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คํานํา 

 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2558 ลงมติ อนุมัติให้ดําเนินโครงการ     
สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ    
โดยในการดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย ประสานกับ
กระทรวงกลาโหมเพ่ือให้ทหารสนับสนุนประชาชนในการดําเนินโครงการต่างๆ และในส่วนของการติดตาม
โครงการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยประสานคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ คณะรักษาความความสงบแห่งชาติเพ่ือดําเนินการติดตามและประเมินโครงการ โครงการสร้าง
รายได้และการพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง มีหลักการให้ชุมชนในพ้ืนท่ีเกษตรเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง กําหนดกิจกรรมความต้องการ และบริหารจัดการกิจกรรมโครงการด้วยตนเอง 
โดยมีหน่วยงานภาคี คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม หน่วยงานทหาร และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท้ังในระดับกระทรวง และในระดับพ้ืนท่ีให้การสนับสนุนแก่ชุมชน 

 คู่มือการดําเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน ฉบับนี้ ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารโครงการระดับกระทรวง ให้จัดพิมพ์ข้ึนเพ่ือเป็นคู่มือในการดําเนินงานโครงการ    
ของเจ้าหน้าท่ีในทุกหน่วยงานและทุกระดับท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโครงการ รายละเอียดในคู่มือ 
ประกอบด้วย หลักการและสาระสําคัญของโครงการ ข้ันตอนในการดําเนินงาน คําแนะนําการปฏิบัติงาน    
และแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ คณะผู้จัดทําหวังว่าคู่มือการดําเนินงานฯ ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือท่ีช่วย
ในการปฏิบัติงานโครงสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ให้มีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  

 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กุมภาพันธ์ 2558 
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โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ปี ๒๕๕๗  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางมีปริมาตรน้ําน้อยกว่าปีท่ีผ่านมาและคาดหมาย
ได้ว่าระยะต่อไปอาจเกิดภาวะขาดแคลนน้ําและปัญหาภัยแล้งข้ึนได้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เ ม่ือวันท่ี             
๑๖ กันยายน ๒๕๕๗  มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย    
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน เพ่ือรองรับปัญหาภัยแล้งท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้พิจารณาเตรียมการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน    
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามสถานการณ์น้ําและภาวะความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง 
พบว่า มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จํานวน ๓,๐๕๒ ตําบล ใน ๕๘ จังหวัด     
ซึ่งภัยแล้งท่ีเกิดข้ึนนี้ นอกจากจะส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชได้ เกิดการว่างงานและขาดรายได้แล้ว   
ในระยะยาวยังจะทําให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง และเกิดผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของชุมชนเกษตร     
หากไม่มีการเตรียมการท่ีดีพออีกด้วย  ดังนั้น เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้
ในช่วงฤดูแล้ง รวมท้ังสร้างโอกาสให้ชุมชนเกษตรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตร ด้วยการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาภัย
แล้งได้ในระยะยาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทําโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
เพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยสนับสนุนให้ชุมชนเกษตรเป็นผู้กําหนดกิจกรรมการเกษตรท่ีสอดคล้อง         
กับความต้องการและเป็นผู้บริหารจัดการโครงการให้เกิดผลสําเร็จอันจะนําไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชน
อย่างย่ังยืน 

๒. วัตถุประสงค์ 

 2.1 สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
 2.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนเพ่ือช่วย
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว 

๓. เป้าหมายและพื้นที่ดําเนินการ 

 ชุมชนในพ้ืนท่ีเกษตรท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบแล้ง ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ จํานวน ๓,๐๕๒ ตําบล 
ในพื้นที่ ๕๘ จังหวัด จากบัญชีรายชื่อพื้นที่คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่เกษตร ปี 2558  ตามแผน
เตรียมการรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามเอกสารภาคผนวก ๑ หน้า 38 
  ท้ังนี้ การกําหนดพื้นที่คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่เกษตร ปี 2558 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการกําหนดพื้นที่เกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบแล้ง    
โดยใช้หลักวิชาการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือน ในปี 2557 ปริมาณ
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น้ําฝนที่ต่างจากค่าปกติ พื้นที่ชลประทาน ความสามารถในการอุ้มน้ําของดินหรือการระบายน้ําของดิน 
ระยะห่างจากแหล่งน้ําหรือลําน้ําสายหลัก การใช้ประโยชน์ที่ดิน ค่าดัชนีความแห้งแล้งทางการเกษตร 
(GMIpct) ปริมาณน้ําต้นทุน และพ้ืนท่ีแล้งซ้ําซาก โดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และใช้วิธีการถ่วงค่าน้ําหนักจากปัจจัยต่างๆ ท่ีกล่าวข้างต้น   

๔. แนวทางการดําเนินงาน 

 ๔.๑ ให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) ซึ่งเป็นองค์กร
บริหารงานด้านการเกษตรระดับตําบลท่ีจัดตั้งข้ึนตามมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๓  ทําหน้าท่ีเป็นองค์กรตัวแทนของชุมชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยผ่านความเห็นชอบจากชุมชน โครงสร้าง ศบกต.ตามเอกสาร
ภาคผนวก 5 หน้า 72 
 ๔.๒ กําหนดกลไกในการขับเคลื่อนและบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ท่ีมีองค์ประกอบครอบคลุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับพ้ืนท่ีทําหน้าท่ี
กลั่นกรอง อนุมัติโครงการ แนะนํา ตรวจสอบ ติดตาม กํากับการดําเนินงานโครงการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

5. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 5.๑ ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – มิถุนายน 2558 
 5.๒ ระยะเวลาโครงการ มกราคม – กันยายน ๒๕๕๘ 

6. งบประมาณ  

 6.๑ งบประมาณรวม ๓,๑51,๙9๒,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย 
       ๑) งบประมาณสนับสนุนชุมชนเกษตร   งบประมาณเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป 
จํานวน ๓,๐๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๓,๐๕๒ ตําบล x ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
       ๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ งบดําเนินงานโครงการ จํานวน 99,๙9๒,๐๐๐ 
บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจง/สัมมนา จัดเวทีชุมชน ติดตาม ให้คําปรึกษาแนะนํา  
และประเมินผล  
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7. ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
 7.๑ เกษตรกรในชุมชนมีรายได้จากการจ้างแรงงานไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อชุมชน      
คิดเป็นแรงงาน 660 คน-วันต่อชุมชน ซึ่งจะเกิดการจ้างแรงงานท้ังโครงการเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า 
610,400,000 บาท คิดเป็นแรงงาน 2,014,320 คน-วัน  
 7.๒ เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของชุมชนไม่น้อยกว่า 800,000 บาทต่อชุมชน 
คิดมูลค่ารวมท้ังโครงการ 2,441,600,000 บาท  
 7.๓ ชุมชนเกษตรจํานวน 3,052 แห่ง มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการเกษตรของชุมชน และมีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งในระยะยาว 

8. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 8.๑ หน่วยงานหลัก: กรมส่งเสริมการเกษตร  
 8.๒ หน่วยงานร่วมดําเนินการ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมประมง กรมการข้าว  
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร  
   สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   
กระทรวงมหาดไทย : กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กรมการพัฒนาชุมชน  
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงกลาโหม :  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กองทัพบก และหน่วยงานกระทรวงกลาโหม 
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๙. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

๙.1 การเตรียมการ   
        (๑) ประชาสัมพันธ ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ค.-ก.ย. 
        (๒) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการระดบักระทรวง  
ระดับจังหวดั และอําเภอ 

กระทรวงเกษตรฯ, ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

ภายในสัปดาห์ที่  
3 ของเดือน ก.พ. 

        (3) ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารโครงการ
ระดับกระทรวง  ระดับจังหวัด และอําเภอ 

กรมส่งเสริมการเกษตร, สํานักงาน
เกษตรจังหวัดและอําเภอ 

เร่ิม ก.พ. 

        (4) ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กรมส่งเสริมการเกษตร, สํานักงาน
เกษตรจังหวัดและอําเภอ 

ก.พ. 

       (๕) เตรียมชุมชน วิเคราะห์ เสนอแผนความต้องการขอรับ
การสนับสนุน 

ศบกต., องคก์รเกษตรกร, กรรมการ
หมู่บ้าน และชุมชน 

ก.พ. 

๙.2 การขอรับการสนับสนุน   
      (1) ศบกต. จัดเวทีชุมชนพิจารณาแผนความต้องการของ
องค์กรเกษตรกรภายในตําบล และจัดทําโครงการเสนอ
คณะกรรมการระดับอําเภอ 

ศบกต. หน่วยงานภาคี,  ที่ปรึกษา
ทางวิชาการ 

ก.พ.-มี.ค. 

๙.๓ การให้การสนับสนุน   
      (1) คณะกรรมการระดับอําเภอพิจารณากล่ันกรอง
โครงการ และงบประมาณเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด
อนุมัต ิ

คณะกรรมการระดับอําเภอ ก.พ.-เม.ย. 

      (2) คณะกรรมการระดับจังหวัดอนุมัติโครงการ และจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายประมาณเสนอกรมส่งเสริม
การเกษตร 

คณะกรรมการระดับจังหวัด ก.พ.-เม.ย. 

       (3) กรมส่งเสริมการเกษตรรวบรวมแผนการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายประมาณ ประมวลเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการระดับกระทรวง    และเสนอขออนุมัติงบประมาณ
เพื่อจัดสรรให้กับจังหวัด 

คณะกรรมการระดับกระทรวง, กรม
ส่งเสริมการเกษตร 

ก.พ.-เม.ย. 

๙.๔ ชุมชนดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมัติ  มี.ค.-มิ.ย. 
๙.๕ แนะนําติดตาม กํากับ และขบัเคล่ือนการดําเนินงาน คณะกรรมการทุกระดับ, 

หน่วยงานเก่ียวข้อง 
ก.พ.-ก.ย. 

๙.๖ ประเมินผล และรายงาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ก.พ.-ก.ย. 
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อนุมัติงบประมาณ แจ้งกสก.โอนจัดสรร 
 

คณะกรรมการบริหารโครงการระดับกระทรวงฯ 

(ปลัด กษ ประธาน  กห. ทบ หน่วยงานเกี่ยวข้อง  
กสก. เลขาฯ) 

คณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ 

(นอภ.ประธาน ทบ. หน่วยงานเกี่ยวขอ้ง กษอ. เลขาฯ) 

กล่ันกรองเสนอ 

คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด 

 (ผวจ. ประธาน ทบ. หน่วยงานเก่ียวข้อง กษจ. เลขา

สรุปรายช่ือโครงการและวงเงินขอรับการสนับสนุน 

สรุปภาพรวมการบริหารโครงการ 

 

คลังจังหวัด 

หน่วยวิชาการ 
โอนเงินเข้าบัญชี 

แนะนํา
ช่วยเหลือ 

องค์กรเกษตรกร ในหมู่บ้าน/ตําบล  

วิเคราะห์/เสนอความต้องการ 

ส่ังจ่ายเช็คเข้าบญัชี 
ศบกต. 

แนะนํา /
ติดตามกํากับ 

แนะนํา /
ติดตามกํากับ

รายงานผล 

รายงานผล 

รายงานผล 

รายงานผล โอนจัดสรร 

คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล(ศบกต.) 

เวทีพิจารณา เป้าหมาย กิจกรรม จัดทาํโครงการ 
ร่วมกับ อปท. กษอ. ทหาร หน่วยงานในพื้นที่                     

หน่วยงานวิชาการ  องค์กรเกษตรกรในชุมชน  กม. 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

8 

9 

สงป. 

การเบิกจ่าย การขอรับการสนับสนุน การติดตาม 

/ประเมินผล 

อนุมัติ 

ประชาสัมพันธ์ 
 

ประชุมชี้แจง/เตรียมชุมชนในการเสนอความต้องการ 

10 
ประเมินผล 

โครงการ 

(สศก.) 

๑ 

เขต 
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เกณฑ์ให้การสนับสนุนโครงการของชุมชน 

 มติ ครม. 27 มกราคม 2558 กําหนดให้โครงการของชุมชนท่ีจะขอรับการสนับสนุน ต้องมี
ประเภทและลักษณะโครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้  
 1. เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรและ/หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ของ
ชุมชนท่ีเป็นกิจกรรมการเกษตรหลักของชุมชน เพ่ือช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้งในระยะยาว ภายใต้    การ
สนับสนุนและให้คําปรึกษาแนะนําของเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีมีความรู้ความชํานาญ ในเรื่องนั้น ๆ โดยเป็นโครงการ
ท่ีมีลักษณะกิจกรรม ดังนี้ 
 ๑.๑ การจัดการแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรของชุมชน 
 ๑.๒ การผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพ่ือการสร้างรายได้ในฤดูแล้งของชุมชน  
 ๑.๓ การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 ๑.๔ การจัดการเพ่ือลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร 
  ๒. เป็นการจ้างแรงงานในชุมชนเป็นหลัก 
  ๓. ต้องมีสัดส่วนค่าจ้างแรงงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 

ยกเว้นกรณีจําเป็นและมีเหตุผลที่สมควรต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30 และต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้แทน

กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพ้ืนท่ี ท้ังนี้การจ้างแรงงาน
เกษตรควรพิจารณาจากแรงงานท่ีมีความสามารถสอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ และให้พิจารณาการจ้าง
แรงงานเกษตรกรท่ีมีรายได้น้อยเป็นอันดับแรก  
         4. เป็นความต้องการของชุมชนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและได้รับความเห็นชอบ       
จากชุมชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
      ๕. ต้องดําเนินการโดยกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในชุมชน ท่ีหน่วยราชการให้การสนับสนุน         
หรือในกรณีท่ีเป็นกลุ่มธรรมชาติต้องได้รับการรับรองจากเวทีชุมชน  
  ๖. เป็นโครงการท่ีชุมชนสามารถดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง 
          ๗. สถานท่ีดําเนินการต้องเป็นสถานท่ีสาธารณะท่ีมีหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน      
ท่ีดูแล หรือหากเป็นสถานท่ีส่วนบุคคลต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้สถานท่ี โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและ          
มีระยะเวลาท่ีสอดคล้องกับการเสื่อมของอาคารสถานท่ีนั้น ๆ โดยมีแนวทางการขอใช้ประโยชน์ในท่ีดิน        
ประเภทต่างๆตามภาคผนวก 4 หน้า 67 
 ๘. กรณีท่ีเป็นการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างท่ีระบุว่าต้องมีเอกสารรับรองจากทางราชการ     
ต้องดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ    
  9. โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับโครงการท่ีได้รับงบประมาณดําเนินการ
ในปี ๒๕๕๗/๕๘ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน อปท. 
  ๑๐. มีความพร้อมท่ีจะดําเนินการได้ทันทีท่ีมีการอนุมัติโครงการ 
ตัวอย่างประเภทและลักษณะกิจกรรมศึกษาได้ตามภาคผนวกท่ี 3 หน้าท่ี 53 
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แนวทางกําหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ 

ให้คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด กําหนดมาตรฐานการจ้างงาน และค่าวัสดุอุปกรณ์ 
เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการพิจารณาสนับสนุนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันของจังหวัด โดยมีแนวปฏิบัติใน
การกําหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ ดังนี้ 

1. นิยามศัพท์และความหมาย 

 1.1 ลักษณะของการจ้างงาน หมายถึง 
1) การจ้างแรงงานรายวันตามกฎหมายแรงงาน  
2) การจ้างแรงงานฝีมือ เช่น นายช่างคุมก่อสร้าง กรณีการก่อสร้าง  
3) การจ้างแรงงานตามลักษณะงาน เช่นการจ้างผลิตศัตรูธรรมชาติ การจ้างเก็บตัวอย่างดิน 

การจ้างในกิจกรรมการผลิต และการแปรรูปผลผลิต เป็นต้น ท้ังนี้เป็นการกําหนดตามชนิดและคุณภาพงาน 
 1.2 ลักษณะงบดําเนินการ หมายถึง  
  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามหลักเกณฑ์โครงการ ไม่รวมค่าแรงงานเกษตรกร ได้แก่ 
    1) ค่าวัสดุ ค่าเช่า สําหรับดําเนินกิจกรรมท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน หรืองบลงทุนคงท่ี เช่น 
    - ค่าวัสดุในการปรับปรุงก่อสร้างอาคาร สถานท่ี 
         - ค่าวัสดุค่าเช่าอุปกรณ์ในการปรับปรุงแหล่งน้ํา  
         - ค่าวัสดุถาวร (ประเภททุนคงที่) สําหรับกิจกรรมการผลิต การแปรรูป การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน และการดําเนินกิจกรรมลดการสูญเสีย 
   2) ค่าวัสดุหมุนเวียน หรือวัสดุสิ ้นเปลืองในการดําเนินกิจกรรม การผลิต การแปรรูป      
การลดการสูญเสีย และการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 
2. การจ้างแรงงานและวัสดุอุปกรณ์  

 2.1 การจ้างแรงงาน  
  1) ค่าแรงท่ัวไป อ้างอิง ตามมาตรฐานแรงงานข้ันต่ํา 

  2) ค่าแรงงานฝีมือ อ้างอิง ตามมาตรฐานสํานักงานแรงงานจังหวัด 
  3) ค่าแรงจ้างเหมาตามชิ้นงาน ให้อ้างอิงจากการจ้างงานท่ีหน่วยงานเคยมีการจ้างงาน
ไว้ (สําหรับการผลิตศัตรูธรรมชาติใช้เกณฑ์อ้างอิงของกรมส่งเสริมการเกษตร) 
  4) ค่าจ้างแรงงงานอื่น ๆ ที่ไม่มีการกําหนดไว้ ให้พิจารณาจากการจ้างงานในท้องถิ่น
โดยให้คณะกรรมการฯระดับอําเภอพิจารณา 
 2.2 วัสดุอุปกรณ์ อาคาร และส่ิงก่อสร้าง  

  1) วัสดุอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างให้อ้างอิงจากสํานักงานโยธาและราคาท้องถ่ิน  
  2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ท่ีไม่มีมาตรฐานราคา ให้อ้างอิงจากราคาท้องถ่ิน  
  3) กรณีที่มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ชิ ้นที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท หรือ ในวงเงินท่ี
คณะกรรมการฯระดับจังหวัดกําหนดให้ต้องมีใบสืบราคาสินค้าในท้องถ่ิน แนบมาด้วย 

ท้ังนี้  การจัดซื้อจะต้องมีหลักฐานการจัดซื้อระบุร้านค้าท่ีจัดซื้อ  
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3.ต้นทุนการผลิตศัตรูธรรมชาติและการนําไปใช้ในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

ที่ ชนิดศัตรูธรรมชาติ การนําไปใช้ ต้นทุนการผลิต วัสดุอุปกรณ์การผลิตขยาย 

1 เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1. ใช้คลุกเมล็ด โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด 10 กรัม (1 ช้อนแกง) ใส่น้ํา 10 มิลลิลิตร 
นําไปคลุกกับเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม เพื่อควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ด และป้องกันรากพืชที่
เพิ่งงอกไม่ให้ถูกเชื้อราโรคพืชเข้าทําลาย สําหรับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว 
ให้นําเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการแช่น้ํา 1-2 คืน แช่ในน้ําเชื้อไตรโคเดอร์มา ประมาณ 0.5 ชั่วโมง 
(เชื้อ 1 กิโลกรัมต่อน้ํา 100 ลิตร เอาเฉพาะน้ําสีเขียว) และน้ําเชื้อที่เหลือรดในช่วงการบ่ม
เมล็ดพันธุ์ข้าว 
2. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด 1 กิโลกรัม ผสมกับรํา 4 กิโลกรัม และปุ๋ยอินทรีย์ 100 
กิโลกรัมคลุกเคล้าให้เข้ากันนําไป 
2.1 ผสมกับวัสดุปลูก อัตราเชื้อที่ผสมแล้ว 1 ส่วน วัสดุปลกู 4 ส่วน 
2.2 รองก้นหลุม อัตรา 10 – 100 กรัมต่อหลุม ขึ้นกับขนาดของหลุม 
2.3 หว่านในแปลงปลูก หรือรอบทรงพุ่ม อัตรา 50 – 100 กรัม ต่อตารางเมตร 
3. ฉีดพ่น โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด 100 กรัม ผสมน้ํา 20 ลิตร กรองเอาเฉพาะน้ํา
ฉีดพ่นหรือรดลงดินหรือวัสดุปลูก 10 – 20 ลิตร ต่อ 100 ตารางเมตร (160-320 ลิตรต่อ
ไร่) หรือฉีดพ่นบนพืช 5 – 10 ลิตรต่อต้น 
4. ทาลําต้น ใช้เชื้อสด 1 กิโลกรัม ผสมน้ํา 1 ลิตร ฝุ่นแดง 0.5 กิโลกรัม คนให้เข้ากัน ทาบน
ลําต้นที่เป็นโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งได้ถากเปลือกแล้ว 

40 บาท/กิโลกรัม  
วัสดุอุปกรณ์ 36 บาท   
ค่าแรงงาน  4  บาท 

1. ปลายข้าวสาร    
2. หัวเชื้อไตรโคเดอร์มา       
3. ถุงพลาสติก เข็มหมุด  
แอลกอฮอล์ ยางวง  สําลี   
4. กะละมัง 
 5. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า           
6. ชั้นวาง 
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ที่ ชนิดศัตรูธรรมชาติ การนําไปใช้ ต้นทุนการผลิต วัสดุอุปกรณ์การผลิตขยาย 

2 เชื้อราบิวเวอเรีย 1. ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย 1 – 2 กิโลกรัมต่อน้ํา 20 ลิตร โดยแบ่งน้ําเป็น 2 ส่วน นําเชื้อราผสม
น้ํา 5 ลิตร (ส่วนที่ 1) ขยี้เบา ๆ ให้สปอร์สีขาวออกมาอยู่ในน้ํา กรองเอาน้ําไปผสมกับน้ําอีก 
15 ลิตร (ส่วนที่ 2) ซึ่งผสมสารจับใบไว้แล้ว 
2. ให้น้ําแปลงปลูกพืชประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนการพ่นเชื้อบิวเวอเรีย 
3. พ่นเชื้อราบิวเวอเรีย โดยพ่นให้ถูกตัวแมลงศัตรูพืชหรือบริเวณที่แมลงอาศัย โดยพ่นในช่วงที่
แมลงศัตรูพืชออกหากิน หรือเวลาเย็น ซึ่งสภาพแวดล้อมเหมาะต่อการงอกและเจริญเติบโต
ของเชื้อรา คือ สภาพความชื้นสูงและแสงแดดอ่อน ๆ 
4. หลังจากพ่นเชื้อราบิวเวอเรียแล้ว 5 – 7 วัน สํารวจแปลงพืช หากยังพบแมลงศัตรูพืชพ่น
เชื้อราบิวเวอเรียซ้ํา 
เชื้อราบิวเวอเรียค่อนข้างอ่อนแอต่อแสงแดด และอุณหภูมิสูง เชื้อรามีประสิทธิภาพในสภาพที่
มีความชื้น หากอุณหภูมิสูงกว่า 37 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ต่ํากว่า 15 เปอร์เซ็นต์ 
เชื้อราหยุดการเจริญเติบโต 

45 บาท/กิโลกรัม  
วัสดุอุปกรณ์  40  บาท   
ค่าแรงงาน  5  บาท 

1. เมล็ดธัญพืช เช่น ปลาย
ข้าวสาร  ข้าวโพด ข้าวฟ่าง     
2. หัวเชื้อบิวเวอเรีย 
3. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
4. ถุงจีบ คอขวด ยาง  สําลี 
ฟอยล์ น้ํากลั่น เข็มเขี่ยเชื้อ 
แอลกอฮอล์                     
5. ชุดหม้อนึ่งความดันไอ 
(หม้อนึ่งพร้อมเตาแก๊ส)         
6. กะละมัง 
7. ตู้เขี่ยเชื้อ                     
8. ชั้นวาง 
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ที่ ชนิดศัตรูธรรมชาติ การนําไปใช้ ต้นทุนการผลิต วัสดุอุปกรณ์การผลิตขยาย 

3 แมลงช้างปีกใส การปล่อยแมลงช้างปีกใส สามารถปล่อยได้ทั้งระยะไข่ และตัวอ่อน ซึ่งการปล่อยในระยะไข่จะ
สะดวกในการขนส่ง 
1. ก่อนการปล่อยแมลงช้างปีกใส ควรสํารวจแปลงทุกครั้ง เพื่อทราบสถานการณ์การระบาด
ของแมลงศัตรูพืช และกําหนดอัตราการปล่อย 
2. ปล่อยแมลงช้างปีกใส 
1) ระยะตัวอ่อน อัตรา 100 ตัวต่อไร่ เพื่อควบคุมปริมาณศัตรูพืชให้อยู่ในระดับต่ํา หากพบ
ศัตรูพืชปริมาณมาก ปล่อยตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสจํานวน 1,000 ตัวต่อไร่ ควรปล่อยซ้ํา
จนกว่าแมลงช้างปีกใสจะตั้งรกรากได้ โดยปล่อยเป็นจุด ๆ ให้กระจายทั่วแปลง 
สําหรับการใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง ใช้อัตรา 200 – 500 ตัวต่อไร่ ขึ้นอยู่กับความ
หนาแน่นของปริมาณเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง โดยนําตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสปล่อยบริเวณยอด
มันสําปะหลังที่มีการทําลายของเพลี้ยแป้ง 
2) ระยะไข่ นําไข่แมลงช้างปีกใสที่ใกล้ฟัก ใส่ในถุง หรือซองกระดาษ ประมาณ 20 ฟองต่อ
ซอง แขวนบนต้น จํานวน 10 จุด 
งดการพ่นสารป้องกันและกําจัดแมลงที่แปลงที่ปล่อยแมลงช้างปีกใส 

0.8 บาทต่อตัว         
วัสดุอุปกรณ์ 0.5  บาท   
ค่าแรงงาน 0.3   บาท    

1. กรงเลี้ยงพร้อมมุ้ง 
2. ผลฟักทอง 
3. จานกระดาษ กระดาษ
ชําระ น้ําผึ้ง สําลี สําลีพันก้าน 
พู่กัน 
4. ภาชนะสําหรับปล่อย 
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ที่ ชนิดศัตรูธรรมชาติ การนําไปใช้ ต้นทุนการผลิต วัสดุอุปกรณ์การผลิตขยาย 

4 แมลงหางหนีบ เมื่อสํารวจพบหนอนศัตรูพืช ปล่อยแมลงหางหนีบ ทั้งตัวอ่อน หรือตัวเต็มวัย อัตรา 100 ตัว
ต่อไร่ ในพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก และในไม้ผลปล่อย 100 ตัวต่อต้น เพื่อควบคุมปริมาณหนอนให้
อยู่ในระดับต่ํา หากพบหนอนปริมาณมาก ปล่อยแมลงหางหนีบ 2,000 ตัวต่อไร่ โดยปล่อย
เป็นจุด ๆ ให้กระจายทั่วทั้งแปลง หลีกเลี่ยงการปล่อยในช่วงแสงแดดจัด ควรงดพ่นสารป้องกัน
และกําจัดแมลงและปล่อยซ้ําจนกว่าแมลงหางหนีบจะตั้งรกรากได้ 

0.8  บาทต่อตัว      
วัสดุอุปกรณ์ 0.5  บาท   
ค่าแรงงาน 0.3   บาท   

1. รําข้าว                       
2. กล่องเลี้ยง เป็นกล่องกลมมี
ฝาปิดบุด้วยตาข่ายสําหรับ
ระบายอากาศ หรือใช้กะลังมัง
มีผ้าใยแก้วหรือผ้ามุ้งใช้ยางรัด
ปิดปากกะละมัง 
3. ดิน 
4. กระบอกฉีดน้ํา  
5. อาหารแมว 
6. ชั้นวางสําหรับเลี้ยงแมลง
หางหนีบ 
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ที่ ชนิดศัตรูธรรมชาติ การนําไปใช้ ต้นทุนการผลิต วัสดุอุปกรณ์การผลิตขยาย 

5 แตนเบียนไข่ทริคโค
แกรมมา 

ปล่อยแตนเบียน 20,000 ตัวต่อไร่ ( 10 แผ่น) โดยนําแผ่นแตนเบียนไปติดไว้กับใบพืช ต้นพืช
ให้กระจายทั่วทั้งแปลง ในช่วงที่สํารวจพบผีเสื้อและกลุ่มไข่ปล่อยในช่วงเวลาเย็น จุดปล่อยแต่
ละจุดควรมีระยะห่างกัน 15 – 20 เมตร โดยปล่อยทุก 15 วัน 

15 บาทต่อแผ่น     
วัสดุอุปกรณ์ 12 บาท   
ค่าแรงงาน 3  บาท 

1. ชุดหลอดไฟ ขนาด 40 
วัตต์ 
2. ตู้อบพร้อมหลอดไฟยูวี
สําหรับอบไข่ผีเสื้อข้าวสาร 
3. ชั้นเลี้ยงแมลงพร้อมที่กัน
มด 
4. กระดาษโปสเตอร์สีแดง 
กรรไกร กาวน้ํา หลอดทดลอง
หรือกล่องสําหรับใส่เบียน 
น้ําผึ้ง สําลีพันก้าน 
5. รําข้าว 
6. ปลายข้าว 
7. ถังอบรํา อลูมิเนียมฟอส
ไฟด์ กระดาษกาว 
8. เครื่องดูดผีเสื้อข้าวสาร ถุง
ตาข่ายสําหรับใส่ผีเสื้อ 
9. อุปกรณ์การร่อนไข่ผีเสื้อ
ข้าวสาร (ตะแกรงร่อน แปรง
ปัดไข่ ถาดสําหรับใส่) 
10. ตู้มือ/กล่อง/ถัง ทึบแสง
สําหรับใส่ผีเสื้อให้วางไข่ 
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ที่ ชนิดศัตรูธรรมชาติ การนําไปใช้ ต้นทุนการผลิต วัสดุอุปกรณ์การผลิตขยาย 

6 แตนเบียนเพลี้ยแป้ง
มันสําปะหลังสีชมพู 
(Anagyrus lopezi) 

1. ก่อนการปล่อยแตนเบียนสํารวจแปลงมันสําปะหลังทุกครั้ง เพื่อทราบสถานการณ์การ
ระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู และกําหนดอัตราการปล่อย 
2. ปล่อยแตนเบียนให้กระจายทั่วแปลง แตนเบียนสามารถขยายพันธุ์และแพร่กระจายตัว
ครอบคลุมพื้นที่ได้รวดเร็ว ใช้อัตรา 50 คู่ต่อไร่ หากพบเพลี้ยแป้งสีชมพูระบาดรุนแรงปล่อย
แตนเบียนอัตรา 200 คู่ต่อไร่ 
3. ไม่ปล่อยแตนเบียนขณะฝนตก 
4. หลังปล่อยแตนเบียน งดการพ่นสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช 

2  บาทต่อตัว         
วัสดุอุปกรณ์ 1.5 บาท   
ค่าแรงงาน 0.5 บาท 

1. กรงพร้อมมุ้ง 
2. กระถางปลูก ท่อนพันธุ์มัน
สําปะหลัง ฟักทอง 
3. จานกระดาษ กระดาษ
ชําระ น้ําผึ้ง สําลี พู่กัน ผ้าใย
แก้ว 
4. ชุดหลอดไฟ ขนาด 40 
วัตต์ 
5. ชุดเครื่องดูดแตนเบียน 
(aspirator + air pump)  
6. ภาชนะสําหรับปล่อยแตน
เบียน 
7. ชั้นวางแมลง 
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ที่ ชนิดศัตรูธรรมชาติ การนําไปใช้ ต้นทุนการผลิต วัสดุอุปกรณ์การผลิตขยาย 

7 แตนเบียนหนอนบ
ราคอน (Bracon 
hebetor) 

ใช้ควบคุมหนอนหัวดํามะพร้าว ปล่อยแตนเบียนในระยะตัวเต็มวัย 200 ตัวต่อไร่ ในช่วงเวลา
เย็น ทุก 15 วัน ในพื้นที่ที่มีการระบาด และหากการระบาดลดลง สามารถลดอัตราการปล่อย
หรือความถี่ในการปล่อยได้ 

0.8  บาทต่อตัว         
วัสดุอุปกรณ์ 0.5  บาท   
ค่าแรงงาน 0.3   บาท   

1. รําข้าว 
2. ปลายข้าว 
3. ถังอบรํา อลูมิเนียมฟอส
ไฟด์ กระดาษกาว 
4. เครื่องดูดผีเสื้อข้าวสาร ถุง
ตาข่ายสําหรับใส่ผีเสื้อ 
5. อุปกรณ์การร่อนไข่ผีเสื้อ
ข้าวสาร (ตะแกรงร่อน แปรง
ปัดไข่ ถาดสําหรับใส่) 
6. ตู้มือ/กล่อง/ถัง ทึบแสง
สําหรับใส่ผีเสื้อให้วางไข่ 
7. กะละมัง/ถาด สําหรับเลือก
หนอน 
8. ถ้วยเบียนพร้อมฝาปิดมีรู
ระบายอากาศ ผ้าใยแก้ว 
9. สําลีพันก้าน น้ําผึ้ง 
แอลกอฮอล์ 
10. ชุดเครื่องดูดแมลง 
11. ชั้นวางแมลง 

 



15 
 

4.ประมาณการค่าจ้างแรงงานในการผลิตศัตรูธรรมชาติ 
 

รายการ ราคาต่อหน่วย หน่วย จํานวนที่ผลิตได้ 
มูลค่า

ผลผลิต 
(บาท) 

ค่าจ้าง แรงงาน 
รวมค่าจ้างต่อ

การผลิต 
ค่าจ้างต่อ

หน่วย 
% 

ค่าจ้าง 

บิวเวอเรีย 40.00 บาท/กก. 100 /วัน 4,000 300 5 /วัน 1,500 15.00 37.50 

 
50.00 บาท/กก. 100 /วัน 5,000 300 5 /วัน 1,500 15.00 30.00 

เมตาไรเซียม 40.00 บาท/กก. 100 /วัน 4,000 300 5 /วัน 1,500 15.00 37.50 

 
50.00 บาท/กก. 100 /วัน 5,000 300 5 /วัน 1,500 15.00 30.00 

ไตรโคเดอร์มา 36.00 บาท/กก. 100 /วัน 3,600 300 4 /วัน 1,200 12.00 33.33 

 
40.00 บาท/กก. 100 /วัน 4,000 300 4 /วัน 1,200 12.00 30.00 

แมลงช้างปีกใส 0.75 บาท/ฟอง 50,000 /เดือน 37,500 300 60 /เดือน 18,000 0.36 48.00 

 
0.80 บาท/ฟอง 50,000 /เดือน 40,000 300 60 /เดือน 18,000 0.36 45.00 

แมลงหางหนีบ 0.75 บาท/ตัว 50,000 /เดือน 37,500 300 60 /เดือน 18,000 0.36 48.00 

 
0.80 บาท/ตัว 50,000 /เดือน 40,000 300 60 /เดือน 18,000 0.36 

45.00 
 
 



16 
 

รายการ ราคาต่อหน่วย หน่วย จํานวนที่ผลิตได้ 
มูลค่า

ผลผลิต 
(บาท) 

ค่าจ้าง แรงงาน 
รวมค่าจ้างต่อ

การผลิต 
ค่าจ้างต่อ

หน่วย 
% 

ค่าจ้าง 

ไตรโคแกรมมา 12.00 บาท/แผ่น 4,000 /เดือน 48,000 300 60 /เดือน 18,000 4.50 37.50 

 
15.00 บาท/แผ่น 4,000 /เดือน 60,000 300 60 /เดือน 18,000 4.50 30.00 

แตนเบียนบราคอน 
0.75 บาท/ตัว 30,000 /เดือน 22,500 300 30 /เดือน 9,000 0.30 40.00 

0.80 บาท/ตัว 30,000 /เดือน 24,000 300 30 /เดือน 9,000 0.30 37.50 

แตนเบียนอะนา
ไกรัส 

1.50 บาท/ตัว 13,500 /เดือน 20,250 300 30 /เดือน 9,000 0.67 44.44 

2.00 บาท/ตัว 13,500 /เดือน 27,000 300 30 /เดือน 9,000 0.67 33.33 
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโครงการ 

๑. คณะกรรมการบริหารโครงการระดับกระทรวง 

  คณะกรรมการบริหารโครงการระดับกระทรวง มีองค์ประกอบตามเอกสารภาคผนวก 2 หน้า 
42 มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
 1) กํากับการดําเนินงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดเสนอ  
 3) รายงานผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยดําเนินงานได้ตามความจําเป็น 
 5) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2. คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด 

 คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด มีองค์ประกอบตามตัวอย่างในเอกสารภาคผนวก 2 
หน้า 44 โดยมีจํานวนท่ีเหมาะสมกับการประชุม และให้คณะกรรมการฯแต่ละหน่วยงานมอบหมายผู้แทน
สํารองไว้ด้วย มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
 1) สื่อสารและประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกร ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณะอย่างท่ัวถึง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจวัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการ 
 2) ประสานงาน กํากับ ดูแล และแก้ไขปัญหาการดําเนินงานในพ้ืนท่ีภายใต้โครงการฯ 
 - จัดทําแผนบริหารจัดการโครงการ/แผนการประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ 
  - กําหนดเกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างแรงงานและค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) พิจารณา กลั่นกรอง อนุมัติโครงการของ ศบกต. ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโครงการระดับ
อําเภอเสนอ 
 4) สรุปผลการอนุมัติจัดทําแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
เพ่ือประมวลเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการระดับกระทรวง  
 5) ให้คําแนะนํา ติดตาม กํากับการดําเนินงานโครงการตั้งแต่เริ่มดําเนินการ จนสิ้นสุดการ
ดําเนินงาน  
 6) รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารโครงการระดับกระทรวง  
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3. คณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ  
 คณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ มีองค์ประกอบตามตัวอย่างในภาคผนวก 2 หน้า 
46 โดยมีจํานวนท่ีเหมาะสมกับการประชุม และให้คณะกรรมการแต่ละหน่วยงานมอบหมายผู้แทนสํารองไว้
ด้วย มีบทบาทมีหน้าท่ี ดังนี้ 
 1) สื่อสารและประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกร ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณะอย่างท่ัวถึง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจวัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการ 
 2) ประสานงาน กํากับ ดูแล และแก้ไขปัญหา ให้คําแนะนําทางวิชาการ การดําเนินงานในพ้ืนท่ี
 3) ตรวจสอบและกลั่นกรอง ความเหมาะสมของโครงการและงบประมาณ เสนอคณะกรรมการ
บริหารโครงการระดับจังหวัด 
  - กรณีท่ีโครงการของชุมชนมีค่าจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง ร้อยละ 30-49 จะต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอํ า เภอ ท่ี มีองค์ประกอบคณะกรรมการจาก
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 5) ให้คําแนะนํา ติดตาม กํากับการดําเนินงานโครงการตั้งแต่เริ่มดําเนินการ จนสิ้นสุดการ
ดําเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด 
 6) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  
 
4. ศบกต. 

 คณะกรรมการบริหาร ศบกต. เป็นตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ี ขอรับการสนับสนุนโครงการโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากชุมชนโดยกระบวนการเวทีชุมชน และบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีบทบาท
หน้าท่ี ดังนี้  
 1) จัดทําเวทีชุมชน เพ่ือรวบรวมปัญหา ความต้องการในชุมชน และแผนโครงการ/กิจกรรมของ
องค์กรเกษตรกรในชุมชน  
 2) เสนอแผนโครงการ/กิจกรรมของชุมชนต่อคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ 
 3) บริหารจัดการโครงการ ทําหน้าท่ีเบิก-จ่ายเงินให้แก่กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรท่ีได้รับอนุมัติ
โครงการ และติดตาม การดําเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโครงการและแผนการใช้จ่ายเงิน 
 4) สรุปผลการดําเนินโครงการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ และรวบรวม
เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ไวเพ่ือประกอบการตรวจสอบ 
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ขั้นตอนดําเนินงานโครงการ 

๑.ข้ันเตรียมการ 

1.1 ประชาสัมพันธ์โครงการทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค 
1.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ  
 ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการโครงการ 3 ระดับ ได้แก่  
 1) คณะกรรมการบริหารโครงการระดับกระทรวง ตามเอกสารภาคผนวก 2 หน้า 42  
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัดประสานหน่วยงานใน
พ้ืนท่ี เพ่ือเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยมีองค์ประกอบตามตัวอย่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯในเอกสาร
ภาคผนวก 2 หน้า 44 สามารถพิจารณาผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี และมี
จํานวนท่ีเหมาะสมกับการประชุม โดยให้คณะกรรมการฯแต่ละหน่วยงานมอบหมายผู้แทนสํารองไว้ด้วย 
 ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ สํานักงานเกษตรอําเภอ ประสานหน่วยงานใน
พ้ืนท่ี เพ่ือเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยมีองค์ประกอบตามตัวอย่างคําสั่งคณะกรรมการฯในเอกสาร
ภาคผนวก 2 หน้า 46 สามารถพิจารณาผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี และมี
จํานวนท่ีเหมาะสมกับการประชุม โดยให้คณะกรรมการฯแต่ละหน่วยงานมอบหมายผู้แทนสํารองไว้ด้วย  

๑.๓ จัดประชุมช้ีแจงโครงการ   
 1) ประชุมคณะกรรมการบริการโครงการ ท้ัง 3 ระดับ เพ่ือจัดทําแผนการบริหารโครงการ ทั้งนี้ 
ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด ให้มีวาระเพื่อกําหนดเกณฑ์มาตรฐานค่าจ้าง
แรงงาน และวัสดุอุปกรณ์ ไว้ด้วย 
 2) กรมส่งเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ จัดประชุมชี้แจง
โครงการ ทําความเข้าใจแก่เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 3) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.)  จัดประชุมคณะกรรมการ 
โดยการมีสวนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)  ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  ผู้นําหมู่บ้าน 
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพ่ือดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงชุมชนเตรียมความพร้อม       
ในการจัดทําโครงการและดําเนินโครงการ  
 
ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีเป้าหมายโครงการ ยังไม่มีการจัดตั้ง ศบกต. ให้ดําเนินการดังนี้ 
 ๑. ตําบลเป้าหมายท่ีมีพ้ืนท่ีการเกษตรน้อย ครัวเรือนเกษตรกรน้อย ชุมชนมีความสามารถ และมี
กลไกท่ีจะป้องกันบรรเทาปัญหาด้วยตนเอง และไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ให้ชุมชนยืนยันไม่ขอรับการ
สนับสนุน และให้คณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอพิจารณางดการสนับสนุนแล้วรายงานผลการพิจารณา
ให้จังหวัดทราบ 

 2. ตําบลเป้าหมายท่ีชุมชนมีความต้องการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ                     
แต่ ไม่สามารถจัดตั้ ง ศบกต. ได้  เนื่ องจากไม่สามารถสรรหาคณะกรรมการตามองค์ประกอบได้ครบ                            
ให้คณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ พิจารณาช่องทางการเบิกจ่ายเงินโครงการให้แก่กลุ่ม/องค์กรท่ีขอรับ
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การสนับสนุนเสนอระดับจังหวัด โดย ให้จัดสรรเงินอุดหนุนแก่กลุ่มองค์กรโดยตรง หรือผ่าน ศบกต. ข้างเคียงท่ี
ยินยอม  โดยศบกต. นั้น ๆ ต้องดําเนินการจัดทําระบบบัญชีแยกให้ชัดเจน   

  3. ตําบลเป้าหมายท่ีชุมชนมีศักยภาพในการจัดตั้ง ศบกต. และมีความต้องการเสนอโครงการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ ให้สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการจัดตั้ง ศบกต. ตามแนวทางในคู่มือการดําเนินงาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล   

 
2. ข้ันดําเนินงาน 
๒.1 ข้ันตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการของชุมชน 

 1) ศบกต.จัดเวทีชุมชนเพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ 
  
   การกําหนดวัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือเสนอความต้องการของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรภายในตําบล และจัดทําเป็นโครงการของชุมชน 
   ผู้เข้าร่วมเวที ประกอบด้วย 

• ผู้นําท้องท่ี ระดับตําบล และหมู่บ้าน  � ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
� คณะกรรมการบริหาร ศบกต.   � ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 
� อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)   � ปราชญ์/ผู้รู้  
 � เกษตรกร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   � หน่วยงานทหารในพ้ืนท่ี 

• หน่วยงานกระทรวงมหาดไทยในพ้ืนท่ี  � หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนท่ี 
• หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม  

 
   ระเบียบวาระ สาระสําคัญของการจัดประชุม เช่น 
 - การเสนอข้อมูล ปัญหาและความต้องการของชุมชน เพ่ือจัดทําเป็นกิจกรรม/โครงการท่ีจะขอรับ

การสนับสนุน 
 - การมอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการ/การจัดทําโครงการ ตามแบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
 - การมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีธนาคาร/เบิกจ่ายเงิน  
 - ฯลฯ 
   การจัดทํารายงานการประชุม ตามตัวอย่าง 
เอกสารคําแนะนําการจัดเวทีชุมชน หน้า 73 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ สคส. 01 หน้า 48 
แบบปะหน้าขอรับการสนับสนุนโครงการสําหรับชุมชน สคส.02 หน้า 57 
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     2) ศบกต. จัดประชุมคณะกรรมการ ศบกต. มีเนื้อหาดังนี้  
     วัตถุประสงค์  

เพ่ือพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกโครงการของชุมชนท่ีผ่านการพิจารณาจากเวทีชุมชนในข้อ 1) ตาม
เกณฑ์เงื่อนไขโครงการ และเอกสารแนบโครงการ ภายในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อตําบล 

    องค์ประกอบผู้เข้าร่วมเวที ประกอบด้วย 

• ผู้นําท้องท่ี ระดับตําบล และหมู่บ้าน  � ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
� คณะกรรมการบริหาร ศบกต.   � ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 
� อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)   � ปราชญ์/ผู้รู้  
 � เกษตรกร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   � หน่วยงานทหารในพ้ืนท่ี 

• หน่วยงานกระทรวงมหาดไทยในพ้ืนท่ี  � หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนท่ี 
• หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

 
    ระเบียบวาระ สาระสําคัญของการจัดประชุม ประกอบด้วย 
   - พิจารณา กลั่นกรองโครงการของชุมชน  
 - จัดลําดับความสําคัญของโครงการในตําบล 
 - มอบหมายผู้ดําเนินการบริหารจัดการโครงการ ของคณะกรรมการศบกต. เช่น มอบหมายผู้เปิด

บัญชี/เบิกจ่ายเงิน (ยกเว้นเลขานุการฯ และผู้ช่วยเลขานุการฯ)  จัดทํารายรับ-รายจ่าย 
 - ติดตาม รายงานผล ความก้าวหน้าของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร  
 - สรุปโครงการของชุมชนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ 
 - ฯลฯ 
 การจัดทํารายงานการประชุม 
แบบสรุปการขอรับการสนับสนุนโครงการของชุมชนเพ่ือเสนอ คกก.ระดับอําเภอ สคส.03 หน้า 58 
 
๒.2 ข้ันตอนการให้การสนับสนุนโครงการแก่ชุมชน 
 2.2.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอเพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการ  
 สํานักงานเกษตรอําเภอ รวบรวมโครงการท่ีได้รับจาก ศบกต. เสนอคณะกรรมการบริหารโครงการ
ระดับอําเภอ โดยให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามเกณฑ์ในแบบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการของคณะ
กรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ (สคส. 04) แล้วบันทึกผลในระบบสารสนเทศ Fundproject@doae.go.th 
ตัวอย่างวาระการประชุมคณะกรรมการฯ ตามเอกสารในภาคผนวก 5 หน้า 79 
 สํานักงานเกษตรอําเภอ รายงานผลการกลั่นกรองโครงการ ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการระดับ
จังหวัด เอกสารประกอบด้วย  
  1) แบบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ 
(สคส. 04) ท่ีประธานกรรมการ(นอภ.) และเลขานุการ (กษอ.) ลงนามแล้ว   
  2) มติท่ีประชุมของคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ 
  3) เอกสารโครงการของชุมชนท้ังหมด   
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 2.2.2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 สํานักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมโครงการท่ีได้รับการกลั่นกรองจากระดับอําเภอเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด โดยให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามเกณฑ์ในแบบสรุปผลการพิจารณา
อนุมัติโครงการของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด (สคส. 05) แล้วบันทึกผลในระบบสารสนเทศ 
Fundproject@doae.go.th 
ตัวอย่างวาระการประชุมคณะกรรมการฯ ตามเอกสารในภาคผนวก 5 หน้า 80 
  สํานักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมโครงการท่ีผ่านการอนุมัติ และจัดทําแผนปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการระดับกระทรวง โดยกรมส่งเสริมการเกษตร    
เป็นผู้รวบรวม เอกสารประกอบด้วย  
  1) ข้อกําหนดมาตรฐานการจ้างงาน และวัสดุอุปกรณ์ของจังหวัด (เฉพาะครั้งแรกท่ีเสนอ
โครงการ) 
  2) แบบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด 
(สคส. 05) ท่ีประธานกรรมการ (ผวจ.) และเลขานุการ (กษจ.) ลงนามแล้ว   
  3) มติท่ีประชุมของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด  
  4) มติท่ีประชุมของคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ กรณีโครงการมีค่าจ้างแรงงานระหว่าง ร้อยละ 30-49 
  5) เอกสารโครงการของชุมชนท้ังหมด   
 2.2.3 กรมส่งเสริมการเกษตรรวบรวมแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของ
จังหวัด เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการระดับกระทรวง และเสนอขออนุมัติงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณเพ่ือจัดสรรให้จังหวัด  
 2.2.4 กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งผลการอนุมัติโครงการแก่จังหวัด และโอนเงินอุดหนุนโครงการของ
ชุมชนให้แก่จังหวัด อําเภอ ศบกต. และกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ตามลําดับ 

๒.3 ข้ันตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินของชุมชน  
 1) กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสรรงบประมาณให้สํานักงานเกษตรจังหวัด ตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้เงินของโครงการท่ีได้รับอนุมัติ ผ่านระบบ GFMIS 
 2) สํานักงานเกษตรจังหวัด ตรวจสอบยอดเงินท่ีได้รับ และจัดทําบันทึกข้อตกลงส่งให้สํานักงาน
เกษตรอําเภอประสาน ศบกต. เพ่ือลงนามในบันทึกข้อตกลงพร้อมแนบหลักฐานประกอบ 
 3) สํานักงานเกษตรอําเภอรวบรวมบันทึกข้อตกลง พร้อมหลักฐานประกอบส่งต่อให้สํานักงานเกษตร
จังหวัด 
 4) สํานักงานเกษตรจังหวัดตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐาน แล้วจ่ายเงินโดยเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ 
ศบกต.  
 5) ศบกต. ตรวจสอบยอดเงินและลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงิน และออกหลักฐานการรับเงินเพ่ือให้
สํานักงานเกษตรจังหวัด เป็นหลักฐาน 
 6) ศบกต. จ่ายเงินให้แก่กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 
โดยการจัดทําสัญญายืมเงิน  
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 7) กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร จัดทํารายงานการเบิก-จ่ายเงิน พร้อมหลักฐานหักล้างสัญญายืมเงิน      
แก่ ศบกต. ภายใน 10 วัน เม่ือระยะดําเนินโครงการแล้วเสร็จ 
 8) ศบกต. สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัด รายงานผลการเบิกจ่ายต่อคณะ
กรรมการบริหารโครงการ ตามลําดับ 

ทั้งนี้ โดยให้ถือปฏิบัติตามรายละเอียดแนวปฏิบัติการรับและเบิกจ่ายเงิน (หน้า 26-31)      

    2.4 การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 1) การกํากับ ติดตาม และรายงานผล ใช้กลไกของคณะกรรมการบริหารโครงการท้ัง 3 ระดับ    เข้า
ไปมีส่วนร่วม การสร้างความชัดเจนในโครงการแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและชุมชน ตั้งแต่ก่อนดําเนินงาน และระหว่าง
ดําเนินงาน  
  1.1) ศบกต. ติดตาม รายงานผลการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ท่ีได้รับเงินอุดหนุน 
ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ และเลขานุการฯ ทําการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้า ลงในระบบ
สารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร (Fundproject.doae.go.th) ทุกสัปดาห์  
  1.2) คณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ ติดตามให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ 
การบริหารงานแก่ ศบกต. และกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร รายงานต่อคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด  และ
ฝ่ ายเลขานุการฯทําการบันทึกข้อมูลความก้ าวหน้าลงในระบบสารสนเทศกรมส่ ง เสริมการเกษตร 
(Fundproject.doae.go.th) ทุกสัปดาห์ 
  1.3) คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด ติดตามให้คําแนะนํา คําปรึกษา การแก้ไข
ปัญหาการดําเนินงาน ตลอดจนกํากับการเบิกจ่ายเงิน แล้วรายงานกรมส่งเสริมการเกษตร และฝ่ายเลขานุการฯ     
ทํ าการ บัน ทึก ข้ อ มู ลความก้ า วหน้ า ใน ทุก ข้ั นตอนลง ในระบบสารสนเทศกรมส่ ง เสริ มการ เกษตร 
(Fundproject.doae.go.th) ทุกสัปดาห์  
  1.4) กรมส่งเสริมการเกษตรสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการต่อ คณะกรรมการบริหาร
โครงการระดับกระทรวง และทําการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าลงในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร 
(Fundproject.doae.go.th) ทุกสัปดาห์ 
 
 2) การประเมินผลโครงการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นแกนกลางในการประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยแสดงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และบรรเทาปัญหาภัยแล้งในระยะยาว
จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รวมท้ัง
ผลกระทบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ การประเมินผลโครงการจะดําเนินการท้ังระดับโครงการของชุมชนและการ
ประเมินผลในภาพรวมท้ังโครงการ 
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เอกสารประกอบการเสนอโครงการเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละระดับ 

ลําดับข้ันตอน เอกสารประกอบ 

1.กลุ่ม/องค์กรเกษตร เสนอต่อ ศบกต. 1.1 ใบปะหน้าขอรับการสนับสนุนโครงการ (สคส.02 หน้า 57) 
1.2 ตัวโครงการ ท่ีลงนามครบถ้วน 
1.3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ตัวอย่างหน้า 
51) 
1.4 รายงานการประชุมท่ีมีสาระครบถ้วน (ตัวอย่างหน้า 77) 
1.5 เอกสารรับรองการจัดตั้งกลุ่ม 
1.6 หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากท่ีดิน (สคส.09 หน้า 66) 
1.7 หนังสือรับรอง/แบบแปลน อาคารสถานท่ี สิ่งก่อสร้าง (ถ้ามี) 
1.8 ใบสืบราคาสินค้าและวัสดุในท้องถ่ิน (ในวงเงินท่ี
คณะกรรมการระดับจังหวัดกําหนดให้ต้องมีต่อรายการ)  
1.9 อื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานการจ้างแรงงานและวัสดุ
อุปกรณ์ ท่ีกําหนดให้ต้องมี 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.ศบกต. เสนอ คณะกรรมการบริหาร
โครงการระดับอําเภอ 

2.1 เอกสารเสนอโครงการของกลุ่มและองค์กรเกษตรกร ตามข้อ 
1.1-1.9 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (ตัวอย่างหน้า 78) 
2.3  แบบสรุปขอรับการสนับสนุนของชุมชน (สคส.03 หน้า 58) 

 
 

3.คณะกรรมการบริหารโครงการระดับ
อําเภอ เสนอ คณะกรรมการบริหารโครงการ
ระดับจังหวัด 

3.1 สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองโครงการ (สคส.04 หน้า 59) 
3.2 มติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ (ตัวอย่างหน้า 79) 
3.3 เอกสารจาก ศบกต. ท้ังหมด (ตามข้อ 2.1-2.3) 

 
 
4.คณะกรรมการบริหารโครงการระดับ
จังหวัด เสนอ คณะกรรมการบริหาร
โครงการระดับกระทรวง 

4.1 ข้อกําหนดมาตรฐานการจ้างงาน วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งก่อสร้าง 
ของจังหวัด (เฉพาะครั้งแรกท่ีเสนอโครงการ) 

 4.2 สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ (สคส.05 หน้า 60) 
 4.3 มติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด (ตัวอย่าง หน้า 80) 

4.4 มติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ กรณีโครงการนั้นมี
ค่าจ่างแรงงานระหว่าง ร้อยละ 30-49  
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ลําดับข้ันตอน เอกสารประกอบ 

 4.5 ตัวโครงการฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารประกอบ 
      1) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  
       2) หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากท่ีดิน 
       3) หนังสือรับรอง/แบบแปลน อาคารสถานท่ี สิ่งก่อสร้าง (ถ้ามี) 
       4) ใบสืบราคาสินค้าและวัสดุในท้องถ่ิน (ในวงเงินท่ี

คณะกรรมการระดับจังหวัดกําหนดให้ต้องมีต่อรายการ)  
       5) อื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานการจ้างแรงงานและวัสดุ

อุปกรณ์ ท่ีกําหนดให้ต้องมี 
 เอกสารส่งเสนอ คกก.กระทรวง 1 ชุด  และต้องมีต้นฉบับสมบูรณ์

เก็บไว้ท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัด เพ่ือตรวจสอบในข้ันตอนการรับเงิน  
5.คณะกรรมการบริหารโครงการระดับ
กระทรวง 

5.1 สรุปผลการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
5.2 มติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ระดับกระทรวง 
5.3 มติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด 
5.4 ตัวโครงการฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารประกอบ 
    1) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  
     2)  หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากท่ีดิน  
    3)  หนังสือรับรอง/แบบแปลน อาคารสถานท่ี สิ่งก่อสร้าง (ถ้ามี) 
    4) ใบสืบราคาสินค้าและวัสดุในท้องถ่ิน (ในวงเงินท่ี
คณะกรรมการระดับจังหวัดกําหนดให้ต้องมีต่อรายการ)  
    5) อื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานการจ้างแรงงานและวัสดุ
อุปกรณ์ ท่ีกําหนดให้ต้องมี 

เสนอต่อสํานักงบประมาณ 
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แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน 
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป 

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

1. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน ของกรมส่งเสริมการเกษตร  

 1.1 ข้ันตอนการโอนเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
1.1.1 เมื่อสํานักงบประมาณแจ้งจัดสรรการอนุมัติเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน              

ให้กรมส่งเสริมการเกษตรดําเนินการตรวจสอบจํานวนเงินในระบบ GFMIS 
1.1.2 ดําเนินการจัดสรรเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนให้สํานักงานเกษตรจังหวัด           

ตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการท่ีได้รับอนุมัติในระบบ GFMIS พร้อมแจ้งให้
สํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ 

 1.2 การจัดทําบัญชีและการรายงานผล 
       ปฏิบัติตามระบบบัญชีของทางราชการ 

 1.3 หลักฐานประกอบการโอนเงิน 
       1.3.1 หนังสืออนุมัติการโอนเงิน 

 1.3.2 แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 

 1.4 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1.4.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6/ว 126 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2548 

เร่ือง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
1.4.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว 353 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2552       

เร่ือง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS 
1.4.3 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

2.แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน ของสํานักงานเกษตรจังหวดั 

 2.1 ข้ันตอนการเบิกจ่ายเงิน 
2.1.1 เมื่อได้รับแจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม

การเกษตรให้ตรวจสอบจํานวนเงินในระบบ GFMIS  
2.1.2 จัดทําบันทึกข้อตกลง การเบิกจ่ายเงินระหว่างสํานักงานเกษตรจังหวัดโดยเกษตรจังหวัด 

กับ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) โดยผู้แทนคณะกรรมการ 
ศบกต. (ยกเว้นเลขานุการฯ และผู้ช่วยเลขานุการฯ) จํานวน 2 ฉบับ เก็บเป็นหลักฐานฝ่ายละ 1 ฉบับ 
(แบบบันทึกข้อตกลง สคส.06 หน้า 61) 

2.1.3 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารรองรับขอเบิกของ
หน่วยงาน แล้วจ่ายเงินให้ ศบกต. โดยเขียนเช็คสั่งจ่ายขีดฆ่าคําว่า “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อม 

2.1.4 แจ้งการจ่ายเงินให้ ศบกต.ทราบ เพ่ือรับเช็คพร้อมให้ลงลายมือชื่อรับเงินในใบสําคัญ
รับเงิน (ตามแบบ สคส.10 หน้า 68) 

2.1.5 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารรัฐวิสาหกิจ ประเภทออมทรัพย์คู่กับกระแสรายวัน       
ชื่อบัญชี “โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง สํานักงาน
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เกษตรจังหวัด....................................... ” เพ่ือรับคืนเงิน หากมีเงินเหลือจ่ายจาก ศบกต. และส่งสําเนา
เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ให้ ศบกต. และกรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ือสร้างรหัส 
Subbook Bank 

2.1.6 หากได้รับคืนเงินเหลือจ่ายให้ ศบกต. นําเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 
2.1.5 แล้วถอนและนําส่งคลังตามระเบียบของทางราชการ 

2.1.7 รวบรวม จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับจ่ายเงินเพ่ือใช้ประกอบการตรวจสอบ 

 2.2 การจัดทําบัญชีและการรายงานผล 
2.2.1 จัดทําทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน แยกแต่ละ ศบกต.  
2.2.2 รายงานการรับ-จ่ายเงิน (กรณีจ่ายเงินให้ ศบกต.) ทุกสิ้นเดือนหากมีรายการ

เคลื่อนไหวส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป  
2.2.3 บันทึกการรับจ่ายเงินเกี่ยวกับเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS  
2.2.4 จัดทํารายงานการรับ-จ่ายเงิน สําหรับบัญชีเงินฝากธนาคารรัฐวิสาหกิจซึ่งเปิดไว้

รองรับคืนเงินเหลือจ่าย (สคส.11 หน้า 69)  

 2.3 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
หนังสืออนุมัติการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ 

2.4 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6/ว 126 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2548 

เร่ือง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
2.4.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว 353 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2552      

เร่ือง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS 
2.4.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค. 0423.3/ว 431 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2554    

เร่ือง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ 
2.4.4 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากกองคลัง การเก็บรักษาและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

หน้าท่ีของสํานักงานเกษตรอําเภอ 
บันทึกข้อมูลการรับจ่ายเงินในระบบสารสนเทศ Fundproject.doae.go.th ตามรายงานท่ี ศบกต. แจ้ง

ให้ทราบภายใน 1 วันทําการหลังจากได้รับรายงาน 

3. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน ของศบกต. 

 3.1 ข้ันตอนการเบิกจ่ายเงิน ของศบกต.จากสํานักงานเกษตรจังหวัด 
3.1.1 ผู้แทนคณะกรรมการ ศบกต. (ยกเว้นเลขานุการฯ และผู้ช่วยเลขานุการฯ) ท่ีได้รับ

มอบหมายเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารรัฐวิสาหกิจ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการสร้างรายได้และ
พัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ศบกต..................... ตําบล..........................  
อําเภอ........................ จังหวัด........................... ” เพ่ือรองรับเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน และส่ง
สําเนาเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารให้สํานักงานเกษตรจังหวัดและกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร  
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3.1.2 ลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างสํานักงานเกษตรจังหวัดโดยเกษตรจังหวัด กับ 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) โดยผู้แทนคณะกรรมการ ศบกต. 
(ยกเว้นเลขานุการฯ และผู้ช่วยเลขานุการฯ) จํานวน 2 ฉบับ เก็บเป็นหลักฐานฝ่ายละ 1 ฉบับ       
(แบบบันทึกข้อตกลง สคส. 06 หน้า 61) 

3.1.3 เมื่อ ศบกต. ได้รับแจ้งการจ่ายเงินโดยสั่งจ่ายเช็คให้ตรวจสอบความถูกต้องของ
จํานวนเงินพร้อมจัดทําใบสําคัญรับเงิน (สคส.10) และลงลายมือชื่อผู้รับเงิน ท้ังน้ี หากธนาคาร เรียกเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด ศบกต. จะต้องรับภาระในเงินค่าธรรมเนียมหรือบริการน้ัน  

     3.2 ข้ันตอนการเบิกจ่ายเงินของ ศบกต.ให้แก่กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร  
                   3.2.1 เมื่อได้รับสัญญายืมเงินจากกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ให้ดําเนินการถอนเงินออกจากบัญชี
เงินฝากธนาคารรัฐวิสาหกิจ และนําเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารรัฐวิสาหกิจของกลุ่ม/ องค์กร
เกษตรกรท่ีเปิดไว้สําหรับรองรับเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน (แบบสัญญายืมเงิน สคส.07  หน้า 63) 
                3.2.2 แจ้งการฝากเงินเข้าบัญชีให้กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรทราบ 

          3.3 การจัดทําบัญชีและการรายงานผล 

3.3.1 จัดทําบัญชีและรายงาน ตามแบบท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด 
3.3.2 รายงานการเบิกจ่ายเงินของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรให้สํานักงานเกษตรอําเภอทราบ

ภายใน 3 วัน หลังจากกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรแจ้งให้ทราบ 
3.4 หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 3.4.1 บันทึกข้อตกลง 
                3.4.2 สัญญายืมเงิน 

          3.5 เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
 3.5.1 จัดทําบัญชีและรายงาน ตามแบบท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด  
 3.5.2 หากมีเงินเหลือจ่ายให้ถอนและนําฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงาน

เกษตรจังหวัด   
 3.5.3 ส่งหลักฐานตามข้อ 3.5.1 พร้อมสําเนาใบนําฝากเงินตามข้อ 3.5.2 ให้สํานักงาน

เกษตรจังหวัดภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลาดําเนินโครงการ  
 3.5.4 จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับจ่ายเงินโครงการเพ่ือใช้ประกอบการตรวจสอบ 
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4. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 

 4.1 ข้ันตอนการเบิกจ่ายเงินของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรจาก ศบกต. 
4.1.1 ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรท่ีได้รับมอบหมายเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารรัฐวิสาหกิจ                

แห่งเดียวกับท่ี ศบกต. เปิดบัญชีไว้โดยเปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการสร้างรายได้และ
พัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กลุ่ม/ องค์กรเกษตรกร.............................ตําบล
....................... อําเภอ.................... จังหวัด..................... ” เพ่ือรองรับเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
และส่งสําเนาเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารให้ ศบกต. ทราบ 

4.1.2 กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรมอบหมายผู้แทนโดยระบุชื่อ-สกุล พร้อมแนบสําเนา      บัตร
ประจําตัวประชาชนเพ่ือดําเนินการจัดทําสัญญายืมเงินในการเบิกจ่ายเงินกับ ศบกต. จํานวน 2 ฉบับ 
เก็บไว้เป็นหลักฐาน ฝ่ายละ 1 ฉบับ (แบบสัญญายืมเงิน สคส.07 หน้า 63) 

4.1.3 เมื่อกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรได้รับแจ้งการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้
ตรวจสอบความถูกต้อง ท้ังน้ี หากธนาคารเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรจะต้องรับภาระในเงินค่าธรรมเนียมหรือบริการน้ัน  

4.1.4 เมื่อกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรใช้จ่ายเงินโครงการ 
      กรณีจ่ายค่าวัสดุ  เมื่อจัดซื้อวัสดุ เ พ่ือดําเนินการตามโครงการแล้วให้เ รียก

ใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายเพ่ือเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน  
                   กรณีจ่ายค่าแรงงาน  เมื่อจ่ายค่าแรงงานให้แก่เกษตรกรผู้ใช้แรงงาน ตามงวดของงาน 

จะต้องเรียกสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารของเกษตรกร
เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้าง เพ่ือเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน 

 4.2 การจัดทําบัญชีและการรายงานผล 
       4.2.1 จัดทําบัญชีและรายงานตามแบบท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด 
                4.2.2 จัดทํารายงานการรับจ่ายเงิน ในระบบสารสนเทศ Fundproject.doae.go.th           
ส่งให้ ศบกต. ทราบทันทีหากมีรายการเคลื่อนไหว 
       4.2.3 รวบรวม จดัเกบ็เอกสารหลกัฐานการรับจา่ยเงิน 
                4.2.4 กาํกับ ติดตาม ดแูลและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการอย่างเคร่งครัด 

 4.3 เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
4.3.1 จัดทําบัญชีและรายงาน ตามแบบท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด 
4.3.2 กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้ถอนและนําฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ศบกต.  
4.3.3 ส่งหลักฐานตามข้อ 4.3.1 พร้อมสําเนาใบนําฝากเงินตามข้อ 4.3.2 และหลักฐาน

การรับจ่ายเงินท้ังหมดให้ ศบกต. ภายใน 10 วัน หลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลาดําเนินโครงการ 

 4.4 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
4.4.1 สัญญายืมเงิน  
4.4.2 เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายคา่วัสดุและค่าแรงงาน  
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  บทบาท หน้าท่ีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดําเนินการให้คําแนะนําและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการ
ของ ศบกต. และกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ดังน้ี        

      1. ก่อนดําเนินโครงการ โดยให้คําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของ ศบกต. และกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและรายงานตามโครงการ รวมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบการรับจ่ายเงินโครงการ  
         2. ระหว่างดําเนินโครงการ กรณี ศบกต.และกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรมีปัญหาเกี่ยวกับ        
การจัดทําบัญชีและรายงานตามโครงการให้สํานักงานเกษตรจังหวัดประสานความร่วมมือกับสํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพ้ืนท่ีเพ่ือให้คําแนะนําและร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 
                3. ดําเนินโครงการเสร็จสิ้น  โดยตรวจสอบบัญชีและเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินโครงการ
ของ ศบกต. และกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เมื่อสํานักงานเกษตรจังหวัดแจ้งต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์     
ในพ้ืนท่ีว่าพร้อมให้ตรวจสอบ  
       4. แจ้งผลการตรวจสอบให้สํานักงานเกษตรจังหวัดทราบภายใน 15 วัน หลังการตรวจสอบ 
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ศูนย์บริการและถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตร 

ประจําตาํบล (ศบกต.) 

สรุปแนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน 

เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอดุหนุนทั่วไป 

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

 

 

  

                                                                                                           

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สํานักงบประมาณ 

กรมส่งเสริมการเกษตร

เกษการเกษตร

สํานักงานเกษตรจังหวัด 
(เลขา) 

บันทึกผ่านระบบ GFMIS  

ตามระเบียบการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณ  

เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารรัฐวิสาหกจิ
ประเภทออมทรัพย์ 

คณะกรรมการบริหาร 
โครงการระดับจังหวัด 
 

อนุมัติโครงการ

เสนอโครงการฯ

- รวบรวมโครงการนําเสนอ 
- รายงานการรับจ่ายเงิน 
  พร้อมส่งคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) 
 

- บันทึกข้อตกลงการเบกิจ่ายเงินโครงการ กษจ. กับ ศบกต. จํานวน 2 ฉบบั  
- ส่ังจ่ายเช็คให้ ศบกต. ภายใน 3 วันทําการหลังจากอนุมัติให้จ่ายเงิน 

หลักฐานการจ่ายเงิน (ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน) 

 พร้อมส่งคืนเงินหลอืจ่าย (ถ้ามี)  

สัญญายืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ จ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ภายใน 1-2 วันทําการหลังจากลงนามในสญัญา  

คณะกรรมการบริหาร 
โครงการระดับกระทรวง 
 

ส่งคําขอเบิก

ส่งขออนุมัติงบประมาณ โอนจัดสรรงบประมาณ 

รวบรวมเสนอฯ

เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารรัฐวิสาหกิจ 

(รับคืนเงินเหลือจ่าย) 

จ่ายค่าแรงงาน 

กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 

 

เปิดบัญชีเงนิฝากธนาคารรัฐวิสาหกิจ

ประเภทออมทรัพย์ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ใช้เวลาโอนเงิน 1 วนัทําการ 

หลังจากอนุมัติให้ 
โอนจัดสรรงบประมาณ 
 

คณะกรรมการบริหาร 
โครงการระดับอําเภอ 

เห็นชอบงบประมาณ 

จัดทําหลกัฐานการจ่ายค่าแรงงานและจ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชี 
เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้าง ภายใน 1-2 วันทําการหลังจาก
ได้รับรายงานการขอเบิก 

จ่ายค่าวสัด ุ
เปิดบัญชีเงนิฝากธนาคาร

รัฐวิสาหกิจประเภทออมทรัพย์ 
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สรุปขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมดของโครงการ 

 

กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียดในคู่มือ 
หลัก สนับสนุน 

ขั้นเตรียมงาน 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ -ประชาสัมพันธ์โครงการในทุกระดับ  กสก. มท.  

กห. 
-สรุปสาระสําคัญของโครงการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการโครงการ 

-ระดับกระทรวง (ปลัดกระทรวงเป็นประธาน อธส.เป็น
เลขานุการ) 

กสก. 
 

 -สําเนาคําสั่งแต่งตั้งฯ (หน้า 42) 
 

 -ระดับจังหวัด (ผวจ.เป็นประธาน กษจ.เป็นเลขานุการ) สนง.กษจ.  -ตัวอย่างคําสั่งแต่งตั้ง (หน้า 44) 
 -ระดับอําเภอ (นอภ.เป็นประธาน กษอ.เป็นประธาน) สนง.กษจ.  -ตัวอย่างคําสั่งแต่งตั้ง (หน้า 46) 
3. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการระดับต่างๆ เพื่อชี้แจง
และเตรียมความพร้อมในการ
ดําเนินการ 

-ระดับกระทรวง กสก.(ฝ่ายเลขาฯ)  -คู่มือโครงการ 
-แนวปฏิบัติการกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ค่าแรงงาน   และวัสดุอุปกรณ์ 
 

 

 

 

 

 -ระดับจังหวัด จัดทําแผนงานบริหารโครงการ และกําหนด
เกณฑ์มาตรฐานค่าแรงงาน และวัสดุอุปกรณ์  

สนง.กษจ. (ฝ่าย
เลขาฯ) 

 

 -ระดับอําเภอ จัดทําแผนการบริหารโครงการ สนง.กษอ. (ฝ่าย
เลขาฯ) 
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กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียดในคู่มือ 
หลัก สนับสนุน 

4. ประชุมชี้แจง เตรียมชุมชน -สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการชี้แจงชุมชน 
-ศบกต. เตรียมความพร้อม ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มอบหมายหน้าที่การบริหารโครงการ มอบอํานาจการทํานิติ
กรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

สนง.กษอ. 
ศบกต. 

ศบกต. 
อปท. ปค. 

พช. 

-หลักเกณฑ์ วิธีการเข้าร่วมโครงการ (คู่มือ
โครงการ) 
-ตัวอย่างรายงานการประชุม (หน้า 77-78) 

ขั้นดําเนินงาน 

การขอรับการสนับสนุนโครงการของชุมชน 

5. ศบกต. จัดเวทีชุมชน รวบรวม
ความต้องการ แผนงานโครงการ
ของชุมชน เสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารโครงการ
ระดับอําเภอ 

-ศบกต.ดําเนินการจัดเวทีชุมชน (หมู่บ้าน/ตําบล) เพื่อรวบรวม
ปัญหาความต้องการของชุมชน  
-จัดทําแผนงานโครงการเสนอต่อ ศบกต. ตามแบบฟอร์มการ
เขียนโครงการ 
-ประชุมคณะกรรมการ ศบกต. เพื่อพิจารณาโครงการ 
-ศบกต. เสนอโครงการของชุมชนพร้อมเอกสารเสนอต่อคณะ
กรรมการฯระดับอําเภอ 

สนง.กษอ. 
ศบกต. 

-องค์กร
เกษตรกร 
-หน่วยงาน
วิชาการใน
พื้นที่ 
- มท.,กห. 
- อปท., กม. 
- อกม. 
- ปราชญ์ 

-คําแนะนําการจัดเวทีชุมชน (หน้า 73) 
-แบบฟอร์มการเขียนโครงการ( สคส.01 หน้า 
48) 
-แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (หน้า 
51) 
-แบบฟอร์มใบปะหน้าโครงการสําหรับชุมชน 
(สคส.02 หน้า 57)  
-รายงานการประชุม (ตัวอย่างรายงานการ
ประชุม หน้า 77-78) 
-แบบสรุปการขอรับการสนับสนุนโครงการฯ 
(สคส.03 หน้า 58) 

 

ขั้นตอนการให้การสนับสนุนโครงการแก่ชุมชน 

6. การกลั่นกรองโครงการระดับ
อําเภอ 

คณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ 
 -ประชุมเพื่อพิจารณา กลั่นกรองโครงการฯ  

สนง.กษอ. หน่วยงานที่
มีมีผู้แทน

- รายงานผลการประชุมที่มีมติกลั่นกรองโครงการ 
(ตัวอย่างวาระการประชุม คกก.อําเภอ หน้า 79) 
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กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียดในคู่มือ 
หลัก สนับสนุน 

 -รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
 -รวบรวมผลการกลั่นกรองโครงการส่งคณะกรรมการฯระดับ

จังหวัดต่อไป 
 -รายงานความก้าวหน้าของโครงการลงในระบบสารสนเทศ 
กสก. 

เป็นคณะ
กรรมการฯ
ระดับอําเภอ 

-แบบสรุปผลการกลั่นกรองโครงการฯ (สคส.04) 
- ตัวโครงการของชุมชน พร้อมเอกสารประกอบ 
 

7. การอนุมัติโครงการระดับ
จังหวัด 

คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด 
-ประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการฯ  
-รวบรวมผลการอนุมัติโครงการ เสนอ กสก. 
-รายงานความก้าวหน้าของโครงการลงในระบบสารสนเทศ 
กสก. 

สนง.กษจ. หน่วยงานที่
มีมีผู้แทน
เป็นคณะ

กรรมการฯ
ระดับ
จังหวัด 

-รายงานผลการประชุมที่มีมติอนุมัติโครงการ 
(ตัวอย่างวาระการประชุม คกก.จังหวัด หน้า 80) 
-แบบสรุปผลการอนุมัติโครงการฯ  (สคส.05 
หน้า 60) 
-ตัวโครงการของชุมชน พร้อมเอกสารประกอบ 
 

8. การอนุมัติงบประมาณ (คกก.
กระทรวง) 

คณะกรรมการบริหารโครงการระดับกระทรวง  
- กสก. รวบรวมผลการอนุมัติโครงการในระดับจังหวัด  
- ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ และอนุมัติงบประมาณ
โครงการ 
- กสก.เสนอโครงการที่ผ่านการอนุมัติต่อ สงป. 
- รายงานความก้าวหน้าของโครงการลงในระบบสารสนเทศ 
กสก. 

กสก. หน่วยงานที่
มีผู้แทนเป็น
คณะกรรมก

าร 

-แบบสรุปผลการอนุมัติโครงการของจังหวัด 
(สคส.05) 
-แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการ 
 

9. โอนจัดสรรงบประมาณ - กสก. แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณและโอนเงินจัดสรรแก่ 
สํานักงานเกษตรจังหวัด 
-รายงานความก้าวหน้าของโครงการลงในระบบสารสนเทศ 

กสก.   
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กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียดในคู่มือ 
หลัก สนับสนุน 

กสก. 
10. สํานักงานเกษตรจังหวัด
จัดสรรงบประมาณให้แก่ ศบกต. 
 

-สํานักงานเกษตรจังหวัดเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร (สําหรับรับ
คืนเงินเหลือจ่าย)  
-ส่งสําเนาเลขบัญชีเงินฝากธนาคารให้ ศบกต. 
- สํานักงานเกษตรจังหวัดตรวจสอบยอดเงิน และแผนการใช้
จ่ายเงินของโครงการ 

สนง.กษจ.   

  -สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดทําบันทึกข้อตกลง กับ ศบกต. 
-ผู้แทน ศบกต.ที่ได้รับมอบหมาย ทําการเปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร  
-ส่งสําเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ให้สนง.กษจ. และกลุ่ม/
องค์กรเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติโครงการ 
-สนง.กษ ตรวจสอบหลักฐาน แล้วดําเนินการเบิกจ่ายฯในระบบ 
GFMIS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารรองรับขอเบิกของหน่วยงาน 
แล้วเขียนเช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อโครงการของ ศบกต. 
- ศบกต.ออกใบสําคัญรับเงินให้แก่สํานักงานเกษตรจังหวัด 
 

สนง.กษจ. 
ศบกต. 

 -บันทึกข้อตกลงระหว่างสํานักงานเกษตรจังหวัด 
กับ  ศบกต. (สคส.06 หน้า 61) 
-แบบใบสําคัญรับเงินจากศบกต.  (สคส.10 หน้า 
68) 
 
 
 
 
 
 

11. ศบกต. ดําเนินการโอนเงิน
ให้กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 

- ศบกต.จัดทําสัญญายืมเงิน กับกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร โดย
ผู้แทน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 2 
ฉบับ พร้อมทั้งแนบแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินโครงการ   
-ศบกต.จัดทําทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน แยกแต่ละโครงการ 
-บันทึกรายงานความก้าวหน้าของโครงการลงในระบบ

กลุ่ม/องค์กร
เกษตรกร 
ศบกต. 

 

สนง.กษอ. 
กตส. 

-สัญญายืมเงิน (สคส.07 หน้า 63) 
-รายงานการประชุม (ตัวอย่างรายงานการ
ประชุม หน้า 77-78) 



36 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียดในคู่มือ 
หลัก สนับสนุน 

สารสนเทศ กสก.  
12. ดําเนินงานโครงการตาม
แผนงาน 

-กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
-รายงานความก้าวหน้าของโครงการลงในระบบสารสนเทศ 
กสก. 

กลุ่ม/องค์กร
เกษตรกร 

สนง.กษอ. 
ศบกต. 

 

 

13. สิ้นสุดกิจกรรมโครงการ  -เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้ กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร จัดทําเอกสาร
หักล้างเงินยืม พร้อมแนบหลักฐานการใช้จ่าย ส่ง ศบกต. 
ภายใน 10 วัน 

กลุ่ม/องค์กร
เกษตรกร 

ศบกต. 
กตส. 

 

 -กรณีมีเงินเหลือจ่าย ให้นําฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ศบกต. พร้อมสําเนาใบนําฝากให้แก่ ศบกต. 

กลุ่ม/องค์กร
เกษตรกร 

  

 - รายงานผลการดําเนินโครงการของชุมชนเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารโครงการ ตามลําดับชั้น 
 

ศบกต. 
คกก.อําเภอ 
คกก.จังหวัด 

คกก.กระทรวง 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

พื้นที่เป้าหมาย   
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พื้นที่เป้าหมาย บัญชีรายช่ือพื้นที่คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่เกษตร ปี 2558 
ตามแผนเตรียมการรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (วันที่ 1 ธันวาคม 2557) 
 ที่   จังหวัด   อําเภอ   ตําบล  

 ภาคกลาง เขต 1  
           1   จ.ชัยนาท                                   5                                 19  
           2   จ.พระนครศรีอยุธยา                                   3                                  6  

           3   จ.ลพบุรี                                   9                                 57  

           4   จ.สระบุรี                                   7                                 22  

 รวม                                   24                              104  
ภาคตะวันตก เขต 2 

5  จ.กาญจนบุรี                                 10                                 56  

6  จ.ประจวบคีรีขันธ์                                   3                                  6  

7  จ.เพชรบุรี                                   6                                 32  

8  จ.ราชบุร ี                                  6                                 23  

9  จ.สุพรรณบุรี                                   7                                 30  

 รวม                                   32                              147  
 ภาคตะวันออก เขต 3 

10  จ.จันทบุรี                                   1                                  2  

11  จ.ฉะเชิงเทรา                                   6                                 14  

12  จ.ชลบุร ี                                10                                 49  

13  จ.ปราจีนบุร ี                                  6                                 31  

14  จ.ระยอง                                   5                                 19  

15  จ.สระแก้ว                                   9                                 54  

 รวม                                   37                              169  
 ภาคเหนือ เขต 6 

16  จ.เชียงราย                                   9                                 21  

17  จ.เชียงใหม่                                 17                                 44  

18  จ.น่าน                                   8                                 34  

19  จ.พะเยา                                   8                                 19  
20  จ.แพร่                                   7                                 33  

21  จ.แม่ฮ่องสอน                                   2                                  5  

22  จ.ลําปาง                                   8                                 37  

23  จ.ลําพูน                                   7                                 15  

 รวม                                   66                             208 
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 ที่   จังหวัด   อําเภอ   ตําบล  
ภาคเหนือ เขต 9 

24  จ.กําแพงเพชร                                   5                                 26  
25  จ.ตาก                                   7                                 21  

26  จ.นครสวรรค ์                                  6                                 30  

27  จ.พิจิตร                                   5                                 12  

28  จ.พิษณุโลก                                   6                                 16  

29  จ.เพชรบูรณ์                                   6                                 35  

30  จ.สุโขทัย                                   9                                 28  

31  จ.อุตรดิตถ์                                   7                                 17  

32  จ.อุทัยธานี                                   6                                 23  

 รวม                                57                              208  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต 4 

33  จ.กาฬสินธุ์  18                              118  

34  จ.ขอนแก่น  26                              195  
35  จ.นครพนม  9                                29  

36  จ.บึงกาฬ  3                                 7  

37  จ.เลย  13                                35  

38  จ.มหาสารคาม  13                              127  

39  จ.มุกดาหาร  7                                53  

40  จ.ร้อยเอ็ด  20                              191  

41  จ.สกลนคร  17                                78  

42  จ.หนองคาย  5                                20  

43  จ.หนองบัวลําภู  6                                58  

44  จ.อุดรธานี  20                              134  

รวม                                 157                           1,046  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 7 

45  จ.ชัยภูมิ  16                              121  

46  จ.นครราชสีมา  32                              250  

47  จ.บุรีรัมย์  23                              180  

48  จ.ยโสธร  9                                79  

49  จ.ศรีสะเกษ  22                              136  

50  จ.สุรินทร ์ 16                              122  

51  จ.อํานาจเจริญ  7                                56  
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 ที่   จังหวัด   อําเภอ   ตําบล  
52  จ.อุบลราชธาน ี 24                              175  

รวม 149 1,119 
ภาคใต้ เขต 5 

53 จ.ตรัง                                  3                                  8  

54 จ.สงขลา                                  2                                  8  

55 จ.สตูล                                  1                                  2  

รวม 6 18 
ภาคใต้ เขต 8 

56 จ.กระบ่ี                                  1                                  1  

57 จ.นครศรีธรรมราช                                  2                                  2  

58 จ.สุราษฎร์ธาน ี                                10                                 30  

 รวม                                   19                                51  
รวมทั้งส้ิน                              541                           3,051  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการระดับกระทรวง 

ตัวอย่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด 

ตัวอย่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการโครงการระดับอําเภอ 
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สําเนา 
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สําเนา
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                                                        (ตัวอย่าง) 
                                         คําสั่งจังหวัด............................... 

           ท่ี…........./.......... 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

จังหวัด…………………………………….. 
                                                   ------------------- 
  ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 27 มกราคม ๒๕๕๘  ได้อนุมัติโครงการสร้างรายได้และพัฒนา 
การเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดําเนินการเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรและชุมชนเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตของชุมชนเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว นั้น  

  ดังนั้น  เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีการบูรณาการการดําเนินงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการ บริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ระดับจังหวัด 
ประกอบด้วย 
 ๑.   ผูว้่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการ 

 ๒.   รองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีได้รับมอบหมาย รองประธานกรรมการ 
 3.    ผู้แทนกองทัพบก กรรมการ 
 4.   ปลัดจังหวัด กรรมการ 
 5.   ท้องถ่ินจังหวัด กรรมการ 
 6    หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กรรมการ 
 7.   พัฒนาการจังหวัด กรรมการ 
 8.   ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรรมการ 
 9.   เกษตรและสหกรณ์จังหวัด กรรมการ 
 10. ประมงจังหวัด กรรมการ 
  ๑1. ปศุสัตว์จังหวัด  กรรมการ 
  ๑2.  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัด  กรรมการ 
  ๑3.  ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด  กรรมการ 
  14. หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด  กรรมการ 
  15. หน่วยงานตามเห็นสมควร  กรรมการ 
  16. เกษตรจังหวัด  กรรมการและ 
      เลขานุการ 
ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ประสานงาน กํากับ ดูแล และแก้ไขปัญหาการดําเนินงานในพ้ืนท่ีภายใต้โครงการสร้างรายได้
และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
  ๒. พิจารณากลั่นกรอง อนุมัติแผนงานโครงการของ ศบกต. ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโครงการ
สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ระดับอําเภอเสนอ 
        ๓. จัดทําแผน…. 
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  ๓. จัดทําแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ือ
ประมวลเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการระดับกระทรวง 

 ๔. สื่อสารและประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกร ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณะอย่างท่ัวถึงเพ่ือสร้างความ
เข้าใจวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ 
 ๕. ให้คําแนะนํา ติดตาม กํากับการดําเนินงานโครงการตั้งแต่เริ่มดําเนินการ จนสิ้นสุดการ
ดําเนินงาน และรายงานผลต่อคณะ กรรมการบริหารโครงการระดับกระทรวง 
  ๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 

  ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนสิ้นสุดโครงการ 

                       สั่ง  ณ วันท่ี........................พ.ศ............ 
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(ตัวอย่าง) 

คําสั่งจังหวัด............................... 
ท่ี…........./.......... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
อําเภอ............................................... 

---------------------- 
  ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 27 มกราคม ๒๕๕๘ ได้อนุมัติโครงการสร้างรายได้และพัฒนา 
การเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดําเนินการเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรและชุมชนเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตของชุมชนเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว นั้น  

  ดังนั้น  เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีการบูรณาการการดําเนินงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการ บริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับอําเภอ 
ประกอบด้วย 
  ๑.   นายอําเภอ       ประธานกรรมการ 
  ๒.   ปลัดอําเภอ       รองประธานกรรมการ 
  ๓.   ปลัดอําเภอฝ่ายป้องกันฯ     กรรมการ 

๔.   ผู้แทนกองทัพบก      กรรมการ 
  ๕.   พัฒนาการอําเภอ      กรรมการ 
  ๖.   ท้องถ่ินอําเภอ   กรรมการ 
  7.   ผู้แทนหน่วยงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง(ประมง ปศุสัตว์ พัฒนาท่ีดินฯ)กรรมการ 
        และหน่วยงานอื่นตามเห็นสมควร) 
  8.   เกษตรอําเภอ   กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ประสานงาน กํากับ ดูแล และแก้ไขปัญหาการดําเนินงานในพ้ืนท่ีภายใต้โครงการสร้างรายได้
และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
  ๒. ตรวจสอบและกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการและงบประมาณ เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานโครงการระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ 
  ๓. สื่อสารและประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกร ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณะอย่างท่ัวถึงเพ่ือสร้างความ
เข้าใจวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ 
  ๔. ให้คําแนะนํา ติดตาม กํากับการดําเนินงานโครงการตั้งแต่เริ่มดําเนินการ จนสิ้นสุดการ
ดําเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด 
  ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 

  ทั้งน้ี ตั้งแต่บัดน้ีจนส้ินสุดโครงการ 

                       สั่ง  ณ วันท่ี........................พ.ศ............ 
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ภาคผนวก 3 

แบบการเขียนเสนอโครงการของชุมชน 
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แบบการเขียนเสนอโครงการของชุมชน 
 

1. ช่ือโครงการ 
ประเภทของโครงการ 

o การจัดการแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรของชุมชน 
o การผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
o การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
o การจัดการเพ่ือลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร 

ลักษณะโครงการ      มีการก่อสร้างท่ีต้องมีการรับรองแบบแปลน  
     มีการก่อสร้าง ท่ีไม่ต้องต้องมีการรับรองแบบแปลน 
     ไม่มีการก่อสร้าง   

2. หลักการและเหตุผล 
- เขียนพรรณนา บรรยายถึง 
- สถานการณ์ปัญหาและสาเหตุ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
- ความสําคัญของการดําเนินงานต่อนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ี 
- สรุปข้อเสนอแนวทางการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหา 
- ต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

3. วัตถุประสงค์ 
-ระบุสิ่งท่ีต้องการให้เกิดข้ึนเม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินงานโครงการ  
-มีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล กิจกรรมโครงการท่ีดําเนินการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
-สามารถวัด/ประเมินผลได้ 

4. เป้าหมาย 
บุคคล สถานท่ี หรือชนิดพืช/สินค้าท่ีได้รับประโยชน์  

5. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการ 

6. กิจกรรมและข้ันตอนวิธีการดําเนินงาน  
-ระบุกิจกรรมโดยเรียงลําดับตามระยะเวลาดําเนินงาน ก่อน – หลัง และแสดงปริมาณในแต่ละ

กิจกรรม ในลักษณะของตาราง 
-แผนการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์หลังจากสิ้นสุดโครงการ  
 

7. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน (ปฏิทิน) ระบุกิจกรรม ช่วงเวลา ผู้รับผดิชอบ 

- ระบุจํานวนงบประมาณ โดยแจกแจงรายการค่าใช้จ่ายเงินให้ละเอียด ชัดเจน  
- จัดทําแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรม รายการ ช่วงเวลาท่ีใช้จ่ายเงิน 
- กรณีท่ีค่าจ้างแรงงานต่ํากว่าร้อยละ 50 ให้ระบุเหตุผลความจําเป็น แต่ต้องไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 30   

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระบุผลประโยชน์ท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีหรือชุมชนจะได้รับจากโครงการ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สคส. 01 
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9.1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล .................................... 
9.2 กลุ่ม/องค์กร .............................................. 

 
 

                  ลงชื่อ…………………………………….ผู้เสนอโครงการ 
(                   ) 

                                                     ประธานกลุ่ม/องค์กร................................... 
            
ลงชื่อ………………………………ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

                                                         (                        ) 
                                 

                       ลงชื่อ…………………………………….ประธานคณะกรรมการ ศบกต. 
                                                          (                            ) 
 
 

ผลการพิจารณากล่ันกรอง 

ของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ 

 
 ผ่าน        

 
 ไม่ผ่าน 

 

ลงช่ือ.........................................................เลขานุการฯ 

(   ) 
เกษตรอําเภอ........................... 

 

 
 

ลงช่ือ.........................................................ประธานฯ 

(   ) 
นายอําเภอ........................... 

 

ผลการพิจารณาอนุมัติ 

ของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด 

 
 อนุมัติ        

 
 ไม่อนุมัติ 

 

ลงช่ือ.........................................................เลขานุการฯ 

(   ) 
เกษตรจังหวัด........................... 

 

 
 

ลงช่ือ.........................................................ประธานฯ 

(    

ผู้ว่าราชการจังหวัด........................... 
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(ตัวอย่าง 6. กิจกรรมและข้ันตอนวิธีการดําเนินงานโครงการของชุมชน) 
 

กิจกรรม ข้ันตอนวิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.   
   -   
   -   
   -   
   -   
2.   
   -   
   -   
   -   
3.   
   -   
   -   
   -   
ฯล   
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(ตัวอย่าง 7. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการของชุมชน) 

โครงการ.......................................................................................................................ยอดรวมงบประมาณ.................................................................บาท 

     หน่วย: บาท 

กิจกรรม แยกรายการ จํานวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวมจํานวน มี.ค. 
(ใส่จํานวนเงิน) 

เม.ย. 
(ใส่จํานวนเงิน) 

พ.ค. 
(ใส่จํานวนเงิน) 

มิ.ย. 
(ใส่จํานวนเงิน) 

1. 1. ค่าวัสด ุ         
 ค่าวัสดุก่อสร้าง         
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร         
 วัสดุหมุนเวียนทางการเกษตร         
       อื่นๆ         
 2. ค่าจ้างแรงงาน         
 แรงงานทั่วไป         
 แรงงานฝีมือ         

2. 1. ค่าวัสด ุ         
  ค่าวัสดุก่อสร้าง         
  ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร         
 วัสดุหมุนเวียนทางการเกษตร         
       อื่นๆ         
 2. ค่าจ้างแรงงาน         
 แรงงานทั่วไป         
 แรงงานฝีมือ         

รวมเงินทั้งสิ้น      
สัดส่วนค่าจ้างแรงงาน ร้อยละ      
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เอกสารแนบประกอบการขอรับการสนับสนุนโครงการของชุมชน/กลุ่ม/องค์กรเกษตร 
 
1. เอกสารตัวโครงการ 

เอกสารท่ีเขียนตามแบบฟอร์มเสนอโครงการท่ีระบุรายละเอียด ข้ันตอน วิธีการดําเนินงาน รายการ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการ แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน 

 
2. เอกสารการตั้งกลุ่ม/องค์กร 

ประกอบด้วย กรรมการบริหาร กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร และรายชื่อสมาชิกท่ีหน่วยงานรัฐรับรอง หรือ
ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนรับรอง หรือเกิดข้ึนจากประกาศ หรือ พรบ. เช่น 

- ประกาศจัดตั้งการรับรองการจัดตั้งกลุ่ม องค์กรในชุมชนของกระทรวงมหาดไทย 
- ประกาศมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 
- พรบ. ท่ีจัดตั้งองค์กร/กลุ่ม 
- การจดทะเบียน/ข้ึนทะเบียนกลุ่ม/องค์กรกับภาครัฐ 
- กิจกรรม/โครงการของรัฐ 

 
3. รายงานผลการประชุม 

รายงานผลการประชุมพร้อมลายเซ็นของสมาชิกและคณะกรรมการ กลุ่มอาชีพ/องค์กร ท่ีเขียนโครงการ
ขอรับการสนับสนุน  โดยในรายงานผลการประชุมต้องมีมติแต่งตั้ง/มอบหมายในประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ เช่น 

3.1 การตั้งประธานกลุ่ม และการมอบอํานาจหน้าท่ีของกลุ่มในการลงนามเอกสารต่าง ๆ 
3.2 มอบผู้เปิดบัญชีและเบิกจ่ายเงินโครงการ ตลอดจนความรับผิดชอบในการจัดทําหลักฐานทางเอกสาร

หักล้างเงินยืม 
3.3 มอบหมาย/มอบอํานาจให้ดําเนินการทางนิติกรรม 

 
4. การก่อสร้างที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ แนบแบบแปลนก่อสร้างท่ีต้องผ่านการรับรองจาก องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) หรือหน่วยงานเกี่ยวข้อง หรือนายช่างวิศวกรผู้ได้รับอนุญาต (ถ้ามี) 
 
5. หนังสือรับรอง/ยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน และอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือปรับปรุง ของสาธารณะ
ประโยชน์ หรือส่วนบุคคล โดยมีระยะเวลาให้ใช้ประโยชน์เท่ากับการเสื่อมสภาพของวัสดุโครงการหรือใช้การไม่ได้   
 
 
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทั้งหมด ต้องลงนามรับรองโดย 
 
1)……………………………………………………………………ประธานกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 
       (                                                ) 
2)…………………………………………………………………...ประธานกรรมการ ศบกต. 
       (                                                ) 
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ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการตามความต้องการของชุมชน 
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  

 
๑.ประเภทการจัดการแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรของชุมชน 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ การดําเนินงาน 
๑.๑ โครงการขดุลอกลําคลองส่งน้ํา    จัดทําระบบน้ําใช้ในการทําการเกษตร (ทํานาและพืชหมุนเวียน) ขุดลอกคลองส่งน้ําขนาดเล็ก ๑๐ กิโลเมตร และจัดทําฝายชะลอน้ํา    
๑.2 ระบบชลประทานในไร่นา จัดทําระบบ
ชลประทานระบบท่อ 

จัดทําระบบน้ําใช้ในการทําการเกษตร 
 

จัดสร้างชลประทานระบบท่อผ่านลําคลองสาธารณะ ระยะทาง 2 กิโลเมตร 

๑.3 การพัฒนาแหล่งน้ําชลประทานเพื่อใช้ในฤดูแล้ง
(โดยการจัดทําประตูกั้นน้ํา ระบบสูบโซล่าเซล) 

เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับใช้ในการเพาะปลูกผัก/พืชใช้น้ําน้อยในฤดู
แล้ง ทดแทนการปลูกนาปรัง สําหรับช่วยเหลือเกษตรกร       
ในพื้นที่  ประมาณ ๕๐๐ ไร่ 

-จัดทําประตูกันกั้นน้ํา ขนาด ๑๐ x ๒ เมตร จํานวน ๑ จุด  
-ติดตั้งแผงโซล่าเซลพร้อมชุดมอเตอร์สําหรับสูบน้ํา 
- วางท่อระบบส่งน้ําหลัก 

๑.4 ระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และแทงค์
น้ําสํารองเพื่อการเกษตร 
 

เพื่อขยายเกษตรกรให้ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ําจากฝายเพิ่ม
มากขึ้น  และเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงานทดแทน 

วางระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และแทงค์น้ําสํารองเพื่อการเกษตร 
รองรับเกษตรกรผู้ปลูกผัก จํานวน ๑๘๐ ครอบครัว  คิดเป็นพื้นที่ประมาณ ๙๐๐ 
ไร่ 

1.5 โครงการต้นแบบการจัดการน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย์สําหรับแปลงผักปลอดสาร พื้นที่
สาธารณะ 20 ไร่ 

เพิ่มศักยภาพแหล่งน้ําใต้ดิน (บ่อบาดาล) สําหรับการเพาะปลูก
พืชผักในช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้ง เพื่อสร้างงานสร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืน 

การจัดระบบน้ําใตด้ินโดยวางระบบท่อเมนรับจ่ายน้ําพร้อมระบบควบคุมน้ําจาก
บ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึก 36 เมตร 
โดยเข้าสู่แปลงผัก/ไม้ดอก ในพื้นที่ 20 ไร่ เกษตรกรรับผล 37 รายๆ ละ 2 งาน 

๑.6 พัฒนาแหล่งน้ําการเกษตร    จัดทําระบบน้ําใช้ในการทําการเกษตร (ทํานาและพืชหมุนเวียนใน
นา) 

ขุดลอกคลองส่งน้ําขนาดเล็ก และทําฝายชะลอน้ํา  โดยใช้แรงงานของเกษตรกร
ในพื้นที่ และวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ขุดลอก ๑๐ กิโลเมตร  
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2. ประเภทการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ การดําเนินงาน 
๒.๑.ปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเก็บมูลสัตว์ในการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  

เพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้ในชุมชน ต่อเติมโรงผลิตปุย๋ชีวภาพ โดยสร้างโรงเก็บมูลสัตวเ์พื่อรักษาคุณภาพวัตถุดิบ ขนาด ๑๒ ตรม. 
(สําหรับผลิตปุ๋ย ๒๐ตัน) 

๒.๒ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน ผลิตปุ๋ยอินทรียส์ําหรับใช้ในสวนไม้ผลทดแทนการ
ใช้ปุ๋ยเคมี 

จัดหาวัตถุดบิสําหรับการทําผลิตปุย๋อินทรีย์ และทําการผลิตปุย๋อินทรีย์ จํานวน ๑๐๐ ตัน  

2.๓ โครงการธนาคารเสบียงอาหารสัตวร์ะดับ
ตําบล 

สํารองอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง และในภาวะ
วิกฤต 

ก่อสร้างโรงเก็บอาหารสัตว์  ( หญ้าฟ่อน และฟางข้าว) แบบถอดประกอบ 

๒.๔ ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา จัดทําปุ๋ยหมักจากผักตบชวาเพื่อนําไปใช้ในไร่นา จัดหาวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยหมัก 
ผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวาจํานวน ๕๐ ตัน 

2.5 โครงการลานตากข้าวชุมชน ปรับปรุงกระบวนการเก็บเกี่ยวเพือ่เพิ่มมูลค่า
ผลผลิตข้าวหอมมะลิ 

จัดสร้างลานตากชุมชน ขนาด 30x 40 ตารางเมตร   หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. 

2.6 โครงการเพิ่มศักยภาพ ธนาคารข้าวชุมชน  เพิ่มศักยภาพธนาคารข้าวชุมชนโดยการปรับปรุง
และต่อเติมอาคารโรงสีและลานตากข้าว  

ปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงสี ขนาดความกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร และลานตากข้าว
ขนาดความกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร โดยการสร้างเอง  

2.7 ปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์
ข้าวคุณภาพ  

ปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพให้เพยีงต่อความต้องการของสมาชิกและ
ชุมชน 

ปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ขนาดกว้าง ๘ ยาว ๒๐ เมตร  (๒๔๐ 
ตารางเมตร) โดยการสร้างเอง 

2.8โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตปุ๋ยหมัก 
 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยหมัก  
สนัสนุนการลดการเผาในพื้นที่การเกษตร และเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว 

-จัดซื้อเครื่องบดย่อยฯ ที่มีประสิทธิภาพดี  
-ต่อเติมโรงเรือนเก็บวสัดสุําหรับผลิตปุ๋ยหมัก ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 2.5 เมตร   

2.9 ศูนย์ผลิตกล้าและต้นพันธุ์ผักพื้นบ้านชุมชน เพื่อให้เกิดแหล่งผลิตต้นพันธุ์ และผลผลิตผัก
พื้นบ้าน เกษตรกรในชุมชนมีรายได้การจําหน่าย
ต้นพันธุ์และผลผลิตผักพื้นบ้านในช่วงฤดูแล้ง 

จัดสร้างโรงเรือนผลิตต้นกล้าและต้นพันธุ์ผักพื้นบ้านและผลิตต้นกล้าและต้นพันธุผ์ักพื้นบ้าน  
สําหรับกระจายในชุมชนและจําหน่าย 
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3. ประเภทการจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ การดําเนินงาน 
3.๑ โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน (มันสําปะหลัง ข้าว)  
  

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านการป้องกันกําจัด
และควบคมุศัตรูมันสําปะหลัง  และข้าว และการ
สร้างอาชีพให้เกษตรกรในการผลิตขยายศัตรู
ธรรมชาต ิ
ลดการสูญเสียของผลผลิต  1,400  บาท  ต่อไร่  
7,000,000  บาทต่อไป 

- ปรับปรุงโรงเรือนมาตรฐานสําหรับการผลิตศัตรูธรรมชาติ (เชื้อจุลินทรีย์)  
- ผลิตบิวเวอร์เรีย ไตรโครเดอร์มา โดยชุมชน 
เกษตรกรเป้าหมาย 430 คน  
ครอบคลุมพื้นที่ 18,351 ไร่ เกษตรกรรับผล 1,190 ราย 
 
  

3.๒ โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน 
(มันสําปะหลัง) 

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านการป้องกันกําจัด
และควบคมุศัตรูมันสําปะหลัง และการสร้างอาชีพ
ให้เกษตรกรในการผลิตขยายศัตรูธรรมชาต ิ
 

- ปรับปรุงโรงเรือนมาตรฐานสําหรับเลี้ยงแมลง 6x8 เมตร (แมลงศัตรูธรรมชาติ)  
ผลิตขยายตัวห้าํ ตัวเบียน (แมลงช้างปีกใส แตนเบียนอะนาไกรัส ด้วงเต่า) เพื่อควบคุมเพลี้ย
แป้งมันสําปะหลัง 
เกษตรกรเป้าหมาย 96 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 3,400 ไร่ 
 

3.3 โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน (มะพร้าว) 

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านการป้องกันกําจัด
และควบคมุศัตรูมะพร้าว และการสร้างอาชีพให้
เกษตรกรในการผลิตขยายศัตรูธรรมชาต ิ

- สร้างโรงเรือนขนาดกว้าง 5x8 เมตร 
- สํารวจพิกัดแปลงเพื่อติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชและพิกัดปล่อยศัตรูธรรมชาติ 
- ผลิตและปล่อยแตนเบียนบราคอน 

3.4.โรงสกัดสมุนไพรกําจัดศตัรูพชืของชุมชน 
(พืชไร่ และพืชผัก) 
 

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านการป้องกันกําจัด
และควบคมุศัตรูพืชไร่ และพืชผัก  และการสร้าง
อาชีพให้เกษตรกรในการผลิตขยายศัตรูธรรมชาต ิ

- สร้างโรงเรือนสกัดสมุนไพร 
- สกัดสมุนไพรเพื่อกําจัดศัตรูพืช สําหรับพืชไร่ และพืชผัก 

๓.5 โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน  พืชไร่   

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านการป้องกันกําจัด
และควบคมุศัตรูพืชไร่ และการสร้างอาชีพให้
เกษตรกรในการผลิตขยายศัตรูธรรมชาต ิ
พื้นที่ ๑,๐๐๐ ไร่ 

- สร้างโรงเรือนขนาดกว้าง 5x8 เมตร 
- ผลิตแมลงหางหนีบ 
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 (แบบปะหน้าขอรับการสนับสนุนโครงการสําหรับชุมชน) 
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

 
ชื่อ กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร...................................................................................................... 
ที่ต้ัง หมู่ที่........ตําบล....................................อําเภอ.............................จังหวัด.......................... 
ศบกต.......................................................................................... 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ…………………………………………………………… 
จํานวนงบประมาณ......................................................................(บาท) 
ประเภทโครงการ (ใส่เคร่ืองหมาย /) 
____1. การจัดการแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรของชุมชน 
____2. การผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
____3. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
____4. การจัดการเพ่ือลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร 
 
หลักฐานที่แนบประกอบการพิจารณา (ใส่เคร่ืองหมาย / ในข้อที่มี) 
____1. เอกสารโครงการ/กิจกรรมท่ีขอรับการสนับสนุน 
____2. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
____3. หนังสือ/หลักฐาน การรับรองเป็นกลุ่ม/องค์กร/การบริหารองค์กร 
____4. สําเนาบันทึกการประชุมกลุ่ม/องค์กร ระบุมติท่ีประชุมท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

องค์กร และการทํานิติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ 
____5. หนังสือรับรองแบบแปลนโครงสร้าง (ถ้าเป็นโครงการท่ีจะต้องมีการรับรองแบบแปลนตาม

ระเบียบราชการ) 
____6. หนังสือรับรอง/ยินยอมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง ท้ังท่ีเป็นสาธารณะ และส่วนบุคคล

ซ่ึงมีระยะเวลาเหมาะสมกับโครงการ (ถ้าเป็นโครงการท่ีดําเนินการในสถานท่ีสาธารณะ หรือ
สถานท่ีส่วนบุคคล) 

____7. ใบสืบราคาสินค้าจากท้องถิ่น ในกรณีท่ีวัสดุ อุปกรณ์ มีราคาต่อหน่วยตามกําหนดของ
คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดกําหนดให้ต้องมี 

____8. หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานค่าแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ท่ีกําหนดให้ต้องมี 

ลงชื่อ..................................เลขานุการ ศบกต.      
(                          )        

วันท่ี.......เดือน.............พ.ศ................................                         
 

ลงชื่อ..................................ประธานคณะกรรมการ ศบกต. 
   (                            ) 
วันท่ี.......เดือน.............พ.ศ................................     

สคส.02 



แบบสรุปขอรับการรับการสนับสนุนโครงการของชุมชน 
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

ศบกต. ................................................ต..................................... อําเภอ ............................................... จังหวัด ....................................... 

วงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับการสนับสนุน 1,000,000 บาท  

เสนอครั้งที่ ....../............ วันที่……...เดือน ...................... พ.ศ. ..........จํานวน..................โครงการ รวมจํานวนเงิน........................................ บาท 

วงเงินที่ขอรับการสนับสนุนสะสม รวมครั้งนี้ เป็นเงิน.................................................บาท มียอดวงเงินงบประมาณคงเหลือ................................................................บาท 
ที่ ชื่อโครงการ จํานวนเงิน 

(บาท) 

องค์กร/กลุ่ม

ผู้รับผิดชอบ 

เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(ราย) 

เอกสารแนบ 

(ใส่เครื่องหมาย /ในข้อที่มี) 
เอกสารตัว

โครงการ 

แผนการ

ปฏิบัติงานและ

การใช้จ่ายเงิน 

รายงานผล

การจัดเวที

ชุมชน 

มติที่ประชุม

กลุ่ม/
องค์กร 

         

         

         

รวม (จํานวนโครงการ) (รวมเงิน)       
 
ทั้งนี้ได้แนบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ ศบกต. วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ.................. 

ลงชื่อ ...................................................ประธานคณะกรรมการฯ ศบกต. 
                   (                                 ) 
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แบบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ 
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  

อําเภอ ............................................... จังหวัด ....................................... 

วงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับการสนับสนุน.................................บาท (จํานวนตําบลx1,000,000 บาท) 

เสนอครั้งที่ ....../............ วันที่……...เดือน ...................... พ.ศ. ..........  จํานวน.................ศบกต. จํานวน..................โครงการ  รวมจํานวนเงิน........................................ บาท
วงเงินที่ขอรับการสนับสนุนสะสมรวมครั้งนี้ เป็นเงิน.................................................บาท มียอดวงเงินงบประมาณคงเหลือ................................................................บาท 

ที่ ชื่อ ศบกต. ชื่อ

โครงการ 

ประเภท

โครงการ 

ชื่อองค์กร

เกษตรกร

ที่ขอรับ 

จํานวน

เกษตรกร

ที่เข้าร่วม

โครงการ 

(ราย) 

งบประมาณ(บาท) 
ความสอดคล้อง 

(ใส่เครื่องหมาย / =ผ่าน หรือ X = ไม่ผ่าน) 

ผลการพิจารณา

กลั่นกรอง 

(มติ)  
ค่าวัสดุ 

 

ค่าจ้าง

แรงงาน 

 

จํานวน

รวม

เงิน 

 

จ้างแรงงาน
ในชุมชน 

สัดส่วนค่าจ้าง
แรงงาน  

ผ่าน
ความ

เห็นชอบ
จาก

ชุมชน 

มี
หน่วยงาน
รับรอง

ความเป็น
องค์กร 

การใช้
ประโยช

น์
ต่อเนื่อง 

โครงการ
ไม่ซ้ําซ้อน 

ดําเนิน 
การได้
ทันที 

เกณฑ์
มาตรฐาน
ค่าจ้าง
แรงงาน
และวัสดุ
อุปกรณ์ 

ความ
เหมาะสม

ของ
แผนงาน/

เงิน 

ความ
ครบถ้วน

ของ
เอกสาร
ประกอบ 

เห็นชอบ ปรับป

รุง/

แก้ไข 

ร้อยละ 

50 

ขึ้นไป 

ตั้งแต่

ร้อยละ 

30-49 

                      

                      

รวม                   

 
                         ลงชื่อ.................................................เลขานุการฯ                      ลงชื่อ..........................................................ประธานกรรมการฯ 
                               (                                     )                                           (                                        ) 
                            เกษตรอําเภอ..............................                                              นายอําเภอ....................................... 
หมายเหตุ กรณีแบบสรุปผลการพจิารณากลั่นกรองโครงการของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ มีจํานวนหลายแผ่น จะต้องให้ประธาน และเลขานุการ ลงนามเอกสารทุกแผ่น 
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แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด 
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  

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

วงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับการสนับสนุน...........................................................................บาท (จํานวนตําบลx1,000,000 บาท) 
เสนอครั้งที่ ....../............ วันที่……...เดือน ...................... พ.ศ. ..........  จํานวน.................ศบกต. จํานวน..................โครงการ  รวมจํานวนเงิน........................................ บาท 
วงเงินที่ขอรับการสนับสนุนสะสม รวมครั้งนี้ เป็นเงิน.................................................บาท มียอดวงเงินงบประมาณคงเหลือ................................................................บาท 

ที่ 

อําเภอ ศบกต. ชื่อโครงการ 
ประเภท

โครงการ 

จํานวน

เกษตรกรที่

เข้าร่วม

โครงการ 

(ราย) 

งบประมาณ (บาท) 
ประเด็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ 

 (ใส่เครื่องหมาย /) 
ผลการอนุมัติ 

ค่าจ้าง

วัสดุ 

 

ค่าจ้าง

แรงงาน 

 

จํานว

นรวม

เงิน 

 

จ้างแรงงานในชมุชน 

สัดส่วนค่าจ้าง

แรงงาน 

ผ่านความเห็นชอบจากชุมชน 

มีหน่วยงานรับรองความเป็นองคก์ร 

การใช้ประโยชน์ตอ่เนื่อง 

โครงการไม่ซ้ําซ้อน 

ดําเนิน การได้ทันที 

เกณ
ฑ์มาตรฐานค่าจ้างแรงงานและวัสดุ

อุปกรณ์
 

ความเหมาะสมของแผนงาน/เงิน 

ความครบถ้วนของเอกสารประกอบ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ ร้อยละ 5
0
 

ขึ้น
ไป

 

ร้อยละ 5
0
 

ขึ้น
ไป

 

                      

     

 

                 

รวม                      

ลงชื่อ ................................................ เลขานุการฯ                   ลงชื่อ ................................................ ประธานคณะกรรมการฯ 
                              (              )                                           (                                  )                                                                               
                 เกษตรจังหวัด .........................................                                ผู้ว่าราชการจังหวัด................................... 
หมายเหตุ กรณีแบบสรุปผลการพจิารณากลั่นกรองโครงการของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ มีจํานวนหลายแผ่น จะต้องให้ประธาน และเลขานุการ ลงนามเอกสารทุกแผ่น 
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(แบบบันทึกข้อตกลง ระหว่างสํานักงานเกษตรจังหวัด กับ ศบกต.) 
บันทึกข้อตกลง 

การขอรับเงินอุดหนุนจากสํานักงานเกษตรจังหวัด.................... 
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

…………………………… 

บันทึกข้อตกลงนี้จัดทําข้ึน   ณ ...............................................................................................
เม่ือวันท่ี ............. เดือน ........................ พ.ศ. .........................ระหว่าง..............................................................
ตําแหน่ง  ............................................ในฐานะ....................................................................................................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้สนับสนุนงบประมาณ” ฝ่ายหนึ่ง กับ..................................................................................  
ตําแหน่ง ...............................................ในฐานะ.................................................................................................  
ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ” อีกฝ่ายหนึ่ง 

รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณ 

๑. จํานวนโครงการของชุมชนท่ีขอรับการสนับสนุน.....................................................โครงการ  

 1.1 ชื่อโครงการ……………………………………………………………….……………………….……
ชื่อกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร........................................................................................................... 
งบประมาณ ค่าแรงงาน.............................บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์...........................................บาท
งบประมาณรวม..........................................บาท 

 1.2 ชื่อโครงการ………………………………………………………………………....……………….……
ชื่อกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร.............................................................................................................
งบประมาณ ค่าแรงงาน.............................บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์...........................................บาท
งบประมาณรวม..........................................บาท 

2. รวมงบประมาณจํานวน...........โครงการ เป็นเงินท้ังสิ้น....................................................บาท 

เพ่ือเป็นข้อตกลงในการดําเนินโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ท้ังสองฝ่ายจึงทํา
บันทึกข้อตกลงข้ึน  สาระสําคัญมีดังนี้ 

  ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  ตกลงจะปฏิบัติภายใต้เง่ือนไขดังนี้ 

   (๑)  หลังได้รับเงินจากโครงการ จะดําเนินโครงการให้เป็นไปวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  

ผู้สนับสนุนงบประมาณ จ่ายเงินให้ ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  โดยเขียนเชค็
สั่งจ่ายขดีฆ่าคาํว่า “หรือผูถ้อื” ออก และขีดคร่อม   

(๒) ในการดําเนินโครงการตามข้อ (๑) จะถือปฏิบัติตามระเบียบ / ประกาศ / คําสั่ง 
ของคณะกรรมการบริหารโครงการท่ีเกี่ยวข้องทุกฉบับ 
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   (๓)  หากไม่ดําเนินโครงการ  หรือดําเนินโครงการไม่เป็นไปตามข้อ  (๑)  ผู้ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณยินยอมรับผิดชําระเงินท่ีได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้วให้แก่ผู้สนับสนุนงบประมาณ โดย
ผู้สนับสนุนงบประมาณมิต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใด  

หากผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่ชําระเงินท่ีได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว 
ผู้สนับสนุนงบประมาณสามารถดําเนินคดีได้ตามกฎหมาย 

(๔) เม่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจะรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้สนับสนุนงบประมาณทราบ และหากมีเงินเหลือจ่ายจะ
ส่งคืนให้ผู้สนับสนุนงบประมาณ โดยการโอนเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารของ ผู้สนับสนุนงบประมาณ              
ช่ือบัญชี............................................................เลขท่ีบัญชี............................................................................
ภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

บันทึกข้อตกลงนี้ทําข้ึนสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  และถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

ท้ังสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจเนื้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน  

 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
     (                                   ) 
ประธานศบกต.................................. 
 
(ลงชื่อ)..........................................ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
    (                                    ) 
กรรมการศบกต.............................. 
 
(ลงชื่อ)...........................................ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
    (                                    ) 
กรรมการศบกต.............................. 
 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้สนับสนุนงบประมาณ 
     (                                   ) 
เกษตรจังหวัด.................................. 
 
(ลงชื่อ).......................................... พยาน 
    (                                    ) 
 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 
(ลงชื่อ)...........................................พยาน 
    (                                    ) 
        หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
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(แบบสัญญายืมเงินระหว่าง กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร กับ ศบกต.) 
สัญญายืมเงิน 

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

…………………………… 

สัญญาฉบับนี้จัดทําข้ึน   ณ   .................................................................................................. 
เม่ือวันท่ี ............. เดือน ........................ พ.ศ. ......................   ระหว่าง ............................................................
ตําแหน่ง  ............................................ในฐานะ....................................................................................................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้ยืม” ฝ่ายหนึ่ง กับ .........................................................ตําแหน่ง ....................................
ในฐานะ................................................. ต่อไปนี้เรียกว่า “ผูยื้ม” อีกฝ่ายหนึ่ง 

รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณ 

๑)  ชื่อโครงการ........................................................................................................................... 

๒)  กลุ่มเป้าหมาย........................................................................................................................
๓)  กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ................................................................................................... 

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

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

๔) งบประมาณ ................................................................................................................ บาท   

 

เพ่ือเป็นข้อตกลงในการดําเนินโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ท้ังสองฝ่ายจึงทํา
สัญญาข้ึน โดยมีสาระสําคัญมีดังนี้ 

  ผู้ยืม ตกลงจะปฏิบัติภายใต้เง่ือนไขดังนี้ 

   (๑)  หลังได้รับเงิน จะดําเนินโครงการให้เป็นไปวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  แผนปฏิบัติ
งานและการใช้จ่ายเงินโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

(๑.๑) ค่าแรงงาน จํานวนเงิน..................................................................................บาท 

(๑.2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ จํานวนเงิน...........................................................................บาท 

 

โดยผู้ให้ยืมจะนําเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยืม           
ชื่อบัญชี...........................................................................................เลขท่ีบัญชี........................................................ 

   (๒) ในการดําเนินโครงการตามข้อ (๑)  จะถือปฏิบัติตามระเบียบ / ประกาศ / คําสั่ง 
ท่ีเกี่ยวข้องทุกฉบับ 

   (๓)  หากไม่ดําเนินโครงการ  หรือดําเนินโครงการไม่เป็นไปตามข้อ  (๑)  ผู้ยืมยินยอม
รับผิดชําระเงินท่ีได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้วให้แก่ผู้ให้ยืม โดยผู้ให้ยืมมิต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่
อย่างใด  
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หากผู้ยืมไม่ชําระเงินท่ีได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว รวมท้ังค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
ให้แก่ผู้ให้ยืม ผู้ยืมยินยอมเสียดอกเบ้ียตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนดนับแต่วันท่ีได้รับเงินไปจากผู้ให้ยืม รวมท้ัง
ยินยอมให้ผู้ให้ยืมดําเนินคดีได้ตามกฎหมาย 

(๔) เม่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ยืมจะรายงาน
ผลการดําเนินงานให้ผู้ให้ยืมทราบ พร้อมส่งเอกสารการใช้เงิน ภายใน 10 วัน และหากมีเงินเหลือจ่ายจะส่งคืน
โดยการนําฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้ยืม ชื่อบัญชี
.......................................................................................เลขท่ีบัญชี.............................................................ภายใน 
10 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ    

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึนสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  และถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

ท้ังสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจเนื้อความตามสัญญานี้โดยตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน  

(ลงชื่อ)..........................................ผู้ยืม 
     (                                   ) 
ประธานกลุ่มเกษตรกร.............................. 
 
(ลงชื่อ)..........................................ผู้ยืม 
    (                                    ) 
กรรมการกลุ่มเกษตรกร............................ 
 
(ลงชื่อ)...........................................ผู้ยืม 
    (                                    ) 
กรรมการกลุ่มเกษตรกร............................ 
 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้ให้ยืม 
     (                                   ) 
ประธานศบกต................................... 
 
(ลงชื่อ)..........................................พยาน 
    (                                    ) 
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร.............................. 
 
(ลงชื่อ)...........................................พยาน 
    (                                    ) 
ตัวแทนศบกต............................... 
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(ตัวอย่างแบบการขอใช้ท่ีสาธารณะ) 
การขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ต่อนายอําเภอ 

ท่ีอยู่ กรมส่งเสริมการเกษตร 

วันท่ี...........เดือน....................พ.ศ 2558 

เรื่องขอใช้ท่ีสาธารณะประโยชน์ 

เรียน  นายอําเภอ....................................จังหวัด.................................. 

ข้าพเจ้า…...............................................ในฐานะผู้รับมอบอํานาจจาก……............................ 

อายุ……...............ปี สัญชาติ…...............อยู่บ้านเลขท่ี................…หมู่ท่ี..................  ซอย...............................  
ถนน...................................   ตําบล/แขวง ......................................  อําเภอ/เขต........................................... 
จังหวัด ……...............................รหัสไปรษณีย์.................................   โทรศัพท์........................................     
โทรสาร.................................................. 

๑.มีความประสงค์จะในการใช้ท่ีสาธารณะประโยชน์ดังนี้ 

มีความประสงค์จะในการใช้ท่ีสาธารณะประโยชน์ประจําตําบล เพ่ือใช้ในโครงการสร้างรายได้และ
พัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์สร้างรายได้ และพัฒนาโครงการ
พ้ืนฐานทางการเกษตร โดยทางกลุ่มมุ่งจัดกิจกรรมจัดการแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรของชุมชน เพ่ือในภาวะขาด
แคลนน้ํา ชุมชนจะได้มีน้ําสํารองใช ้                                                                                                                                                                                . 

๒. การขอใช้งานและพ้ืนท่ีท่ีใช้ 

ทางกลุ่มเกษตรกรโดยมติท่ีประชุมหมู่บ้าน ขอใช้งานท่ีสาธารณประโยชน์ประจําตําบล ในด้านทิศ
ตะวันออกของหมู่ท่ี1 บ้านหนองดี ซึ่งมีเนื้อท่ีประมาณ 100 ตารางวาเศษ  โดยทางกลุ่มเกษตรกรต้องการขุด
ลอกท่ีดินดังกล่าวเพ่ือเป็นทางน้ําไหลไปสู่อ่างเก็บน้ํา                                                                   ..... 

๓. ระยะเวลาการใช้ ตั้งแต่วันท่ี 01 มิถุนายน 2558  ถึง  30 สิงหาคม 2558 

๔. ตัวแทนผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบในการใช้พ้ืนท่ี 

     นายส่งเสริม   รักการเกษตร 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและอนุมัติ 

ขอแสดงความนับถือ 
                                         
…...............................................……. 
     (นายส่งเสริม   รักการเกษตร) 

                                                                         ผู้รับผิดชอบโครงการ 

*แนบหนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประชาชนผู้ย่ืนคําขอ 
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(แบบตัวอย่างหนังสือยินยอมให้เข้าทําประโยชน์ในท่ีดิน)   

หนังสือยินยอมให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน 

เขียนท่ี กรมส่งเสริมการเกษตร 
        วันท่ี..........เดือน...............พ.ศ. 2558 

  โดยหนังสือฉบับนี้ (เจ้าของท่ีดิน) ข้าพเจ้า นายเกษตรกร    รักประโยชน์        อายุ  50 ปี   
เลขบัตรประจําตัวประชาชน  000000000000  เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย อยู่บ้านเลขท่ี  111       
หมู่ท่ี    1   ถนน   -   ตรอก/ซอย    -    ตําบล   ลาดยาว   อําเภอ   บางเขน จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์  00000 

ได้ยินยอมให้ กลุ่มเกษตรกรส่งเสริมรักน้ํา ท่ีตั้งกลุ่มหมู่บ้าน หนองดี อยู่บ้านเลขท่ี 1 หมู่ท่ี 2
ถนน - ตรอก/ซอย - ตําบล หนองดี  อําเภอ รักษ์น้ํา    จังหวัด เลย รหัสไปรษณีย์ 00000 
  เข้าทําประโยชน์ในเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรแก่ชุมชน
เพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 
     ๑. สร้างโรงเรือนเพ่ือปลูกเห็ดจํานวน........-..........บ่อ เนื้อท่ี..........2........ไร ่
ในท้องท่ี หมู่ท่ี................... ตาํบล........................................อําเภอ.................................จงัหวัด.......................... 
เอกสารแสดงสิทธิใช้ท่ีดินประเภท น.ส.3 ก ระวาง..............................เลขท่ี.......................... 
พ้ืนท่ีดินตามเอกสารสิทธิ์รวมพ้ืนท่ี.........................ไร ่
                         ๒. การยินยอมตามหนังสือฉบับนี้มีกําหนดระยะเวลา 5 ปี 
                         ๓. ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความท้ังหมดข้างต้นเป็นความจริง  หากข้อความเป็นเท็จ 
ข้าพเจ้ายอมรับผิดทางกฎหมายทุกประการ 

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

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

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

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

 

หมายเหตุ แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้ให้ความยินยอม และสําเนากรรมสิทธิ์ท่ีดินมาด้วย 

สคส.09 
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แนวทางการดําเนินการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินประเภทต่างๆ 

๑.ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 

ผู้ขอใช้จะต้องย่ืนคําขอต่อนายอําเภอท้องท่ีเพ่ือพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติลักษณะการ
ปกครองท้องท่ี พระพุทธศักราช 2457 

๒.ที่ราชพัสดุ 

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้ย่ืนคําขอใช้ต่อสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี เม่ือได้รับความ
ยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วให้ทําความตกลงกับกรมธนารักษ์และให้เข้าใช้ประโยชน์ในท่ีดินราชพัสดุได้
เม่ือได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว 

๓.ที่ดินในเขตปฏิรูป  

ผู้ท่ีประสงค์จะขออนุญาตใช้ท่ีดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปท่ีดินให้ย่ืนคํา
ขอท่ีสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด(ส.ป.ก.จังหวัด) ท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่ตามแบบท่ีส.ป.ก.จังหวัดกําหนด ตาม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

4.ที่ดินเอกชน 

 ย่ืนขอความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองเป็นรายกรณีไป 
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แบบใบสําคัญรับเงิน 

ท่ี................................................... 

                                                                                         (ส่วนราชการเป็นผู้ให้) 
 

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

  ข้าพเจ้า.........................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................................................. 
ถนน..............................ตําบล.....................................อําเภอ...................................จงัหวดั.................................
ได้รับเงินจาก............................................................................กระทรวง..............................................................
ดังรายการต่อไปนี้ 
 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 

บาท ส.ต. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รวม (บาท)   
 
     

จํานวนเงิน                                                                   
 
 

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

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

สคส.10 
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รายงานการรับ - จ่ายเงิน 

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
สํานักงานเกษตรจังหวัด ............................................................. 

ณ วันที่................................................. 
 
 
 

หน่วย : บาท 

รายรับ : 
รับเงินจากศบกต.  xx  

รับดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร xx  xx 

รายจ่าย : 
ส่งเงินคืนกรมส่งเสริมการเกษตร   xx 

เงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันที่.........................................  xx 

หมายเหตุ : ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารของสํานักงานเกษตรจังหวัด ต้องนําส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 

  ช่ือบัญชีเงินฝากธนาคาร......................................................เลขที่บัญชี......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สคส.11 
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องค์ประกอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล 

คําแนะนําการจัดเวทีชุมชน 

และตัวอย่างการจัดทําวาระประชุม 
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องค์ประกอบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล 

 ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนยีประจําตําบล (ศบกต.) ประกอบด้วย ท่ีทําการศูนย์ข้อมูล คณะกรรมการบริหาร 
แผนพัฒนาการเกษตรของตําบล จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือจุดสาธิตการเกษตร และสมาชิก มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ที่ทําการศูนย์ จัดตั้งข้ึนเพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลการเกษตร และศูนย์กลางในการให้บริการด้านการเกษตรของ
ชุมชน มิใช่จัดตั้งหน่วยงานข้ึนใหม่ จึงใช้อาคารสถานท่ีท่ีมีอยู่แล้วในชุมชน ปกติจะขอใช้สถานท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล (อบต.) เป็นหลัก ซึ่งจะเป็นท่ีประชุมชี้แจงบทบาทภารกิจการแก้ไขปัญหา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้
คําปรึกษา คําแนะนําการเกษตรตลอดจนข่าวสารการเกษตรในชุมชน 
 2. ข้อมูล เป็นข้อมูลด้านการเกษตรของท้ังตําบล มีองค์ประกอบเป็นหมู่บ้าน มีท้ังข้อมูลด้านกายภาพ (ดิน
,น้ํา) ด้านชีวภาพ (สภาพการผลิต,เทคโนโลยี ฯล) ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม เพ่ืออธิบายศักยภาพของพ้ืนท่ีและ
ชุมชนในตําบล ซึ่งอาจจะจัดทําในรูปแผนท่ี แฟ้มข้อมูล (ตามมาตรฐานข้อมูลประจําตําบล) 
 3. คณะกรรมการบริหาร ศบกต. คณะกรรมการบริหาร ศบกต. เป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และภาคประชาชนท่ีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา เพ่ือทําหน้าท่ี
บริหาร ศบกต. 
 3.1 การคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ได้มาจากการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งแต่งตั้ง
โดยนายอําเภอ ประกอบด้วย 
 1) เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร จํานวน 1 คน 
 2) ผู้แทนอปท. จํานวน 1 คน 
 3) กํานัน จํานวน 1 คน 
 4) ผู้แทนสถาบันเกษตรกร จํานวน 2 คน 
 3.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร ศบกต. มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 16 คน เป็นอย่างน้อย 
นายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย  
 1) ผู้แทน อปท. จํานวน 1 คน 
 2) ผู้แทนสถาบันเกษตรกรหรือกลุ่มอาชีพการเกษตรในตําบล โดยพิจารณาจากสถาบัน หรือกลุ่ม
อาชีพท่ีมีการดําเนินกิจกรรมมากไปหาน้อย รวมแล้วไม่เกิน 2 คน 
 3) อาสาสมัครเกษตรท่ีมีอยู่ในตําบลจํานวน 1-4 คน และหากไม่มี ให้คัดเลือกผู้แทนตามข้อ 1)  2) 
หรือ 4) แทน 
 4) ผู้แทนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน โดยพิจารณาจากหมู่บ้านท่ีมีกิจกรรมการเกษตรมากไปหาน้อย 
 ๕) ประธานกรรมการ จะต้องได้รับการคัดเลือกจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต. โดยมีองค์
ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  
 6) เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบตําบลเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง 
 ๗) ผู้ช่วยเลขานุการเป็นพนักงานส่วนท้องถ่ิน (อบต. เทศบาล ตําบล/เทศบาล) 
 ๘) หากหมู่บ้านใดมีผู้แทนในข้อ 1) 2) หรือ 3) อยู่แล้ว ไม่ต้องคัดเลือกผู้แทนของหมู่บ้านนั้น 
ท้ังนี้ อํานาจและหน้าท่ีของ ศบกต. ศึกษาได้จากคู่มือการดําเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจํา
ตําบล (ศบกต.) พ.ศ. 2552 
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คําแนะนําในการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทําโครงการ 
ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) 

 
1. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ 

1.1 เตรียมข้อมูลด้านกายภาย ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรของ
ตําบลเป้าหมาย และประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นักวิชาการ ปราชญ์ และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร เข้า
ร่วมเวทีชุมชนเพ่ือนําเสนอข้อมูล องค์ความรู้ในเชิงพ้ืนท่ีต่อชุมชน ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการเขียน
แผนงานโครงการของชุมชน/องค์กรในพ้ืนท่ี (เสนอข้อมูลในรูปเชิงแผนท่ี) 

1.2 แจ้ง ศบกต. เตรียมการด้านข้อมูลชุมชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย โดยแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น อปท. 
องค์กรเกษตรกร กลุ่มอาชีพทราบ เข้าร่วมเวทีตามแผนการจัด (กรณีท่ีตําบลใดไม่มี ศบกต. ให้สํานักงานเกษตร
อําเภอร่วมกับ อปท. เสนอตั้ง ศบกต./ท่ีทําการ และคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ตามคู่มือการดําเนินงาน 
ศบกต. ของกรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2552) 
 
2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) 
 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต. เพ่ือเตรียมการดําเนินการจัดเวทีชุมชน ในพ้ืนท่ีเกษตร
ของหมู่บ้าน และตําบล กําหนดวันประชาคมให้ชัดเจน เพ่ือรวบรวมโครงการท่ีเกิดจากความต้องการของชุมชน 
และเป็นไปตามเกณฑ์โครงการ โดย 

2.1 ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว/แจ้ง อปท./กํานันและผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้เกษตรกร และ
ผู้เกี่ยวข้องในชุมชนทราบ เพ่ือเตรียมข้อมูลร่วมจัดเวทีชุมชน 

2.2 ประสานงานสํานักงานเกษตรอําเภอขอรับการสนับสนุนนักวิชาการเกษตร ผู้รู้ จากหน่วยงาน/ 
องค์กรต่างๆ มาเสนอข้อมูล และให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนตามกําหนดการ (ควรนําเสนอข้อมูลในเชิงแผนท่ี) 

2.3 การดําเนินการจัดเวทีชุมชนเพ่ือรวบรวมปัญหา และความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ควรมีการ
กําหนดบทบาทของคณะกรรมการ ศบกต. ให้ชัดเจน 

- เลขานุการ ศบกต. และพัฒนากร ควรเป็นวิทยากรกระบวนการในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
จากปัญหาและความต้องการของชุมชนจัดทําเป็นงานกิจกรรม และนําเสนอข้อมูลพ้ืนฐานของ
ชุมชนในรูปแผนท่ีท้ังด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการพัฒนาด้นการเกษตร
ของตําบล 

- ผู้ช่วยเลขานุการ ศบกต. ควรเป็นผู้จดบันทึกข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอต่าง ๆ แล้วสรุปผลการ
จัดเวที (ตามแบบฟอร์ม) 

- นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รู้ ปราชญ์ ผู้ชํานาญการต่างๆ จากหน่วยงาน
ราชการและองค์กรต่าง ๆ เป็นผู้นําเสนอข้อมูลวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน (ไม่ชี้นําโครงการแต่ควรเป็นทางเลือกให้เกษตรกรตัดสินใจ) 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครเกษตร อปท. ผู้นําหมู่บ้าน องค์กรเกษตรกร 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน ฯลฯ เป็นผู้นําเสนอข้อมูลและปัญหาของชุมชน ร่วมวิเคราะห์
เพ่ือจัดทําโครงการท่ีเป็นตามความต้องการของชุมชนตามมติในเวทีชุมชน เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร ศบกต. 
วิธีการนําเสนอข้อมูลในเวทีชุมชน ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูล ความเห็น การ

วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบย่ังยืนในระยะยาว 
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อนึ่งการนําเสนอข้อมูลของเกษตรกรในชุมชน ควรให้เกษตรกรวาดหรือเขียนลงในกระดาษท่ีลอก
ลงแผนท่ีหลักของหมู่บ้าน ตําบล (Mapping) เขตปกครอง หรือแผนท่ีทหาร เพ่ือให้ทุกคนในเวทีได้เข้าใจข้อมูล
และเห็นปัญหาของชุมชนร่วมกัน 

 2.4 ดําเนินการจัดเวทีระดับตําบล ศบกต. เชิญผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้แทน
กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ฯลฯ ท่ีเสนอแผนงานโครงการจากเวทีชุมชน และผู้รู้ นักวิชาการ ผู้ชํานาญการ
จากองค์กร/หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานโครงการ มาจัดทําประชาคมโครงการในภาพรวม ทําการ
วิพากษ์แผน/โครงการแต่ละหมู่บ้านสรุปเป็นภาพรวมของตําบล เรียงลําดับความสําคัญโครงการ โดยพิจารณาจาก 

2.4.1 โครงการเป็นไปตามเกณฑ์ของโครงการ 
2.4.2 เป็นการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของชุมชนส่วนใหญ่ของตําบล 
2.4.3 โครงการ/กิจกรรม มีความสมบูรณ์ มีรายละเอียดการดําเนินงาน แผนปฏิบัติงาน แผนการใช้

จ่ายเงิน 
2.4.4 ความเป็นไปได้ของโครงการท่ีจะดําเนินการในชุมชน โดยชุมชน (ความยุ่งยาก ซ้ําซ้อน 

ความสามารถของชุมชน/องค์กรท่ีขอรับการสนับสนุน) 
2.4.5 ผลตอบแทนคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อชุมชนส่วนใหญ่ 
2.4.6 ความสามารถในการดําเนินการขององค์การท่ีขอรับการสนับสนุนให้มีความย่ังยืน โดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

บทบาทวิทยากรกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลของ ศบกต. 
ในการจัดเวทีชุมชนเพ่ือจัดทําโครงการ/กิจกรรม ของแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบลของ ศบกต. 

เลขานุการ ศบกต. ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรของสํานักงานเกษตรอําเภอ จะทําหน้าท่ีเป็นวิทยากร
กระบวนกร โดยมีผู้ช่วยเลขานุการ ศบกต. ท่ีมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ร่วมดําเนินการ โดยมี
บทบาท ดังนี้ 

1. ดําเนินการจัดเวที/จัดประชุมแบบมีส่วนร่วม 
2. เป็นผู้ให้ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับสภาพการเกษตร/นโยบาย  โครงการรัฐ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้

ชุมชน สร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของ 
3. กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดหรือแบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มปัญหา 
4. เป็นผู้เปิดประเด็น – จับประเด็น สรุปประเด็นการอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
5. เป็นพ่ีเลี้ยง – ท่ีปรึกษา 
6. ผู้ประสานงาน/เชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่มอาชีพ องค์กรเกษตร กลุ่มปัญหาท่ีมีความคิด

แตกต่างกัน เพ่ือให้เป็นไปในทิศทาง/เป้าหมายเดียวกัน 
7. ควบคุมเวลา/สถานการณ์ให้เหมาะสม 
8. สร้างบรรยากาศในการประชุมให้เป็นกันเอง ให้เกียรติ์ ให้โอกาสซึ่งกันและกัน 
9. จัดทํารายงาน 
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(ตัวอย่างรูปแบบการจัดเวทีชุมชน) 
 
1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์ 
 
2. ผู้เข้าร่วมเวที 

ตัวอย่าง ในการจัดเวทีชุมชน วันท่ี ................เดือน.......................พ.ศ....................................  
มีผู้เข้าร่วมจํานวน.... คน ประกอบด้วย  
 
• ผู้นําท้องท่ี ระดับตําบล และหมู่บ้าน  � ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
� คณะกรรมการบริหาร ศบกต.   � ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 
� อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)   � ปราชญ์/ผู้รู้  
 � เกษตรกร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   � หน่วยงานทหารในพ้ืนท่ี 

• หน่วยงานกระทรวงมหาดไทยในพ้ืนท่ี  � หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนท่ี 
• หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม  

 
3. วิธีการจัดเวที 

• การกล่าวต้อนรับ 
• การนําเสนอข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ข้อมูลกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน 
• การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ/กิจกรรมให้ชุมชนระดมความคิดเห็น และนําเสนอข้อมูล

ในท่ีประชุม โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมให้มากท่ีสุดตัวอย่างเช่น การตั้งคําถาม ดังนี้ 
คําถามท่ี 1. กิจกรรม/การดําเนินชีวิตท่ีผ่านมาของชุมชน 
คําถามท่ี 2. อุปสรรค/ปัญหาท่ีผ่านมาของชุมชน แนวทางการแก้ไข หรือพัฒนา 
คําถามท่ี 3. สิ่งท่ีเป็นศักยภาพของชุมชนหรือสิ่งท่ีชุมชนภูมิใจ รวมถึงสิ่งท่ีชุมชนคาดหวัง 

• การประมวล สรุปผลมติท่ีประชุม 
• การวางแผนการดําเนินงาน 
• รายงานผลสรุปการจัดเวทีตามแบบ 

- เรื่องเพ่ือทราบ/วัตถุประสงค์ 
- การนําเสนอข้อมูลของผู้ร่วมจัดเวที และข้อเสนอตามความต้องการของชุมชน 
- ข้อสรุปผลการจัดเวที  
- มติท่ีประชุม มอบหมายผู้รับผิดชอบ/กลุ่มในการดําเนินงาน 
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4. ลงลายมือช่ือผู้เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน  
รายชื่อผู้เข้าร่วมเวทีชุมชน ต........................... อ................................... จ........................................... 
วันท่ี......................................................................ณ ........................................................................... 
ที่ ช่ือ-สกุล หมายเลขบัตร

ประชาชน 
องค์กร/ที่อยู่ โทรศัพท์ ลายเซ็น 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล.......................................................................... 
อําเภอ.................................... จังหวัด.............................. 
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 (ตัวอย่างการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร) 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร......................................................................................................... 

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

ครั้งท่ี....../..............วันท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. ............. เวลา ................................. 
ณ .......................................................... 

ผู้เข้าประชุม (แนบรายช่ือ-สุกล ตัวบรรจงพร้อมลายเซ็น) 
 1…………………………… 
 2…………………………… 
 ฯลฯ 

เริ่มประชุมเวลา ................ น. 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือทราบ 
  2.1 ชี้แจงโครงการ  
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี) 
วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1 การจัดทําโครงการเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ (ให้ครอบคลุมเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการโครงการฯท้ังหมด) เช่น 

4.1.1 การเขียนโครงการ และจัดทํารายละเอียดกิจกรรมโครงการ และงบประมาณ 
มติท่ีประชุม  

4.1.2 การบริหารจัดการโครงการของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 
(การมอบอํานาจทางนิติกรรม ลงนามเสนอโครงการ/การเปิดสมุดบัญชีธนาคารรองรับเงินอุดหนุน/
มอบหมายผู้เปิดบัญชี – ลงนามถอนเงิน/การลงนามยืมเงิน/การทําบัญชีรับ – จ่าย/ หลักฐานการ
เบิกจ่าย) 

มติท่ีประชุม 
4.1.3 แผนการบริหารจัดการโครงการให้มีความต่อเนื่อง และย่ังยืน 

มติท่ีประชุม 
 4.2 ………………………………… 
วาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
เลิกประชุมเวลา ................................... น. 
 
 
 
 
 

  ลงนาม        ลงนาม   
(         )     (     ) 
ผู้จดรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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(ตัวอย่างการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ ศบกต.) 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) 
ตําบล.................................อําเภอ..................................จังหวัด........................................ 

ครั้งท่ี....../..............วันท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. ............. เวลา ................................. 
ณ .......................................................... 

ผู้เข้าประชุม (แนบรายช่ือ-สุกล ตัวบรรจง หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมลายเซ็น) 
 1…………………………… 
 2…………………………… 
 ฯลฯ 

เริ่มประชุมเวลา ................ น. 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี) 
วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1 การจัดทําโครงการเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ 
4.1.1 การประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเข้าร่วมเวทีจัดทําโครงการ/วิธีการประชาสัมพันธ์/สื่อ 

ช่องทางประชาสัมพันธ์/ ผู้รับผิดชอบ 
มติท่ีประชุม 

4.1.2 การจัดทําเวทีชุมชนระดับหมู่บ้าน/ตําบล 
(การเตรียมการ/การเชิญผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม/การนําเสนอข้อมูล แผนการปฏิบัติงาน/กําหนดการ

จัดเวทีแต่ละวัน และผู้รับผิดชอบ/การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดเวทีท่ีได้รับงบสนับสนุนจากจังหวัด) 
มติท่ีประชุม 

4.1.3 การขอรับการสนับสนุนโครงการ 
- การเขียนโครงการรายละเอียดสมบูรณ์ของชุมชน 
- การพิจารณาโครงการของชุมชน สรุปเป็นภาพรวมของตําบล 

มติท่ีประชุม 
4.1.4 การบริหารจัดการโครงการของ ศบกต. 
- การมอบอํานาจทางนิติกรรม การลงนามเสนอโครงการของ การเปิดสมุดบัญชีธนาคารรองรับเงิน

อุดหนุน/มอบหมายผู้เปิดบัญชี – ลงนามถอนเงิน การลงนามบันทึกข้อตกลง สัญญายืมเงิน การทํา
บัญชีรับ – จ่าย การติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ฯลฯ) 

มติท่ีประชุม 
 4.2 ………………………………… 
วาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
เลิกประชุมเวลา ................................... น. 

  ลงนาม        ลงนาม   
(         )     (     ) 
ผู้จดรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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(ตัวอย่างการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ) 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเอบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับอําเภอ 
อําเภอ..................................จงัหวัด........................................ 

ครั้งท่ี....../..............วันท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. ............. เวลา ................................. 
ณ .......................................................... 

ผู้เข้าประชุม (แนบรายช่ือ-สุกล ตัวบรรจงพร้อมลายเซ็น) 
 1…………………………… 
 2…………………………… 
 ฯลฯ 

เริ่มประชุมเวลา ................ น. 

 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือทราบ 
  2.1 ผลการการติดตามการดําเนินงาน 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี) 
วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1 พิจารณากลั่นกรองโครงการของชุมชน ตามท่ี ศบกต.เสนอ ดังเอกสารแนบ (แบบพิจารณา
โครงการสําหรับคกก.อําเภอ) จํานวนท้ังสิ้น..............โครงการ ประกอบด้วย 
 ศบกต........................................จํานวน....................โครงการ 

ศบกต........................................จํานวน....................โครงการ 
มติท่ีประชุม  
   4.2 ………………………………… 
 
วาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
เลิกประชุมเวลา ................................... น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ลงนาม        ลงนาม   
(         )     (     ) 
ผู้จดรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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(ตัวอย่างการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด) 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเอบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด 
จังหวัด........................................ 

ครั้งท่ี....../..............วันท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. ............. เวลา ................................. 
ณ .......................................................... 

ผู้เข้าประชุม (แนบรายช่ือ-สุกล ตัวบรรจงพร้อมลายเซ็น) 
 1…………………………… 
 2…………………………… 
 ฯลฯ 

เริ่มประชุมเวลา ................ น. 

 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือทราบ 
  2.1 ผลการการติดตามการดําเนินงาน 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี) 
วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1 พิจารณาอนุมัติโครงการของชุมชน ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอเสนอ 
ดังเอกสารแนบ (แบบพิจารณาโครงการสําหรับคกก.จังหวัด) จํานวนท้ังสิ้น..............โครงการ 
ประกอบด้วย 
 อําเภอ........................................จํานวน....................โครงการ 

อําเภอ........................................จํานวน....................โครงการ 
อําเภอ........................................จํานวน....................โครงการ 

มติท่ีประชุม  
   4.2 ………………………………… 
 
วาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
เลิกประชุมเวลา ................................... น. 
 
 
 
 
 
 
 

  ลงนาม        ลงนาม   
(         )     (     ) 
ผู้จดรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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สํานักงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เลขที่ 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Tel: 02-5614694 Fax: 02-5793798 

E-mail: Fundproject@doae.go.th 


