
แนวคิดการด าเนินงานโครงการขบัเคล่ือนการเกษตรระดบัหมู่บา้น
สู่การผลิตสินค้าเกษตรมลูค่าสงู (โครงการหมู่บา้นเกษตรมลูค่าสงู)



ปี 2565
▪ งปม. : -
▪ เป้าหมาย : 822 หมู่บา้น
▪ แต่งตั้งทีมอ าเภอ
▪ ทบทวนแผนหมู่บา้น
▪ จดัท าแผนธุรกิจ
▪ เขา้ถึงแหล่งเงินทุน



วิดีทัศน์ภาพรวมโครงการหมู่บ้านเกษตรมูลค่าสูง 



วิดีทัศน์การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดสระบุรี 





รายงานความก้าวหน้าโครงการขบัเคล่ือนการเกษตรระดบัหมู่บา้น
สู่การผลิตสินค้าเกษตรมลูค่าสงู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการขบัเคล่ือนการเกษตรระดบัหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมลูค่าสงู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. เพ่ือจัดท าและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดบัหมู่บ้าน ซึ่งได้มาจากปัญหาและความตอ้งการของประชาชน ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่าง ๆ  ในพ้ืนที่ 

2. เพ่ือสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมูบ่้านใหม้ีมลูค่าเพิ่มขึ้น (สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้า
เกษตรอัจฉริยะ สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าเกษตรชีวภาพ)

4. เพ่ือบูรณาการการท างานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

1. ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านเป้าหมายท้ังหมด สามารถขับเคลื่อนแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าจนส าเร็จ

2. หมู่บ้านเป้าหมายสามารถยกระดับรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 180,000 บาทต่อคนต่อปี โดยมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

ตัวชี้วัด



ระยะท่ี 1 
ขบัเคล่ือน 18 หวัหน้ากลุ่มจงัหวดั

ระยะท่ี 2 
ขบัเคล่ือน 57 จงัหวดัภายใต้กลุ่ม

ระยะท่ี 3
ขบัเคล่ือน 1 อ าเภอ 1 หมู่บา้น

สรุปความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปี 2565

เกษตรกรมีรายได้ มากกว่า 180,000 บาท/ปี 
และมีรายได้เงินสดสทุธิฯ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี

ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.-ก.ค.65 พ.ค.65 ส.ค.-ก.ย.65 ต.ค.65

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน
โครงการ 

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.64

จัดท า VTR การขับเคลื่อนโครงการ
ภาพรวม เผยแพร่ผ่าน 

https://www.moac.go.th/agrivillage 

แต่งตั้ง กษ.กลุ่มอ าเภอ 
และทีมอ าเภอ 

พร้อมชี้แจงรายละเอียด
โครงการ

สนง.กษ.จว. ประชุม
SC และ อพก. เพ่ือ
ชี้แจงโครงการและ
แนวทางปฏิบัติงาน

• ทีมอ าเภอขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับหมู่บ้าน 

- คัดเลือก อกม. ในหมู่บ้านเป้าหมาย จ านวน 
3 คนต่อหมู่บ้าน 

- จัดท าแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า 
- จัดท า VTR หมู่บ้าน

• ส่วนกลางประชุมติดตามความก้าวหนา้
โครงการรายกลุ่มจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ผ่าน
www.moac.go.th/agrivillage

ผลความก้าวหน้าฯ
• คัดเลือก อกม.  504 ราย
• ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน 205 หมู่บ้าน
• จัดท าแผนธุรกิจเกษตรมูลค่าสูง 103 หมู่บ้าน
• มีกลุ่มเกษตรกรขอรับการสนับสนุนเงินทุนกองทุน

สงเคราะห์เกษตรกรเพื่อการผลิตสินค้าเกษตร
มูลค่าสูง ซึ่ งได้รับการอนุมัติแล้ว จ านวน 18
โครงการ เป็นเงินรวม 185.35 ล้านบาท 

แจ้งเวียนคู่มือโครงการ
ประชุม คคก.บริหาร

โครงการฯ

http://www.moac.go.th/agrivillage


องค์ประกอบทีมอ าเภอ

อ านาจหน้าที่
1. สนับสนุนการจัดท าและขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้าน
2. บูรณาการความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในพื้นที่  

อ าเภอเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินโครงการฯ
3. ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ ร่วมแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน 

และรายงานผลต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับ
จังหวัดทราบอย่างต่อเนื่อง

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย





Website โครงการหมู่บา้นเกษตรมลูค่าสงู: https://www.moac.go.th/agrivillage



ขอบคณุครบั



ภาคผนวก
แนวคิดการด าเนินงานโครงการขบัเคล่ือนการเกษตรระดบั

หมู่บา้น                                    สู่การผลิตสินค้าเกษตรมลูค่าสงู
(โครงการหมู่บา้นเกษตรมลูค่าสงู)





โครงการหมู่บา้นเกษตรมลูค่าสงู

แผนพฒันาการเกษตร
หมู่บ้าน

รวมกลุ่มฯ/
แผนธรุกิจ/ แหล่งทุน

ตลาด
มาตรฐาน
การผลิต

App. เกษตรพร้อม
ทีมบรูณาการ

อ าเภอ

✓ โครงการด้านการเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาหมู่บ้านเกิดจากการ
วิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรในพื้นที่  

✓ บนสมมุติฐานคือ เกษตรกรย่อมมุ่งผลก าไรจากการจ าหน่าย
ผลผลิตและการเข้าถึงตลาด หากแต่ยังขาดความเป็นมืออาชีพ
ด้านการตลาด ซึ่งต้องหาแนวทางแก้ไข

✓ ดังนั้น โครงการฯจากความต้องการของเกษตรกรที่เกิดขึ้น จะต้อง
ช่วยลดความเสี่ยงด้านราคา และความเสียหายด้านผลผลิต

✓ แนวทาง...หากโครงการฯ มีรายละเอียดก็สามารถด าเนินการได้
ทันที แต่หากโครงการยังไม่มีรายละเอียด ก็จะสามารถน าเมนู
อาชีพ (มีแผนธุรกิจ) ของสินค้าที่หมู่บ้านต้องการยกระดับสู่สินค้า
เกษตรมูลค่าสูง ไปหารือกับหมู่บ้าน เพื่อก าหนดแนวทาง
ขับเคลื่อนฯ ต่อไป



รวมกลุ่มวิสาหกิจ/แปลงใหญ่
- ท าแผนธรุกิจเกษตรมลูค่าสงู (ธ.ก.ส.)

เกษตรอตัลกัษณ์/ปลอดภยั/ ชีวภาพ/
อจัฉริยะ/ แปรรปู

- แหล่งทนุ ธ.ก.ส./ กองทนุฯ/ งบประมาณ
- ท่ีดินท ากิน

โครงการหมู่บา้นเกษตรมลูค่าสงู

แผนพฒันาหมู่บ้าน
รวมกลุ่มฯ/

แผนธรุกิจ/ แหล่งทุน
ตลาด

มาตรฐาน
การผลิต

App. เกษตรพร้อม
ทีมบรูณาการ

อ าเภอ

✓ ในหมู่บ้านควรมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจเป็นอย่างน้อย เพื่อรวมซื้อรวมขาย สร้างอ านาจ
ต่อรอง เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ า และเอื้อให้ภาครัฐสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรได้ (กรณี
กลุ่มใหม)่

✓ หากกลุ่มเกษตรกรด าเนินธุรกิจอยู่แล้ว ให้ด าเนินการต่อยอดสู่การสร้างเกษตรมูลค่าสูง

✓ สินค้าเกษตรที่ผลิตต้องมีแผนเข้าสู่มาตรฐาน หรือมีการปรับเปลี่ยนให้เข้าสู่มาตรฐาน
ให้เร็วที่สุด

✓ มี ธ.ก.ส.สาขา ร่วมวาง “แผนธุรกิจ” ที่สร้างความชัดเจนด้านตลาด (“แผนธุรกิจ” จะ
บอกว่า ▶ ใครซื้อ ซื้อ spec อย่างไร ขายได้เท่าไหร่ (รายได้ของเกษตรกร))

✓ โครงการฯ คาดหวังว่าเกษตรกรจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 180,000 บาท/คน/ปี และมี
ก าไรสุทธิมากกว่า 5% ของปีที่ผ่านมา (กรณีสินค้าใหม่ ▶ ปีปัจจุบัน = ปีฐาน)

ตลาด
- สินค้ามาตรฐาน/มูลค่าสูง
- Profit Sharing



แผนพฒันาหมู่บ้าน
รวมกลุ่มฯ/

แผนธรุกิจ/แหล่งทุน
ตลาด

มาตรฐาน
การผลิต

App. เกษตรพร้อม
ทีมบรูณาการ

อ าเภอ

โครงการหมู่บา้นเกษตรมลูค่าสงู

ดแูลส่งเสริมมาตรฐานการผลิต
- โดยหน่วยงานในพืน้ท่ี
- ถ่ายโอนภารกิจจากกรม

✓ คุณภาพและมาตรฐานสินค้าช่วยให้สินค้าเกษตรมีมูลค่าสูง

✓ สินค้าที่ผลิตต้องมีแผนขับเคลื่อนเข้าสู่มาตรฐานให้เร็วที่สุด

✓ มุ่งเน้น “การถ่ายโอนภารกิจการตรวจรับรองมาตรฐาน” จาก “กรม” 
ไป “สถาบันการศึกษาหรือเอกชนในพื้นที”่ เป็นผู้ตรวจประเมิน ซึ่งจะมี
เวลาในการดูแล ให้ค าแนะน า และใส่ใจการตรวจรับรอง 
(ปัจจุบันกรมการข้าวเริ่มถ่ายโอนภารกิจฯ แล้ว)

✓ ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนฯ ตามกรอบที่วางไว้ 

o ช่วง 2-3 ปีแรก ยังคงตั้งงบประมาณไว้ที่กรม เพื่อจ้างสถาบันการศึกษาหรือเอกชนในพื้นที่ (e-bidding) ตาม spec ของหน่วยตรวจ

o ระยะต่อไป..จากการขับเคลื่อนชองกลุ่มเกษตรกรร่วมกับ กม. ในการยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน ผลก าไรที่เกิดขึ้นจากสินค้าเกษตร
มูลค่าสูงดังกล่าว จะได้รับการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองฯ ของกลุ่มฯ (คชจ. ในการรับรองฯ กลุ่ม = 800 บาท)



แผนพฒันาหมู่บ้าน
รวมกลุ่มฯ/

แผนธรุกิจ/แหล่งทุน
ตลาด มาตรฐานการผลิต App. เกษตรพร้อม

ทีมบรูณาการ
อ าเภอ

โครงการหมู่บา้นเกษตรมลูค่าสงู

ฐานข้อมลูหมู่บา้น 
“App. เกษตรพร้อม”

1. ข้อมลูท าการเกษตรรายคน Update 
ทกุต้นเดือนภยัพิบติั/สถานการณ์น ้า
รายงานทนัที
2. กรรมการหมู่บา้น/อาสาสมคัรเกษตร
ตรวจสอบข้อมลูตามข้อ 1 ก่อนรายงาน

✓ ฐานข้อมูลหลัก ประกอบด้วย

◆ ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร (Update ทุกเดือน)

◆ ข้อมูลการผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงการเก็บเกี่ยว (เตรียมพื้นที่ ปลูก 
ใส่ปุ๋ย ก าจัดศัตรูพืช เก็บเกี่ยว) โดยทุกครั้งที่เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตร ให้ Update
ข้อมูลทันที รวมทั้งมีข้อมูลประมาณการผลผลิตล่วงหน้าและข้อมูลมาตรฐานสินค้า เพื่อ
เชื่อมโยงกับการตลาดที่รองรับผู้ซื้อทั้งในและนอกประเทศ โดยผู้ซื้อสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
ติดต่อกับผู้ผลิตได้โดยตรง

◆ ข้อมูลภัยพิบัติทางการเกษตร ที่สามารถรายงานจากพ้ืนที่ได้ทันที 

◆ องค์ความรู้ด้านพืช สัตว์ ประมง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรผ่าน 
“สังคมเกษตรกรออนไลน์”

✓ ในระยะแรกจะมีอาสาสมัครเกษตร (อกม.) เป็นพี่เลี้ยงช่วยเกษตรกรบันทึกข้อมูล และเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูล โดย
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในที่ประชุมหมู่บ้านประจ าเดือน โดยคาดหวังว่าฐานข้อมูลจะสมบูรณ์แบบในปี 2570 หรือก่อนหน้า 



แผนพฒันาหมู่บ้าน
รวมกลุ่มฯ/

แผนธรุกิจ/แหล่งทุน
ตลาด มาตรฐานการผลิต App. เกษตรพร้อม

ทีมบรูณาการ
อ าเภอ

โครงการหมู่บา้นเกษตรมลูค่าสงู

ทีมบรูณาการอ าเภอ
- จดัตัง้ กษ. กลุ่มอ าเภอ โดยเกล่ียจากส่วนกลาง
- ดแูลปัญหาสาธารณะ/บงัคบัใช้กฎหมาย


