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ค ำน ำ 

  ในปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าโครงการเกษตร
ผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการส่งเสริม 
และสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า กิจกรรมหลักสนับสนุนให้สหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกท าการเกษตรปลอดภัย กิจกรรมรองส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานลักษณะ
เกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564 โดยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรที่กู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามโครงการสนับสนุนเพ่ือสร้างระบบน  าในไร่นาของ
สมาชิกสถาบันเกษตรกร จ านวน 1,368 ราย จ านวน 6,840 ไร่ ใน 19 จังหวัด โดยมีกิจกรรมตามโครงการ 
ประกอบด้วย การจัดท าฐานข้อมูล แผนการผลิต การอบรม/ศึกษาดูงานการท าเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตร
ปลอดภัย การแนะน าส่งเสริมและการติดตาม รวมทั งการรายงานผลการด าเนินงานตามแบบที่กรมก าหนด  

กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ โดยกลุ่มวิเคราะห์เงินทุนอ่ืนได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน
โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ
ได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และชี แจงการด าเนินการต่างๆ ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการได้เข้าใจการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงคข์องโครงการต่อไป 
 

 

 

 
กลุ่มวิเคราะห์เงินทุนอ่ืน 

กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  

--------------------------- 
โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

1. หลักการและเหตุผล 
นับตั้ งแต่สั งคมไทยก้าวสู่สั งคมทุนนิยมท าให้ เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า  

และภาคการบริการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในทางกลับกันภาคการเกษตรถูกลดบทบาทและความส าคัญลง  
กลุ่มชนชาวนาแบบดั้งเดิมได้หายไปจากสังคมไทย การผลิตภาคการเกษตรได้ ปรับเปลี่ยนเป็นการผลิต 
เพ่ืออุตสาหกรรมและการค้า การเติบโตของสังคมทุนได้ดึงดูดผู้คนเข้าสู่ เมืองคนหนุ่มสาวอพยพแรงงาน  
เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและการค้า ทิ้งไว้แต่เด็ก คนก่อนวัยชราและคนวัยชราด ารงชีวิตอยู่ด้วยการใช้ผืนดินที่มีอยู ่
ท าการเกษตรเลี้ยงตนเอง ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างที่กินได้แบบง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้แรงงานมากนัก  
ขยันและอดทน จนกลายเป็นรูปแบบผลิตเกษตรผสมผสานเพ่ือการยังชีพบนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง พออยู่ พอกิน 
และมีความสุขโดยไม่ต้องพ่ึงเงินจากลูกหลานที่เข้าไปท างานในเมือง 
     ในทางกลับกันคนหนุ่มสาวที่ไปท างานในเมือง กลับต้องด าเนินชีวิตด้วยการแข่งขัน มีค่าครองชีพสูง 
รายได้ต่ าไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ เงินไม่พอใช้ ตกงาน บางคนอพยพกลับบ้านด้วยความเดือดร้อน แต่สิ่งที่แรงงาน
หนุ่มสาวพบคือ พ่อแม่ที่วัยก่อนชราหรือวัยชราที่พวกเขาทิ้งให้อยู่กับบ้าน กลับมีชีวิตที่มีความสุขบนผืนแผ่นดิน 
บ้านเกิดมีข้าวและอาหารบริโภคทุกมื้ออย่างอ่ิมท้องโดยแทบไม่ต้องใช้เงิน บางครั้งยังมีเหลือเผื่อแผ่ถึงเพ่ือนบ้าน 
มีความสุขกับหลานๆ ที่พวกเขาส่งมาให้ เลี้ยงอย่างไม่เดือดร้อน ด้วยเหตุนี้จึงมีคนหนุ่มสาว จ านวนมาก 
จึงหันกลับมาท าการเกษตรแบบผสมผสานบนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง พออยู่ และพอกินกับครอบครัวกันมากขึ้น  
ซึ่งถ้าได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมจะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างมาก เช่น มีงานท าตลอดปี มีรายได้ 
เลี้ยงครอบครัว และลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานจากส่วนภูมิภาคเข้าสู่ส่วนกลางได้ 
     เกษตรผสมผสานเป็นวิธีท าการเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลายๆ ชนิดอยู่พ้ืนที่เดียวกัน      
อย่างง่ายๆ แบบเกื้อกูล สามารถน าวัสดุเหลือใช้จากการผลิตหนึ่ง ไปใช้ประโยชน์กับการผลิตอีกชนิดหนึ่ง 
ได้อย่างครบวงจร โดยทั่วไปการผลิตแบบนี้มักเป็นรูปแบบการเกษตรแบบดั้งเดิม คือ ผลิตกันเองเพ่ือการอุปโภค
บริโภคในครัวเรือนเหลือจากบริโภค จึงน าไปจ าหน่ายตามหลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เงินที่ได้ 
จากการจ าหน่ายจะสะสมเป็นเงินออม เพ่ือใช้จ่ายในอนาคตของคนในครอบครัว เช่น เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา
ของบุตรหลาน ค่าใช้จ่ายเพ่ือรักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วย หลักการส าคัญของการผลิตแบบนี้คือการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ ลดการใช้สารเคมี หรือใช้แนวทางเลือกอ่ืนในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ า 
ในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพ่ือสร้างโอกาสในการท าการเกษตรและ 
ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร จ านวน 300 ล้านบาท ให้สถาบันเกษตรกร 100 แห่ง 
กู้ยืมไปให้สมาชิกกู้ จ านวน 6,000 รายๆ ละไม่เกิน 50,000 บาท ก าหนดช าระคืนภายใน 5 ปี โดยสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจะน าไปให้สมาชิกกู้ปลอดดอกเบี้ย จึงนับเป็นโอกาสอันดี
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดท าโครงการเพ่ือสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่กู้ยืมเงินเพ่ือขุด/จัดหา
แหล่งน้ า  ได้ท าการเกษตรผสมผสานตามหลักวิชาการ บนหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
รวมทั้งลดการใช้สารเคมี เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกท าการเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย โดยกรม 
จะด าเนินการในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 408 แห่ง จ านวนสมาชิก 6,014 ราย ต่อไป  
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 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินโครงการเกษตรผสมผสานให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีที่ 1  
(พ.ศ. 2561) และปีที่ 2 (พ.ศ. 2562) โดยปีที่ 3 (พ.ศ. 2563) ไม่ได้ด าเนินโครงการ (ยกเลิกโครงการ)  
ดังนั้น เพ่ือให้ครอบคลุมเป้าหมายของโครงการ จึงได้ด าเนินการจัดโครงการเกษตรผสมผสานให้แก่สหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกร ปีที่ 4 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

         1. เพ่ือใช้รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสานเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรในการด ารงชีพ
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้
เพ่ิมข้ึน  
 2. เพ่ือสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรน าแนวทางการท าเกษตรผสมผสานในลักษณะ
เกษตรปลอดภัยมาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสม โดยถ่ายทอด
ความรู้การท าเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัยให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

3. พื้นที่ด าเนินการ 
 กระจายทุกภูมิภาคในเขตชลประทานทั่วประเทศ จ านวน 6,840 ไร ่(1,368 คนๆละ 5 ไร่) 

4. เป้าหมาย 
 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพ่ือสร้างระบบน้ า 
ในไร่นาของสมาชิก จ านวน 82 แห่ง จ านวน 1,368 คน 

5. ประมาณการงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 (โดยกองแผนงานเป็นหน่วยงานที่จัดสรรเงิน) แยกรายละเอียด ดังนี้ 

1) ค่าใช้จ่ายในโครงการ จ านวน 3,735,500 บาท แบ่งเป็น 
 

ปี 
  

ค่าอบรม / ดูงาน 
(บาท) 

แนะน า/ติดตามโครงการ (บาท) 
รวม (บาท) 

ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง 

2564 3,508,200 164,000 63,300 3,735,500 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม/ดูงาน ปีที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนเงิน 3,508,200 บาท   
เป็นการอบรมสมาชิกสถาบันเกษตรกร จ านวน 26 รุ่น รวม 1,368 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ 52 คน  
รวมทั้งสิ้น 1,420 คน (3 วัน 2 คืน)  
  1. ค่าวิทยากร         26 รุ่น x 1 คน x 12 ชัว่โมง x 600 บาท    =      187,200 บาท 
 2. ค่าที่พักผู้เข้าอบรม  1,420 คน x 2 คืน x 600 บาท       =   1,704,000 บาท     
 3. ค่าอาหาร           1,420 คน x 3 มื้อ x 200 บาท       =   1,026,100 บาท 
     ค่าอาหาร (วันดูงาน)  1,420 คน x 1 มื้อ x 120 บาท        
 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,420 คน x 4 มื้อ x 35 บาท          = 202,500 บาท  
 5. ค่าจ้างเหมารถศึกษาดูงาน 26 คัน x 13,400 บาท           = 348,400 บาท 
 6. ค่าเอกสารการประชุม  26 รุ่น x 600 บาท            =   15,600 บาท 
 7. ค่าพาหนะ (เฉพาะข้ามจังหวัด) จ านวน 7 จังหวัด       =        24,400 บาท 

          รวมจ านวนเงิน      =  3,508,200 บาท 

หมายเหตุ           1. ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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              2. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  

  2) ค่าใช้จ่ายส าหรับแนะน าส่งเสริมและติดตามประเมินผลโครงการ ปี 2564 จ านวน 227,300 บาท 
แบ่งเป็นสหกรณ์ จ านวน 47 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 35 แห่ง รวม 82 แห่ง ใน 19 จังหวัด แบ่งเป็น 

1. ค่าใช้สอยส าหรับส่วนภูมิภาค จ านวน   164,000 บาท (2,000 บาท/แห่ง) 
2. ค่าใช้สอยส าหรับส่วนกลาง    จ านวน     63,300 บาท 

ที ่ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด หมายเหตุ 

1 ส่วน
ภูมิภาค 

164,000 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง 82 แห่ง (19 จังหวัด) 2 คน   
     1 วัน  ๆละ 120 บาท + 80 บาท 
2) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 82 แห่ง (19 จังหวัด) 2 คน   
     1 วัน  ๆละ 200 บาท  

เพ่ือติดตามกิจกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการ 
จ านวน 82 แห่งๆ ละ 3 ครั้ง 
รวมทั้งสิ้น 246 ครั้ง 

2 ส่วนกลาง 63,300 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คน  4 วัน ๆ ละ 240 บาท  
2) ค่าท่ีพัก 3 คน  3 วัน ๆ ละ 600 บาท  
3) ค่าแท็กซี่ และน้ ามันเชื้อเพลิง 30,180 บาท 

เพ่ือติดตามและประเมินผล
โครงการในภาพรวม  
รวม 4 ครั้ง 

 รวม 227,300  
 

6. หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
จ านวน 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 

8. วิธีและขั้นตอนด าเนินงาน  

1. จัดท าฐานข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นาของ
สมาชิกสถาบันเกษตรกรจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ที่ไม่ผิดนัดช าระหนี้โครงการสนับสนุนฯ เพ่ือสร้างโอกาส 
ในการท าการเกษตรผสมผสานและลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร 
 2. คัดเลือกเป้าหมาย สถาบันเกษตรกรและจ านวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร โดยมุ่งเป้าหมายสถาบันเกษตรกรที่ด าเนินการ ในลักษณะการส่งเสริมโครงการเกษตรแบบยั่งยืนและ
มีความพร้อมด้านการตลาด เพ่ือจัดเข้าอบรม/ดูงาน  

3. จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานโครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ในส่วนภูมิภาค เพ่ือน าข้อมูลไปชี้แจงต่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในแต่ละปี   
โดยก าหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดท าโครงการควบคู่ไปกับโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งแผนงาน
โครงการของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ควรมีการวางแผนการจัดหาปัจจัยการผลิต แผนการรวบรวม เพ่ือรับซ้ือผลผลิต
จากสมาชิก แผนการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการตลาดกับบุคคลภายนอก รวมทั้งลดการใช้สารเคมี เพ่ือส่งเสริมการท า
เกษตรปลอดภัย 
 4. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ โดยด าเนินการส ารวจความต้องการการผลิต
ของสมาชิกตามแผนการผลิตของแต่ละราย 
 5. ให้การศึกษาอบรม/ศึกษาดูตัวอย่างการด าเนินการเกษตรกรผสมผสาน แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 
พร้อมทั้งให้สมาชิกสหกรณจ์ัดท าแผนการผลิต รวมทั้งลดการใช้สารเคมี ให้เป็นการท าเกษตรปลอดภัย  
 6. กรมส่งเสริมสหกรณ์และส านักงานสหกรณ์จังหวัด ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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9. ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
          1. ได้รูปแบบการผลิตการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่มีความหลากหลาย  และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรพ้ืนที่เหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งลดการใช้สารเคมี เพ่ือส่งเสริมการท าเกษตร
ปลอดภัย 

2. เกษตรกรที่ท าการผลิตแบบเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย สามารถประกอบอาชีพ 
ในถิ่นฐานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. ผลผลิต (Output) พร้อมตัวช้ีวัดผลผลิต 
 สถาบันเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท าการเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย จ านวน 82 แห่ง 
จ านวน 1,368 ราย พ้ืนที่ที่ ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน รวมจ านวน 6,840 ไร่ มีปริมาณธุรกิจ 
ด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขยายตัวร้อยละ 3  

11. ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
 สมาชิกที่ขอกู้เงินจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นา 
ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สามารถบริหารจัดการน้ าในไร่นา ได้รูปแบบการผลิต 
การเกษตรแบบผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย โดยลดการใช้สารเคมี เพ่ือส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัย 
 
 

--------------------------------------- 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 82 แห่ง 
และสมาชิก 1,368 ราย กรมได้ด าเนินการคัดเลือก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เฉลี่ยรายภาค รายสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร และจ านวนสมาชิก เพ่ือให้ส่วนภูมิภาค สามารถด าเนินการได้ครบถ้วน ในระยะเวลา 4 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564) โดยกรมแจ้งเป้าหมายให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด พร้อมแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การแจ้งสถาบันเกษตรกรและคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแจ้งสถาบันเกษตรกรให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ในการด าเนินโครงการ และให้สถาบันเกษตรกรคัดเลือกสมาชิกตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรจากกรม   
โดยหากต้องการปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย ต้องมีจ านวนสถาบันเกษตรกรและสมาชิกเท่ากับเป้าหมายที่กรมแจ้ง 
โดยสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ า 
ในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และไม่ผิดนัดช าระหนี้โครงการสนับสนุนฯ 

1.2 สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
1.3 มีพ้ืนที่เป็นของตนเอง หรือมีท่ีดินท ากินเพื่อการเกษตร 
1.4 มีความตั้งใจ และขยันขันแข็ง 

2. การจัดท าฐานข้อมูล แผนการผลิตของสมาชิกและแผนการด าเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม 
    โครงการ (แบบท่ี 1 - 3) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมกับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ด าเนินการ ดังนี้  
1. จัดท าฐานข้อมูลของสมาชิก ในด้านข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลแผนการผลิตของสมาชิก 

แต่ละราย ตามแบบท่ี 1 (ให้จัดเก็บเอกสารไว้ที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด) 
2. จัดท าแผนธุรกิจของสถาบันเกษตรกรให้สอดคล้อง หรือเชื่อมโยงกับแผนการผลิตของ

สมาชิก ตามแบบที่ 2 เช่น การจัดหาปัจจัยการผลิต การสนับสนุนสินเชื่อ การรวบรวมผลผลิต การแปรรูป
ผลผลิต รวมทั้งการจัดหาช่องทางการตลาด (ให้จัดเก็บเอกสารไว้ที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด) 

3. จัดท าสรุปฐานข้อมูลและแผนการผลิตของสมาชิก ตามแบบท่ี 3  
โดยให้จัดส่งแบบที่ 3 ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใน 7 วัน หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น และขอความ
ร่วมมือให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบแบบฐานข้อมูลของสถาบันเกษตรกร ตามแบบที่ 3 ให้สมบูรณ์
ครบถ้วน ก่อนส่งแบบรายงานถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. การจัดให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1 ครั้ง 
           การอบรมและศึกษาดูงานการจัดท าแปลงเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

แบบยั่งยืน ให้จังหวัดจัดอบรม เป็นรุ่นๆ ประกอบด้วย สมาชิกสถาบันเกษตรกรตามเป้าหมายที่กรมแจ้ง 
ส าหรับจังหวัดที่ต้องจัดอบรมร่วมกับจังหวัดอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงกัน  กรมจะโอนงบประมาณ (เฉพาะงบค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม )  ไปให้ จั งหวัดที่ มี จ านวนสมาชิก ในรุ่ นนั้ นๆ จ านวนมากที่ สุ ด  เป็นผู้ จั ด อบรม  
เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี  และกาญจนบุรี  ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีมีสมาชิก จ านวน 102 คน มากที่สุด  
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จึงเป็นผู้จัดฝึกอบรม โดยขอให้จังหวัดสุพรรณบุรี ประสานกับจังหวัดกาญจนบุรี ส่งสมาชิกเข้าอบรม 
ตามเป้าหมาย 

           ในการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก ตามค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 240/2560 
เรื่องมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรและระบบสหกรณ์ สั่ ง ณ วันที่  24 กุมภาพันธ์  2560 ในการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก  
จ านวน 1,368 คน แล้วนั้น จังหวัดจึงไม่ต้องขออนุมัติ เพียงแต่ต้องเสนอโครงการอบรมเกษตรผสมผสาน 
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นรุ่น ๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ ก่อนด าเนินการฝึกอบรมสมาชิก 
และผู้เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมสมาชิก 
เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ในการท าการเกษตรแบบผสมผสาน และความเข้าใจปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ในการเพ่ิมรายได้ 
รวมทั้งการศึกษาดูงานในสถานที่จริง เพ่ือให้เกิดแนวคิด สามารถวางแผนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต  
และส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัย 

การจัดอบรมโดยศึกษาดูงาน  
โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดสามารถคัดเลือกแหล่งศึกษาดูงานที่เหมาะสม ภายในจังหวัด 

(ถ้ามี) หรือจังหวัดข้างเคียงได้ จ านวน 1 วัน โดยโครงการได้จัดสรรค่าจ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือน า 
ผู้เข้าประชุมไปศึกษาดูงาน ซ่ึงส านักงานสหกรณ์จังหวัดสามารถพิจารณาใช้ได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ การด าเนินการจัดฝึกอบรมสมาชิกและผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2555  

4. การส่งเสริมการผลิตและการส่งเสริมการตลาด และอ่ืนๆ 
เมื่อสมาชิกเริ่มมีการผลิต เจ้าหน้าที่ควรติดตาม แนะน ากับสมาชิกให้ด าเนินการ 

ตามแผนการผลิตของสมาชิก และด าเนินการจัดหาสถานที่จ าหน่ายผลผลิต รวมทั้งให้สมาชิกแต่ละรายจัดท า
รายงานรายได้ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัย 

5. การรายงานผลการด าเนินงานและการติดตามโครงการ ตามแบบรายงานต่างๆ (แบบท่ี 4 - 6)  
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัด โดยเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 

5.1 รายงานการอบรมและศึกษาดูงานแก่สมาชิก ตามแบบท่ี 4  
5.2 รายงานรายได้ ผลผลิต และการท าเกษตรปลอดภัยของสมาชิกสถาบันเกษตรกร  

ตามแบบท่ี 5 โดยเป็นการรายงานของสมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ 
5.3 รายงานการติดตามสถาบันเกษตรกรและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามแบบที่ 6 

โดยแบบที่ 4 - 6 ให้รายงาน ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน พร้อมรูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ ทาง E-mail : cmsdo_r6@cpd.go.th จนถึงเดือนกันยายน 2564 สิ้นสุดการรายงาน 
  5.4 รายงานตามแบบรายงานผ่านระบบ e - project ภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน 
  5.5 ขอความร่วมมือให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบแบบรายงานผลการด าเนินงาน
และการติดตามโครงการ ตามแบบท่ี 4 - 7 ให้สมบูรณ์ ครบถ้วน ก่อนส่งแบบรายงานถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

mailto:cmsdo_r6@cpd.go.th
mailto:cmsdo_r6@cpd.go.th
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6. สรุปกิจกรรม/แผนการด าเนินการตามโครงการ 
 

กิจกรรม ช่วงเวลาปฏิบัติงาน 

1. การจัดอบรม/เข้าร่วมอบรม ถ่ายทอดความรู้การเกษตรผสมผสาน ภายใน ธ.ค.63 – เม.ย.64 

2. การจัดท าฐานข้อมูลสมาชิกและแผนการผลิต ตามแบบที่ 1  
(เก็บเอกสารไว้ที่จังหวัด) 

เข้าร่วมโครงการอบรม  

3. การจัดท าข้อมูลสถาบนัเกษตรกร ตามแบบที่ 2  
(เก็บเอกสารไว้ที่จังหวัด) 

เข้าร่วมโครงการอบรม  

4. สรุปฐานข้อมูลสมาชิกและแผนการผลิต ตามแบบที่ 3  
(ส่งกรมเป็นไฟล์ Excle ทาง E-mail : cmsdo_r6@cpd.go.th  
ภายใน 7 วัน หลังจากการอบรม) 

เข้าร่วมโครงการอบรม  

5. การจัดท าแบบรายงานการอบรม ตามแบบที่ 4  
(ส่งกรม ทาง E-mail) 

หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น  
(รายงานคร้ังเดียว) 

6. การจัดท ารายงานรายได้ และการท าเกษตรปลอดภัย ตามแบบที่ 5 
(ส่งกรม ทาง E-mail ภายในวนัที่ 25 ของทุกเดือน) 
โดยเป็นการรายงานของสมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ 

มีผลผลติเกิดขึ้น  
(ถึง ก.ย.64 หรือรายงานสมาชกิ 
ครบทุกรายแล้ว) 

7. การจัดท ารายงานแผน/ผลการติดตาม และการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ 
ของส่วนภูมิภาค ตามแบบที่ 6 
(ส่งกรม ทาง E-mail ภายในวนัที่ 25 ของทุกเดือน) 

การติดตามสถาบันเกษตรกร  
ถึง ก.ย. 64 

 



1. รายงานรายได้ และการท าเกษตรปลอดภัย (แบบท่ี 5)
2. รายงานผลการติดตาม ฯ (แบบที่ 6)

การติดตาม ประเมินผล
และรายงานโครงการ

1. การติดตามให้ค าแนะน าสมาชิก และน า
ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยไปใช้
2. จัดหาสถานที่จ าหน่ายผลผลิต
3. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

การส่งเสริมการผลิตและการเกษตรปลอดภัย
1. จัดท าฐานข้อมูลสมาชิก/สถาบันเกษตรกร
2. จัดท าแผนการผลิตตามความต้องการของสมาชิก
3. จัดท าแผนธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและสรุป

(แบบท่ี 1,2,3)

ฐานข้อมูล

โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564                                                      8

สมาชิก
มีรายได้
เพิ่มข้ึน

และปรับเปลี่ยน
ท าการเกษตร

ปลอดภัย

ขั้นตอนการด าเนินงาน

แจ้งสถาบันเกษตรกร คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วม
โครงการตามคุณสมบัติที่กรมก าหนด และตามจ านวนที่
กรมจัดสรร

การจัดอบรม /ศึกษาดูงานการท า
เกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตร
ปลอดภัย (แบบท่ี 4)

1

2

3

4

5

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรท าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมหลัก
สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริม
สมาชิกท าการเกษตรปลอดภัย

ที่มา

เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
สนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ า
ในไร่นาของสถาบันเกษตรกร 
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 
82 แห่ง จ านวน 19 จังหวัด จ านวน 
1,368 คน

กลุ่มเป้าหมาย
ผลิตผลของสมาชิก
จากการท าเกษตร
ผสมผสานในลักษณะ
เกษตรปลอดภัย ได้แก่ 
ด้านพืช ด้านสัตว์ 
ด้านประมง

ผลลัพธ์

- ตลาดสินค้าเกษตร
- CO - OP Market
- ตลาดกลางสินค้า
เกษตร
- ตลาดในชุมชน

ช่องทางการตลาด



๙ 
 

แบบที่ 1 
ส ำหรับสมำชิก 

ฐำนข้อมูลและแผนกำรผลิตของสมำชิก 
ที่เข้ำร่วมโครงกำรเกษตรผสมผสำนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร...................................................... 

จังหวัด........................................................ 
 

1. ชื่อ………………………………………………………………….…..สกุล............................................................................. 
2. เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน....................................................... 
3. เลขทะเบียนสมำชิก................................................. 
4. ที่อยู่เลขที่.............หมู.่..........ต ำบล.............................อ ำเภอ............................รหัสไปรษณีย์........................ 
หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่................................................................ 
 

ข้อมูลพื้นฐำน (โปรดใส่เครื่องหมำย √ ใน        ) 
5. พ้ืนทีท่ีท่ ำกำรเกษตรผสมผสำน............ไร่  รำยได้ก่อนเข้ำโครงกำรเกษตรผสมผสำน........................บำท/ ป ี
6. ท ำกำรเกษตรผสมผสำน               พืช.......................................จ ำนวน..........................ไร่ 
                         พืช.......................................จ ำนวน..........................ไร ่
        พืช.......................................จ ำนวน..........................ไร ่
               สัตว์.......................................จ ำนวน..........................ตัว 

               สัตว์.......................................จ ำนวน..........................ตัว 
               สัตว์.......................................จ ำนวน..........................ตัว 

โปรดระบุชนิดของพืช / สัตว์ และจ ำนวน 
7.กู้เงินตำมโครงกำรสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้ำงระบบน้ ำในไร่นำของสมำชิกสถำบันเกษตรกร 
   กองทุนสงเครำะห์เกษตรกร จ ำนวน...........................................บำท 
 
8. วัตถุประสงค์ในกำรกู้ ขุดสระ  ขนำด................................ตำรำงเมตร (ควำมกว้ำง x ยำว) 

  เจำะบ่อบำดำล ควำมลึก......................................................................เมตร 
  จัดหำอุปกรณ์ ระบุ..................................................................................... 
    ระบุ..................................................................................... 

โปรดระบุวัตถุประสงค์ในกำรกู้เพียงช่องเดียว 
 

ข้อมูลแผนกำรผลิต 
9. ควำมต้องกำรผลิตเกษตรผสมผสำน (โปรดระบุ) 

แผนกำรผลิตพืช.........................................................จ ำนวน................ ................................ไร่ 
แผนกำรผลิตสัตว์.......................................................จ ำนวน.........................................ไร่/ตัว 

 แผนกำรผลิตประมง....................................................จ ำนวน.........................................ไร่/ตัว 
 

  



๑๐ 
 

- 2 - 
 
10. ควำมต้องกำรด ำเนินกำรธุรกิจเกี่ยวกับสหกรณ์ 
 

กำรหำปัจจัยกำรผลิต 
สินเชื่อ 
รวบรวม 

 แปรรูป 
 

 
 
 

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

สมำชิกสถำบันเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



11 
 

แบบที่ 2 
ส ำหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ข้อมูลสถำบันเกษตรกร 
ที่เข้ำร่วมโครงกำรเกษตรผสมผสำนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
จังหวัด........................................................ 

1. ชื่อสหกรณ ์/ กลุ่มเกษตรกร............................................................................................................................ 
2. จ ำนวนสมำชิกที่เข้ำโครงกำรอบรม...............................................รำย  
3. เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน (ชื่อ-สกุล)..................................................ต ำแหน่ง.................................................... 
    หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่............................................ 
4. แผนกำรด ำเนินธุรกิจ 

 แผนกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิต 
 …………………......…………...จ ำนวน.............................กิโลกรมั..............จ ำนวนสมำชิก................รำย 
 …………………..………….…...จ ำนวน.............................กิโลกรมั..............จ ำนวนสมำชิก................รำย 
 แผนกำรให้สินเชื่อ 
 สมำชิก………………………….รำย..................................จ ำนวนเงินกู้.............................................บำท 
 ระยะเวลำกำรให้สินเชื่อ…………………..………….....เดือน / ปี 
 แผนกำรรวบรวมผลผลิต 
 ผลผลิต………………..……............................................จ ำนวนเงินกู้..............................................บำท 
 ผลผลิต………………..……............................................จ ำนวนเงินกู้..............................................บำท 
 ช่องทำงกำรตลำด จ ำหน่ำยที่............................................................................................................ 
 แผนกำรแปรรูป 
 ผลผลิต…………………………........................................จ ำนวน............................................................. 
 ผลผลิต………………..……….........................................จ ำนวน............................................................. 
 แผนกำรออมเงินตำมโครงกำรของสมำชิก 
 เงินฝำกออมทรัพย์ .............................................บัญชี...............................................................บำท  
 

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

                         เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ประสำนงำนโครงกำร 
                          โทร.......................................................... 
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พ้ืนท่ี
ศึกษาอบรม ท าการ

ท่ี ค า ช่ือ สกุล เลข กลุ่ม/ ต าบล อ าเภอ วัน/เดือน/ปี เกษตร พืชผัก พืชล้มลุก ผลไม้ อ่ืนๆ ปศุสัตว์ สัตว์เล็ก อ่ืนๆ กบ ปลา อ่ืนๆ
น า ทะเบียน บ้าน ผสมผสาน (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ระบุ...) (ตัว) เป็ด ไก่ฯ (ระบุ..) (ตัว) (ตัว) (ระบุ..)

หน้า สมาชิก (ไร่) (ตัว)
 (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
1 นาย แดง ด าดี 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0  12 ธค.61 5 1 1 3 0 0 100 0 0 500 0
2 นาย ขาว อ า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ธค.61 5 2 0 3 0 0 50 0 0 500 0

รวม 10 3 1 6 0 0 150 0 0 1,000  0

ผู้รายงาน .............................................................

              (.....................................................)

ต าแหน่ง........................................................

กลุ่ม..............................................................

โทร  ...............................................

หมายเหตุ
สรุปฐานข้อมูลสมาชิก และแผนการผลิต ให้ส่งกรม หลังจากการอบรมภายใน 7 วัน
ขอความร่วมมืออย่าปรับเปล่ียนแบบฟอร์ม และให้ส่งเป็นไฟล์  Excle   และส่งทาง E-mail  :   cmsdo_r6@cpd.go.th

แบบท่ี 3

เลขประตัวประชาชนสมาชิก

สรุปฐานข้อมูลและแผนการผลิตของสมาชิก (ก่อนการอบรม)
โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                                   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ......................................................................จังหวัด......................................

สมาชิก

แบบท่ี 3 

(5)

แผนการผลิตพืช แผนการผลิตสัตว์ แผนการผลิตประมง
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แบบท่ี 4

หน่วย
ท่ี กิจกรรม จ ำนวน นับ

(คร้ัง)
งบประมำณ 

(บำท)
สถำบัน สมำชิก 

(รำย)
สถำบัน สมำชิก 

(รำย)
เงิน (บำท)

1 จัดอบรม/เข้าร่วมอบรม 1 รุ่น 270,000    2       60         2        60          270,000      1) จัดประชุม/เข้าร่วมประชุม ณ.......................
2 เข้าร่วมอบรมกับจังหวัด............................  - 1       5           1        5             - ผู้เข้าประชุม .......คน 

(ให้ความรู้การท าเกษตรผสมผสานในลักษณะ วันท่ี...............................
เกษตรปลอดภัย) ศึกษาดูงาน ณ............................................

2) แนบภาพถ่าย จ านวน 1 - 3 ภาพ พร้อมค าบรรยายโดยย่อ

รวม 270,000    60         60          270,000      

ผู้รายงาน .............................................................
          (....................................................)

ต าแหน่ง...................................................
กลุ่ม.........................................................
โทร  .........................................

หมายเหตุ        1. กิจกรรมอบรม ให้รายงานภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีด าเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ

                - จังหวัดท่ีเป็นผู้จัดอบรมให้รายงานการจัดการอบรม/ศึกษาดูงาน เฉพาะจังหวัดของตนเอง
                - จังหวัดท่ีไม่ได้เป็นผู้จัดอบรม เป็นเข้าร่วมอบรม ให้รายงานการอบรม/ศึกษาดูงาน ในส่วนของตนเอง 
            2. หากมีการจัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในเดือนถัดไปไม่ต้องรายงานฉบับน้ีอีก
            3. ส่งแบบรายงานทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์  cmsdo_r6@cpd.go.th

                                                               ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564                                                                               
แบบรำยงำนกำรอบรม โครงกำรเกษตรผสมผสำนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

จังหวัด.....................................................................................
เดือน............................................

เป้ำหมำยและผลกำรด ำเนินกำร
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร ให้ระบุ
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แบบท่ี 5

สมาชิกท่ีผ่าน

ค า รายได้ รายได้ การอบรม
น า ก่อนเข้า หลังเข้า ได้มีการปรับ รายการ เกษตร ปริมาณ จ านวนเงิน สถานท่ี รายการ เกษตร ปริมาณ จ านวนเงิน สถานท่ี รายการ เกษตร ปริมาณ จ านวนเงิน สถานท่ี ธุรกิจจัดหาสินค้า ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจอ่ืนฯ ระบุ
หน้า โครงการ โครงการ เปล่ียนไปท า ปลอดภัย (กก.) (บาท) จ าหน่าย ปลอดภัย (ตัว)/ (บาท) จ าหน่าย ปลอดภัย (ตัว) (บาท) จ าหน่าย มาจ าหน่าย

เกษตรปลอดภัย
(บาท) (บาท) ( ✓  ) ( ✓  ) ( ✓  ) (ฟอง) ( ✓  ) ( ✓  ) ( ✓  ) ( ✓  )

1 นาย ก 5,000            6,000           ✓ พริก ✓ 50 2,000    ตลาด ไข่ไก่ 100 300 สหกรณ์ ปลา ✓ 20 500 ตลาด  - ✓

2 นาง ข 2,000            3,000            - มะเขือ  - 10 1,000    ตลาด  -  -  -  -

50 3,000     100 300 20 500

ผู้รายงาน .............................................................

              (.....................................................)

ต าแหน่ง........................................................
กลุ่ม..............................................................
โทร  ...............................................

ค าอธิบาย
1.  ให้เร่ิมรายงานต้ังแต่สมาชิกได้ผลผลิตและจ าหน่ายได้ในแต่ละเดือน
(ขอความร่วมมือให้รายงานสมาชิกครบทุกราย หากครบทุกรายแล้วไม่ต้องรายงานอีก)
2.  ให้รายงานผลการผลิตและจ าหน่ายทุกวันท่ี  25  ของเดือน  พร้อมรูปถ่ายและค าบรรยาย ตามความเหมาะสม
     และส่งทาง E-mail  :   cmsdo_r6@cpd.go.th
3. รายได้ หมายถึง รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
4.  ขอความร่วมมืออย่าปรับเปล่ียนแบบฟอร์ม และให้ส่งเป็นไฟล์  Excle  

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในการท าเกษตรปลอดภัย

แบบรายงานรายได้ การผลิตการจ าหน่าย และการท าเกษตรปลอดภัย ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร

ประจ าเดือน………………………………………………………...   
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ...............................................................................จังหวัด.........................................................

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

รวม

ผลผลิตทางการเกษตรหลังอบรม

ท่ี ช่ือ สกุล

พืช ปศุสัตว์ ประมง 
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แผน แผน แผน ผล (สะสม) แผน ผล (สะสม)
คงเหลือ

สหกรณ์ฯ (แห่ง)
กลุ่มฯ 
(แห่ง)

(คร้ัง) (คร้ัง) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด......................... 5 1 18 4 5,000    400               4,600

รายงานการติดตาม ขอให้ส่งแบบท่ี 6 ภายในทุกวันท่ี 25 ของเดือน ทางอีเมล์ cmsdo_r6@cpd.go.th

ผู้รำยงำน.....................................................................
            (................................................................)
ต ำแหน่ง........................................................
กลุ่ม..............................................................
โทร. .............................................................

แบบท่ี 6

การติดตามสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ก าหนดให้ติดตามแห่งละ 3 คร้ัง

รายงานแผน/ผลการติดตาม และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนภูมิภาค

โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน..............................................................

 2.แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในการติดตาม

1.แผน/ผลการติดตาม

ท่ี หน่วยงาน
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ร่าง 

โครงการอบรมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564 

1. เลขที่โครงการ  /2564 

2. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564 

3. เจ้าของโครงการ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

4. หลักการและเหตุผล 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน ้า 
ในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพ่ือสร้างโอกาสในการท้าการเกษตรและลด 
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนน ้าในการท้าการเกษตร จ้านวน 300 ล้านบาท ให้สถาบันเกษตรกร 100 แห่ง
กู้ยืมไปให้สมาชิกกู้ จ้านวน 6,000 รายๆ ละไม่เกิน 50,000 บาท ก้าหนดช้าระคืนภายใน 5 ปี โดยสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจะน้าไปให้สมาชิกกู้ปลอดดอกเบี ย จึงนั บเป็น
โอกาสอันดีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดท้าโครงการอบรมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีที่ 4 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว มีความรู้ในการผลิต
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั งการผลิตแบบเกษตรผสมผสานสามารถท้าให้มีรายได้ส้าหรับใช้จ่าย  
ในครัวเรือน ลดความเสี่ยงในการผลิตแบบดั งเดิม รวมทั งส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดภัย โดยลดการใช้สารเคมี 

5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือใช้รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสานเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรในการด้ารงชีพ 
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้
เพ่ิมขึ น  
          2. เพ่ือสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรน้าแนวทางการท้าเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตร
ปลอดภัยมาปรับใช้ในการด้าเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื นที่ของตนเองตามความเหมาะสม โดยการถ่ายทอด
ความรู้การท้าเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัยให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
     สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ้านวน 82 แห่ง สมาชิก 1,368 คน และเจ้าหน้าที่ 52 คน รวมทั งสิ น 1,420 คน 
จ้านวน 19 จังหวัด จ้านวน 26 รุ่น  

7. ระยะเวลาและสถานที ่  
 จัดอบรมรวม 3 วัน สถานที่ ณ จังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้จัดอบรม  

8. เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย 
8.1 การประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท้าเกษตรผสมผสาน 3 ชั่วโมง 
      ในลักษณะเกษตรปลอดภัย       
8.2 การศึกษาดูงานการท้าเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย        6 ชั่วโมง 
8.3 การวางแผนการผลิตและการท้าเกษตรปลอดภัย    3 ชั่วโมง 

                                                                                              
                                                                         รวม  จ้านวน   12 ชั่วโมง 
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9. วิทยากร     
     วิทยากรจากภาครัฐและเอกชน 

10. วิธีการอบรม    
        การบรรยาย การแบ่งกลุ่ม และศึกษาดูงาน 

11. งบประมาณ 
งบประมาณจากวงเงิน   3,508,200  บาท   

 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ที่ปรึกษาโครงการ      อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

       รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ก้ากับ ดูแล กองพัฒนาระบบสนับสนุน 
       การสหกรณ ์

ผู้อ้านวยการโครงการ  ผู้อ้านวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
 ผู้บริหารโครงการ       สหกรณ์จังหวัด (จังหวัดที่รับมอบหมายให้จัดอบรม) 
          ผู้อ้านวยการกลุ่มวิเคราะห์เงินทุนอ่ืน กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 

เจ้าหน้าที่โครงการ      เจ้าหน้าทีส่้านักงานสหกรณ์จังหวัด (จังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้จัดอบรม) 
13. ติดตามและประเมินผล 

ติดตามผลหลังการฝึกอบรม     

14. ตัวชี้วัดโครงการ 
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท้าการเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย จ้านวน 

82 แห่ง 1,368 ราย  
2. จ้านวนพื นที่ท่ีได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน จ้านวน 6,840 ไร่ 

 3. ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขยายตัวร้อยละ 3  

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้รูปแบบเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย ในการผลิตการเกษตร

ที่มีความเหมาะสมกับพื นที่ และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมรายได้ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เกษตรกรที่ท้าการผลิตแบบเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย สามารถประกอบอาชีพ 

ในถิ่นฐานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

------------------------------------- 
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(ร่าง) 

โครงการอบรมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564 
ระหว่างวันที่ ...................................... 

สถานที่ .................................  จังหวัด................................. 
 

เวลา 
 

วันที่ 

 
9.00 – 12.00 น.  

 
12.00 – 13.00 น. 

 
13.00 – 16.00 น.  19.00 – 20.30 น. 

 
วันที่ 1 

 

 
ลงทะเบียน 

 
 

 
- 

พิธีเปิด 
และบรรยาย

พิเศษ 

การประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในการท าเกษตร
ผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย  

(วิทยากร) 

 
สรุปบทเรียน 

 
วันที่ 2 

 

 
การศึกษาดูงานการท าเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย โดยการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง  

(วิทยากร)  
 

 
สรุปบทเรียน 

 

 
วันที่ 3 

 

การวางแผนการผลิตและการท าเกษตรปลอดภัย 
(วิทยากร) 

พักรับประทานอาหาร
กลางวัน 

เดินทางกลับ 
 

 
 

 
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. - 10.45 น. และ 14.30 น. - 14.45 น. 
 


