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คู่มือ 
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีสำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

1. หลักการเหตุผล 

ปัจจุบันเกษตรกรทำการผลิตอยู่ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะข้าว ซึ่งผลผลิตเกินความต้องการของตลาดส่งผล
ทำให้ในรอบหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว     
ทั ่วประเทศ ในการนี ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกำหนดนโยบายในการใช้แผนที่  Zoning by Agri-Map            
เป็นฐานข้อมูลนำทางในการวางแผนบริหารจัดการพื ้นที ่เกษตรกรรมเพื ่อผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ           
ความต้องการของตลาด รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว       
ไปผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ที่ตลาดมีความต้องการ เนื่องจากให้ผลผลิตต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ทำให้ขาดทุนในบางปี   
การผลิต ซึ่งจากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินมีพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว 8.54 ล้านไร่ จากพื้นที่ทำการผลิตที่   
ไม่เหมาะสม (N) ทั้งหมด 14.52 ล้านไร่ 

ดังนั้น กรมปศุสัตว์ โดยกองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ จึงได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืช
อาหารสัตว์ เพื ่อปรับเปลี ่ยนพื ้นที ่ที ่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวมาปลูกพืชอาหารสัตว์ที ่ตลาดมีความต้องการ         
สร้างรายได้ท่ียั่งยืนและมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของตนเอง ตลอดจนส่งผลทำให้ปริมาณข้าวที่ออกสู่ตลาดลดลงได้ 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือลดพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว (S3/N)  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนเพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์ของตนเองและสร้างรายได้ 

3. เป้าหมาย 
3.1 พ้ืนที่ 25,000 ไร่  
3.2 เกษตรกร 2,500 ราย 
3.3 พืชอาหารสัตว์คุณภาพดี ได้แก่ (1) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ต้นพร้อมฝักหรือเมล็ด) (2) หญ้าเนเปียร์ (3) หญ้าแพงโกลา 

(4) หญ้ากินนีสีม่วง (5) หญ้ารูซี่ (6) พืชอาหารสัตว์ตระกูลถั่ว (7) มันสำปะหลัง (ใบและหัว) หรือพืชอาหารสัตว์
อื่นๆ ที่เกษตรกรต้องการ มีตลาดรองรับ และสำนักพัฒนาอาหารสัตว์มีองค์ความรู้ในการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว 
การเก็บถนอมเสบียงสัตว์ ต้นทุน และผลตอบแทน  

 

 ปศุสัตว์ 
เขต 

ที ่ จังหวัด 
เป้าหมาย 

พื้นที่ไม่เหมาะสม(S3/N) (ไร)่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

อาหารสัตว์ 
2 1 สระแก้ว 1,500 1.  ศวอ.สระแก้ว 
 2 ฉะเชิงเทรา 200 
 3 ปราจีนบุรี 200 
3 1 นครราชสีมา 1,100 2.  ศวอ.นครราชสีมา 
 2 ชัยภูมิ 1,500 
 3 บุรีรัมย์ 600 3.  ศวอ.บุรีรัมย์ 
 4 สุรินทร์ 800 
 5 อำนาจเจริญ 500 4.   ศวอ.อำนาจเจริญ 

  6 อุบลราชธานี 1,200 
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 ปศุสัตว์ 
เขต 

ที ่ จังหวัด 
เป้าหมาย 

พื้นที่ไม่เหมาะสม(S3/N) (ไร)่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

อาหารสัตว์ 
 7 ยโสธร 300 5.   ศวอ.ยโสธร 
 8 ศรีสะเกษ 300 
4 1 มหาสารคาม 2,700 6.   ศวอ.มหาสารคาม 
 2 ขอนแก่น 1,000 7.  ศมอ. 
 3 กาฬสินธุ์ 500 8.   ศวอ.กาฬสินธุ์ 
 4 มุกดาหาร 200 
 5 ร้อยเอ็ด 500 9. ศวอ.ร้อยเอ็ด 
 6 เลย 200 10  ศวอ.เลย 
 7 หนองคาย 600 11. ศวอ.หนองคาย 
 8 บึงกาฬ 400 
 9 สกลนคร 1,200 12. ศวอ.สกลนคร 
 10 อุดรธานี 2,500 13. ศวอ.อุดรธานี 

    11 หนองบัวลำภู 1,200 
 12 นครพนม 1,200 14. ศวอ.นครพนม 
5 1 เชียงราย 300 15. ศวอ.เชียงราย 
 2 เชียงใหม่ 200 16. ศวอ.ลำปาง 
 3 ลำพูน 200 
 4 ลำปาง 200 
 5 แพร่ 200 17. ศวอ.แพร่ 
 6 น่าน 200 
 7 พะเยา 200 
6 1 พิจิตร 200 18. ศวอ.พิจิตร 
 2 นครสวรรค์ 300 
 3 เพชรบูรณ์ 200 19. ศวอ.เพชรบูรณ์ 
 4 พิษณุโลก 200 
 5 สุโขทัย 500 20. ศวอ.สุโขทัย 
 6 ตาก 200 
 7 กำแพงเพชร 200 
 8 อุตรดิตถ ์ 200 
7 1 สุพรรณบุรี 300 21. ศวอ.สุพรรณบุรี 
 2 เพชรบุรี 200 22. ศวอ.เพชรบุรี 
 3 ราชบุรี 200 
 4 ประจวบคีรีขันธ์ 200 23. ศอส.ประจวบคีรีขันธ์ 
 5 กาญจนบุรี 200 24. ศอส.กาญจนบุรี 

รวม 6 เขต 43    จังหวัด 25,000 ศอส. 23 แห่ง, ศูนย์ฯเค้ียวเอ้ือง 1 แห่ง   
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4. คุณสมบัตแิละเงื่อนไขเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
4.1 มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
4.2 เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที ่ได้รับมอบหมาย (1 ครัวเรือน 1 สิทธิ์) ตามทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ของ         

กรมส่งเสริมการเกษตร  
4.3 เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกข้าวในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558 - 2562) ปีใดปีหนึ่ง โดยให้ประสาน   

การดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองข้อมูล   
ของเกษตรกร 

4.4 เป็นพื้นที่ที ่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว (S32/N) โดยให้ประสานการดำเนินงานร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลพื้นที่ของเกษตรกร หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองผ่านทาง
แอพลิเคชั่น Agri Map online หรือ หรือ http://agri-map-online.moac.go.th/login ทั้งนี้ หากพิกัด
แปลงที ่ใช้ตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงที ่มีความแห้งแล้งและสภาพดิน          
ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวเชิงประจักษ์ในปัจจุบัน และเกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยนพื ้นที ่เข้าร่วม
โครงการฯ ให้คณะกรรมการบริหารโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นผู้พิจารณา
รับรองสิทธิให้เข้าร่วมโครงการฯได้ ตามความเหมาะสม  

4.5 เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
4.6 สามารถนำพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ไร่  
4.7 ต้องใช้สิทธิ์พื้นทีไ่ม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปประกอบกิจกรรมอ่ืน

เป็นการถาวร ได้แก่ (1) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ พ.ศ. 
2560-2565 (2) โครงการโคบาลบูรพา พ.ศ. 2560-2565  

4.8 เกษตรกรต้องลงทุนปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และฟื้นฟูสภาพแปลงปลูก และหรือปลูกพืชอาหารสัตว์ก่อน 
และให้ไปแจ้งลงทะเบียนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาเป็นแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ในทะเบียน ทบก.01 แล้วจึง
ให้มาแจ้งยืนยันการเพาะปลูกเพื่อให้คณะกรรมการและหรือคณะทำงานบริหารโครงการฯระดับอำเภอที่ได้รับ
มอบหมาย ทำการตรวจสอบพ้ืนที่ปลูกและรับรองสิทธิ์ให้เป็นผู้ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิต 2,000 บาท/ไร่  

4.9 เกษตรกรต้องไมน่ำพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปทำนาในฤดูการผลิตข้าวนาปี 2563 (พฤษภาคม-ธันวาคม 2563)  
4.10 เกษตรกรต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อรับโอนเงิน

อุดหนุนปัจจัยการผลิตภายหลังจากได้รับการอนุมัติสิทธิ์จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯระดับจังหวัด 
4.11 เกษตรกรสามารถนำแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ที่มีอยู่เดิมมาเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อ (4.1) - (4.10) และเกษตรกรต้องลงทุนปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และฟ้ืนฟูแปลงปลูกให้อยู่ในสภาพที่
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://agri-map-online.moac.go.th/login%20ทั้งนี้
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5. งบประมาณ: งบประมาณทั้งหมด 54,460,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ (บาท) 
1. งบอุดหนุน 54,460,000 

- สนับสนุนค่าปัจจัยการผลิต 25,000 ไร่ๆละ 2,000 บาท   50,000,000 
2. งบดำเนินงาน  4,460,000 

2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เกษตรกร 2,500 คนๆละ 1 วันๆละ 120 บาท   300,000 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท/ราย   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บาท   

2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  860,000 
2.3 ค่าวัสดุเกษตร 2,700,000 
2.4 ค่าวัสดุสำนักงาน 100,000 
2.5 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 500,000 

หมายเหตุ: ขอถัวจ่ายงบประมาณดำเนินงานในทุกรายการ 

6. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 
1. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 และระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่สำหรับ
ปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ 
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับเขตและจังหวัดทราบ 

3. สำนักงานปศุสัตว์เขต 2-7 ประสานงานร่วมกับองค์กรเกษตรกร ภาคเอกชน และสหกรณ์การเกษตร เพื่อสำรวจ
ข้อมูลปริมาณความต้องการพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีให้สอดคล้องแผนการผลิตในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

4. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อำเภอ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน หลักเกณฑ์ 
และเงื ่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจสมัคร      
เข้าร่วมโครงการฯ  

5. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ 
5.1 เสนอทางเลือกการปลูกพืชอาหารสัตว์ที่  ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ต้นพร้อมฝักหรือเมล็ด) หญ้าเนเปยีร์    

หญ้าแพงโกลา หญ้ากินนีสีม่วง หญ้ารูซี่ พืชอาหารสัตว์ตระกูลถั่ว มันสำปะหลัง (ใบและหัว) หรือ           
พืชอาหารสัตว์อื่นๆ ที่เกษตรกรต้องการ มีตลาดรองรับ และสำนักพัฒนาอาหารสัตว์มีองค์ความรู้
ในการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การเก็บถนอมเสบียงสัตว์ ต้นทุน และผลตอบแทน 

5.2 รับสมัครเกษตรกรตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการฯ ดังนี้ 
1) มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
2) เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (1 ครัวเรือน 1 สิทธิ์) ตามทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) 

ของกรมส่งเสริมการเกษตร  
3) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกข้าวในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558 - 2562) ปีใดปีหนึ่ง โดยให้

ประสานการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบ
และรับรองข้อมูลของเกษตรกร 

4) เป็นพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว (S32/N) โดยให้ประสานการดำเนนิงานร่วมกับสถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลพื้นที่ของเกษตรกร หรือสามารถตรวจสอบข้อมูล
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ด้วยตนเองผ่านทางแอพลิเคชั่น Agri Map online หรือ หรอื http://agri-map-
online.moac.go.th/login ทัง้นี้ หากพิกัดแปลงที่ใช้ตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลไม่เป็นไปตาม
สภาพพ้ืนที่จริงที่มีความแห้งแลง้และสภาพดินไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวเชิงประจักษ์ในปัจจบุัน และ
เกษตรกรต้องการปรบัเปลีย่นพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้คณะกรรมการบริหารโครงการปรับเปลี่ยน
พื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นผู้พิจารณารับรองสิทธิให้เข้าร่วมโครงการฯไดต้าม           
ความเหมาะสม  

5) เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
6) สามารถนำพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ไร่  
7) ต้องใช้สิทธิ์พื้นที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปประกอบ

กิจกรรมอ่ืนเป็นการถาวร ได้แก่  
7.1) โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ทำนาไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ พ.ศ. 2560-2565  
7.2) โครงการโคบาลบูรพา พ.ศ. 2560-2565  

8) เกษตรกรต้องลงทุนปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และฟ้ืนฟูสภาพแปลงปลูก และหรือปลูกพืชอาหาร
สัตว์ก่อน และให้ไปแจ้งลงทะเบียนการปรับเปลี ่ยนพื้นที่ทำนาเป็นแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์          
ในทะเบียน ทบก.01 แล้วจึงใหม้าแจ้งยืนยันการเพาะปลูกเพ่ือให้คณะกรรมการและหรือคณะทำงาน
บริหารโครงการฯ ระดับอำเภอที่ได้รับมอบหมาย ทำการตรวจสอบพื้นที่ปลูกและรับรองสิทธิ์ให้เป็นผู้
ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิต 2,000 บาท/ไร่  

9) เกษตรกรต้องไม่นำพื้นที่ที ่เข้าร่วมโครงการฯ ไปทำนาในฤดูการผลิตข้าวนาปี 2563 (พฤษภาคม-
ธันวาคม 2563)  

10) เกษตรกรต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)     
เพื่อรับโอนเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตภายหลังจากได้รับการอนุมัติสิทธิ์จากคณะกรรมการบริหาร
โครงการฯระดับจังหวัด 

11) เกษตรกรสามารถนำแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ที่มีอยู่เดิมมาเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อ (1) - (10) และเกษตรกรต้องลงทุนปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และฟ้ืนฟูแปลงปลูก
ให้อยู่ในสภาพที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง 

6. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อำเภอ รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเกษตรกรให้แล้วเสร็จ              
ตามเป้าหมายภายในวันที่ 24 มีนาคม 2563 และปิดประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้น เป็นระยะเวลา 7 วัน หลังการปิดรับสมัคร เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองและเกษตรกร    
ในชุมชนให้มีความโปร่งใส ตามความเป็นจริง หากเกินกำหนดให้ถือว่าเกษตรกรสละสิทธิ์ 

7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสรุปเป้าหมายและรายชื่อเกษตรกรเสนอกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เพื่อโอน
จ่ายเงินงบประมาณดำเนินงานสำหรับหน่วยงาน และเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 

8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์เพ่ือให้บริการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
สำหรับเกษตรกรภายใตโ้ครงการฯและผู้สนใจทั่วไป รวมถึงให้การสนับสนุนวิทยากรสำหรับฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีการผลิต การเก็บเกี่ยว และเก็บถนอมเสบียงสัตว์คุณภาพดีสำหรับเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย 

9. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสรุปเป้าหมายและรายชื่อเกษตรกรเสนอสำนักงานปศุสัตว์เขต เพื่อวางแผนการผลิต             
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยประสานงานร่วมกับภาคเอกชนและสหกรณ์การเกษตรในการตกลง       
ความร่วมมือกันทางการตลาด (MOU) 

http://agri-map-online.moac.go.th/login%20ทั้งนี้
http://agri-map-online.moac.go.th/login%20ทั้งนี้
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10. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อำเภอดำเนินการประสานงานร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพ่ือ       
จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีสำหรับเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว เท่านั้น 

11. เกษตรกรต้องปลูกหรือปรับปรุงบำรุงรักษาแปลงพืชอาหารสัตว์แล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน จึงมา
แจ้งยืนยันการปลูกตามแบบฟอร์ม เพื่อให้คณะกรรมการและหรือคณะทำงานโครงการฯ ที่ได้รับมอบหมายไป
ดำเนินการตรวจสอบพ้ืนที่และรับรองสิทธิ์ให้เป็นผู้ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของ
โครงการฯ ทั้งนี้เกษตรกรเจ้าของแปลงต้องเป็นผู้นำคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ด้วยตนเอง และลงชื่อรับทราบ
ผลการตรวจสอบพื้นที่ทุกครั้งตามแบบฟอร์ม  

12. คณะกรรมการบริหารโครงการฯระดับอำเภอ สรุปผลการตรวจสอบพื้นที่และรับรองสิทธิ์เกษตรกร เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติสิทธิ์ให้เป็นผู้ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิต  

13. คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติสิทธิ์เกษตรกรให้เป็นผู้ได้รับเงิน
อุดหนุนปัจจัยการผลิต และติดประกาศแจ้งให้เกษตรกรและชุมชนทราบ 

14. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการรับสมัคร การแจ้งยืนยันการปลูก การตรวจสอบแปลงปลูก 
ผลการพิจารณาอนุมัติสิทธิ์เกษตรกรให้เป็นผู้ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
ระดับจังหวัด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทุกขั้นตอนของโครงการฯ แล้วจึงพิจารณา
อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

15. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์/ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2-7 /สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว์ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการตลาดสำหรับเกษตรกร 

16. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์/ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2-7 /สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว์ รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ e-Operation เป็นประจำทุกเดือน 

17. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์/ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2-7 /สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว์ ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 เสนอกรมปศุสัตว์ทราบภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เพื่อประกอบการจัดทำแผนงาน/
โครงการฯในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 

 

7. แผนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน 

1.  จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ  ต.ค.62 กสส./สอส. 
2.  ประชาสัมพันธโ์ครงการฯ  พ.ย.-ธ.ค.62 ปศจ./ศวอ. 
3.  รับสมัคร/ตรวจสอบคุณสมบัติ/สรุปรายชื่อเกษตรกรเป้าหมาย* พ.ย.62-มี.ค.63 ปศจ. 
4. วางแผนการผลิตและการตลาด ม.ค.-มี.ค.63 ปศข.2-7 
5.  ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้สำหรับเกษตรกร เม.ย.-มิ.ย.63 ปศจ./ศวอ. 
6. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์  ม.ค.-มี.ค.63 ศวอ. 
7.  เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์/แจ้งยนืยันการปลูก พ.ค.-ส.ค.63 เกษตรกร 
8. ตรวจสอบพื้นที่/รับรองสิทธิ์/อนุมัติรายชื่อตามสิทธิ์  พ.ค.-ก.ย.63 คณะกรรมการฯ 
9. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเข้าบัญชีเกษตรกร มิ.ย.-ก.ย.63 ปศจ. 
10. ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหา ม.ค.-ก.ย.63 กสส./ปศข./ปศจ./ศวอ. 
11. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ม.ค.-ก.ย.63 กสส./ปศข.2-7/ปศจ. 

หมายเหตุ: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสรุปเป้าหมายและรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นให้ กสส. 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพ่ือโอนจัดสรรงบอุดหนุนปัจจัยการผลิตและงบดำเนินงานตามพ้ืนที่เป้าหมายจริง 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดลดลง 10,750 ตัน 
8.2 เกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนการปลูกข้าว 
8.3 ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ของเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 
8.4 เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนการทำนาข้าวอย่างยั่งยืน 

 
 

**************************** 
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ภาคผนวก 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คุณสมบัติของเกษตรกร 
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01)  
มีประวัติการทำนาย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ปีใดปี
หนึ่งก็ได้ 
ครัวเรือนละ 1 สิทธ์ิ 
เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว (S3/N)  
มีเอกสารสิทธ์ิ หรือสัญญาเช่าไม่ต่ำกว่า 1 ปี 
ใช้สิทธ์ิไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการปรับเปลีย่นพื้นที่ทำนาไม่
เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ (โคเนื้อ/
กระบือ/แพะ/นาหญ้า) และโครงการโคบาลบูรพา 
ลงทุนปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และฟื้นฟูสภาพแปลงปลกู 
และหรือปลูกพืชอาหารสัตว์ก่อน และให้ไปแจ้งปรับเปลี่ยนพื้นที่
ทำนาเป็นแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ในทะเบียน ทบก.01   
เกษตรกรต้องไม่นำพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปทำนาในฤดูการ
ผลิตข้าวนาปี 2563 (พฤษภาคม-ธันวาคม 2563)  
เกษตรกรสามารถนำแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ที่มีอยู่เดิมมาเข้า
ร่วมโครงการฯ ได้ ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  -  
และเกษตรกรต้องลงทุนปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และฟื้นฟู
แปลงปลูกให้อยู่ในสภาพที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง 
อุดหนุนค่าปัจจัยการผลิตตั้งแต่ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 15 ไร่ๆละ 
2,000 บาท 

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/ตรวจสอบ
คุณสมบัติ (ปศจ.) 

โอนจ่ายเงินอุดหนุนเข้าบัญชีของเกษตรกร  
(ธ.ก.ส.)  

 

ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ  
(กสส./สอส./ปศข.) 

 

ฝึกอบรมและสนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
(ปศจ./ศวอ.) 

เกษตรกรแจ้งยืนยันการปลูก 
(หลังจากปลูกแล้ว 15 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน) 

 

จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิต 
(ปศจ.) 

ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำปรึกษา 
 (ปศข./ปศจ./ศวอ.) 

รายงานความก้าวหน้า ประเมินผล และ
สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ 

(ศวอ./ปศจ./ปศข./กสส.) 
 

ตรวจสอบแปลงปลูก/อนุมัติสิทธิ์ 
(คณะกรรมการบริหารโครงการฯ*) 

 

การลงมติอนุมัติหรือรับรองต่างๆ โดยหลักการทางกฎหมาย
ปกครอง ถ้าไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดวิธีปฏิบัติไว้จะต้องใช้
เกณฑ์ท่ัวไปดังนี ้
การประชุมของกรรมการผู้ที่เปน็กรรมการต้องเข้าร่วมการ
ประชุมอย่างน้อยเกินก่ึงหนึ่ง 
การลงมติหรือรับรองต่างๆผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันนั้นต้อง
เกินกึ่งหนึ่งเช่นกัน 
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 แบบย่ืนความจำนงสมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1. ข้อมูลเกษตรกรผู้ขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 
1.1 ชื่อ - สกุล...............................................โทรศัพท์...............................   
     เพศ.......... อายุ.......ปี (อายุเท่ากับหรือมากกว่า 6 เดือนถือเป็น 1 ปี) 
     การศึกษา...............................................(ได้รับการศึกษาข้ันสูงสุด)  
1.2 เลขประจำตัวประชาชน ⃞  ⃞⃞⃞⃞  ⃞⃞⃞⃞⃞  ⃞⃞  ⃞ 

1.3 รหัสทะเบียนเกษตรกร.............................................................................................................................................. 
1.4 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เลขที่...........หมู่.........ตำบล....................อำเภอ.......................จังหวัด............. ..................... 
1.5 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่................หมู่...........ตำบล......... ...................อำเภอ.......................จงัหวดั.................................. 
2. ข้อมูลการปลูกข้าวและข้อมูลพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ 

รายการ แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 
2.1. สถานที่ตั้งแปลง หมู่ที ่ หมู่ที ่ หมู่ที ่

ตำบล ตำบล ตำบล 
พิกัด X……..…..Y…...…… พิกัด X.…….…..Y……....… พิกัด X………....Y……....… 

2.2 ประวัติการทำนา  
    

ปี  58  60 
  59  61 
                    62 

ปี  58  60 
  59  61 
                    62 

ปี  58  60 
  59  61 
                    62 

2.3 การถือครองพ้ืนที ่  ตนเอง.................ไร่  ตนเอง.................ไร่  ตนเอง................ไร่ 
 เช่า......................ไร่  เช่า......................ไร่  เช่า.....................ไร่ 

2.4 ประเภทเอกสารสิทธิ์    
2.5 เลขที่เอกสารสิทธิ์    
2.6 พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน.......................ไร่ จำนวน.......................ไร่ จำนวน......................ไร่ 
2.7 ประเภทพืชอาหารสัตว์ 
   ที่ปลูก(ระบุ) 

1. ............................................................................... จำนวน..........................ไร่ 
2. ...............................................................................จำนวน..........................ไร่ 
3. ...............................................................................จำนวน.......................... ไร่ 

2.8 วัตถประสงค์ทีปลูก  ใช้เอง                            ไร่.  จำหน่าย                        ไร่. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และทราบดีว่าการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับทางราชการมี
โทษตามมาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้ ไม่ซ้ำซ้อนกับพ้ืนที่เดียวกับโครงการอ่ืนที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ระบุตามเงื่อนไขโครงการฯ  

 
  

   
 
 
 
 

หมายเหตุ: หลักฐานกรณียื่นด้วยตนเอง มีดังนี้ 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   2. สำเนาทะเบียนเกษตรกร  3. สำเนาบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.  4. สำเนาเอกสารสิทธ์ิ 

ลงชื่อ............................................เกษตรกร 
           (...........................................) 
วันที่............เดือน..........................พ.ศ.............. 

ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่                 
       (..........................................) 
วันที่............เดือน......................พ.ศ.............. 

ผู้ยื่นแบบแทน 
ช่ือ - สกุล ................................................. 
เลขประจำตัวประชาชน ........................... 
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แบบมอบอำนาจ 
ในการแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ 

ปีงบประมาณ 2563 
 

           วัน............เดือน.......................พ.ศ................. 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..............................................นามสกุล........................................................ 

เลขประจำตัวประชาชน ⃞  ⃞⃞⃞⃞  ⃞⃞⃞⃞⃞  ⃞⃞  ⃞  อยู่บ้านเลขท่ี................................. 
หมู่ที่.............ตำบล................................ ........อำเภอ.....................................จังหวัด........................................โดยมีที่ตั้ง
แปลงอยู่ที่หมู่ที่.............ตำบล................................อำเภอ...........................จังหวัด................... ..........เป็นผู้มีรายชื่อ  
ตามทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ผู้ปลูกข้าว กับกรมส่งเสริมการเกษตร และมีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ปีงบประมาณ 2563 แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเอง 
เนื่องจาก....................................................................... ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
จึงขอมอบให้ นาย/นาง/นางสาว.......................................................นามสกุล................................ .............................. 
เลขประจำตัวประชาชน............................... .......................................... อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่....................  
ตำบล.................................................อำเภอ......................................... .......จังหวัด......................................................  
ในฐานะเป็น...........................................................................................ทำการสมัครแทนข้าพเจ้าฯ  พร้อมนี้ ได้สำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนเกษตรกร ให้ผู้รับมอบอำนาจ มาพร้อมนี้แล้ว 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการย่ืนรับสมัคร กรณีมอบอำนาจ มีดังนี้ 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ 
2. สำเนาทะเบียนเกษตรกรของผู้มอบอำนาจ 
3. สำเนาเอกสารสทิธิ์ผู้มอบอำนาจ 
4. สำเนาบัญชี ธ.ก.ส. ของผู้มอบ 
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 

ลงชื่อ............................................................ 
           (...........................................) 

ผู้มอบอำนาจ 

ลงชื่อ............................................................ 
           (...........................................) 

ผู้รับมอบอำนาจ 
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แบบสรุปทะเบียนรายช่ือเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 

จังหวัด .......................................... 

ที ่
รหัส

ทะเบียน
เกษตรกร 

เลข
ประจำตวั
ประชาชน 

คำ
นำหน้า 

ชื่อ สกุล 
เลขที่
บัญชี* 

ตำบล อำเภอ 

พ้ืนที่ต้ังแปลง วัตถุประสงค ์ พื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ (ไร่) 

แปลง
ท่ี X Y 

พ้ืนที่
ท้ังหมด  

(ไร่) 

ใช้เอง จำหน่าย ประเภทพชือาหารสัตว ์(ระบุ) 
(ไร่) (ไร่) .............. .............. .............. .............. .............. รวม 

                     

                     

                     

                     

                     
รวม                  

หมายเหตุ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมส่งข้อมูลให้กลุ ่มโครงการพิเศษฯ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทาง email : 
Zoning.dld@gmail.com เพื่อประกอบการขอรับจัดสรรงบประมาณดำเนินงานโครงการฯ  

 

 

 

ลงชื่อ......................................... เจ้าหน้าที่ผู้รายงาน           
      (..........................................) 
วันที่............................................... 
โทร. .............................................. 

mailto:Zoning.dld@gmail.com
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แบบยืนยันการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 

 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..............................................นามสกุล........................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่...........บ้าน...........................ตำบล................................อำเภอ....... ............................จังหวดั
.............................................. ในฐานะผู ้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ บัดนี ้ได้ปลูกพืชอาหารสัตว์แล้ว ดังนี้ 
1. แปลงที่ 1 จำนวนพื้นที่.........................ไร่ ปลูกวันที่ ....... ........เดือน.......................... ..... พ.ศ. ....................... 
2. แปลงที่ 2 จำนวนพื้นที่.........................ไร่ ปลูกวันที่ ....... ........เดือน............................... พ.ศ. ......... .............. 
3. แปลงที่ 3 จำนวนพื้นที่.........................ไร่ ปลูกวันที่ ....... ........เดือน............................... พ.ศ. ......... .............. 
   ผลิตเป็น(ระบุ) 1) .................................................................. จำนวน ..........................ไร่  
   2) .................................................................. จำนวน ..........................ไร่ 
   3) .................................................................. จำนวน ..........................ไร่ 
   4) .................................................................. จำนวน ..........................ไร่ 
   5) .................................................................. จำนวน ..........................ไร่ 
 

จึงขอแจ้งการปลูกพืชอาหารสัตว์ให้คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ดำเนินการตรวจสอบพ้ืนที่และรับรองสิทธิ์ต่อไป 
 

 

 

 

 
  
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..............................................นามสกุล.......................... ............................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่...........บ้าน...........................ตำบล................................อำเภอ....... ............................ 
จังหวัด.............................................. ในฐานะผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ บัดนี้ได้ปลูกพืชอาหารสัตว์แล้ว ดังนี้ 
1. แปลงที่ 1 จำนวนพื้นที่.............................ไร่ ปลูกวันที่ ..............เดือน................................ พ.ศ. ....... ............ 
2. แปลงที่ 2 จำนวนพื้นที่.............................ไร่ ปลูกวันที่ ..............เดือน................................ พ.ศ. ................... 
3. แปลงที่ 3 จำนวนพื้นที่.............................ไร่ ปลูกวันที่ ..............เดือน................................ พ.ศ. ............ ....... 
   ผลิตเป็น(ระบุ) 1) .................................................................. จำนวน .........................ไร่ 
    2) .................................................................. จำนวน ..........................ไร่ 
   3) .................................................................. จำนวน ..........................ไร่ 
   4) .................................................................. จำนวน ..........................ไร่ 
   5) .................................................................. จำนวน ..........................ไร่ 
 

จึงขอแจ้งการปลูกพืชอาหารสัตว์ให้คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ดำเนินการตรวจสอบพ้ืนที่และรับรองสิทธิ์ต่อไป 
 
 

          

สำหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขที่.......................... 

สำหรับเกษตรกร 

เลขที่.......................... 

ลงชื่อ ................................................... (เกษตรกร) 
        (...............................................) 
วันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ............ 

ลงชื่อ .................................................. (เจ้าหน้าที่)        
(...............................................) 

วันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ............ 

ลงชื่อ ................................................... (เกษตรกร) 
        (...............................................) 
วันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ............ 

ลงชื่อ .................................................. (เจ้าหน้าที่)        
(...............................................) 

วันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ............ 
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แบบบันทึกการตรวจสอบแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ 
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 

 

เข้าตรวจแปลงเมื่อวันท่ี......... เดือน........................พ.ศ. ................. 
1. เกษตรกร(ช่ือ-สกุล) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... อายุ......................... ปี 
2. ที่อยู่ บ้านเลขที่.................หมู่ที.่............. ตำบล.............................. อำเภอ............................จังหวัด....................................... 
3. พื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งหมดจำนวน .............................. ไร่ ดังนี ้
  .......................................... จำนวน................................ไร่ ปลกูวันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.............   
  .......................................... จำนวน................................ไร่ ปลกูวันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.............    
  .......................................... จำนวน................................ไร่ ปลกูวันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.............   
  .......................................... จำนวน................................ไร่ ปลกูวันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.............    
  .......................................... จำนวน................................ไร่ ปลกูวันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.............   

4. คณะทำงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อรับรองสิทธิ์  ตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืช
อาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 สรุปผล ดังนี ้
 ไม่ผ่าน จำนวน ................................ ไร่ เห็นควร ............................................................................................................ 
 ผ่าน รวมจำนวน ........................................................................... ไร่ ดังนี ้

  .......................................... จำนวน................................................................ไร ่
  .......................................... จำนวน................................................................ไร ่
  .......................................... จำนวน................................................................ไร ่
  .......................................... จำนวน................................................................ไร ่
  .......................................... จำนวน................................................................ไร ่
 

 
 
 

คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ เห็นควรเสนอรายชื่อ ต่อ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติขอเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนปัจจัยการผลิต ตามขั้นตอนต่อไป 

 

 

 

 
 

ข้าพเจ้ายินยอมรับผลการตรวจสอบยืนยันการปลูกพืชอาหารสัตว์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์  
ปีงบประมาณ 2563 ของคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ทุกประการ  

  

 
 
 

ลงชื่อ......................................... (เกษตรกร) 
      (..........................................) 

*การลงมติอนุมัติหรือรับรองต่างๆ  โดยหลักการทางกฎหมายปกครอง ถ้าไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดวิธีปฏิบัติไว้จะต้องใช้เกณฑ์
ทั่วไป  ดังนี ้
 การประชุมของกรรมการผู้ที่เป็นกรรมการต้องเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อยเกินก่ึงหนึ่ง 
การลงมติหรือรับรองต่างๆ ผู้ที่เข้าร่วมประชุม ณ การประชุมวันนั้นต้องเกินกึ่งหนึ่งเช่นกัน  

    ลงชื่อ.......................................... 
        (.............................................) 
           (ประธานคณะทำงาน) 

    ลงชื่อ.......................................... 
        (.............................................) 
               (คณะทำงาน) 

    ลงชื่อ.......................................... 
        (.............................................) 
               (คณะทำงาน) 

    ลงชื่อ.......................................... 
        (.............................................) 
  (ประธานคณะกรรมการฯระดับอำเภอ) 

    ลงชื่อ.......................................... 
        (.............................................) 
       (คณะกรรมการฯระดับอำเภอ) 

    ลงชื่อ.......................................... 
        (.............................................) 
         (คณะกรรมการฯระดับอำเภอ) 

    ลงชื่อ.......................................... 
        (.............................................) 
        (คณะกรรมการฯระดับอำเภอ) 

    ลงชื่อ.......................................... 
        (.............................................) 
        (คณะกรรมการฯระดับอำเภอ) 
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แบบรายงานสรุปผลการตรวจสอบแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ 
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 

อำเภอ....................................... จังหวัด.................................... 

ที ่
รหัสทะเบียน

เกษตรกร 

 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

 
คำ 

นำหน้า 

 
ชื่อ 

สกุล 
 

เลขที่บัญชี  
ธ.ก.ส. 

ตำบล 
พ้ืนที่ต้ังแปลง ผลการตรวจสอบแปลงปลูกพชือาหารสัตว์ (ไร่) 

แปลง
ที ่

X Y 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

............ ............ รวม ............ ............ รวม 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
                                     รวม                   ราย       

หมายเหตุ: คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ รวบรวมสรุปรายงานเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพื่อขออนุมัติสิทธิ์ให้เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนปัจจัย     
การผลิตตามข้ันตอนต่อไป 
 
 

 

 
 

ลงชื่อ ...............................................    (เจ้าหน้าที่ผู้รายงาน) 
       (..............................................) 
วันที่  ............................................... 



 
 

คู่มือโครงการปรับเปลี่ยนพืน้ท่ีส าหรับปลกูพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16 

 

 
แบบสรุปทะเบียนรายช่ือเกษตรกรที่ผ่านความเห็นชอบให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตฯ 

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 
จังหวัด........................................... 

ที่ 
รหัสทะเบยีน

เกษตรกร 
เลขประจำตัว

ประชาชน 
คำ

นำหน้า 
 

ชื่อ 
สกุล 

เลขที่บญัช ี
ธ.ก.ส. 

ตำบล อำเภอ 
พ้ืนที่ต้ังแปลง พื้นที่ที่ผ่านความเห็นชอบ (ไร่) 

แปลงที ่ X Y .................. .................. .................. .................. รวม 

                 
                 
                 
                 
                 

รวม  ...................... ราย         
หมายเหตุ: ต้องแนบรายงานผลการประชุมทุกครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ  .............................................    (ประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด) 
            (.................................................) 
      วันที่  ............................................... 
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แบบรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน 
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 

หมายเหตุ: ให้หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการดำเนินการรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ e-Operation เป็นประจำทุกเดือน

ที ่ กิจกรรม หน่ว
ยวัด 

เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ร้อยละ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:                  
จำนวนพื้นที่ไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารสัตว์ ไร ่  25,000               
1. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลกูพืชอาหารสัตว์                   
  1.1 ช้ีแจงรายละเอียดโครงการฯ (กสส./ปศข./ปศจ.) ครั้ง  50               
 1.2 การประชาสัมพันธโ์ครงการฯ (ปศจ.) ครั้ง  43               
 1.3 การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (ปศจ.) ราย 2,500               
 1.4 พื้นที่ท่ีรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ปศจ.) ไร ่ 25,000               
  1.5 เกษตรกรผ่านการตรวจสอบคณุสมบัติให้เข้าร่วมโครงการฯ 

(ปศจ.) 
ราย 2,500                

  1.6 พื้นที่ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติใหเ้ข้าร่วมโครงการฯ 
(ปศจ.) 

ไร ่ 25,000                

  1.7 เกษตรกรผ่านการฝึกอบรม (ปศจ.) ราย 2,500                
  1.8 เกษตรกรแจ้งยืนยันการปลูกพืชอาหารสัตว์(ปศจ.) ราย 2,500                
  1.9 พื้นที่ท่ีแจ้งยืนยันการปลูกพืชอาหารสตัว์ (ปศจ.) ไร ่ 25,000                
  1.10 เกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีมาปลูกพืชอาหารสตัว์(ปศจ.) ราย 2,500                
  1.11 เกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีมาปลูกพืชอาหารสตัว์*(ปศจ.) ไร ่ 25,000                
  1.12 เกษตรกรใช้บริการเป็นแหลง่เรียนรู้การปลูกพืชอาหารสัตว์ 

(ศวอ.) 
ราย 2,500                

2. ประสานผู้รับซ้ือและจัดหาตลาดสำหรับจำหน่ายผลผลิต
เกษตรกร (ปศข.) 

คร้ัง 6                

3. ติดตามให้คำแนะนำปรึกษา และแก้ไขปัญหา (กสส./ปศข./
ปศจ./ศวอ.) 

คร้ัง 200                
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แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม 
หลักสูตร “การปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี” 

 
คำชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน (   ) และกรอกข้อความลงในช่องว่างตามความคิดเห็นและความเป็นจริง 

ขอได้โปรดตอบคำถามทุกข้อ ขอขอบคุณในความกรุณาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ (   ) หญิง   (   ) ชาย 
2. อายุ (   ) น้อยกว่า 20 ปี  (   ) 20 – 30 ปี  (   ) 31 – 40 ปี 
  (   ) 41 – 50 ปี  (   ) 50 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา (   ) ต่ำกว่าปริญญาตรี  (   ) ประถมศึกษา  (   ) มัธยมศึกษาตอนต้น 
  (   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย (   ) อนุปริญญา  (   ) ปริญญาตรี 
  (   ) อื่นๆ (ระบุ).......................................... 
4. อาชีพ (   ) ทำนา  (   ) ทำสวน  (   ) ทำไร่  (   ) เลี้ยงสัตว์ 
  (   ) ประมง  (   ) เกษตรผสมผสาน (   ) อาชีพอิสระ/รับจ้าง (   ) แปรรูปอาหาร 
5. ปศุสัตว์ที่เลี้ยง (   ) ไก่พื้นเมือง (   ) ไก่พื้นเมืองลูกผสม (   ) ไก่ไข่  (   ) เป็ดไข ่
  (   ) เป็ดเทศ  (   ) ไก่งวง  (   ) แพะเนื้อ  (   ) สุกร 
  (   ) โคเนื้อ  (   ) กระบือ  (   ) โคนม   
6. ระยะเวลาประกอบอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์ (   ) น้อยกว่า 5 ปี  (   ) 5 ปีขึ้นไป 
      (   ) น้อยกว่า 10 ปี (   ) 10 ปีขึ้นไป 
7. สถานภาพทางสังคม  (   ) ผู้นำองค์กรการปกครอง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ฯลฯ 
    (   ) ผู้นำกลุ่ม เช่น กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ 
    (   ) ไม่มีสถานภาพเป็นผู้นำทางสังคม 
8. รายได้ของครอบครัวต่อเดือน  (   ) น้อยกว่า 5,000 บาท    (   ) 5,000 – 8,000 บาท 
      (   ) 8,000 – 10,000 บาท    (   ) มากกว่า 10,000 บาท 
9. รายจ่ายของครัวเรือนต่อเดือน ................................... บาท (ประมาณ) 
10. จำนวนสมาชิกของครอบครัว ....................... คน / จำนวนแรงงานในภาคการเกษตร ............ คน 
11. ท่านเคยได้รับการฝึกอบรมหรือไม่  (   ) ไม่เคย  (   ) เคย 
12. เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 
 (   ) ต้องการความรู้เพิ่มเติม  (   ) ถูกชักชวนมา  (   ) อื่นๆ (ระบุ).................. 
13. ท่านต้องการให้มีการจัดอบรมอีกหรือไม่ (   ) ต้องการ  (   ) ไม่ต้องการ 
 
ส่วนที่ 2   ความพึงพอใจต่อโครงการ 
ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก  4 = มากหรือดี  3 = ปานกลางหรือพอใช้ 
  2 = น้อย    1 = น้อยที่สุด/ต้องปรับปรุงแก้ไข 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

1.1 การประชาสัมพนัธ์โครงการ      
1.2 ความเหมาะสมของสถานที ่      
1.4 ความเหมาะสมของระยะเวลา (จำนวนชั่วโมง, จำนวนวัน)      
1.5 ความเหมาะสมของช่วงเวลา ( 09.00 น. – 16.30 น., ช่วงเดือน)      
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ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
2. วิทยากร/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/ผู้ประสานงาน 

2.1 ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร      
2.2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้      
2.3 การตอบข้อซักถามที่ชัดเจน ตรงประเด็น      
2.4 ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม      

3. การอำนวยความสะดวก 
3.1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม      
3.2 อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ ์      
3.3 อาหาร เครื่องดื่ม และสถานที่      

4. คุณภาพ 
4.1 ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ๆ      
4.2 ท่านสามารถนำสิ่งทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรมไปใชไ้ด้      
4.3 สิ่งที่ท่านได้รับจากการฝึกอบรมตรงตามความคาดหวังของท่าน      
4.4 สัดส่วนระหว่างการฝึกอบรมภาคทฤษฎีกับภาคปฏบิัติ (ถ้ามี) มีความ

เหมาะสม 
     

5. ความรู้ ความเข้าใจ 
5.1 ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนี้ ก่อน การฝึกอบรม      
5.2 ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนี้ หลัง การฝึกอบรม      

6. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ      

ส่วนที่ 3   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 
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เลขที่แบบสัมภาษณ์    
แบบประเมินผลการดำเนินงาน 

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ชื่อ – นามสกุล                   อายุ                      ปี 

บ้านเลขที่    หมู่ที ่  ตำบล     อำเภอ       

จังหวัด      หมายเลขโทรศัพท์       

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกร 
1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. อายุ   ต่ำกว่า 20 ปี    20-35 ปี     36-45 ปี   

 46-60 ปี    60 ปีขึ้นไป 
3. ศาสนา    พุทธ   อิสลาม   คริสต์   อ่ืนๆ (ระบุ).................. 
4. ระดับการศึกษา  

    ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา 
    ปวส./อนุปริญญา   ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี  

5. อาชีพหลัก  
  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ค้าขาย  เกษตรกรรม  รับจ้างทั่วไป 
  พนักงานเอกชน   อ่ืนๆ (ระบุ)      

6. อาชีพเสริม  
  ค้าขาย     เกษตรกรรม    รับจ้างทั่วไป 
  พนักงานเอกชน   อ่ืนๆ (ระบุ)     
7. รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาทต่อเดือน)  
  น้อยกว่า 5,000 บาท   5,000-10,000 บาท  
  10,001-20,000 บาท   20,001-30,000 บาท  
  มากกว่า 30,000 บาท  
8. เหตุผลข้อใดที่ทำให้ท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์    (ตอบ

ได้มากกว่า 1 คำตอบ) 
  เพราะปลูกข้าวแล้วให้ผลผลิตน้อย 
  เพราะราคาข้าวไม่แน่นอน 
  เพราะได้รับการชักชวนจากเพ่ือนเกษตรกร 
  เพราะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

  เพราะพืชอาหารสัตว์ปลูกง่าย ประหยัดแรงงาน และไม่ต้องดูแลรักษามากเหมือนการปลูกข้าว 
  เพราะจำเป็นต้องปลูกเพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์ของตนเองอยู่แล้ว  

 เพราะปลูกพืชอาหารสัตว์มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน 
 เพราะปลูกพืชอาหารสัตว์ได้ราคาดี 
 อ่ืนๆ (ระบุ)        
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านการผลิต 
1. ท่านมีประสบการณ์ในการทำนามานานกี่ปี 
  น้อยกว่า 1 ปี  1-5  ปี    
  6-10 ปี   มากกว่า 10 ปี 

2. วัตถุประสงค์ในการปลูกข้าวของท่านเป็นอย่าไร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 
  เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  เพ่ือจำหน่าย ราคา              บาท/กก. 
3. ผลผลิตข้าวในรอบปีที่ผ่านมาทั้งหมด...........................กก. พ้ืนที่ปลูก ............................. ............. ไร่  
4. ปัจจุบันท่านมีพื้นที่ทำนา รวมทั้งหมด.......................... ไร่ เข้าร่วมโครงการฯ .............................. ไร่ 
 4.1) เป็นของตนเอง......................................................ไร่ เข้าร่วมโครงการฯ ................ ................ ไร่ 
 4.2) เป็นนาเช่า..............................................................ไร่ เข้าร่วมโครงการฯ ........... .................... ไร่ 
5. ต้นทุนการปลูกข้าวของท่านรวมทั้งหมดเป็นเงิน   บาท/ไร่ 
  ค่าเช่าที่นา   จำนวน    บาท/ไร่ 
  ค่าพันธุ์ข้าว   จำนวน    บาท/ไร่ 

  ค่าไถพรวน/เตรียมดิน  จำนวน    บาท/ไร่ 
  ค่าปุ๋ย    จำนวน    บาท/ไร่ 
  ค่ายาฆ่าแมลง   จำนวน    บาท/ไร่ 
  ค่าแรงงานปลูก/เก็บเก่ียว  จำนวน    บาท/ไร่ 

  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องสูบน้ำ จำนวน    บาท/ไร่ 
  อ่ืนๆ (ระบุ)   จำนวน    บาท/ไร่ 

6. ประเภทพืชอาหารสัตว์ทีท่่านปลูกภายใต้โครงการฯ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 
  ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก จำนวน   ไร่ ผลผลิต    กก./ไร่ 
  เมล็ดข้าวโพด  จำนวน   ไร่ ผลผลิต    กก./ไร่ 
  หญ้าเนเปียร์  จำนวน   ไร่ ผลผลิต    กก./ไร่ 
   หญ้าแพงโกลา  จำนวน   ไร่ ผลผลิต    กก./ไร่ 
  หญ้ากินนีสีม่วง  จำนวน   ไร่ ผลผลิต    กก./ไร่ 
   หญ้ารูซี่   จำนวน   ไร่ ผลผลิต    กก./ไร่ 
   พืชอาหารสัตว์ตระกูลถั่ว จำนวน   ไร่ ผลผลิต    กก./ไร่ 
  มันสำปะหลังต้นพร้อมหัว จำนวน   ไร่ ผลผลิต    กก./ไร่ 
  อ่ืนๆ (ระบุ).........................จำนวน   ไร่ ผลผลิต    กก./ไร่ 

7. วัตถุประสงค์ในการปลูกพืชอาหารสัตว์ของท่านเป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 
  ปลูกใช้เอง 
  ปลูกเพ่ือจำหน่าย ให้กับ 
   พ่อค้าคนกลาง  
   สหกรณ์การเกษตร  
   กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์   
   เพ่ือนเกษตรกรทั่วไปในชุมชน  
   อ่ืนๆ (ระบุ)       
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8. การจำหน่ายพืชอาหารสัตว์ของท่านเป็นอย่างไร 
  ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก  ราคา     บาท/กก. 
  เมล็ดข้าวโพด  ราคา     บาท/กก. 
  หญ้าเนเปียร์  ราคา     บาท/กก. 
  หญ้าแพงโกลา  ราคา     บาท/กก. 
  หญ้ากินนีสีม่วง  ราคา     บาท/กก. 
  หญ้ารูซี่า  ราคา     บาท/กก. 
  พืชอาหารสัตว์ตระกูลถั่ว ราคา     บาท/กก. 
  มันสำปะหลังต้นพร้อมหัว ราคา     บาท/กก. 
  อ่ืนๆ(ระบุ)........................  ราคา     บาท/กก. 

9. รายได้จากการจำหน่ายพืชอาหารสัตว์ทั้งหมด (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 
  ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก จำนวน   ไร่  กก.  บาท 
  เมล็ดข้าวโพด  จำนวน   ไร่  กก.  บาท 
  หญ้าเนเปียร์  จำนวน   ไร่  กก.  บาท
  หญ้าแพงโกลา  จำนวน   ไร่  กก.  บาท 
  หญ้ากินนีสีม่วง  จำนวน   ไร่  กก.  บาท 
  หญ้ารูซี่   จำนวน   ไร่  กก.  บาท
  พืชอาหารสัตว์ตระกูลถั่ว จำนวน   ไร่  กก.  บาท 
  มันสำปะหลังต้นพร้อมหัว จำนวน   ไร่  กก.  บาท 
  อ่ืนไ(ระบุ)..........................จำนวน   ไร่  กก.  บาท 

10. ต้นทุนในการปลูกพืชอาหารสัตว์ของท่านเป็นอย่างไร 
  ค่าเช่าที่นา   จำนวน    บาท/ไร่ 
  ค่าพันธุ์พืชอาหารสัตว์  จำนวน    บาท/ไร่ 

  ค่าไถพรวน/เตรียมดิน  จำนวน    บาท/ไร่ 
  ค่าปุ๋ย    จำนวน    บาท/ไร่ 
  ค่ายาฆ่าแมลง   จำนวน    บาท/ไร่ 
  ค่าแรงงานปลูก/เก็บเก่ียว  จำนวน    บาท/ไร่ 

  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องสูบน้ำ  จำนวน    บาท/ไร่ 
  อ่ืนๆ (ระบุ)   จำนวน    บาท/ไร่ 

11. ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกพืชอาหารสัตว์ของท่านมีหรือไม่ อย่างไร  
  ไม่มี   มี ได้แก่  1.พันธุ์พืชอาหารสัตว์หาซื้อยาก 
      2. พันธุ์พืชอาหารสัตว์ราคาแพง 
      3. ขาดความรู้ในการปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
      4. ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการปลูกและการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
      5. ผลผลิตน้อยกว่าค่ามาตรฐาน 
      6. ต้นทุนการผลิตสูง 
      7. ราคาไม่แน่นอน 
      8. ไม่มีตลาดรับซื้อ 
      9. อ่ืนๆ (ระบุ)        
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแบบสอบถามแต่ละข้อแล้วทำเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการฯ ให้ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดตามความคิดเห็นของท่าน 

5 หมายถงึ มีผลประเมนิการดำเนนิงานได้จรงิอยู่ที่ร้อยละ 81-100  ระดบั มากที่สดุ 
4 หมายถงึ มีผลประเมนิการดำเนนิงานได้จรงิอยู่ที่ร้อยละ 61-80  ระดบั มาก 
3 หมายถงึ มีผลประเมนิการดำเนนิงานได้จรงิอยู่ที่ร้อยละ 41-60  ระดบั ปานกลาง 
2 หมายถงึ มีผลประเมนิการดำเนนิงานได้จรงิอยู่ที่ร้อยละ 21-40  ระดบั น้อย 
1 หมายถงึ มีผลประเมนิการดำเนนิงานได้จรงิอยู่ที่ร้อยละ 0-20   ระดบั น้อยที่สุด 

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ 
สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระดับการประเมินผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ด้านการประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

     

 1.1  การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที่
เป้าหมายมากน้อยเพียงใด 

     

 1.2  การชี้แจงรายละเอียดโครงการฯของเจ้าหน้าที่มีความชัดเจน
มากน้อยเพียงใด 

     

2. ด้านการรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการฯ 

     

 2.1  ขั้นตอนการรับสมัครมีความสะดวกและรวดเร็วมากน้อย
เพียงใด 

     

 2.2  รายละเอียดการรับสมัครมีความชัดเจนมากน้อยเพียงใด      
 2.3  ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรมีความสะดวกและ

รวดเร็วมากน้อยเพียงใด 
     

 2.4  รายละเอียดคุณสมบัติเกษตรกรมีความชัดเจนมากน้อย
เพียงใด 

     

3. ด้านการฝึกอบรมให้ความรู้การปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี      
 3.1  เนื้อหาวิชาการครอบคลุมและชัดเจนมากน้อยเพียงใด      
 3.2  เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้น่าสนใจมากน้อยเพียงใด      
 3.3  วิทยากรมีความรู้มากน้อยเพียงใด      
 3.4  ก่อนการฝึกอบรมท่านมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด      
 3.5  หลังจากผ่านการฝึกอบรมท่านมีความรู้ความเข้าใจมากน้อย

เพียงใด 
     

 3.6  ท่านได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด      
4. ด้านบริการแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์      
 4.1 แปลงสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์มีความหลากหลายของ

ชนิดพืชมากน้อยเพียงใด 
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การประเมินผลการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ 
สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระดับการประเมินผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 4.2 การสาธิตแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์มีความเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่นาไม่เหมาะสมของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

 4.3 ท่านได้นำความรู้จากการศึกษาดูงานแปลงสาธิตมาใช้กับการ
ปลูกพืชอาหารสัตว์ของตนเองมากน้อยเพียงใด 

     

5. ด้านการตรวจสอบแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์      
 5.1  ขั้นตอนการตรวจสอบแปลงปลูกมีความสะดวกและรวดเร็ว

มากน้อยเพียงใด 
     

 5.2  การตรวจสอบแปลงปลูกมีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์มากน้อยเพียงใด 

     

6. ด้านการโอนจ่ายเงินอุดหนุน      
 6.1 การโอนจ่ายเงินอุดหนุนมีความสะดวกและรวดเร็วมากน้อย

เพียงใด 
     

 6.2 เงินอุดหนุนเพียงพอต่อการจัดซื้อปัจจัยการผลิตมากน้อย
เพียงใด 

     

7. ด้านการติดตามให้คำแนะนำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการผลิต
และการตลาดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

     

 7.1 การติดตามให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่สม่ำเสมอมากน้อย
เพียงใด 

     

 7.2 เจ้าหน้าที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านผลิตและการตลาดมาก
น้อยเพียงใด 

     
 

8. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการฯ      

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 1.               

              

 2.               

              

         ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ 

 

 


