7 
 

77 อุทัยธานี 13 
 

       
78 อุบลราชธานี 28 

หมายเหตุ : ตารางดังกลาวจัดสรรตามเอกสาร

งบประมาณ แตในทางปฏิบัติกรณีท่ีจังหวัด/พ้ืนท่ี มี

ผูมีคุณสมบัติไมครบตามจํานวนท่ีกําหนด ให

พิจารณาเกษตรกรในโครงการท่ีมีคุณสมบัติไมครบ

แตมีความสมัครใจเขารวมได กรณีมีเกษตรกรสนใจ

เขารวมมากกวาท่ีกําหนดในตาราง ใหจังหวัด

ดําเนินการสงเสรมิและใหเขาอบรมเพ่ิมเติมได 

คุณสมบัตเิกษตรกรเปาหมาย 

1. เปนเกษตรกรในโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร 
2.ไมเปนผูเขารวมโครงการสงเสริมและสรางทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาค
เกษตร ป พ.ศ. 2564 
3. เร่ิมกิจกรรมทางการเกษตรมาแลวไมเกิน 3 ป 
4. มีแผนการผลิต/หรือสามารถจัดทําแผนการผลิตที่เปนไปได  
5. สมัครใจและสามารถเขารวมการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการถายทอดความรูการสงเสริม
อาชีพเกษตรกรรม 
6. ยินยอมใหกรมสงเสริมสหกรณติดตามผลการดําเนินกิจกรรม ผลผลิต และรายได ตามที่กรม
สงเสริมสหกรณกําหนด 
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สวนท่ี 2 แนวทางการปฏิบัติงาน 

 ในป 2565 กรมสงเสริมสหกรณไดรับการจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการสงเสริมเกษตรกร         
ในโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร ตอเนื่องจากป 2563 เปาหมาย 850 ราย 
ประกอบดวยกิจกรรมแนะนําสงเสริมดานการประกอบอาชีพ และฝกอบรมสรางทักษะในการประกอบอาชีพ    
ตามความตองการของกลุมเปาหมาย โดยมีแนวทางดังตอไปนี้ 
 1. สํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 
  1.1 จัดทําฐานขอมูลเกษตรกรและจัดทําแผนการผลิตรายบุคคลตามแบบท่ี กพก. กําหนด 
  1.2 จัดอบรม / ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางทักษะในการประกอบอาชีพตามความตองการ    
ของเปาหมาย อยางนอย 1 ครั้ง และรายงานผลการจัดอบรม / ประชุมเชิงปฏิบัติการ เม่ือเสร็จส้ินกิจกรรม      
ตามแบบท่ี กพก.กําหนด ท้ังนี้ กพก.จะจัดทําโครงการภาพรวมพรอมขออนุมัติบุคคลภายนอก และจัดสรร
งบประมาณให สสจ. และ สสพ. เพ่ือจัดโครงการ ประมาณเดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2565 
  1.3 ประสานงาน ขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในสาขาท่ีสอดคลองกับความจําเปน
ในการดําเนินกิจกรรมดานการเกษตรของกลุมเปาหมาย ใหความรู คําแนะนํา หรืออํานวยความสะดวก            
ในการสมัครเขาอบรมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในเนื้อหาวิชาหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  1.4 แนะนํา ให เกษตรกรท่ี มีความสนใจและมีความพรอมสมัครเปนสมาชิกสหกรณ               
หรือกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ หรือสหกรณอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี และใหมีสวนรวมในการใชบริการจัดหาสินคา    
มาจําหนาย การออม การรวบรวมผลผลิต หรือบริการดานการเกษตรของสหกรณ/กลุมเกษตรกร หรือมีสวน              
ในการบริหารงานสหกรณ 
  1.5 แนะนําใหเกษตรกรนําผลผลิต / สินคา มาวางขายในรานสหกรณ และซูเปอรมาเก็ตสหกรณ 
และรวมกิจกรรมเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืนของกรมสงเสริมสหกรณ 
  1.6 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนของเกษตรกรทุก 2 เดือน รายงานผลตามแบบรายงานท่ี
กําหนด และรายงานกลับมายังกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร เม่ือสิ้นสุดโครงการ 
 2. กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร 
  2.1 จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือสรางรายได    
และกําหนดวิธีการรายงานผลการดําเนินงาน 
  2.2 รวมกับสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1      
และพ้ืนท่ี 2 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 แนวทางการสงเสริมกิจกรรมของเกษตรกรเปาหมาย 
จัดทําฐานขอมูลเปาหมายโครงการ  

     สํานักงานสหกรณจังหวัดจัดทําฐานขอมูลของเกษตรกรทุกรายท่ียืนยันเขารวมโครงการประกอบดวยเลขบัตรประจําตัวประชาชน ช่ือ 

ท่ีอยู สหกรณท่ีเปนสมาชิก จํานวนพ้ืนท่ีเกษตร ความสนใจ/ความตองการ กิจกรรมดานการเกษตร รายไดจากภาคเกษตรในป 2563-

2564 แผนการผลิต สินคา/ผลผลิตเดน เปนอยางนอย  

จัดกลุม พิจารณาคุณสมบัติตอไปน้ีของเกษตรกร และจัดกลุมเกษตรกรเพ่ือคัดแยกกลุมเปาหมายสําหรับการสงเสริม 

กิจกรรม 1.เกษตรกรใหม 2.เกษตรกรผูมีประสบการณ 3.ผูประกอบการธุรกิจการเกษตร 

1. ระยะเวลาท่ีเปน

เกษตรกร 

กําลังเริม่ตนอาชีพหรือเริ่มตนไม

เกิน 2 ป  

ประกอบอา ชีพ เกษตรม าแล ว

มากกวา 2 ป  

ประกอบอา ชีพ เ กษตรม าแล ว

มากกวา 2 ป  

2. เทคโนโลยี ข้ันปฐม ข้ันปฐม/มีระบบนํ้า/โรงเรือน มีความรู

ความเขาใจและทักษะดานการเกษตร

เพียงพอแตยังตองการความรูเทคโนโลยี

เพ่ิมเติม 

ใช เทคโนโลยี ข้ันสูงในไรนา/สนใจ

ปรับเปลี่ยนเปนสมารทฟารม/เริ่มใช

ปจจัยการผลิตอัจฉริยะ อุปกรณ ท่ี

เช่ือมโยงแบบ IoT/เปนสมารทฟารมแลว  

3. รายได รายไดหลักในครัวเรือนมาจาก

แหลง อ่ืนท่ีไมใช กิจกรรมดาน

การเกษตร 

รายไดหลักมาจากกิจกรรมทาง

ก า ร เ กษตร  ยั ง มี ช อ งท า งก า ร

จําหนายจํากัด 

รายไดหลักมาจากกิจกรรมทาง

การเกษตร ขายสินคาเกษตรข้ันปฐม 

สินคาเกษตรแปรรูป มีชองทางการ

จําหนายท่ีแนนอน 

จัดทําแผนธุรกิจรายบุคคล ประกอบดวย แผนการตลาด แผนการเงิน แผนปฏิบัติการ ฯลฯ 

1. เนื้อหา 

 

จัดทําแผนใหประกอบดวย กิจกรรม พ้ืนท่ี กิจกรรมดานการเกษตรท่ีทําจํานวนตน/ตัว/แปลง/ผลผลิตท่ี

ประมาณการ/ตนทุน/ระยะเวลา /แผนการตลาด/ชองทางการขาย/แผนการผลติ/แผนการเงิน ฯลฯ  

จัดทําแผนโดยสอดคลองกับ

ฤดูกาล พ้ืน ท่ี กําลังแรงงาน 

เงินทุน ปจจัยการผลิต รวมท้ัง

ความเปนไปไดอ่ืน  

จัดทําแผนตอเน่ืองจากท่ีทําอยูเดิม 

เพ่ิมเติมกิจกรรมใหมๆ ตามความ

ตองการ ปรับใหสอดคลองกับ

กิจกรรมของสหกรณ เชน ขายผลผลิต

ใหสหกรณในชวงเวลาสอดคลองกับ

แผนการรวบรวมของสหกรณ 

จัดทําแผนตอเน่ืองจากท่ีทําอยูเดิม 

เพ่ิมเตมิกิจกรรมใหมๆ  ตามความ

ตองการ อาจเนนดานการนํา

เทคโนโลยีใหมเขามาใชในฟารม/

สรางเครือขายการตลาด/ธุรกิจ

การเกษตร/พัฒนาผูประกอบการ 

2. หนวยงาน         

ท่ีเกี่ยวของ 

ใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรมีสวนรวมในการทําแผนงานรวมกับเกษตรกรสมาชิก หรือ แจงแผนงานใหสหกรณ/      

กลุมเกษตรกรทราบ เพ่ือเตรียมปจจัยการผลิต ท่ีเกษตรกรสมาชิกตองการ ใหสอดคลองตามแผนงาน 

สนับสนุนความรูตามความตองการของเกษตรกร 

1. การเกษตรท่ัวไป ติดตอกรมสงเสริมการเกษตร/กรมการขาว/กรมปศุสัตว/กรมประมง แนะนําการเพาะปลูกพ้ืนฐาน และวัตถุดิบ เชน พันธุพืช พันธุ

สัตว ฯลฯ/แนะนําการเพาะปลูกดวยเทคโนโลยีท่ีกาวหนาเพ่ือลดตนทุน เพ่ิมผลติภาพ 

ติดตอกรมพัฒนาท่ีดินกรณีตองการวิเคราะหดิน รวมท้ังสนับสนุนใหเรียนรูจากเกษตรกรในกลุมอ่ืน 
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2. เกษตรปลอดภัย/

GAP/เกษตรอินทรีย 

ติดตอกรมวิชาการเกษตร/กรมปศุสัตว/กรมประมง ใหความรูดานการปรับเปลี่ยนการผลิต การเกษตรตามวิธี

อินทรีย/เกษตรปลอดภัย/การตรวจสอบยอนกลับ และการตรวจรับรองคุณภาพกระบวนการผลิตและผลผลิต  

3. เกษตรแปรรูป เ ช่ือมโยงกับกลุมอาชีพ/ วิสาหกิจชุมชนท่ีแปรรูปสินคา เกษตร แนะนําแหลงความรูออนไลนและ

สถาบันการศึกษา และสนับสนุนใหใชบริการรวบรวมเพ่ือแปรรูปของสหกรณ 

4. เกษตรอัจฉริยะ ประสานงานภาครัฐ/ภาคเอกชน อาทิ คูโบตาฟารม ล็อกซเลย สวก. อว. เปนตน เพ่ือการเรียนรูเรื่องการใช

อุปกรณและระบบฟารมอัจฉริยะ/สมารทฟารม  

5. ปจจัยการผลิต กรณีเปนสมาชิกสหกรณการเกษตรท่ัวไป สกต./กลุมเกษตรกร ใหสนับสนุนการซื้อปจจัยการผลิตและรับบริการ

ดานการเกษตรจากสหกรณการเกษตร สกต./กลุมเกษตรกร 

รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือใหขอมูลเรื่องดิน ปุย เคมีเกษตร 

6. เงินทุน เปนสมาชิกสหกรณ แนะนําเงินกูของสหกรณตามปกติ หรือ กพส. โครงการพิเศษ  

 ไมเปนสมาชิกสหกรณ แนะนําเงินกูแหลงอ่ืน อาทิ ธกส. - SME เกษตร New Gen Hug/ธนาคารออมสิน – สินเช่ือ SMEs 

เพ่ือธุรกิจเกษตร/ธนาคารกรุงไทย- สินเช่ือกรุงไทยเพ่ือธุรกิจเกษตรแปรรูป ฯลฯ 

7. ความรูดานบัญชี  แนะนําเรื่องบัญชีฟารม บัญชีครัวเรือน/สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมถายทอดความรูกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ/

ใชAPPLICATION SMART4M 

8. ความรูดานการ

ประกอบการ 

สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมถายทอดความรูดานการประกอบการ ธุรกิจการเกษตรกับหนวยงานตาง ๆ อาทิ 

กระทรวงพาณิชย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

เปนตน 

 

การจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ กุมภาพันธ- เมษายน 2565 

1. ใหดําเนินการเมื่อ กพก. แจงจัดสรรเงินงบประมาณ และจัดสงโครงการภาพรวมพรอมขออนุมัติบุคคลภายนอกใหสสจ. และ สสพ 1 

และ 2 หากเปนจังหวัดท่ีมีเกษตรกรเปาหมายนอย อาจถูกกําหนดใหจัดรวมกับจังหวัดใกลเคียง 

2. การดําเนินการใหกําหนดหลักสูตรใหเหมาะสมกับความตองการและกิจกรรมของเกษตรกรในพ้ืนท่ีท้ังดานการผลิต การตลาด 

3. สถานท่ีจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ใหพิจารณาใชสถานท่ีศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรและศูนยสงเสริม

เทคโนโลยีการเกษตร หรือศูนยปฏิบัติการอ่ืน ในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร หรือศูนยวิจัย พัฒนา ของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ

หลักสูตร เพ่ือความสะดวกในการใชอุปกรณสาธิตและวิทยากร 

4. การจัดโครงการสามารถใหเกษตรกรสมาชิกสหกรณในโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตรเขารวมได  

5. กรณีท่ีพ้ืนท่ีมีมาตรการปองกันโรคระบาดใหพิจารณาจัดโครงการอบรมออนไลน ผานระบบซูม หรือระบบออนไลนอ่ืน ๆ  
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การสรางเครือขาย 

1.เชื่อมโยงกับ

สหกรณ/กลุม

เกษตรกร 

ใชเวทีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัดซึ่งมีผูแทนสหกรณท่ีเขารวมโครงการ เขารวมดวย และมี

หนวยงานท่ีเก่ียวของเปนคณะหรือท่ีปรึกษา ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ อาจพิจารณาเชิญผูแทน

หนวยงานอ่ืนเขารวมประชุมเปนครั้งคราวเพ่ือใหความเห็นหรือคําแนะนําในสวนท่ีเก่ียวของ  

หากมีสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีตองการเขารวมโครงการเพ่ิมเติม ใหสงใบสมัครผานสํานักงานสหกรณจังหวัด

มายังกรมสงเสริมสหกรณ สวนสําเนามติคณะกรรมการฯ ท่ีใหสมัครเขารวมโครงการใหเก็บไวท่ีสํานักงาน

สหกรณจังหวัด 

แนะนําใหเกษตรกรเปาหมายเปนสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรตามความสมัครใจ เพ่ือใชบริการของสหกรณ 

ท้ังน้ีการเขาเปนสมาชิกและใชบริการใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ/กลุมเกษตรกรดวย หาก

ไมสามารถเปนสมาชิกสามัญ ใหสมัครเปนสมาชิกสมทบ 

ใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรมีสวนรวมในการทําแผนการผลิต และใหบริการทางการเกษตร 

สงเสริมชองทางการตลาด รานสหกรณ ซูเปอรมารเก็ตสหกรณ งานมหกรรมสินคาสหกรณ ตลาดเกษตรกร 

ออนไลน ฯลฯ 

สหกรณใหเงินกูแกสมาชิกท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ และกรณีท่ีสหกรณตองการเงินกู กพส.       

ใหจังหวัดพิจารณาจัดสรรจากวงเงินท่ีไดรับจัดสรรไปกอน หากไมเพียงพอใหแจงมายังกรมฯ กรณีสหกรณไดรับ

จัดสรรเงินกู กพส. ใหสสจ. ติดตามผลการใชเงินใหตรงตามวัตถุประสงค กรณีสหกรณไดรับจัดสรรเงินกู กพส. 

มากกวา 1 ครั้ง ใหพิจารณาจัดทํารวมเปนสัญญาเดียวกัน  

2.เชื่อมโยงกับ

หนวยงานอ่ืน 

ใหมีหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด 

แจงความคืบหนาใหหนวยงานในจังหวัดทราบในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณจังหวัด 

ติดตามขาวกิจกรรมการอบรม การประชุม และกิจกรรมดานการตลาดของหนวยงานอ่ืน เผยแพรใหเกษตรกร

รับทราบและเขารวมกิจกรรม 

สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเกษตรกรดวยกันเอง เกษตรกรกับสหกรณ/กลุมเกษตรกร/หนวยงานอ่ืน  

สงเสริมใหเกษตรกรพัฒนาตนเอง เชน เขารวมเครือขาย Smart Farmer เขารวมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู 

ขยายโอกาสการประกอบอาชีพ และขยายชองทางการตลาด 

3. หนวยงานภาคี กรมวิชาการเกษตร ศูนยวิจัยพืชไร กรมสงเสริมการเกษตร กรมการขาว กรมพัฒนาท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดิน กรม

ตรวจบัญชีสหกรณ กรมประมง กรมปศุสัตว กรมชลประทาน สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

แหงชาติ กรมการปกครอง กรมการคาภายใน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) กรม

ทรัพยากรนํ้าบาดาล สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การยางแหง

ประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) (มอบหมายผูอํานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดหรือ

ผูแทน เขารวมเปนคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด/หรือท่ีปรึกษาโครงการ) เทสโกโลตัส และบริษัท 

สยามคูโบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด  
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การติดตามผล 

1. ติดตามผลการ

ดําเนินการตาม

แผนการผลิต 

รวมกับสหกรณ/กลุมเกษตรกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ วางแผนการติดตามประเมินผลใหสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ท่ีกองแผนงานแจงไปจังหวัด 

ตรวจสอบความกาวหนาการดําเนินการทุกเดือน ดวยการลงพ้ืนท่ีหรือติดตอเกษตรกร สอบถามความกาวหนา 

ใหเกษตรกรสงภาพถายกิจกรรมในฟารม/ภาพถายผลผลิต/สงแบบรายงาน/ทางอีเมล หรือ Application อ่ืน  

แกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมเกษตรของเปาหมาย ดวยการเช่ือมโยงกับหนวยงานดานวิชาการ ท่ีเก่ียวของ 

2. การรายงานผล รายงานผลการติดตามและการปฏิบัติงานผานระบบ e-project และจัดทําแบบสรุปผลตามท่ีกําหนดใน

แผนปฏิบัติงานท่ีกองแผนงานกําหนด 

กรณีเกษตรกรไมประกอบอาชีพเกษตรหรือติดตอไมได ใหรายงานวาไดติดตามแลวและระบุสาเหตุดวย 

3. การติดตามผลโดย

กระทรวง 

จังหวัดอาจไดรับเลือกใหเปนเปาหมายการติดตามตรวจสอบระดับกระทรวง เก่ียวกับกระบวนการทํางานและ

ผลการดําเนินงาน จึงควรเตรียมการเก็บรักษาเอกสารท่ีเก่ียวของสําหรับการตรวจสอบติดตามดวย 

การบริหารความเสี่ยงของโครงการ 

1. เกษตรกรตองการ

สละสิทธิ์/เปลี่ยน

เกษตรกรเปาหมาย

การอบรม และอ่ืน ๆ 

เพ่ือลดความเสี่ยงของการดําเนินการไมไดตามเปาหมายเน่ืองจากเกษตรกรสละสิทธ์ิไมเขารวมกิจกรรมของ

โครงการ ไมสะดวกรวมกิจกรรมตามกําหนด ไมทํากิจกรรมดานการเกษตร หรือไมประสงคจะรวมโครงการตอ 

ขอใหสํานักงานสหกรณจังหวัด และสสพ. เตรียมวางตัวเปาหมายโครงการสงเสริมและสรางทักษะฯ ไวมากกวา

จํานวนท่ีไดรับการจัดสรรเบ้ืองตน กรณีท่ีมีเกษตรกรสละสิทธ์ิจะไดมีเกษตรกรทดแทนได 

2.การแจงขาวสาร เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาท่ีอาจเกิดจากการท่ีเกษตรกรไมไดรับขาวสารหรือสิทธิประโยชนจากโครงการกรณีมี

ขาวสารท่ีสําคัญของโครงการ นอกจากแจงทางสื่อสังคมออนไลน แลวใหแจงทางโทรศัพท และไปรษณียดวย 

เพ่ือแจงขาวแกเกษตรกรท่ีไมไดอยูในกลุมสังคมออนไลน 

3. เกษตรกรดําเนิน

กิจกรรมไม ไดตาม

แผน 

ชวงท่ีทําแผนการผลิต ควรประเมินความเปนไปไดและความเสี่ยงอ่ืน ๆ และกําหนดแผนท่ีสามารถบรรลุได เวลา

ติดตามผลใหบันทึกประเด็นปญหาท้ังท่ีแกไขไดและยังไมแกไขเพ่ือระบุเหตุผลในการรายงานผล 

การประสานงานอ่ืน  

1.เกษตรกรตองการ

ยายพ้ืนท่ี 
− จังหวัดตนทางสงอีเมลแจงขอมูลของเกษตรกรท่ีตองการยายพ้ืนท่ีไปยังจังหวัดปลายทางทราบ และสําเนาถึง

กลุมฐานขอมูล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร cpd_database@cpd.go.th เพ่ือปรับปรุง

ฐานขอมูลกลาง ซึ่งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะปรับปรุงรหัสประจําตัวโครงการใหตรงกับ

รหัสจังหวัดปลายทาง และแจงกลับไปยังสํานักงานสหกรณจังหวัดตนทางและปลายทาง  

− เมื่อจังหวัดตนทางไดรับแจงแลวใหแจงรหัสใหมใหเกษตรกรทราบ  

− จังหวัดปลายทางเมื่อไดรับแจงรหสัเกษตรกรแลวใหเพ่ิมขอมูลเกษตรกรในฐานขอมูลและติดตอเกษตรกร

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมของเกษตรกรตอไป 

 

mailto:cpd_database@cpd.go.th
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2. ประชาสัมพันธ

กิจกรรม 

สงขาวสารในกลุมไลน ทีมนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน เพ่ือเผยแพรในเพจเฟซบุกของโครงการ 

  

3. เกษตรกรตองการ

สละสิทธิ์/เสียชีวิต/

เปลี่ยนเปาหมาย  

การอบรม และอ่ืน ๆ 

-ตองการสละสิทธขอใหแจงเปนหนังสือถึงกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร   

- กรณีอ่ืน ๆ แจงทางแจงทาง cpd_farmergroup@cpd.go.th 

 
  

mailto:cpd_farmergroup@cpd.go.th
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สวนท่ี 3 การรายงานผลการดําเนินงาน 

  สํานักงานสหกรณจังหวัดจัดทําฐานขอมูลเกษตรกร และแบบรายงาน โดยแสดงขอมูลของ

เกษตรกร ความกาวหนาของการดําเนินการ และตอบตัวชี้วัดเรื่องรายไดของเกษตรกร ดังนี้ 

  1. แบบฐานขอมูลเกษตรกร ใหปรับปรุงขอมูลเกษตรกรอยูเสมอ เพ่ือติดตามและประเมินผล 

หากมีเกษตรกรรายไดท่ีไมสามารถติดตอได ใหระบุไวในชองหมายเหตุ 

  2. แผนการผลิตรายบุคคล ใหเกษตรกรเปาหมายทุกรายจัดทํา โดยใหปรับปรุง/ตัดทอน/

เพ่ิมเติม   ไดจากแบบฟอรมท่ีแนบ เพ่ือใหเหมาะกับเกษตรกรแตละคน และสงเสริมใหบันทึกแผนการผลิตและ

อัพเดทดวยApplication Agri Pro ดวย 

   3. การรายงานในระบบ e-project ใหรายงานทุกเดือน (ขณะนี้อยูระหวางปดระบบเพ่ือ
ปรับปรุง โดยทางกพก.จะแจงไปจังหวัด/พ้ืนท่ี เม่ือมีการเปดระบบใชงาน) 
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รายไดจากภาค

เกษตรในป 2564

(บาท) กู ไมกู เปน ไมเปน

ผลผลิตเดือนละ.... ฟอง ตองการเงินทุนเพื่อขยายฟารม กู ธ.ก.ส.

รายได..... บาท แกไขปญหาดินเสื่อมสภาพ ขอความรวมมือกรมพัฒนาที่ดินตรวจ

วิคราะหและปรับปรุงดิน

ผลผลิตเดือนละ.... ฟอง

รายได..... บาท

กู สหกรณน้ํานมดิบ ม.ค.-64 ธ.ค.-63 100,000 บาท ตองการเงินทุนเพื่อขยายฟารม70,000

80,000 เลี้ยงตอเนื่อง 100,000 บาท

123457 1. นายเกษตรกร ยั่งยืน 35 123456789124 เลี้ยงวัว สหกรณโคนมกําแพงแกว จํากัด

 / / 2 ไร/200 ตัว 70,000 ไขไกอินทรีย

เกษตรอินทรีย 1 / 2 ไร/5 ตัว

ม.ค.-63123456 1. นายเกษตร ผสมผสาน 28 123456789123 เลี้ยงไกไข - เกษตรอินทรีย 2

เงินกู กพส. กรณีกูเงิน กพส. การ

ใชเงินกูเปนไปตาม

วัตถุประสงคหรือไม

การแกไข

แบบฐานขอมูลเกษตรกร โครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร ป 2565

รายไดจาก

ภาคเกษตร

ในป 2563

(บาท)

รหัส

ประจําตัว

ชื่อเกษตรกร อายุ เลขประจําตัว

ประชาชน

ที่อยู ปญหา อุปสรรคสมาชิกสหกรณ ความสนใจ/ความตองการ เกษตรกร

กลุมที่

เปาหมาย

โคงการ

สงเสริมและ

สรางทักษะฯ

เขารวม

โครงการสราง

เครือขาย ป 

2563

จํานวนพื้นที่

เกษตร/พืช/สัตว

สินคา/ผลผลิต

เดน

แผนการ

ผลิต 

เริ่มตน

เงิน

ลงทุนใน

ป 2564 

(บาท)

แผนการผลิตสิ้นสุด ผลการดําเนินการกิจกรรม

ดาน

การเกษตร

2-1 แบบฐานขอมูลเกษตรกร 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฐานขอมูลเกษตรกร โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายได จังหวัด............... 
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2-2 แบบแผนการผลิตรายบุคคล 

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

1. ขอมูลเกษตรกร  

1.1  เกษตรกร  ช่ือ-สกุล ........................................................................................... อายุ.............................. ป 

1.2 ท่ีตั้งแปลง/กิจการ ............................................................................................................................................ 

1.3 หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได ............................................................................................................................   

2. ขอมูลพ้ืนฐานกิจกรรม 

2.1 สินคาท้ังหมดท่ีดําเนินการในปจจุบัน 

……………………………….……………………………………………………………………………… 

     ขนาดพ้ืนท่ีท้ังหมด* ....................................... หนวย (เชน ไร เปนตน) (* เฉพาะกรณีผลิตพืช) 

     ปริมาณผลผลิตรวม ....................................... หนวย (เชน กลอง/วัน, กก./เดือน, ตัน/ป เปนตน)  

     รวมรายรับสุทธิจากสินคาท้ังหมด ....................................... บาท/ป 

2.2 สินคาหลักท่ีตองการดําเนินการพัฒนา เลือกจํานวน 1 ชนิด จากกิจกรรมท่ีเคยทําหรือกิจกรรมใหมก็ได  

      (* เฉพาะกรณีผลิตพืชใหระบุขนาดพ้ืนท่ีปลูกของสินคาท่ีตองการพัฒนา) 

ชนิดสินคา.................................................................  พ้ืนท่ี* .......................................... ไร 

ปริมาณท่ีผลิตได ...................................... หนวย/รอบการผลิต (เชน  ตัน/ป, กลอง/วัน, เกวียน/ป เปนตน) 

2.3 พิกัดแปลง/โรงผลิต X = ................................................... Y = ...................................................  

2.4 แผนผังแปลง/กิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วันท่ีจัดเก็บขอมูล 

/ /  
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3. ขอมูลเปาหมายการดําเนินกิจการ 

3.1 เปาหมายการผลิต (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 1) การเริ่มการผลิต ชนิดผลผลิต........................................... 

- ปริมาณ  จากจํานวน ...................................... หนวย/หนวยการผลิต (เชน ตัน/ไร, กลอง/เดือน) 

   เพ่ิมข้ึนจํานวน ................................................. หนวย/หนวยการผลิต 

  รวมผลผลิตเปาหมายท้ังสิ้น .............................. หนวย/หนวยการผลิต 

 2) การเพ่ิมผลผลิต ชนิดผลผลิต........................................... 

- ปริมาณ  จากจํานวน ...................................... หนวย/หนวยการผลิต (เชน ตัน/ไร, กลอง/เดือน) 

   เพ่ิมข้ึนจํานวน ............................................. หนวย/หนวยการผลิต 

  รวมผลผลิตเปาหมายท้ังสิ้น ............................................ หนวย/หนวยการผลิต 

 3) การลดตนทุนการผลิต  

- ตนทุนการผลิต จากเดิม ...............................บาท/หนวยการผลิต (เชน บาท/ไร, บาท/กก., บาท/กลอง) 

   ลดลงเหลือ ...................................... บาท/หนวยการผลิต 

  คิดเปนตนทุนท่ีลดลงท้ังสิ้น ............................................ บาท/หนวยการผลิต 

(คํานวณจาก ตนทุนเดิม – ตนทุนท่ีลดลง = ตนทุนท่ีลดลงท้ังสิ้น) 

- กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือลดตนทุนการผลิต เชน ลดอัตราการใชพันธุ ผลิตพันธุเพ่ือใชเอง การใชปุย

ตามคาวิเคราะห การใชสารชีวภัณฑ การผลิตปุยใชเอง การใชเครื่องจักรกล การลดการใชพลังงาน การ

ลดการใชสารเคมี การคัดเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ การนําวัสดุเหลือใชมาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

การใชเครื่องจักรกล การลดการใชพลังงาน การทําบัญชี การวางแผนการผลิตท่ีดี เปนตน 

  

1. ................................................................................................................................................................... 
  

2. ................................................................................................................................................................... 
  

3. ................................................................................................................................................................... 
  

4. ................................................................................................................................................................... 
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 4) การพัฒนาคุณภาพสินคา/ผลผลิต  

         (   ) พ้ืนท่ี/สถานท่ีการผลิตไดรับการรับรองมาตรฐาน (ระบุ) 

…………………………………………………………..……….. (เชน GAP GMP เกษตรอินทรีย ฯลฯ)       

    เพ่ิมข้ึนจากจํานวน ............................................. ไร เปนจํานวน ............................................. ไร 

    คิดเปนผลผลิตเปาหมายท้ังสิ้น ............................................ หนวย/ไร 

         (   ) ชนิดสินคาไดรับการรับรองมาตรฐาน (ระบุ) .............................................................................  

    เพ่ิมข้ึนจากจํานวน .................. ชนิด ไดแก ................................................................................. 

    เปนจํานวน .................. ชนิด ไดแก ............................................................................................ 

         (   ) อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................................................  

 5) เพ่ิมชองทางการจําหนาย  

- จากเดิมจําหนายโดย ........................................................................ระบุ เชน จําหนายเองในตลาด) 

  จะเพ่ิมเติมเปน .................................................................................................................................. 

  (เชน จําหนายผาน facebook, จําหนายผานไปรษณีย เปนตน) 

 6) การเพ่ิมมูลคาสินคา  

         (   ) การแปรรูป จากเดิม ………………………………….………………… 

เปน ................................................................ 

         (   ) การพัฒนาบรรจุภัณฑ จากเดิม …………………………………..…     

     เปน ................................................................ 

         (   ) อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................................................................  
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3.2 ปฏิทินการผลิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (ใสเครื่องหมาย  ในเดือนท่ีมีกิจกรรม) 

ขั้นตอนการผลิตสินคาเปาหมาย* 
เดือน 

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

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

* หมายเหต ุ สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมกิจกรรมไดตามความเหมาะสม และระบุเฉพาะข้ันตอน/กระบวนการผลิตหลัก 

3.3 คาใชจายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (ระบุจํานวนเงินท่ีจายในแตละชวงเวลา) 

หมายเหตุ (*) ระบุกิจกรรม เชน คาเตรียมดิน คาพันธุ คาปุย คาอุปกรณ คาวัตถุดิบ คาบรรจุภัณฑ คานํ้า/ไฟ คาแรงงาน เปนตน 

  

รายการคาใชจาย 

(*) 

จํานวนเงิน (บาท) รวม 

(บาท) ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย.   พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              
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3.4 รายไดท่ีคาดวาจะไดรับจากสินคาเปาหมาย (ใสจํานวนท่ีคาดวาจะผลติไดและราคาท่ีคาดวาจะจําหนายในแตละเดือน) 

 

3.5 เปาหมายรายรับสุทธิตอปท่ีคาดวาจะไดรับ (รายไดท่ีคาดวาจะไดรับ – คาใชจายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน)   

...................................  -  ...................................  =  ................................................ บาท/ป  

3.6 แหลงจําหนายผลผลิต   

1. สถานท่ี ..............................................................................................................  

   ปริมาณท่ีจะนําไปจําหนาย ......................................  หนวย (เชน 100 ตัน)  

2. สถานท่ี ..............................................................................................................  

   ปริมาณท่ีจะนําไปจําหนาย ......................................  หนวย (เชน 100 ตัน)  

3. สถานท่ี ..............................................................................................................  

   ปริมาณท่ีจะนําไปจําหนาย ......................................  หนวย (เชน 100 ตัน)  

3.7 วิธีการจําหนาย 

 (   ) จําหนายดวยตนเอง  (   ) รวมกลุมจําหนาย  (   ) มีพอคา/บริษัทรับซ้ือ 

  

ชนิดพืช/สนิคา 
เดือน 

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

1. ......................              

ปริมาณ (1)              

ราคาตอหนวย (2)              

รวมรายได (1)*(2)              

2. ......................              

ปริมาณ (1)              

ราคาตอหนวย (2)              

รวมรายได (1)*(2)              

รวม (บาท)              
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4. แผนการพัฒนากิจกรรมตามความตองการของเกษตรกร (ระบุกิจกรรม และใสเครื่องหมาย  ในเดือนท่ีเกษตรกรมี

ความตองการเขารวมกิจกรรมท่ีจะชวยใหบรรลุเปาหมายขอ 3.1 พรอมระบุหนวยงานสนับสนุนหากทราบขอมูล) 

กิจกรรม 
เดือน หนวยงาน

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

1. ดานการผลิต               

 -               

 -               

2. ดานการตลาด              

 -               

 -              

3. ดานการจัดการบุคคล (โครงสราง

องคกร/หนาท่ี พัฒนาบุคลากร 

สวัสดิการ ฯลฯ) 

             

 -               

 -              

4. ดานการดําเนินกิจการ  

(กลยุทธ/วิธีการสรางโอกาสหรือรบัมือ

กับอุปสรรคตอกิจการ) 

             

 -               

 -              

5. ดานการเงิน               

 -               

 -               

6. ดานแผนฉุกเฉิน              

 -               

 -               

 

3-1 แบบรายงาน E-project สําหรับเปาหมายโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือสรางรายได 

**อยูระหวางดําเนินการ** 


