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คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต 

กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง 

1. ความเชื่อมโยง 
 1. ความเชื่อมโยง 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1.1) แนวทางการพัฒนา เกษตรปลอดภัย 

 2) ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 3) กลุ่มงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ 
  3.1) แผนงานพื้นฐาน  - 
  3.2) แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
  3.3) แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค   ภาค - 

 4) เป้าหมายกระทรวง สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร 

 5) เป้าหมายบริการหน่วยงาน ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด และสามารถแข่งขันได้ 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้าน         
 1.2 แผนแม่บท ด้าน ........................................................................................................... ........... 
 1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  ยุทธศาสตร์ที่......................................... 
 1.4 แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้าน.................................................................................................. 
 1.5 นโยบายรัฐบาล............................................................................................................. ........... 
 1.6 นโยบายเร่งด่วน......................................................................................................................   

 
2. หลักการและเหตุผล 
  สถานการณ์การผลิตข้าวของประเทศไทย มีพ้ืนที่ผลิตข้าวประมาณ 69.41 ล้านไร่ ผลผลิต
ประมาณ 31.04 ล้านตันข้าวเปลือก มีปริมาณความต้องการใช้เพ่ือการส่งออกและบริโภคในประเทศรวม 
28.79 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นพ้ืนที่ 64.69 ล้านไร่ ปริมาณผลผลิตเกินความต้องการใช้อยู่ประมาณ 2.25 
ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 3.48 ล้านไร่ สถานการณ์ดังกล่าวชี้ให้ เห็นถึงความไม่สมดุล           
ของอุปสงค์และอุปทาน ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายบริหารและจัดการข้าว (นบข.) จึงได้กำหนดแผนการ
ผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรเพ่ือบริหารจัดการสินค้าข้าวให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก                 
โดยการลดปริมาณข้าวออกสู่ตลาดในรอบการผลิตฤดูนาปรัง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สินค้าข้าวแห่งชาติ เพ่ือ
ปฏิรูปภาคการเกษตรตามหลักคิด “ตลาดนำการผลิต” บริหารจัดการผลผลิต ให้มีปริมาณสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด เพ่ือมิให้เกิดปัญหากระทบต่อราคาข้าว  

แบบฟอร์มที่ 1 
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  กรมส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การเกษตร ระบบการผลิต และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร โดยสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรด้วยการ
จัดระบบการผลิตพืชในพ้ืนที่นาข้าว มีเป้าหมายในการลดรอบพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวฤดูนาปรัง ด้วยการจัด
กิจกรรมทางเลือกพืชที่เหมาะสมทดแทน โดยบริหารจัดการการตลาดและการผลิตให้สมดุล จะช่วยลดปริมาณ
ข้าวเปลือกออกสู่ตลาดลงได้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง เข้ าร่วม
โครงการส่งเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังปี 2565 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทนข้าวในฤดู
นาปรัง เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง พริก แตงโม ข้าวโพดหวาน และอ่ืน ๆ ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวไม่เกิน 120 วัน ให้
เกษตรกรได้เรียนรู้การบริหารจัดการการผลิตพืชทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต คุณภาพผลผลิต และการตลาด ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิม เกิดความม่ันคงและยั่งยืนในอาชีพการเกษตร 

3.วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมพ้ืนที่การปลูกพืชหลากหลายทดแทนการทำนาปรัง 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการผลิต กับตลาดพืชหลากหลายอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 
 3.3 เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการปลูกพืชทดแทนในพ้ืนที่นาปรัง  

4. เป้าหมายการดำเนินโครงการ 
4.1 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูนาปรัง จำนวน 6,572 ราย พ้ืนที่ปลูกพืชหลากหลายมากกว่า 6,572 ไร่  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนทีน่าปรัง จำนวนมากว่า 6,572 ไร่ ใน 19 จังหวัด ได้แก่ 

ภาคเหนือ 11 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร  เชียงราย นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก สุ โขทัย 
อุตรดิตถ์ อุทัยธานี แพร่ และตาก 

ภาคกลาง 4  จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และกรุงเทพมหานคร  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ สกลนคร อุบลราชธานี  
ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา 

6. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
6.1 เวทีเรียนรู้ 
  - จัดเวทีชุมชนชี้แจงโครงการฯ และรับสมัครเกษตรกรผลิตพืชหลากหลาย โดยเกษตรกร        

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเกษตรกรที่มีประวัติการทำนาปรัง หรือเคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง หรือมีมติรับรองจากเวทชีุมชนว่ามีประวัติการทำนาปรัง  

 - จัดเวทีประชุมเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร กับผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต  
 - จัดทำแผนการผลิต แผนการตลาด ในรูปแบบกลุ่ม และรายบุคคล 
6.2 แปลงเรียนรู้ 
 - สนับสนุนปัจจัยการเรียนรู้ให้เกษตรกรจัดทำแปลงเรียนรู้ช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนเมษายน 
 - สนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มโดยให้มีพ้ืนที่ (ไร่) ในการจัดทำแปลงเรียนรู้เท่ากับหรือมากกว่า

จำนวนเกษตรกร 
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 - เกษตรกรต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรพ้ืนที่การเพาะปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรังทั้งหมดที่เกษตรกร
เพาะปลูกจริง (รวมพ้ืนที่แปลงเรียนรู้ด้วย) 

 - ส่งเสริมการเรียนรู้จากจุดทำแปลงเรียนรู้การปรับเปลี่ยนปลูกพืชหลากหลายในพื้นที่นาปรัง 
6.3 ประชาสัมพันธ์  
 สำนักงานเกษตรจังหวัด  
 - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน เพ่ือใช้ในการสร้างการรับรู้ให้เกษตรกร โดยสื่อมีลักษณะที่

สามารถใช้ประโยชน์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ได้ เช่น วีดีโอประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืช
หลากหลายในพื้นที่ ประกอบด้วยเกษตรกร พ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิต และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

 - สร้างการรับรู้ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
6.4 ติดตามประเมินผล 
 - กำกับดูแล ให้คำแนะนำ 
 - ถอดบทเรียนความสำเร็จในการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง  

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.  เวทีเรียนรู ้
 - จัดเวทชีี้แจงโครงการฯ เตรียมความพร้อม
เกษตรกร และรับสมัครเกษตรกรผลิตพืชหลากหลาย
ตามความต้องการของตลาด 

  - จัดเวทีประชุมเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร กับ
ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต  

 - จัดทำแผนการผลิต แผนการตลาด ในรูปแบบกลุ่ม 
และรายบุคคลให้แก่เกษตรกร 

            

2. แปลงเรียนรู้ 
 - สนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มโดยให้มี 
พ้ืนที่(ไร่)ในการจัดทำแปลงเรียนรู้เท่ากับหรือมากกว่า 
จำนวนเกษตรกร 
 - ส่งเสริมแปลงเรียนรู้และการเรียนรู้การ
ปรับเปลี่ยนปลูกพืชหลากหลายในพื้นท่ีนาปรัง 
      - เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปลูกพืช
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หลากหลาย 
      - ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
3. ประชาสัมพันธ์  
 - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ 
เชิญชวน ส่งเสริม การปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง  

            

4. ติดตามประเมินผล 
 - กำกับดูแล ให้คำแนะนำ 
 - ศึกษาและประเมินผลการปลูกพืชหลากหลาย
ทดแทนนาปรัง และถอดบทเรียนกรณีตัวอย่าง  

            

 

8. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 20 ปี  638,926,100 บาท 

8.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   จำนวน 549,346,000       บาท 

  8.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   จำนวน 207,040,100       บาท 

  8.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   จำนวน 44,809,400       บาท 

  8.4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   จำนวน 12,447,800     บาท 

  8.5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   จำนวน  10,518,000      บาท 

  8.6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2580  จำนวน  351,214,500 บาท   

9. ตัวช้ีวัดโครงการ (ระบุตัวชี้วัดให้ชัดเจน) 
9.1 เชิงปริมาณ 
 9.1.1 เกษตรกร 6,572 ราย มีการประชุมเชื่อมโยงตลาดสินค้าพืชหลากหลายกับผู้ประกอบการ และ

ไดร้ับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการผลิต แผนการตลาดในรูปแบบกลุ่ม และรายบุคคล  
 9.1.2 เกษตรกร 6,572 ราย มีแผนการผลิตและการตลาด 
9.2 เชิงคุณภาพ  

 9.2.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถการจัดทำแผนการการผลิต การตลาดได้  
 9.2.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และผู้ประกอบการ มีการประชุมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดและ
นำไปใช้วางแผนการผลิตได้ตรงตามความต้องการของตลาด  

10. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต (Output)   

-    แปลงเรียนรู้ 6,572 จุด มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชหลากหลายทดแทนนาปรังมากกว่า 6,572 ไร่ 
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 ผลลัพธ์ (Outcome)  
-    ร้อยละ 80 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพ่ิมข้ึนมากกว่าการทำนาปรัง  
- มีการปลูกพืชหลังนาทดแทนพื้นที่นาปรังของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
- เจ้าหน้าที่อำเภอ จังหวัด และส่วนกลาง มีความรู้ทักษะในการบริหารจัดการส่งเสริม

เกษตรกรปลูกพืชหลากหลายและสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการระบบการผลิตข้าว
อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 11.1 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนมากกว่าการทำนาปรัง 
 11.2 เกษตรกรผลิตตรงกับความต้องการของตลาด เนื่องจากเกษตรกร และผู้ประกอบการ มีการ

วางแผนการตลาด และการผลิตร่วมกัน 

12. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

   1. ชื่อ นายธีระวัฒน์  วงศ์วิชติ 

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมระบบการผลิตข้าว 

 โทรศัพท์  091 739 0385 

   E-mail:  agriman34@gmail.com 

    2. ชื่อ นางสาวอำพร  เนติ 

 ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

 โทรศัพท์  02 940 6100 

   E-mail:  agriman34@gmail.com 

   3. ชื่อ นางสาวกิตติรัตน์  เชื้อนุ่น 

 ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

 โทรศัพท์  02 940 6100 

   E-mail:  agriman34@gmail.com 
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เป้าหมายโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2565 

ที ่ จังหวัด 

เป้าหมายปี 2565 

เกษตรกร (ราย) อำเภอ แปลงเรียนรู้ (ไร่) 

1 กรุงเทพมหานคร 50 2 50 

2 สระบุรี 200 7 200 

3 ชัยนาท 510 3 510 

4 ฉะเชิงเทรา 70 3 70 

5 พระนครศรีอยุธยา 32 1 32 

6 กำแพงเพชร 630 5 630 

7 เชียงราย 200 4 200 

8 นครสวรรค์ 800 11 800 

9 พะเยา 170 4 170 

10 พิจิตร 290 4 290 

11 พิษณุโลก 500 9 500 

12 สุโขทัย 500 9 500 

13 อุตรดิตถ์ 80 4 80 

14 อุทัยธานี 600 8 600 

15 ตาก 800 5 800 

16 แพร่ 120 3 120 

17 ศรีสะเกษ 160   160 

18 อุบลราชธานี 360 6 360 

19 สกลนคร 500 3 500 

 รวม 6,572 91 6,572 
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(ยกร่าง) 

เนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์ 

 

 กรอบเนื้อหา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ประกอบด้วยภาพและเนื้อหาที่เป็น

ประโยชน์ โดยรูปแบบของสื่อต้องเป็นสื่อที่สามารถเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เช่น 

วิดีโอ แอนนิเมชั่น และสื่ออ่ืน ๆ เป็นต้น 

 

ส่วนที่ 1 กล่าวถึงนโยบาย รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม และอ่ืน ๆ 

ส่วนที่ 2 กล่าวถึงการดำเนินการในพ้ืนที่ พื้นที่ เกษตรกร ชนิดพืชหลากหลาย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่มี 

   ความเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ส่วนที่ 3 กล่าวถึงผลความสำเร็จของโครงการ ความเห็นเกษตรกร เกษตรกรตัวอย่าง ความร่วมมือด้านการ  

           ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการตลาด และอ่ืน ๆ ที่สร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกษตรกรสมัคร 

  เข้าร่วมโครงการฯ 

ส่วนที่ 4 กล่าวถึงข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน 

 

 สำนักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานในพ้ืนที่ ส่งให้กลุ่มส่งเสริมระบบการผลิตข้าว 

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ดังนี้ 

 1. ภาพถ่ายแต่ละกิจกรรม ส่งไฟล์ภาพถ่ายทางไลน์กลุ่มพืชหลากหลาย หรือทาง E-mail : 

agriman34@gmail.com โดยชื่อภาพ ระบุสถานที่ หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ได้แก่ 

   1.1 ภาพถ่ายเวทีเรียนรู้เชื่อมโยงตลาด และทำแผนการผลิตการตลาด  

   1.2 ภาพถ่ายแปลงเรียนรู้ ผลผลิต และเกษตรกร  

 2. รายงานการเชื่อมโยงตลาด ระบุผู้รับซื้อที่เข้าร่วมการจัดทำเวที 

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ผู้รับซื้อ สินค้าพืชหลากหลาย ประเด็นในเวทีเรียนรู้ 

    

    

    

    

    

 

 


