
คูมือโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายยอย เพือ่ประกอบอาชีพเสริม 

……………………  
 
1. หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณราคายางตกตํ่าอยางตอเนื่องต้ังแต ป 2556 เปนตนมา ซึ่งเปนระดับราคาท่ีตํ่ากวา
ตนทุนการผลิต ทําใหเกษตรกรรายยอยไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก ประกอบกับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 21 
ตุลาคม 2557 ไดมีมติใหรัฐบาลกําหนดมาตรการเพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางตามแนวทางพัฒนายางพารา 
ท้ังระบบ ท้ังมาตรการเรงดวนและมาตรการตอเนื่อง ซึ่งมีเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยจํานวนมาก มีรายไดลดลง 
ไมเพียงพอตอการดํารงชีพ จําเปนตองไดรับการชวยเหลือใหมีรายไดเพิ่มข้ึน โดยใหกรมสงเสริมการเกษตร 
 และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  ดําเนินงานตามมาตรการชวยเหลือเกษตรกรรายยอยท่ีมีเงินทุน 
ไมเพียงพอ ในการประกอบอาชีพเสริมดานการเกษตรตามศักยภาพของตนเองใหมีรายไดเพิ่มข้ึนเพียงพอตอการดํารง
ชีพ ท้ังนี้ ท่ีผานมาเกษตรกรผูปลูกยางจะมีรายไดจากยางพาราอยางเดียว เมื่อราคายางตกตํ่า มีรายไดไมเพียงพอ 
ตอการดํารองชีพ สงผลกระทบตอเศรษฐกิจในครัวเรือน จําเปนท่ีจะตองสนับสนุนกิจกรรมอาชีพเสริมดานการเกษตร
ตามศักยภาพของตนเอง เพื่อใหมีรายไดเพิ่มข้ึน รัฐบาลจึงไดใหการชวยเหลือสนับสนุนเงินทุนจากวงเงินสินเช่ือ 
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในการประกอบอาชีพเสริมดานการเกษตร ใหแกเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพเสริม กับกรมสงเสริมการเกษตร  
ใน 69 จังหวัด ไมนอยกวา 100,000 ครัวเรือน ต้ังแต ป 2557 – 2562 ฉะนั้น การพัฒนาและตอยอดกิจกรรม
อาชีพเปนแหลงเรียนรูตนแบบในการปรับเปล่ียนอาชีพหรือเปนอาชีพเสริมใหกับเกษตรกรชาวสวนยาง จึงมีความ
จําเปนท่ีตองสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร และดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในอาชีพตอไป 

2. วัตถุประสงค  
2.1 เพื่อพัฒนาและตอยอดเปนแหลงเรียนรูในการปรับเปล่ียนอาชีพหรือเปนอาชีพเสริม ท่ียั่งยืน  

มั่นคง สามารถนําไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนไดในอนาคต  
       2.2 เพื่อเปนตนแบบในการประกอบอาชีพเสริมดานการเกษตร ตามศักยภาพของตนเอง เปนการ 

เพิ่มรายไดใหเพียงพอตอการดํารงชีพ 

3. เปาหมาย/สถาท่ีดําเนินการ 
  เกษตรกรผูปลูกยางพาราท่ีเขารวมโครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายยอย 
เพื่อประกอบอาชีพเสริม ป 2557/2558 และไดรับการอนุมัติสินเช่ือจาก ธ.ก.ส. ในการประกอบอาชีพ
เสริมดานการเกษตรหรือท่ีเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร 48 จังหวัด ประกอบดวย ภาคเหนือ 7 จังหวัด ไดแก 
เชียงราย แพร นาน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ อุทัยธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ไดแก 
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร รอยเอ็ด กาฬสินธุ 
สกลนคร มุกดาหาร นครพนม หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ ขอนแกน เลย หนองบัวลําภู ภาคใต 13 จังหวัด 
ไดแก ชุมพร สุราษฎรธานี ระนอง พังงา กระบ่ี ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา นราธิวาส ยะลา 
ปตตานี ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ไดแก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด ภาคตะวันตก 4 จังหวัด 
ไดแก ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี กาญจนบุรี   
 
 
 
 



 

4. กิจกรรม/วิธีการดําเนินงาน 
4.1 ประชุมสัมมนาเจาหนาทีร่วมกับหนวยงานทีเ่กีย่วของ เชน  กยท. ธ.ก.ส เจาหนาท่ี

รับผิดชอบงานยางพาราท้ังระดับจังหวัดและระดับเขต และสวนกลาง 100 คน 2 วันๆ 1,300 บาท  

วิธีการดําเนินงาน 
จัดประชุมหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการชวยเหลือเกษตรกร.

ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อใหมีรายไดเพิ่มสามารถชําระหน้ีใหกับ ธ.ก.ส ไดตามกําหนดเวลา 
         4.2 พฒันาตอยอดการถายทอดความรูดานการเกษตร การผลติ การตลาด แกเกษตรกร

ชาวสวนยางทีประกอบอาชีพเสริม  4,000 ราย ๆ ละ 200 บาท 

                     วิธีการดําเนินงาน 
     1) คัดเลือกเกษตรกรท่ีปลูกยางพารา ท้ังท่ีไดรับเงินกูในการประกอบอาชีพเสริมดาน
การเกษตรหรือท่ีเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร และผูท่ีสนใจ เพื่อพัฒนาตอยอดกิจกรรมอาชีพเสริม เชน การลด
ตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต เพื่อใหมีรายไดเพิ่มข้ึนเพียงพอตอการดํารงชีพ 

   2) รวมกลุมกิจกรรมการผลิตและวางแผนตามกิจกรรมการผลิตตามศักยภาพของตนเอง  
   3) จัดทําหลักสูตรอบรม และแผนการอบรมรวมกัน 
   4) จัดเวทีอบรมใหความรู และแลกเปล่ียนเรียนรูตามแผนการผลิตรวมกัน 

     5) สรุปผล และประเมินผลการอบรม 
  4.3 พัฒนาศักยภาพการเช่ือมโยงเครือขายการผลิต การตลาด 4,000 ราย ๆ ละ 200 บาท 

วิธีการดําเนินงาน 
  1) คัดเลือกเกษตรกรท่ีสนใจประกอบอาชีพเสริมในสวนยาง เพื่อเพิ่มรายได 
  2 ) รวมกลุมเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม อยางนอย 

     3) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูในการวิเคราะหเพื่อจัดทําแผนและขับเคล่ือนการดําเนินงาน
กลุมและเครือขาย เนน การจัดผลผลิต การตลาด กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีมีความสนใจในการ
ประกอบอาชีพเสริม 

  4) จัดทําแผนการเช่ือมโยงเครือขายการผลิต และประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการ
สรางเครือขาย 
                        4.4 ประเมินผลการประกอบอาชีพเสริมของเกษตรกรรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน  กยท. 

ธ.ก.ส เจาหนาท่ีรับผิดชอบงานยางพาราท้ังระดับจังหวัดและระดับเขต และสวนกลาง 
วิธีการดําเนินงาน 

             1) เชิญหนวยงานท่ีเกี่ยวของวางแผนการประเมินเปนรายสาขาอาชีพ เนนการประเมินศักยภาพใน
การขําระหนี้ใหกับ ธ.ก.ส ไดทันตามกําหนดเวลา 

4.5 ติดตามการดําเนินงานใหคําแนะนํา และสรุปผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. แผนปฏิบัติงาน 
 

 
กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ป 2558 ป 2559 
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4.1 ประชุมสัมมนาเจาหนาทีร่วมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 100 คน 
 

 
 

           

4.2 พัฒนาตอยอดการถายทอดความรูดาน
การเกษตร การผลติ การตลาด แกเกษตรกร
ชาวสวนยางทีประกอบอาชีพเสริม   
4.3 พัฒนาศักยภาพการเช่ือมโยง
เครือขายการผลิต การตลาด 
4.4 ประเมินผลการประกอบอาชีพเสริมของ
เกษตรกรรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
4.5 ติดตามการดําเนินงานใหคําแนะนํา 
และสรุปผลโครงการ 
 

            

 
6. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต (output) 
เกษตรกรชาวสวนยางรายยอย ท่ีเขารวมโครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยเพื่อการ 

ประกอบอาชีพเสริม ใน 48จังหวัด ไดแลกเปล่ียนประสบการณเรียนรูกิจกรรมการประกอบอาชีพเสริมจาก
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเพื่อนําความรูและประสบการณไปพัฒนาตอยอดกิจกรรมของตนเอง  

ผลลัพธ (outcome) 
เกษตรกรชาวสวนยางรายยอย ท่ีเขารวมโครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยเพื่อการ 

ประกอบอาชีพเสริม รอยละ 70 สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึนเพียงพอตอการดํารง
ชีพ,มีความมั่นคงดานรายได มีความมั่นคงดานเศรษฐกิจ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
เกษตรกรชาวสวนยางรายยอย ท่ีเขารวมโครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยเพื่อการ 

ประกอบอาชีพเสริม ใน 48 จังหวัด มีการพัฒนาตอยอดอาชีพเสริม มีการเช่ือมโยงเครืขายทําใหมีรายได
เพิ่มข้ึน มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

7. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 
   1. นางมาลินี ยุวนานนท ตําแหนงผูอํานวยการกลุมสงเสริมยางพาราและปาลมน้ํามัน 
       โทรศัพท/โทรสาร 02 940 6123 
   2. นางสุริวัสสา  รัตนรักษติยา ตําแหนงนักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กลุมสงเสริมยางพาราและปาลม
น้ํามัน   โทรศัพท/โทรสาร 02 940 6123 
 
 



 
 
 
 
 
 

แผนผังการดําเนินการโครงการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ . 2560 
โครงการเกษตรกรชาวสวนยางพารารายยอยมีการประกอบอาชีพเสริม  

 

ปจจัยนําเขา (Input) 

1.1 ประชุมสัมมนาเจาหนาที่รวมกับ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน  กยท  ส เจาหนา
และระดับเขต และสวนกลาง  
100 8o 2 วันๆ 1 , 300 บาท  (จ) 
รวม 260,000 บาท 

 

1) ชี้แจง ทําความเขาใจกับเกษตรกร  
2) แลกเปลี่ยนแนวทางการชวยเหลือ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อให
สามารถชําระหน้ีใหกับ ธ.ก.ส. ไดตาม
กําหนดเวลา 

จุดเรียนรูตนแบบดานการเกษตรในการ
ประกอบอาชีพเสริม 200  จุด ใน 48 
จังหวัด ไดรับการพัฒนา 

จุดเรียนรูการประกอบอาชีพเสริม
ตนแบบที่มีการพัฒนาและมี
ประสิทธิภาพ 200 จุดเรียนรู 
 

กระบวนการหลัก (Process) ผลผลิตยอย (Output) ตัวช้ีวัด (Kpi) 

1.5 ติดตามใหคําแนะนําในการ
ดําเนินงานเชื่อมโยงเครือขาย ดาน
การตลาด ในการประกอบอาชีพเสริม
ระดับจัหวัด   48  จังหวัด  (สสจ)) รวม 
340,000 บาท 
 

1) คัดเลือกเกษตรกรที่ปลูกยางพารา 
2) รวมกลุมกิจกรรมการผลิตตามศักยภาพ  
3) จัดทําหลักสูตรอบรม และแผนการอบรม 
4) จัดเวทีอบรมใหความรู  
 

เกษตรกรชาวสวนยางรายยอย ที่ปลูกยางพารา 
ใน 48 จังหวัด มีองคความรูในการ
ประกอบอาชีพเสริมดานการเกษตรที่มี
ประสทิธิภาพและเปนตนแบบในการ
ประกอบอาชีพเสริม   

เกษตรกรชาวสวนยางรายยอย ที
ประกอบอาชีพเสริมมีแหลงเรียนรูการ
ประกอบอาชีพเสริมตนแบบที่สามารถ
นําไปปฏิบัติได 200 จุดเรียนรู 

เอกสารแนบท่ี 2 

ผลลพัธ ์

(Outcome) 

เกษตรกรชาวสวนยาง
รายยอย รอยละ 70 
สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดอยางถูกตอง ทําให
มีรายไดเพิ่มขึ้นเพียงพอ
ตอการดํารงชีพ,มีความ
มั่นคงดานมั่นคงดาน
เศรษฐกิจ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
 

 

ผลผลิต 

(Output) 
เกษตรกรชาวสวนยางราย
ยอย ที่ไดรบัสินเชื่อจาก
ธ.ก.ส. ใน 48 จังหวัด 
ไดเรียนรูการประกอบ
อาชีพจากกิจกรรมการ

ประกอบอาชีพเสริมละมี
การเชื่อมโยงการผลิต/
ตลาด  

1.2 พัฒนาตอยอดโดยการถายทอด
ความรูดานการเกษตร การผลิต การตลาด 
400 ราย ๆ ละ 200 บาท (จ) รวม 
800,000 บาท 

1.4 จัดเก็บขอมูล  ประเมินผลโครงการ  
และสรุปผลโครงการ  (สสจ/เขต) 400 จุดๆ

ละ 2,500 บาท รวม 800,000 บาท 

1) จัดทําแผนติดตาม และใหคําแนะนํา 
2) ใหคําแนะนําในการประกอบอาชีพเสริม และ
เชื่อมโยงประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

 

1) จัดเก็บขอมูล 
2) ประเมินผลโครงการ 
3) รายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

 

เกษตรกรชาวสวนยางรายยอย  
48 จังหวัด ไดรับการตอยอดความรูในการ
ประกอบอาชีพจากกิจกรรมอาชีพเสริม  

เอกสารประเมินโครงการดานการเกษตร
เพื่อประกอบอาชีพเสริม  1 เรื่อง 

เกษตร 4000 ราย ไดรับความรูเพิ่ม
ดานการลดตนทุนการผลิต การเพิ่ม
ผลผลิต ในการประกอบอาชีพเสริม  

เอกสารประเมินโครงการดานการเกษตร
เพื่อประกอบอาชีพเสริม  ที่นําไปใช
ประโยชนได1 เรื่อง 

1.3 พัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยง
เครือขายการผลิตและการตลาดด 400 0
ราย ๆ ละ 200 บาท (จ) รวม 
800,000 บาท 

1) คัดเลือกเกษตรกรที่ปลูกยางพารา 
2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  
3) จัดทําแผนการเชื่อมโยง 

 

เกษตรกรชาวสวนยางรายยอย  
48 จังหวัด ไดรับการพัฒนาการเชื่อมโยง
เครือขาในการประกอบอาชีพจากกิจกรรม
อาชีพเสริม  

เกษตร 4000 ราย ไดรับการ
พัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายการผลิต 
ในการประกอบอาชีพเสริม  
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