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คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักแบบครบวงจร 

1. ความเชื่อมโยง 
1. ความเชื่อมโยง 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  2) แผนแม่บท 
 - ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
 -  
.  4) แผนการปฏิรูปประเทศ  
 - ด้านเศรษฐกิจ 
 5) นโยบายรัฐบาล  
 - ด้านการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 6) นโยบายเร่งด่วน  
 - ด้านช่วยเหลือเกษตรกร 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกพืชผักประมาณ 1.42 ล้านไร่ จากพ้ืนที่ทำการเกษตรประมาณ 140 ล้านไร่ 
เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพ้ืนที่ทำการเกษตรขนาดเล็ก รูปแบบการผลิต 
และการตลาดเป็นแบบต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างขาย ส่วนใหญ่ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ไม่มีการวางแผนการผลิต 
และเกษตรกรบางรายยังไม่เห็นความสำคัญของการผลิตพืชผักให้ปลอดภัย ในขณะที่ปัจจุบัน ตลาดส่วนใหญ่ 
มีความต้องการสินค้าที่ปลอดภัย มีคุณภาพในปริมาณที่กำหนดในแต่ละช่วงเวลา โดยตลาดต้องการทำการ 
ตกลงซื้อขายล่วงหน้ากับกลุ่มเกษตรกร ทั้งในเรื่องของชนิดพืชผัก ปริมาณ และราคา ดังนั้น เกษตรกรจึง 
มีความจำเป็นในการเรียนรู้การทำงานในรูปแบบกลุ่ม รู้จักวิธีการบริหารจัดการร่วมกัน ทั้งในเรื่องการ 
วางแผนการผลิตและการตลาด และเรียนรู้วิธีผลิตพืชผักให้ปลอดภัย เพ่ือให้เกษตรกรได้ปรับตัว สามารถทำ
การซื้อขายกับตลาด ก่อให้เกิดความมั่นคงให้กับอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก 

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พืชผักแบบครบวงจร  
โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก ได้เรียนรู้วิธีการผลิตพืชผักที่ปลอดภัย มีคุณภาพตรงตามความต้องการ 
ของตลาด และเรียนรู้ในด้านต่างๆ ตามท่ีเกษตรกรมีความสนใจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน 
เพ่ือให้เกษตรกรรู้จักการทำงานในรูปแบบกลุ่ม และมีความพร้อมในการก้าวสู่กระบวนการทำการเกษตร 
ในรูปแบบแปลงใหญ่ต่อไป 

 

3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผักแบบครบวงจร และสามารถ
ถ่ายทอดให้กบัเกษตรกรได้ 
  3.2 เพ่ือให้เกษตรกรมีวิธีการที่เหมาะสม ในการผลิตพืชผักได้ตามความต้องการของตลาด 
  3.3 เพ่ือให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้และพร้อมทำงานในรูปแบบกลุ่มได้  
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4. เป้าหมายการดำเนินโครงการ 
 4.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านพืชผักในพ้ืนที่เป้าหมาย 6 จังหวัด 
เจ้าหน้าที่ระดับเขต และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เก่ียวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย  

4.2 เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย 6 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 100 ราย 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการในพ้ืนที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา หนองบัวลำภู เชียงใหม่ 
และจังหวัดสตูล  
 

6. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
 6.1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 
 พัฒนาความรู้และเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก
แบบครบวงจร โดยจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัด ระดับเขต และส่วนกลาง 
จำนวน 20 ราย ผ่านระบบ Video Conference จำนวน 2 ครั้ง 
 6.2 ถ่ายทอดความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผักแบบครบวงจร  
  6.2.1 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกพ้ืนที่
และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่มีความสนใจและพร้อมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 จังหวัด รวมเกษตรกรทั้งหมด 
จำนวน 100 ราย พร้อมจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
  6.2.2 สำนักงานเกษตรอำเภอ อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ในการผลิตพืชผักแบบ
ครบวงจรในพ้ืนที่เป้าหมาย จำนวน 2 ครั้ง  
   ครั้งที่ 1 อบรมถ่ายทอดความรู้/จัดประชุม/จัดเวทีชุมชน/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการของเกษตรกร และประเมินสถานการณ์การผลิต การตลาด และปัจจัย
แวดล้อมในการทำการเกษตรของเกษตรกร เพ่ือนำมาจัดหลักสูตรในการพัฒนาเกษตรกรและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตพืชผักแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำงานในรูปแบบกลุ่ม 
   ครั้งที่ 2 อบรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรที่ได้จากการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ 
ครั้งที่ 1 พร้อมประเมินความรู้ของเกษตรกรหลังจากได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
  6.2.3 สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดประชุมเกษตรกรเป้าหมายเพ่ือเชื่อมโยงการตลาดพืชผัก
แบบครบวงจร 
  6.2.4 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรร่วมกับจังหวัดรวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ และผลการประเมินความรู้ของเกษตรกรส่งให้ส่วนกลาง 
 6.3 จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตพืชผักแบบครบวงจร 
 สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำแปลงเรียนรู้โดยคัดเลือกแปลงเกษตรกรที่เหมาะสมและสมัครใจ
เป็นแปลงเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ตามประเด็นความต้องการของเกษตรกรเป้าหมาย ผ่านรูปแบบ
โรงเรียนเกษตรกรโดยมีการสาธิต การฝึกปฏิบัติร่วมกันในแปลงเรียนรู้ 
 6.4 ติดตามและประเมินสถานการณ์การผลิตพืชผัก 

สวนกลาง ติดตามและประเมินสถานการณ์การผลิตพืชผัก  
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7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย. 

64
 

ธ.ค
. 6

4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.พ
. 6

5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย.

 6
5 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย. 

65
 

ก.ค
. 6

5 

ส.ค
. 6

5 

ก.ย
. 6

5 

1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 
    ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชผักแบบครบวงจร ผ่านระบบ Video 
Conference  

            

2. ถ่ายทอดความรู้ในการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิต
พืชผักแบบครบวงจร 
   2.1 คัดเลือกพ้ืนที่และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 
   2.2 อบรมถ่ายทอดความรู้ 
       ครั้งที่  1 อบรมถ่ายทอดความรู้/จัดประชุม/   
จัดเวทีชุมชน/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       ครั้งที่ 2 อบรมถ่ายทอดความรู้ พร้อมประเมิน
ความรู้ของเกษตรกรหลังจากได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ 
   2 .3  ประชุ ม เชื่ อม โยงการตลาด พืชผั กแบบ      
ครบวงจร 
   2.4 รวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
และผลการประเมินความรู้ของเกษตรกร 

            

3. การจัดทำแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชผักแบบครบวงจร 

            

4. ติดตามและประเมินสถานการณการผลิตพืชผัก             
 
8. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 20 ปี 251,960 บาท 

8.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   จำนวน    บาท 

  8.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   จำนวน    บาท 

  8.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   จำนวน    บาท 

  8.4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   จำนวน               บาท 

  8.5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   จำนวน    251,960 บาท 

  8.6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2580  จำนวน    บาท   
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9. ตัวช้ีวัดโครงการ (ระบุตัวชี้วัดให้ชัดเจน) 
 9.1 เชิงปริมาณ  
  - เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 2 ครั้ง 
  - เกษตรกร ร้อยละ 6๐ มีความรู้เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผักแบบครบวงจร 

  - มีแหล่งเรียนรู้ เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักแบบครบวงจร จำนวน 6 แห่ง  
 9.2 เชิงคุณภาพ 
  - เจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผักแบบครบวงจร และสามารถถ่ายทอด 
สู่เกษตรกรได ้
  - เกษตรกรมีความรู้เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผักแบบครบวงจร และสามารถ
นำไปปฏิบัติได ้
 
10. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต (Output)  
  - เจ้าหน้าที่สามารถให้ความรู้และคำแนะนำ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผักแบบครบวงจร 
 10.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
  - เกษตรกรมคีวามรู้และสามารถผลิตพืชผักได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบครบวงจร 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 11.1 เจ้าหน้าที่และเกษตรกร มีความรู้และความเข้าใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก 
แบบครบวงจร  
 11.2 เกษตรกรรายย่อยมีความสนใจและต้องการผลิตพืชผักในรูปแบบกลุ่ม 
 
12. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
  1. ชื่อ นางมาลินี ยุวนานนท์  

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
โทรศัพท์ 02-9406125 

  E-mail: malineey@hotmail.com 
 2. ชื่อ นางปดารณี ธรรมธร 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด 
โทรศัพท์ 02-9406106 

  E-mail: padaranee5.3@gmail.com 
 

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


