
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
ล าดับความส าคัญ...12...... 

ชื่อโครงการ  : ยกระดับรายได้และส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยองค์ความรู้จากงานวิจัยนวัตกรรม   
การเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2         งบประมาณ 3,600,000 บาท 

กิจกรรมที่ 1  การใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในการให้น้้าในแปลงพืช งบประมาณ 2,350,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2  การแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรให้เป็นดินปลูกแบบไบโอชา  งบประมาณ   750,000 บาท 
กิจกรรมที่ 3  การถ่ายทอดองค์ความรู้จากนวัตกรรมทางการเกษตรสู่ชุมชน งบประมาณ   500,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมพัฒนาการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร และครัว
อาหารปลอดภัย 

แผนงาน : ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 

หน่วยด าเนินการ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร 
ผู้รับผิดชอบ : นายอนุสรณ์  กุลวงษ์ ต าแหน่ง : นักวิชาการเกษตร  ช้านาญการ  
สถานที่ติดต่อ ส้านักงานวิทยาเขตฯ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ  
หมายเลขโทรศัพท ์ 0-4272-5021, 08-4329-4399 
 (1)  หลักการและเหตุผล 

(1.1) ที่มา :        
ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทิศทางและกรอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมถึงรับทราบแนวทางการด้าเนินงานจัดท้าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ปีงบประมาณ 2559 ตามที่เสนอดังนี้ 1.ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) 1.1 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2558– 2577) โดยรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย โดยได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558– 2577) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ้าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ ได้มีการก้าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐเพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน ดังนั้น แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 จึงน้าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และก้าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยจะก้าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปี
แรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2564) เป็นส้าคัญ 1.2 การก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 สศช. ได้น้าความคิดเห็นจากการประชุมประจ้าปี 2558 ของ สศช. มาประมวลและยกร่างแนวคิดยุทธศาสตร์ 
และน้าเสนอต่อคณะกรรมการจัดท้าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่  19 ตุลาคม 2558 และ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งที่ประชุมได้



เห็นชอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม 
การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อ
สังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรั บ
การลดลงของขนาดก้าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่ก้าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้
ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสั งคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคม 2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้้าใน
ทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ 
ทั่วถึง และเป็นธรรมอาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถ
ประกอบอาชีพและด้ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้ นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่  
การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนา
ระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการ
เพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน้าไปสู  ่การลดความ
ยากจนและความเหลื่อมล้้าอันจะน้าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึง
การปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่
คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็น
ฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็น
ฐานส้าคัญส้าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการ
สร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบรางอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจ
บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษา
นานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ้าภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้โดยจะให้ความส้าคัญกับ
รูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้าง
ผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน
เชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและ
การปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ้านวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติ
การค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 5 ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  
4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
บริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดย
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่้าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึนรวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย



พิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 5) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ความส้าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) สถาบันหลักของชาติให้ด้ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็น
จุดยึดเหนี่ยวของสังคม (2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้้าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม (3) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (4) การบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (5) 
สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้
สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (6) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ไซเบอร์ (7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล (8) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้้า โดยการก้าหนดแนวทางบริหารจัดการ (9) เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบ
ข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (10) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
(11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนา
ระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง  
6) ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและ  ธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ้านาจ และ
แบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาส้าคัญ ประกอบด้วย
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ้านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจาย
อ้านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการ
คอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส้าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ประสบผลส้าเร็จและ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี 2577 7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนา
กายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้้าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่
ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ้ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้าง
เครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจาก
ถนนสู่รางเป็นหลัก 8) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส้าคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัย
และพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และ
การบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส้าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ 9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และ



พ้ืนที่เศรษฐกิจส้าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ้ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความ
ต้องการของภาคีการพัฒนาที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่ าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
10) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค ก้าหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศ
เพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ 
โดยมุ่งเน้นการดูแลการด้าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะ
ประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด้าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก การ
ปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด้าเนินงานตามพันธกรณี
ของความร่วมมือระดับภูมิภาคอาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การ
เส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม เชื่ อ ม โย งกั น ร ะ ห ว่ า งป ร ะ เท ศ ใน อ นุ ภู มิ ภ า ค ป ร ะ เท ศ เ พ่ื อ น บ้ า น แ ล ะ ภู มิ ภ า ค  
และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน 
การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความ
ร่วมมือในเอเชีย  

(1.2) สรุปสาระส าคัญ 
       กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นกลุ่มจังหวัดที่ก้าลังได้รับความสนใจเนื่องจากตั้งอยู่ใน

ภูมิภาคลุ่มน้้าโขงและยังมีสะพานเชื่อมระหว่างประเทศถึง  2 สะพานมิตรภาพที่จังหวัดนครพนม และแห่งด้วยกัน ได้แก่
จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ในด้านการขนส่งสินค้า และการคมนาคมอ่ืนๆ จึงถือได้ว่าเป็นกลุ่ม
จังหวัดที่มีความส้าคัญเป็นอย่างมาก ที่จะต้องมีการพัฒนาเกษตรกร และชุมชนในพ้ืนที่ให้สามารถปรับตัวและก้าวเดิน
ไปสู่การพัฒนาของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการก้าหนดแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดขึ้นเพ่ือเป็นนโยบาย
ในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ท่องเที่ยวยั่งยืน 
เกษตรก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล” ปัจจุบันเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั้น มีการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลาย อาทิเช่น การท้านาปลูกข้าว ท้าไร่อ้อย ท้าไร่มันส้าปะหลัง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เป็นต้น 
ซึ่งแต่ละอาชีพมีความส้าคัญและมีปัญหาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน จากหน่วยงานภาควิชาการต่างๆ ที่
เข้าร่วมสนับสนุนเชื่อมโยงกันผ่านรูปแบบ Social Engagement ที่ผสมผสานด้วยการจัดระบบฐานข้อมูลพื้นที่และร่วม
ใช้กระบวนการจัดการข้อมูลแบบ Digital Economic  น้าไปสู่การวางแผนการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในมิติ
ด้านพืช  สัตว์ การเตรียมดิน  น้้า  ปุ๋ย  ให้สมดุลกับบริบทพ้ืนที่  ร่วมกับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเกษตรที่
เหมาะสมด้วยการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพ่ือลดต้นทุนการผลิต  ประหยัดเวลา และเกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่จะ
เกื้อหนุนให้เกิดการเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรอุตสาหกรรม เกิดห่วงโซ่อาหารที่ปลอดภัย ภาควิชาการต่อยอดการวิจัยและ
บ่มเพาะยกระดับสู่การวิจัยเชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าผลผลิตและมีสิทธิบัตร  ควบคู่กับการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้
ของประชาชน จากภูมิปัญญาหรือต้นทุนทางสังคมดังเดิมทั้งด้านขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม  ประเพณี  งานฝีมือ  งาน
กลุ่มอาชีพ  ด้วยการเสริมวิชาการต่อยอดคุณภาพผลิตผล  การจัดการบัญชี  วิเคราะห์ต้นทุน  การตลาด การสร้าง
ประวัติศาสตร์สินค้าเพ่ือเสริมมูลค่าผลผลิต  การประชาสัมพันธ์ให้ชาวประชาคมอ่ืนรับรู้และเข้าถึงได้ง่าย  ก่อให้เกิด
รายได้จากการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม ประกอบการกับการศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน  โดย
ใช้ปัญหาพ้ืนที่เป็นแหล่งเรียนรู้(Community Base Learning: CBL) หรือการศึกษาเรียนรู้แบบ Social Lab เพ่ือลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และปัญหาสิ่งแวดล้อม 



      ระดับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความหนาแน่นการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรต่อพ้ืนที่ การเกษตร
ของไทยจัดอยู่ในกลุ่มสูงสุด 40 อันดับ แรกของโลก แต่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยัง กระจุกตัวในบางกลุ่ม เช่น 
คนรุ่นใหม่ ธุรกิจด้าน การเกษตรขนาดใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรภายใต้ เกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) ความ
ท้าทายข้างหน้าของการพัฒนาภาค เกษตรของไทย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบ การพัฒนาภาคเกษตร
ไทยยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในยุค Digital Economy จะสร้างความ เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของ
ประเทศ ช่วยลด ความเหลื่อมล้้าในด้านรายได้ เป็นการพัฒนาแบบมีส่วน ร่วมไม่ทิ้งกลุ่มใดไว้ข้างหลัง ควรพัฒนาโดยให้ 
ความส้าคัญกับหลัก 3 ต. “ต่อ เติม แต่ง” ดังนี้ หลักการ “ต่อ” ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังเดิมที่มีคุณค่าและ
ความรู้ใหม่ เป็นการส่ง “ต่อ” ความรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง และความโปร่งใส ภายในชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรราย ย่อย และส่งเสริมความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตร อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือลดต้นทุนโดย
การสร้าง ระบบเช่าเครื่องจักรกลทางการเกษตรในกลุ่มสมาชิก และเป็นข้อต่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐและ 
เกษตรกร  หลักการ “เติม” ความรู้จากงานวิจัยหรือการ คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ จากหน่วยงาน รัฐและ
สถาบันการศึกษาถ่ายทอดเชื่อมโยงจาก ภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติจริงของเกษตรกรรายย่อยให้ ได้และพร้อมที่จะให้ค้า
ปรึกษาแก่เกษตรกร (Smart Officer) รวมทั้งภาครัฐควรรับฟังความคิดเห็นของ เกษตรกรและให้เกษตรกรเป็นผู้
ขับเคลื่อนนโยบายให้ เป็นผลในทางปฏิบัติจริง และหลักการ “แต่ง” ทัศนคติและค่านิยมใหม่ว่า เกษตรกรคือ 
“ผู้ประกอบการฐานรากที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ” เป็นอาชีพที่มีคุณค่าด้านเศรษฐกิจและ วัฒนธรรมรวมทั้งได้ใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติและมีอิสระ การก้าหนดแนวทางเกษตรทางเลือก เช่น เกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมค่านิยมผู้บริโภครับผิดชอบ
ต่อสังคมช่วยซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรโดยตรงในราคาที่สูง  รวมทั้งภาครัฐควรส่งเสริมภาคเกษตรให้เป็น
ลักษณะ เกษตรเชิงท่องเที่ยวให้มากข้ึนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มองเห็นถึงปัญหาของเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งต้องการที่จะได้รับการดูแลในด้านขององค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตร
ต่างๆ เพ่ือน้ามาใช้ในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการลดต้นทุนการผลิต การน้าวัสดุที่เหลือใช้จากภาค
การเกษตรมาสร้างรายได้   การสร้างแหล่งอาหารที่สามารถท้าเองได้ และเรื่องของการควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐาน 
ซึ่งหากว่าไม่มีความรู้ที่ถูกต้องอาจท้าให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกษตรกร
ลดต้นทุนในการผลิต สามารถใช้นวัตกรรมการเกษตรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือเพ่ิ มก้าไรให้กับครัวเรือน ดังนั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีแนวคิดที่จะจัดโครงการเพ่ือน้าองค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตรจากงานวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอดให้เกษตรกร รวมทั้งสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ส้าหรับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเกษตรที่มีอาชีพอยู่แล้วแต่มี
ความสนใจอยากประกอบอาชีพอ่ืนเพ่ือเป็นรายได้เสริมแก่ตนเอง 

(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 

1. เพื่อพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรของชุมชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้เกิดความยั่งยืน
ด้วยองค์ความรู้จากงานวิจัยนวัตกรรมการเกษตร 

2. เพื่อเพ่ิมรายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมที่เข้าถึงชุมชน 
3. เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในชุมชนจากการใช้นวัตกรรม 
4. เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้จากการใช้นวัตกรรมทาวการเกษตรสู่การบริการวิชาการแก่ชุมชน  

(2.2) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

 



(2.3) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด้าเนินการปกติ  

(2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ.......2.......ป ี  เริ่มต้นปี..........2563....... สิ้นสุดปี........2565..........  

(2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)      

 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จ้านวน  3 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดสกลนคร  จังหวัดนครพนม  
จังหวัดมุกดาหาร    

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :............................. 

   เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ใน 3 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดสกลนคร  จังหวัดนครพนม  
จังหวัดมุกดาหาร จ้านวน 18 ชุมชน ประกอบด้วยสกลนคร 8 ชุมชน คือ 5 กลุ่มป่ารักษ์น้้า 1 กลุ่มดาวล้อมเดือน 2 
กลุ่มล้าน้้าก่้า นครพนม 6 ชุมชน คือ 4 กลุ่มล้าน้้าก่้า 1 กลุ่มผู้ปลูกข้าว 1 กลุ่มผู้แปรรูปปลา และมุกดาหาร 4 ชุมชน คือ 
2 กลุ่มห้วยบางทราย 1 กลุ่มชุมชนดอนตาล 1 กลุ่มชุมชนหนองสูง 
    (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :…………………… 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร  กองทัพบก กรมป่าไม้  และกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. จ้านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรเชิงนิเวศน์และการพัฒนาอาชีพเสริมด้วยการใช้
นวัตกรรมทางการเกษตร 

ราย 500 600 1,000 

2. จ้านวนผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการใช้
นวัตกรรมทางการเกษตร 

ร้อยละ 10 15 20 

3. มีสถานที่ท่ีได้รับการจัดตั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านเกษตร
เชิงนิเวศน์และประวัติศาสตร์ 

แห่ง 5 10 15 

4. จ้านวนเกษตรกรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
นวัตกรรมทางการเกษตรมีจ้านวนเพิ่มขึ้น 

ราย 5 10 15 

5. จ้านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ถูกเผยแพร่สู่สาร
ธารณะ 

เรื่อง 5 6 7 

 
(4.2) ผลผลิต  

      1) เกิดผู้น้าชุมชนและชุมชนต้นแบบที่มีคุณภาพในพ้ืนที่โครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
    2) เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรมการเกษตรและช่องทางการกระจายสินค้าจากชุมชน
ในพ้ืนที่โครงการในภาคอีสานตอนบน 



      3) สร้างสุขภาวะด้านอนามัยที่ปลอดภัยแก่ชุมชนพ้ืนที่โครงการในภาคอีสานตอนบน  
      4) เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงนิเวศน์และประวัติศาสตร์ของชุมชนต้นแบบ 

 (4.3) ผลลัพธ์  
 1) ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมการเกษตรเพ่ือการพัฒนาอาชีพควบคู่การอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืน 
2) ชุมชนมีศักยภาพในการสร้างความเป็นอยู่ของตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยการน้าศาสตร์พระราชา มา

ปฎิบัติควบคู่ไปกับ ศาสตร์สากล ตามหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(4.4) ผลกระทบ :  

เชิงบวก :……………………………………………………………………………………………………………………  
    1) ชุมชนมีศักยภาพในการผลิตสินค้าด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมการเกษตร 
    2) เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงนิเวศน์และประวัติศาสตร์ของชุมชน 
    3) สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

เชิงลบ : ...…ไม่มี………………………………………………………………………………………………………… 
(5) แนวทางการด าเนินงาน 
 (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท้าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท้าเครื่องหมาย ลงในช่อง
ระยะเวลาที่จะเริ่มด้าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส้าคัญด้วย)  

กิจกรรม 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ (ไตรมาส) 

1 2 3 4 
1. การผลิตชาจากใบไผ่ 
2. กระบวนการผลิตอาหารจากเชื้อเห็ดในพืชตระกูลยางนา 
3. อบรมการใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในการให้น้้าพืช
และติดตั้งอุปกรณ์ให้น้้าพืชพลังแสงอาทิตย์ 
4. การเป็นศูนย์เรียนรู้การแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากภาค
การเกษตรด้วยระบบ Biochar  
5. การฝึกอบรมทักษการใช้นวัตกรรมการเกษตรส้าหรับ
เกษตรกร 
6. สรุปผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
กิจกรรมที่ 1 การใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในการให้น้ าในแปลงพืช        
       งบประมาณ 2,350,000 บาท 

- ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในแปลงการเกษตรของเกษตรกรต้นแบบ 
- อบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการระบบพลังงานแสงอาทิตย์กับการให้น้ าพืช 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรให้เป็นดินปลูกแบบไบโอชา     
  งบประมาณ 750,000 บาท 
- จัดอบรมศูนย์เรียนต้นแบบการแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนวัตกรรมทางการเกษตรสู่ชุมชน 
       งบประมาณ 500,000 บาท 
    - การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรส าหรับเกษตรกรยุค 4.0 
หน่วยด้าเนินการ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร 



(6) วิธีการด าเนินงาน  ด้าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 3,600,000 บาท 

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ ปี 2563 (บาท) 
1. งบบุคลากร : - 
2. งบด าเนินงาน : 3,600,000 

2.1 ค่าตอบแทน 75,600 
2.2 ค่าใช้สอย 3,476,600 
2.3 ค่าวัสดุ 47,800 

3. งบลงทุน : - 
4. งบเงินอุดหนุน : - 
5. งบรายจ่ายอ่ืน : - 
รวมทั้งสิ้น  3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) 3,600,000 

(8) ความพร้อมของโครงการ  
(8.1) พื้นทีด่ าเนินโครงการ 

 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที 

 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพ้ืนที่ด้าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด้าเนินการ 
(8.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
.......................................................................... 

 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
........................................................................... 

 ไม่มี 
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด้าเนินการ   มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ์ 

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา  

 (8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา 
 ต้องท้ารายงานการศึกษา 



 (9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
 วิธีการ..แต่งตั้งตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริการวิชาการของวิทยาเขตให้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบและ
ติดตามผลการด้าเนินงาน และจัดการประชุมเพ่ือน้าเสนอความก้าวหน้าการด้าเนินโครงการ..... 
 เครื่องมือ ............แบบประเมินและติดตามผลการด้าเนินงาน......... 

ระยะเวลา ...........ทุก 3 เดือน......................................................... 
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
 1) .....ศักยภาพของชุมชนที่แตกต่างกัน...................................................... 
 2) .....ระเบียบ ข้อก้าหนด หรือนโยบายภาครัฐ.......................................... 
 


