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โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน 
*********************** 

 

1. หลักการและเหตุผล  

 การปฏิรูปภาคการเกษตรใหเกิดผลสําเร็จจําเปนตองสรางความเขมแข็งใหชุมชุม เริ่มจากการคิด 
วิเคราะหปญหา และเสนอความตองการในการแกไขปญหาของชุมชน โดยเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและดําเนิน
โครงการดวยการนอมนําหลักการ ทฤษฎีและแนวทางการแกไขปญหาดานการเกษตรตางๆ ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรไดพระราชทานไว และให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) ซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศและภาค
การเกษตร รวมท้ังใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตั้งแตตนทาง กลางทาง จนถึง
ปลายทาง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบายในการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร (ศพก.) ใหเปนศูนยกลางการเรียนรูทางการเกษตรของชุมชน และเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
เกษตรในระดับพ้ืนท่ี โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดทําโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพ่ือ
การพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนโดยมีหลักการสําคัญคือ ใหชุมชนเปนผูกําหนดโครงการพัฒนาโดยผานกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชน และบริหารจัดการโครงการดวยตนเอง ภายใตการสนับสนุนของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงนอกจากจะ
ทําใหเกิดการพัฒนาท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนแลว ยังเปนการสรางความเขมแข็งใหกับกลไกการทํางานใน
พ้ืนท่ี ทําใหชุมชนมีความเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองไดผานกระบวนการคิด วิเคราะหและนําไปปฏิบัติจริงเกิดผลอยางเปน
รูปธรรมในการแกไขปญหาใหเหมาะสมกับสภาพของทองถ่ินและชุมชนอันจะสงผลตอเนื่องใหภาคการเกษตรมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรและชุมชน ดวยการนอมนําหลักการ ทฤษฎีและแนวทางการ
แกไขปญหาดานการเกษตรตางๆ ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดพระราชทานไว  
 2.2 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ เนนการลดตนทุน 
เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน และเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรและชุมชน 
 2.3 เพ่ือให ศพก. และเครือขาย เปนศูนยกลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนมีสวนรวมแบบ
ประชารัฐอยางยั่งยืน  
 
3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายพ้ืนท่ี 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. คุณสมบัติของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
 4.1 เปนเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตร และทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณทุกสาขาอาชีพ รวมท้ังสมาชิก ศพก. และเครือขาย  
 4.2 เปนเกษตรกรท่ีมีความพรอมในการเขารวมโครงการท่ีชุมชนใหความเห็นชอบ 
 4.3 เปนเกษตรกรท่ีแสดงความจํานงและสนใจสมัครเขารวมโครงการตามหลักเกณฑและรายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรมท่ีชุมชนเห็นชอบ 
 4.4 เปนเกษตรกรท่ีผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ 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 เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ระดับตางๆ ดังนี้  
  6.1.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ควรมีองคประกอบ ดังนี้ ประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร หรือประธานเครือขายของแตละชุมชน ผูแทนศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) ผูนําทองท่ี ผูนําทองถ่ิน อาสาสมัครเกษตรหมูบาน และ/หรือ Smart 
Farmer และ/หรือ Young Smart Farmer และ/หรือ ผูทรงคุณวุฒิดานการเกษตร และ/หรือ ผูนํากลุม/องคกร
เกษตรกร ไมนอยกวา 10 คน และเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร เปนเลขานุการ โดยใชวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการฯ 
ระดับชุมชน ในการจัดเวทีชุมชนในคราวเดียวกับการรับฟงความคิดเห็น เพ่ือรับทราบความตองการของชุมชน และ
จัดทําโครงการ และเสนอคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
   หนาท่ีรับผิดชอบ 
    1) เปนตัวแทนของชุมชนในพ้ืนท่ี ในการสํารวจพ้ืนท่ีวิเคราะห จัดเวทีชุมชนเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นของเกษตรกรและจัดทํารายละเอียดโครงการของชุมชนตามมติท่ีประชุม พรอมจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณเพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ เสนอตอคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอผาน
สํานักงานเกษตรอําเภอ ท่ีมีหนาท่ีรวบรวมโครงการเสนอ 
   2) ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานโครงการ  
   3) กํากับ ติดตาม การดําเนินงานโครงการและตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
   4) รายงานความกาวหนาการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณใหคณะกรรมการฯ 
ระดับอําเภอทราบ ทุกสัปดาห 
   5) รายงานผลการดําเนินงานภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการใหคณะ
กรรมการฯ ระดับอําเภอ  
  6.1.2 คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ ประกอบดวย นายอําเภอ เปนประธาน และผูแทน
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (SC) ท่ีไดรับมอบหมาย ปลัดอําเภอ 
ฝายความม่ันคง ผูแทนหนวยงานทหารในพ้ืนท่ี  พัฒนาการอําเภอ ทองถ่ินอําเภอ ผูแทนหนวยงานวิชาการท่ีเก่ียวของ 
(ประมง ปศุสัตว พัฒนาท่ีดิน และหนวยงานท่ีเห็นสมควร) และประธาน ศพก. เปนกรรมการ โดยมีเกษตรอําเภอเปน
กรรมการและเลขานุการ  
     หนาท่ีรับผิดชอบ 
     1) พิจารณาอนุมัติโครงการท่ีตรงตามเง่ือนไขเฉพาะกรอบแนวทางกลุมกิจกรรมโครงการฯ 
จํานวน 8 กลุมกิจกรรม (ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการพิจารณาโครงการ) และเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ กรณีท่ีเปนโครงการนอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุมกิจกรรมโครงการฯ จํานวน 8 กลุม
กิจกรรม หรือโครงการท่ีตองการการพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการดําเนินงานโครงการจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม ใหเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับจังหวัดพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 



3 

 

     2) รวบรวมโครงการท่ีไดรับการอนุมัติแลว สงใหสํานักงานเกษตรจังหวัดรวบรวม  
เพ่ือเสนอใหสํานักจัดทํางบประมาณเขตพ้ืนท่ี (CBO) เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
     3) กํากับ ติดตาม การดําเนินงานโครงการและตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
    4) รายงานความกาวหนาการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณใหสํานักงานเกษตร
จังหวัดทุกสัปดาห 
    5) รายงานผลการดําเนินงานภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการให
สํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ 
    6) แตงตั้งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เพ่ือบริหารการดําเนินงานโครงการในระดับชุมชน 
   6.1.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด มีหนาท่ีพิจารณาโครงการท่ี
นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุมกิจกรรมโครงการฯ จํานวน 8 กลุมกิจกรรม หรือโครงการท่ีตองการการพิจารณาความ
เหมาะสมและความเปนไปไดในการดําเนินงานโครงการจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม ประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
รวมถึงกํากับดูแลการดําเนินงานแกไขปญหาแบบเบ็ดเสร็จ   
   6.1.4  สํานักงานเกษตรจังหวัด มีหนาท่ี 
     1) รวบรวมโครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณท่ีผานการ
เห็นชอบของคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอและคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด แลวแตกรณี 
เสนอสํานักจัดทํางบประมาณเขตพ้ืนท่ี 1-18 เพ่ือใหความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
     2) รวบรวมและสรุปผลความกาวหนาการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณให 
กรมสงเสริมการเกษตร ทุกสัปดาห 
     3) สรุปผลการดําเนินงานและการเบิกจายเงินงบประมาณของจังหวัด ภายใน 20 วัน หลัง
สิ้นสุดการดําเนินงานโครงการ ใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 
   6.1.5  คณะกรรมการอํานวยการ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน 
กรรมการประกอบดวย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีไดรับมอบหมาย อธิบดีหรือรองอธิบดีในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ รองอธิบดีกรม
สงเสริมการเกษตรท่ีไดรับมอบหมาย และผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีไดรับมอบหมาย เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 
   หนาท่ีรับผิดชอบ 
    1) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการใหเปนไปตามนโยบาย หลักเกณฑ 
และวัตถุประสงคของโครงการ 
    2) ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาการดําเนินงานโครงการ 
    3) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะรัฐมนตรี 
   4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานตามความจําเปน เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ 
 
  6.2 กรอบแนวทางการดําเนินงาน 
   6.2.1 แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงานในข้ันตอนการเสนอและพิจารณาโครงการ  
   6.2.2 สํารวจวิเคราะหพ้ืนท่ี และจัดทําเวทีชุมชน เพ่ือรับทราบความตองการของชุมชน 
   6.2.3 จัดทํารายละเอียดโครงการตามความตองการของกลุม/องคกรเกษตรกรในชุมชน โดยเสนอ
ผานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน   
   6.2.4 ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติโครงการ แลวแตกรณี โดยคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับจังหวัด   
   6.2.5 รวบรวมและเสนอแผนปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ เพ่ือใหสํานักจัดทํา
งบประมาณเขตพ้ืนท่ีพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ  
   6.2.6 กลุม/องคกรเกษตรกรในชุมชน ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน   
   6.2.7 รายงานผลการปฏิบัตงิาน ผลการใชจายงบประมาณ 
 



4 

 

7. ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม 
  7.1 เปนโครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการไดทันที มีประโยชนกับชุมชน และมีความยั่งยืน 
  7.2 เปนโครงการ/กิจกรรมในลักษณะลดรายจาย เพ่ิมรายได ลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต 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 ดานการเกษตรอ่ืนๆ ใหเปนการพิจาณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณของจังหวัด 
  7.3 เปนโครงการท่ีชุมชนสามารถดําเนินการไดเอง และใชประโยชนไดอยางตอเนื่องหรือเปนการ
พัฒนาตอยอดโครงการเดิม 
  7.4 เปนโครงการท่ีมีความครบถวน ในมิติดานการผลิต การตลาด และ/หรือ การนําไปใชประโยชน  
ท้ังนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของโครงการ 
 
8. การติดตาม ตรวจสอบ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ  
  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายของโครงการอยางมีประสิทธิภาพและดวย
ความโปรงใส  
  8.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน มีหนาท่ีรับผิดชอบ 
   8.1.1 ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ การจางแรงงานเกษตรกร 
(พิจารณาการจางแรงงานเกษตรกรในชุมชนท่ีมีรายไดนอยเปนลําดับแรก) การจัดซ้ือจัดจาง และ 
การใชจายงบประมาณของชุมชนท่ีไดรับการสนับสนุนโครงการ ใหเปนไปดวยความถูกตอง เปนธรรม ท่ัวถึง และโปรงใส 
   8.1.2 ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ชวยเหลือ และสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
   8.1.3  รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณใหคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอทราบ ทุกสัปดาห โดยเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรเปนผูรับผิดชอบในการ
จัดทําในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตามแบบรายงานท่ีกรมสงเสริมการเกษตรกําหนด 
   8.1.4  ความถ่ีของการปฏิบัติหนาท่ี : ทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
  8.2 คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ มีหนาท่ีรับผิดชอบ 
   8.2.1 ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการและการใชจายงบประมาณ
โครงการภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
   8.2.2 ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ชวยเหลือ และสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
   8.2.3 รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ ทุกสัปดาห โดยเกษตรอําเภอเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําในฐานะ
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ ตามแบบรายงานท่ีกรมสงเสริมการเกษตรกําหนด 
   8.2.4 ความถ่ีของการปฏิบัติหนาท่ี : ทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
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  8.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด แตงตั้งคณะทํางานตามความจําเปน 
โดยมีประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (SC) หรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายจาก SC เปนหัวหนาคณะทํางาน ประธานคณะกรรมการเครือขาย ศพก. ระดับจังหวัด และมีเจาหนาท่ี
สํานักงานเกษตรจังหวัด เปนเลขานุการคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี  
   8.3.1  ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการและการใชจายงบประมาณ
โครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ 
   8.3.2 ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ชวยเหลือ และสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
   8.3.3  รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณทุกสัปดาห ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผานกรมสงเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานท่ีกรม
สงเสริมการเกษตรกําหนด 
   8.3.4 ความถ่ีของการปฏิบัติหนาท่ี : ทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
  8.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ 
   กรมสงเสริมการเกษตรแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ชวยเหลือ และสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการ ตามพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 – 9 ดังนี้ 
   8.4.1  ระดับประเทศ แบงเปน 4 คณะ ประกอบดวย  
    1) พ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1, 2 และ 3 
    2) พ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 และ 7 
    3) พ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 และ 8 
    4) พ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 และ 9 
โดยแตละคณะมีรองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบพ้ืนท่ีสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เปนประธาน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เปนรองประธาน ประธาน
คณะกรรมการเครือขาย ศพก. ระดับเขต เปนกรรมการ เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรและผูแทนหนวยงานองคกร
เกษตรกรตามความจําเปน เปนกรรมการ โดยมีเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในสังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เปนกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี  
    1) ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการและการใชจายงบประมาณ
โครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 – 9 ในความรับผิดชอบแตละคณะ 
    2) ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ชวยเหลือ และสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
    3) รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ  
   8.4.2  ระดับเขต แบงเปน 9 คณะ ตามพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 
ท่ี 1 - 9  โดยมีผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เปนประธาน ประธาน
คณะกรรมการเครือขาย ศพก. ระดับเขต เปนรองประธาน เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรและผูแทนหนวยงานองคกร
เกษตรกรตามความจําเปน เปนกรรมการ โดยมีเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในสังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เปนกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี  
    1) ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการและการใชจายงบประมาณ
โครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 – 9 ในความรับผิดชอบแตละคณะ 
    2) ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ชวยเหลือ และสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
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    3) รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานท่ีกรมสงเสริมการเกษตรกําหนด 
    4) ความถ่ีของการปฏิบัติหนาท่ี : ทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
  8.5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ แตงตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือคณะเจาหนาท่ี 
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี 
   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 ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนท่ี หนวยงานสวนกลางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ และกรม
สงเสริมการเกษตรทราบ 
   8.5.5 ความถ่ีของการปฏิบัติหนาท่ี  
    1) จัดทําแผนการลงพ้ืนท่ีติดตาม ตรวจสอบรายชุมชนท่ีไดรับการสนับสนุนโครงการ ทุก
ชุมชนในพ้ืนท่ี สงใหสํานักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนท่ี 
    2) คณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือคณะเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีอยางนอย 2 
ครั้งตอชุมชน ทุกชุมชนท่ีไดรับการสนับสนุนโครงการ 
  8.6 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีหนาท่ีรับผิดชอบ 
   8.6.1 ออกแบบการติดตาม ประเมินผลความกาวหนา ประเมินผลความสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ ในชวงระหวางการดําเนินโครงการ และเม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ ใหถูกตองตามหลักวิชาการ 
   8.6.2  รายงานผลการดําเนินงาน ตามขอ 8.6.1 ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผานกรม
สงเสริมการเกษตรทราบ 
   8.6.3 ความถ่ีของการปฏิบัติหนาท่ี : อยางนอย 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
 

9. งบประมาณรวมท้ังส้ิน 22,895,363,600 บาท  
 9.1 งบประมาณสนับสนุนชุมชนเกษตร งบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไป 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 เจาหนาท่ีสงเสริม
การเกษตร, ศพก. และเครือขาย, Smart Farmer,Young Smart Farmerและอาสาสมัครเกษตรหมูบานและ
คณะกรรมการระดับตางๆ 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
 10.1 ชุมชนท่ีเขารวมโครงการมีความเขมแข็ง เกิดการเรียนรู และมีสวนรวมในการพัฒนาการเกษตร
อยางยั่งยืนตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และยุทธศาสตรชาติ 20 
ป ของรัฐบาล 
 10.2 เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 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 กรมพัฒนาท่ีดิน กรมประมง กรมการขาว 
     กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ  
     กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมหมอนไหม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
   กระทรวงมหาดไทย   : กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
      กรมการพัฒนาชุมชน       
   กระทรวงกลาโหม    : หนวยงานกระทรวงกลาโหมท่ีไดรับมอบหมาย   
   กระทรวงการคลัง   : กรมบัญชีกลาง   
   สํานักนายกรัฐมนตรี   : สํานักงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ  
   คณะรักษาความสงบแหงชาติ 
 

12. แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

12.1 การขออนุมัติหลักการและกรอบวงเงิน 
        12.1.1 กรมสงเสริมการเกษตรเสนอโครงการตอ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือพิจารณานําเสนอ ครม. 

 
กรมสงเสริมการเกษตร 

 

 
28 มิ.ย.60 

 
        12.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอ ครม.
พิจารณาเห็นชอบหลักการ และกรอบวงเงิน 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

29 มิ.ย. 60 
 

        12.1.3 ครม.เห็นชอบหลักการ และกรอบวงเงินใน
การดําเนินงานโครงการฯ 

คณะรัฐมนตรี 4 ก.ค. 60 
 

        12.1.4 กรมสงเสริมการเกษตรขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากงบกลาง เปนรายจังหวัด/ชุมชน จากสํานัก
งบประมาณ 

กรมสงเสริมการเกษตร 7 ก.ค. 60 
 

12.2 การเตรียมการ    
        12.2.1 จัดทําคูมือ หลักเกณฑ เสนอ ครม. เพ่ือ
อนุมัติ  
     

 
กรมสงเสริมการเกษตร 
/สํานักงบประมาณ/
กระทรวงการคลัง/
กระทรวงมหาดไทย 

 
30 มิ.ย. 60 

 

        12.2.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
                   1) แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
โครงการ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนประธาน และอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
เปนกรรมการและเลขานุการ  
                   2) แตงตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ 

กรมสงเสริมการเกษตร 
(กผง./กวพ.) 

แลวเสร็จภายใน 28 มิ.ย.60 
 

        12.2.3 ประชุมชี้แจงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ กรมสงเสริมการเกษตร 1 ก.ค.60 
        12.2.4 คัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน สํานักงานเกษตรอําเภอ 3 ก.ค.60 
        12.2.5 ประชาสัมพันธ 
 
 

คณะกรรมการ
อํานวยการ/ 

ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

มิ.ย.60 – ก.ค. 60 
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กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
12.3 การเสนอโครงการ  
        12.3.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน วิเคราะห 
จัดทําโครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

 
คณะกรรมการฯ  

ระดับชุมชน 

 
ภายใน 7 ก.ค. 60 

        12.3.2 คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ ตรวจสอบ 
พิจารณาอนุมัติโครงการท่ีคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
เสนอตรงตามเง่ือนไข ท้ังนี้ รวมถึงการแกไขโครงการให
ถูกตองตามเง่ือนไขหรือตามความเห็นของคณะกรรมการฯ 
ระดับอําเภอ 

คณะกรรมการฯ  
ระดับอําเภอ 

แลวเสร็จภายใน 7 ก.ค. 60 
 

1) อนุมัติโครงการท่ีคณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน เสนอตรงตามเง่ือนไข 

คณะกรรมการฯ  
ระดับอําเภอ 

แลวเสร็จภายใน 7 ก.ค. 60 
 

2) จัดสงโครงการท่ีผานการอนุมัติแลวให
สํานักงานเกษตรจังหวัด เพ่ือใหสํานักจัดทํางบประมาณ
เขตพ้ืนท่ี (CBO) ใหความเห็นชอบโครงการและ
งบประมาณ 

สํานักงานเกษตร
อําเภอ/จังหวัด 

แลวเสร็จภายใน 9 ก.ค. 60 

3) โครงการท่ีนอกเหนือจากกรอบแนวทาง
กลุมกิจกรรมโครงการฯ จํานวน 8 กลุมกิจกรรม หรือ
โครงการท่ีตองการการพิจารณาความเหมาะสมและความ
เปนไปไดในการดําเนินงานโครงการจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ิมเติม ใหเสนอตอคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตร
และสหกรณของจังหวัด 

คณะกรรมการฯ  
ระดับอําเภอ 

แลวเสร็จภายใน 7 ก.ค. 60 
 

4) สํานักจัดทํางบประมาณเขตพ้ืนท่ี  
( CBO) ใหความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ 

CBO แลวเสร็จภายใน 10 ก.ค. 60 

12.4 การโอนจัดสรรงบประมาณสูชุมชน   
        12.4.1 สํานักงบประมาณจัดสรรงบกลางใหกรม
สงเสริมการเกษตรเปนรายจังหวัดตามจํานวนชุมชน ของ
แตละจังหวัดในลักษณะงบอุดหนุนท่ัวไป  

สํานักงบประมาณ 11 ก.ค. 60 

        12.4.2 กรมสงเสริมการเกษตรโอนเงินใหจังหวัด  
(ภายใน 24 ชั่วโมง) 

กรมสงเสริมการเกษตร 12 ก.ค. 60 

        12.4.3 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ท่ีไดรับการ
อนุมัติโครงการแลวดําเนินการเปดบัญชี 

คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน 

ใหแลวเสร็จ ภายใน 10 ก.ค.60 

        12.4.4 สํานักงานเกษตรจังหวัดทําบันทึกขอตกลง
กับ คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ท่ีไดรับการอนุมัติ
โครงการแลว  

สํานักงานเกษตรจังหวดั ใหแลวเสร็จ ภายใน 11 ก.ค.60 

        12.4.5 สํานักงานเกษตรจังหวัดโอนจัดสรร
งบประมาณใหคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน และแจงให
คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ และคณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชนทราบ 

สํานักงานเกษตรจังหวดั ใหแลวเสร็จ ภายใน 13 ก.ค.60 

        12.4.6 กลุม/องคกรเกษตรกรท่ีไดรับการอนุมัติ
โครงการ ดําเนินการเปดบัญชี 

กลุม/องคกรเกษตรกร ใหแลวเสร็จ ภายใน 10 ก.ค.60 
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กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
        12.4.7 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนทําสัญญายืม
เงินกับกลุมเกษตรกรท่ีไดรับการอนุมัติโครงการ  

คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน 

ใหแลวเสร็จ ภายใน 11 ก.ค.60 

        12.4.8 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนโอนเงินให
กลุมเกษตรกรท่ีไดรับการอนุมัติโครงการ 

คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน 

ใหแลวเสร็จ ภายใน 14 ก.ค.60 

        12.4.9 กลุม/องคกรเกษตรกรดําเนินการตามแผน
ท่ีไดรับอนุมัติ และดําเนินการเบิกจายงบประมาณ 

กลุม/องคกรเกษตรกร ไมนอยกวารอยละ 50  
ของงบประมาณโครงการ 

ภายใน ก.ค. 60  
12.5 การติดตาม ตรวจสอบ ชวยเหลือ และสนับสนุน
การดําเนินงานโครงการ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ก.ค.60 – ก.ย. 60 

12.6 ประเมินผล และรายงาน สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

ก.ค.60 – ก.ย. 60 

12.7 สรุปผลการดําเนินงาน กรมสงเสริมการเกษตร 5 ธ.ค. 60 
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สรุปภาพรวมการบริหารโครงการ 

(13) คณะกรรมการฯ 
ระดับอําเภอ/คณะ
กรรมการฯ ระดบัชุมชน
บรหิารโครงการ และ
ตดิตาม รวมทั้งรายงานผล
ให สนง.กษจ. ทราบ 

(1)  ครม.เห็นชอบในหลักการดําเนินโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี     
เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน 

(๒) กสก. ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากงบกลาง เปนรายจังหวัด/ชุมชน 

จาก สงป. 

(3) สงป.จัดสรรงบกลางให กสก. เปน
รายจังหวัดตามจํานวนชุมชน ของแต
ละจังหวัดในลักษณะงบอุดหนุนท่ัวไป 
ท้ังนี้ จะเบิกจายไดตอเม่ือไดรับความ
เห็นชอบจาก สงป. เขตพ้ืนท่ี (6) คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน สํารวจ 

วิเคราะห จัดทําโครงการ แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ 

(7) คณะกรรมการฯ ระดบัอําเภอ อนุมตัิโครงการ
(ตรงตามเง่ือนไขโครงการ) แผนปฏบิตัิงานและ

แผนการใชจายงบประมาณ 

(8) คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและ
สหกรณของจังหวัด 

พิจาณาอนุมัติโครงการ
 

(9) สน.กษจ. รวบรวมโครงการ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณ เสนอ สงป. 
เขตพ้ืนที่ 1-18 

(10) สงป.1-18 เห็นชอบแผนฯ และ
แจงจังหวัดทราบ 

(11) สนง.กษจ. โอนเงิน
เขาบัญชี คณะกรรมการฯ 
ระดับชุมชน และแจงผล 
ใหคณะกรรมการฯ ระดบั
อําเภอ/คณะกรรมการฯ 
ระดับชุมชนทราบ  

(4) กสก. จัดทําคูมือ หลักเกณฑ รวมกับ 
สงป. กค. มท. เสนอ ครม. เพ่ืออนุมัติ และ
แจงแนวทางใหจังหวัดชี้แจงทําความเขาใจ 

(5) คณะกรรมการโครงการฯ 
- จัดทําเวทีชุมชนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  
- แตงตั้งคณะกรรมการฯ ระดบัอําเภอ  

(14) สนง.กษจ. รายงานผลการปฏิบัติงาน/
ผลการใชจายงบประมาณให กสก.ทราบ 

(15) กสก. รายงานผลการดําเนนิงานโครงการ
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทราบ 

ตรงตามลักษณะ
กิจกรรม/โครงการ 
และเง่ือนไขทีก่ําหนด 

 

กรณีโครงการที่ไมอยูภายใต
กรอบโครงการ 8 กลุม หรือ

โครงการที่ตองการการ
พิจารณาความเหมาะสมและ

ความเปนไปไดในการ
ดําเนินงานโครงการจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติมประกอบการ

พิจารณาอนุมัติ 

(12) คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  
โอนเงินเขาบญัชกีลุม/องคกรเกษตรกร 

เพื่อดําเนนิการโครงการ 

(16) กระทรวงเกษตรและสหกรณ รายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการให ครม. ทราบ 
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หลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณาโครงการ 
 

1. หลักเกณฑการพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ของคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ 
 1.1 เปนโครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการไดทันที มีประโยชนกับชุมชน และมีความยั่งยืน 
 1.2 เปนโครงการ/กิจกรรมในลักษณะลดรายจาย เพ่ิมรายได ลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต 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 เปนโครงการท่ีชุมชนสามารถดําเนินการไดเอง และใชประโยชนไดอยางตอเนื่องหรือเปนการพัฒนา
ตอยอดโครงการเดิม 
 1.4 เปนโครงการท่ีมีความครบถวน ในมิติดานการผลิต การตลาด และ/หรือ การนําไปใชประโยชน 
 1.5 กรณีท่ีชุมชนเสนอโครงการท่ีนอกเหนือจากโครงการ ขอ 1.2.1 – 1.2.8 ใหคณะกรรมการฯ ระดับ
อําเภอนําเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด เพ่ือพิจารณา 
 
2. หลักเกณฑการพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด  
 พิจารณาโครงการท่ีชุมชนเสนอดานการเกษตรอ่ืนๆ  โดยเปนโครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการได
ทันที มีประโยชนกับชุมชน และมีความยั่งยืน เปนกิจกรรมในลักษณะลดรายจาย เพ่ิมรายได ลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต และ
ยกระดับมาตรฐานสินคาภายใตกรอบโครงการ 
 
3. เง่ือนไขโครงการ 
 3.1 เนนการจางแรงงานเกษตรกรในชุมชนเปนหลัก   
 3.2 สัดสวนการจางแรงงานไมนอยกวา รอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณโครงการท่ีไดรับการสนับสนุน 
ยกเวนกรณีจําเปนและมีเหตุผลท่ีสมควร การจางแรงงานตองไมนอยกวารอยละ 30 ของวงเงินงบประมาณโครงการท่ี
ไดรับการสนับสนุน ในกรณีนี้ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ 
  ท้ังนี้ การจางแรงงานเกษตรกรควรพิจารณาจากแรงงานท่ีมีความสามารถสอดคลองกับกิจกรรม
โครงการ และใหพิจารณาการจางแรงงานเกษตรกรท่ีมีรายไดนอยเปนลําดับแรก และพิจารณาการดําเนินการในการ
จางแรงงานใหเกิดการกระจายรายไดอยางท่ัวถึง โดยใหพิจารณาตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ชุมชนและกิจกรรมโครงการ  
 3.3 วัสดุอุปกรณท่ีจัดซ้ือจัดหาควรพิจารณาจากแหลงในชุมชนเปนลําดับแรก  
 3.4 สถานท่ีดําเนินการ ตองเปนสถานท่ีสาธารณะท่ีมีหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนจากหนวยงานท่ีดูแล
หรือหากเปนสถานท่ีสวนบุคคล ตองมีเอกสารยินยอมใหใชสถานท่ี โดยระบุเปนลายลักษณอักษรและมีระยะเวลาท่ี
สอดคลองกับการเสื่อมของอาคารสถานท่ีนั้นๆ ท้ังนี้ กรณีท่ีตองขอใชพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีอยูในความดูแลของอําเภอให
ดําเนินโครงการในลักษณะเปนการขอใชพ้ืนท่ีเปนการชั่วคราว (โดยไมมีสิ่งปลูกสรางหรือไมยืนตนเพราะจะตองไป
ดําเนินการตามกฎหมายท่ีดิน) เพ่ือประโยชนของประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ี โดยจะตองผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหมูบานกอนท่ีจะเสนอใหนายอําเภอพิจารณาอนุญาต  
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 3.5 ไมเปนการกอสรางอาคาร/สิ่งกอสรางถาวรข้ึนใหม ท้ังนี้ รวมถึงการปรับปรุง ตอเติม อาคาร
สิ่งกอสรางถาวร ยกเวน การสรางโรงเรือนเพาะเห็ด เพาะชํา ผลิตพืช เลี้ยงสัตว การผลิตปุยหมัก/ปุยอินทรีย และ
โรงเรือนชั่วคราวอ่ืนๆ  
 3.6 โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจะตองไมซํ้าซอนกับโครงการท่ีไดรับงบประมาณดําเนินการจาก
หนวยงานราชการหรือหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 3.7 มีความพรอมท่ีจะดําเนินการไดทันทีท่ีมีการอนุมัติโครงการ และสามารถดําเนินการและเบิกจายให
แลวเสร็จ ภายในเดือน กันยายน 2560 
 3.8 ใหคํานึงถึงขอมูลความตองการดานการตลาด ท้ังภายในทองถ่ิน ภายในประเทศ การสงออกไป
ตางประเทศ เมล็ดพันธุ รวมท้ังพิจารณาถึงขอมูลปริมาณน้ํา สภาพภูมิสังคม และแผนการบริหารจัดการพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม (Zoning) เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 
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แนวทางกําหนดมาตรฐานการจางแรงงานและวัสดุอุปกรณ 

 ใหคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ กําหนดมาตรฐานการจางงาน และคาวัสดุอุปกรณ เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการ
พิจารณาสนับสนุนใหเปนไปในแนวทางเดียวกันของจังหวัด โดยมีแนวปฏิบัติในการกําหนดมาตรฐานการจางแรงงาน
และวัสดุอุปกรณ ดังนี้  
 
 1. นิยามศัพทและความหมาย 
  1.1 ลักษณะของการจางงาน หมายถึง  
   1.1.1 การจางแรงงานรายวันตามกฎหมายแรงงาน  
    1.1.2 การจางแรงงานฝมือ  
   1.1.3 การจางแรงงานตามลักษณะงาน ท้ังนี้ เปนการกําหนดตามชนิดและคุณภาพงาน 
  1.2 ลักษณะงบดําเนินการ หมายถึง คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตามหลักเกณฑ โครงการ ไมรวม
คาแรงงานเกษตรกร ไดแก 
   1.2.1 คาวัสดุ คาเชา สําหรับดําเนินกิจกรรมท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐาน หรืองบลงทุนคงท่ี เชน 
    - คาวัสดุในการปรับปรุงโรงเรือนตามเง่ือนไขโครงการ   
     - คาวัสดุคาเชาอุปกรณ  
     - คาวัสดุถาวร (ประเภททุนคงท่ี) สําหรับกิจกรรมตามกรอบกิจกรรม 8  กลุม  
   1.2.2 คาวัสดุหมุนเวียน หรือวัสดุสิ้นเปลืองในการดําเนินกิจกรรมตามกรอบกิจกรรม 8  กลุม 
 
 2. การจางแรงงานและวัสดุอุปกรณ   
  2.1 การจางแรงงาน  
   2.1.1 คาแรงท่ัวไป อางอิง ตามมาตรฐานแรงงานข้ันต่ํา 
   2.1.2 คาแรงงานฝมือ อางอิง ตามมาตรฐานสํานักงานแรงงานจังหวัด 
   2.1.3 คาแรงจางเหมาตามชิ้นงาน ใหอางอิงจากการจางงานท่ีหนวยงานเคยมีการจางงานไว(สําหรับการ
ผลิตศัตรูธรรมชาติใชเกณฑ อางอิงของกรมสงเสริมการเกษตร) 
   2.1.4 แรงงงานอ่ืนๆ ท่ีไมมีการกําหนดไว ใหพิจารณาจากการจางงานในทองถ่ิน  โดยใหคณะ
กรรมการฯ ระดับอําเภอพิจารณา  
  2.2 วัสดุอุปกรณ 
   2.2.1 คาวัสดุอุปกรณท่ีไมมีมาตรฐานราคาใหอางอิงจากราคาทองถ่ิน 
   2.1.2 กรณีท่ีมูลคาวัสดุอุปกรณ ชิ้นท่ีมีมูลคาเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินท่ีคณะกรรมการฯ ระดับ
อําเภอกําหนดใหตองมีใบสืบราคาสินคาในทองถ่ินแนบมาดวย ท้ังนี้ การจัดซ้ือจะตองมีหลักฐานการจัดซ้ือระบุรานคาท่ี
จัดซ้ือ 
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ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการ 

1. ข้ันเตรียมการ 
 1.1 ประชาสัมพันธการดําเนินโครงการทุกระดับ ท้ังสวนกลางและภูมิภาค 
 1.2 แตงตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือบริหารการดําเนินงานโครงการใน
ระดับอําเภอ 
 1.3 จัดเวทีชุมชนเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
  สํานักงานเกษตรอําเภอ เชิญเจาหนาท่ี ผูท่ีเก่ียวของ และผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน รวมประชุมเพ่ือคัดเลือก
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตามองคประกอบของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนท่ีกําหนด เพ่ือเสนอคณะกรรมการฯ 
ระดับอําเภอ ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
 1.4 การสรางความเขาใจกับผูท่ีเก่ียวของทุกระดับ 
  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของเกิดความชัดเจน ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกันได
อยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ    
  1.4.1 กรมสงเสริมการเกษตร จัดประชุมชี้แจงเพ่ือทําความเขาใจใหแก ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 9 เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เกษตรอําเภอทุกอําเภอ ประธาน ศพก. 77 จังหวัด และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ  
  1.4.2 ระดับจังหวัด ทําความเขาใจข้ันตอนการดําเนินงานโครงการใหแกเจาหนาท่ีผูเก่ียวของระดับอําเภอ/
จังหวัด ประธาน ศพก. และเครือขาย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  1.4.3 ระดับอําเภอ ทําความเขาใจข้ันตอนการดําเนินงานโครงการใหแกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน และ
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ  
 
2. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 2.1 สํารวจ วิเคราะหพ้ืนท่ี และจัดทําเวทีชุมชน เพ่ือรับทราบความตองการของชุมชน 
  คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน จัดทําเวทีชุมชนในคราวเดียวกับการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตาม
ขอ 1.2 เพ่ือวิเคราะหพ้ืนท่ีและสํารวจความตองการโครงการของชุมชน โดยมีระเบียบวาระ และสาระสําคัญของการจัด
เวทีชุมชน ดังนี้ 
   2.1.1 การเสนอขอมูลและความตองการของชุมชนเพ่ือจัดทําเปนกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะขอรับการ
สนับสนุนในรูปแบบกลุม/องคกรเกษตรกร กรณีท่ียังไมมีการรวมกลุม ใหใชมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 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 ข้ึนไป ผูมีอํานาจลงนามในการเบิกจายของกลุม จํานวน 5 คน  
ท้ังนี้ 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 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการของชุมชนท่ีผาน
ความเห็นชอบ ตามขอ 2.3 พรอมจัดทํารายงานการประชุม โดยพิจารณาตามกลุมโครงการ/กิจกรรม และเง่ือนไข
โครงการ โดยสํานักงานเกษตรอําเภอ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้ 
   1) กรณีโครงการท่ีผานการอนุมัติ ใหเสนอสํานักงานเกษตรจังหวัดเพ่ือรวบรวม และจัดสงสํานักจัดทํา
งบประมาณเขตพ้ืนท่ี (CBO) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
   2) กรณีโครงการท่ีไมไดรับการอนุมัติ สงกลับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน พิจารณาปรับแกไขโครงการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และเสนอใหคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอพิจารณาตอไป 
   3) กรณีโครงการท่ีไมอยูภายใตกรอบโครงการ 8 กลุม หรือโครงการท่ีตองการการพิจารณาความ
เหมาะสมและความเปนไปไดในการดําเนินงานโครงการจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
รวบรวมเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด 
ตามแบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติระดับอําเภอ  
(แบบ 9101-3) 
 2.4.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด พิจารณาอนุมัติโครงการท่ีไมอยูภายใต
กรอบโครงการ 8 กลุม หรือโครงการท่ีตองการการพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการดําเนินงาน
โครงการจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาอนุมัติ พรอมจัดทํารายงานการประชุม และเสนอ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
  1) กรณีโครงการไดรับการอนุมัติ เสนอสํานักงานเกษตรจังหวัดเพ่ือรวบรวม และจัดสงสํานักจัดทํา
งบประมาณเขตพ้ืนท่ี (CBO) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
  2) กรณีโครงการท่ีไมไดรับการอนุมัติ สงกลับสํานักงานเกษตรอําเภอ และสงตอคณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน พิจารณาปรับแกไขโครงการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และเสนอใหคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณของจังหวัด พิจารณาตอไป ตามแบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณของจังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุมัติระดับจังหวัด (แบบ 9101-4) 

 2.5 รวบรวมและเสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ  
  สํานักงานเกษตรจังหวัด สรุปผลการอนุมัติโครงการ ท่ีผานการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ  
ตามขอ 2.4.1 วงเล็บ 1 และขอ 2.4.2 วงเล็บ 1 จัดสงสํานักจัดทํางบประมาณเขตพ้ืนท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ตามแบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุมัติระดับจังหวัด (แบบ 9101-4) 

 2.6 การดําเนินงานโครงการ  
  เม่ือกรมสงเสริมการเกษตรโอนเงินอุดหนุนใหแกจังหวัด คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน กลุม/องคกรเกษตรกร 
ตามลําดับแลว กลุม/องคกรเกษตรกรเริ่มดําเนินโครงการท่ีไดรับอนุมัติ  

 2.7 การติดตาม ตรวจสอบ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ 
  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายของโครงการอยางมีประสิทธิภาพและดวยความโปรงใส  
  2.7.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  
   มีหนาท่ีรับผิดชอบ 
   1) ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ การจางแรงงานเกษตรกร (พิจารณาการ
จางแรงงานเกษตรกรในชุมชนท่ีมีรายไดนอยเปนลําดับแรก) การจัดซ้ือจัดจาง และ 
การใชจายงบประมาณของชุมชนท่ีไดรับการสนับสนุนโครงการ ใหเปนไปดวยความถูกตอง เปนธรรม ท่ัวถึง และโปรงใส 
   2) ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
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   3) รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณให
คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอทราบ ทุกสัปดาห โดยเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําในฐานะ
เลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตามแบบรายงานท่ีกรมสงเสริมการเกษตรกําหนด 
   4) ความถ่ีของการปฏิบัติหนาท่ี : ทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

  2.7.2 คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ  
   มีหนาท่ีรับผิดชอบ 
   1) ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการและการใชจายงบประมาณโครงการ
ภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
   2) ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
   3) รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณให
สํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ ทุกสัปดาห โดยเกษตรอําเภอเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําในฐานะกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ ตามแบบรายงานท่ีกรมสงเสริมการเกษตรกําหนด 
   4) ความถ่ีของการปฏิบัติหนาท่ี : ทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

  2.7.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด  
   แตงตั้งคณะทํางานตามความจําเปน โดยมีประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (SC) หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก SC เปนหัวหนาคณะทํางาน ประธานคณะกรรมการ
เครือขาย ศพก. ระดับจังหวัดและมีเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัด เปนเลขานุการคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี  
   1) ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการและการใชจายงบประมาณโครงการใน
พ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ 
   2) ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
ใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
   3) รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณทุก
สัปดาห ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผานกรมสงเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานท่ีกรมสงเสริมการเกษตรกําหนด  
   4) ความถ่ีของการปฏิบัติหนาท่ี : ทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

  2.7.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ  
   กรมสงเสริมการเกษตรแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการ ตามพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 – 9 ดังนี้ 
   1) ระดับประเทศ แบงเปน 4 คณะ ประกอบดวย  
    - พ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1, 2 และ 3 
    - พ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 และ 7 
    - พ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 และ 8 
    - พ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 และ 9 
โดยแตละคณะมีรองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบพ้ืนท่ีสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เปนประธาน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เปนรองประธาน ประธาน
คณะกรรมการเครือขาย ศพก. ระดับเขต เปนกรรมการ เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรและผูแทนหนวยงานองคกร
เกษตรกรตามความจําเปน เปนกรรมการ โดยมีเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในสังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เปนกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี  
    1.1) ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการและการใชจายงบประมาณ
โครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 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 ตามพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 9  
โดยมีผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เปนประธาน ประธานคณะกรรมการ
เครือขาย ศพก. ระดับเขต เปนรองประธาน กรรมการเครือขาย ศพก. ระดับเขต เปนกรรมการ เจาหนาท่ีสงเสริม
การเกษตรและผูแทนหนวยงานองคกรเกษตรกรตามความจําเปน เปนกรรมการ โดยมีเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรใน
สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เปนกรรมการและเลขานุการ  
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี  
    2.1) ขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการและการใชจายงบประมาณ
โครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 – 9 ในความรับผิดชอบแตละคณะ 
    2.2) ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
    2.3) รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานท่ีกรมสงเสริมการเกษตรกําหนด 
    2.4) ความถ่ีของการปฏิบัติหนาท่ี : ทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

  2.7.5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ  
   แตงตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือคณะเจาหนาท่ี เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี 
   1) ใหความรู ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะในการจัดทําบัญชีการใชจายงบประมาณตามกิจกรรมโครงการ
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
   2) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทําบัญชีการใชจายงบประมาณโครงการใหเปนไปดวยความถูกตอง 
โปรงใสและตรวจสอบได 
   3) ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา 
   4) รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข ผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ
ทุกสัปดาห ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนท่ี หนวยงานสวนกลางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ และกรมสงเสริม
การเกษตรทราบ  
   5) ความถ่ีของการปฏิบัติหนาท่ี  
    5.1) จัดทําแผนการลงพ้ืนท่ีติดตาม ตรวจสอบรายชุมชนท่ีไดรับการสนับสนุนโครงการ ทุกชุมชนใน
พ้ืนท่ี สงใหสํานักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนท่ี 
    5.2) คณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือคณะเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีอยางนอย 2 ครั้งตอ
ชุมชน ทุกชุมชนท่ีไดรับการสนับสนุนโครงการ 

  2.7.6 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
   มีหนาท่ีรับผิดชอบ 
   1) ออกแบบการติดตาม ประเมินผลความกาวหนา ประเมินผลความสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ในชวงระหวางการดําเนินโครงการ และเม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ ใหถูกตองตามหลักวิชาการ 
   2) รายงานผลการดําเนินงาน ตามขอ 2.7.6 วงเล็บ 1 ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผานกรมสงเสริม
การเกษตรทราบ  
   3) ความถ่ีของการปฏิบัติหนาท่ี : อยางนอย 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
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แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจายเงิน 
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
1. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจายเงิน ของกรมสงเสริมการเกษตร 

 
1.1 ข้ันตอนการรับเงินโครงการจากสํานักงบประมาณ  

เม่ือสํานักงบประมาณแจงจัดสรรการอนุมัติเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน กรมสงเสริมการเกษตร 
ดําเนินการตรวจสอบจํานวนเงินในระบบ GFMIS 

      1.2  ข้ันตอนการโอนเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
             1.2.1  กรมสงเสริมการเกษตรอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป ใหกับ
สํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน 77 จังหวัด ในระบบ GFMIS ตามเปาหมายการจัดแบงพ้ืนท่ีในอําเภอ  เพ่ือการบริหาร
การพัฒนาการเกษตร ของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  
จํานวน 9,101 ชุมชน งบประมาณสนับสนุนชุมชนเกษตร ชุมชนละ 2,500,000.00 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) รวมเปน
เงินท้ังสิ้น 22,752,500,000.00 บาท (สองหม่ืนสองพันเจ็ดรอยหาสิบสองลานหาแสนบาทถวน) 
             1.2.2 ดําเนินการโอนเงินใหสํานักงานเกษตรจังหวัด  พรอมแจงใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ 
             หลักฐานประกอบการโอนเงิน 
    (1) หนังสืออนุมัติการโอนเงิน 
         (2) แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี 
เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน 
      (3) เปาหมายการจัดแบงพ้ืนท่ีในอําเภอเพ่ือการบริหารการพัฒนาการเกษตร ของศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

      1.3 การรับคืนเงินเหลือจายโครงการ 
            1.3.1 ตรวจสอบหนังสือจากสํานักงานเกษตรจังหวัด ท่ีแจงกรมสงเสริมการเกษตรวามีเงินโครงการ เหลือจาย พรอม
แสดงเหตุผลรายชุมชนท่ีไมขอสนับสนุนเงินงบประมาณเงินอุดหนุน และแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการระดับ
ชุมชน   
            1.3.2 ขออนุมัติกรมสงเสริมการเกษตร เพ่ือตัดคืนเงินงบประมาณเงินอุดหนุน 

      1.4 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
            1.4.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6/ว 126 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2548 
เรื่อง การเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
            1.4.2 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 
   1.4.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว 353 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชี
เก่ียวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFIMS 
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 2. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจายเงิน ของสํานักงานเกษตรจังหวัด 

 
      2.1 ข้ันตอนการรับเงินจากกรมสงเสริมการเกษตร 
            เม่ือไดรับแจงการโอนจัดสรรเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตร
จังหวัดตองตรวจสอบจํานวนเงินในระบบ GFMIS กับหนังสือแจงการโอนเงินโครงการใหถูกตองตรงกับท่ีไดเสนอไว 

      2.2 ข้ันตอนการเบิกจายเงิน 

กรณีไดรับความเห็นชอบโครงการและแผนปฏิบัติงานตามท่ีเสนอ 
            2.2.1 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของเอกสารท่ีไดรับจากคณะกรรมการระดับอําเภอ ดังนี้ 
                    (1)  โครงการ แผนปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณของชุมชนท่ีผานการพิจารณาอนุมัติ       
จากคณะกรรมการระดับอําเภอเรียบรอยแลว  

         (2) รายงานการประชุม/บันทึกชวยจําของคณะกรรมการระดับชุมชน 
          (3) หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีสาธารณะ (ถามี) 
                    (4) บันทึกขอตกลง จํานวน 2 ฉบับ (จะสงมาพรอมกันหรือภายหลังจากท่ี สงป. เห็นชอบแลว หรือให
มาลงนามท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัด) 
             (5) สําเนาสมุดบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ของคณะกรรมการระดับชุมชน 
            2.2.2 รวบรวมโครงการ แผนปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ ใหสํานักจัดทํางบประมาณ  เขตพ้ืนท่ี 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
   2.2.3 เม่ือไดรับแจงผลการพิจารณาเห็นชอบจากสํานักจัดทํางบประมาณเขตพ้ืนท่ี จัดทําทะเบียนคุมการโอน
เงินโครงการ  

  2.2.4 เกษตรจังหวัดอนุมัติการเบิกจายเงินโครงการ แผนปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณของชุมชนท่ี
ผานการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการระดับอําเภอ และเห็นชอบจากสํานักจัดทํางบประมาณเขตพ้ืนท่ี   
พรอมลงนามในบันทึกขอตกลง จํานวน 2 ฉบับ 
             2.2.5 ดําเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS ดวยคําสั่งงาน ZFB60_K8 หรือ ขบ.02 โดยระบุงบประมาณ   
ตามแหลงของเงินท่ีไดรับสนับสนุนโครงการ 
             2.2.6 จัดทําหนังสือถึงธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา.........................                 
(สาขาภายในจังหวัด) เพ่ือดําเนินการโอนเงินใหคณะกรรมการระดับชุมชน โดยเขียนเช็คสั่งจาย “ธนาคาร             
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา...............” ขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” และแนบรายละเอียดการโอน
เงินโครงการ (ไมมีคาธรรมเนียมในการโอนเงิน) 
  2.2.7 สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดทําใบสําคัญรับเงิน (บช.02) สําหรับคณะกรรมการระดับชุมชน              
ท่ีโอนเงินใหเรียบรอยแลว พรอมกับลงนามผูจายเงิน 
            2.2.8 แจงการโอนเงินโครงการ และใหตรวจสอบการรับเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปยังคณะกรรมการระดับชุมชน พรอมแนบใบสําคัญรับเงิน (บช.02)  ใหประธาน/
กรรมการคณะกรรมการระดับชุมชน ลงนามรับเงิน รวมท้ังสงบันทึกขอตกลงท่ีลงนามครบถวนแลว ใหคณะกรรมการ
ระดับชุมชน เก็บไวเปนหลักฐาน จํานวน 1 ฉบับ 
    2.2.9 แจงคณะกรรมการระดับอําเภอเพ่ือทราบผลการพิจารณาโครงการและการโอนเงินใหกับคณะกรรมการ
ระดับชุมชน 
             2.2.10 บันทึกการขอเบิกเงิน/การจายเงินในทะเบียนคุมการรับ-จายเงิน (บช.03) 
   2.2.11 รวบรวมเอกสารหลักฐานการรับ-จายเงิน เพ่ือใชประกอบการตรวจสอบ 
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กรณีไมไดรับความเห็นชอบโครงการและแผนปฏิบัติงานตามท่ีเสนอ 
    (1) คณะกรรมการระดับอําเภอจะเสนอโครงการตอคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณระดับจังหวัด 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการดําเนินงานโครงการ 
    (2) เม่ือไดรับแจงผลการพิจารณาเห็นชอบ ใหดําเนินการตามขอ 2.2.2 – 2.2.11  

      2.3 ข้ันตอนการคืนเงินเหลือจายโครงการ กรณีท่ีคณะกรรมการระดับชุมชนไมไดเสนอโครงการ 
             กรณีท่ีคณะกรรมการระดับชุมชนไมไดเสนอโครงการ สงผลใหมีเงินเหลือจาย สํานักงานเกษตรจังหวัดทํา
หนังสือแจงกรมสงเสริมการเกษตร โดยระบุจํานวนเงินเหลือจายและอางอิงเลขท่ีหนังสือท่ีกรมสงเสริมการเกษตรอนุมัติ
โครงการ 

      2.4  ข้ันตอนการคืนเงินคงเหลือเม่ือส้ินสุดการดําเนินงานโครงการ 
              2.4.1 จัดทํารายงานรายรับ-รายจาย (บช.05) โดยตรวจสอบกับใบสําคัญเบิกจายเงินฉบับจริง และแจง 
คณะกรรมการระดับชุมชน เพ่ือโอนเงินเขาบัญชี “สํานักงานเกษตรจังหวัด.......................” ที่เปนธนาคารรัฐวิสาหกิจ      
ท่ีรองรับเงินนอกงบประมาณ ของสํานักงานเกษตรจังหวัด (ไมใชบัญชีท่ีรองรับโครงการใดโครงการหนึ ่งโดยเฉพาะ      
เชน ชื่อบัญชี “เงินนอกงบประมาณของสํานักงานเกษตรจังหวัด.........................”)  
              2.4.2 เกษตรจังหวัดอนุมัติถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ โดยเขียนเช็ค สั่งจาย 
“กระทรวงการคลัง” เพื่อเบิกเกินสงคืน กรณีรับและคืนเงินภายในปงบประมาณเดียวกัน หรือเพื่อสงเปนรายได
แผนดิน กรณีรับและคืนเงินขามปงบประมาณ 
              2.4.3 จัดทําทะเบียนคุมการรับ-จายเงินโครงการในภาพรวมของสํานักงานเกษตรจังหวัด (บช.03)         
และสงใหกรมสงเสริมการเกษตร ภายใน 20 วัน นับจากวันสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการ 
 

      2.5  การจัดทําบัญชีและการรายงานผล 
 

    2.5.1 บันทึกบัญชีทุกครั้งท่ีมีการรับ-จาย โอนเงิน ในทะเบียนคุมการรับ-จายเงินโครงการของสํานักงาน
เกษตรจังหวัด (บช.03) 

2.5.2 รายงานรายรับ-รายจาย ใหกรมสงเสริมการเกษตร ภายในวันท่ี 20 ของเดือนถัดไป (บช.04) 
         2.5.3 เม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการ จัดทํารายงานรายรับ-รายจาย (บช.05) สงใหกรมสงเสริม
การเกษตรภายใน 20 วัน นับจากวันสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการ 
     2.5.4  จัดเก็บเอกสารท่ีเก่ียวของรวมถึงใบสําคัญเบิกจายเงินฉบับจริงของกลุมเกษตรกร/องคกรเกษตรกร     
ไวท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัด 

 

      2.6  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 

           2.6.1 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติ
ทางบัญชีเก่ียวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFIMS 

           2.6.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6/ว 126 ลงวันท่ี  7 กันยายน 2548             
เรื่อง การเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 

    2.6.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว 353 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชี
เก่ียวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS 

           2.6.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0423.3/ว 431 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2554  
เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย 

             2.6.5 การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ใหถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS 
โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน 
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             2.6.6 กํากับ ติดตาม ดูแลและควบคุมการใชจายเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติงานและการใชจายเงิน       
ตามโครงการท่ีกําหนด 
    2.6.7 อัตราคาแรงข้ันต่ํา ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางข้ันต่ํา (ฉบับท่ี 8) 
 

3. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจายเงิน ของคณะกรรมการระดับชุมชน  
 

3.1 ข้ันตอนการรับเงินจากสํานักงานเกษตรจังหวัด 
 3.1.1 เปดบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ชื่อบัญชี “โครงการ 9101         
ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ชุมชน...........................” โดยมอบ
คณะกรรมการอยางนอย 3 คน เปนเจาของบัญชี 

3.1.2 ลงนามในบันทึกขอตกลง การรับเงินโครงการ ระหวางสํานักงานเกษตรจังหวัด โดยเกษตรจังหวัด             
กับคณะกรรมการระดับชุมชน จํานวน 2 ฉบับ และสงใหคณะกรรมการระดับอําเภอ พรอมกับโครงการและหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาโครงการ  

3.1.3 เม่ือสํานักงานเกษตรจังหวัดโอนเงิน/แจงการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของคณะกรรมการระดับชุมชน  ใหตรวจสอบความถูกตองของจํานวนเงินพรอม ลงนามใบสําคัญ  
รับเงิน (บช.02) และสงใบสําคัญรับเงิน (บช.02) คืนใหสํานักงานเกษตรจังหวัด และเก็บบันทึกขอตกลง                  
ไวท่ีคณะกรรมการระดับชุมชน  จํานวน 1 ฉบับ 

3.2 ข้ันตอนการเบิกจายเงินของคณะกรรมการระดับชุมชน  
          3.2.1 เม่ือไดรับสัญญายืมเงินจากกลุมเกษตรกร/องคกรเกษตรกร คณะกรรมการระดับชุมชนอนุมัติใหถอนเงิน
จากบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ของคณะกรรมการระดับชุมชน เขาบัญชี             
กลุมเกษตรกร/องคกรเกษตรกรท่ีไดผานการอนุมัติโครงการและไดรับโอนเงินจากสํานักงานเกษตรจังหวัดแลว เขาบัญชี
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ชื่อบัญชี “โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรม        
พระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน (ชื่อกลุมเกษตรกร/องคกรเกษตรกร)...........................”           
          3.2.2 แจงการโอนเงินโครงการ และใหตรวจสอบการรับเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปยังกลุมเกษตรกร/องคกรเกษตรกร พรอมแนบใบสําคัญรับเงิน (บช.02)       ใหกลุม
เกษตรกร/องคกรเกษตรกร ลงนามรับเงิน รวมท้ังสงสัญญายืมเงินท่ีลงนามครบถวนแลว ใหกลุมเกษตรกร/องคกร
เกษตรกร เก็บไวเปนหลักฐาน จํานวน 1 ฉบับ   
   3.2.3 เม่ือกลุมเกษตรกร/องคกรเกษตรกร ใชจายเงินตามกิจกรรมท่ีผานการอนุมัติจากคณะกรรมการแลว    
ใหเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูขายเพ่ือเปนหลักฐานในการจายเงิน หากไมสามารถเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินจากผูขายใหนํา
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ใหผูขายลงลายมือชื่อรับเงินเพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการจายเงิน 
 3.2.4 หลักฐานประกอบการเบิกจาย 
          (1) สัญญายืมเงิน 
          (2) เอกสารหลักฐานการเบิกจายเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

    3.3 เม่ือส้ินสุดการดําเนินงานโครงการ 
 3.3.1 กรณีมีเงินเหลือจายใหถอนและนําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานเกษตรจังหวัด(สํานักงาน
เกษตรจังหวัดแจงเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยของจังหวัด) 
 3.3.2 สงหลักฐานการเบิกจายเงินฉบับจริงใหสํานักงานเกษตรจังหวัด 
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4. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจายเงินของกลุม/องคกรเกษตรกร 

 
        4.1 ข้ันตอนการเบิกจายเงินของกลุม/องคกรเกษตรกรจากคณะกรรมการระดับชุมชน  
     (1) ผูแทนกลุม/องคกรเกษตรกรท่ีไดรับมอบหมายเปดบัญชีเงินฝากธนาคารรัฐวิสาหกิจ ประเภทออมทรัพย 
ชื่อบัญชี “โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพ่ือการเกษตรอยางยั่งยืน กลุม/องคกรเกษตรกร
......................” เพ่ือรองรับเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนและสงสําเนาเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารใหคณะกรรมการระดับ
ชุมชน 
     (2) กลุม/องคกรเกษตรกรมอบหมายผูแทนโดยระบุชื่อ-สกุล พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   
เพ่ือดําเนินการจัดทําสัญญายืมเงินในการเบิกจายเงินกับ คณะกรรมการระดับชุมชน จํานวน 2 ฉบับ เก็บไวเปนหลักฐาน 
ฝายละ 1 ฉบับ (แบบสัญญายืมเงินตามท่ีกรมสงเสริมการเกษตรกําหนด) 
     (3) เม่ือกลุม/องคกรเกษตรกรไดรับแจงการฝากเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหตรวจสอบความถูกตอง    
(ไมมีคาธรรมเนียมธนาคาร) 
     (4) เม่ือกลุม/องคกรเกษตรกรใชจายเงินโครงการ 
         กรณีจายคาวัสดุ เม่ือจัดซ้ือวัสดุเพ่ือดําเนินการตามโครงการแลวใหเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูขาย        
เพ่ือเปนหลักฐานในการจายเงิน หรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
         กรณีจายคาแรงงาน เม่ือจายคาแรงงานใหแกเกษตรกร/ผูใชแรงงาน/ผูรับจาง ตามงวดของงานจะตอง
เรียกสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารของเกษตรกร/ผูใชแรงงาน/ผูรับจาง         
เพ่ือเปนหลักฐานในการจายเงิน 

         4.2 การจัดทําบัญชีและการรายงานผล 
      (1) จัดทําบัญชีและรายงานตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 
      (2) รวบรวม จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับ-จายเงิน 
      (3) กํากับ ติดตาม ดูแลและควบคุมการใชจายเงินใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานและการใชจายเงิน
งบประมาณโครงการอยางเครงครัด 

         4.3 เม่ือดําเนินการเสร็จส้ินแลวใหปฏิบัติ ดังนี้ 
      (1) จัดทําทะเบียนคุมการรับ-จายเงิน ตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด  
      (2)  กรณีมีเงินเหลือจายใหถอนและนําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะกรรมการระดับชุมชน 
       (3) สงหลักฐานตามขอ 1 พรอมสําเนาใบนําฝากเงินตามขอ 2 และหลักฐานการรับ-จายเงินท้ังหมดให
คณะกรรมการระดับชุมชน ภายใน 5 วัน หลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลาดําเนินโครงการ 

            4.4 หลักฐานประกอบการเบิกจาย 
       (1)  สัญญายืมเงิน 
       (2) เอกสารหลักฐานการเบิกจายคาวัสดุและคาแรงงาน (ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน) 
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ข้ันตอนการรับและการเบิกจายเงิน 
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป 

โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน 
กรณีโครงการตามกรอบแนวทางกลุมกิจกรรมโครงการ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

สํานักงบประมาณ 

1.โอนจัดสรรงบประมาณ 

 
                 การขอรับเงิน 

         การจัดสรรเงิน/เบิกเงิน 

 

    
 

 

บันทึกผานระบบ GFMIS                   
ตามระเบียบการ

เบิกจาย                           
 

 

สํานักงานเกษตรจังหวัด   

คาแรงงาน 
 

คาวัสด ุ
 

 

กรมสงเสริมการเกษตร 

2.โอนจัดสรรงบประมาณ ภายใน 1 วันทําการ 
หลังจากอนุมัติใหโอนจัดสรรงบประมาณ 

 

คณะกรรมการฯ
ระดับอําเภอ 

 

 
 

คณะกรรมการฯ 
ระดับชุมชน 

 

 

 

สงป.1-18 

 

 
 

3.เสนอโครงการและแผนปฏิบัติงาน/ 
แผนการใชจายงบประมาณพรอมเอกสาร
แนบ 
 

4.ตรวจสอบ/พิจารณาอนุมัติ
โครงการ 
         

 

5.พิจารณาเห็นชอบ 
โครงการและแผนปฏิบัติงาน/ 
แผนการใชจายงบประมาณ 
 7.โอนเงิน/แจงผล 

การโอนเงิน 
- บันทึกขอตกลง  
จํานวน 2 ฉบับ 
- จัดทําใบสําคัญรับเงิน 
 

แจงผลการโอนเงิน 
 

กลุมเกษตรกร/ 
องคกรเกษตรกร 

 

 

 

8.โอนเงิน 
- สัญญายืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ 

- จายเงินโดยนําฝากเขาบัญชีของกลุมเกษตรกร/องคกร
 

 

 
 
 

เปดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
   ประเภทออมทรัพย 
 

จัดทําหลักฐานการจายคาแรงงาน 

และจายเงินโดยโอนเขาบัญชี
  

 

เปดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
   ประเภทออมทรัพย 
 

6.แจงผล 

 

9.จายเงิน  

หลักฐานการจายเงิน 

 

  ไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณโครงการ 
 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

เปดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
   ประเภทออมทรัพย 
   
 

 จัดเวทีชุมชน 
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ข้ันตอนการรับและการเบิกจายเงิน 
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป 

โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน 
กรณีโครงการท่ีนอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุมกิจกรรมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักงานเกษตรจังหวัด   คณะกรรมการฯ
ระดับอําเภอ 

 

 
 คณะกรรมการฯ 

ระดับชุมชน 

 

 

 

3. เสนอโครงการและแผนปฏิบัติงาน/
แผนการใชจายงบประมาณพรอมเอกสาร

 
 

4. สงโครงการท่ีไมตรงตามเง่ือนไข 
 

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

แจงผลการโอนเงิน 
 

คาแรงงาน 
 

คาวัสด ุ
 

กลุมเกษตรกร/ 
องคกรเกษตรกร 

 

 

 

9.โอนเงิน 
- สัญญายืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ 

- จายเงินโดยนําฝากเขาบัญชีของกลุมเกษตรกร/องคกร
 

 

 
 
 

เปดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
   ประเภทออมทรัพย 
 

จัดทําหลักฐานการจายคาแรงงาน 

และจายเงินโดยโอนเขาบัญชี
  

 

เปดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
   ประเภทออมทรัพย 
 

หลักฐานการจายเงิน 

 

สงป.1-18 

 

 
 

6.พิจารณาเห็นชอบ 

โครงการและแผนปฏิบัติ
งาน/แผนการใชจาย
งบประมาณ 
 

7.แจงผล 

 

เปดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
   ประเภทออมทรัพย 
   
 

บันทึกผานระบบ GFMIS                   
ตามระเบียบการเบิกจาย                           

เงินงบประมาณ 

 

สํานักงบประมาณ 

 

กรมสงเสริมการเกษตร 

2.โอนจัดสรรงบประมาณ ภายใน 1 วันทําการ 
หลังจากอนุมัติใหโอนจัดสรรงบประมาณ  

 

1.โอนจัดสรรงบประมาณ 

 

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและ
สหกรณของจังหวัด 

 

 
 

5. พิจารณา/แจงผล 
             อนุมัติโครงการ 

 

                 การขอรับเงิน 

         การจัดสรรเงิน/เบิกเงิน 

 

    
 

 

10.จายเงิน  

 

  ไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณโครงการ 
 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 จัดเวทีชุมชน 
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ข้ันตอนการสงคืนเงินที่ไมไดจัดสรรและเงินเหลือจาย 
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป 

โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

- รายงานผลการใชจายเงิน 

- สงใบสําคัญเบิกจายเงินฉบับจริง 

- โอนเงินเหลือจาย (ถามี) ภายใน 
5 วัน หลังจากสิ้นสุดโครงการ  
 
 

สํานักงบประมาณ 

สํานักงานเกษตรจังหวัด   

 

กรมสงเสริมการเกษตร 
 

 

คณะกรรมการฯ
ระดับอําเภอ 

 

 
 

คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 

 

 

 กลุมเกษตรกร/ 
องคกรเกษตรกร 

 

 

 

- รายงานผลการติดตามโครงการ 

- รายงานผลการใชจายเงิน 
- สงใบสําคัญเบิกจายเงินฉบับจริง 

 

กรณีเงินเหลือจาย 

- สงคืนงบประมาณในระบบ GFMIS 

  ภายใน 15 วันหลังจากสิ้นสุดโครงการ 
- จัดทํารายงานการรับ-จายเงิน 
 

  กรณีไมไดจัดสรรเงิน 

  - ทําหนังสือแจงกรมฯ อางอิง 
  เลขท่ีหนังสือท่ีอนุมัติโครงการ 
 

สงคืนงบประมาณในระบบ 
 

 

- นําสงเงินเหลือจาย (ถามี) 
ภายใน 10 วัน หลังจาก
สิ้นสุดโครงการ 

 
 

- รายงานผลการใชจายเงิน 
- สงใบสําคัญเบิกจายเงินฉบับ
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ข้ันตอนและวิธีปฏิบัตทิางการเงินการบัญชี 
โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน 

ลําดับ รายการ 
คําสั่งงาน บันทึกรายการบัญชี 
GFMIS หนวยงาน กรมบัญชีกลาง 

Web online ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 
 

1 
1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 

สํานักงานเกษตรจังหวัดเบิกเงิน  
การขอเบิก 
   เม่ือคณะกรรมการระดับอําเภอ
อนุมัติโครงการ สํานักจัดทํา
งบประมาณพ้ืนท่ีเห็นชอบโครงการ 
และหัวหนาสวนราชการอนุมัติใหเบิก
จายเงินแลว 
 
ระบบประมวลผลจะเกิดคูบัญชี
อัตโนมัติ 
 
 
 
กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่ง
จายเงินงบประมาณเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของหนวยงาน  
(บัญชีรับเงินจากคลัง) 
 
 
 
 

 
 

ZFB60_K8 
แบบ ขบ 02 

 
 
 
 

 
 

เดบิต คาใชจายอุดหนุนเพ่ือการ
ดําเนินงาน-ภาคครัวเรือน 
       เครดิต ใบสําคัญคางจาย 
 
 
 
เดบิต คางรับจากกรมบัญชีกลาง 
       เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน-
หนวยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล 
 
 
เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 
        เครดิต คางรบัจากกรมบญัชีกลาง 
 
 
 

 
 

5107010104 
 

2102040102 
 
 
 

1102050124 
4307010106 

 
 
 

1101020603 
1102050124 

 
 
 
 
 
 
 
 

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน-
กรมบัญชีกลางโอนงบอุดหนุน 
ใหหนวยงาน  
       เครดิต  คางจายสวนราชการ 
 
เดบิต คางจายสวนราชการ 
       เครดิต เงินฝากสําหรับการ
จายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีท่ี 2 
ใหสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

5209010106 
 
 

2116010102 
 

2116010102 
1101020202 
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ลําดับ รายการ 
คําสั่งงาน บันทึกรายการบัญชี 
GFMIS หนวยงาน กรมบัญชีกลาง 

Web online ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 
1.3 

 
 
 
 
 

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

ZF_53_PM/ 
แบบ ขจ.05 

เดบิต ใบสําคัญคางจาย 
       เครดิต เงินฝากธนาคาร      
(เงินงบประมาณ) 

2102040102 
1101020603 

  

2 
2.1 

 
 
 
 
 
 

2.2 

รับเงินเหลือจายโครงการ (ถามี) 
  เม่ือคณะกรรมการระดับชุมชน โอน
เงินเหลือจายโครงการ เขาบัญชี 
เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
ของสํานักงานเกษตรจังหวัด (ไมใช
บัญชีท่ีรองรับโครงการใดโครงการหนึ่ง
โดยเฉพาะ) 
 
 เม่ือหัวหนาสวนราชการอนุมัติใหถอน
เงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอก
งบประมาณ เขียนเช็คสั่งจาย  
“กระทรงการคลัง” 
 

 
ZRP_RE 
บช.01  

ประเภทเอกสาร RE 
 
 
 
 

ZF_02_PP 
บช.01  

ประเภทเอกสาร PP 
 
 
 

 
เดบิต เงินฝากออมทรัพยท่ีสถาบัน
การเงิน 
       เครดิต เงินรับฝากอ่ืน 
 
 
 
 
เดบิต เงินรับฝากอ่ืน 
        เครดิต เงินฝากออมทรัพย    
ท่ีสถาบันการเงิน 
 

 
1101030102 

 
2111020199 

 
 
 
 

2111020199 
1101030102 
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ลําดับ รายการ 
คําสั่งงาน บันทึกรายการบัญชี 
GFMIS หนวยงาน กรมบัญชีกลาง 

Web online ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 
3 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ZGL_DB4 
แบบ บช 01  

ประเภทเอกสาร BD 

 
 
 
 
 
 
 
 
เดบิต เงินสดในมือ 
       เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1101010101 
2116010104 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.2 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ZRP_R6 
แบบ นส 02-1 

 

เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน- 
หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนให
กรมบัญชีกลาง 
        เครดิต พักเงินนําสง 
 
 
 
 
เดบิต พักเงินนําสง 
        เครดิต เงินสดในมือ 

5209010112 
 
 

1101010112 
 
 
 
 

1101010112 
1101010101 

เดบิต เงินฝากธนาคารของ
กรมบัญชีกลาง  
       เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน 
กรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกินสงคืน
จากหนวยงาน 

1101020301 
 

4307010112 
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ลําดับ รายการ 
คําสั่งงาน บันทึกรายการบัญชี 
GFMIS หนวยงาน กรมบัญชีกลาง 

Web online ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 
3.4 บันทึกลางบัญชีคาใชจายและบัญชี

เบิกเกินสงคืนรอนําสง 
 

ZGL_BE 
แบบ บช 01 

ประเภทเอกสาร BE 

เดบิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง 
        เครดิต คาใชจายอุดหนุนเพ่ือ
การดําเนินงาน-ภาคครัวเรือน 

2116010104 
5107010104 

 

  

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 
 
 
 

4.2 

การเบิกเกินสงคืนขามปงบประมาณ 
(ถามี) ดําเนินการตอจากขอ 2 
ระบุรหัสงบประมาณ แหลงของเงิน 
กิจกรรมหลัก ศูนยตนทุน ตามเอกสาร
ขอเบิก 
  อางอิง ป ค.ศ. จํานวน 2 หลัก + 
เลขท่ี ขบ. จํานวน 10 หลัก + 
บรรทัดรายการ คชจ. จํานวน 3 หลัก 
 
บันทึกรับเงินเบิกเกินสงคืนขาม
ปงบประมาณ  
ออกใบเสร็จรับเงินท้ังจํานวน 
 
เม่ือหนวยงานนําเงินสงท่ี
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
ใหใชใบนําฝากเงิน Pay in Slip 
เลือก “รายไดแผนดิน” และธนาคาร
สงขอมูล Bank Statement เขาสู
ระบบ GFMIS จะไดเอกสารประเภท CJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZGL_DB4 
แบบ บช 01  

ประเภทเอกสาร BD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดบิต เงินสดในมือ 
       เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง 
 
 
เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน- 
หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนให
กรมบัญชีกลาง 
        เครดิต พักเงินนําสง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1101010101 
2116010104 

 
 

5209010112 
 
 

1101010112 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดบิต เงินฝากธนาคารของ
กรมบัญชีกลาง  
       เครดิต รายไดระหวางหนวยงาน 
กรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกินสงคืน
จากหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1101020301 
 

4307010112 
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ลําดับ รายการ 
คําสั่งงาน บันทึกรายการบัญชี 
GFMIS หนวยงาน กรมบัญชีกลาง 

Web online ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 
4.3 

 
 

4.4 

บันทึกการนําสงเงินเบิกเกินสงคืน 
ขามปงบประมาณ 
 
บันทึกลางบัญชีคาใชจายและบัญชี
เบิกเกินสงคืนรอนําสง 
 
 
  

ZRP_R1 
แบบ นส 02-1 

 
ZGL_BF 

แบบ บช 01 
ประเภทเอกสาร BF 

 

เดบิต พักเงินนําสง 
        เครดิต เงินสดในมือ 
 
เดบิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง 
       เครดิต เงินเหลือจายปเกา 
 

1101010112 
1101010101 

 
2116010104 
4206010102 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


