
 

แผนผังการด าเนินการโครงการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการส่งเสริมการผลิตพืชตระกลูถั่วเพื่อความมั่นคงดา้นอาหาร 

 

สญัลกัษณ์หน่วยงานด าเนินการ ก = สว่นกลาง, ศ = ศูนยป์ฏบิตักิาร, ข = เขต, จ = จงัหวดั 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 

1. พัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที ่
(จ านวน 50 คน 1,508,000 บาท) 
 

1. สัมมนา เร่ือง แนวทางการส่งเสริม 
การผลิตพืชตระกูลถัว่ฯ (ก) 
2. อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิต 
เมล็ดพันธุ์ฯ (ก) 
 
2. 
3. 

1. เจ้าหน้าที่ 50 คน มีความรู้ และ
ความเข้าใจในแนวทางการส่งเสริมฯ 
2. เจ้าหน้าที่ 50 คน มีความรู้ และ
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีการผลิตฯ 

1. จ านวนเจา้หน้าที่ที่มีความรู้ และ
ความเข้าใจในแนวทางการส่งเสริมฯ 
2. จ านวนเจา้หน้าที่ที่มีความรู้ และ
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีการผลิตฯ 
 

กระบวนการหลัก (Process) ผลผลิตย่อย (Output) ตัวชี้วัด (Kpi) 

2. พัฒนาเกษตรกรศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ 
( จ านวน 213 ศูนย์ 12,628,400 บาท 

1. ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร (จ,อ) 
2. จัดท าแปลงเรียนรู้ฯ ปี 61 (จ,อ) 
3. จัดท าแปลงส่งเสริมฯ ปี 61 (จ,อ) 
4. จัดท าแปลงส่งเสริมฯ ปี 59 - 60 (จ,อ) 
5. บันทึกกิจกรรมแปลง (จ,อ) 
 

1. เกษตรกร  4,260 ราย ได้รับความรู้ฯ 
2. มีแปลงเรียนรู้ฯ ปี 61    1,025 ไร ่
3. มีแปลงส่งเสริมฯ ปี 61  7,175 ไร่ 
4. มีแปลงส่งเสริมฯ ปี 59-60  7,175 ไร ่
5. เกษตรกรบันทึกฯ  4,260 ราย 
 

1. จ านวนศูนย์ฯ ต้นแบบ ระดับจังหวัด 
2. จ านวนองค์ความรูศู้นย์ฯ ต้นแบบ 
ระดับเขต 
3. จ านวนขอ้มูลศูนย์ฯ ต้นแบบ ระดับ
เขต 

3. พัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูล
ถั่วต้นแบบ  (313,000 บาท) 
 
 

4. การประชาสัมพันธ ์
   (142,800 บาท) 

1. รณรงค์การใช้เมล็ดพันธุดี (จ,อ) 
2. เอกสารค าแนะน า (ก) 

1. มีสื่อประชาสัมพันธ์การใช้เมล็ดพันธุ์
ดี 213 ศูนย์ 
2. มีเอกสารค าแนะน า 1 เร่ือง 
 

1. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์การใช้เมล็ด
พันธุ์ด ี
2. จ านวนเอกสารค าแนะน า  

เอกสารแนบที่ 2 

1. คัดเลือกศูนย์ฯ ต้นแบบ (จ,อ) 
2. การถอดองค์ความรู้ศูนย์ฯ ต้นแบบ 
ระดับเขต (ข,จ,อ) 
3. จัดท าข้อมูลศูนย์ฯ ต้นแบบ ระดับเขต 
(ข,จ,อ) 

1. มีศูนย์ฯ ต้นแบบ ระดับจังหวัด 33 
ศูนย์ 
2. มีองค์ความรู้ศูนย์ฯ ต้นแบบ ระดับ
เขต 5 ศูนย ์
3. มีข้อมูลศูนย์ฯ ต้นแบบ ระดับเขต 5 
ศูนย์ 

1. จ านวนเกษตรที่ได้รับความรู้ฯ 
2. จ านวนแปลงเรียนรู้ฯ ปี 61  
3. จ านวนแปลงส่งเสริมฯ ปี 61 
4. จ านวนแปลงส่งเสริมฯ ปี 59 - 60 
5. จ านวนเกษตรกรที่บันทึกฯ 
 

5. การบริหารงานโครงการ 
     ( 651,300 บาท) 

1. ขนส่งเมล็ดพันธุ์ (จ) 
2. ติดตามและนิเทศงาน (ก) 

1. จ านวนศูนย์ฯ ที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ 
2. จ านวนครั้งที่มีการติดตามและนิเทศ
งานฯ  

2. ศูนย์ 213 ศูนย์ ได้รับเมล็ดพันธุ ์
3. มีการติดตามและนิเทศงานฯ 2 ครั้ง 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

1. มีเมล็ดพันธุ์ฯ
กระจายสู่ระบบ 
การผลิต 1,092 ตัน 
รองรับพื้นที่ปลูก 
85,200 ไร่ 

 
 

ผลผลิต 
(Output) 

1. มีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชตระกูลถั่วชุมชน 
 213 ศูนย์ สมาชิก 
4,260 ราย 


