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โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน
***********************

1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรู ปภาคการเกษตรใหเกิดผลสําเร็จจําเปนตองสรางความเขมแข็งใหชุมชุม เริ่มจากการคิด
วิเคราะหปญหา และเสนอความตองการในการแกไขปญหาของชุมชน โดยเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและดําเนิน
โครงการดวยการนอมนําหลักการ ทฤษฎีและแนวทางการแกไขปญหาดานการเกษตรตางๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรไดพระราชทานไว และให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) ซึ่งเปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศและภาค
การเกษตร รวมทั้ งให ความสํ า คั ญ กั บ การสร า งความเขมแข็งของเศรษฐกิจ ฐานรากตั้งแตตน ทาง กลางทาง จนถึ ง
ปลายทาง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบายในการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร (ศพก.) ใหเปนศูนยกลางการเรียนรูทางการเกษตรของชุมชน และเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
เกษตรในระดับพื้นที่ โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดทําโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อ
การพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนโดยมีหลักการสําคัญคือ ใหชุมชนเปนผูกําหนดโครงการพัฒนาโดยผานกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชน และบริหารจัดการโครงการดวยตนเอง ภายใตการสนับสนุนของหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งนอกจากจะ
ทําใหเกิดการพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนแลว ยังเปนการสรางความเขมแข็งใหกับกลไกการทํางานใน
พื้นที่ ทําใหชุมชนมีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองไดผานกระบวนการคิด วิเคราะหและนําไปปฏิบัติจริงเกิดผลอยางเปน
รูปธรรมในการแกไขปญหาใหเหมาะสมกับสภาพของทองถิ่นและชุมชนอันจะสงผลตอเนื่องใหภาคการเกษตรมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตอไป
2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรและชุมชน ดวยการนอมนําหลักการ ทฤษฎีและแนวทางการ
แกไขปญหาดานการเกษตรตางๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดพระราชทานไว
2.2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ เนนการลดตนทุน
เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน และเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรและชุมชน
2.3 เพื่อให ศพก. และเครือขาย เปนศูนยกลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนมีสวนรวมแบบ
ประชารัฐอยางยั่งยืน
3. เปาหมาย

3.1 เปาหมายพื้นที่ 9,101 ชุมชน ประกอบดวย ชุมชนใน ศพก. หลัก 882 แหง และเครือขาย 8,219 แหง
3.2 เปาหมายเกษตรกรโดยประมาณ ชุมชนละ 500 ราย รวมเกษตรกร 4,550,500 ราย

4. คุณสมบัติของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
4.1 เปนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตร และทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งสมาชิก ศพก. และเครือขาย
4.2 เปนเกษตรกรที่มีความพรอมในการเขารวมโครงการที่ชุมชนใหความเห็นชอบ
4.3 เปนเกษตรกรที่แสดงความจํานงและสนใจสมัครเขารวมโครงการตามหลักเกณฑและรายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนเห็นชอบ
4.4 เปนเกษตรกรที่ผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนใหเขารวมโครงการ
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5. ระยะเวลาดําเนินการ : พฤษภาคม – ธันวาคม 2560
5.1 เตรียมการ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560
5.2 ดําเนินการโครงการ เดือนกรกฎาคม - 5 ธันวาคม 2560
5.2.1 เบิกจายงบประมาณไมนอยกวารอยละ 50 ของงบประมาณโครงการ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2560
5.2.2 เบิกจายงบประมาณแลวเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2560
5.3 สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 5 ธันวาคม 2560
6. แนวทางการดําเนินงานโครงการ
6.1 กลไกการบริหารโครงการ ประกอบดวย คณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใต
รมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ระดับตางๆ ดังนี้
6.1.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ควรมีองคประกอบ ดังนี้ ประธานศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร หรือประธานเครือขายของแตละชุมชน ผูแทนศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) ผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น อาสาสมัครเกษตรหมูบาน และ/หรือ Smart
Farmer และ/หรือ Young Smart Farmer และ/หรือ ผูทรงคุณวุฒิดานการเกษตร และ/หรือ ผูนํากลุม/องคกร
เกษตรกร ไมนอยกวา 10 คน และเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เปนเลขานุการ โดยใชวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน ในการจัดเวทีชุมชนในคราวเดียวกับการรับฟงความคิดเห็น เพื่อรับทราบความตองการของชุมชน และ
จัดทําโครงการ และเสนอคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
หนาที่รับผิดชอบ
1) เปนตัวแทนของชุมชนในพื้นที่ ในการสํารวจพื้นที่วิเคราะห จัดเวทีชุมชนเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นของเกษตรกรและจัดทํารายละเอียดโครงการของชุมชนตามมติที่ประชุม พรอมจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ เสนอตอคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอผาน
สํานักงานเกษตรอําเภอ ที่มีหนาที่รวบรวมโครงการเสนอ
2) ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานโครงการ
3) กํากับ ติดตาม การดําเนินงานโครงการและตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
4) รายงานความกาวหนาการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณใหคณะกรรมการฯ
ระดับอําเภอทราบ ทุกสัปดาห
5) รายงานผลการดําเนินงานภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการใหคณะ
กรรมการฯ ระดับอําเภอ
6.1.2 คณะกรรมการฯ ระดั บ อํ า เภอ ประกอบด ว ย นายอํ า เภอ เป น ประธาน และผู แ ทน
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (SC) ที่ไดรับมอบหมาย ปลัดอําเภอ
ฝายความมั่นคง ผูแทนหนวยงานทหารในพื้นที่ พัฒนาการอําเภอ ทองถิ่นอําเภอ ผูแทนหนวยงานวิชาการที่เกี่ยวของ
(ประมง ปศุสัตว พัฒนาที่ดิน และหนวยงานที่เห็นสมควร) และประธาน ศพก. เปนกรรมการ โดยมีเกษตรอําเภอเปน
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่รับผิดชอบ
1) พิจารณาอนุมัติโครงการที่ตรงตามเงื่อนไขเฉพาะกรอบแนวทางกลุมกิจกรรมโครงการฯ
จํานวน 8 กลุมกิจกรรม (ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณาโครงการ) และเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ กรณีที่เปนโครงการนอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุมกิจกรรมโครงการฯ จํานวน 8 กลุม
กิ จ กรรม หรื อโครงการที่ ตอ งการการพิ จ ารณาความเหมาะสมและความเปน ไปไดในการดําเนิน งานโครงการจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม ใหเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับจังหวัดพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
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2) รวบรวมโครงการที่ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ แ ล ว ส ง ให สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด รวบรวม
เพื่อเสนอใหสํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
3) กํากับ ติดตาม การดําเนินงานโครงการและตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
4) รายงานความกาวหนาการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณใหสํานักงานเกษตร
จังหวัดทุกสัปดาห
5) รายงานผลการดําเนินงานภายใน 15 วัน หลังสิ้น สุดการดําเนินงานโครงการให
สํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ
6) แตงตั้งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เพื่อบริหารการดําเนินงานโครงการในระดับชุมชน
6.1.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด มีหนาที่พิจารณาโครงการที่
นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุมกิจกรรมโครงการฯ จํานวน 8 กลุมกิจกรรม หรือโครงการที่ตองการการพิจารณาความ
เหมาะสมและความเปนไปไดในการดําเนินงานโครงการจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
รวมถึงกํากับดูแลการดําเนินงานแกไขปญหาแบบเบ็ดเสร็จ
6.1.4 สํานักงานเกษตรจังหวัด มีหนาที่
1) รวบรวมโครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ ผานการ
เห็นชอบของคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอและคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด แลวแตกรณี
เสนอสํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 1-18 เพื่อใหความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
2) รวบรวมและสรุป ผลความกาวหนาการดําเนิน งานและการเบิกจายงบประมาณให
กรมสงเสริมการเกษตร ทุกสัปดาห
3) สรุปผลการดําเนินงานและการเบิกจายเงินงบประมาณของจังหวัด ภายใน 20 วัน หลัง
สิ้นสุดการดําเนินงานโครงการ ใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ
6.1.5 คณะกรรมการอํานวยการ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน
กรรมการประกอบดวย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ไดรับมอบหมาย อธิบดีหรือรองอธิบดีในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณที่ไดรับมอบหมาย โดยมีอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ รองอธิบดีกรม
สงเสริมการเกษตรที่ไดรับมอบหมาย และผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ไดรับมอบหมาย เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
หนาที่รับผิดชอบ
1) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการใหเปนไปตามนโยบาย หลักเกณฑ
และวัตถุประสงคของโครงการ
2) ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาการดําเนินงานโครงการ
3) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะรัฐมนตรี
4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานตามความจําเปน เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ
6.2 กรอบแนวทางการดําเนินงาน
6.2.1 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานในขั้นตอนการเสนอและพิจารณาโครงการ
6.2.2 สํารวจวิเคราะหพื้นที่ และจัดทําเวทีชุมชน เพื่อรับทราบความตองการของชุมชน
6.2.3 จัดทํารายละเอียดโครงการตามความตองการของกลุม/องคกรเกษตรกรในชุมชน โดยเสนอ
ผานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
6.2.4 ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติโครงการ แลวแตกรณี โดยคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับจังหวัด
6.2.5 รวบรวมและเสนอแผนปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ เพื่อใหสํานักจัดทํา
งบประมาณเขตพื้นที่พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
6.2.6 กลุม/องคกรเกษตรกรในชุมชน ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
6.2.7 รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ผลการใชจายงบประมาณ
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7. ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม
7.1 เปนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดทันที มีประโยชนกับชุมชน และมีความยั่งยืน
7.2 เปนโครงการ/กิจกรรมในลักษณะลดรายจาย เพิ่มรายได ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับ
มาตรฐานสินคาภายใตกรอบโครงการ ประกอบดวย
7.2.1 ดานการผลิตพืช และพันธุพืช
7.2.2 ดานการผลิตปุยอินทรีย
7.2.3 ดานการจัดการศัตรูพืช
7.2.4 ดานฟารมชุมชน
7.2.5 ดานการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตร
7.2.6 ดานปศุสัตว
7.2.7 ดานประมง
7.2.8 ดานการปรับปรุงบํารุงดิน
7.2.9 ดานการเกษตรอื่นๆ ใหเปนการพิจาณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณของจังหวัด
7.3 เปนโครงการที่ชุมชนสามารถดําเนินการไดเอง และใชประโยชนไดอยางตอเนื่องหรือเปนการ
พัฒนาตอยอดโครงการเดิม
7.4 เปนโครงการที่มีความครบถวน ในมิติดานการผลิต การตลาด และ/หรือ การนําไปใชประโยชน
ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของโครงการ
8. การติดตาม ตรวจสอบ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายของโครงการอยางมีประสิทธิภาพและดวย
ความโปรงใส
8.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน มีหนาที่รับผิดชอบ
8.1.1 ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ การจางแรงงานเกษตรกร
(พิจารณาการจางแรงงานเกษตรกรในชุมชนที่มีรายไดนอยเปนลําดับแรก) การจัดซื้อจัดจาง และ
การใชจายงบประมาณของชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนโครงการ ใหเปนไปดวยความถูกตอง เปนธรรม ทั่วถึง และโปรงใส
8.1.2 ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ชวยเหลือ และสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
8.1.3 รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณใหคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอทราบ ทุกสัปดาห โดยเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเปนผูรับผิดชอบในการ
จัดทําในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตามแบบรายงานที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด
8.1.4 ความถี่ของการปฏิบัติหนาที่ : ทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
8.2 คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ มีหนาที่รับผิดชอบ
8.2.1 ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการและการใชจายงบประมาณ
โครงการภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
8.2.2 ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ชวยเหลือ และสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
8.2.3 รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ ทุกสัปดาห โดยเกษตรอําเภอเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําในฐานะ
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ ตามแบบรายงานที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด
8.2.4 ความถี่ของการปฏิบัติหนาที่ : ทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
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8.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด แตงตั้งคณะทํางานตามความจําเปน
โดยมีประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (SC) หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจาก SC เปนหัวหนาคณะทํางาน ประธานคณะกรรมการเครือขาย ศพก. ระดับจังหวัด และมีเจาหนาที่
สํานักงานเกษตรจังหวัด เปนเลขานุการคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติหนาที่
8.3.1 ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการและการใชจายงบประมาณ
โครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
8.3.2 ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ชวยเหลือ และสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
8.3.3 รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณทุกสัปดาห ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผานกรมสงเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานที่กรม
สงเสริมการเกษตรกําหนด
8.3.4 ความถี่ของการปฏิบัติหนาที่ : ทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
8.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
กรมสงเสริมการเกษตรแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ชวยเหลือ และสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการ ตามพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ดังนี้
8.4.1 ระดับประเทศ แบงเปน 4 คณะ ประกอบดวย
1) พื้นที่รับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1, 2 และ 3
2) พื้นที่รับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 และ 7
3) พื้นที่รับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 และ 8
4) พื้นที่รับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 และ 9
โดยแตละคณะมีรองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบพื้นที่สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เปนประธาน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ในพื้นที่รับผิดชอบ เปนรองประธาน ประธาน
คณะกรรมการเครือขาย ศพก. ระดับเขต เปนกรรมการ เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรและผูแทนหนวยงานองคกร
เกษตรกรตามความจําเปน เปนกรรมการ โดยมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในสังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหนาที่
1) ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการและการใชจายงบประมาณ
โครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ในความรับผิดชอบแตละคณะ
2) ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ชวยเหลือ และสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
3) รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ
8.4.2 ระดับเขต แบงเปน 9 คณะ ตามพื้นที่รับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 1 - 9 โดยมีผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ เปนประธาน ประธาน
คณะกรรมการเครือขาย ศพก. ระดับเขต เปนรองประธาน เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรและผูแทนหนวยงานองคกร
เกษตรกรตามความจําเปน เปนกรรมการ โดยมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในสังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหนาที่
1) ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการและการใชจายงบประมาณ
โครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ในความรับผิดชอบแตละคณะ
2) ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ชวยเหลือ และสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
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3) รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด
4) ความถี่ของการปฏิบัติหนาที่ : ทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
8.5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ แตงตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือคณะเจาหนาที่
เพื่อปฏิบัติหนาที่
8.5.1 ใหความรู ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะในการจัดทําบัญชีการใชจายงบประมาณตาม
กิจกรรมโครงการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
8.5.2 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทําบัญชีการใชจายงบประมาณโครงการใหเปนไปดวย
ความถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบได
8.5.3 ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา
8.5.4 รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข ผลการดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณทุกสัปดาห ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ หนวยงานสวนกลางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ และกรม
สงเสริมการเกษตรทราบ
8.5.5 ความถี่ของการปฏิบัติหนาที่
1) จัดทําแผนการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบรายชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนโครงการ ทุก
ชุมชนในพื้นที่ สงใหสํานักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่
2) คณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือคณะเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่อยางนอย 2
ครั้งตอชุมชน ทุกชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนโครงการ
8.6 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีหนาที่รับผิดชอบ
8.6.1 ออกแบบการติดตาม ประเมินผลความกาวหนา ประเมินผลความสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ ในชวงระหวางการดําเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ ใหถูกตองตามหลักวิชาการ
8.6.2 รายงานผลการดําเนินงาน ตามขอ 8.6.1 ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผานกรม
สงเสริมการเกษตรทราบ
8.6.3 ความถี่ของการปฏิบัติหนาที่ : อยางนอย 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการ
9. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,895,363,600 บาท
9.1 งบประมาณสนับสนุนชุมชนเกษตร งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 22,752,500,000 บาท
(9,101 ชุมชน x 2,500,000 บาท)
9.2 คาใชจายในการดําเนินการโครงการ รวม 142,863,600 บาท ในการประชุมชี้แจง/สัมมนา รับฟง
ความคิดเห็น อบรม และคาตอบแทน คาใชจาย การบริหารงาน การติดตาม ใหคําปรึกษาแนะนําประเมินผล และ
ประชาสัมพันธ สําหรับกรมสงเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร, ศพก. และเครือขาย, Smart Farmer,Young Smart Farmerและอาสาสมัครเกษตรหมูบานและ
คณะกรรมการระดับตางๆ
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 ชุมชนที่เขารวมโครงการมีความเขมแข็ง เกิดการเรียนรู และมีสวนรวมในการพัฒนาการเกษตร
อยางยั่งยืนตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และยุทธศาสตรชาติ 20
ป ของรัฐบาล
10.2 เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น เกิดการกระตุนเศรษฐกิจ และกอใหกระแสเงินหมุนเวียนในชุมชน
10.3 ชุมชน 9,101 ชุมชน (ศพก. และเครือขาย) มีการบริหารจัดการดานการเกษตรตรงตามความ
ตองการของชุมชน
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11. หนวยงานรับผิดชอบ
11.1 หนวยงานหลัก
: กรมสงเสริมการเกษตร
11.2 หนวยงานรวมดําเนินการ :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ : กรมปศุสัตว กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมการขาว
กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมหมอนไหม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงมหาดไทย
: กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงกลาโหม
: หนวยงานกระทรวงกลาโหมที่ไดรับมอบหมาย
กระทรวงการคลัง
: กรมบัญชีกลาง
สํานักนายกรัฐมนตรี
: สํานักงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ
12. แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
12.1 การขออนุมัติหลักการและกรอบวงเงิน
12.1.1 กรมสงเสริมการเกษตรเสนอโครงการตอ
กรมสงเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อพิจารณานําเสนอ ครม.
12.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอ ครม.
กระทรวงเกษตรและ
พิจารณาเห็นชอบหลักการ และกรอบวงเงิน
สหกรณ
12.1.3 ครม.เห็นชอบหลักการ และกรอบวงเงินใน
คณะรัฐมนตรี
การดําเนินงานโครงการฯ
12.1.4 กรมสงเสริมการเกษตรขอรับการจัดสรร
กรมสงเสริมการเกษตร
งบประมาณจากงบกลาง เปนรายจังหวัด/ชุมชน จากสํานัก
งบประมาณ
12.2 การเตรียมการ
12.2.1 จัดทําคูมือ หลักเกณฑ เสนอ ครม. เพื่อ
กรมสงเสริมการเกษตร
อนุมัติ
/สํานักงบประมาณ/
กระทรวงการคลัง/
กระทรวงมหาดไทย
12.2.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมสงเสริมการเกษตร
1) แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
(กผง./กวพ.)
โครงการ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนประธาน และอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
เปนกรรมการและเลขานุการ
2) แตงตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ
12.2.3 ประชุมชี้แจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
กรมสงเสริมการเกษตร
12.2.4 คัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
สํานักงานเกษตรอําเภอ
12.2.5 ประชาสัมพันธ
คณะกรรมการ
อํานวยการ/
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ

ระยะเวลา
28 มิ.ย.60
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
7 ก.ค. 60

30 มิ.ย. 60

แลวเสร็จภายใน 28 มิ.ย.60

1 ก.ค.60
3 ก.ค.60
มิ.ย.60 – ก.ค. 60
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กิจกรรม
12.3 การเสนอโครงการ
12.3.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน วิเคราะห
จัดทําโครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
12.3.2 คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ ตรวจสอบ
พิจารณาอนุมัติโครงการที่คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
เสนอตรงตามเงื่อนไข ทั้งนี้ รวมถึงการแกไขโครงการให
ถูกตองตามเงื่อนไขหรือตามความเห็นของคณะกรรมการฯ
ระดับอําเภอ
1) อนุมัติโครงการที่คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน เสนอตรงตามเงื่อนไข
2) จัดสงโครงการที่ผานการอนุมัติแลวให
สํานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อใหสํานักจัดทํางบประมาณ
เขตพื้นที่ (CBO) ใหความเห็นชอบโครงการและ
งบประมาณ
3) โครงการที่นอกเหนือจากกรอบแนวทาง
กลุมกิจกรรมโครงการฯ จํานวน 8 กลุมกิจกรรม หรือ
โครงการที่ตองการการพิจารณาความเหมาะสมและความ
เปนไปไดในการดําเนินงานโครงการจากหนวยงานที่
เกี่ยวของเพิ่มเติม ใหเสนอตอคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตร
และสหกรณของจังหวัด
4) สํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่
( CBO) ใหความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ
12.4 การโอนจัดสรรงบประมาณสูชุมชน
12.4.1 สํานักงบประมาณจัดสรรงบกลางใหกรม
สงเสริมการเกษตรเปนรายจังหวัดตามจํานวนชุมชน ของ
แตละจังหวัดในลักษณะงบอุดหนุนทั่วไป
12.4.2 กรมสงเสริมการเกษตรโอนเงินใหจังหวัด
(ภายใน 24 ชั่วโมง)
12.4.3 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ที่ไดรับการ
อนุมัติโครงการแลวดําเนินการเปดบัญชี
12.4.4 สํานักงานเกษตรจังหวัดทําบันทึกขอตกลง
กับ คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ที่ไดรับการอนุมัติ
โครงการแลว
12.4.5 สํานักงานเกษตรจังหวัดโอนจัดสรร
งบประมาณใหคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน และแจงให
คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ และคณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชนทราบ
12.4.6 กลุม/องคกรเกษตรกรที่ไดรับการอนุมัติ
โครงการ ดําเนินการเปดบัญชี

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

คณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน
คณะกรรมการฯ
ระดับอําเภอ

ภายใน 7 ก.ค. 60
แลวเสร็จภายใน 7 ก.ค. 60

คณะกรรมการฯ
ระดับอําเภอ
สํานักงานเกษตร
อําเภอ/จังหวัด

แลวเสร็จภายใน 7 ก.ค. 60

คณะกรรมการฯ
ระดับอําเภอ

แลวเสร็จภายใน 7 ก.ค. 60

CBO

แลวเสร็จภายใน 10 ก.ค. 60

สํานักงบประมาณ

11 ก.ค. 60

กรมสงเสริมการเกษตร

12 ก.ค. 60

แลวเสร็จภายใน 9 ก.ค. 60

คณะกรรมการฯ ระดับ ใหแลวเสร็จ ภายใน 10 ก.ค.60
ชุมชน
สํานักงานเกษตรจังหวัด ใหแลวเสร็จ ภายใน 11 ก.ค.60
สํานักงานเกษตรจังหวัด ใหแลวเสร็จ ภายใน 13 ก.ค.60

กลุม/องคกรเกษตรกร

ใหแลวเสร็จ ภายใน 10 ก.ค.60
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กิจกรรม
12.4.7 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนทําสัญญายืม
เงินกับกลุมเกษตรกรที่ไดรับการอนุมัติโครงการ
12.4.8 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนโอนเงินให
กลุมเกษตรกรที่ไดรับการอนุมัติโครงการ
12.4.9 กลุม/องคกรเกษตรกรดําเนินการตามแผน
ที่ไดรับอนุมัติ และดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
12.5 การติดตาม ตรวจสอบ ชวยเหลือ และสนับสนุน
การดําเนินงานโครงการ
12.6 ประเมินผล และรายงาน
12.7 สรุปผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลา
คณะกรรมการฯ ระดับ ใหแลวเสร็จ ภายใน 11 ก.ค.60
ชุมชน
คณะกรรมการฯ ระดับ ใหแลวเสร็จ ภายใน 14 ก.ค.60
ชุมชน
กลุม/องคกรเกษตรกร
ไมนอยกวารอยละ 50
ของงบประมาณโครงการ
ภายใน ก.ค. 60
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ก.ค.60 – ก.ย. 60
สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร

ก.ค.60 – ก.ย. 60
5 ธ.ค. 60
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สรุปภาพรวมการบริหารโครงการ
(1) ครม.เห็นชอบในหลักการดําเนินโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน

(4) กสก. จัดทําคูมือ หลักเกณฑ รวมกับ

สงป. กค. มท. เสนอ ครม. เพื่ออนุมัติ และ
แจงแนวทางใหจังหวัดชี้แจงทําความเขาใจ

(5) คณะกรรมการโครงการฯ

- จัดทําเวทีชุมชนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
- แตงตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ

(6) คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน สํารวจ
วิเคราะห จัดทําโครงการ แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ
(7) คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ อนุมตั ิโครงการ
(ตรงตามเงื่อนไขโครงการ) แผนปฏิบตั ิงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ

ตรงตามลักษณะ
กิจกรรม/โครงการ
และเงื่อนไขทีก่ ําหนด

กรณีโครงการที่ไมอยูภายใต
กรอบโครงการ 8 กลุม หรือ
โครงการที่ตองการการ
พิจารณาความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดในการ
ดําเนินงานโครงการจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติมประกอบการ
พิจารณาอนุมัติ

(8) คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและ
สหกรณของจังหวัด
พิจาณาอนุมัติโครงการ

(9) สน.กษจ. รวบรวมโครงการ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ เสนอ สงป.
เขตพื้นที่ 1-18

(๒) กสก. ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากงบกลาง เปนรายจังหวัด/ชุมชน
จาก สงป.
(3) สงป.จัดสรรงบกลางให กสก. เปน
รายจังหวัดตามจํานวนชุมชน ของแต
ละจังหวัดในลักษณะงบอุดหนุนทั่วไป
ทั้งนี้ จะเบิกจายไดตอเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจาก สงป. เขตพื้นที่
(10) สงป.1-18 เห็นชอบแผนฯ และ
แจงจังหวัดทราบ
(11) สนง.กษจ. โอนเงิน
เขาบัญชี คณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน และแจงผล
ใหคณะกรรมการฯ ระดับ
อําเภอ/คณะกรรมการฯ
ระดับชุมชนทราบ

(13) คณะกรรมการฯ

ระดับอําเภอ/คณะ
กรรมการฯ ระดับชุมชน
บริหารโครงการ และ
ติดตาม รวมทั้งรายงานผล
ให สนง.กษจ. ทราบ

(12) คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
โอนเงินเขาบัญชีกลุม/องคกรเกษตรกร
เพื่อดําเนินการโครงการ

(14) สนง.กษจ. รายงานผลการปฏิบัติงาน/
ผลการใชจายงบประมาณให กสก.ทราบ
(15) กสก. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทราบ

(16) กระทรวงเกษตรและสหกรณ รายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการให ครม. ทราบ
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หลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณาโครงการ
1. หลักเกณฑการพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ของคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ
1.1 เปนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดทันที มีประโยชนกับชุมชน และมีความยั่งยืน
1.2 เปนโครงการ/กิจกรรมในลักษณะลดรายจาย เพิ่มรายได ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐาน
สินคาภายใตกรอบโครงการ ประกอบดวย
1.2.1 ดานการผลิตพืช และพันธุพืช
1.2.2 ดานการผลิตปุยอินทรีย
1.2.3 ดานการจัดการศัตรูพืช
1.2.4 ดานฟารมชุมชน
1.2.5 ดานการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตร
1.2.6 ดานปศุสัตว
1.2.7 ดานประมง
1.2.8 ดานการปรับปรุงบํารุงดิน
1.3 เปนโครงการที่ชุมชนสามารถดําเนินการไดเอง และใชประโยชนไดอยางตอเนื่องหรือเปนการพัฒนา
ตอยอดโครงการเดิม
1.4 เปนโครงการที่มีความครบถวน ในมิติดานการผลิต การตลาด และ/หรือ การนําไปใชประโยชน
1.5 กรณีที่ชุมชนเสนอโครงการที่นอกเหนือจากโครงการ ขอ 1.2.1 – 1.2.8 ใหคณะกรรมการฯ ระดับ
อําเภอนําเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด เพื่อพิจารณา
2. หลักเกณฑการพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด
พิจารณาโครงการที่ชุมชนเสนอดานการเกษตรอื่นๆ โดยเปนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดําเนินการได
ทันที มีประโยชนกับชุมชน และมีความยั่งยืน เปนกิจกรรมในลักษณะลดรายจาย เพิ่มรายได ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต และ
ยกระดับมาตรฐานสินคาภายใตกรอบโครงการ
3. เงื่อนไขโครงการ
3.1 เนนการจางแรงงานเกษตรกรในชุมชนเปนหลัก
3.2 สัดสวนการจางแรงงานไมนอยกวา รอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณโครงการที่ไดรับการสนับสนุน
ยกเวนกรณีจําเปนและมีเหตุผลที่สมควร การจางแรงงานตองไมนอยกวารอยละ 30 ของวงเงินงบประมาณโครงการที่
ไดรับการสนับสนุน ในกรณีนี้ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ
ทั้งนี้ การจางแรงงานเกษตรกรควรพิจารณาจากแรงงานที่มีความสามารถสอดคลองกับกิจกรรม
โครงการ และใหพิจารณาการจางแรงงานเกษตรกรที่มีรายไดนอยเปนลําดับแรก และพิจารณาการดําเนินการในการ
จางแรงงานใหเกิดการกระจายรายไดอยางทั่วถึง โดยใหพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ ชุมชนและกิจกรรมโครงการ
3.3 วัสดุอุปกรณที่จัดซื้อจัดหาควรพิจารณาจากแหลงในชุมชนเปนลําดับแรก
3.4 สถานที่ดําเนินการ ตองเปนสถานที่สาธารณะที่มีหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนจากหนวยงานที่ดูแล
หรือหากเปนสถานที่สวนบุคคล ตองมีเอกสารยินยอมใหใชสถานที่ โดยระบุเปนลายลักษณอักษรและมีระยะเวลาที่
สอดคลองกับการเสื่อมของอาคารสถานที่นั้นๆ ทั้งนี้ กรณีที่ตองขอใชพื้นที่สาธารณะที่อยูในความดูแลของอําเภอให
ดําเนินโครงการในลักษณะเปนการขอใชพื้นที่เปนการชั่วคราว (โดยไมมีสิ่งปลูกสรางหรือไมยืนตนเพราะจะตองไป
ดําเนินการตามกฎหมายที่ดิน) เพื่อประโยชนของประชาชนที่อยูในพื้นที่ โดยจะตองผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหมูบานกอนที่จะเสนอใหนายอําเภอพิจารณาอนุญาต
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3.5 ไมเปนการกอสรางอาคาร/สิ่งกอสรางถาวรขึ้นใหม ทั้งนี้ รวมถึงการปรับปรุง ตอเติม อาคาร
สิ่งกอสรางถาวร ยกเวน การสรางโรงเรือนเพาะเห็ด เพาะชํา ผลิตพืช เลี้ยงสัตว การผลิตปุยหมัก/ปุยอินทรีย และ
โรงเรือนชั่วคราวอื่นๆ
3.6 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะตองไมซ้ําซอนกับโครงการที่ไดรับงบประมาณดําเนินการจาก
หนวยงานราชการหรือหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.7 มีความพรอมที่จะดําเนินการไดทันทีที่มีการอนุมัติโครงการ และสามารถดําเนินการและเบิกจายให
แลวเสร็จ ภายในเดือน กันยายน 2560
3.8 ใหคํานึงถึงขอมูลความตองการดานการตลาด ทั้งภายในทองถิ่น ภายในประเทศ การสงออกไป
ตางประเทศ เมล็ดพันธุ รวมทั้งพิจารณาถึงขอมูลปริมาณน้ํา สภาพภูมิสังคม และแผนการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning) เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
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แนวทางกําหนดมาตรฐานการจางแรงงานและวัสดุอุปกรณ
ใหคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ กําหนดมาตรฐานการจางงาน และคาวัสดุอุปกรณ เพื่อใชเปนมาตรฐานในการ
พิจารณาสนับสนุนใหเปนไปในแนวทางเดียวกันของจังหวัด โดยมีแนวปฏิบัติในการกําหนดมาตรฐานการจางแรงงาน
และวัสดุอุปกรณ ดังนี้
1. นิยามศัพทและความหมาย
1.1 ลักษณะของการจางงาน หมายถึง
1.1.1 การจางแรงงานรายวันตามกฎหมายแรงงาน
1.1.2 การจางแรงงานฝมือ
1.1.3 การจางแรงงานตามลักษณะงาน ทั้งนี้ เปนการกําหนดตามชนิดและคุณภาพงาน
1.2 ลักษณะงบดําเนินการ หมายถึง คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตามหลักเกณฑ โครงการ ไมรวม
คาแรงงานเกษตรกร ไดแก
1.2.1 คาวัสดุ คาเชา สําหรับดําเนินกิจกรรมที่เปนโครงสรางพื้นฐาน หรืองบลงทุนคงที่ เชน
- คาวัสดุในการปรับปรุงโรงเรือนตามเงื่อนไขโครงการ
- คาวัสดุคาเชาอุปกรณ
- คาวัสดุถาวร (ประเภททุนคงที่) สําหรับกิจกรรมตามกรอบกิจกรรม 8 กลุม
1.2.2 คาวัสดุหมุนเวียน หรือวัสดุสิ้นเปลืองในการดําเนินกิจกรรมตามกรอบกิจกรรม 8 กลุม
2. การจางแรงงานและวัสดุอุปกรณ
2.1 การจางแรงงาน
2.1.1 คาแรงทั่วไป อางอิง ตามมาตรฐานแรงงานขั้นต่ํา
2.1.2 คาแรงงานฝมือ อางอิง ตามมาตรฐานสํานักงานแรงงานจังหวัด
2.1.3 คาแรงจางเหมาตามชิ้นงาน ใหอางอิงจากการจางงานที่หนวยงานเคยมีการจางงานไว(สําหรับการ
ผลิตศัตรูธรรมชาติใชเกณฑ อางอิงของกรมสงเสริมการเกษตร)
2.1.4 แรงงงานอื่นๆ ที่ไมมีการกําหนดไว ใหพิจารณาจากการจางงานในทองถิ่น โดยใหคณะ
กรรมการฯ ระดับอําเภอพิจารณา
2.2 วัสดุอุปกรณ
2.2.1 คาวัสดุอุปกรณที่ไมมีมาตรฐานราคาใหอางอิงจากราคาทองถิ่น
2.1.2 กรณีที่มูลคาวัสดุอุปกรณ ชิ้นที่มีมูลคาเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่คณะกรรมการฯ ระดับ
อําเภอกําหนดใหตองมีใบสืบราคาสินคาในทองถิ่นแนบมาดวย ทั้งนี้ การจัดซื้อจะตองมีหลักฐานการจัดซื้อระบุรานคาที่
จัดซื้อ
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ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชาสัมพันธการดําเนินโครงการทุกระดับ ทั้งสวนกลางและภูมิภาค
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อบริหารการดําเนินงานโครงการใน
ระดับอําเภอ
1.3 จัดเวทีชุมชนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
สํานักงานเกษตรอําเภอ เชิญเจาหนาที่ ผูที่เกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน รวมประชุมเพื่อคัดเลือก
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตามองคประกอบของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนที่กําหนด เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ
ระดับอําเภอ ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
1.4 การสรางความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของทุกระดับ
เพื่อใหผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของเกิดความชัดเจน ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกันได
อยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
1.4.1 กรมสงเสริมการเกษตร จัดประชุมชี้แจงเพื่อทําความเขาใจใหแก ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9 เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เกษตรอําเภอทุกอําเภอ ประธาน ศพก. 77 จังหวัด และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
1.4.2 ระดับจังหวัด ทําความเขาใจขั้นตอนการดําเนินงานโครงการใหแกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของระดับอําเภอ/
จังหวัด ประธาน ศพก. และเครือขาย และหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.4.3 ระดับอําเภอ ทําความเขาใจขั้นตอนการดําเนินงานโครงการใหแกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน และ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
2.1 สํารวจ วิเคราะหพื้นที่ และจัดทําเวทีชุมชน เพื่อรับทราบความตองการของชุมชน
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน จัดทําเวทีชุมชนในคราวเดียวกับการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตาม
ขอ 1.2 เพื่อวิเคราะหพื้นที่และสํารวจความตองการโครงการของชุมชน โดยมีระเบียบวาระ และสาระสําคัญของการจัด
เวทีชุมชน ดังนี้
2.1.1 การเสนอขอมูลและความตองการของชุมชนเพื่อจัดทําเปนกิจกรรมหรือโครงการที่จะขอรับการ
สนับสนุนในรูปแบบกลุม/องคกรเกษตรกร กรณีที่ยังไมมีการรวมกลุม ใหใชมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ใน
การรับรองการจัดตั้งกลุม
2.1.2 การมอบหมายผูรับผิดชอบเปดบัญชีธนาคาร/เบิกจายเงิน เปนรายโครงการ ดังนี้
1) วงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท ผูมีอํานาจลงนามในการเบิกจายของกลุม จํานวน 3 คน
2) วงเงินตั้งแต 1,000,000 บาท ขึ้นไป ผูมีอํานาจลงนามในการเบิกจายของกลุม จํานวน 5 คน
ทั้งนี้ ผูมีอํานาจลงนามในการเบิกจายของกลุมตองไมเปนบุคคลเดียวกับผูทําสัญญายืมเงินของคณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน
2.2 จัดทํารายละเอียดโครงการตามความตองการของกลุม/องคกรเกษตรกรในชุมชน
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน รวมกับกลุม/องคกรเกษตรกรจัดทํารายละเอียดโครงการ ตามแบบเสนอโครงการฯ
(แบบ 9101-1)
2.3 เสนอโครงการตามความตองการของกลุม/องคกรเกษตรกรในชุมชน
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน รวบรวมโครงการของชุมชน ตามขอ 2.2 เสนอตอคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ
ผานเกษตรอําเภอ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ ตามแบบสรุปการขอรับการสนับสนุน
โครงการของชุมชน (แบบ 9101-2)
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2.4 ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติโครงการ
2.4.1 คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการของชุมชนที่ผาน
ความเห็นชอบ ตามขอ 2.3 พรอมจัดทํารายงานการประชุม โดยพิจารณาตามกลุมโครงการ/กิจกรรม และเงื่อนไข
โครงการ โดยสํานักงานเกษตรอําเภอ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้
1) กรณีโครงการที่ผานการอนุมัติ ใหเสนอสํานักงานเกษตรจังหวัดเพื่อรวบรวม และจัดสงสํานักจัดทํา
งบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
2) กรณีโครงการที่ไมไดรับการอนุมัติ สงกลับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน พิจารณาปรับแกไขโครงการ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และเสนอใหคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอพิจารณาตอไป
3) กรณีโครงการที่ไมอยูภายใตกรอบโครงการ 8 กลุม หรือโครงการที่ตองการการพิจารณาความ
เหมาะสมและความเปนไปไดในการดําเนินงานโครงการจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาอนุมัติ
รวบรวมเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด
ตามแบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ เพื่อพิจารณาอนุมัติระดับอําเภอ
(แบบ 9101-3)
2.4.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด พิจารณาอนุมัติโครงการที่ไมอยูภายใต
กรอบโครงการ 8 กลุม หรือโครงการที่ตองการการพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการดําเนินงาน
โครงการจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาอนุมัติ พรอมจัดทํารายงานการประชุม และเสนอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1) กรณีโครงการไดรับการอนุมัติ เสนอสํานักงานเกษตรจังหวัดเพื่อรวบรวม และจัดสงสํานักจัดทํา
งบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
2) กรณีโครงการที่ไมไดรับการอนุมัติ สงกลับสํานักงานเกษตรอําเภอ และสงตอคณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน พิจารณาปรับแกไขโครงการภายในระยะเวลาที่กําหนด และเสนอใหคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณของจังหวัด พิจารณาตอไป ตามแบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณของจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติระดับจังหวัด (แบบ 9101-4)
2.5 รวบรวมและเสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
สํานักงานเกษตรจังหวัด สรุปผลการอนุมัติโครงการ ที่ผานการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ
ตามขอ 2.4.1 วงเล็บ 1 และขอ 2.4.2 วงเล็บ 1 จัดสงสํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่พิจารณาใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ตามแบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติระดับจังหวัด (แบบ 9101-4)
2.6 การดําเนินงานโครงการ
เมื่อกรมสงเสริมการเกษตรโอนเงินอุดหนุนใหแกจังหวัด คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน กลุม/องคกรเกษตรกร
ตามลําดับแลว กลุม/องคกรเกษตรกรเริ่มดําเนินโครงการที่ไดรับอนุมัติ
2.7 การติดตาม ตรวจสอบ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายของโครงการอยางมีประสิทธิภาพและดวยความโปรงใส
2.7.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
มีหนาที่รับผิดชอบ
1) ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ การจางแรงงานเกษตรกร (พิจารณาการ
จางแรงงานเกษตรกรในชุมชนที่มีรายไดนอยเปนลําดับแรก) การจัดซื้อจัดจาง และ
การใชจายงบประมาณของชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนโครงการ ใหเปนไปดวยความถูกตอง เปนธรรม ทั่วถึง และโปรงใส
2) ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
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3) รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณให
คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอทราบ ทุกสัปดาห โดยเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําในฐานะ
เลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตามแบบรายงานที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด
4) ความถี่ของการปฏิบัติหนาที่ : ทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
2.7.2 คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ
มีหนาที่รับผิดชอบ
1) ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการและการใชจายงบประมาณโครงการ
ภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
2) ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
3) รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณให
สํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ ทุกสัปดาห โดยเกษตรอําเภอเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําในฐานะกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ ตามแบบรายงานที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด
4) ความถี่ของการปฏิบัติหนาที่ : ทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
2.7.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด
แตงตั้งคณะทํางานตามความจําเปน โดยมีประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (SC) หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก SC เปนหัวหนาคณะทํางาน ประธานคณะกรรมการ
เครือขาย ศพก. ระดับจังหวัดและมีเจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัด เปนเลขานุการคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติหนาที่
1) ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการและการใชจายงบประมาณโครงการใน
พื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
2) ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
ใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
3) รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณทุก
สัปดาห ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผานกรมสงเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด
4) ความถี่ของการปฏิบัติหนาที่ : ทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
2.7.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
กรมสงเสริมการเกษตรแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการ ตามพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ดังนี้
1) ระดับประเทศ แบงเปน 4 คณะ ประกอบดวย
- พื้นที่รับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1, 2 และ 3
- พื้นที่รับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 และ 7
- พื้นที่รับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 และ 8
- พื้นที่รับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 และ 9
โดยแตละคณะมีรองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบพื้นที่สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เปนประธาน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ในพื้นที่รับผิดชอบ เปนรองประธาน ประธาน
คณะกรรมการเครือขาย ศพก. ระดับเขต เปนกรรมการ เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรและผูแทนหนวยงานองคกร
เกษตรกรตามความจําเปน เปนกรรมการ โดยมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในสังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหนาที่
1.1) ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการและการใชจายงบประมาณ
โครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ในความรับผิดชอบแตละคณะ
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1.2) ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
1.3) รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ
2) ระดับเขต แบงเปน 9 คณะ ตามพื้นที่รับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9
โดยมีผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ เปนประธาน ประธานคณะกรรมการ
เครือขาย ศพก. ระดับเขต เปนรองประธาน กรรมการเครือขาย ศพก. ระดับเขต เปนกรรมการ เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรและผูแทนหนวยงานองคกรเกษตรกรตามความจําเปน เปนกรรมการ โดยมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรใน
สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เปนกรรมการและเลขานุการ
เพื่อปฏิบัติหนาที่
2.1) ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการและการใชจายงบประมาณ
โครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ในความรับผิดชอบแตละคณะ
2.2) ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
2.3) รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด
2.4) ความถี่ของการปฏิบัติหนาที่ : ทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
2.7.5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ
แตงตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือคณะเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติหนาที่
1) ใหความรู ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะในการจัดทําบัญชีการใชจายงบประมาณตามกิจกรรมโครงการ
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ
2) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทําบัญชีการใชจายงบประมาณโครงการใหเปนไปดวยความถูกตอง
โปรงใสและตรวจสอบได
3) ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา
4) รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข ผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ
ทุกสัปดาห ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ หนวยงานสวนกลางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ และกรมสงเสริม
การเกษตรทราบ
5) ความถี่ของการปฏิบัติหนาที่
5.1) จัดทําแผนการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบรายชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนโครงการ ทุกชุมชนใน
พื้นที่ สงใหสํานักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่
5.2) คณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือคณะเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่อยางนอย 2 ครั้งตอ
ชุมชน ทุกชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนโครงการ
2.7.6 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
มีหนาที่รับผิดชอบ
1) ออกแบบการติดตาม ประเมินผลความกาวหนา ประเมินผลความสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ในชวงระหวางการดําเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ ใหถูกตองตามหลักวิชาการ
2) รายงานผลการดําเนินงาน ตามขอ 2.7.6 วงเล็บ 1 ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผานกรมสงเสริม
การเกษตรทราบ
3) ความถี่ของการปฏิบัติหนาที่ : อยางนอย 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการ
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แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจายเงิน
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน
--------------------------------------------------------------

1. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจายเงิน ของกรมสงเสริมการเกษตร
1.1 ขั้นตอนการรับเงินโครงการจากสํานักงบประมาณ
เมื่อสํานักงบประมาณแจงจัดสรรการอนุมัติเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน กรมสงเสริมการเกษตร
ดําเนินการตรวจสอบจํานวนเงินในระบบ GFMIS
1.2 ขั้นตอนการโอนเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
1.2.1 กรมสงเสริมการเกษตรอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ใหกับ
สํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน 77 จังหวัด ในระบบ GFMIS ตามเปาหมายการจัดแบงพื้นที่ในอําเภอ เพื่อการบริหาร
การพัฒนาการเกษตร ของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
จํานวน 9,101 ชุมชน งบประมาณสนับสนุนชุมชนเกษตร ชุมชนละ 2,500,000.00 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 22,752,500,000.00 บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดรอยหาสิบสองลานหาแสนบาทถวน)
1.2.2 ดําเนินการโอนเงินใหสํานักงานเกษตรจังหวัด พรอมแจงใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ
หลักฐานประกอบการโอนเงิน
(1) หนังสืออนุมัติการโอนเงิน
(2) แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน
(3) เป า หมายการจั ดแบ งพื้ น ที่ ในอําเภอเพื่ อการบริห ารการพัฒ นาการเกษตร ของศูน ย เรีย นรูการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
1.3 การรับคืนเงินเหลือจายโครงการ
1.3.1 ตรวจสอบหนังสือจากสํานักงานเกษตรจังหวัด ที่แจงกรมสงเสริมการเกษตรวามีเงินโครงการ เหลือจาย พรอม
แสดงเหตุผลรายชุมชนที่ไมขอสนับสนุนเงินงบประมาณเงินอุดหนุน และแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการระดับ
ชุมชน
1.3.2 ขออนุมัติกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อตัดคืนเงินงบประมาณเงินอุดหนุน
1.4 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1.4.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548
เรื่อง การเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
1.4.2 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551
1.4.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 353 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชี
เกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFIMS

19

2. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจายเงิน ของสํานักงานเกษตรจังหวัด
2.1 ขั้นตอนการรับเงินจากกรมสงเสริมการเกษตร
เมื่อไดรับแจงการโอนจัดสรรเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตร
จังหวัดตองตรวจสอบจํานวนเงินในระบบ GFMIS กับหนังสือแจงการโอนเงินโครงการใหถูกตองตรงกับที่ไดเสนอไว
2.2 ขั้นตอนการเบิกจายเงิน
กรณีไดรับความเห็นชอบโครงการและแผนปฏิบัติงานตามที่เสนอ
2.2.1 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของเอกสารที่ไดรับจากคณะกรรมการระดับอําเภอ ดังนี้
(1) โครงการ แผนปฏิ บั ติ ง าน/แผนการใช จ ายงบประมาณของชุ มชนที่ ผ า นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ
จากคณะกรรมการระดับอําเภอเรียบรอยแลว
(2) รายงานการประชุม/บันทึกชวยจําของคณะกรรมการระดับชุมชน
(3) หนังสือยินยอมใหใชสถานที่สาธารณะ (ถามี)
(4) บันทึกขอตกลง จํานวน 2 ฉบับ (จะสงมาพรอมกันหรือภายหลังจากที่ สงป. เห็นชอบแลว หรือให
มาลงนามที่สํานักงานเกษตรจังหวัด)
(5) สําเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ของคณะกรรมการระดับชุมชน
2.2.2 รวบรวมโครงการ แผนปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ ใหสํานักจัดทํางบประมาณ เขตพื้นที่
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2.2.3 เมื่อไดรับแจงผลการพิจารณาเห็นชอบจากสํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ จัดทําทะเบียนคุมการโอน
เงินโครงการ
2.2.4 เกษตรจังหวัดอนุมัติการเบิกจายเงินโครงการ แผนปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณของชุมชนที่
ผานการตรวจสอบและอนุ มัติจ ากคณะกรรมการระดับ อําเภอ และเห็น ชอบจากสํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้น ที่
พรอมลงนามในบันทึกขอตกลง จํานวน 2 ฉบับ
2.2.5 ดําเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS ดวยคําสั่งงาน ZFB60_K8 หรือ ขบ.02 โดยระบุงบประมาณ
ตามแหลงของเงินที่ไดรับสนับสนุนโครงการ
2.2.6 จัดทําหนังสือถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา.........................
(สาขาภายในจังหวัด) เพื่อดําเนินการโอนเงินใหคณะกรรมการระดับ ชุมชน โดยเขียนเช็คสั่งจาย “ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา...............” ขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” และแนบรายละเอียดการโอน
เงินโครงการ (ไมมีคาธรรมเนียมในการโอนเงิน)
2.2.7 สํา นั กงานเกษตรจั งหวั ดจัดทําใบสําคัญ รับ เงิน (บช.02) สํ าหรับ คณะกรรมการระดับชุมชน
ที่โอนเงินใหเรียบรอยแลว พรอมกับลงนามผูจายเงิน
2.2.8 แจงการโอนเงินโครงการ และใหตรวจสอบการรับเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปยังคณะกรรมการระดับชุมชน พรอมแนบใบสําคัญรับเงิน (บช.02) ใหประธาน/
กรรมการคณะกรรมการระดับชุมชน ลงนามรับเงิน รวมทั้งสงบันทึกขอตกลงที่ลงนามครบถวนแลว ใหคณะกรรมการ
ระดับชุมชน เก็บไวเปนหลักฐาน จํานวน 1 ฉบับ
2.2.9 แจงคณะกรรมการระดับอําเภอเพื่อทราบผลการพิจารณาโครงการและการโอนเงินใหกับคณะกรรมการ
ระดับชุมชน
2.2.10 บันทึกการขอเบิกเงิน/การจายเงินในทะเบียนคุมการรับ-จายเงิน (บช.03)
2.2.11 รวบรวมเอกสารหลักฐานการรับ-จายเงิน เพื่อใชประกอบการตรวจสอบ
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กรณีไมไดรับความเห็นชอบโครงการและแผนปฏิบัติงานตามที่เสนอ
(1) คณะกรรมการระดับอําเภอจะเสนอโครงการตอคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณระดับจังหวัด
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการดําเนินงานโครงการ
(2) เมื่อไดรับแจงผลการพิจารณาเห็นชอบ ใหดําเนินการตามขอ 2.2.2 – 2.2.11
2.3 ขั้นตอนการคืนเงินเหลือจายโครงการ กรณีที่คณะกรรมการระดับชุมชนไมไดเสนอโครงการ
กรณีที่คณะกรรมการระดับชุมชนไมไดเสนอโครงการ สงผลใหมีเงินเหลือจาย สํานักงานเกษตรจังหวัดทํา
หนังสือแจงกรมสงเสริมการเกษตร โดยระบุจํานวนเงินเหลือจายและอางอิงเลขที่หนังสือที่กรมสงเสริมการเกษตรอนุมัติ
โครงการ
2.4 ขั้นตอนการคืนเงินคงเหลือเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการ
2.4.1 จัดทํารายงานรายรับ-รายจาย (บช.05) โดยตรวจสอบกับใบสําคัญเบิกจายเงินฉบับจริง และแจง
คณะกรรมการระดับชุมชน เพื่อโอนเงินเขาบัญชี “สํานักงานเกษตรจังหวัด.......................” ที่เปนธนาคารรัฐวิสาหกิจ
ที่รองรับเงินนอกงบประมาณ ของสํ านั กงานเกษตรจังหวัด (ไมใชบัญชีที่รองรับโครงการใดโครงการหนึ ่ง โดยเฉพาะ
เชน ชื่อบัญชี “เงินนอกงบประมาณของสํานักงานเกษตรจังหวัด.........................”)
2.4.2 เกษตรจังหวัดอนุมัติถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ โดยเขียนเช็ค สั่งจาย
“กระทรวงการคลัง ” เพื่อเบิกเกิน สง คืน กรณีรับ และคืน เงิน ภายในปงบประมาณเดีย วกัน หรือเพื่อสงเปน รายได
แผนดิน กรณีรับและคืนเงินขามปงบประมาณ
2.4.3 จั ด ทํ า ทะเบี ย นคุ ม การรั บ-จ า ยเงิ น โครงการในภาพรวมของสํ านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด (บช.03)
และสงใหกรมสงเสริมการเกษตร ภายใน 20 วัน นับจากวันสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการ
2.5 การจัดทําบัญชีและการรายงานผล
2.5.1 บันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการรับ-จาย โอนเงิน ในทะเบียนคุมการรับ-จายเงินโครงการของสํานักงาน
เกษตรจังหวัด (บช.03)
2.5.2 รายงานรายรับ-รายจาย ใหกรมสงเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป (บช.04)
2.5.3 เมื่ อสิ้ น สุ ดการดํ า เนิ น งานโครงการ จัดทํารายงานรายรับ -รายจาย (บช.05) สงใหกรมสงเสริ ม
การเกษตรภายใน 20 วัน นับจากวันสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการ
2.5.4 จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของรวมถึงใบสําคัญเบิกจายเงินฉบับจริงของกลุมเกษตรกร/องคกรเกษตรกร
ไวที่สํานักงานเกษตรจังหวัด
2.6 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
2.6.1 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติ
ทางบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFIMS
2.6.2 หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ด ว นที่ สุ ด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวั น ที่ 7 กั น ยายน 2548
เรื่อง การเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
2.6.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 353 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชี
เกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS
2.6.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 431 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554
เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย
2.6.5 การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ใหถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS
โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน
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2.6.6 กํ า กั บ ติ ดตาม ดู แลและควบคุ มการใช จายเงิน ใหเปน ไปตามแนวปฏิบัติงานและการใชจายเงิ น
ตามโครงการที่กําหนด
2.6.7 อัตราคาแรงขั้นต่ํา ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 8)
3. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจายเงิน ของคณะกรรมการระดับชุมชน
3.1 ขั้นตอนการรับเงินจากสํานักงานเกษตรจังหวัด
3.1.1 เป ด บั ญ ชี ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ชื่ อ บั ญ ชี “โครงการ 9101
ตามรอยเท าพ อ ภายใต ร มพระบารมี เพื่ อการพัฒ นาการเกษตรอยา งยั่งยื น ชุม ชน...........................” โดยมอบ
คณะกรรมการอยางนอย 3 คน เปนเจาของบัญชี
3.1.2 ลงนามในบั นทึ กข อตกลง การรั บเงินโครงการ ระหว างสํ านั กงานเกษตรจั งหวั ด โดยเกษตรจั งหวั ด
กับคณะกรรมการระดับชุมชน จํานวน 2 ฉบับ และสงใหคณะกรรมการระดับอําเภอ พรอมกับโครงการและหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาโครงการ
3.1.3 เมื่อสํานักงานเกษตรจังหวัดโอนเงิน/แจงการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของคณะกรรมการระดับชุมชน ใหตรวจสอบความถูกตองของจํานวนเงินพรอม ลงนามใบสําคัญ
รั บ เงิ น (บช.02) และส ง ใบสํ า คั ญ รั บ เงิ น (บช.02) คื น ให สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด และเก็ บ บั น ทึ ก ข อ ตกลง
ไวที่คณะกรรมการระดับชุมชน จํานวน 1 ฉบับ
3.2 ขั้นตอนการเบิกจายเงินของคณะกรรมการระดับชุมชน
3.2.1 เมื่อไดรับสัญญายืมเงินจากกลุมเกษตรกร/องคกรเกษตรกร คณะกรรมการระดับชุมชนอนุมัติใหถอนเงิน
จากบั ญ ชี ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ของคณะกรรมการระดั บ ชุ ม ชน เข า บั ญ ชี
กลุมเกษตรกร/องคกรเกษตรกรที่ไดผานการอนุมัติโครงการและไดรับโอนเงินจากสํานักงานเกษตรจังหวัดแลว เขาบัญชี
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชื่อ บัญ ชี “โครงการ 9101 ตามรอยเทา พอ ภายใตร ม
พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน (ชื่อกลุมเกษตรกร/องคกรเกษตรกร)...........................”
3.2.2 แจงการโอนเงินโครงการ และใหตรวจสอบการรับเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปยังกลุมเกษตรกร/องคกรเกษตรกร พรอมแนบใบสําคัญรับเงิน (บช.02)
ใหกลุม
เกษตรกร/องคกรเกษตรกร ลงนามรับเงิน รวมทั้งสงสัญญายืมเงิน ที่ลงนามครบถวนแลว ให กลุมเกษตรกร/องคกร
เกษตรกร เก็บไวเปนหลักฐาน จํานวน 1 ฉบับ
3.2.3 เมื่อกลุมเกษตรกร/องคกรเกษตรกร ใชจายเงินตามกิจกรรมที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการแลว
ใหเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูขายเพื่อเปนหลักฐานในการจายเงิน หากไมสามารถเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินจากผูขายใหนํา
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ใหผูขายลงลายมือชื่อรับเงินเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการจายเงิน
3.2.4 หลักฐานประกอบการเบิกจาย
(1) สัญญายืมเงิน
(2) เอกสารหลักฐานการเบิกจายเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
3.3 เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการ
3.3.1 กรณีมีเงินเหลือจายใหถอนและนําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานเกษตรจังหวัด(สํานักงาน
เกษตรจังหวัดแจงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยของจังหวัด)
3.3.2 สงหลักฐานการเบิกจายเงินฉบับจริงใหสํานักงานเกษตรจังหวัด
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4. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจายเงินของกลุม/องคกรเกษตรกร
4.1 ขั้นตอนการเบิกจายเงินของกลุม/องคกรเกษตรกรจากคณะกรรมการระดับชุมชน
(1) ผูแทนกลุม/องคกรเกษตรกรที่ไดรับมอบหมายเปดบัญชีเงินฝากธนาคารรัฐวิสาหกิจ ประเภทออมทรัพย
ชื่อบัญชี “โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการเกษตรอยางยั่งยืน กลุม/องคกรเกษตรกร
......................” เพื่อรองรับเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนและสงสําเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหคณะกรรมการระดับ
ชุมชน
(2) กลุม/องคกรเกษตรกรมอบหมายผูแทนโดยระบุชื่อ-สกุล พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
เพื่อดําเนินการจัดทําสัญญายืมเงินในการเบิกจายเงินกับ คณะกรรมการระดับชุมชน จํานวน 2 ฉบับ เก็บไวเปนหลักฐาน
ฝายละ 1 ฉบับ (แบบสัญญายืมเงินตามที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด)
(3) เมื่อกลุม/องคกรเกษตรกรไดรับแจงการฝากเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหตรวจสอบความถูกตอง
(ไมมีคาธรรมเนียมธนาคาร)
(4) เมื่อกลุม/องคกรเกษตรกรใชจายเงินโครงการ
กรณี จ า ยค า วั ส ดุ เมื่ อ จั ด ซื้ อ วั ส ดุ เ พื่อ ดํา เนิน การตามโครงการแล ว ให เ รี ย กใบเสร็ จ รั บ เงิ น จากผูข าย
เพื่อเปนหลักฐานในการจายเงิน หรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
กรณีจายคาแรงงาน เมื่อจายคาแรงงานใหแกเกษตรกร/ผูใชแรงงาน/ผูรับจาง ตามงวดของงานจะตอง
เรี ย กสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนและสํ า เนาเลขที่ บั ญ ชี เ งิน ฝากธนาคารของเกษตรกร/ผู ใ ช แ รงงาน/ผู รับ จ า ง
เพื่อเปนหลักฐานในการจายเงิน
4.2 การจัดทําบัญชีและการรายงานผล
(1) จัดทําบัญชีและรายงานตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
(2) รวบรวม จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับ-จายเงิน
(3) กํ า กั บ ติ ด ตาม ดู แ ลและควบคุ มการใช จา ยเงิ น ใหเ ป น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ง านและการใช จ า ยเงิ น
งบประมาณโครงการอยางเครงครัด
4.3 เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดทําทะเบียนคุมการรับ-จายเงิน ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
(2) กรณีมีเงินเหลือจายใหถอนและนําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะกรรมการระดับชุมชน
(3) ส งหลั กฐานตามข อ 1 พร อมสําเนาใบนํ าฝากเงิ นตามข อ 2 และหลั กฐานการรั บ-จ ายเงิ นทั้ งหมดให
คณะกรรมการระดับชุมชน ภายใน 5 วัน หลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลาดําเนินโครงการ
4.4 หลักฐานประกอบการเบิกจาย
(1) สัญญายืมเงิน
(2) เอกสารหลักฐานการเบิกจายคาวัสดุและคาแรงงาน (ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน)
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ขั้นตอนการรับและการเบิกจายเงิน
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน
กรณีโครงการตามกรอบแนวทางกลุมกิจกรรมโครงการ
สํานักงบประมาณ
1.โอนจัดสรรงบประมาณ

การขอรับเงิน
การจัดสรรเงิน/เบิกเงิน

บันทึกผานระบบ GFMIS
ตามระเบียบการ
เบิกจาย

กรมสงเสริมการเกษตร

คณะกรรมการฯ
ระดับอําเภอ

2.โอนจัดสรรงบประมาณ ภายใน 1 วันทําการ
หลังจากอนุมัติใหโอนจัดสรรงบประมาณ

4.ตรวจสอบ/พิจารณาอนุมัติ
โครงการ
แจงผลการโอนเงิน

3.เสนอโครงการและแผนปฏิบัติงาน/
แผนการใชจายงบประมาณพรอมเอกสาร
แนบ

สํานักงานเกษตรจังหวัด

7.โอนเงิน/แจงผล
การโอนเงิน
- บันทึกขอตกลง
จํานวน 2 ฉบับ
- จัดทําใบสําคัญรับเงิน

คณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน

จัดเวทีชุมชน
เปดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย
เปดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย

คาวัสดุ

สงป.1-18

8.โอนเงิน
- สัญญายืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ
- จายเงินโดยนําฝากเขาบัญชีของกลุมเกษตรกร/องคกร
จัดทําหลักฐานการจายคาแรงงาน
กลุมเกษตรกร/
และจายเงินโดยโอนเขาบัญชี
องคกรเกษตรกร
9.จายเงิน

หลักฐานการจายเงิน

5.พิจารณาเห็นชอบ
โครงการและแผนปฏิบัติงาน/
แผนการใชจายงบประมาณ

คาแรงงาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

เปดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย

ไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณโครงการ

6.แจงผล
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ขั้นตอนการรับและการเบิกจายเงิน
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน
กรณีโครงการที่นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุมกิจกรรมโครงการ
สํานักงบประมาณ
การขอรับเงิน

1.โอนจัดสรรงบประมาณ

การจัดสรรเงิน/เบิกเงิน

บันทึกผานระบบ GFMIS
ตามระเบียบการเบิกจาย
เงินงบประมาณ

กรมสงเสริมการเกษตร

2.โอนจัดสรรงบประมาณ ภายใน 1 วันทําการ
คณะอนุกรรมการ 5. พิจารณา/แจงผล หลังจากอนุมัติใหโอนจัดสรรงบประมาณ
อนุมัติโครงการ
พัฒนาการเกษตรและ

สหกรณของจังหวัด

4. สงโครงการที่ไมตรงตามเงื่อนไข

คณะกรรมการฯ
ระดับอําเภอ

สํานักงานเกษตรจังหวัด

แจงผลการโอนเงิน

3. เสนอโครงการและแผนปฏิบัติงาน/
แผนการใชจายงบประมาณพรอมเอกสาร

8.โอนเงิน/แจงผล
การโอนเงิน
- บันทึกขอตกลง
จํานวน 2 ฉบับ
- จัดทําใบสําคัญรับเงิน

คณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน

จัดเวทีชุมชน

สงป.1-18

9.โอนเงิน
- สัญญายืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ
- จายเงินโดยนําฝากเขาบัญชีของกลุมเกษตรกร/องคกร
จัดทําหลักฐานการจายคาแรงงาน
กลุมเกษตรกร/
และจายเงินโดยโอนเขาบัญชี

เปดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย
เปดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย

องคกรเกษตรกร

10.จายเงิน
หลักฐานการจายเงิน

6.พิจารณาเห็นชอบ
โครงการและแผนปฏิบัติ
7.แจงผล
งาน/แผนการใชจาย
งบประมาณ

คาวัสดุ

คาแรงงาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
เปดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย

ไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณโครงการ
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ขั้นตอนการสงคืนเงินที่ไมไดจัดสรรและเงินเหลือจาย
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน
สํานักงบประมาณ
สงคืนงบประมาณในระบบ

กรมสงเสริมการเกษตร
กรณีเงินเหลือจาย
- สงคืนงบประมาณในระบบ GFMIS
ภายใน 15 วันหลังจากสิ้นสุดโครงการ
- จัดทํารายงานการรับ-จายเงิน

กรณีไมไดจัดสรรเงิน
- ทําหนังสือแจงกรมฯ อางอิง
เลขที่หนังสือที่อนุมัติโครงการ

คณะกรรมการฯ
ระดับอําเภอ

สํานักงานเกษตรจังหวัด
- นําสงเงินเหลือจาย (ถามี)

- รายงานผลการติดตามโครงการ
- รายงานผลการใชจายเงิน
- สงใบสําคัญเบิกจายเงินฉบับจริง

ภายใน 10 วัน หลังจาก
สิ้นสุดโครงการ

คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
- รายงานผลการใชจายเงิน

- สงใบสําคัญเบิกจายเงินฉบับ

กลุมเกษตรกร/
องคกรเกษตรกร

- รายงานผลการใชจายเงิน
- สงใบสําคัญเบิกจายเงินฉบับจริง
- โอนเงินเหลือจาย (ถามี) ภายใน
5 วัน หลังจากสิ้นสุดโครงการ

2

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัตทิ างการเงินการบัญชี
โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน
ลําดับ

รายการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดเบิกเงิน
1 การขอเบิก
1.1
เมื่อคณะกรรมการระดับอําเภอ
อนุมัติโครงการ สํานักจัดทํา
งบประมาณพื้นที่เห็นชอบโครงการ
และหัวหนาสวนราชการอนุมัติใหเบิก
จายเงินแลว
ระบบประมวลผลจะเกิดคูบัญชี
อัตโนมัติ

1.2 กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่ง
จายเงินงบประมาณเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของหนวยงาน
(บัญชีรับเงินจากคลัง)

คําสั่งงาน
GFMIS
Web online
ZFB60_K8
แบบ ขบ 02

ชื่อบัญชี

หนวยงาน

เดบิต คาใชจายอุดหนุนเพื่อการ
ดําเนินงาน-ภาคครัวเรือน
เครดิต ใบสําคัญคางจาย

บันทึกรายการบัญชี

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

5107010104
2102040102

1102050124 เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงานเดบิต คางรับจากกรมบัญชีกลาง
เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน- 4307010106 กรมบัญชีกลางโอนงบอุดหนุน
ใหหนวยงาน
หนวยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล
เครดิต คางจายสวนราชการ

5209010106

เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603 เดบิต คางจายสวนราชการ
เครดิต เงินฝากสําหรับการ
เครดิต คางรับจากกรมบัญชีกลาง 1102050124
จายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2
ใหสวนราชการ

2116010102
1101020202

2116010102

2

ลําดับ

รายการ

1.3 หนวยงานบันทึกรายการจายชําระเงิน
ใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ โดยเขียนเช็ค
สั่งจาย “ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา
...............” ขีดฆาคําวา “หรือผูถือ”
พรอมกับแนบรายละเอียดการโอนเงิน
โครงการ (ไมมีคาธรรมเนียม
ในการโอนเงิน)

คําสั่งงาน
GFMIS
Web online
ZF_53_PM/
แบบ ขจ.05

หนวยงาน

ชื่อบัญชี
เดบิต ใบสําคัญคางจาย
เครดิต เงินฝากธนาคาร
(เงินงบประมาณ)

2 รับเงินเหลือจายโครงการ (ถามี)
ZRP_RE
2.1 เมื่อคณะกรรมการระดับชุมชน โอน
เดบิต เงินฝากออมทรัพยที่สถาบัน
บช.01
การเงิน
เงินเหลือจายโครงการ เขาบัญชี
เครดิต เงินรับฝากอื่น
เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ ประเภทเอกสาร RE
ของสํานักงานเกษตรจังหวัด (ไมใช
บัญชีที่รองรับโครงการใดโครงการหนึ่ง
โดยเฉพาะ)
2.2

ZF_02_PP
เดบิต เงินรับฝากอื่น
เมื่อหัวหนาสวนราชการอนุมัติใหถอน
บช.01
เครดิต เงินฝากออมทรัพย
เงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอก
ประเภทเอกสาร PP ที่สถาบันการเงิน
งบประมาณ เขียนเช็คสั่งจาย
“กระทรงการคลัง”

บันทึกรายการบัญชี
รหัสบัญชี
2102040102
1101020603

1101030102
2111020199

2111020199
1101030102

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

2

ลําดับ

รายการ

3

การเบิกเกินสงคืน (ถามี) ดําเนินการ
ตอจากขอ 2
ระบุรหัสงบประมาณ แหลงของเงิน
กิจกรรมหลัก ศูนยตนทุน ตามเอกสาร
ขอเบิก
อางอิง ป ค.ศ. จํานวน 2 หลัก +
เลขที่ ขบ. จํานวน 10 หลัก +
บรรทัดรายการ คชจ. จํานวน 3 หลัก

3.1

บันทึกรับเงินเบิกเกินสงคืน
ออกใบเสร็จรับเงินทั้งจํานวน

คําสั่งงาน
GFMIS
Web online

ZGL_DB4
เดบิต เงินสดในมือ
แบบ บช 01
เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง
ประเภทเอกสาร BD

3.2 เมื่อหนวยงานนําเงินสงที่
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ใหใชใบนําฝากเงิน Pay in Slip
เลือก “เบิกเกินสงคืน” และธนาคาร
สงขอมูล Bank Statement เขาสู
ระบบ GFMIS จะไดเอกสารประเภท
CJ
3.3 บันทึกการนําสงเงินเบิกเกินสงคืน

ชื่อบัญชี

หนวยงาน

ZRP_R6
แบบ นส 02-1

บันทึกรายการบัญชี
รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

1101010101
2116010104

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงานหนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนให
กรมบัญชีกลาง
เครดิต พักเงินนําสง

1101020301
5209010112 เดบิต เงินฝากธนาคารของ
กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน 4307010112
1101010112 กรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกินสงคืน
จากหนวยงาน

เดบิต พักเงินนําสง
เครดิต เงินสดในมือ

1101010112
1101010101

2

ลําดับ

รายการ

3.4 บันทึกลางบัญชีคาใชจายและบัญชี
เบิกเกินสงคืนรอนําสง
4

การเบิกเกินสงคืนขามปงบประมาณ
(ถามี) ดําเนินการตอจากขอ 2
ระบุรหัสงบประมาณ แหลงของเงิน
กิจกรรมหลัก ศูนยตนทุน ตามเอกสาร
ขอเบิก
อางอิง ป ค.ศ. จํานวน 2 หลัก +
เลขที่ ขบ. จํานวน 10 หลัก +
บรรทัดรายการ คชจ. จํานวน 3 หลัก

4.1 บันทึกรับเงินเบิกเกินสงคืนขาม
ปงบประมาณ
ออกใบเสร็จรับเงินทั้งจํานวน
4.2 เมื่อหนวยงานนําเงินสงที่
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ใหใชใบนําฝากเงิน Pay in Slip
เลือก “รายไดแผนดิน” และธนาคาร
สงขอมูล Bank Statement เขาสู
ระบบ GFMIS จะไดเอกสารประเภท CJ

คําสั่งงาน
GFMIS
หนวยงาน
Web online
ชื่อบัญชี
ZGL_BE
เดบิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง
แบบ บช 01
เครดิต คาใชจายอุดหนุนเพื่อ
ประเภทเอกสาร BE การดําเนินงาน-ภาคครัวเรือน

ZGL_DB4
เดบิต เงินสดในมือ
แบบ บช 01
เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง
ประเภทเอกสาร BD
เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงานหนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนให
กรมบัญชีกลาง
เครดิต พักเงินนําสง

บันทึกรายการบัญชี
รหัสบัญชี
2116010104
5107010104

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

1101010101
2116010104
1101020301
5209010112 เดบิต เงินฝากธนาคารของ
กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน 4307010112
1101010112 กรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกินสงคืน
จากหนวยงาน

3

ลําดับ

รายการ

4.3 บันทึกการนําสงเงินเบิกเกินสงคืน
ขามปงบประมาณ
4.4 บันทึกลางบัญชีคาใชจายและบัญชี
เบิกเกินสงคืนรอนําสง

คําสั่งงาน
GFMIS
Web online
ZRP_R1
แบบ นส 02-1

หนวยงาน

ชื่อบัญชี
เดบิต พักเงินนําสง
เครดิต เงินสดในมือ

ZGL_BF
เดบิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง
แบบ บช 01
เครดิต เงินเหลือจายปเกา
ประเภทเอกสาร BF

บันทึกรายการบัญชี
รหัสบัญชี
1101010112
1101010101
2116010104
4206010102

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

