คูมือการปฏิบัติงานโครงการสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
โทร. 076-481467

สารบัญ

คูมือโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

โครงการ
กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเกษตรและสหกรณ
โครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร
โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐาน GAP
โครงการสงเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร
โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา
โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร (ตลาดเกษตรกร)
โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและมาตรฐานสินคาเกษตรแปรรูป
โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการสงเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน
โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร
โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

หนา
1-4
5-8
9 - 13
14 - 23
24 - 29
30 - 34
35 - 40
41 - 50
51 - 84
85 - 117
118 - 120
121 - 125
126 - 129
130 - 133
134 - 136
137 - 158
159 - 166
267 - 170
171 - 181
182 - 202
203 - 207

-11. โครงการอาสาสมัครเกษตร
กิจกรรมหลัก การพัฒนาเกษตรกร
กิจกรรมยอย สงเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันสถานการณประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 7.3 ลานครัวเรือนทั่วประเทศ ตอง
เผชิญปญหาและไดรับความเดือดรอนตางๆ ทั้งดานการผลิต รายได และคุณภาพชีวิต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภัยธรรมชาติ ไดสงผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออมตอเกษตรกรเปนอยางมาก ซึ่งการแกไขปญหาดังกลาว จําเปนที่แตละหมูบานการเกษตรจะตองมีขอมูล
ที่ถูกตอง มีแผนการพัฒนาการเกษตรเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ตลอดจนการเฝาระวัง
และแจงเหตุภัยธรรมชาติเหตุการณฉุกเฉินทางการเกษตรตอหนวยงานที่รับผิดชอบ ในการที่จะไดดําเนินการ
แกไข ชวยเหลือไดอยางทันตอเหตุการณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการใหบริการแกเกษตรกรในระดับพื้นที่ของ
หมูบานมาโดยตลอด และมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 16 หนวยงานที่ดําเนินงาน
ดานอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในแตละสาขาที่หนวยงานนั้น ๆ เปนผูรับผิดชอบ ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง โดยอยูภายใตระเบียนกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวย การบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2560
และในสวนของการดําเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรกรม
สงเสริมการเกษตรในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย ดําเนินการคัดเลือกและแตตั้ง
คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับตําบล อําเภอและจังหวัด เพื่อกําหนดนโยบาย/แนวทางการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ จึงจําเปนตองมีการการจัดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการของ
คณะกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวใหเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครเกษตรใหมีความรู ทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ และการสรางความเขมแข็ง
อาสาสมัครเกษตรในทุกมิติ พรอมทั้งสนับสนุนการสรางเครือขายการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่
รวมถึงการสรางขวัญกําลังใจและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมูบานในรูปแบบต
ๆ ดาวงย
2. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ในการขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตร
และสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
3.2 เพื่อใหอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) มีสวนรวมในการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร และเปน
เครือขายการทํางานในพื้นที่
3.3 เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ในการปฏิบัติงานใหแกอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตร
หมูบาน

-23. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ
อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) และเจาหนาที่ จํานวน
144 ราย
ครอบคลุมพื้นที่ดําเนินการ 8 อําเภอ
3.1 กิจกรรมจัดทําเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบาน อําเภอละ 10 ราย จํานวน 8 อําเภอ
รวม 80 ราย วงเงินงบประมาณอําเภอละ 2,000 บาท รวม 16,000 บาท
3.2 จัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอาสาสมัครเกษตรหมูบาน อําเภอละ
10 ราย จํานวน 8 อําเภอ รวม
80 ราย วงเงินงบประมาณอําเภอละ 2,000 บาท รวม 16,000 บาท
4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน
4.1 สงเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
4.2.1 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) อําเภอละ
10 ราย ที่ผานการประเมินคุณสมบัติ การเปน Smart Farmer เขารวมเวทีพัฒนาศักยภาพ เพื่อวิเคราะห
ตนเองและวางแผนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร วางแผนการประเมินผลงานของ อกม. อบรมเพิ่มองค
ความรูเสริมสรางความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครเกษตร ตามระเบียบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ไดแก การจัดเก็บขอมูลดาน
การเกษตร การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร การติดตามสถานการณการสํารวจแปลงพยากรณ การปฏิบัติงานที่
เปนประโยชนตอเกษตรกรและชุมชน ใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ และสรางชองทางการติดตอสื่อสารใหชัดเจน
ตั้งแตระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน ขอใหอําเภอดําเนินการใหแลวเสร็จและจัดสง
รายงานผลใหจังหวัดทราบภายในเดือน ธันวาคม 2564
4.2.2 จัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอาสาสมัครเกษตรหมูบานคัดเลือกอาสาสมัครเกษตร
หมูบาน (อกม.) อําเภอละ 10 ราย ที่ผานการประเมินคุณสมบัติการเปน Smart Farmer เขารวมประชุมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อทบทวนบทบาทหนาที่และภารกิจของอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ในการ
สนับสนุนงานดานการเกษตร พรอมทั้งวางแผนการปฏิบัติรวมกับเจาหนาที่ ไดแก การจัดเก็บขอมูลดาน
การเกษตร การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร การติดตามสถานการณการสํารวจแปลงพยากรณการใชเครื่องมือ
สื่อสารสมารทโฟน และสรางชองทางการติดตอสื่อสารใหชัดเจนระดับหมูบาน ในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานใน
พื้นที่ ขอใหอําเภอดําเนินการใหแลวเสร็จและจัดสงรายงานผลใหจังหวัดทราบภายในเดือน มกราคม 2564

-35. แผนปฏิบัติงาน

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

แผนปฏิบัติงาน
ป 2564
ป 2565

สงเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
1.จัดทําเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบาน
2.จัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอาสาสมัครเกษตร
หมูบาน
6. ระยะเวลา
ระหวางเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
7. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
ผลผลิต
(output)
1) อาสาสมัครเกษตร จํานวน 8
0 ราย ไดรับการพัฒนาศักยภาพมีความรูความเขาใจในบทบาท
หนาที่สามารถปฏิบัติงานไดและใหบริการชวยเหลือเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) จํานวน 80 ราย ไดรวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เกิดการพัฒนา
สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการโครงสรางการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร และเกิดการเชื่อมโยงงาน
อาสาสมัครเกษตร
ผลลัพธ
(outcome)
1) อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่สามารถปฏิบัติงานได
และมีองคความรูที่จ าเปนในการใหบริการชวยเหลือเกษตรกรไดรวดเร็วและทั่วถึง
2) เกิดเครือขายการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.)
ตัวชี้วัด
- เชิงปริมาณ รอยละ 75 ของอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ที่เขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
อาสาสมัครเกษตรหมูบาน ไดรับการพัฒนาทักษะตามบทบาทหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เชิงคุณภาพ อาสาสมัครเกษตรหมูบาน มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
และใหบริการชวยเหลือแกเกษตรกรได

-49. ผลที่คาดวาจะไดรับ
อาสาสมัครเกษตรหมูบาน มีความรู ความเขาใจในกระบวนการปฏิบัติงาน และเปนผูชวยเจาหนาที่ใน
การพัฒนางานดานการเกษตรในพื้นที่ พรอมทั้งเชื่อมโยงเครือขายการปฏิบัติงาน ประสานความชวยเหลือ
เพื่อใหเกษตรกรไดรับการบริการที่รวดเร็วและทั่วถึง
10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
1. กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
นายปณิธาน ทองแกมแกว
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
โทรศัพท 089-7331271
2. ผูรับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรระดับอําเภอ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

สังกัด
สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะยาว
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา
สํานักงานเกษตรอําเภอคุระบุรี
สํานักงานเกษตรอําเภอทับปุด
สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วปา
สํานักงานเกษตรอําเภอกะปง
สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุง
สํานักงานเกษตรอําเภอทายเหมือง

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวพนิดา แกวมณี
นางสาวรักษา ณ นคร
นายณัฐยศ อมรกล
นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช
นายบัญชา เกิดลอง
นางสาวรุงทิวา รักษาแกว
นายพุฒิพงศ ปริยานุกูล
นางมลติชา ชวยขาว

ตําแหนง
นวส.ปฏิบัติการ
นวส.ปฏิบัติการ
นวส.ปฏิบัติการ
นวส.ปฏิบัติการ
นวส.ชํานาญการพิเศษ
นวส.ชํานาญการพิเศษ
นวส.ปฏิบัติการ
นวส.ปฏิบัติการ

เบอรมือถือ
086 684 9099
085 787 9963
063 824 5652
089 205 1963
081 737 6276
093 575 9520
088 784 5738
098 017 8489

-52. โครงการพัฒนาเครือขายงานสงเสริมการเกษตร (ระบบสงเสริมการเกษตร)
ขับเคลื่อนการทํางานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่
1. หลักการและเหตุผล
กรมสงเสริมการเกษตรมีระบบสงเสริมการเกษตรเปนหลักในการดําเนินงาน คือ ระบบการฝกอบรม
และเยี่ยมเยียน ( Training and Visit System : T & V System) ซึ่งจะมีการพัฒนาเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรในระดับตาง ๆ ผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร การสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ มีการใช
ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
เปนเครื่องมือในการสงเสริมการเกษตร โดยมีศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
(ศบกต.) เปนกลไกในการดําเนินการ รวมทั้งการใชเครือขายในการดําเนินการ เชน อาสาสมัครเกษตรหมูบาน
(อกม.) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ฯลฯ รวมทั้งการสรางเครือขาย
การประสานงานและบูรณาการกับหนวยงานวิจัย เพื่อใหมีการบูรณาการการทํางานเพื่อการวิจัยและพัฒนา
การสงเสริมการเกษตรรวมกันกับหนวยงานภาย ในและภาย นอกกรมสงเสริมการเกษตร ในการแลกเปลี่ยน
ความตองการพัฒนาและแกไขปญหาดานการเกษตร ขณะเดียวกันก็จะเปนการนําองคความรูและเทคโนโลยี
ที่เปนผลจากงานวิจัยและพัฒนาสูการขยายผลใหแกเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรและเกษตรกร
ดังนั้น การเชื่อมโยงเครือขายการทํางานสงเสริมการเกษตร ทั้งภายในกรมสงเสริมการเกษตร
และหนวยงานวิชาการหรือวิจัยอื่น ๆ โดยจัดใหมีเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร ใหเจาหนาที่ไดมีโอกาส
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรที่ประสบความสําเร็จ เปนเวทีเชื่อมโยง
วิชาการจากแหลงความรูทางวิชาการไปสูเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันเปนชองทางการขับเคลื่อน
ผลงานวิจัยสูการสงเสริมการเกษตรผาน ศพก. รวมทั้งเปนเวทีในการรวมกันแกไขปญหาที่เปนประเด็นเรงดวน
ในการดําเนินงานในพื้นที่ ( Hot Issue) ที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ และการนําโจทยวิจัยที่เปนประเด็นปญหา
ความตองการแกไขปญหาของเกษตรกรสูหนวยงานวิชาการ เพื่อการวิจัยแกปญหาที่ตรงจุด ซึ่งการจัดเวที
เครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทั้งในสวนกลาง เขต จังหวัด และอําเภอ
กับหนวยงานวิชาการตาง ๆ โดยมีกลไกในการขับเคลื่อน คือ คณะกรรมการสวนกลาง เขต และคณะทํางาน
ความรวมมือระดับจังหวัด เพื่อบริหารการขับเคลื่อนการพัฒนาเครือขายใหเกิดผลเปนรูปธรรม
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทุกระดับ มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาการดําเนินงาน
ใหมีความรูความสามารถและมีความพรอมในการถายทอดความรู และใหบริการทางการเกษตรแกเกษตรกร
2.2 เพื่อสรางความเขมแข็ง ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับการวิจัย
พัฒนาดานการเกษตร และการขยายผลงานวิชาการดวยงานสงเสริมการเกษตร

-63. เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทุกระดับ

ของจังหวัดพังงา จํานวนทั้งสิ้น 77 คน

4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน
4.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตร
(1) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับอําเภอ ( District Workshop : DW) ผานระบบ Online
กําหนดจัด 3 ครั้ง
- สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินสงเสริมการเกษตรในระดับ
อําเภอ ผานระบบ Online (จังหวัดละ 3 ครั้ง) เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรของจังหวัด และอําเภอ
ไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรที่ประสบความสําเร็จ กําหนด
แผนการปฏิบัติงาน การติดตาม นิเทศงาน พรอมทั้งการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ
(2) ประชุมเกษตรอําเภอ กําหนดจัด 12 ครั้ง
- ดําเนินการโดยสํานักงาน
เกษตรจังหวัด เปนการจัดการประชุมรวมกันของผูบริหา รจังหวัด/
อําเภอ เพื่อเปนการประสานงานเชื่อมโยงการปฏิบัติงานรวมทั้งการบริหารโครงการ/กิจกรรม ติดตาม
ความกาวหนาและรวมกันแกไขในการปฏิบัติงาน
(
3) ประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอ กําหนดจัด 12 ครั้ง
- ดําเนินการโดยสํานักงาน
เกษตรอําเภอ เปนการจัดการประชุมรวมกันของ เจาหนาที่อําเภอ
เพื่อเปนการ ติดตามความกาวหนาและรวมกันแกไขในการปฏิบัติงาน
(4) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับระดับอําเภอประจําสัปดาห (Weekly Meeting : WM)
- เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักสงเสริมการเกษตรในระดับอําเภอ เพื่อใหนักสงเสริม
การเกษตร ไดแลกเปลี่ยนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ในชวงสัปดาหที่ผานมา รวมทั้งวางแผน
การดําเนินงานในชวงสัปดาหถัดไป และปรับปรุงขอมูล รวมทั้งติดตามแกปญหา และอุปสรรคการดําเนินงาน
กําหนดใหอําเภอจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับอําเภอ จัดทุกสัปดาห สัปดาหละ 1 วัน
โดยใหแตละอําเภอกําหนดเปนวันเดียวกันทุกสัปดาห
4.2 การขับเคลื่อนการทํางานในพื้นที่
- ใชระบบสงเสริมการเกษตร (T&V System) ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในสวนภูมิภาค โดย
มองเปาหมาย พื้นที่ - คน - สินคา เขาดวยกัน
- ใชศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) เปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยรวมกับภาคีเครือขายตาง ๆ
- ใชศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
(ศจช.) ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) และอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) เปนเครื่องมือชวย
ในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร

-7- ใชการจัดการความรู และกระบวนการวิจัยในงานประจํา (R2R) ชวยในการแสวงหาองคความรู
ในชุมชน
4.3 การนิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
สํานักงานเกษตรจังหวัดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานติดตามนิเทศงานตามระบบสงสริมการเกษตร
(T&V System) วางแผนการนิเทศงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ที่คณะทํางานฯ แตละคณะรับผิดชอบ
(ปละ 3 ครั้ง : ครั้งที่ 1 ชวงเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2 ชวงเดือนเมษายน ครั้งที่ 3 ชวงเดือนสิงหาคม)
เพื่อนิเทศงาน และขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตร เติมเต็มองคความรูที่เกี่ยวของ รับทราบปญหา อุปสรรคใน
การปฏิบัติงานในพื้นที่และรวมแกไขปญหา รวมทั้งรวมกันสรุปผลการนิเทศงาน
4.4 การรายงานแผน - ผลการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรทุกคน ทุกระดับ เขาไปรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานตาม
ระบบสงเสริมการเกษตร ทางโปรแกรมระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูลศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ตามระบบสงเสริมการเกษตร
(https://tandv.doae.go.th)
รายละเอียดการใชงานโปรแกรมตามคูมือ “การใชงานระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูลศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยี การเกษตรประจําตําบล ตามระบบสงเสริมการเกษตร
(T&V System)”
(http://new.research.doae.go.th/?p=8799)
 แผน - ผลการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ตามระบบสงเสริมการเกษตร
- เจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรทุกคน บันทึกแผนการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ใหเสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยหัวหนาที่มีอํานาจอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ตองอนุมัติแผน
การปฏิบัติงาน ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 ของเดือนนั้น
- เจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรทุกคน บันทึกผลการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ใหเสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
 แผน - ผลการปฏิบัติงาน (หนวยงาน) ตามระบบสงเสริมการเกษตร
- เจาหนาที่ผูประสานงานระบบสงเสริมการเกษตร (Focal Point) ของสํานักงานเกษตรจังหวัด
ซึ่งทําหนาที่ผูบันทึกแผนการปฏิบัติงาน (หนวยงาน) บันทึกแผนการปฏิบัติงาน (หนวยงาน) ใหเสร็จสิ้นภายใน
วันที่ 5 ของทุกเดือน โดยหัวหนาที่มีอํานาจอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน (หนวยงาน) ตองอนุมัติแผนการ
ปฏิบัติงาน ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 ของเดือนนั้น
- เจาหนาที่ผูประสานงานระบบสงเสริมการเกษตร (Focal Point) ของสํานักงานเกษตรจังหวัด
บันทึกผลการปฏิบัติงาน (หนวยงาน) ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

-84.5 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ
- สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงาน เกษตรอําเภอ จัดทําสื่อประชาสัมพันธการนําระบบ
สงเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ในรูปแบบวีดีทัศน พรอมอัพโหลดใน Youtube และสง Link ให
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตรเพื่อรวบรวมตอไป เปน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ รอบที่
2/2565 โดยใหมีเนื้อหาแสดงเกี่ยวกับงานในพื้นที่ซึ่งประสบความสําเร็จ โดยมีการนําระบบสงเสริมการเกษตร
(T&V System) ไปขับเคลื่อนงานดังกลาวอยางไร เพื่อใหเกิดผลสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรม สามารถแกไข
ปญหาหรือตอยอดงานสงเสริมการเกษตร ผลลัพธที่เกิดขึ้นตองาน เจาหนาที่ เกษตร กร และชุมชน ตลอดจน
ปจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนงานตามระบบสงเสริมการเกษตร และแนวทางการพัฒนางานตามระบบ
สงเสริมการเกษตร เพื่อเปนตนแบบ / บทเรียนรู สําหรับพัฒนา ตอยอด ขยายผลสําหรับพื้นที่อื่น ๆ ตอไป
5. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
6. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
ผลผลิต
(output)
- สํานักงานเกษตรจังหวัดมีการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
- หนวยงานวิชาการเกิดการเชื่อมโยงองคความรูแบบมุงเปาหมายและพรอมขยายผลสูเกษตรกร
ผลลัพธ
(outcome)
- เจาหนาที่ 77 คน ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถและมีความพรอมในการ
ถายทอดความรู และใหบริการงานสงเสริมการเกษตร
ตัวชี้วัด
- เชิงปริมาณ
1. จํานวนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินสงเสริมการเกษตร
2. จํานวนองคความรูในการปฏิบัติงานที่ไดจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนิน
- เชิงคุณภาพ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรสามารถใชระบบสงเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงาน
สงเสริมการเกษตรใหบรรลุตามเปาหมาย
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีการขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ใหบรรลุตามเปาหมาย
8. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
1) นายวินัย อินทอง
ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ
โทรศัพท 081 9680396
2) นางสาวอุไรวรรณ สุกดวง
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
โทรศัพท 096 4952873

-93. โครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร
กิจกรรมสงเสริมการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
(จังหวัดพังงา)
1. ความเชื่อมโยง
1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเกษตร
- แผนแมบทยอย เกษตรอัจฉริยะ
1.3 แผนปฏิรูปประเทศ 1.4 แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา
2. หลักการและเหตุผล
2.1 ประเทศไทยกําลังกาวสูยุคสังคมผูสูงอายุ ตองใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
การเกษตรเขามาทดแทนแรงงาน ลดความเหนื่อยยากของการทําการเกษตรทําใหลูกหลานเกษตรกรจํานวน
มากไมยึดอาชีพเกษตรกรรมสืบตอจากพอแม จํานวนเกษตรกรมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง จนในปจจุบัน
เหลือเพียงรอยละ 35 ของประชากรทั้งประเทศ นอกจากนี้ เกษตรกรสวนใหญมีอายุ 40 ปขึ้นไปซึ่งเปน
วัยสูงอายุคาดการณไดวาอีก 10 ถึง 20 ปขางหนาประเทศไทยจะมีโอกาสสูงในการเกิดปญหาวิกฤติทาง
การเกษตรอันเนื่องมาจากการขาดแคลนเกษตรกร และแรงงานภาคการเกษตร
2.2 ประเทศเพื่อนบานกําลังเรงพัฒนาการเกษตรกันอยางจริงจัง รวมถึงมีการลงทุนโครงการ
พัฒนาการเกษตรจากตางชาติจํานวนมาก ทั้งเมียนมาร ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
โดยมีการนําเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีประสิทธิภาพมาใชในการผลิตอยางเปนระบบ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในพืชเศรษฐกิจและพืชวัตถุดิบของอุตสาหกรรม ทั้งปริมาณและคุณภาพในอนาคตจึงจะเกิดการแขงขัน
การคาและราคาสินคาเกษตรอยางรุนแรงในภูมิภาคอาเซียน
2.3 การใชเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรใหเปนกลไกในการพัฒนาการเกษตรยุคใหม
ของประเทศเพื่อทดแทนแรงงาน ลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ
และเวลา เพื่อยกระดับความกาวหนาในการใชเทคโนโลยีทางการผลิตสินคาเกษตรของประเทศ กระทรวงเกษตร
และสหกรณจึงกําหนดยุทธศาสตรการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรขึ้น มีแนวทางการพัฒนาใหชุมชน
ที่เปนแหลงผลิตหลักทางการเกษตรไดมีเครื่องจักรกลการเกษตรใชเปนอุปกรณสําคัญในการผลิต
ลดความเหนื่อยลา และเพิ่มคุณภาพชีวิตใหแกเกษตรกรโดยจะมุงเปาไปที่การดําเนินงานในพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศเปนอันดับแรก เพื่อใหเกิดผลตอบสนองกลับมายังเศรษฐกิจของประทศไดอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน
2.4 ทิศทางการสงเสริม สนับสนุนและลงทุนในการพัฒนา มีเปาประสงคใหเกิดการยกระดับการ
ใชเครื่องจักรกลการเกษตรในการทําการเกษตรของประเทศในทิศทางที่สอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และ
แผนพัฒนาการเกษตรดานอื่นๆ ใหบรรลุผลไดอยางชัดเจนควบคูกัน ทั้งนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning) การทําการเกษตรแปลงใหญ ใหภาคเกษตรของไทยสามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็วทัน

-10ตอการแขงขันระดับโลก ในรูปแบบการใหบริการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โดยหนวยงานภาครัฐเพื่อใหเกษตรกรไดมีโอกาสเรียนรูการใชเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยในการผลิต
และศูนยเรียนรูชุมชนดานเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเปนศูนยนํารองในการเรียนรูและใหบริการ
เครื่องจักรกลการเกษตร โดยสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพใหเปนโครงสราง
พื้นฐานทางการผลิตใหกับชุมชน อาทิ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ที่มีการผลิตพืชเศรษฐกิจเปาหมายในพื้นที่การประกาศเปนเขตที่มีความเหมาะสมในการ
ผลิต (Zoning) รวมถึงบมเพาะองคความรูทางเทคนิค ใหคําแนะนํา/คําปรึกษาแกเกษตรกร โดยจะมีการเตรียม
ความพรอมทั้งดานองคความรู ทักษะทางเทคนิคและการบริหารจัดการ รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณที่เหมาะสม
ตอการพัฒนาในแตละแหลงผลิต โดยใหองคกรเกษตรกรในชุมชนมีหนาที่เปนผูบริหารจัดการงานในศูนยเรียนรู
ชุมขนดานเครื่องจักรกลการเกษตรดังกลาว และเกษตรกรผูที่เขามาใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายใน
การใชบริการใหแกศูนยเรียนรูชุมขนดานเครื่องจักรกลการเกษตรใหสามารถเลี้ยงตัวเองไดอยางยั่งยืน
ตอไปเองได
2.5 ในภาพรวมของการผลิตภาคเกษตรปจจุบันไดมีการปรับตัวเองโดยการใชเครื่องจักรกล
การเกษตรเพิ่มขึ้นจํานวนมาก แตยังคงเปนเครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็กที่มีตนทุนต่ําสําหรับใชเฉพาะ
ในครัวเรือนและพื้นที่ขนาดเล็ก เพื่อรองรับสถานการณดังกลาว จําเปนจะตองมีการพัฒนาบุคลากร
ทางเทคนิคในทองถิ่น ในการสนับสนุนใหเกษตรกรไดพัฒนาทักษะและเทคนิคการซอมแซมเครื่องยนตเกษตร
ที่เปนตนกําลังของเครื่องจักรกลการเกษตร ที่ปจจุบันมีการถือครองอยูประมาณ 2.9 ลานเครื่อง ใหแกชาง
ในทองถิ่นใหรองรับการใชเครื่องจักรกลการเกษตรที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วไดอยางเพียงพอรวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพการใหบริการเครื่องจักรกลเกษตรในชุมชนแกองคกรเกษตรกร และผูประกอบการทั่วไปที่ดําเนินธุรกิจ
การใหบริการเครื่องจักรกลเกษตรในชุมชน เพื่อใหมีความพรอมทั้งดานองคความรู ทักษะทางเทคนิคและการ
บริหารจัดการธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดตนทุนปจจัยการผลิตการผลิตและเพิ่มรายไดสุทธิใหกับ
เกษตรกร
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อพัฒนาความรูในดานเทคนิคการใชและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจน
สรางชางเกษตรประจําทองถิ่นสําหรับรองรับการเติบโตอยางรวดเร็วของการใชเครื่องจักรกลการเกษตรของ
ประเทศ
3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ ใหมีความพรอมทั้ง
ดานองคความรู ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 เพื่อสรางโอกาส ยกระดับ การเขาถึงเทคโนโลยีการใชเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพในการผลิตพืช และทดแทนแรงงานภาคเกษตรใหแกเกษตรกร

-114. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ
เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรในพื้นที่สงเสริมการทําการเกษตรแปลงใหญ ศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกรผลิตสินคาเกษตร (ศพก) และเกษตรกร Young smart farmer หรือเกษตรกร Smart farmer
หรือเครือขายวิสาหกิจชุมชน หรือศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) จํานวน 25 ราย พื้นที่จังหวัดพังงา
5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน
5.1 สรางชางเกษตรทองถิ่นประจําแปลงใหญ โดย
ดําเนินการฝกอบรมเกษตรกรใหเปนชางเกษตรทองถิ่น เพื่อใหคําแนะนําดานการใช
และบํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรประจําทองถิ่น จํานวน 25 ราย โดยมีการคัดเลือก
เปาหมายจากอําเภอที่มีเครื่องยนตเกษตรหนาแนน ในพื้นที่สงเสริมการเกษตรแปลงใหญ หรือศูนยเรียนรู
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และเกษตรกร
Young smart farmer หรือเกษตรกร
Smart farmer หรือเครือขายวิสาหกิจชุมชน หรือศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) โดยมีการฝกอบรม
หลักสูตรเพื่อใหบริการเกษตรกรประจําแปลงใหญ ดังนี้
5.1.1 ชางเกษตรทองถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เปาหมาย
จํานวน 25 ราย เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคที่ถูกตองในดานการใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตตนกําลังเกษตร
และเครื่องจักรกลการเกษตร เชน รถไถเดินตาม เครื่องตัดหญา เครื่องพนปุย เครื่องสูบน้ํา เปนตน ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรมชางเกษตรทองถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน คือ
เปนเกษตรกรที่เปนสมาชิกแปลงสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ หรือศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร (ศพก.) และเกษตรกร Young smart farmer หรือเกษตรกร Smart farmer หรือเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน หรือศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) หรือเปนผูที่มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง ใหเปนผูที่มี
ความสามารถดานการซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตร หลักสูตรการฝกอบรมอยางนอย ดังนี้
(1) การใชงานเครื่องยนตเกษตร
(2) การบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตรกอนและหลังการใชงาน
(3) การเลือกใชน้ํามันเครื่อง
(4) การจําแนก
และเลือกใชอะไหลแทจากบริษัทผูผลิต
ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรสามารถนําความรูไปปฏิบัติเพื่อลดคาใชจายในการซอมแซม
เครื่องจักรกลของตนเองได ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเรื่องการใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตรใหกับ
เกษตรกรขางเคียงได
เมื่อสํานักงานเกษตรจังหวัดดําเนินการถายทอดความรูเทคโนโลยีดานการเกษตร
เสร็จสิ้นครบตามเปาหมายแลว ขอใหสงรายชื่อเกษตรกรผูผานการถายทอดความรู ใหกรมสงเสริมการเกษตร
โดยสามารถติดตอวิทยากรจากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรม
เกษตรจังหวัดชัยนาท รอยเอ็ด หรือศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกําแพงเพชร ลพบุรี

-12เพชรบุรี หรือกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมการเกษตร หรือ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่
5.2 ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปรายงาน
ติดตาม นิเทศการดําเนินการโครงการฯ กิจกรรมตางๆ และที่ไดรับมอบหมาย
6. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ปริมาณ
งาน

ป 2563
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ป 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.สรางชางเกษตรทองถิ่นประจํา
แปลงใหญ
1.1 ชางเกษตรทองถิ่นหลักสูตร 25 ราย
พื้นฐาน 1.1 ชางเกษตรทองถิ่นหลักสูต
2. ติดตามนิเทศประเมินผลและ
1
สรุปผล
โครงการ

7. ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
ผลผลิต
(output)
ชางเกษตรทองถิ่น จํานวน 25 ราย มีความรู ทักษะทางเทคนิคเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหมที่
พรอมรองรับการบริการบํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องยนตเกษตรในทองถิ่น ใหแกเกษตรกรขางเคียงได
ผลลัพธ (Outcome)
มีชางเกษตรทองถิ่นที่สามารถใหคําแนะนําดานการใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตร ใหบริการ
ตรวจเช็ค/ซอมแซมเครื่องยนตเกษตรเบื้องตน ตรวจเช็ค/ซอมแซมใหญเครื่องยนตเกษตร ( Overhaul) แก
เกษตรกรในพื้นที่เพื่อลดคาใชจายในการซอมแซมเครื่องยนตเกษตรของเกษตรกร
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูดานการใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตร ตลอดจนพัฒนา
ทักษะการซอมแซมเครื่องยนตเกษตรแกเกษตรกรในทองถิ่น ลดคาใชจายในการซอมแซมเครื่องยนตเกษตร
รวมทั้งไดรับการถายทอดความรูดานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
จํานวน 25 ราย

-13เชิงคุณภาพ
1. มีชางเกษตรทองถิ่นที่สามารถใหคําแนะนําดานการใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตร
ใหบริการตรวจเช็ค/ซอมแซมเครื่องยนตเกษตรเบื้องตน ตรวจเช็ค/ซอมแซมใหญเครื่องยนตเกษตร (Overhaul)
แกเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ขางเคียง
2. ผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรในทองถิ่น และกลุมเกษตรกรทําการเกษตรแปลงใหญ
สามารถใชเครื่องจักรกลการเกษตรในการใหบริการไดถูกตอง ลดการสูญเสีย ลดตนทุนในการใหบริการ ทําให
เกษตรกรไดรับการบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นสงผลใหประสิทธิภาพการผลิตและไดรับผลตอบแทนสูงขึ้น
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ชางเกษตรทองถิ่นมีความรูทางเทคนิคเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหมที่พรอมรองรับการ
บริการซอมแซมดูแลเครื่องจักรกลการเกษตรในทองถิ่น
2. ผูเกี่ยวของในระบบการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ
ดานเทคนิคการใช และการบริหารจัดการธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน
10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต โทรศัพท/โทรสาร 0 7648 1466
1. ชื่อ นางสาววิไลวรรณ สีนา
ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
โทรศัพท 0-7648-1466
2. ชื่อ นายนพดล ภักดี
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท 08-8046-7036
E-mail : phangnga@doae.go.th

-144. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
1. ความสอดคลอง
1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเกษตร
- แผนแมบทยอย เกษตรปลอดภัย
1.3 แผนปฏิรูปประเทศ 1.4 แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา
2. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมสินคาเกษตรใหไดคุณภาพและมาตรฐานเปนนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณเนื่องจากปจจุบันผูบริโภคมีความหวงใยสุขภาพใหความสําคัญกับการเลือกซื้อสิ้นคาเกษตรที่มี
ความปลอดภัยไดคุณภาพและมาตรฐาน ในขณะเดียวกันการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศไดนํามาตรการ
ดานสุขอนามัยพืช (SPS) และความปลอดภัยดานอาหารมาเปนเงื่อนไขทางการคามากขึ้น อีกทั้งขณะนี้มีการ
รวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหมีการเคลื่อนยายสินคาเกษตรอยางมีเสรีมากขึ้น ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอการคาระหวางไทยกับประเทศอาเซียนดวยกันและกับประเทศอื่นๆ โดยประเทศไทยจําเปนตอง
พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเทากับมาตรฐานสากล เพื่อใหผลผลิตสินคาเกษตร
เปนที่นาเชื่อถือและยอมรับ ดวยการสงเสริมสนับสนุนเกษตรกรผูผลิตเขาสูระบบรับรองมาตรฐาน
GAP
ระดับฟารมมากขึ้น
กรมสงเสริมการเกษตร เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมี
ความรู ทักษะ และความชํานาญใหสามารถผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน จึงมีความจําเปนตอง
พัฒนาใหกระบวนการผลิตสินคาเกษตรตั้งแตตนทางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด
ทั้งในและตางประเทศ เกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพ
GAP เพิ่มขึ้น
ดวยการขับเคลื่อนสงเสริมสนับสนุนเกษตรกรผูผลิตพืชในแปลงใหญและพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการผลิตและ
การตลาดสินคาเกษตร ใหมีการพัฒนาระบบการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยทั้งผูผลิต ผูบริโภค และเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม ตลอดหวงโซอุปทาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 พัฒนาเกษตรกรใหมีความรูความเขาใจดานการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP
3 2.เกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน GAP เพิ่มมากขึ้น

-154. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ
4.1 เกษตรกรผูผลิตไมผล จํานวน 82 ราย 5 อําเภอ ดังนี้
ที่อยู
ชนิดแปลง
ชนิดพืช
ตําบล
อําเภอ

จังหวัด

เกษตรกร(ราย)

แปลงใหญ ป 2564
แปลงใหญ ป 2563
แปลงใหญ ป 2564
แปลงทั่วไป

มังคุด
ถ้ํา
ตะกั่วทุง
พังงา
10
มะพราว
พรุใน
เกาะยาว
พังงา
30
มังคุด
ลําภี
10
มังคุด/ทุเรียน ลําภี
5
พังงา
มังคุด
นาเตย
3
ทายเหมือง
มังคุด/ทุเรียน ทุงมะพราว
3
แปลงทั่วไป
มังคุด/ทุเรียน ปากอ
1
เมืองพังงา
มังคุด/ทุเรียน ตากแดด
5
พังงา
มังคุด/ทุเรียน บางเตย
3
มังคุด/ทุเรียน ทุงคาโงก
3
แปลงทั่วไป
มังคุด
บางวัน
คุระบุรี
พังงา
5
สมเขียวหวาน คุระ
พังงา
1
มังคุด
คุระ
พังงา
2
ทุเรียน
คุระ
พังงา
1
** เปาหมายอําเภอสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ตําบลได โดยไมกระทบเปาหมายรวมของอําเภอ
และไมเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ขอรับการรับรอง
4.2 คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเขารวมโครงการฯ ไดแก
1) เกษตรกรที่ยังไมเคยเขารับการอบรม เรื่อง
GAP
2) เกษตรกรรายเดิมที่ยังไมผานการประเมินแปลงเบื้องตน
3) เกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรที่อยูในขอบขายการตรวจรับรองของกรมวิชาการเกษตร (เนน พืชอาหาร
หรือพืชอุตสาหกรรมที่มีตลาดรับซื้อตองการสินคาที่ไดมาตรฐาน GAP)
4) พื้นที่ในการผลิต ตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ (มีเอกสารสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมาย หรือมีเอกสาร/หนังสือรับรอง)

-165. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน
5.1 พัฒนาเจาหนาที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP (สํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 5 ดําเนินการ)
5.1.1 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจาหนาที่เปนที่ปรึกษาเกษตรกรและเปนวิทยากร
ดานมาตรฐาน GAP
เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในระดับพื้นที่มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่เปน
ที่ปรึกษาเกษตรกรและสามารถถายทอดความรูตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ใหกับเกษตรกรเขาใจได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา/สํานักงานเกษตรอําเภอ เขารวมอบรมใน
รูปแบบปกติ (Onsite) หรือแบบ New Normal เชน การจัดอบรมแบบออนไลน ผาน ZOOM Google Meet
หรือโปรแกรมอื่นๆ หรือ แบงกลุมเปาหมายใหนอยลง เปนกลุมยอยกระจายการถายทอดความรู ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสม เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ ตามหลักสูตร “การพัฒนาเจาหนาที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและ
มาตรฐาน GAP” โดยเจาหนาที่เปาหมายหลัก ประกอบดวย ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ที่เปนผูรับผิดชอบการ
ดําเนินงานโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐาน GAP กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสู
มาตรฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือเปนเจาหนาที่นักวิชาการสงเสริมการเกษตรระดับตําบลที่ยังไมเคย
เขารับการอบรมพัฒนาความรูตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP มากอน เพื่อเตรียมความพรอมดาน
สงเสริมมาตรฐานสินคาเกษตรใหเจาหนาที่ใหม โดยเจาหนาที่ที่ผานการอบรมหลักสูตรดังกลาวแลวตองมี
ความรู พรอมปฏิบัติหนาที่เปนที่ปรึกษาเกษตรกรและสามารถเปนวิทยากรถายทอดความรูตามระบบมาตรฐาน
GAP และตรวจประเมินแปลงเบื้องตนใหกับเกษตรกรไดหากเปนเจาหนาที่ใหมสามารถเปนผูชวยเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบดําเนินงานโครงการหลักในพื้นที่ตอไปได (จํานวน 1 ครั้งๆ ละ 3 วัน) ทั้งนี้จังหวัดพังงา มีเปาหมาย
รวม 4 ราย
5.2 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP
5.2.1 กิจกรรมอบรมเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน จํานวน 82 ราย
(สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการ)
วัตถุประสงค
เพื่อใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจสามารถนําความรูไป
ปฏิบัติในการผลิตสินคาเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ได ดําเนินการดังนี้
1. สํานักงานเกษตรอําเภอ รับสมัครเกษตรกรตามเปาหมาย กรอกขอมูลในระบบ GAP
Online และสงใบสมัคร (F1) ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา เพื่อวางแผนการจัดอบรมและศึกษาดูงาน
2. สํานักงานอําเภอ และหรือรวมกับศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช) จัดทํา
แผนปฏิบัติงาน แจงสํานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อบรรทุกในระบบ E-project กรมสงเสริมการเกษตร ตําเนิน
การใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แลวดําเนินการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรเปาหมายซึ่งสามารถ
ดําเนินการในรูปแบบปกติ (Onsite) หรือแบบ New Normal เชน การจัดอบรมแบบออนไลน ผาน ZOOM

-17Google Meet หรือโปรแกรมอื่นๆ หรือ แบงกลุมเปาหมายใหนอยลง เปนกลุมยอยกระจายการถายทอด
ความรูไปยัง ศพก.และศูนยปฏิบัติการ ดําเนินการในลักษณะสถานีเรียนรูหรือนิทรรศการถาวร พรอมจัดศึกษา
ดูงานในแปลงตัวอยางหรือสถานประกอบการที่มีศักยภาพดานการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรหรือใช
วิธีการถายทอดสดเพื่อใหเห็นสภาพพื้นที่จริงในการเรียนรู/ดูงาน ขึ้นอยูกับความเหมาะสม ใหกับเกษตรกร
เปาหมายโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐาน GAP กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสู
มาตรฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเขาสูระบบคุณภาพและ
มาตรฐานสินคาเกษตร GAP” จํานวน 2 วัน
การรายงานผล เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแลว
ใหหนวยงานผูปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในระบบ E-project กรมสงเสริม
การเกษตรทันที เพื่อใหทันกับระบบการเรงรัดการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณตามแผนงานหลักของ
โครงการตอไป และทําการวิเคราะหจัดทําสรุปรายงานผลเสนอหัวหนาสวนราชการทราบตามระเบียบตอไป
สรุปผลงาน (output) ที่ไดจากกิจกรรม 5.2.1 คือ
1) อบรมเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐานGAP และศึกษาดูงาน 8( 2 ราย)
2) บันทึกขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ ขอมูลแปลง ในระบบ
GAP Online ภายในเดือนกุมภาพันธ 2565
3) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบe-project และแบบ กสก. ภายในไตรมาสที่ 3
5.2.2
กิจกรรมติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมินแปลงเบื้องตน จํานวน 82 ราย/แปลง
1. สํานักงานเกษตรอําเภอ โดยเจาหนาที่ที่ปรึกษาเกษตรกร จัดทําแผนออกติดตามให
คําปรึกษาแนะนําเกษตรกรและดําเนินการตรวจประเมินแปลงเบื้องตนใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ และ
จัดทําเอกสารสนับสนุนตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP ใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
จํานวน 2 ครั้ง เปนอยางนอย และใหทันฤดูกาลผลิตสินคาเกษตรแตละชนิด และสงแบบประเมินแปลง
ประกอบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการพรอมไฟลรูปถายทุกครั้ง 2 ครั้ง เปนอยางนอย และใหทัน
ฤดูกาลผลิตสินคาเกษตรแตละชนิด
สรุปผลงาน (output) ที่ไดจากกิจกรรม 5.2.2 คือ
1) ผลการประเมินแปลงเบื้องตน อยางนอย 2 ครั้ง/แปลง(82 ราย)
2) บันทึกขอมูลผลการตรวจประเมิน ในระบบGAP Online ภายในเดือนเมษายน 2565
3) ตรวจสอบความถูกตองใบสมัครเกษตรกรF1)( พรอมแนบเอกสารหลักฐาน สงใหสํานักงานเกษตรจังหวัดพังง
ภายในเดือน พฤษภาคม 2565 เพื่อดําเนินการประสานกรมวิชาการเกษตร ตรวจรับรองตอไป
3) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบe-project และแบบ กสก. ภายในไตรมาสที่ 3

-185.2.3 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินคาเกษตร
GAP ในขั้นตน
เพื่อเปนการพัฒนาตอยอดจากงานสงเสริมการผลิตตามมาตรฐาน
GAP โดยสํานักงาน
เกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานในระบบ
E-project กรมสงเสริม
การเกษตร ดําเนินการใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แลวจัดประชุมรับฟงความเห็นเพื่อใหทราบ
ความตองการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรหรือของกลุมเกษตรกรเพื่อใหตรงตามความตองการ
หรือใชโทรศัพท ไลน เพื่อสอบถามความตองการ โดยการสนับสนุนใหเนนในรูปแบบกลุมเกษตรกรมีการ
ดําเนินการรวมกัน แนวทางการสนับสนุนสามารถเปนการใหวัสดุและหรือการใหความรูทางวิชาการดาน
การตลาด การแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ ( packaging) แบรนด/โลโกสินคา การทํา QR-Code แนะนํา
ประชาสัมพันธสินคาเกษตร GAP ของกลุม ประสานเชื่อมโยงกับตลาดในขั้นตนได เปนตน โดยการสนับสนุน
สามารถกําหนดจุดรับวัสดุที่ชัดเจน แบงรอบ และจัดคิวหรือแบงกลุมเปาหมายจํานวนนอยในการใหความรูเปน
กลุมยอย ทั้งนี้ เกษตรกรเปาหมายทุกรายตองไดรับการสนับสนุนขางตนอยางนอย 1 เรื่อง ซึ่งเกษตรกรเปน
เปาหมายเดียวกันกับกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานฯ ในลําดับแรก
สรุปผลงาน (output) ที่ไดจากกิจกรรม 5.2.3 คือ
1) สนับสนุนวัสดุ/ความรูเกษตรกรตามความตองการของเกษตรกร อยางนอย 1 เรื่อง
2) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบe-project และแบบ กสก. ภายในไตรมาสที่ 3

-196. แผนปฏิบัติงาน

1. พัฒนาเจาหนาที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและ
มาตรฐาน GAP
1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจาหนาที่เปนที่
ปรึกษาเกษตรกร และเปนวิทยากรดานมาตรฐาน GAP
2. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินคาเกษตรสู
มาตรฐาน GAP
2.1 อบรมเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐาน GAP และ
ศึกษาดูงาน
2.2 ติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมิน
แปลงเบื้องตน
2.3 สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินคา
เกษตร GAP ในขั้นตน
3. พัฒนาขับเคลื่อนงานสงเสริมมาตรฐานสินคาเกษตร
GAP
3.1 ประชุมความรวมมือการรับรองแหลงผลิตสินคา
เกษตร GAP พืช ระหวางกรมสงเสริมการเกษตรกับกรม
วิชาการเกษตร (ระดับกรม)
3.2 ประชุมความรวมมือการรับรองแหลงผลิตสินคา
เกษตร GAP พืช ระหวางกรมสงเสริมการเกษตรกับกรม
วิชาการเกษตร (ระดับเขต)
4. เพิ่มประสิทธิภาพงานสงเสริมมาตรฐานสินคาเกษตร
GAP
4.1 นํารองงานสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรแบบมี
ระบบควบคุมภายในกลุมตามระบบ มาตรฐาน GAP's
Internal Control Systems: ICS
5. บริหารจัดการโครงการ
5.1 ประเมินสถานการณติดตามความกาวหนา ศึกษา
วิเคราะหสรุปผลการดําเนินงานโครงการ

ก.ย. 64

ส.ค. 64

ก.ค. 64

มิ.ย. 64

พ.ค. 64

เม.ย. 64

มี.ค. 64

ก.พ. 64

ม.ค. 64

ป 2564
ธ.ค. 63

พ.ย. 63

ต.ค. 63

ป 2563

-207. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
ผลผลิต (output)
เกษตรกรเปาหมาย จํานวน 82 ราย ไดรับการถายทอดความรูตามระบบมาตรฐาน GAP
ผลลัพธ (outcome)
เกษตรกรเปาหมาย รอยละ 70 สามารถนําความรูการผลิตสินคาเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ไป
ปฏิบัติในแปลง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : เกษตรกรเปาหมาย 82 ราย ไดรับการอบรมใหความรูตามระบบมาตรฐาน GAP
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเปาหมาย รอยละ 70 ผานการประเมินแปลงเบื้องตนพรอมที่จะยื่นขอ
การรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกษตรกรผูผลิตมีการผลิตสินคาเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ไดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลให
เกษตรกรผูผลิตมีการจัดการระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตอทั้งผูผลิต ผูบริโภค เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และเปนที่ตองการของตลาด
10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
กลุมเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
1. นางสาววิไลวรรณ สีนา ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
เบอรโทรศัพท : 076 481466
2. นางสาวพิไลลักษณ นนทวัฒน ตําแหนง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เบอรโทรศัพท : 096 223 2823

-21ภาคผนวก
1. พัฒนาเจาหนาที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP
1.1 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจาหนาที่เปนที่ปรึกษาเกษตรกรและเปนวิทยากรดานมาตรฐาน GAP
จํานวน 400 คน
ตารางที่ 1 รางหลักสูตร “การพัฒนาเจาหนาที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP”
เรื่อง
ระยะเวลา/รายละเอียดเพิ่มเติม วิทยากร/รูปแบบนําเสนอ
1. แนวทางการดําเนินงานโครงการ
1 ชั่วโมง
ผูแทนสํานักสงเสริมและจัดการสินคา
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคา
เกษตร กรมสงเสริมการเกษตร
เกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. บทบาทหนาที่ของที่ปรึกษา
1 ชั่วโมง
ผูแทนสํานักสงเสริมและจัดการสินคา
เกษตรกรตามระบบมาตรฐาน GAP
เกษตร กรมสงเสริมการเกษตร
3. หลักการเปนวิทยากรในการ
1 ชั่วโมง
ผูแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภายใน
ถายทอดความรูตามระบบมาตรฐาน
หนวยงานและ/หรือระหวางหนวยงาน
GAP การจัดการพันธุและศัตรูพืช
ที่เกี่ยวของ
4. หลักเกณฑและแนวทางการ
2 ชั่วโมง
วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร
ตรวจรับรองแปลงผลิตสินคาเกษตร
ในพื้นที่ (สวพ.เขต)
ตามระบบมาตรฐาน GAP (พืช)
5. แบบประเมินแปลงเบื้องตนเพื่อ
2 ชั่วโมง
แบงกลุม วิทยากรจาก
การปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมกับ
- ผูแทนจังหวัด/อําเภอ
พื้นที่แบบรายเดี่ยวและแบบกลุม
- ผูแทน สวพ.เขต/จังหวัด ในพื้นที่
6. ระบบ DOAE GAP Online
1 ชั่วโมง
- ผูแทนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบันทึกและแนวทางการปรับปรุง
และการสื่อสาร กสก.
- ผูแทนเจาหนาที่จังหวัด/อําเภอ
พัฒนา
7. การตรวจประเมินแปลงเบื้องตน
1 ชั่วโมง
เจาหนาที่เขต/จังหวัด/อําเภอ
และการสรุปผล
8. ฝกปฏิบัติการตรวจประเมินแปลง
6 ชั่วโมง
วิทยากรจาก สวพ.เขต/จังหวัด
เบื้องตน และการสรุปรายงานผล
ในพื้นที่
การตรวจแปลงเบื้องตน
9. ผลที่ไดจากการจัดอบรมและ
1 ชั่วโมง
แบงกลุมยอย นําเสนอผลโดย
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
- ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัด/
อําเภอ ในพื้นที่
หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาไดตามความเหมาะสมของพื้นที่

-222. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP
2.1 กิจกรรมอบรมเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน จํานวน 82 ราย
ตารางที่ 2 รางหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเขาสูระบบคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตร GAP”
เรื่อง
1. ชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการ

ระยะเวลา/รายละเอียดเพิ่มเติม วิทยากร/รูปแบบนําเสนอ
0.5 ชั่วโมง
ผูแ ทนสํานักงานเกษตรจังหวัด/
อําเภอในพื้นที่
2. แนวทางและแผนการปฏิบัติงาน 0.5 ชั่วโมง
ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัด/
กิจกรรม/โครงการของเจาหนาที่ที่
อําเภอในพื้นที่
ปรึกษาเกษตรกร
3. หลักเกณฑและแนวทางการ
2 ชั่วโมง
แบงกลุมยอย
ตรวจประเมินแปลงเบื้องตนและ
(ชนิดสินคาเกษตร ตามเปาหมาย - วิทยากร ผูแทนสํานักงานเกษตร
การตรวจรับรองของหนวย
ของแตละพื้นที่)
จังหวัด/อําเภอในพื้นที่
ตรวจสอบตามระบบมาตรฐาน GAP
- วิทยากร ผูแทนหนวยงานที่
เกี่ยวของในพื้นที่
4. การตลาดและการพัฒนาบรรจุ 1 ชั่วโมง
- วิทยากร ผูแทนสํานักงานเกษตร
ภัณฑเพื่อพัฒนาสินคา GAP
จังหวัด/อําเภอในพื้นที่
- วิทยากร ผูแทนหนวยงานที่
เกี่ยวของในพื้นที่
4. ศึกษาดูงานดานการผลิต
4 ชั่วโมง
แบงกลุมยอย
การตลาดสินคาเกษตร
GAP
-วิทยากร ผูแทนสํานักงานเกษตร
การจัดการพันธุและศัตรูพืช
จังหวัด/อําเภอในพื้นที่
- วิทยากร ผูแทนหนวยงานที่
เกี่ยวของในพื้นที่
5. ผลที่ไดจากการจัดอบรมและแนว 2 ชั่วโมง
แบงกลุมยอย นําเสนอผลโดย
ทางการพัฒนาหลักสูตรครั้งตอไป
- ตัวแทนเกษตรกร
- สอบถามความตองการในการ
- วิทยากร ผูแทนสํานักงานเกษตร
ไดรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนา
จังหวัด/อําเภอในพื้นที่
ผลิตภัณฑ
หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาไดตามความเหมาะสมของพื้นที่

-232.2 กิจกรรมติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมินแปลงเบื้องตน จํานวน 82 ราย/แปลง
ตารางที่ 3 ราง “แนวทางการออกติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมินแปลงเบื้องตน”
เรื่อง/ขั้นตอน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชวงดําเนินการ
1. จัดทําประเด็นการใหคําปรึกษา
2. จัดทําแผนออกใหคําปรึกษา
เกษตรกรเปาหมาย
3. ออกใหคําปรึกษาแนะนํา
เกษตรกรตามแผน
4. ติดตามและตรวจประเมินแปลง
เบื้องตน

ตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP
เดือนพฤศจิกายน 2564
ตามชนิดสินคาพืช ขึ้นอยูกับเปาหมายของ เดือนพฤศจิกายน 2564
แตละพื้นที่
เดือนพฤศจิกายน 2564 – พฤษภาคม 2565

เนนหนักในประเด็นที่เกษตรกร
มีปญหา/ดําเนินการไมสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานสินคาเกษตร GAP

5. สรุปผลและสงใบสมัครเกษตรกร
ใหหนวยตรวจสอบรับรอง
6. บันทึกขอมูลในระบบ DOAE
GAP Online

เดือนพฤศจิกายน 2564 – พฤษภาคม 2565
**อยางนอย 2 ครั้ง

เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2565
เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาไดตามความเหมาะสมของพื้นที่
2.3 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินคาเกษตร GAP ในขั้นตน จํานวน 82 ราย
ตารางที่ 4 ราง “แนวทางการสงเสริมสนับสนุนผลิตผลสินคาเกษตร GAP”
เรื่อง/ขั้นตอน
รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของกิจกรรม/
เนนเกษตรกรเปาหมายที่มีการรวมกลุม
โครงการ และคัดเลือกเกษตรกร
2. ประชุมรับฟงความเห็นและความตองการและ เนนกลุมเปาหมายเกษตรกรใหเปนเครือขาย
แนวทางการพัฒนาของเกษตรกรเปาหมาย
3. จัดทําแผนและดําเนินการใหการสนับสนุน
การสนับสนุนใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร
ตามความตองการของเกษตรกรเปาหมาย
และ/หรือของเกษตรกรกลุมเปาหมาย เชน องคความรู
วัสดุ อุปกรณดานการพัฒนาผลิตผลสินคาเกษตรของ
เกษตรกร เปนตน
4. ประเมินและสรุปผลเปนแนวทางการพัฒนา
ครั้งตอไป
หมายเหตุ คาใชจายสามารถถัวจายภายในกลุมและสามารถปรับรายละเอียดและเวลาไดตามความเหมาะสม
ของพื้นที่

-245. โครงการสงเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
กิจกรรมสงเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
1. ความสอดคลอง
1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเกษตร แผนแมบทยอย เกษตรปลอดภัย
1.3 แผนปฏิรูปประเทศ 1.4 แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา
2. หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตองอาศัยยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) เพื่อใหเกิด
ความยั่งยืน บรรลุตามวิสัยทัศนของประเทศที่วา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนา
แลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเกษตร
แผนแมบทยอยเกษตรกรปลอดภัย มุงเนนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและการรับรองความปลอดภัยใน
ระดับตางๆ สนับสนุนและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันใหมากขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาสนับสนุนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลด
ละ เลิกการใชสารเคมีที่เปนอันตราย เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ผลผลิตทางการเกษตรไมมีการปนเปอน
ของสารเคมีทางการเกษตรที่เปนอันตราย
ในการสงเสริมใหเกษตรกรผลิตสินคาเกษตรรูปแบบแปลงใหญ และผลักดันใหการผลผลิตเขาสูการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพสินคาเกษตรในประเภทตางๆ ไมวาจะเปนการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย จีเอพี
หรือเกษตรอินทรีย เพื่อเพิ่มความสามารถในการการแขงขันใหสูงขึ้น ผลักดันใหสินคาเกษตรมีมูลคาสูงขึ้นนั้น
ในกระบวนการผลิต พบปญหาเรื่องการเขาทาลายของศัตรูพืชอยางหลีกเลี่ยงไมได ไมวาจะเปนศัตรูพื้นประจํา
ถิ่นที่มีการระบาดเปนประจาหากไมมีการดูแลเอาใจใสที่ดี และศัตรูพืชอุบัติใหมที่สรางความเสียหายใหกับ
ผลผลิต เชน โรคใบดางมันสําปะหลัง หรือหนอนกระทูขาวโพดลาย เปนตน รวมความเสียหายปละไมต่ํากวา
หลายแสนไร มูลคาความเสียหายไมต่ํากวาหลายแสนลานบาทเชนกัน ซึ่งเมื่อเกษตรกรพบการระบาดของ
ศัตรูพืชก็จะหันไปพึ่งพาสารเคมีปองกันและกาจัดศัตรูพืชเพียงอยางเดียว เนื่องจากหาไดงาย ใชสะดวก มี
ประสิทธิภาพ (ในบางกรณี) และเห็นผลรวดเร็ว แตหากเกษตรกรละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนาการใชอยาง
เครงครัด ก็จะทาใหเกิดปญหาสารเคมีปนเปอนในผลผลิต จะเห็นไดจากรายงานของหนวยงานในกรมวิชาการ
เกษตรที่มีการสุมเก็บตัวอยางพืชจากแปลงเกษตรกร และสถานที่จําหนาย มาตรวจวิเคราะหสารเคมีทาง
การเกษตรตกคางในชวง 10 ปที่ผานมา พบสารเคมีตกคางในผลผลิตการเกษตรมากถึงรอยละ 22.32 ซึ่ง
นอกจากจะตกคางในผลผลิตแลว ตัวเกษตรกรผูใชก็อาจไดรับอันตรายจากการสะสมของสารเคมีในรางกาย
และสภาพแวดลอมก็ไดรับผลกระทบจากการตกคางของสารเคมีในดินและน้ําดวย ซึ่งหากจะจัดการศัตรูพืช
เหลานี้ใหไดผลควรตองใชหลายๆ วิธีรวมกันจึงจะมีประสิทธิภาพสามารถแกปญหาการระบาดศัตรูพืชได โดย

-25เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรและเกษตรกรตองรวมกันวางแผนการจัดการศัตรูพืชตลอดฤดูการปลูก โดยการ
ผสมผสานเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชหลายๆ วิธีเขาดวยกันใหมีผลกับศัตรูพืชชนิดนั้นๆ บริบทของพื้นที่ และ
บริบทของเกษตรกร เริ่มตั้งแตกอนเกิดการระบาดใชวิธีทางเขตกรรมเพื่อปองกันไมใหศัตรูพืชเขามาในพื้นที่
ตามดวยการสํารวจติดตามสถานการณศัตรูพืชอยางตอเนื่อง เมื่อเริ่มพบการระบาดใชการจัดการศัตรูพืชวิธีการ
ตางๆ เชน การใชวิธีกล วิธีฟสิกส ชีววิธี และเมื่อการระบาดเริ่มมีความรุนแรงก็อาจหลีกเลี่ยงไมไดที่ตองมีการ
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพื่อคุมครองผลผลิต แตควรเปนทางเลือกสุดทาย ใชใหนอยที่สุด ใชอยางถูกตองและ
ปลอดภัย และใชภายใตคําแนะนําที่ถูกตอง ทั้งนี้การจะเลือกใชวิธีการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีใดนั้น เกษตรกร
ตองรูจักศัตรูพืชที่กําลังเผชิญอยู และรูจักการออกแบบวิธีการใหเหมาะสม มีประสิทธิภาพกับศัตรูพืชนั้นๆ
ดังนั้น การสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูเรื่องการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสานจึงมีความจําเปน เพื่อให
เกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชไดโดยไมตองพึ่งพาแตสารเคมีเพียงอยางเดียว แตในสถานการณที่มีความ
จําเปนตองใชสารเคมี เกษตรกรก็สามารถใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไดอยางถูกตองและปลอดภัย เพื่อให
ผลผลิตมีความปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตรตกคาง และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการ
ยกระดับความปลอดภัยของสินคาเกษตรใหสูงขึ้น เพิ่มโอกาสการแขงขัน ทําใหมูลคาของผลิตเพิ่มขึ้นไดใน
อนาคต
3. วัตถุประสงค
3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถวางแผนและดําเนินการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสาน
ในพื้นที่พื้นที่สงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ และที่จะเขาสูการรับรองมาตรฐานดานความปลอดภัยใน
ระดับตางๆ
4. เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ
เกษตรกรที่ในพื้นที่สงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ และ/หรือที่จะเขาสูการรับรองมาตรฐานดาน
ความปลอดภัยในระดับตางๆ
5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ จึงกําหนดกิจกรรมประกอบดวย
5.1 สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรดําเนินการวางแผนและจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
5.2 ติดตาม กํากับดูแล และประเมินผล
5.3 การเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนและการดําเนินงานดานอารักขาพืช
โดยมีรายละเอียดวิธีการดําเนินงานดังนี้
5.1 สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรดําเนินวางแผนและจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
5.1.1 บริหารจัดการการถายทอดความรูการปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการใช
สารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ

-261) คัดเลือกเกษตรกรที่อยูในเปาหมายการสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ และ/หรือที่จะเขาสู
การรับรองมาตรฐานดานความปลอดภัยในระดับตางๆ ไดแก เกษตรปลอดภัย จีเอพี เกษตรอินทรีย เปนลําดับ
แรก จากนั้นจึงคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ที่พบการระบาดของศัตรูพืชและมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
ในปริมาณมากเปนลําดับถัดไป สําหรับเขารวมโครงการ และดําเนินการประเมินพฤติกรรมการใชสารเคมีของ
เกษตร (กอนเขารวมโครงการ) ผานระบบเฝาระวังการใชสารเคมีของเกษตรกร
2) บริหารจัดการการถายทอดความรูใหกับเกษตรกรโดยใชรูปแบบตางๆ เชน ถายทอดความรู แบบ
เผชิญหนา ถายทอดความรูแบบออนไลน จัดทาสถานีใหความรู จัดทําสื่อความรูสาหรับเกษตรกร หรือรูปแบบ
อื่นที่สามารถทําได โดยเนื้อหาความรูที่เกษตรกรจะตองไดขอใหเกี่ยวกับ การสํารวจติดตามสถานการณศัตรูพืช
การวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชที่สําคัญและพบเปนประจําในพื้นที่ วิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืช การผลิต
ปจจัยความคุมศัตรูพืช ที่ไมใชสารเคมี เชน ชีวภัณฑ สารสกัดธรรมชาติ การใชสารเคมีอยางถูกตองและ
ปลอดภัย และผลกระทบจากสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช เปนตน ทั้งนี้ สานักงานเกษตรจังหวัดและ
สํานักงานเกษตรอําเภอจะตองวิเคราะหปญหาดานการจัดการศัตรูพืชที่แทจริงของเกษตรกรกอน แลวจึงเลือก
หรือออกแบบวิธีการการถายทอดความรูที่สอดคลองกับการแกปญหาที่แทจริง เหมาะสมกับสถานการณ บริบท
ของพื้นที่ และเหมาะสมกับเกษตรกร
3) หลังจากดําเนินการถายทอดความรูใหเกษตรกรแลวเสร็จ ดําเนินการประเมินพฤติกรรมการใช
สารเคมีของเกษตร (หลังเขารวมโครงการ) ผานระบบเฝาระวังการใชสารเคมีของเกษตรกร
งบประมาณ เปนคาใชจายสําหรับการบริหารจัดการการถายทอดความรูรูปแบบตางๆ ที่จังหวัด
พิจารณาแลววาเหมาะสมและเปนไปตามวัตถุประสงคของกิจกรรม รวมถึงคาใชจายในการติดตามประเมินผล
ความรูเกษตรกร
5.1.2 สนับสนุนใหเกษตรกรดําเนินการปองกันและกําจัดศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสาน โดยเมื่อเกษตรกร
ไดรับความรูตามขอ 5.1.1 แลว สํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอรวมเปนพี่เลี้ยงใหกับ
เกษตรกรในการวางแผนการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับพืชปลูกและศัตรูพืชที่เปนปญหาของเกษตรกร ตั้งแต
การปองกันการระบาด การสํารวจติดตามสถานการณ การควบคุมโดยใชวิธีการตางๆ ที่เหมาะสม เปนไปได
และเปนวิธีการที่ทําใหผลผลิต มีความปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตรตกคาง และดําเนินการจัดหา
ปจจัยสําหรับควบคุมศัตรูพืชที่จําเปนใหกับเกษตรกร ซึ่งหากจําเปนตองใชชีวภัณฑ เชน เชื้อจุลินทรีย แมลง
ศัตรูธรรมชาติ หรือสารสกัดธรรมชาติ สามารถใหเกษตรกรรวมกลุมกันผลิต โดยสามารถจัดทําแผนความ
ตองการขอรับการสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย และพอแมพันธุศัตรูธรรมชาติ รวมถึงชีวภัณฑชนิดตางๆ ที่
จําเปนตองใชแตเกษตรกรยังไมสามารถผลิตเองได ไปยังศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชที่
รับผิดชอบเพื่อขอรับการสนับสนุนไดตอไป
งบประมาณ เปนคาใชจายสาหรับจัดซื้อจัดหาวัสดุที่เกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมของเกษตรกร เชน
วัสดุสาหรับสํารวจติดตามสถานการณศัตรูพืช วัสดุสําหรับผลิตปจจัยควบคุมศัตรูพืช คาขนสงวัสดุ คาใชจาย

-27ของเจาหนาที่สําหรับการติดตามกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
กิจกรรม
5.2 ติดตาม กํากับดูแล และประเมินผล
5.2.1 ประเมินผลสารเคมีทางการเกษตรตกคางในผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร
1) กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย ดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาชุดน้ํายาตรวจวิเคราะห
สารเคมีทางการเกษตรตกคางในผลผลิตการเกษตรสงใหสํานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อนําไปตรวจหาสารเคมี
ทางการเกษตรตกคางในผลผลิตของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
2) สํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตการเกษตรของ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการอยางนอย 1 ครั้ง กอนเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อประเมินระดับความปลอดภัยของ
ผลผลิตการเกษตร ที่ผลิตโดยเกษตรกรที่เขารวมโครงการ และรายงานผลการตรวจวิเคราะหสารเคมีทาง
การเกษตรตกคางในผลผลิตของเกษตรกร ผานระบบสารสนเทศขอมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุย
งบประมาณ เปนคาใชจายสําหรับจัดซื้อ/จัดหา วัสดุ อุปกรณ และชุดน้ํายาตรวจวิเคราะหสารเคมี
ตกคางในผลผลิตการเกษตร และวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะหสารเคมีทางการเกษตร
ตกคางในผลผลิตการเกษตร คาใชจายสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินกิจกรรม
6. แผนปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงาน
ป 2564
ป 2565
ก.ย. 65

ส.ค. 65

ก.ค. 65

มิ.ย. 65

พ.ค. 65

เม.ย. 65

มี.ค. 65

ก.พ. 65

ม.ค. 65

ธ.ค. 64

2.1 ประเมินผลสารเคมีทางการเกษตรตกคางในผลผลิต
การเกษตรของเกษตรกร
1) สนับสนุนการดําเนินการตรวจวิเคราะหสารตกคางในผลผลิต
การเกษตร

พ.ย. 64

1. สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรดําเนินการวางแผนและจัดการ
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
1.1 บริหารจัดการการถายทอดความรู การปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการใชสารเคมีอยางถูกตองและ
ปลอดภัย
1.2 สนับสนุนใหเกษตรกรดําเนินการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
ดวยวิธีผสมผสาน
2. ติดตาม กํากับดูแล และประเมินผล

ต.ค. 64

กิจกรรม/ขั้นตอน

-287. ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
8.1 ผลผลิต (Output)
8.1.1 เกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสาน
8.1.2 พื้นที่การเกษตรไดรับการสนับสนุนใหมีการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสาน
8.2 ผลลัพธ (Outcome)
8.2.1 เกษตรกรนําวิธีการการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสานไปปฏิบัติ
8.2.2 ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตรตกคาง
8.3 ตัวชี้วัด
8.3.1 เชิงปริมาณ
1) เกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพไมนอยกวา 75 ราย
2) พื้นที่ทําการเกษตรไมนอยกวา 150 ไร ไดรับการสนับสนุนการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสาน
8.3.2 เชิงคุณภาพ
1) จํานวนเกษตรกรไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย นําวิธีการจัดการศัตรูพืชดวยวิธี
ผสมผสานไปปฏิบัติ
2) จํานวนผลผลิตทางการเกษตรไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนผลผลิตที่ตรวจ มีความ
ปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตรตกคาง

-299. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ผลิตสินคาเกษตรของตนดวยวิธีผสมผสานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ และบริบทของพื้นที่ โดยอาศัยการควบคุมศัตรูพืชหลายๆ วิธีรวมกัน
ผลักดันใหเกิดการ ลด ละ หรือเลิกใชสารเคมีทางการเกษตร เกิดเปนการเกษตรที่มีความปลอดภัยทั้ง
กระบวนการผลิต สงผลใหผลผลิตไมมีการตกคางจากสารเคมีทางการเกษตร จึงมีความปลอดภัย ถือเปนการ
ยกระดับความปลอดภัยของสินคาเกษตรใหสูงขึ้น เพิ่มโอกาสการแขงขัน เปดโอกาสการเขาการสูตลาดเฉพาะ
สงผลใหผลผลิตมีมูลคาเพิ่มขึ้น ตลอดจนลดความเสี่ยงใหกับเกษตรกรที่จะไดรับอันตรายจากสารเคมีทาง
การเกษตร และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในอนาคต
10. หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ
กลุมอารักขาพืช
1. ชื่อ นายกวีพจน มัชฉากิจ
ตําแหนง หัวหนากลุมอารักขาพืช
โทรศัพท 0 7648 1466
E-mail: phangnga@doae.go.th
2. ชื่อ นายกันตธีร สิริเวชพันธุ
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท 0 7648 1466
E-mail: phangnga@doae.go.th

-306. โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร
จังหวัดพังงา
1. ความสอดคลอง
1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเกษตร
- แผนแมบทยอย เกษตรชีวภาพ
1.3 แผนปฏิรูปประเทศ 1.4 แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา
2. หลักการและเหตุผล
พืชสมุนไพรเปนพืชที่ใหประโยชนหลากหลายทั้งในการน ามาประกอบอาหาร เครื่องดื่ม
รวมถึงการนําไปใชในการดูแลสุขภาพ เปนสวนประกอบของยารักษาโรค ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เวชสําอาง
สารปองกันกําจัดศัตรูพืช ยาสัตว รวมทั้งใชในธุรกิจประเภทบริการ เชน การนวดและสปา ซึ่งในปจจุบันความ
ตองการใชสมุนไพรมีเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง จากกระแสการบริโภคที่มีความตองการในการใชสมุนไพรเพื่อ
เสริมสรางและดูแลสุขภาพของประชาชน กอใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรในรูปแบบตางๆ เพื่ตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค และสรางความหลากหลายในการใชประโยชนจากสมุนไพร สิ่งเหลานี้สงผลให
สมุนไพรถูกนําไปใชในอุตสาหกรรม หลายประเภท ทําใหเกิดความตองการใชสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น พืชสมุนไพร
จึงเริ่มมีความสําคัญในระดับเศรษฐกิจ แตสถานการณการผลิตพืชสมุนไพรในปจจุบันประสบปญหาการขาด
แคลนวัตถุดิบสมุนไพร หรือวัตถุดิบยังไมไดมาตรฐานที่ตรงตามความตองการของตลาด
ปญหาสําคัญในภาคการผลิตของเกษตรกรที่สงผลตอการพัฒนาสมุนไพรไทยคือ เกษตรกร
ผูผลิตพืชสมุนไพรสวนมากยังขาดความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ตั้งแตการปลูก การดูแล
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป รวมถึงยังขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองในการปฏิบัติตามระบบ
รับรองมาตรฐานตาง ๆ ท าใหผลผลิตยังมีคุณภาพไมตรงตามที่ตลาดตองการ กรมสงเสริมการเกษตรจึงตอง
สงเสริมใหเกษตรกรผูผลิตพืชสมุนไพรมีการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรของตนเอง
สามารถใชกระบวนการที่มีคุณภาพท าใหผลผลิตที่ไดสอดคลองกับความตองการของตลาด สามารถสราง
มูลคาเพิ่มใหกับผลผลิต รวมถึงสามารถหาชองทางการตลาด เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในอาชีพตอไป

-313. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อพัฒนาความรูแกเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ใหมีความพรอมในการถายทอดความรู
สูเกษตรกร ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร
3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรใหสามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคลอง
กับความตองการของตลาด
3.3 เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเกิดการรวมกลุมผูผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือขายการผลิต
และการตลาดได
3.4 เพื่อสงเสริมใหเกิดจุดรวบรวม และขยายพันธุพืชสมุนไพรพันธุดี
4. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ
เปาหมาย : จังหวัดพังงา เกษตรกร 30 ราย
พื้นที่ดําเนินการ : อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
5.1 พัฒนาความรูและศักยภาพของเจาหนาที่สวนภูมิภาค
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูและ
ศักยภาพเจาหนาที่สวนภูมิภาคดานการสงเสริมการผลิตพืชสมุนไพร
5.2 พัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกร
5.2.1 กิจกรรมบริหารจัดการถายทอดความรูดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร
เปาหมาย : เกษตรกรหรือองคกรเกษตรกรผูปลูกสมุนไพร 30 ราย
งบประมาณ : 16,500 บาท (งวดที่ 1)
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาความรูและศักยภาพเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนผูปลูกสมุนไพรใหสามารถบริหาร
จัดการ การผลิตพืชสมุนไพรไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลผลิตไดคุณภาพตามมาตรฐาน
แนวทางการดําเนินงาน
สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้
1) คัดเลือกเกษตรกร หรือกลุมเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน หรือองคกรเกษตรกรอื่นๆ
ที่เปนผูปลูกพืชสมุนไพรที่มีความพรอม ตองการพัฒนาศักยภาพการปลูกสมุนไพร เปาหมายจังหวัดละ 30 ราย
**ทั้งนี้ เกษตรกรหรือองคกรเกษตรกรที่รวมโครงการตองไมใชกลุมเปาหมายเดียวกันกับแปลง
ใหญ
2) จัดทําขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการเปนรายบุคคล ตามแบบ กสพ. 1
เมื่อดําเนินการตามขอ 1-2 แลวสํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้

-323) จัดเวที วิเคราะหศักยภาพพื้นที่ พืชสมุนไพร ปจจัยแวดลอมอื่น ๆ ทําแผน และกําหนด
เปาหมายการสงเสริมการปลูก การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน และรายงานตามแบบ กสพ. 2
4) จัดกระบวนการเรียนรูเทคโนโลยีการผลิต มาตรฐาน GAP มาตรฐานคุณภาพอื่น ๆ การ
พัฒนาคุณภาพผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวอยางมีคุณภาพ และรายงานตามแบบ กสพ. 2
5.2.2 กิจกรรมจัดทําจุดเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร
เปาหมาย : เกษตรกรหรือองคกรเกษตรกรผูปลูกสมุนไพร 1 จุด
งบประมาณ 50,000 บาท (งวดที่ 1= 30,000 บาท งวดที่ 2 = 20,000 บาท)
วัตถุประสงค
เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหได
มาตรฐานตามความตองการของตลาด
แนวทางการดําเนินงาน
สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้
1) คัดเลือกพื้นที่ที่จะจัดทําจุดเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร โดยเกษตรกรเจาของ
พื้นที่ตองมีความสมัครใจ พรอมที่จะเสียสละ สามารถถายทอดองคความรูและขยายผลความสําเร็จตอไปยัง
เกษตรกรรายอื่นไดเปนอยางดี
2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับจุดเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เชน จัดทํา
ปายจุดเรียนรู ชุดนิทรรศการ (องคความรูดีเดนของเกษตรกร/เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับพืชสมุนไพรชนิด
นั้น ๆ) สนับสนุนวัสดุสาธิตของจุดเรียนรูปรับปรุงแปลงเรียนรู เพื่อใหเหมาะสมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางเกษตรกร และรายงานตามแบบ กสพ. 3
หมายเหตุ : พืชสมุนไพรที่ควรพิจารณาเขารวมโครงการ ตามความเหมาะสมของพื้นที่
1. พืชสมุนไพร Product Champion 12 ชนิดที่กรมการแพทยแเผนไทยและการแพทยทางเลือก
กําหนด ไดแกขมิ้นชัน กระชายดํา ไพล บัวบก มะขามปอม ฟาทะลายโจร วานหางจระเข หญาหวาน กระเจี๊ยบ
แดง กวาวเครือขาว กระชาย และพริก
2. พืชสมุนไพรอื่น ๆ เชน กระวาน ขาเหลือง คําฝอย ตะไครหอม บุก พริกไทย วานชักมดลูก ดีปลี
บอระเพ็ด พญายอ เพชรสังฆาต มะแวงเครือ มะแวงตน ขมิ้นออย จันทรเทศ พลู ชะเอมเทศ มะขามแขก
สมแขก มะแขวน เจียวกูหลาน ชะพลู เสลดพังพอน มะระขี้นก อัญชัน รางจืด เจตมูลเพลิง ยานาง สมอไทย
สมอพิเภก ฝาง มะคําดีควาย สมปอย อบเชย วานิลลา มะคําดีควาย เปนตน
3. พืชสมุนไพรหายาก หรือเสี่ยงตอการสูญพันธุ เชน ถั่วดินโคก เทพทาโร มะตูมนิ่ม มะหาด เรว
หัวรอยรู กระทุมนา ขันทองพยาบาท จุกโรหินี ชะเอมไทย ชิงซี่ ตับเตา นางแยมปา ปลาไหลเผือก พังคี
มะคังแดง สะคาน สารภีปา อบเชยไทย เฉียงพรานางรอ เถาเอ็นออน เปราะหอม เปนตน

-336. แผนปฏิบัติงาน

แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา
โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร
กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร
1. พัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกรดานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
1.1 บริหารจัดการถายทอดความรูดานการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสมุนไพร
- คัดเลือกเกษตรกร/จัดทําขอมูลเกษตรกรรายบุคคล
- จัดเวที วิเคราะหศักยภาพพื้นที่
- จัดกระบวนการเรียนรู
1.2 จัดทําจุดเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพผูปลูกสมุนไพร

7. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
ผลผลิต
(output)
1) เกษตรกร จํานวน 30 ราย ไดรับความรูการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพการผลิตพืช
สมุนไพร
2) มีการรวมกลุมเกษตรกรผูผลิตสมุนไพร จํานวน 1 กลุม
3) มีจุดเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร จํานวน 1 จุด
ผลลัพธ

(outcome)
เกษตรกรที่เขารวมโครงการสามารถผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพและวัตถุดิบไดมาตรฐานเดียวกัน
เกิดการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงเครือขายการผลิตการตลาด จุดเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกร และผูสนใจทั่วไปได

ก.ย. 64

ส.ค. 64

ก.ค. 64

มิ.ย. 64

พ.ค. 64

เม.ย. 64

มี.ค. 64

ก.พ. 64

ม.ค. 64

ป 2564
ธ.ค. 63

พ.ย. 63

ต.ค. 63

ป 2563

-34ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) เกษตรกรที่เขารวมโครงการ จํานวน 30 ราย ไดรับความรูเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต พืชสมุนไพร
2) เกิดกลุมเกษตรกรผูผลิตสมุนไพร จังหวัดละ 1 กลุม
3) มีจุดเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จํานวน 1 จุด
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในโครงการฯ สามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตไดมาตรฐาน ตรงตามความ
ตองการของตลาด สามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตได มีการรวมกลุมผลิต สามารถเชื่อมโยงการผลิตการตลาดได
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความรูความเขาใจในเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรและ
สามารถนําไปถายทอดตอไปได
2) เกษตรกรมีองคความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรใหมีคุณภาพ สามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง
3) การรวมกลุมของเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงเครือขายการผลิตการตลาดได
4) มีจุดเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพ
10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
กลุมเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
1. นางสาววิไลวรรณ สีนา ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
เบอรโทรศัพท : 076 481466
2. นางสาวพิไลลักษณ นนทวัฒน ตําแหนง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เบอรโทรศัพท
: 096 223 2823

-357. โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย
1. ความสอดคลอง
1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเกษตร
- แผนแมบทยอย เกษตรชีวภาพ
1.3 แผนปฏิรูประเทศ 1.4 แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา
2. หลักการและเหตุผล
เกษตรอินทรียเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ตองเรงขับเคลื่อน
การดําเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อปรับทิศทางการผลิตของภาคเกษตรใหสอดรับกับสถานการณ
โลก ปจจุบันประชากรโลกไดตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยดานอาหาร กระบวนการผลิตที่เปน
มิตร ตอสิ่งแวดลอม และสวัสดิภาพของผูผลิต การผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรียเปนทางเลือกหนึ่งของ
เกษตรกรในการผลิตสินคาเกษตรดวยหลักธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใชปจจัยการผลิตจากการสังเคราะห ไมใช
สารเคมี ปุยเคมี ฮอรโมนสังเคราะห และไมใชพืชที่มีการดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) มีการจัดการผลผลิต และ
แปรรูปเพื่อรักษาสภาพและคุณภาพเกษตรอินทรียในทุกขั้นตอน ในปจจุบันตลาดมีความตองการสินคาเกษตร
อินทรียมากขึ้น เกิดกระแสความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงโรคภัยไขเจ็บตางๆ โดยหันมาบริโภค
สินคา ที่ปลอดภัยไมมีสารเคมีปนเปอน สงผลใหสินคาเกษตรอินทรียไมเพียงพอ ตอความตองการบริโภคสินคา
เกษตรอินทรีย การขยายพื้นที่การผลิต การเพิ่มจํานวนเกษตรกร เปนไปไดชา เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญมี
ความเคยชิน กับการผลิตสินคาเกษตรแบบใชสารเคมี และปุยเคมีทั่วไป ดังนั้นแนวทางที่จะแกไขปญหา
ดังกลาว และจะนําพาเกษตรกรไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรมีการสงเสริมการผลิตในระบบเกษตรอินทรียใหมี
ประสิทธิภาพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
กรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมีความรู
และทักษะในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ใหมีคุณภาพ ปลอดภัยและไดมาตรฐาน จะทําใหมีอาหาร ที่
ปลอดภัยตอผูบริโภค ดูแลสุขภาพของเกษตรกรผูผลิต รักษาสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการผลิต
สินคาเกษตรอินทรียขึ้น เพื่อพัฒนาเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรใหมีความรูดานเกษตรอินทรียในเชิงลึกเพื่อเปน
วิทยากรหลักในการถายทอดความรูแกเกษตรกรไดอยางถูกตอง มีการอบรมใหความรูแกเกษตรกรเขาสูระยะ
ปรับเปลี่ยนและเขาสูการรับรองตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย โดยเนนในพื้นที่มีการบูรณาการบริหาร
จัดการสินคาเกษตรในแปลงใหญ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
, Young
Smart Farmer, Smart Farmer และเกษตรกรที่มีความตองการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ในพื้นที่ 77 จังหวัด
ทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรียแบบบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งจะสงผลให
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อินทรีย ใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีภูมิคุมกัน เกิดความเขมแข็ง ตนทุนการผลิต
ลดลง มีแหลงเรียนรูดานเกษตรอินทรีย สินคามีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย มีตลาดและชองทาง ใน
การจําหนายผลผลิตมากขึ้น เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพ และสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางการเกษตรอยางสมดุลและยั่งยืน
3. วัตถุประสงค
3.1 พัฒนาเกษตรกรใหมีความรูดานการผลิตและกระบวนการจัดการสินคาเกษตรอินทรียบนพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา
3.2 เกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียเพิ่มมากขึ้น และสามารถบริหารจัดการทรัพยากร
ทางการเกษตรอยางสมดุลและยั่งยืน
4. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ
เกษตรกรผูผลิตพืชอาหาร (ยกเวนขาว) จํานวน 10 ราย
4.1 เกษตรกรทั่วไป ที่มีความตองการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน
5.1 อบรมเกษตรกรเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย (รายใหม) จํานวน 10 ราย โดยสํานักงานเกษตร
จังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมสงเสริมการเกษตร
ดําเนินการใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แลวดําเนินการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรเปาหมาย
จานวน 1 ครั้ง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเกษตรกรเห็นความสําคัญของการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
รายละเอียดตามหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย” และตารางเปาหมายโครงการ
สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ป 2565 ที่แนบ ทั้งนี้ หนวยงานผูปฏิบัติสามารถดําเนินการถายทอด
ความรูแบบออนไลนผาน ZOOM Google Meet หรือโปรแกรมอื่น ๆ หรือแบงกลุมเปาหมาย ใหนอยลงเปน
กลุมยอย โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่
การรายงานผล เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแลวใหหนวยงาน ผู
ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในระบบ E-project กรมสงเสริมการเกษตรทันที
พรอมจัดทํารายชื่อเกษตรกรตามแบบฟอรมรายชื่อผูเขารับการอบรมโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
อินทรีย ป 2565 และจัดทําสรุปรายงานผลเสนอหัวหนาสวนราชการทราบตามระเบียบตอไป
5.2 อบรมเกษตรกรเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย และศึกษาดูงาน (รายเดิม ป 2564) จํานวน 10
ราย โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project
กรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แลวดําเนินการจัดอบรมพัฒนา
เกษตรกรเปาหมายโดยเนนหนักใหกับเกษตรกรที่ผานการอบรมเมื่อ ป 2564 เพื่อผลักดันใหเกษตรกรไดรับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย และจัดการศึกษาดูงานในแหลงที่ประสบความสําเร็จ เพื่อจูงใจใหเกษตรกร
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เกษตรกรเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย” และตารางเปาหมายโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ป
2565 ที่แนบ ทั้งนี้ หนวยงานผูปฏิบัติสามารถดําเนินการถายทอดความรูแบบออนไลนผาน ZOOM Google
Meet หรือโปรแกรมอื่นๆ ถายทอดสดเพื่อใหเห็นสภาพพื้นที่จริงในการเรียนรู/ดูงาน แบงกลุมเปาหมายให
นอยลง เปนกลุมยอย โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่
การรายงานผล เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแลวใหหนวยงานผูปฏิบัติ
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในระบบ E-project กรมสงเสริมการเกษตรทันที
พรอมทั้งจัดทํารายชื่อเกษตรกรตามแบบฟอรมรายชื่อผูเขารับการอบรมโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
อินทรีย ป 2565 และจัดทําสรุปรายงานผลเสนอหัวหนาสวนราชการทราบตามระเบียบตอไป
5.3 ติดตาม ใหคําปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องตน จํานวน 10 แปลง โดยสํานักงานเกษตร
จังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมสงเสริมการเกษตร
ดําเนินการใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แลวจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของ ทําการนัดหมาย
เกษตรกรเปาหมายครบทุกราย ซึ่งเกษตรกรเปนเปาหมายเดียวกับกิจกรรมที่ 5.1 และ 5.2 รวม 2 ครั้ง ไดแก
การติดตามใหคําปรึกษาแนะนําเกษตรกรตามฤดูกาลผลิตพืชในแตละชนิดอยางตอเนื่อง และเนนหนักใน
ประเด็นที่เกษตรกรยังตองปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย จํานวน 1 ครั้ง
และตรวจประเมินแปลงเบื้องตนใหกับเกษตรกรเปาหมายของโครงการ จํานวน 1 ครั้ง ทั้งนี้ หนวยงานผูปฏิบัติ
สามารถดําเนินการติดตาม ใหคําปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องตน โดยใชโทรศัพท ไลน เพื่อติดตามสอบถาม
และแกไขปญหาเบื้องตน และการตรวจประเมินแปลงเบื้องตนแบบออนไลน โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดตาม
ความเหมาะสมของแตละพื้นที่
การรายงานผล เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแลวใหหนวยงานผูปฏิบัติ
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในระบบ E-project กรมสงเสริมการเกษตรทันที
พรอมทั้งจัดทําแบบสรุปผลการประเมินแปลงเบื้องตน และสรุปรายงานผลเสนอหัวหนาสวนราชการทราบ ตาม
ระเบียบตอไป
5.4 สนับสนุนปจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย จํานวน 1 0 แปลง โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/
สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมสงเสริมการเกษตร ดาเนิน
การใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แลวดําเนินการจัดประชุมรับฟงความเห็นเพื่อใหทราบความ
ตองการและความจําเปนของเกษตรกร โดยการสนับสนุนปจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย เชน ปุยอินทรีย สารชีว
ภัณฑ เมล็ดพันธุ และทอนพันธุอินทรีย เปนตน ซึ่งเกษตรกรเปนเปาหมายเดียวกับกิจกรรมที่ 5.1 5.2 และ 5.3
ทั้งนี้ หนวยงานผูปฏิบัติสามารถดําเนินการจัดประชุมรับฟงความเห็นของเกษตรกรแบบออนไลนผาน ZOOM
Google Meet หรือโปรแกรมอื่นๆ แบงกลุมเปาหมายใหนอยลงเปนกลุมยอย ใชโทรศัพท ไลน ในการสอบถาม
ความตองการ กําหนดจุดแจกปจจัยการผลิตที่ชัดเจน แบงรอบ และจัดคิว โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสมของแตละพื้นที่
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รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในระบบ E-project กรมสงเสริมการเกษตรทันที และ
สรุปรายงานผลเสนอหัวหนาสวนราชการทราบตามระเบียบตอไป
6. แผนปฏิบัติงาน

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

แผนปฏิบัติงาน
ป 2564
ป 2565

1. อบรมเกษตรกรเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย (รายใหม
2. อบรมเกษตรกรเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย และ
ศึกษาดูงาน (รายเดิม ป 2564)
3. ติดตาม ใหคาปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องตน
4. สนับสนุนปจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย
7. ระยะเวลา
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
8.1 ผลผลิต (output)
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ จํานวน 10 ราย ไดรับการถายทอดความรูดานการผลิตและกระบวนการ
จัดการสินคาเกษตรอินทรียบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา
8.2 ผลลัพธ (outcome)
เกษตรกรผูเขารวมโครงการ รอยละ 50 ผานการประเมินแปลงเบื้องตน และเขาสูกระบวนการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย
8.3 ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ เกษตรกรผูเขารวมโครงการ จํานวน 5,000 ราย ไดรับการอบรมดานการผลิตและ
กระบวนการจัดการสินคาเกษตรอินทรีย
เชิงคุณภาพ เกษตรกรผูเขารวมโครงการ รอยละ 50 ผานการประเมินแปลงเบื้องตน

-399. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกษตรกรในพื้นที่เปาหมายมีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชในการผลิต
เกษตรอินทรีย ใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีภูมิคุมกัน เกิดความเขมแข็งมากขึ้น
พื้นที่เกษตรอินทรียเพิ่มมากขึ้น ตนทุนการผลิตลดลง มีแหลงเรียนรูดานเกษตรอินทรีย สินคามีคุณภาพตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย มีตลาดและชองทางในการจาหนายผลผลิตมากขึ้น ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น มี
ความมั่นคงในอาชีพ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอยางสมดุลและยั่งยืน
10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
กลุมอารักขาพืช
1. ชื่อ นายกวีพจน มัชฉากิจ
ตําแหนง หัวหนากลุมอารักขาพืช
โทรศัพท 0 7648 1466
E-mail: phangnga@doae.go.th
2. ชื่อ นายกันตธีร สิริเวชพันธุ
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท 0 7648 1466
E-mail: phangnga@doae.go.th

-40ภาคผนวก
1. รางหลักสูตร “หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย”
หัวขอวิชา
ระยะเวลา เทคนิคการนําเสนอ
ที่มาของวิทยากร
1. แนวทางการผลิตเกษตร
1 ชั่วโมง
บรรยาย และจัดกระบวนการ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
อินทรีย
เรียนรูแบบมีสวนรวม
2. มาตรฐานเกษตรอินทรียและ 1 - 2
บรรยาย และจัดกระบวนการ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
การตรวจประเมินแปลง
ชั่วโมง
เรียนรูแบบมีสวนรวม
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เบื้องตน
3. เทคโนโลยีการผลิตและ
1 ชั่วโมง
บรรยาย และจัดกระบวนการ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ปจจัยการผลิตที่ใชในการทํา
เรียนรูแบบมีสวนรวม
เกษตรอินทรีย
4. การผลิตสารชีวภัณฑที่ใชใน 1. 5 - 2 บรรยาย และฝกปฏิบัติ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
การทําเกษตรอินทรีย
ชั่วโมง
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. ทัศนศึกษา ดูงาน
1.5 ชั่วโมง จัดกระบวนการเรียนรูแบบมี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
สวนรวม
และเอกชน
หมายเหตุ: หัวขอวิชาและระยะเวลา สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่

-418. โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
(จังหวัดพังงา)
1. ความเชื่อมโยง
1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเกษตร
- แผนแมบทยอย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
1.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ
1.4 แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา
2. หลักการและเหตุผล
ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ เปนการดําเนินงานซึ่งเนนการรวมกลุมของเกษตรกรรายยอย
ในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดตนทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต โดยเนนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนําการผลิต
นําไปสูการจัดการสินคาเกษตรสูสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน สรางเสถียรภาพของราคาสินคาเกษตรไดอยาง
มั่นคงในอนาคต ตามแผนปฏิรูปการเกษตร โดยเกษตรกรยังคงเปนเจาของพื้นที่และรวมกันดําเนินการบริหารจัดการ
การผลิต ทั้งนี้ การกําหนดพื้นที่เปาหมายของเกษตรแปลงใหญ ดําเนินการในพื้นที่ตางๆ เชน พื้นที่ในเขต
ชลประทาน พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ในเขตสหกรณนิคม และพื้นที่เกษตรทั่วไป โดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ
จะรวมกันกําหนดเปาหมายการผลิต การถายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึง
การเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ การปรับระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ จะกอใหเกิดความ
รวมมือในการผลิตโดยเกษตรกรหรือองคกรเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการดําเนินกิจกรรมที่ใกลเคียงกันหรือติดตอกัน
เปนแปลงใหญทําใหเกิดขนาดเศรษฐกิจที่ใหญขึ้น (Economy of Scale)
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดนโยบายสําคัญในการพัฒนาภาคเกษตร คือ รักษา
เสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและรายไดใหกับเกษตรกร ลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม
สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร เพื่อสรางความเขมแข็งและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางกลุมเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผูประกอบการภาคเอกชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ สงเสริม
การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร ดูแลเกษตรกรที่มีรายไดนอยใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนที่ดิน
แหลงเงินทุน โดยจัดทําโครงการ ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ที่ มีการบริหารจัดการรวมกัน ให
เกษตรกรเปนศูนยกลางในการดําเนินงาน ผลักดันใหเกษตรกรรวมกลุมในการผลิตเพื่อรวมกันจัดหาปจจัยการ
ผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการใชเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เชน เครื่องจักรกลการเกษตร ( Motor
Pool) เพื่อลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสินคาเกษตร ตลอดจนการจัดการดานการตลาด ชวย
พัฒนาเกษตรกรใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพ สูการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
ตามความตองการตลาด ดวยการบูรณาการทุกภาคสวน โดยหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนและอํานวยความ
สะดวก เปนการเพิ่มอํานาจการตอรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต ตลอดโซอุปทาน

-423. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมทําการผลิตสินคาเกษตร ดานสินคาพืช ปศุสัตว
และประมง มีการบริหารจัดการรวมกัน เพื่อใหเกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจําหนาย โดยมีตลาดรองรับที่แนนอน
3.2 เพื่อใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต มีผลผลิตตอหนวยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมี
คุณภาพไดมาตรฐานภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
4. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ
4.1 เปาหมายการดําเนินงานของกรมสงเสริมการเกษตร
4.1.1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต แปลงใหญสินคาเกษตรดานพืช (ไมรวมนาแปลงใหญ)
ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ จํานวน 16 แปลง ประกอบดวย
1) แปลงใหญป 2563 จํานวน 3 แปลง
2) แปลงใหญป 2564 จํานวน 7 แปลง
3) แปลงใหญป 2565 จํานวน 6 แปลง
4.1.2 สงเสริมการบริหารจัดการแปลงใหญในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โดยแตละประเภท มีความหมาย ดังนี้
แปลงใหญ ป 2563 และ 2564 หมายถึง
- แปลงใหญที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไข
ปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) และมีขอมูลในระบบ Co-farm.doae.go.th
ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
แปลงใหญ ป 2565 หมายถึง
- แปลงที่สํานักงานเกษตรจังหวัดสํารวจวามีศักยภาพในการดําเนินการแบบแปลงใหญ
พรอมดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการในรูปแบบแปลงใหญในปงบประมาณ 2565
(รับรองไดภายใน 31 ธันวาคม 2564)
เงื่อนไขในการเขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ มีดังนี้
1) เกษตรกรสมัครใจรวมกลุม เขารวมดําเนินการ โดยเปนการรวมแปลงผลิตสินคาชนิดเดียวกัน
แปลงไมจําเปนตองอยูติดกันเปนผืนเดียว แตควรอยูภายในชุมชนที่ใกลเคียงกัน
2) ขนาดพื้นที่และจํานวนเกษตรกร จําแนกเปน 3 ประเภทสินคา ดังนี้
ขาว พืชไร ปาลมน้ํามัน และยางพารา มีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 300 ไร และเกษตรกรสมัคร
ใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย
ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ สมุนไพร หรือพืชอื่นๆ มีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 300 ไร หรือ
เกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย

-43ประมง ปศุสัตว ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 300 ไร หรือเกษตรกรสมัคร
ใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย
- โค ๑ ตัว เทากับ ๐.๖๕ หนวย
- กระบือ 1 ตัว เทากับ ๐.๗๐ หนวย
- แพะ แกะ ๑ ตัว เทากับ ๐.๑๐ หนวย
- สัตวปก ๑ ตัว เทากับ ๐.๐๑ หนวย
- ผึ้งพันธุ/ผึ้งโพรง/ชันโรง 1 รัง เทากับ 0.6 หนวย
- จิ้งหรีด 1 บอ เทากับ 0.6 หนวย
- สุกร 1 ตัว เทากับ
0.40 หนวย
4.2 สถานที่ดําเนินการ ทุกอําเภอ
5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
5.1 การบริหารจัดการแปลงใหญ
5.1.1 วิเคราะหจัดทําแผนและปรับปรุงขอมูล
สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้
5.1.1.1 การประชาสัมพันธ ชี้แจงเกษตรกรใหเห็นถึงประโยชน ความสําคัญและ
วิธีการดําเนินงานของโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
5.1.1.2 การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงและจัดทําแผนธุรกิจ จัดเวทีวิเคราะห
เพื่อทบทวน และปรับปรุงแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุม โดยใชขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP)
ประกอบการวิเคราะหเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนา
คุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ
5.1.1.3 การจัดเก็บขอมูล โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกและบันทึกขอมูลระบบ
Co-farm.doae.go.th
1) แปลงใหญ ป 2563 รวมกับทีมงานผูจัดการและเกษตรกรสมาชิก
- ทบทวนบัญชีรายชื่อและขอมูลพื้นฐานของสมาชิกใหเปนปจจุบัน
- ประเมินผล และจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุม/ สมาชิกในปที่ผานมา
ในประเด็นตางๆ ไดแก ผลผลิตที่ได ตนทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด
- ปรับปรุงขอมูลในระบบ

-442) แปลงใหญ ป 2564 รวมกับทีมงานผูจัดการและเกษตรกรสมาชิก
- ทบทวนบัญชีรายชื่อและขอมูลพื้นฐานของสมาชิกใหเปนปจจุบัน
- ประเมินผล และจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุม/ สมาชิกในปที่ผานมา
ในประเด็นตางๆ ไดแก ผลผลิตที่ได ตนทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด
- ปรับปรุงขอมูลในระบบ
3) แปลงใหญป 2565
- จัดทําบัญชีรายชื่อสมาชิก รวบรวมขอมูลพื้นฐานของสมาชิกที่สมัครใจเขารวม
โครงการใหครบถวนตามเงื่อนไขในการดําเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ
- เปดแปลงและบันทึกขอมูลสมาชิกในระบบใหครบถวน เมื่อผานการรับรอง
จากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
(Chief of
Operation : CoO) แลว
หมายเหตุ
1) การจัดทําขอมูลพื้นฐานของสมาชิก ใหใชขอมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ขอมูลการผลิต
การตลาดของเกษตรกร และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ผานกระบวนการจัดเวทีวิเคราะหและวางแผนรวมกันของ
สมาชิก โดยใชเครื่องมือ Individual Farm Production Plan : IFPP ในการวิเคราะหและวางแผนการผลิต
ผลิตรายบุคคล และแผนบริหารจัดการกลุม ในการลดตนทุน และยกระดับรายได และนําไปเปนขอมูลพื้นฐาน
ตามแบบจัดเก็บขอมูลพื้นฐานรายบุคคลสมาชิกแปลงใหญ เพื่อบันทึกไวในระบบ Co-farm.doae.go.th ให
สามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจากการเขารวมโครงการตอไป
2) การบันทึกขอมูล : บันทึกขอมูลในระบบออนไลน Co-farm.doae.go.th
3) การรายงานผลการรับรองและขึ้นทะเบียนเปนแปลงใหญ ตลอดจนการแกไขปรับปรุง
ขอมูลในฐานขอมูลโครงการสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ใหผูรับผิดชอบในระดับจังหวัดดําเนินการผานระบบ
http://Co-farm.doae.go.th เทานั้น ทั้งนี้ กรมสงเสริมการเกษตรจะยึดขอมูลในระบบเปนหลักฐานในการ
ดําเนินงานโครงการ
4) แปลงใหญที่มีระบบการปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน หรือสลับการใชพื้นที่ในการ
ปลูกพืชตามฤดูกาล เชน แปลงใหญขาว ที่มีการปลูกพืชหลังนา ใหทําการปรับปรุงขอมูลในระบบ ตั้งแตการ
แกไขชื่อแปลงโดยเพิ่มเติมชื่อสินคาที่ปลูก เชน แปลงใหญขาว/ถั่วลิสง และปรับปรุงขอมูลในแผนการผลิต
รายบุคคลดวย
5) ปรับปรุงการตั้งชื่อแปลง ใหเปนแบบแผนเดียวกันเพื่อใหสะดวกตอการจัดหมวดหมู
รายงาน และสืบคนขอมูล ดังนี้ “ แปลงใหญ .....(ชื่อสินคา) .... ตําบล............อําเภอ.............จังหวัด.............”

-455.1.2 การพัฒนาแปลง ยึดหลักการดําเนินการแบบบูรณาการที่สําคัญ คือ
 ใหมีการบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และสอดคลองกับระบบสงเสริมการเกษตร (T&V System)
 สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดการใหมีการบูรณาการทีมงานในทุกกลุม เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้
5.1.2.1 แปลงใหญ ป 2563 แปลงปที่ 3 (3 แปลง)
1) การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงจัดทําแผนธุรกิจปรับปรุงขอมูลพื้นฐานแปลง
ใหญ ติดตาม และประเมินผลและจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุมในประเด็นตางๆ ไดแก ผลผลิตที่
ได ตนทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด ดวยการจัดเวทีเพื่อทบทวนและปรับปรุงเปาหมาย
การพัฒนาของกลุมอยางตอเนื่อง และนําขอมูลมาบันทึกในระบบ Co-farm.doae.go.th โดยใชขอมูลแผนการ
ผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การ
เพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ
2) การถายทอดความรูใหเกษตรกรและบริหารจัดการ (เนนการพัฒนาคุณภาพ
การเชื่อมโยงการตลาด และการบริหารจัดการกลุ) มเปนการสนับสนุนการรวมกลุม มีการบริหารจัดการรวมกัน
รวมกันผลิต และรวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับที่แนนอน โดยใชแนวทางการพัฒนา Smart Group
ของกรมสงเสริมการเกษตร สําหรับการถายทอดความรูใหกับเกษตรกรสามารถจัดไดหลายรูปแบบเชน การจัด
เวทีการถายทอดความรู การศึกษาดูงาน การพบปะแลกเปลี่ยนระหวางกลุม เปนตน โดยอาจบูรณาการกับ
กิจกรรมตางๆ จากหนวยงานภายในกรมสงเสริมการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินและปุย การ
จัดอาชีพเสริม เปนตน รวมทั้งกิจกรรมที่ไดรับสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก (หนวยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ หรือกระทรวงอื่นๆและภาคเอกชน) ทั้งนี้ ตองมีการบูรณาการจัดทําหลักสูตรการจัดทําแผนธุรกิจ
เพื่อเตรียมความพรอมใหกับกลุมใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน หรือสินเชื่อตางๆ ได
โดยกิจกรรมที่ 1 และ 2) สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงาน แปลงละ 5,00 บาท
ทั้งนี้ การบริหารจัดการถายทอดความรูใหเกษตรกรสามารถปรับวิธีการใหเหมาะสมกับสถานการณของแตละ
พื้นที่ และสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร
3) เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร/สนับสนุนปจจัย/วัสดุอุปกรณการเรียนรู
สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร เปนการ
สนับสนุนวัสดุ เพื่อประกอบการใหความรูดานการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร เชน การแปรรูป
การเพิ่มมูลคา การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การเพิ่มชองทางการจําหนายผานระบบสารสนเทศ เปนตน โดย
ดําเนินการตามความตองการของกลุม

-465.1.2.2 แปลงใหญ ป 2564 แปลงปที่ 2 (7 แปลง)
ดําเนินการในแนวทางเดียวกันกับแปลงป 2563 โดยกิจกรรมที่ไดรับการ
สนับสนุนประกอบดวย
1) การวิเคราะหจัดทําแผนและปรับปรุงขอมูล
2)การถายทอดความรูใหเกษตรกร (เนนพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด)
โดยกิจกรรมที่ 1 และ 2) สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงาน แปลงละ 5,00 บาท
ทั้งนี้ การบริหารจัดการถายทอดความรูใหเกษตรกรสามารถปรับวิธีการใหเหมาะสมกับสถานการณของแตละ
พื้นที่ และสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร
3) เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร/สนับสนุนปจจัย/วัสดุอุปกรณการเรียนรู
5.1.2.3 แปลงใหญ ป 2565 แปลงปที่ 1 (6 แปลง)
1) การเตรียมการ
(1) รับรองแปลงผาน CoO (รับรองภายใน 31 ธันวาคม 2564)
(2) จัดเวทีวิเคราะห จัดทําแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุมตามการ
บริหารจัดการรูปแบบแปลงใหญใน 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐาน GAP การตลาด และการบริหารจัดการ พรอมทั้งติดตามและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานแปลงใหญ
มาบันทึกในระบบ co-farm.doae.go.th และประเมินผลจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุมในประเด็น
ตางๆ ไดแก ผลผลิตที่ได ตนทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด
2) การถายทอดความรูใหกับเกษตรกรและบริหารจัดการ (เนนดานการลดตนทุนการเพิ่มผลผลิต พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู Smart Farmer และความเขมแข็งของกลุมเกษตรกร/องคกร/
วิสาหกิจชุมชน การตลาดและเชื่อมโยง)
(1) ถายทอดความรูใหเกษตรกรดานการลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต สําหรับการถายทอดความรูใหกับเกษตรกรสามารถจัดไดหลายรูปแบบเชน การจัดเวทีการถายทอดความรู
การศึกษาดูงาน การพบปะแลกเปลี่ยนระหวางกลุม เปนตน
(2) การสนับสนุนการรวมกลุม มีการบริหารจัดการรวมกัน รวมกันผลิต และ
รวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับที่แนนอน โดยใชแนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมสงเสริม
การเกษตร
(3) สงเสริมและถายทอดความรูใหเกษตรกรดานการตลาดและเชื่อมโยง
การตลาด
โดยกิจกรรมที่ 1 และ 2) สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงาน แปลงละ 5,00
บาท ทั้งนี้ การบริหารจัดการถายทอดความรูใหเกษตรกรสามารถปรับวิธีการใหเหมาะสมกับสถานการณของ
แตละพื้นที่ และสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร

-473) สงเสริมการจัดทําแปลงเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
จัดทําแปลงเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเปนการทดสอบหรือสาธิต
เทคโนโลยีในประเด็นที่เกษตรกรตองการทราบหรือเทคโนโลยีที่ตองการชักชวนใหเกษตรกรพัฒนา ภายใต
ความเห็นชอบของสมาชิกและบูรณาการกับหนวยงานวิชาการในพื้นที่ (กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
มหาวิทยาลัย เปนตน) โดยดําเนินการตามความตองการของกลุม
5.2 การบริหารจัดการโครงการ
5.2.1 การประชุมเชื่อมโยงการดําเนินงานคณะกรรมการเครือขาย ศพก. และแปลงใหญ
(แนวทางการจัดประชุมตามภาคผนวก)
จัดประชุมเครือขายของคณะกรรมการแปลงใหญ ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด
เครือขายละ 4 ครั้ง เพื่อวางแผนการพัฒนาแปลงใหญ
ระดับอําเภอ 8 อําเภอ จํานวน 4 ครั้ง
ระดับจังหวัด จํานวน 4 ครั้ง
5.2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการ โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด

-486. แผนปฏิบัติงาน

1. การบริหารจัดการแปลงใหญ
1.1 แปลงใหญ ป 2563 แปลงปที่ 3 (3 แปลง)
1) การวิเคราะห/จัดทําแผนแ/ปรับปรุงขอมูล
2) การถายทอดความรูใหเกษตรกรเนนการบริหาร
จัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด
3) เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
1.2 แปลงใหญ ป 2564 แปลงปที่ 2 (7 แปลง)
1) การวิเคราะหจัดทําแผนและปรับปรุงขอมูล
2) การถายทอดความรูใหเกษตรกรเนนพัฒนาการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการกลุม การ
เชื่อมโยงการตลาด
3) เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร/สนับสนุนปจจัย/วัสดุ
อุปกรณการเรียนรู
1.3 แปลงใหญ ป 2565 แปลงปที่ 1 (6 แปลง)
1. การเตรียมการ และการวิเคราะหจัดทําแผน
และจัดเก็บขอมูล
2. การถายทอดความรูใหเกษตรกรเนนดานการลด
ตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรสู Smart Farmer และความเขมแข็งของกลุม
เกษตรกร/องคกร/วิสาหกิจชุมชน การตลาดและเชื่อมโยง
3. สงเสริมการจัดทําแปลงเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต
2. การบริหารจัดการโครงการ
- จัดประชุมเชื่อมโยงการดําเนินงานคณะกรรมการ
เครือขาย ศพก. และแปลงใหญ

**หมายเหตุ อําเภอเมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมเสร็จแลวใหรายงานผล ใหจังหวัดทราบ (ไฟลพรอม
ภาพประกอบ) เพื่อสรุปผลการดําเนินงานตอไป
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แผนปฏิบัติงาน
ป 2565

-497. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
ผลผลิต (output)
พื้นที่การเกษตรไดรับการพัฒนาสูระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญไมนอยกวา 16 แปลง
ผลลัพธ (outcome)
เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญมีการรวมกลุมผลิตสินคาเกษตรตามแนวทางระบบสงเสริมเกษตรแปลง
ใหญ โดยมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานที่เนนการลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต มีตลาดรองรับ
ภายใตการบริหารจัดการที่ดี สามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันสินคาเกษตรและสรางความเขมแข็งให
เกษตรกร
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรไดรับการพัฒนาสูระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญไมนอยกวา
16 แปลง
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เปนสมาชิกแปลงใหญรอยละ 60 มีการลดตนทุนการผลิต และผลผลิตสินคา
เกษตรเพิ่มขึ้น
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 เกษตรกรไดรับการสนับสนุนใหมีการรวมกลุมทําการผลิตสินคาเกษตร ดานสินคาพืช ปศุสัตว และ
ประมง มีการบริหารจัดการรวมกัน เพื่อใหเกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับที่แนนอน
8.2 เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและมีผลผลิตตอหนวยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได
มาตรฐานภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน

-509. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
1. นางสาววิไลวรรณ สีนา
ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
เบอรโทรศัพท : 0 764 81466
2. นางสาวเพชรดา เพ็งตา
ผูรับผิดชอบงานแปลงใหญไมผล
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
เบอรโทรศัพท : 095 257 9527
3. นางสาวอรอุมา ศุภศรี
ผูรับผิดชอบงานแปลงใหญปาลมน้ํามัน
ตําแหนง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เบอรโทรศัพท : 086 944 5499
4. นายนพดล ภักดี
ผูรับผิดชอบงานแปลงใหญทั้งระบบ แปลงใหญยางพารา และมะพราว
ตําแหนง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เบอรโทรศัพท : 06 4075 1313
กลุมอารักขาพืช
1. นายกวีพจน มัจฉากิจ
ตําแหนง หัวหนากลุมอารักขาพืช
2. นายกันตธีร สิริเวชพันธุ
ผูรับผิดชอบ แปลงใหญผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอรโทรศัพท 081 0819759

เบอรโทรศัพท : 081 4161541

-519. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
9.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร “ปาลมน้ํามัน”
(จังหวัดพังงา)
1. ความสอดคลอง
1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเกษตร
- แผนแมบทยอย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
1.3 แผนปฏิรูปประเทศ
1.4 แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา
2. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีพันธะสัญญาเปดตลาดสินคาน้ํามันปาลมและเมล็ดในปาลม ตามขอตกลงการคาเสรี
อาเซียน (AFTA) ซึ่งมีผลบังคับใหประเทศไทยตองยกเลิกโควตาและลดภาษีนําเขาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
ตามที่ผูกพันไวเหลือรอยละ 0 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 โดยที่ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งเปน
สมาชิกที่มีศักยภาพการผลิตสูงกวาไทย ในขณะเดียวกันก็มีการรวมตัวของอาเซียนไปสูการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ภายในป 2558 เพื่อสรางใหอาเซียนเปนตลาด
และฐานการผลิตเดียวกัน จํานวน 11 สาขา ซึ่งสินคาเกษตรเปนหนึ่งในสินคาที่ตองเขารวม นอกจากนั้นกลุม
ประเทศสหภาพยุโรป กําหนดเกณฑในการนําเขาน้ํามันปาลมและผลิตภัณฑ ที่มีการผลิตอยางเปนมิตรตอ
สภาพแวดลอมและเปนธรรมตอสังคมซึ่งเปนการกีดกันทางการคา ที่นับวันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ ไดมีมติเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตรการปฏิรูป
ปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้งระบบ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 โดยไดกําหนดวิสัยทัศน ในการพัฒนาคือ “
พัฒนาปาลมน้ํามัน น้ํามันปาลม ไปสูอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล เพื่อการแขงขันในการดําเนินธุรกิจใน
อาเซียน” มีกรอบระยะเวลาเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะสั้น ตั้งแตป 2561 – 2565 ระยะกลาง ตั้งแตป 2566 –
2570 และระยะยาว ตั้งแตป 2571 – 2580 รวมระยะเวลาการปฏิรูป 20 ป ดําเนินการใน 6 ดาน ประกอบดวย
(1) ดานการผลิต 2( ) ดานนวัตกรรม(3) ดานมาตรฐานปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม ( 4) ดานพลังงาน ( 5) ดาน
การตลาด (6) ดานการบริหารจัดการ พรอมทั้งกําหนดเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน เพื่อตอบสนอง
ความตองการภายในประเทศ อุปโภค บริโภค พลังงานทดแทน และการสงออก
ดังนั้น จึงจําเปนที่เกษตรกรตองมีการปรับตัวใหสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความ
ตองการของประเทศ และแขงขันไดภายใตกรอบการคาเสรี กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะหนวยงานที่
รับผิดชอบในกิจกรรมที่กําหนดไวตามแผนปฏิรูปดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

-52ปาลมน้ํามัน ยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้งระบบ เพื่อใหเกษตรกรสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตปาลมน้ํามัน ใหสอดคลองตามยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้ง
ระบบ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อพัฒนาเกษตรกรใหมีความสามารถในการผลิต การจัดการสวนปาลมน้ํามัน
อยางมี
ประสิทธิภาพ ยกระดับผลผลิตตอไรและลดตนทุนการผลิต พรอมพัฒนาเปนกลุมเกษตรกรผูผลิตปาลมน้ํามัน
คุณภาพดี
4. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ
เปาหมาย เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน จํานวน 30 ราย
สถานที่ดําเนินการ
 พื้นที่เหมาะสมการปลูกปาลมน้ํามัน ไดแก พื้นที่ตําบลมะรุย อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา
5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน
5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต : สงเสริมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่ม
ผลผลิตปาลมน้ํามันตอไร และลดตนทุนการผลิต
5.1.1 ถายทอดเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามันในเขตพื้นที่
เหมาะสม โดยสํานักงานเกษตรอําเภอถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตปาลมน้ํามัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การผลิตปาลมน้ํามันอยางยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ควบคูไปกับการจัดทํา
แปลงถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน ทั้งนี้ ควรคัดเลือก/รับสมัครเกษตรกรผูสนใจที่มีพื้นที่
ในบริเวณใกลเคียงกัน เพื่อใหสามารถรวมกลุมในการทํากิจกรรมรวมกันตลอดการจัดทําโครงการ จํานวน
2 ครั้ง 30 ราย งบประมาณ 12,000 บาท
5.1.2 จัดทําแปลงถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามันเพื่อเปนแปลงเรียนรู รวมกันของ
สมาชิกกลุม โดยเนนเรื่อง การใหน้ํา การวิเคราะหดิน -ใบปาลมน้ํามัน (รายละเอียดตามภาคผนวก 1 และ
2) การใสปุยตามคาวิเคราะห การเก็บเกี่ยวตามมาตรฐานทะลายปาลม การผลิตปาลมน้ํามันอยางยั่งยืน
ตามมาตรฐานสากล โดยสนับสนุนคาปจจัยการผลิต โดยมีเงื่อนไข คือ 1) ดําเนินการในรูปกลุ
แบบ
มเกษตรกรผูปลูก
ปาลมน้ํามันคุณภาพดี 2) จัดทําขอมูลเกษตรกร ขอมูลพื้นฐานของแปลง และพิกัดแปลง 3) เกษตรกรเจาของ
แปลงและเกษตรกรที่เขาอบรมทุกรายตองจดบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติในแปลงเพื่อเปนขอมูลในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (รายละเอียดตามภาคผนวก 3) จํานวน 1 แปลง งบประมาณ 20,000 บาท

-535.2 สงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันคุณภาพดี โดยการสนับสนุนใหมีการจัดการ
ผานกระบวนการกลุมในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน และรวมกลุมเปนเครือขาย
5.2.1 จัดกระบวนการสงเสริมและพัฒนากลุม โดยสํานักงานเกษตรอําเภอ จัดอบรมเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูในเรื่องการบริหารจัดการกลุมใหมีประสิทธิภาพตามกระบวนการมาตรฐานการผลิตน้ํามัน
ปาลมอยางยั่งยืน หรือมาตรฐานอื่น ๆ มุงเนนใหกลุมมีการควบคุมมาตรฐานการผลิตและการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ตามมาตรฐานทะลายปาลม รวมทั้งติดตามควบคุมคุณภาพผลผลิตอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ควรเปนเกษตรกรที่
ดําเนินการในกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน โดยสงเสริมใหเกษตรกรรวมกันเปนกลุม
เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันคุณภาพดี กลุมละไมนอยกวา 30 ราย จํานวน 1 ครั้ง งบประมาณ 6,000 บาท
5.2.2 วัสดุอุปกรณในการบริหารจัดการกลุม เชน สมุดทะเบียน/ สมุดประจําแปลง/ ขอตกลง –
ระเบียบกลุม ฯลฯงบประมาณ 3,000 บาท
5.3 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน การจัดทําแปลงเรียนรู และการบริหารจัดการกลุมโดยสํานักงาน
เกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ
6. แผนปฏิบัติงาน

1. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1.1 สงเสริมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
1) อบรมถายทอดเทคโนโลยี
2) แปลงเรียนรูการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต/การ
ปรับเปลี่ยนการผลิตปาลมน้ํามัน
2. กิจกรรม สงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรกรผูปลูกปาลม
น้ํามันคุณภาพดี
1) จัดกระบวนการสงเสริมและพัฒนากลุม
2) วัสดุอุปกรณในการจัดการกลุม
3. กิจกรรม ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน การจัดทํา
แปลงเรียนรูการบริหารจัดการกลุม

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

ป 2564

แผนปฏิบัติงาน
ป 2565

-547. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
8.1 ผลผลิต (output)
1) เกษตรกร30 ราย ไดรับการถายทอดความรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2) กลุมเกษตรกร 1 กลุม ไดรับการสงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันคุณภาพดี
8.2 ผลลัพธ
(outcome)
1) เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไมนอยกวา
รอยละ 60
2) กลุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันคุณภาพดีเก็บเกี่ยวผลผลิตปาลมน้ํามันที่เปอรเซ็นตน้ํามัน
ไมต่ํากวา 18 เปอรเซ็นต
ตัวชี้วัด
1)

เชิงปริมาณ
เกษตรกร 30 ราย ไดรับการถายทอดความรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2) กลุมเกษตรกร 1 กลุม ไดรับการสงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันคุณภาพดี

เชิงคุณภาพ
1) เกษตรกรสามารถนําความรูการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในปฏิบัติในสวนปาลมน้ํามันได
2) กลุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันคุณภาพดีเก็บเกี่ยวผลผลิตปาลมน้ํามันที่เปอรเซ็นตน้ํามัน
ไมต่ํากวา 18 เปอรเซ็นต
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เกษตรกรไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถในการผลิต การจัดการสวนปาลมน้ํามัน
อยางมี
ประสิทธิภาพ ยกระดับผลผลิตตอไรและลดตนทุนการผลิต พรอมพัฒนาเปนกลุมเกษตรกรผูผลิตปาลมน้ํามัน
คุณภาพดี
10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
1. นางสาววิไลวรรณ สีนา ตําแหนงหัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
โทรศัพท/โทรสาร 076 481 467
2 นางสาวอรอุมา ศุภศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
โทรศัพท/โทรสาร 086 944 5499
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รายละเอียดประกอบตัวอยางดิน-ใบ

รายละเอียดประกอบตัวอยางดิน
หมายเลขตัวอยาง.................................................................................................................(รหัสจังหวัด/
รหัสแปลง)
ชื่อเจาของแปลง...............................................................ที่อยู
...................................................................................
สถานที่เก็บตัวอยางดิน หมู.........ตําบล.........................อําเภอ.........................จังหวัด...........................
(ที่ตั้งแปลง)
ขนาดพื้นที่เก็บตัวอยาง.....................ไร ชนิดของดิน (ถาทราบไดก็จะ
ดี)...................................................................
ลักษณะพื้นที่..............................................................................................................................(ราบ/
ลาดชัน/ภูเขา)
การระบายน้ํา.............................................................................................................เลว/ปานกลาง/ดี/ดี
มากเกินไป
รายละเอียดประกอบตัวอยางใบ
หมายเลขตัวอยาง.................................................................................................................(รหัสจังหวัด/
รหัสแปลง)
ชื่อเจาของแปลง...............................................................ที่อยู
...................................................................................
สถานที่เก็บตัวอยางใบ หมู.........ตําบล.........................อําเภอ..........................จังหวัด...........................
(ที่ตั้งแปลง)
ขนาดพื้นที่เก็บตัวอยาง.....................ไร ชนิดของดิน (ถาทราบไดก็จะ
ดี)...................................................................
ลักษณะพื้นที่..............................................................................................................................(ราบ/ลาด
ชัน/ภูเขา)
การระบายน้ํา.............................................................................................................เลว/ปานกลาง/ดี/ดี
มากเกินไป
ปร ั ิ รป ืช (ใ ป ี่ 
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วิธีการเก็บและเตรียมตัวอยางดิน-ใบ สงวิเคราะห

วิธีการเก็บตัวอยางดิน
1. ชวงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บตัวอยางดิน
เก็บตัวอยางดินอาจทําไดตลอดทั้งปซึ่งขึ้นอยูกับความเหมาะสม โดยทั่วไปแลวเวลาที่เหมาะสมทีคื่สอุด
เวลาภายหลังการเก็บเกี่ยวหรือกอนฤดูกาลเพาะปลูกประมาณสองเดือน
ซึ่งเปนชวงที่ดินมีความชุมชื้น
ที่เหมาะสมคือ ไมแหงหรือแฉะจนเกินไป ถาดินแหง หรือแฉะจนเกินไปจะทําใหการเก็บตัวอยางดินลําบาก
เนื่องจากดินแหงเกินไปการขุดเจาะจะกระทําไดยาก หรือถาแฉะเกินไปจะทําใหไมสะดวกในการคลุกเคลาดินให
เขากันสนิท สําหรับปาลมน้ํามัน ควรเก็บตัวอยางดินกอนใสปุยประมาณ 1 เดือน เพื่อใหทราบขอมูลดินกอนมี
การแนะนําใสปุย
2. ความลึกในการเก็บตัวอยางดิน
สําหรับความลึกของหลุมที่จะเจาะเอาตัวอยางดินนั้นไมแนนอน ขึ้นอยูกับจุดประสงคของการ
วิเคราะหและชนิดของพืชที่ปลูก ถาพืชที่ปลูกมีรากหยั่งลึกไปในดินก็ควรเจาะใหลึกพอ ๆ กับความลึกที่คาดวา
รากชอนไชหาอาหารได และโดยทั่ว ๆ ไปแลวแยกดินที่เจาะไดจากระดับความลึก 15 ซม. แรกและหลัง ออก
จากกันไวคนละถุง หรืออาจจะลึกมากกวานี้อีก 1 ถุงก็ได ถารากหยั่งลึกมาก ๆ สําหรับปาลมน้ํามันควรเก็บ
ที่ความลึก 0-15, 15-30 ซม. และอาจเก็บเพิ่มที่ความลึก 30-70 ซม.
3. การสุมเก็บตัวอยางดินในพื้นที่ปลูก
จํานวนหลุมที่จะเจาะเพื่อผลการวิเคราะหในแปลงหนึ่ง ๆ นั้นขึ้นอยูกับวัตถุประสงค เวลา และ
ขนาดของพื้นที่จะเจาะเก็บตัวอยางดินเปนสําคัญ สําหรับการเก็บดินเพื่อวิเคราะหธรรมดา โดยทั่วไปในเนื้อที่
3-5 ไร อาจเจาะหรือเก็บตัวอยางดินประมาณ 10-25 หลุม หรือในบางกรณีที่มีการศึกษาในสาระสําคัญพิเศษ
เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งของดินนั้น ๆ ในเนื้อที่ 10-20 ไร อาจเก็บตัวอยางดิน 200 ตัวอยาง หรือมากกวานั้น
ยกตัวอยางเชน การวิเคราะหหาปริมาณ P และ K ที่เปนประโยชนนั้น พบวา มีความแปรปรวนสูงมาก การที่
จะใหไดตัวอยางดินที่ดีบนพื้นที่หนึ่ง ๆ ที่ระดับความแมนยํา 10 % และอยูในชวงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95 %
จะตองทําการเก็บตัวอยางไมนอยกวา 100 ตัวอยาง นอกจากนี้แลวยังจะตองพิจารณาขอไดเปรียบและ
เสียเปรียบของแตละวิธีการหรือแบบแผนการเก็บตัวอยางดินที่ใชดวย จากตัวอยางแบบแผนการเก็บตัวอยางดิน
พบวา แตละวิธีการนั้นแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค โอกาส และขนาดของพื้นที่ดังไดกลาวแลว
ขนาดของแปลงที่จะทําการเก็บตัวอยางดินหนึ่ง อาจไมแนนอนขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศ ความลาดเอียง
ของพื้นที่และวัตถุประสงค ดังนั้นพื้นที่หนึ่งอาจจะตองถูกแบงออกเปนแปลงยอยหลายๆ แปลง และในแตละ
แปลงยอยควรมีระดับความสม่ําเสมอของดินเหมือนกันหรือจัดอยูในหนวยแผนที่ดินเดียวกัน และถาหากดิน
บริเวณที่ตองเก็บตัวอยางมีความแปรปรวนหรือในบริเวณเดียวกันมีชุดดินตางกันดวยแลว การแบงเปน
แปลงยอยจึงสําคัญมาก และควรเก็บตัวอยางดินแยกจากกันในแตละแปลงยอยดวย
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รูป การแบงบริเวณพื้นที่เก็บตัวอยางดินออกเปนแปลงยอยที่มีสมบัติของดินคลายคลึงกัน หรืออยู
ในชุดดินเดียวกัน (อาจใชความลาดชัน หรือเนื้อดิน และสีของดินจําแนกก็ได)
4. วิธีการเก็บตัวอยางดิน
1) หลังจากทําการแบงพื้นที่ออกเปนแปลงยอยที่มีความสม่ําเสมอแลว ทําการเก็บตัวอยางดิน
โดยสุมเก็บประมาณ 10-25 หลุม ตอเนื้อที่ 3-5 ไร ตัวอยางดินที่เก็บจากแตละหลุมตองมีปริมาตรเทากัน ให
หลีกเลี่ยงบริเวณบานเกา คอกสัตว หลุมบอ บริเวณที่เผาไมเกา หรือบริเวณที่มีปุยตกคางอยู
2) การใชพลั่วในการเก็บตัวอยางดินใหขุดหลุมเปนรูปตัว V ลึกประมาณ 15 ซม. กดปลายพลั่ว ให
ปลายพลั่วมีความหนาของดิน 2 ซม. และดินลึกประมาณ 15 ซม. งัดพลั่วขึ้น ตัดดินดานขางออกใหเหลือดิน
ตรงกลางพลั่วกวางประมาณ 2.5 ซม. เก็บตัวอยางดินลงในถัง ทําเชนเดียวกันนี้จนไดตัวอยางดินครบตาม
จํานวนที่ตองการ
3) การใชสวานเจาะหรือหลอดเจาะ ใหใชสวานเจาะหรือหลอดเจาะดินใหตั้งฉากกับผิวดินลึก
ประมาณ 15 ซม. หรือลึกตามความตองการ หมุนหรือกดสวานหรือหลอดเจาะใหดินเขาเต็ม แลวเก็บตัวอยาง
ดินลงในถัง ทําเชนเดียวกันนี้จนไดตัวอยางดินครบตามจํานวนที่ตองการ
4) นําตัวอยางดินในขอ 2 หรือ 3 มาคลุกตัวอยางทั้งหมดใหเขากันอยางสม่ําเสมอ เก็บเศษไม หิน
หรือกรวดออกไป บางครั้งดินเปนกอนใหญควรบี้ใหแตกเปนกอนเล็ก ๆ เสียกอนแลวคลุกใหเขากันอีกครั้งก็จะ
ไดเปนตัวอยางรวม ซึ่งเปนตัวแทนของพื้นที่
5) สุมตัวอยางดินจากขอ 4 ประมาณ 0.5-1.0 กิโลกรัม ใสถุงพลาสติก พรอมทั้งเขียนหมายเลข
ตัวอยางดินใหชัดเจน หรือเขียนรายละเอียดของตัวอยางใสไวขางในถุงก็ได

-585. การจดบันทึก
การจดบันทึกตัวอยางดินก็มีความสําคัญที่จะชวยใหผูวิเคราะหซึ่งไมมีความรูเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของดินที่วิเคราะหหรือไมไดไปเห็นสภาพพื้นที่ที่เก็บตัวอยางดินดวยตนเอง สามารถใชขอมูลนี้เปน
สวนประกอบในการพิจารณาแปลความหมายคาวิเคราะหดินเพื่อแนะนําการใชประโยชนไดซึ่งควรมีการจดบันทึกดังนี้
หมายเลขตัวอยาง.................................................................................................................(รหัสจังหวัด/รหัสแปลง)
ชื่อเจาของแปลง...............................................................ที่อยู...................................................................................
สถานที่เก็บตัวอยางดิน หมู.........ตําบล.........................อําเภอ.........................จังหวัด...........................(ที่ตั้งแปลง)
ขนาดพื้นที่เก็บตัวอยาง.....................ไร ชนิดของดิน (ถาทราบไดก็จะดี)...................................................................
ลักษณะพื้นที่..............................................................................................................................(ราบ/ลาดชัน/ภูเขา)
การระบายน้ํา.............................................................................................................เลว/ปานกลาง/ดี/ดีมากเกินไป
ประวัติการปลูกพืช (ในปที่ผานมา)............................................................................................................................
การใสปุย/ปูน
ปุยอินทรีย...............................อัตราที่ใช................................กก./ตน วัน เดือน ป ที่ใช...............................
ปุยเคมี สูตร.............................อัตราที่ใช................................กก./ตน วัน เดือน ป ที่ใช...............................
สูตร.............................อัตราที่ใช................................กก./ตน วัน เดือน ป ที่ใช...............................
สูตร.............................อัตราที่ใช................................กก./ตน วัน เดือน ป ที่ใช...............................
ปูน (ปูนขาว/ปูนมารล..............อัตราที่ใช...............................กก./ตน วัน เดือน ป ที่ใช...............................
ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี).................................................................................................................................................

หลังจากบันทึกขอมูลประวัติของพื้นที่ที่เก็บตัวอยางดินแลว ก็ควรเขียนแผนที่หรือแผนผังของ
พื้นที่นั้น ๆ ไวพอสังเขป พรอมทั้งบอกทิศทาง ถนน คลอง แมน้ํา และอื่น ๆ
วิธีการเก็บตัวอยางใบ
1. ความสําคัญของการวิเคราะหใบปาลมน้ํามันเพื่อแนะนําการใชปุย
โดยปกติปาลมน้ํามันจะเปนพืชที่มีการใชปุยในอัตราที่สูง ซึ่งอาจสูงถึง 8 - 10 กิโลกรัมตอตนตอป
เนื่องจากในแตละปจะมีการนําผลผลิต (ทะลายปาลม) ออกไปมาก ซึ่งอาจสูงถึง 100 – 200 กิโลกรัมตอตน
การนําผลผลิตออกไปนั้น จะเปนการนําปริมาณธาตุอาหารตาง ๆ ออกไปดวยนั่นเอง การใสปุยในปริมาณ
ที่ไมเพียงพอจะทําใหผลผลิตปาลมลดลง ในทางตรงกันขามหากมีการใสปุยในปริมาณมากเกินไปก็จะทําให
เปนการเพิ่มตนทุน และปุยบางสวนที่พืชนําไปใชไมหมดก็จะสูญเสีย ตัวอยางเชน หากใสปุยยูเรีย 4 กิโลกรัม
ตอตนตอป ราคากิโลกรัมละ 9 บาท แตเมื่อวิเคราะหใบแลวพบวาใชเพียง 3.5 กิโลกรัมตอตนตอป ซึ่งหาก
ไมวิเคราะหใบก็จะใสเกินไป 0.5 กิโลกรัมตอตนตอป คิดเปนเงิ4.5
น บาทตอตนตอป หรือ99 บาทตอไรตอป
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ก็จะพบวาเปนการเพิ่มตนทุนอยางมาก ประการที่สําคัญอีกอยาง คือ ความไมสมดุลของธาตุอาหารในปาลมน้ํามัน
หากไมมีการวิเคราะหใบจะไมทราบสัดสวนความตองการธาตุอาหารในแตละธาตุ ซึ่งหากปาลมน้ํามันไดรับ
ธาตุอาหารไมสมดุลก็จะมีผลตอการใหผลผลิตเชนเดียวกัน
2. การเก็บตัวอยางใบปาลมน้ํามันจากทางที่ 17
ในการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารในปาลมน้ํามัน จะยึดถือปริมาณธาตุอาหารในทางใบที่
17
เปนหลัก เนื่องจากเหตุผล ดังนี้
1) การวิจัยทั่วโลกไดยึดทางใบที่ 17 เปนหลัก และไดมีการศึกษาระดับของปริมาณธาตุอาหาร
ที่เหมาะสมของทางใบดังกลาวไวเปนมาตรฐานแลว
2) ไดมีการศึกษาในอดีตจนไดขอสรุปแลววาปริมาณธาตุอาหารในทางใบที่ 17 ของปาลมน้ํามัน
มีความสัมพันธกับการใหผลผลิตทะลาย
3) ทางใบที่ 17 จะเปนทางใบที่อยูบริเวณกลางทรงพุมซึ่งไมออนหรือแกเกินไป ซึ่งมีการศึกษา
พบวา ปริมาณธาตุอาหารในทางใบที่มีอายุตางกันจะมีปริมาณธาตุอาหารที่ตางกัน
4) ทางใบที่ 17 สะดวกในการนับทางใบและเก็บตัวอยางใบ
3. ชวงเวลาการเก็บตัวอยางใบ
เนื่องจากปริมาณธาตุอาหารในใบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดป จากผลของสภาพแวดลอมตาง ๆ
เชน ปริมาณน้ําฝน ปริมาณปุยที่ใส ชวงเวลาในการเก็บตัวอยางใบไมควรทําในชวงฤดูแลงหรือฤดูฝน และ
จะตองหลังจากใสปุยอยางนอย 3 เดือน โดยทั่วไปในภาคใตฝงตะวันตก (สตูล ตรัง กระบี)่ ควรจะเก็บในชวง
เดือนกุมภาพันธ ถึงมีนาคม ในขณะที่ภาคใตฝงตะวันออก (สุราษฎรธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช) ควรเก็บ
ในชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ในการเก็บตัวอยางจะตองเก็บในชางเดือนเดียวกันทุก ๆ ป
4. ขั้นตอนการเก็บตัวอยางใบ
1) วางแผนผังการเก็บตัวอยางใบ
รายละเอียด : วาดแผนที่แปลงที่จะเก็บตัวอยางใบ เพื่อกําหนดจํานวนตนและตําแหนงที่จะเก็บตัว
อยาใบ (รายละเอียดในขอ 2) : ทําเครื่องหมายตนที่เก็บตัวอยางใบ (มีคุณสมบัติตามขอ 3)
2) จํานวนตนที่เก็บตัวอยางใบ : ใชตัวอยาง 10-15 ตน ซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 3
3) คุณสมบัติของตนที่เก็บตัวอยาง
 เปนตนปาลมที่สมบูรณซึ่งมีผลผลิตทะลายตอเนื่องทุก ๆ ป (ไมเลือกตนที่ใหทะลายมาก
เกินไป หรือไมมีทะลายเลย)
 เปนตนปาลมที่ไมมีอาการผิดปกติ หรือขาดธาตุอาหารอยางรุนแรง
 เปนตนปาลมที่ไมอยูใกลถนน ทางน้ํา หรือจอมปลวก
 เปนตนปาลมที่ไมอยูขอบสวน หรือใกลตนที่ตาย

-604) ขั้นตอนการเก็บตัวอยางใบ

ดูตนปาลมน้ํามันวามีการเวียนซายหรือเวียนขวา
เพื่อกําหนดแนวการนับทางใบ จากทางใบที่ 1
ไปยังทางใบที่ 17

กําหนดทางใบที่ 1 โดยทางใบที่ 1 ไดแก ใบที่ออนที่สุด
ใบยอยตั้งฉากกับทางใบแลว ทางใบที่ 1 จะถูกประกบ
ดวยใบที่ 3 และ 5 ใบลางที่อยูระหวางใบที่ 3 กับ
ใบที่ 5 คือใบที่ 9 ดานลางใบที่ 9 คือใบที่ 17

ตัดทางใบที่ 17 ลงมา ตําแหนงที่ตัดใบยอยจะอยู
บริเวณกลางทางใบ ซึ่งสังเกตไดจากดานบนทางใบ
จะเปลี่ยนจากแบนเปนสันเหลี่ยม

ตัดใบยอยขาง 6 ใบเพียงดานเดียว
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ตัดสวนกลางใบยอย ยาว 6-8 นิ้ว

แยกกานใบออกทิ้ง
ดังนั้น 6 ใบยอย จะไดแผนใบ รวม 12 แผนใบ
หากเก็บตัวอยางใบ 10 ตน จะไดแผนใบตัวอยาง
รวม 10x12 = 120 แผนใบ
** จํานวนใบยอยแตละตัวอยางที่สงวิเคราะห
จะตองมากกวา 100 แผนใบ

-62ภาคผนวก

สมุดบันทึกสวนปาลมน้ํามัน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรปาลมน้ํามัน ป 2565

ชื่อ – สกุล
............................................................................ ................
ที่อยู
..................................................................................... ................
หมายเลขโทรศัพท
............................................................... ................
สมุดบันทึกเลมที่............แปลงที.่ ...........
ชื่อแปลง..................................

สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
สามารถปรับปรุง เพิ่มเติมสมุดบันทึกไดตามความเหมาะสม
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1. ประวัติแปลงปลูก
1. ชื่อแปลง.....................................................................................................แปลงที่.........................................
ที่อยู...............................................................................................................................................................
ประเภทเอกสารสิทธิ์.....................................................................................................................................
2. ป พ.ศ. ที่ปลูก......................................................... อายุ............................................................................ป
พื้นที่ปลูก..............................................................ไร จํานวนตน...............................................................ตน
3. จํานวนตนตาย...........................................ตน จํานวนตนปลูกทดแทน....................................................ตน
สาเหตุการตาย..............................................................................................................................................
4. ชื่อเจาของแปลง..............................................................................................................................................
ที่อยู...............................................................................................................................................................
โทรศัพท/Line ID.........................................................................................................................................
5. ปจจัยทางสิ่งแวดลอม  มีพื้นที่ติดภูเขา

 มีพื้นที่ติดแหลงน้ํา

 มีพื้นที่ติด HCVs

 ไมมีพื้นที่ติด HCVs

 มีพันธุพืช/ สัตวหายาก

 ไมมีพันธุพืช/ สัตวหายาก

 มีผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  ไมมีผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

แผนที่ต้ังแปลงโดยส ◌ังเขป

-652. ขอมูลพื้นฐานแปลงปลูก
1. ชุดดิน ตามแผนที่ดิน
………………………………………………………………………………………………………………
2. พิกัดภูมิศาสตร (GPS)
……………………….……………………………………………………………………………
3. สภาพพื้นที่
 ที่ราบ
 ที่ราบลอนคลื่น
 ที่ลุม
 ที่ลาดชัน.........%
 อื่น ๆ…………………………………………………………………………………
4. ลักษณะของเนื้อดิน
 เหนียว
 รวน
 ทราย�
ลูกรัง
 รวนปนทราย  อื่น ๆ …………………………………….
5. การเตรียมพื้นที่ปลูก
 ไถพรวน
 ไถยกรอง

ทำขั้นบันได (กรณีลาดชัน)
 ขุดคูยกรอง  อื่น ๆ …………………………………
6. การอนุรักษดิน
ขั้นบันได
กองทางใบ
ขุดคูยกรอง
ทะลายเปลาคลุม
อื่น ๆ .........................................................
7. วิธีการใหน้ํา .............................................................................................................................................
แหลงน้ําที่ใช .............................................................................................................................................
8. การใชพื้นที่กอนปลูกปาลมน้ํามัน ....................................................................................................................
9. รูปแบบการปลูก
ปลูกแบบสามเหลี่ยมดานเทา ระยะ.........................เมตร
อื่น ๆ .................................................................................
10. การเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวเอง
จางผูรับเหมา
ชื่อผูรับเหมา ...............................................................
โทรศัพท
........................................................
อัตราการจาง
.......................................................................
อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................
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3.ขอมูลดานพันธุปาลมน้ํามัน
1. ที่มาของพันธุ
ซื้อเมล็ดงอกมาเพาะเอง
มีการคัดกลากอนปลูก
ไมมีการคัดกลากอนปลูก
ซื้อกลาระยะ Pre nursery มาบํารุงรักษาแลวปลูก
ซื้อจากแปลงเพาะกลา
ชื่อแปลงเพาะ .................................................... ..................................
ชื่อบริษัท .............................................................................................
2. ชนิดของตนพันธุ
ลูกผสม เทเนอรา (DXP)
ชื่อบริษัทที่ผลิต .....................................................................................
อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................................................................
 ไมแนใจ
3. อายุตนกลาที่ใชปลูก ...............................................................................เดือน
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4. ขอมูลการจําหนายผลผลิต
ว/ด/ป

น้ําหนัก
(กก.)

ราคา
(บาท/กก.)

รวมเงิน
(บาท)

คาเก็บเกี่ยว
(บาท)

รายไดสุทธิ
(บาท)

ชื่อสถานที่
จําหนาย

ลงชื่อผูรับจาง
เก็บเกี่ยว
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5. สรุปขอมูลการใหผลผลิต
ปริมาณ (กก.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวมทั้งหมด
จํานวนไร
ผลผลิตเฉลี่ย/ไร

ป ................ ป ................ ป ................. ป ................. ป .................
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6. ขอมูลการใชปุย/ สารบํารุงดิน และคาจาง
ว/ด/ป

ชนิดปุย/
สารบํารุงดินอื่น ๆ

อัตราที่ใช
(กก./ตน)

จํานวน
กระสอบ

ราคา/หนวย

รวมเงิน
(บาท)

ลงชื่อ
ผูรับจาง

หมายเหตุ

-707. ประวัติการใชปุย
ป พ.ศ. .......................
ที่

ปุยเคมีสูตร

ครั้งที่ 1
วัน /เดือน
ปริมาณ
(กก./ตน )

ครั้งที่ 2
วัน /เดือน
ปริมาณ
(กก./ตน )

ครั้งที่ 3
วัน /เดือน
ปริมาณ
(กก./ตน )

รวม

ครั้งที่ 1
วัน /เดือน
ปริมาณ
(กก./ตน )

ครั้งที่ 2
วัน /เดือน
ปริมาณ
(กก./ตน )

ครั้งที่ 3
วัน /เดือน
ปริมาณ
(กก./ตน )

รวม

1
2
3
4
5
ปุยอินทรีย
ปุยหมัก
โดโลไมท
อื่น ๆ ......................
ป พ.ศ. .......................

ที่

ปุยเคมีสูตร

1
2
3
4
5
ปุยอินทรีย
ปุยหมัก
โดโลไมท
อื่น ๆ ......................
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8. ขอมูลผลการวิเคราะหตัวอยางดิน-ใบและคําแนะนําการใชปุย
หลักฐานการวิเคราะห
วัน/เดือน/ป

ชนิดตัวอยาง (ดิน-ใบ)

หนวยงานตรวจวิเคราะห

คาใชจาย/บาท

ผลการวิเคราะห
ธาตุอาหาร

คาวิเคราะหตัวอยางดิน

ตัวอยางใบ
คาวิเคราะห

คามาตรฐาน

ไนโตรเจน (%)
ฟอสฟอรัส (%)
โพแทสเซียม (%)
(%)
แคลเซียม (%)
กํามะถัน (%)
โบรอน (ppm)
คําแนะนําการใชปุย
ชนิดปุย
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม
แมกนีเซียม
แคลเซียม (%)
กํามะถัน (%)
โบรอน (ppm)

อัตรา
(กก./ตน/ป)
21-0-0
46-0-0
18-46-0
0-3-0
0-0-60

อัตราการใส (กก./ตน)
ครั้งที่ 1
ครั่งที่ 2
ครั้งที่ 3

หมายเหตุ
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9. ขอมูลการใชสารเคมี/ สารชีวภัณฑ กําจัดศัตรูพืช (แมลง/ โรค/ วัชพืช) และคาจาง
ว/ด/ป

ชนิดศัตรูพืช
ชื่อสารเคมี/
อัตราที่ใช
(แมลง/โรค/วัชพืช) สารชีวภัณฑ (ปริมาณ/พื้นที่)

ราคา
(บ./หนวย)

คาจาง รวมเงิน
(บ./หนวย)

ลงชื่อ
ผูรับจาง
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10. ขอมูลคาใชจายอื่น ๆ
ว/ด/ป

รายการคาใชจายอื่น ๆ

จํานวน
(หนวย)

คาจาง
(บ./หนวย)

รวมเงิน

ลงชื่อ
ผูรับจาง

หมายเหตุ
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11. ขอมูลการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)
1. การปลูกพืชที่เปนประโยชนตอศัตรูธรรมชาติของศัตรูปาลมน้ํามัน
ว/ด/ป

พืชที่ปลูก

2. การใชวิธีชีวกลในการปองกันกําจัดศัตรูปาลมน้ํามัน
ว/ด/ป
ชนิด
จํานวนจุด
ราคา
ของจุลินทรีย
ที่วาง
(หนวย)

บริเวณแปลงที่ปลูก

คาจาง
(บ./หนวย)

รวมเงิน

หมายเหตุ

ลงชื่อผู
รับจาง

หมายเหตุ
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12. สรุปตนทุนและผลตอบแทนการผลิต
รายการรายรับ-รายจาย
ป .................
1. รายรับรวมทั้งหมด
2. ผลผลิต (กิโลกรัม/แปลง)
3. ราคาเฉลี่ย
4. ตนทุนผันแปร

4.1 คาปจจัยการผลิต
รวม......................บาท

1) คาปุยเคมี
2) คาปุนอินทรีย
3) คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
4) คาวัสดุการเกษตร
5) คาชีวภัณฑ

4.2 คาแรงงาน
รวม......................บาท

1) คาใสปุย
2) คากําจัดวัชพืช
3) คาจัดการชีวภัณฑ
4) คาจางตัดแตงทางใบ
5) คาจางเก็บเกี่ยว

4.3 คาใชจายอื่น ๆ
รวม......................บาท

1) คาน้ํามันเชื้อเพลิง
2) คาขนสงทะลายปาลม

3) คาวิเคราะหใบ
4)
5)
6)
5. ตนทุนการผลิตรวมทั้งหมด (ขอ 4.1+4.2+4.3)
6. ตนทุน/ไร (บาท)
7. ตนทุน/ตัน ((ขอ 5/ขอ 2/1000))
8. กําไรสุทธิ (รายรับรวม – ตนทุนรวม)
9. ผลผลิต/ไร (ผลผลิตรวม/จํานวนไร)

บาท/แปลง
ป .................

ป .................
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13. ประวัติการฝกอบรม
ว/ด/ป

เรื่อง

สถานที่

วิทยากร

-7714. แบบประเมินสวนปาลมน้ํามัน
ตัวแปร

วันที่ประเมิน ...........................
จุด 1

การเก็บเกี่ยว

การดูแล

สภาพ
พื้นที่สวน

ศัตรูพืช/โรค/
แมลง

การใสปุย

จุด 2

จุด 3

จุด 4

จุด 5

วันที่ประเมิน ................................
Mode

จุด 1

จุด 2

การตัดปาลม
การเก็บลูกรวง
การเก็บทะลาย
การตัดแตงทางใบ
สภาพพื้นที่สวน
การอนุรักษดิน
การจัดวางทางใบ
สภาพรอบโคน
เสนทางการเก็บเกี่ยว
การระบายน้ํา
การชะลางพังทะลาย
ถนน
การจัดทําขั้นบันได
แนวกันชน
พืชตระกูลถั่วคลุมดิน
กาโนเดอรมา
การทําลายของหนู
การทําลายใบของแมลง
การระบาดของโรค
การกําจัดศัตรูพืช IPM
ปริมาณปุยที่ใช
วิธีการใสปุย
ชนิดปุยที่ใช
การใชอินทรียวัตถุ

การเก็บตัวอยางใบ
การปลูกทดแทน
อารอนุรักษสภาพแวดลอม
ขอแนะนําเรงดวน ........................................................................ผลการประเมินโดยรวม (1-5 คะแนน)
..................................................................................................... =1ต่ํามาก
2 = ต่ํา
..................................................................................................... =3ปานกลาง 4
= ดี
5
= ดีมาก

จุด 3

จุด 4

จุด 5

Mode

-7815.ประวัติการเขาเยี่ยมแปลง
ว/ด/ป

รายละเอียด/ ความคิดเห็น

ลายมือชื่อผูตรวจเยี่ยม
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-809. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
9.2 กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร “มะพราวเพื่อความยั่งยืน ”
(จังหวัดพังงา)
1. ความเชื่อมโยง
1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสสรางความสามารถในการแขงขัน
1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเกษตร
1.3 แผนปฏิรูปประเทศ 1.4 แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา
2. หลักการและเหตุผล
มะพราวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญตอชีวิตและความเปนอยูของประชากรโลก เปนพืชยืนตนที่มีอายุ
นานนับรอยป หรือเปนพืชบรรพบุรุษที่เปนมรดกทั้งตนมะพราวและพื้นที่ที่สงตอรุนสูรุน จนไดรับการขนาน
นามวา พืชแหงชีวิต (Tree for life) เปนพืชสารพัดประโยชนจากทุกสวนของตน เปนที่มาของปจจัยสี่ ไดแก
อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และที่อยูอาศัยมาตั้งแตโบราณ ประโยชนของมะพราวจากสวนตางๆ เชน
ยอดออนใชเปนอาหาร จั่นมีน้ําหวานทําน้ําตาล หมักทําเหลาและน้ําสม ผลออนทานสด เนื้อมะพราวจากผล
แกใชปรุงอาหารและขนม และสกัดน้ํามัน กากที่เหลือเลี้ยงสัตว เสนใยจากเปลือกมะพราวทําเชือก วัสดุทํา
เบาะละที่นอน ขุยมะพราวทําวัสดุเพาะชํา กะลาทําภาชนะ เครื่องดนตรี ทําเชื้อเพลิง และถานกํามะถันต
(มีคุณสมบัติในการดูดซับสูง) ใบใชมุงหลังคา เครื่องจักสาน ลําตนใชในการกอสรางเครื่องเรือน รากใชทํายา
สียอมผา อยางไรก็ตาม มะพราวโดยทั่วไปก็เพื่อนําเอาเนื้อประกอบอาหารและสกัดน้ํามัน
แหลงปลูกมะพราวที่สําคัญของโลก คือ บริเวณกลุมประเทศสมาชิกเอเชียและแปซิฟก ( APPC) มีเนื้อ
ที่ปลูกมากกวารอยละ 80 ของเนื้อที่ปลูกของโลก ประเทศผูผลิตสําคัญ ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส อินเดีย
ศรีลังกา บราซิล ปาปวนิวกินี เม็กซิโก และเวียดนาม โยประเทศไทยผลิตมะพราวเปนอันดับ 9 ปจจุบัน
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมะพราว 0.848 ลานไร ผลผลิตรวม 0.818 ลานตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,044 กิโลกรัม/ไร
โดยพื้นที่ปลูกสวนใหญอยูทางภาคใต ซึ่งการผลิตมะพราวของไทยที่ผานมาไดประสบกับปญหาสําคัญ ไดแก
พื้นที่ปลูกลดลงเนื่องจากไปปลูกพืชอื่นซึ่งใหผลตอบแทนสูง ตนมะพราวมีอายุมากและเสื่อมโทรมขาดการ
บํารุงรักษา รวมทั้งเกิดการระบาดทําลายของศัตรูมะพราว คือ แมลงดําหนามและหนอนหัวดํา และมีมะพราว
ราคาถูกที่นําเขามาทดแทนมะพราวผลภายในประเทศ ปจจุบันการผลิตมะพราวของไทยไดปรับตัวเขาสูภาวะ
ปกติ มีราคาเพิ่มขึ้นลงในแตละป ราคามะพราวขยับตัวขึ้นอยูที่ประมาณผลละ 10-15 บาท สําหรับมะพราว
น้ําหอม มีปญหาเรื่องราคาที่ไมคงที่ และการสงออกตางประเทศที่ตองไดมาตรฐานการสงออก
จากสถานการณการผลิตมะพราวของประเทศไทยดังกลาวขางตน เกษตรกรมีความจําเปนจะตอง
พัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และการบริหารจัดการโดยกระบวนการกลุม การ

-81เชื่อมโยงเครือขายเพื่อใหเกษตรกรผูผลิตมะพราวเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ลดการเสี่ยงของความผัน
ผวนดานราคา และสรางความยั่งยืน ประกอบกับปจจุบันรัฐบาลใหความสําคัญกับการสงเสริมพัฒนาและ
แกไขปญหาการผลิตมะพราว ทั้งระยะเรงดวน และระยะยาว โดยมีคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช
กํากับดูแล และใหความเห็นชอบ “ยุทธศาสตรมะพราวเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2579 ” ดังนี้ กรม
สงเสริมการเกษตรจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราวเพื่อความยั่งยืน ป 2565
เพื่อใหการพัฒนาการผลิตมะพราวของประเทศไทยมีความสอดคลองและเกิดประโยชนตอเกษตรกรรวมทั้ง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับมะพราว เพราะประเทศไทยเปนพื้นที่ที่มีแหลงปลูกมะพราวเปนพืชเศรษฐกิจและ
ปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดจํานวนมาก
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมและถายทอดความรูที่ถูกตองและเหมาะสม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มะพราวใหแกเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนใหเกษตรกรนําความรูไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพมะพราวใหเปน
สินคาที่มีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของประเทศ
3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราวใหมีปริมาณเหมาะสมเพียงพอกับความตองการของ
ผูบริโภค
3.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะพราว ลดความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
3.4 เพื่อสรางทางเลือกในการพัฒนาการผลิตมะพราวตามความตองการของแหลงผลิตอยางแทจริง
4. เปาหมายการดําเนินโครงการ
เกษตรกรผูปลูกมะพราวในพื้นที่ อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา จํานวน 25 ราย
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ที่มีการปลูกมะพราวซึ่งรวมถึงมะพราวน้ําหอม อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
6. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน
6.1 กิจกรรมสรางการรับรูและความเขาใจและสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูผลิตมะพราว
งบประมาณ 10,000 บาท
1)
ประชุมชี้แจง สรางความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดการดําเนินงานโครงการ รวมกลุมเกษตรกรที่มี
ความสนใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราว โดยคัดเลือกเกษตรผูปลูกมะพราวที่มีความสนใจ ตั้งใจ
เสียสละเขารวมโครงการ ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอกําหนด และคําแนะนําของเจาหนาที่ตลอดระยะเวลา
โครงการโดยรวมกลุมเกษตรกร กลุมละ 25 ราย ในพื้นที่อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา

-822) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ผานกระบวนการเรียนรูแบบมีสวน
รวมเพื่อพัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกรทางดานการผลิต การแปรรูป การตลาด และการรวมกลุม
จํานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วิเคราะหสภาพพื้นที่
และสภาพการตลาดของกลุมทั้งดานที่เปนจุดแข็ง (เพื่อการพัฒนา
ใหดียิ่งขึ้นตอไป) และดานที่เปนจุดออน (เพื่อแกไขปญหา) และระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่
ครั้งที่ 2 ถายทอดความรูตามประเด็นที่ไดจากการวิเคราะหสภาพการปลูกมะพราวของกลุม เพื่อ
นําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เชน การจัดระบบการผลิต เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต เปนตน
6.2 กิจกรรมการพัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกรเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มะพราว
1) อบรมเกษตรกรผูปลูกมะพราว เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราวและการบริหารจัดการ
มะพราว โดยหลักสูตรมุงเนนการผลิต แปรรูป และการตลาด และ “การสงเสริมและพัฒนาพันธมะพราว ” เพื่อ
พัฒนาความรูเกษตรกรในการผลิตพันธุดีไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยหลักสูตรมุงเนนการผลิตตนพันธุ
มะพราวทองถิ่นพันธุดี โดยจัดอบรมดวยการฝกปฏิบัติจริง โดยกลุมเกษตรกร กลุมละ 25 ราย ในพื้นที่ อําเภอ
ตะกั่วปา จังหวัดพังงา และศึกษาดูงานแปลงมะพราวที่ประสบผลสําเร็จในพื้นที่ จํานวน 1 ครั้ง
2) จัดทําแปลงเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ คัดเลือก
เกษตรกรที่มีความสนใจในการทําแปลงเรียนรู และเปนผูนําที่มีความสามารถในการถายทอดความรู และคัดเลือก
พื้นที่ปลูกมะพราวที่มีศักยภาพ เชน พื้นที่ซึ่งเคยเปนจุดเรียนรูดูงาน มีสภาพพื้นที่เหมาะสมตอการพัฒนาการผลิต
มะพราว การคมนาคมสะดวก ฯลฯ โดยมีพื้นที่ 3 ไร เพื่อจัดทําแปลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยรัฐ
สนับสนุนปจจัยการผลิต เชนพันธุมะพราวพันธุดี ปุยอินทรีย พืชรวมยืนตน ระบบน้ํา และอื่นๆ ที่มีความจําเปน
เหมาะสม รวมทั้งวัสดุแปรรูปผลผลิตมะพราวหรือพัฒนาคุณภาพมะพราว
6
.3 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
- ประเมินศักยภาพการดําเนินกิจกรรมในแตละขั้นตอน ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ให
คําแนะนําปรึกษาเจาหนาที่และเกษตรกร และสรุปผลเพื่อปรับปรุงโครงการในอนาคตตอไป

-837. แผนปฏิบัติงาน

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

ป 2564

แผนปฏิบัติงาน
ป 2565

1. กิจกรรมสรางการรับรูและความเขาใจและสงเสริม
การรวมกลุมเกษตรกรผูผลิตมะพราว
2. กิจกรรมการพัฒนาความรูและศักยภาพของ
เกษตรกรเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราว
2.1 อบรมเกษตรกรเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมะพราว และศึกษาดูงานแปลงมะพราวที่
ประสบผลสําเร็จ
2.2 จัดทําแปลงเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3. ติดตามและประเมินผล
8. ตัวชี้วัดโครงการ (ระบุตัวชี้วัดใหชัดเจน)
เชิงปริมาณ
เกษตรกรผูปลูกมะพราว จํานวน 25 ราย ไดรับการถายทอดความรูในเรื่องดารเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมะพราว
- เชิงคุณภาพ
เกษตรกรผูปลูกมะพราว จํานวน 25 ราย สามารถนําความรูที่ไดไปปฏิบัติไมนอยกวา รอยละ 60
9. ผลผลิต ผลลัพธ
ผลผลิต (Output) เกษตรกรผูปลูกมะพราว จํานวน 25 ราย ไดรับการถายทอดความรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมะพราว
ผลลัพธ (Outcome) เกษตรกรผูปลูกมะพราวไมนอยกวารอยละ 60 สามารถนําความรูที่ไดรับไป
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราว
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10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกษตรกร ผูปลูกมะพราว จํานวน 25 ราย ไดรับการสงเสริมและถายทอดความรูที่ถูกตองและ
เหมาะสม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราวใหแกเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนใหเกษตรกรนําความรู
ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพมะพราวใหเปนสินคาที่มีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของประเทศ
และไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถในการผลิตมะพราวเพื่อการคา รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตมะพราว ลดความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนสรางเลือกในการพัฒนาการ
ผลิตมะพราวตามความตองการของแหลงผลิตอยางแทจริง
11. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต โทรศัพท/โทรสาร 0 7648 1466
1. ชื่อ นางสาววิไลวรรณ สีนา
ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
โทรศัพท 0-7648-1466
2. ชื่อ นายนพดล ภักดี
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท 08-8046-7036
E-mail : phangnga@doae.go.th

-8510. โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น
กิจกรรมสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น
(จังหวัดพังงา)
1. ความเชื่อมโยง
1.1 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นยุทธศาสตร
: โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
ประเด็นยุทธศาสตรยอย
: เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : สินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นมีมูลคาเพิ่ม
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560
– 2564) : ยุทธศาสตรที่ 3 การ
สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และแขงขันไดอยางยั่งยืน มีแนวทางการพัฒนา คือ การสรางและถายทอดองค
ความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตรแบบมีสวนรวม
1.4 แผนการปฏิรูปประเทศ
: ดานเศรษฐกิจ
1.5 นโยบายรัฐบาล : พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2562 ขอ 7 การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก สงเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑชุมชน โดยการสราง
มูลคาเพิ่มธุรกิจชุมชนผานอัตลักษณของพื้นที่ สงเสริมใหสามารถใชประโยชนและตอยอดจากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรภูมิ
ปญญา วัฒนธรรม และทรัพยากรในพื้นที่
1.6 นโยบายเรงดวน
: ขอ 4 การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยตอยอดภูมิ
ปญญาและความรูของปราชญชาวบานในการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป
1.7 แผนยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560
– 2579) : กรมสงเสริมการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดย
ดําเนินการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งอนุรักษพันธุพืชพื้นถิ่น และฟนฟูวิถี
ชีวิตที่เปนเอกลักษณของชุมชน
2. หลักการเหตุผล
เปนที่ทราบกันดีวาสินคาเกษตรในกลุมไมผล ซึ่ง เปนพืชสวนที่สรางมูลคาใหประเทศไทยไดมาก โดย
ผลไมในกลุมเศรษฐกิจหลักที่มีการสงออกมากที่สุด คือ ทุเรียน (คิดเปนรอยละ 46.06) รองลงมาไดแก ลําไย (คิด
เปนรอยละ 37.49) มังคุด (คิดเปนรอยละ 9.50) มะมวง (คิดเปนรอยละ 5.27) เงาะ (คิดเปนรอยละ 0.72) ลิ้นจี่
(คิดเปนรอยละ 0.45) และลองกอง (คิดเปนรอยละ 0.06) ในขณะที่ผลไมพื้นถิ่นซึ่งเปนผลไมในกลุมรอง

-86ก็ความสําคัญทางเศรษฐกิจและไดรับความนิยมสูงไมแพกัน ซึ่งจะเห็นไดจากมูลคาการซื้อขายในประเทศสูง
มีตลาดเฉพาะ กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดสงเสริมใหนักวิชาการและเกษตรกรคัดเลือกพืชในพื้นที่ขึ้นมาเปน
ผลไมอัตลักษณ เพื่อพัฒนาความรูทั้งดานการผลิต การตลาด และสงเสริมใหเปนผลไมอัตลักษณประจําถิ่นตั้งแต
ป 2562 เชน สมโอปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวันครศรี
ด ธรรมราช สละปาบอน อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง
ทุเรียนชะนีเกาะชาง อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด มะมวงแปดริ้ว อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนตน
ซึ่งจัดเปนสินคาสรางชื่อและมีมูลคาทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย มีความพยายามจากทุกภาคสวนใน
การรวมกันพัฒนา ไมผล ในทุกมิติ เพื่อสอดรับกับกระแสสังคมยุคไทยแลนด 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ทําใหเกษตรกรผูปลูไม
ก ผลบางคน หรือบางกลุมมีความพยายามที่จะคนหาวิธีการหรือรูปแบบตางๆ
ที่จะนํามาใช เนนใหมีการพัฒนาดานตางๆ โดยการสนับสนุนใหมีการทํางานวิจัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหมๆ ที่กําลังจะตอบโจทยการทําเกษตรเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งสามารถนํางานวิจัยตางๆ ดังกลาวมาประยุกตใชกับ
การพัฒนาคุณภาพสินคา ไมผลอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่นที่กําลังจะเขาสูกระบวนการพัฒนาตอไปได
นอกจากจะมีศักยภาพการผลิตและการตลาดที่สูงแลว ก็ยังมีความสัมพันธในดานการเจริญเติบโต การใช
ประโยชน ตลอดจนกระแสความนิยมของผูบริโภค ไมวาจะเปนการจัดแสดงสินคาเพื่อสงเสริมการจําหนายของ
กลุมเกษตร ตลอดจนการเผยแพรความรูในงานพืชสวนก็มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
ในปงบประมาณ 2565 กรมสงเสริมการเกษตรตระหนักถึงความสําคัญมุงเนนการพัฒนา การเกษตร
เศรษฐกิจและสังคมที่มีอัตลักษณเฉพาะถิ่น ซึ่งมีเรื่องราวแหลงกําเนิดสินคา (story) ที่ทําใหสินคามีความ
แตกตางจากสินคาที่ผลิตจากแหลงอื่นๆ มีความโดดเดน มีศักยภาพ และมีคุณคาทางเศรษฐกิจ สามารถสราง
มูลคาและนําไปสงเสริมใหเกษตรกร เพื่อสรางอาชีพและรายได โดยสงเสริมใหเกษตรกรใชเทคโนโลยีและภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการพัฒนาการผลิต และเพิ่มมูลคาผลผลิต ตลอดจนการแปรรูป เปนผลิตภัณฑที่หลากหลาย
สามารถพัฒนายกระดับเพื่อเขาสูการรับรองมาตรฐานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ( GI : Geographical Indications)
ตอไป โดยกําหนดขอบเขตการดําเนินงานออกมาใน 2 ลักษณะ คือ
(1) เปนการทํางานในภาพรวม มุงเนนใหนักวิชาการ และเกษตรกร ไดศึกษาเรียนรู สังเกต สํารวจ
ขอมูลในพื้นที่รวมกันอยางเปนระบบ เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนสินคาอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น
ครอบคลุมทุกภูมิภาคที่เปนแหลงผลิตสําคัญของไมผได
ล แก ภาคตะวันออก (9 จังหวัด) ภาคเหนือ (17 จังหวัด)
และภาคใต (14 จังหวัด) รวม 40 จังหวัด
(2) เปนการทํางานแบบเฉพาะเจาะจง มุงเนนใหนักวิชาการ และเกษตรกรไดรวมกันปฏิบัติงานใหเปน
รูปธรรมที่ชัดเจน โดยสวนกลางไดพิจารณาคัดกรองพื้นที่ดําเนินการไวเรียบรอยแลว เพื่อจะไดดําเนินการสงเสริม
สินคาเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งพื้นที่ดังกลาวลวน เปนพื้นที่ที่มี ฐาน
การผลิตพืชอัตลักษณ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนตนแบบการขยายผลในอนาคตตอไป

-873. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางอาชีพและรายไดจากสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นแกเกษตรกร/กลุมเกษตรกร
3.2 เพื่อสงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นและพัฒนาชองทางการตลาด
3.3 เพื่อพัฒนาความรูและเพิ่มศักยภาพกระบวนการทํางานในพื้นที่สําหรับการพัฒนาสินคาไมผล
ตามอัตลักษณและภูมิปญญาที่เหมาะสมใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน แขงขันทางการตลาดได
3.4 เพื่อสงเสริมภาพลักษณสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นสูผูบริโภคใหมีความรูความเขาใจถึงถิ่นกําเนิด
เกิดการสรางมูลคาเพิ่มดวยมาตรฐานการรับรองGI
4. เปาหมายการดําเนินโครงการ
4.1 เปาหมาย เกษตรกรูปลูกทุเรียนสาลิกา จํานวน 50 ราย
(อ.กะปง จํานวน 25 ราย และอ.ตะกั่วปา จํานวน 25 ราย)
4.2 พื้นที่ดําเนินการ : อ.กะปง และ อ.ตะกั่วปา จ.พังงา
จากสถานการณการแพรระบาดของ โรค Covid – 19 ตั้งแต ชวงปลาย พ.ศ. 2562 จนถึง
ปจจุบัน ซึ่งเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงจนแพรกระจายไปในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ผูคนเจ็บปวยและลม
ตายจํานวนมาก จึงจําเปนตองปองกันตนเองเพื่อใหมีชีวิตรอดดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดํารงชีวิตใหม
(new normal) ดังนั้น การจัดกิจกรรมและวิธีการดําเนินงานในป พ.ศ. 2565 ในบางกิจกรรมจําเปนตอง
ดําเนินการในรูปแบบ New normal ทั้งนี้ หากกิจกรรมใดตองดําเนินการจัดในรูปแบบ New normal ซึ่ง
อาจทําใหระยะเวลาดําเนินการ และสถานที่จัดเปลี่ยนไปจากเดิม ขอใหแจงกรมสงเสริมการเกษตรทราบ
ลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนการจัดกิจกรรมนั้นๆ เพื่อที่กรมสงเสริมการเกษตรจะไดทราบสถานการณ
การทํางาน และจะไดรวบรวมขอมูล เพื่อประเมินผลการทํางานไดตอไป

-885. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน
5.1 พัฒนาเกษตรกรผลิตไมผลอัตลักษณพื้นถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่สูมาตรฐานเพื่อการรับรองสินคา GI
5.1.1 จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาไมผลอัตลักษณพื้นถิ่น ดําเนินการโดยสํานักงาน
เกษตรจังหวัด
วิธีการดําเนินงานมีดังนี้
1) รับสมัครเกษตรกรผูปลูกทุเรียนสาลิกา
จํานวน 50 ราย (อ.กะปง จํานวน 25 ราย
และอ.ตะกั่วปา จํานวน 25 ราย)
2) จัดทําทะเบียนเกษตรกรรายบุคคล และแบบประเมินผลกอน
– หลังเขารวมโครงการ
ตามแบบฟอรมที่ไดจากการพิจารณารวมกันจากการประชุมคณะทํางาน
Core Team
3) ดําเนินการจัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีที่จําเปนและเหมาะสม ( Impact point) ที่นําไปสู
ความสําเร็จของโครงการ จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน คาใชจายในการดําเนินการ 300 บาท/ราย/วัน
ทั้งนี้ ควรดําเนินการให แลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 อยางนอยรอยละ 60 ของเปาหมายเกษตรกรที่ไดรับ
และเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2
4) รูปแบบการดําเนินการจัดอบรมใหประเมินจากสถานการณตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นใน
ขณะนั้น ซึ่งสามารถดําเนินการในรูปแบบปกติ หรือรูปแบบ New Normal ก็ไดตามดุลยพินิจและความ
เหมาะสมของสถานการณนั้น ๆ กรณีจัดในรูปแบบ New Normal สามารถถายทอดความรูผานแอพพลิเคชั่น
Zoom Google Meet หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ตามความเหมาะสม หรือหากมีการศึกษาดูงานสามารถ
ถายทอดสดเพื่อใหเห็นสภาพพื้นที่จริงในการเรียนรู โดยสื่อใหเห็นถึงการเรียนรูและประโยชนที่บุคคล
เปาหมายจะไดรับ ยกตัวอยางเชน การมีสถานีเรียนรู การสาธิตวิธีการจัดการในสวน การใชสื่อการเรียนรู
ออนไลน หรืออื่นๆ
5) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบe- project และบันทึกลงในแบบ กสก. ทันทีที่ดําเนินการ
อบรมเสร็จเรียบรอยแลวโดยรายงานทั้งผลปริมาณงาน-การใชเงิน ภายในไตรมาสที่ 3
และสรุปผลการ
ดําเนินงานผานคณะทํางาน Core Team ในแตละเขตที่รับผิดชอบ
สรุปผลงาน (output) ที่ไดจากกิจกรรม 5.1.1 คือ
1) ขอมูลทะเบียนเกษตรกรรายบุคคล และ แบบประเมินผลกอน-หลัง ( 50 ราย)
2) เนื้อหาหลักสูตรในการอบรมจากการนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติในแปลงปลูกของตนเอง
3) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ e-project และแบบ กสก. ภายในไตรมาสที่ 3
(สํานักงานเกษตรจังหวัดดําเนินการ)

-895.

1.2 จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตไมผลที่มีอัตลักษณที่ไดมาตรฐาน
ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด
วิธีการดําเนินงานมีดังนี้
1) คัดเลือกพื้นที่ที่จะจัดทําแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณที่ไดมาตรฐาน (
Precision
Farm) โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้
1.1) เปนสถานที่ของสมาชิกผูที่เขารวมโครงการที่มีความพรอมในการพัฒนาแปลงการผลิต
ไมผลอัตลักษณที่ไดมาตรฐาน เกิดเปนแปลงเกษตรอัจฉริยะ (Precision Farm) สามารถเปนสถานที่ศึกษาดู
งานเพื่อขยายผลสูแปลงสมาชิกผูเขารวมโครงการคนอื่น ๆ ได ภายในจังหวัดหรือจังหวัดอื่น ๆ
1.2) เปนพื้นที่ปลูกไมผลอัตลักษณพื้นที่ตามที่ไดกําหนดไว มีผลผลิตตอเนื่องกันไมต่ํากวา
2 ฤดูกาลผลิต
1.3) ควรมีแหลงน้ําตามธรรมชาติ หรือมีระบบการใหน้ําที่เพียงพอสําหรับใชในการผลิตไมผล
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ตลอดฤดูกาลผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังออกดอก ติดผล จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
1.4) เปนแปลงที่อาจอยูติดถนน หรือพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก ผูคนผานไปมาสามารถ
มองเห็นได
1.5)
เกษตรกรเจาของพื้นที่มีความพรอม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเปนวิทยากร
อบรมไดเปนอยางดีแล ะหรือ/ ขยายผลความสําเร็จตอไปยังเกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ใกลเคียงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.6) เกษตรกรเจาของพื้นที่มีความสมัครใจที่จะเขารวมโครงการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ขอกําหนดในการดําเนินการ ตลอดจนคําแนะนําของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที่
2) ดําเนินการจัดทําแปลงเรียนรูก ารผลิตไมผลอัตลักษณที่ไดมาตรฐาน ดังนี้
2.1)จัดทําแปลงเรียนรูอยางนอย2 ไร เพื่อใชเปนจุดสาธิตและถายทอดความรูใหกับสมาชิกใน
พื้นที่ โดยรัฐสนับสนุนคาใชจายแปลงละ 50,000 บาท เปนคาใชจายสําหรับจัดทําปายแปลงเรียนรู คา
วัสดุอุปกรณ ทางการเกษตร (ปุยคอก/ปุยอินทรีย/ปุยเคมี สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ฮอรโมน ถุงหอ ฯลฯ)
คาจัดทําระบบน้ํา คาตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง คาวิเคราะหธาตุอาหารในดินและใบพืช คาวัสดุสํานักงาน
หรืออื่น ๆ ที่มีความจําเปนโดยวัสดุอุปกรณตองไมใชพัสดุครุภัณฑ
2.2) จัดทําปายแปลงเรียนรู ขนาด 1 เมตร x 1.5 เมตร ปรากฏรายละเอียด
ประกอบดวย ชื่อเจาของสวน ที่ตั้งสวน และชื่อแปลงเรียนรู การผลิตไมผลอัตลักษณที่ไดมาตรฐาน ชนิดใด
เชน แปลงเรียนรู การ ผลิต ไมผลอัตลักษณที่ไดมาตรฐาน (.............) จังหวัด.......................... รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ1
3) จัดทําขอมูลแปลงเรียนรูการผลิ

ตไมผลอัตลักษณที่ไดมาตรฐาน ตามแบบใน เอกสารแนบ 2
โดยเสนอสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เปนผูรวบรวมขอมูลจัดทําเปน
ทําเนียบแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณที่ไดมาตรฐานประจําภาคของตนเอง จํานวน 1 เลม

-904) สรุปผลการดําเนินงานโดยรายงานผานคณะทํางาน Core Team ในแตละเขตที่รับผิดชอบ
สรุปผลงาน (output) ที่ไดจากกิจกรรม 5.1.2 คือ
1) แปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณที่ไดมาตรฐาน พื้นที่อยางนอย 2 ไร
2) ขอมูลแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณที่ไดมาตรฐาน จังหวัดละ 1 แปลง เสนอ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรในแตละเขตที่รับผิดชอบรวบรวม
(สํานักงานเกษตรจังหวัด)
5.1.3 พัฒนาสินคาไมผลอัตลักษณสูกระบวนการรับรองสินคา GI และตรวจสอบยอนกลับได
ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด
วิธีการดําเนินงานมีดังนี้
1) จังหวัดดําเนินการพัฒนาสินคาไมผลอัตลักษณที่ไดรวมกันวิเคราะหและไดกําหนดชนิดสินคา
ไมผลของแตละจังหวัดในภาคของตนเองที่ตองการพัฒนาจังหวัดละ 1 ชนิดสินคา ซึ่งเปนกลุมเกษตรกรที่ผลิต
ไมผลชนิดเดียวกัน อาจจะเปนชนิดไมผลเดิมที่ไดดําเนินการแลวในป 2562
– 2564 หรือชนิดไมผลใหมที่ไดพิจารณา
รวมกันแลววามีศักยภาพและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ไดเปนอยางดี สงผลทําใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการได
2) นําสินคาไมผลที่ไดกําหนดเปาหมายไวในคณะทํางาน
Core Team ดําเนินการเขาสู
กระบวนการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) พรอมทั้ง จัดทํา การรับรองคุณภาพ เชน ระบบการ
รับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบยอนกลับไดโดยสติ๊กเกอร QR Code ติดบนผลผลิตหรือจัดทําบรรจุภัณฑที่
ระบุแหลงผลิตชัดเจน ฯลฯ จังหวัดละ 1 สินคา
3)
กรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการจังหวัดละ 30,000 บาท เพื่อเปนการ
พัฒนาสินคาไมผลที่เปนอัตลักษณที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นทีที่ ่ไดกําหนดเปาหมายไวในคณะทํางาน Core
Team ใหเขาสูกระบวนการรับรองสินคาGI ไดแก คาจัดเก็บขอมูลเกษตรกรในการบันทึก จัดทํา ขอมูล เกษตรกร
เพื่อ การรับรองคุณภาพ สามารถตรวจสอบยอนกลับได คาการจัดทําขอมูลเพื่อจัดเตรียมคําขอขึ้นทะเบียน
คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ คาติดตามในพื้นที่เพื่อสืบคนขอมูล คา
สติ๊กเกอรหรือบรรจุภัณฑที่มQR
ี Code หรือคาบรรจุภัณฑที่สามารถตรวจสอบถึงแหลงที่มาของสินคาไมผลอัต
ลักษณได หรืออื่น ๆ ที่มีความจําเปนเกี่ยวกับกระบวนการที่นําไปสูการรับรองสินGIคาและตรวจสอบยอนกลับได
โดยการเบิกจายไมขัดตอระเบียบกระทรวงการคลังที่กําหนดไว อนึ่ง จังหวัดสามารถบริหารจัดการงบประมาณใน
กิจกรรมนี้ไดตามความเหมาะสมเพื่อใหกิจกรรมการพัฒนาไมผลที่คัดเลือกมาไดบรรลุถึงกระบวนการรับรองสินคา
GI ตอไป
4) รายงานผลการดําเนินงานผานคณะทํางาน
Core Team
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สินคาไมผลอัตลักษณของจังหวัดที่เขาสูกระบวนการรับรองสินคGIา และมีการรับรองสินคาเพื่อการ
ตรวจสอบยอนกลับได จังหวัดละ 1 สินคา
(สํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการ)
5.2 พัฒนาการสรางมูลคาเพิ่ม การตลาด การประชาสัมพันธและเผยแพรสินคาไมผลอัตลักษณคุณภาพดีสู
ผูบริโภค
5.2.1 ประชาสัมพันธสงเสริมการสรางอัตลักษณผลไมไทย ป 2565 ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร
จังหวัด เนนประชาสัมพันธสินคาผลไมอัตลักษณของจังหวัดตนเองเปนหลัก
วิธีการดําเนินงานกําหนดใหดําเนินการทั้ง 2 รูปแบบ ดังนี้
1) ในรูปแบบ New Normal โดยเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนที่ไดรับความนิยมทั้งใน
และตางประเทศ โดยสรางสรรคเรื่องราวของสินคาผลไม อัตลักษณ ใหนาสนใจ มีจุดเดนและความแตกตาง
แลวจัดทําเปนวีดิโอผานสื่อออนไลนและสื่อโซเชียลมีเดียที่เปนที่นิยม อาทิ
Youtube, Face book,
Website, Instragram เปนตน ทั้งนี้สามารถใชการ review สินคาและการ Live สดเพื่อกระตุนการบริโภค
รวมดวยก็ได
2) ในรูปแบบปกติ
โดยเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อออฟไลน ของจังหวัด อาทิ ปายโฆษณา
สื่อจอ LED หรือสื่อนอกบานอื่นๆ ตามความเหมาะสมเพื่อเปนการกระตุนการบริโภคในประเทศ และบูรณาการ
รวมกับงานเทศกาลผลไมในจังหวัดของตนเองได โดยรายงานผลการดําเนินงานผานคณะทํางาน
Core Team ทั้งนี้
กรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนคาใชจายเปนคาจางเหมาประชาสัมพันธจังหวัดละ 50,000 บาท
สรุปผลงาน (output) ที่ไดจากกิจกรรม 5.2.1 คือ
มีการประชาสัมพันธสินคาผลไมอัตลักษณไทย
(สํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการ)
5.2.2 พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาผลไมอัตลักษณดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด เปนการ จัดทํา
บรรจุภัณฑที่คํานึงถึงความทนทานในการขนสง การเก็บรักษาผลผลิตใหมีคุณภาพดี สามารถสรางภาพลักษณของ
สินคาเพื่อเพิ่มมูลคาได โดยการออกแบบบรรจุภัณฑใหจังหวัดเปนผูพิจารณาดําเนินการเองใหเปนไปตามความ
เหมาะสมกับสินคาไมผลอัตลักษณพื้นถิ่นของตนเอง โดยขอใหมีโลโกกรมสงเสริมการเกษตร
ชื่อโครงการ เรื่องราวความเปนมาหรือแบรนดสินคา วิธีการบริโภค ปรากฏอยูบนบรรจุภัณฑเปนหลักและสามารถ
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Core Team ทั้งนี้ กรม
สงเสริมการเกษตรสนับสนุนคาใชจายเปนคาจางจัดทําบรรจุภัณฑจังหวัดละ 30,000 บาท
สรุปผลงาน (output) ที่ไดจากกิจกรรม 5.2.2 คือ
บรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาผลไมอัตลักษณ จํานวน 1 ชนิดสินคา
(สํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการ)
5.2.3 พัฒนาจุดรวบรวมและการจัดชั้นคุณภาพไมผลอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น ดําเนินการโดย
สํานักงานเกษตรอําเภอเพื่อใชเปนศูนยกลางในแหลงผลิตสินคาไมผลอัตลักษณในพื้นที่เพื่อรวบรวมผลผลิต
ของสมาชิกและคัดคุณภาพผลผลิตเพื่อการจําหนายออกนอกแหลงผลิต โดยกรมสงเสริมการเกษตร สนับสนุน
คาใชจายเปนคาวัสดุที่จําเปนเพื่อใหเกิดจุดรวบรวม จังหวัดละ 30,000 บาท ซึ่งการดําเนินการขอใหรายงานผล
การดําเนินงานผานคณะทํางานCore Team
สรุปผลงาน (output) ที่ไดจากกิจกรรม 5.2.3 คือ
จุดรวบรวมและการจัดชั้นคุณภาพไมผลอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 1 จุด
(สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ)
5.3 บริหารงานตามยุทธศาสตรผลไม
5.3.1 ติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับจังหวัด ดําเนินการโดย สํานักงานเกษตรจังหวัด
รวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนคาใชจายในการ สํารวจและจัดประชุมเจาหนาที่ระดับ จังหวัด
เพื่อคาดคะเนสถานการณผลไมระดับจังหวัด แยกตามชนิดพืชตั้งแตกอนฤดูกาลผลิต จนถึงตนฤดูกาลผลิต
จํานวน 3 ครั้ง เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําขอมูลเอกภาพและจัดทําแผนกระจายผลผลิตผลไมออกจาก
แหลงผลิต หรือเชื่อมโยงผลผลิตจากแหลงผลิตหลักอื่นเพื่อนํามากระจายผลไมในพื้นที่ เพื่อสนับสนุน
มาตรการยกระดับราคาผลไมตอไป ซึ่งสามารถดําเนินการในรูปแบบปกติ หรือรูปแบบ New Normal ก็ได
ตามดุลยพินิจและความเหมาะสมของสถานการณนั้น ๆ
5.3.2 ติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับอําเภอ ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรอําเภอ 8 อําเภอ
รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เปนคาใชจายในการสํารวจและจัดประชุมเกษตรกร
และผูเกี่ยวของในระดับอําเภอ เพื่อคาดคะเนสถานการณผลไมระดับอําเภอ แยกตามชนิดพืชตั้งแตกอนฤดูกาล
ผลิต จนถึงตนฤดูกาลผลิต จํานวน 3 ครั้ง เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําขอมูลเอกภาพและจัดทําแผน
กระจายผลผลิตผลไมออกจากแหลงผลิต หรือเชื่อมโยงผลผลิตจากแหลงผลิตหลักอื่นเพื่อนํามากระจายผลไม
ใหกับจังหวัด เพื่อนําไปวางแผนการดําเนินงานบริหารจัดการผลไม โดยการหามาตรการยกระดับราคาผลไม
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เหมาะสมของสถานการณนั้น ๆ

New Normal ก็ไดตามดุลยพินิจและความ

อนึ่ง การติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับจังหวัดและระดับอําเภอจําเปนตองมีการติดตาม
สถานการณจากแปลงไมผลที่ใชอางอิงขอมูลที่นาเชื่อถือและสอบทานขอมูลได เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานและยกระดับองคความรูแกนักวิชาการที่รับผิดชอบทุกระดับ ในป 2565 กรมสงเสริมการเกษตรจึง
กําหนดใหมีกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําขอมูลประมาณการผลผลิตไมผล ดังรายละเอียดในขอ 5.3.2
สรุปผลงาน (Output) ที่ไดจากกิจกรรมที่ 5.3 คือ
1. ขอมูลเอกภาพ แผนกระจายผลผลิตระดับ อําเภอ/จังหวัด จํานวน 4 ชนิด (มังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง)
2. แผนบริหารจัดการผลไมระดับจังหวัด และแผนปฏิบัติงานบริหารจัดการผลไมระดับจังหวัด (Action Plan)
จํานวน 4 ชนิด (มังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง)
5.3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําขอมูลประมาณการผลผลิตไมผล
(1) สํารวจแปลงพยากรณเพื่อประเมินสถานการณผลผลิตในระดับอําเภอ ดําเนินการโดย
สํานักงานเกษตรอําเภอ(8 อําเภอ) รวมกับเกษตรกรเจาของแปลงพยากรณในพื้นที่ ซึ่งเปนการสํารวจและติดตาม
สถานการณการผลิตในพื้นที่
วิธีการดําเนินงานมีดังนี้
(1.1) หลักการทํางาน คือ สํานักงานเกษตรอําเภอคัดเลือกแปลงไมผล ประกอบดวย
ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง โดย ใหสอดคลองกับพื้นที่การผลิต จํานวน 1 แปลงตอ 1 ชนิดพืชเปนอยางนอย
ในแตละอําเภอ เพื่อใชเปนแปลง ตัวแทนสําหรับให นักวิชาการที่รับผิดชอบ ในระดับอําเภอ – จังหวัดและ
ผูเกี่ยวของเขาไปสํารวจขอมูลติดตามสถานการณการผลิตในชวงที่ไมผลอยูในระยะแตกใบออน – ดอกบาน –
ติดผล – เก็บเกี่ยว ทั้งนี้ จะไดนําขอมูลมา ใชประเมินสถานการณการผลิตไมผลของอําเภอนั้นๆ ไดตลอด
ฤดูกาล เปนการพยากรณหรือคาดการประมาณผลผลิตลวงหนาตลอดจนสอบทานผลการคาดการณ ดังนั้น
แปลงที่คัดเลือกขึ้นมาจึงมีความสําคัญมากโดยเฉพาะ จะตองเปนแปลงที่เปนตัวแทนในการสุมสํารวจของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรดวย และเรียกแปลงนั้น“แปลงพยากรณ
วา
” ทั้งนี้ ควรมีแปลงสํารองไวอยางนอย
3 – 4 แปลงกรณีเกิดการกระบาดของศัตรูพืช หรือเกิดภัยธรรมชาติขึ้นอนาคต
ใน
(1.2) ความสําคัญของแปลงพยากรณ
(1.2.1) ความสําคัญเชิงพื้นที่ เปนแปลงที่สะทอนขอเท็จจริงดานสถานการณการผลิต
ในชวงทีไ่ มผลอยูในระยะแตกใบออน – ดอกบาน – ติดผล – เก็บเกี่ยว เพื่อให นักวิชาการที่รับผิดชอบ ไดทํา
การเก็บขอมูล ซึ่งขอมูลที่ไดเปน “ขอมูลจากการสํารวจ” ในระดับอําเภอ ซึ่งมีความสําคัญมากเพราะจะตอง
นํามาใชสําหรับการวางแผนบริหารจัดการผลไมในภาพรวมของระดับจังหวัดตอไป
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แนวทางการบริหารจัดการผลไมในละป และมอบหมายใหคณะทํางานจัดขอมูลไมผลเศรษฐกิจจะ
วางแผน การ จัดเก็บขอมูลโดยวิธีสํารวจดวยตัวอยาง (Sample Survey) โดยใชแผนการสํารวจแบบการสุม
ตัวอยางเพื่อเขาไปสํารวจขอมูล (Sampling Design) ในแปลงพยากรณ ซึ่งในขั้นแรกจําเปนตองมี การจัดทํา
กรอบตัวอยาง ซึ่งหมายถึง หมูบานตัวอยางที่มีขนาดพื้นที่ปลูกไมผล ใหมีความชัดเจนเสียกอน จึงจะ
สามารถสํารวจขอมูลไดสอดคลอง ตามพื้นที่เพาะปลูกไมผลที่มีอยูจริง เพื่อจะไดไปติดตอประสาน ขอมูล
จากเกษตรอําเภอ และเกษตรจังหวัด ในการเขาไปสํารวจขอมูลในพื้นที่เพื่อการพยากรณผลผลิต และจัดทํา
ขอมูลเอกภาพ นําไปใชในการพิจารณาขอมูลการประมาณการผลผลิตไมผลระดับภาค ใหมีความถูกตอง
แมนยํา ใกลเคียงความเปนจริง เพื่อประโยชนในการพัฒนาและการวางแผนปองกันแกไขปญหาผลผลิตและ
การตลาดในแตละป
(1.3) เกณฑการคัดเลือกแปลงพยากรณ
(1.3.1) เจาของแปลงตองมีความเกี่ยวของกับสถาบันเกษตรกร (กลุมเกษตรกร/
สหกรณ/วิสาหกิจชุมชน) โดยเปนประธาน/กรรมการ/สมาชิกหรืออื่น ๆ และเจาของแปลงมีความสมัครใจ
และความพรอมในการใหขอมูล ตลอดจนเขารวมกิจกรรมตางๆ ของกรมสงเสริมการเกษตร
(1.3.2) มีขนาดพื้นที่ตั้งแต 1 ไรขึ้นไป ที่มีการปลูกพืชชนิดเดียว (สวนเดี่ยว)
(1.3.3) มีการผลิตเปนเชิงการคาในประเทศหรือสงออกก็ได
(1.3.4) เปนแปลงที่มีการจัดการสวนดี ซึ่งหมายถึง มีการปฏิบัติดูแลสวนครบถวนตาม
หลักวิชาการสอดคลองตามปฏิทินการดูแลรักษาพืช ซึ่งเหมาะแกการเขาไปสํารวจขอมูลติดตามสถานการณการผลิต
ในชวงทีไ่ มผลอยูในระยะแตกใบออน – ดอกบาน – ติดผล – เก็บเกี่ยว ตัวอยางตาม ปฏิทินการดูแล
รักษาพืช ตามภาคผนวกแนบ ทาย
(1.4) การจัดระบบแปลงพยากรณของจังหวัด
(1.4.1) สํานักงานเกษตรอําเภอคัดเลือกแปลงไมผล ไดแก ลําไย ลิ้นจี่ ใหสอดคลองกับ
พื้นที่การผลิตจํานวน 1 แปลงตอ 1 ชนิดพืชเปนอยางนอยในแตละอําเภอ
และควรมีแปลงสํารองของแตละชนิด
ของแตละอําเภออีก 3 แปลง พรอมทั้งระบุชื่อ– นามสกุลเจาของแปลง ตามแบบฟอรมใน
เอกสารแนบที่ 3และ
ขอมูลโดยสังเขปของแปลงที่คัดเลือกมาเพื่อรายงานใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทราบและเก็บเปนฐานขอมูลการใช
ประโยชนในระยะยาวตอไป ตามแบบฟอรมใน
เอกสารแนบที่ 4
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ทุเรียน
แปลงพยากรณ
สํารอง 1
สํารอง 2
มังคุด
แปลงพยากรณ
สํารอง 1
สํารอง 2
เงาะ
แปลงพยากรณ
สํารอง 1
สํารอง 2
ลองกอง
แปลงพยากรณ
สํารอง 1
สํารอง 2

สํารอง 3
สํารอง 3
สํารอง 3
สํารอง 3

ผลสํารวจในภาพรวม*
ผลสํารวจในภาพรวม*
ผลสํารวจในภาพรวม*
ผลสํารวจในภาพรวม*

ตัวอยาง การจัดระบบแปลงพยากรณไมผลของสํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
อําเภอ/พืช
ทุเรียน
มังคุด
เงาะ
ลองกอง
1 เมืองชุมพร
*
*
*
*
2 ปะทิว
*
*
*
*
3 ทาแซะ
*
*
*
*
4 สวี
*
*
*
*
5 ทุงตะโก
*
*
*
*
6 หลังสวน
*
*
*
*
7 ละแม
*
*
*
*
8 พะโตะ
*
*
*
*
ผลสํารวจในภาพรวมระดับจังหวัด
**
**
**
**
หมายเหตุ : * หมายถึง ผลสํารวจหรือสถานการณที่ประเมินไดจากแปลงพยากรณ
** หมายถึง สรุปผลสํารวจหรือสถานการณที่ประเมินไดในภาพรวม
(1. 4.2) นักวิชาการผูรับผิดชอบระดับจังหวัจดัดระบบแปลงพยากรณในภาพรวมของ
จังหวัด โดยรวบรวมขอมูลแปลงพยากรณของทุกอําเภอ เพื่อประเมินสถานการณการผลิตของพืชชนิดนั้นๆ ใหเปน
ขอมูลการประมาณการผลผลิตระดับจังหวัด และใชขอมูลนี้เปนขอมูลหลักสําหรับการเทียบเคียงกับขอมูลราย
ครัวเรือนในที่ไปสุมสํารวจสอบถามมาในการประชุม ชี้แจง การประมาณการผลผลิตกับสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ตลอดจนวางแผนการบริหารจัดการผลไมของจังหวัดตนเอง
(1.5) การจัดทําขอมูลไมผลจากแปลงพยากรณ
กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหาร
จัดการผลไม และเปนคณะทํางานจัดทําขอมูลไมผลเศรษฐกิจรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งตอง
จัดทําขอมูลประมาณการผลผลิตเพื่อนํามาวิเคราะหและหาขอสรุปรวมกันรวมกัน ขอมูลที่จัดทํา ครอบคลุม
แหลงผลิตไมผลที่ตองบริหารจัดการในพื้นที่ 25 จังหวัด 3 ภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดกําหนดวิธีการ
จัดทําขอมูลประมาณการผลผลิตไมผลซึ่งสัมพันธกับระยะการเจริญพัฒนาของไมผล ดังนี้
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5.1) ขั้นตอนประมาณการผลผลิต เพื่อเก็บ ขอมูลการออกดอกของไมผล

(1)ใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบแตละตําบล กําหนดกรอบ
ตัวอยางของหมูบานออกเปน 3ขนาด จากนอยไปมากตามขนาดพื้นที่ปลูกไมผล ดังนี้
กรอบตัวอยาง
คําอธิบาย
หมูบานขนาด S
หมูบานที่มีพื้นที่ปลูกไมผลแตละชนิดนอยกวา 50 ไร
หมูบานขนาด M
หมูบานที่มีพื้นที่ปลูกไมผลแตละชนิดตั้งแต 51-100 ไร
หมูบานขนาด L
หมูบานที่มีพื้นที่ปลูกไมผลแตละชนิดมากกวา 100 ไร
(2) สุมรายชื่อเกษตรกรที่ปลูกไมผล ตามกรอบหมูบานที่กําหนดใ นกรอบ
ตัวอยางหมูบานละ 5 ครัวเรือน เพื่อเปนตัวแทน
การติดตามสถานการณการออกดอกและติดผลของไมผล โดย
ตองมีเจาของแปลงพยากรณทั้งแปลงจริงและแปลงสํารองรวมอยูในรายชื่อเกษตรกรที่สุมขึ้นมาดวย เพื่อให
เปนมาตรฐานทางวิชาการและเกิดความนาเชื่อถือในการจัดเก็บขอมูล นําขอมูลมาถัวเฉลี่ยกับเกษตรกรราย
อื่นที่ไมไดเปนเจาของแปลงพยากรณ
(3) ติดตามสถานการณในการออกดอกในแตละแปลงทุก ๆ 10 วันวา มีการ
ออกดอกแลวกี่เปอรเซ็นต ดังนี้
ทุเรียน
ใหนับที่ระยะชอดอกเหยียดตีนหนู
- เงาะ
ใหนับที่ระยะชอดอกสะเดา
- มังคุด
ใหนับที่ระยะดอกกลม
- ลองกอง
ใหนับระยะชอดอกเขียว
(4) คํานวณรอยละการออกดอกรวมทั้งหมดของตําบลนั้น ๆ โดยใชวิธีการ
นับระยะการออกดอกดวยสายตาเพื่อประเมินดูวารอยละการออกดอกของพืชชนิดนั้นในภาพรวมทั้งหมูบาน
ออกดอกแลวรอยละเทาไร จากนั้นเปรียบเทียบกับพื้นที่ใหผลรวมของหมูบานที่คัดเลือกมา ก็จะสามารถ
คํานวณออกมาเปนรอยละการออกดอกของตําบลนั้น
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แปลง พื้นที่ใหผลของเกษตรกร ทั้ง 15 แปลง เทากับ 220 ไร
ชื่อหมูบาน
หมูบาน ก
หมูบาน ข
หมูบาน ค

ตัวแทนเกษตรกรที่คัดเลือก
ก1 ก2 ก3 ก4
ข1 ข2 ข3 ข4
ค1 ค2 ค3 ค4
รวมการออกดอกของตําบล ก

ก5
ข5
ค5

พื้นที่รวม
(ไร)
120
60
40
220

รอยละ
การออกดอก
10
25
15
15

พื้นที่การออกดอก
(ไร)
12
15
6
33

วิธีคํานวณพื้นที่การออกดอก โดยเทียบบัญญัติไตรยางค

120 𝑋𝑋10
= 12 ไร
100
60𝑋𝑋25
หมูบาน ข พื้นทีร่ วม 60 ไร ออกดอกแลวรอยละ 25 =
= 15 ไร
100
40𝑋𝑋15
หมูบาน ค พื้นที่รวม 40 ไร ออกดอกแลวรอยละ 15 =
= 6 ไร
100
33𝑋𝑋100
รวมพื้นที่ออกดอกของตําบล ก = 12+15+6 = 33 ไร หรือคิดเปน
= รอยละ
220

หมูบาน ก พื้นที่รวม 120 ไร ออกดอกแลวรอยละ 10 =

15

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรระดับตําบลสรุปขอมูลลงในแบบฟอรมระดับตําบล
(5) คํานวณรอยละการออกดอก รวมทั้งหมดของอําเภอ ซึ่งเปนผลรวมมา
จากรอยละการออกดอกของแตละตําบลแลวเปรียบเทียบกับพื้นที่ใหผลรวมของอําเภอ ก็จะสามารถคํานวณ
ออกมาเปนรอยละการออกดอกของอําเภอนั้น
รอยละการออกดอกของอําเภอ = (พื้นที่การออกดอกของตําบล ก + พื้นที่การออกดอกของตําบล ข) X 100
พื้นที่ใหผลทั้งหมดของอําเภอ
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แลวรอยละ 25 ตําบล ข. มีพื้นที่ใหผล 300 ไร ออกดอก
แลวรอยละ
30
25𝑥𝑥500

30𝑥𝑥300

=
+
100
100
________________________X 100 = 26.87%
800
(6) สํานักงานเกษตรอําเภอสรุปขอมูลลงในแบบฟอรมระดับอําเภอ สงให

รอยละการออกดอกของอําเภอ

สํานักงานเกษตรจังหวัด

(7) คํานวณรอยละการออกดอกรวมทั้งหมดของจังหวัด ซึ่งเปนผลรวมมาจาก
รอยละการออกดอกของแตละอําเภอ แลวเปรียบเทียบกับพื้นที่ใหผลรวมของจังหวัด ก็จะสามารถคํานวณออกมา
เปนรอยละการออกดอกของจังหวัด
รอยละการออกดอกของจังหวัด = (พื้นที่การออกดอกของอําเภอ ก +พื้นที่การออกดอกของอําเภอ ข) X 100
พื้นที่ใหผลทั้งหมดของจังหวัด
(8) สํานักงานเกษตรจังหวัดสรุปขอมูลลงในแบบฟอรมระดับจังหวัด สงให
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาเกษตรเขตตอไป
(1.5.2) การติดตามเพื่อประเมินปริมาณผลผลิตในแปลงพยากรณ
(1) กําหนดชวงเวลาในการประเมิน เพื่อคํานวณปริมาณผลผลิต ดังนี้
ทุเรียน คํานวณผลผลิต 2 ระยะ คือระยะเหยียดตีนหนูกับระยะตัดแตงผล
เงาะ คํานวณผลผลิต 2 ระยะ คือระยะชอสะเดากับระยะผลเล็ก
มังคุด คํานวณผลผลิต 2 ระยะ คือระยะดอกกลมกับระยะผลออน
- ลองกอง คํานวณผลผลิต 2 ระยะ คือระยะดอกเขียวกับระยะติดผลออน
(2) ใชวิธีการสุม จํานวน ตน จากแปลงพยากรณของเกษตรกรที่
คัดเลือกมา ตน ขนาดใหญ 5 ตน ตนขนาดปานกลาง 5 ตน และตนขนาดเล็ก 5 ตน
3.14𝑥𝑥𝐷𝐷 2
4

1. คํานวณพื้นที่ใตทรงพุม ใหใชสูตร
D = เสนผานศูนยกลาง
2. คํานวณผลผลิตตอตน ใหใชสูตร = พื้นที่ใตทรงพุม x น้ําหนักของผลผลิตตอตารางเมตร
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(2.1) ทุเรียน โดยตนทุเรียนมีเสนผานศูนยกลาง (D) 6 เมตร
มี พื้นที่ใตทรงพุม =

3.14𝑥𝑥6 2
4

= 28.26 ตารางเมตร

วิธีคํานวณ
1) ทุเรียนใหนับวา 1 ตารางเมตร มี 1.5 ผล 1 ผล มีน้ําหนัก 3 กิโลกรัม
2) คํานวณน้ําหนักของผลผลิตตอตารางเมตร ซึ่งนับในพื้นที่ 1 ตารางเมตร ได 1.5 ผล
ทุเรียน 1 ผล มีน้ําหนัก 3 กิโลกรัม
ผลผลิตตอตน = 28.26 x (3x1.5) =127 กิโลกรัม
ดังนั้นถา 1 ไรมีทุเรียน 20 ตนคํานวณผลผลิตตอไร = 20 ตน x 127 กิโลกรัม
= 2,540 กิโลกรัม หรือ 2.54 ตัน
(2.2) เงาะ โดยตนเงาะมีเสนผานศูนยกลาง (D) 6 เมตร
มี

พื้นที่ใตทรงพุม =

3.14𝑥𝑥6 2
4

= 28.26 ตารางเมตร

วิธีคํานวณ
1) เงาะใหนับวา 1 ตารางเมตรมีกี่ชอดอก โดยใหคิดเพียงรอยละ 70 เงาะ 1 ชอดอก ใหผลผลิต มี
น้ําหนัก
0.4 – 0.8 กิโลกรัม
2) คํานวณน้ําหนักของผลผลิตตอตารางเมตร ซึ่งนับในพื้นที่ 1 ตารางเมตร ได 10 ชอดอก %
(70ของชอ
ดอก = 7 ชอดอก) 1 ชอดอก มีน้ําหนัก 0.6 กิโลกรัม สรุป น้ําหนักของผลผลิตตอตารางเมตร = 7x0.6 = 4.2
กิโลกรัม
ผลผลิตตอตน = 28.26 x (7x0.6) = 118 กิโลกรัม
ดังนั้นถา 1 ไรมีเงาะ20 ตนคํานวณผลผลิตตอไร = 20 ตน x 118 กิโลกรัม
= 2,360 กิโลกรัม หรือ 2.36 ตัน
(2.3) มังคุด โดยตนมังคุดมีเสนผานศูนยกลาง (D) 6 เมตร
มีพื้นที่ใตทรงพุม =

3.14𝑥𝑥6 2
4

= 28.26 ตารางเมตร

วิธีคํานวณ
1) มังคุดใหนับวา 1 ตารางเมตรมีกยี่ อด โดยใหคิดเพียงรอยละ 40
มังคุด 1 ยอด ใหผลผลิตมีน้ําหนัก 70 กรัม

-1002) คํานวณน้ําหนักของผลผลิตตอตารางเมตร ซึ่งนับในพื้นที่ 1 ตารางเมตร ได40 ยอด (40% ของยอด
= 16 ยอด) 1 ยอด มีน้ําหนัก 0.07 กิโลกรัม สรุป น้ําหนักของผลผลิตตอตารางเมตร = 16x0.07 = 17.12
กิโลกรัม
ผลผลิตตอตน= พื้นที่ใตทรงพุม +½ ความสูงของตนมังคุด (วัดจากกิ่งแรกถึงปลายยอด)
x ผลผลิตตอ
ตารางเมตร
= 28.26 + ½ (6) x (16x0.07) = 35 กิโลกรัม
ดังนั้นถา 1 ไรมีมังคุด 16 ตนคํานวณผลผลิตตอไร= 16 ตน x 35 กิโลกรัม
= 560 กิโลกรัม หรือ 0.56 ตัน
(2.4) ลองกอง โดยตนลองกองมีเสนผานศูนยกลาง (D) 2 เมตร มีผลผลิตประมาณ 60 กิโลกรัมตอตน
วิธีคํานวณ
มีผลผลิตตอตนประมาณ

60𝑥𝑥2
4

= 30 กิโลกรัม

ดังนั้น 1 ไรมีลองกอง 30 ตนตอไร
ตนคํานวณผลผลิตตอไร= 30 ตน x 30 กิโลกรัม = 900 กิโลกรัม หรือ 0.9 ตัน
หมายเหตุ : ที่มาตัวอยางการคํานวณปริมาณผลผลิตไมผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการบริหารจัดการ
ผลไมภาคใต ป 2562 วันที่ 6– 7 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมแกรนดปารค อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช
(2) จัดทํา Focus Group ประเมินขอมูลระดับอําเภอและระดับจังหวัดดําเนินการโดยสํานักงาน
เกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ เจาของแปลงพยากรณในพื้นที่ รวมกับสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ เกี่ยวของในพื้นที่
วิธีการดําเนินงานมีดังนี้
(2.1)สํานักงานเกษตรอําเภอจัดทํา Focus Group เปาหมาย 15 คน/อําเภอ ประกอบดวย
เจาของ แปลงพยากรณ เกษตรกรในพื้นที่และผูเกี่ยวของในระดับอําเภอ
เพื่อประเมินขอมูลการ
ออกดอก – ผลผลิตใน ระดับอําเภอ แยกตามชนิดพืชตั้งแตกอนฤดูกาลผลิต จนเสร็จสิ้นฤดูกาลผลิต จํานวน
3 ครั้ง เพื่อเปนขอมูลเทียบเคียงประกอบการจัดทําขอมูลเอกภาพและจัดทําแผนกระจายผลผลิตผลไมออกจาก
แหลงผลิต หรือเชื่อมโยงผลผลิตจากแหลงผลิตหลักอื่นเพื่อนํามากระจายผลไมใหกับจังหวัด เพื่อนําไปวางแผน
การดําเนินงานบริหารจัดการผลไมรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรตอไป
(2.2) สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดทํา Focus Group เปาหมาย 30 คน/จังหวัด ประกอบดวย
ตัวแทนเจาของแปลงพยากรณ 1 ชนิดพืช/อําเภอ และผูเกี่ยวของในระดับจังหวัเพืด่อประเมินขอมูลการออกดอก–
ผลผลิตในระดับจังหวัด แยกตามชนิดพืชตั้งแตกอนฤดูกาลผลิต จนเสร็จสิ้นฤดูกาลผลิต จํานวน 3 ครั้ง เพื่อเปน

-101ขอมูลเทียบเคียงประกอบการจัดทํขาอมูลเอกภาพและจัดทําแผนการกระจายผลผลิตผลไมออกจากแหลงผลิต
หรือเชื่อมโยงผลผลิตจากแหลงผลิตหลักอื่นเพื่อนํามากระจายผลไมใหกับจังหวัด เพื่อนําไปวางแผนการ
ดําเนินงานบริหารจัดการผลไมรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรตอไป
(2.3) การดําเนินการเปนคาใชจายในการจัดประชุม จัดเวที หรือการจัดกิจกรรมเพื่อใหมีการ
ระดมสมองเพื่อใหไดขอมูลสนับสนุนการจัดทําแปลงพยากรณและขอมูลเอกภาพในการประเมินสถานการณ
ผลไมใหมีความชัดเจนและใกลเคียงกับสถานการณความเปนจริงมากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบดําเนินการสามารถทํา
ไดทั้งในรูปแบบปกติ หรือรูปแบบ New Normal ก็ไดตามดุลยพินิจและความเหมาะสมของสถานการณนั้น ๆ
***อนึ่ง การจัดFocus Group ทั้ง 2 ระดับ ควรดําเนินการทั้งกอนและหลังกิจกรรมในขอ 5.3.1 และ 5.3.2
ตามลําดับ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและการใชประโยชนของขอมูลไดอยางสูงสุด***
สรุปผลงาน (output) ที่ไดจากกิจกรรม 5.3 ขอ (1) – (3) คือ
1) รายงานสถานการณ การออกดอกและประมาณการผลผลิตไมผลเศรษฐกิจ ป 256 5 ระดับอําเภอ
2) รายงานสถานการณการออกดอกและประมาณการผลผลิตไมผลเศรษฐกิจ ป 256 5 ระดับจังหวัด
3) บันทึกรายงานสถานการณผลไมในรูปแบบอัตโนมัติ
5.4 บริหารจัดการโครงการ
5.4.1 ติดตามและประเมินผลดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดเปนคาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะเพื่อ
ใชในการติดตามปญหาอุปสรรค /แนวทางแกไข และประเมินผลกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ
5.4.2 สรุปผล ดําเนินการโดย สํานักงานเกษตรจังหวัด เปนการสรุปผลการดําเนินงานของกิจกรรม
โครงการที่สามารถนําไปประยุกตใชและขยายผลไดในอนาคตโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดสงผลการพิจารณา
ใหกับสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จากนั้นให รวบรวมเรียบเรียงแลวเสนอกรม
สงเสริมการเกษตรตอไป
สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 5.4 คือ
1) รายงานผลการดําเนินงานของจังหวัดสงใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที
5 ่
จํานวน 1 เลม

-1026. แผนปฏิบัติงาน

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

ป 2564

แผนปฏิบัติงาน
ป 2565

1. พัฒนาเกษตรกรผลิตไมผลอัตลักษณพื้นถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่สูมาตรฐานเพื่อการรับรองสินคา GI
1.1 จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาไมผลอัตลักษณ
พื้นถิ่น
1.2 จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณที่ไดมาตรฐาน
1.3 พัฒนาสินคาไมผลอัตลักษณสูกระบวนการรับรองสินคGIา
และตรวจสอบยอนกลับได
2. พัฒนาการสรางมูลคาเพิ่ม การตลาด การประชาสัมพันธและเผยแพรสินคาไมผลอัตลักษณคุณภาพดีสูผูบริโภค
2.1 ประชาสัมพันธสงเสริมการสรางอัตลักษณผลไมไทย
ป 2565 ในรูปแบบNew Normal
2.2 พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาผลไมอัตลักษณ
2.3 พัฒนาจุดรวบรวมและการจัดชั้นคุณภาพไมผลอัตลักษณ
และภูมิปญญาทองถิ่น
3. บริหารงานตามยุทธศาสตรผลไม
3.1 ติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับจังหวัด
3.2 ติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับอําเภอ
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําขอมูลประมาณการผลผลิตไมผ
3.3.1 สํารวจแปลงพยากรณเพื่อประเมินสถานการณผลผลิ
ไมผลระดับอําเภอ
3.3.2 จัดทํา Focus Group เพื่อสรุปขอมูลการประเมิน
สถานการณผลผลิตในแปลงพยากรณทั้งในระดับอําเภอและระดั
จังหวัด
4. บริหารจัดการโครงการ
4.1 ติดตาม และประเมินผล
4.2 สรุปผล

-1037. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
เกษตรกรผูผลิตไมผล จํานวน
50 ราย ไดรับความรูในการพัฒนาการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการกลุมในการพัฒนาไมผลอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่นของภาคใต
ผลลัพธ (Outcome)
เกษตรกรที่เขารวมโครงการสามารถนําความรูมาประยุกตใชวางแผนการผลิต และการตลาด
เพื่อพัฒนาการผลิตสินคาไม ผลอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่นของภาคใตที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน และเพิ่ม
มูลคาสูการ รองรับ GI ในอนาคต รอยละ 60
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : เกษตรกร จํานวน 50 ราย ไดรับความรูในการพัฒนาการผลิตไมผลอัตลักษณ
คุณภาพ โดย มีการรวมกลุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไมผลที่เหมาะสมกับศักยภาพตามอัตลักษณและ
ภูมิปญญาทองถิ่นของพื้นที่ของภาคใตและภาคใตชายแดนและสรางมูลคาเพิ่มไมนอยกวารอยละ
3
เชิงคุณภาพ
: มีสินคาไมผลที่มีอัตลักษณและเหมาะสมกับศักยภาพพื้นทีภาคใต
่ของ สามารถเพิ่มมูลคา
ดวยมาตรฐานการรับรองสินคGIา
8. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
8.1 นางสาววิไลวรรณ สีนา ตําแหนงหัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
เบอรโทรศัพท : 0 76 481 466
8.2 นางสาวเพชรดา เพ็งตา ตําแหนงนักวิชาการเกษตรชํานาญการ
เบอรโทรศัพท : 095 2579 527
เบอรโทรศัพท : 0 76 481 466
E-mail: phangnga@doae.go.th

-104เอกสารแนบ 1
ตัวอยาง การจัดทําปายแปลงเรียนรู กิจกรรมยอยที่ 5.1.2 จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณที่ไดมาตรฐาน
1.5 เมตร
แปลงเรียนรูก ารผลิตไมผลอัตลักษณที่ไดมาตรฐานจังหวัด................. (............)
โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญ ญาทองถิ่น ป 256
5
กิจกรรม สงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญ ญาทองถิ่น

เมตร 1

ชื่อเจาของสวน.....................................................................................................................................
ที่ตั้งแปลง เลขที.....................
่
..ตําบล.....................หมูที่....................... อําเภอ.....................................
สนับสนุน โดย สํานักงานเกษตร.............................
กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

2 เมตร

รายละเอียดของปายแปลงเรียนรู
- 1 ปายแปลงขนาด x 1.5 เมตร (กวาง x ยาว)
- เสาสูง 2 เมตร

-105เอกสารแนบ 2
แบบสรุปขอมูลแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณที่ไดมาตรฐาน
โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น ป 256 5
กิจกรรม สงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น
กิจกรรมยอยที่ 5.1.2 จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณที่ไดมาตรฐาน
อําเภอ ................................................
จังหวัด...................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เขียนที.่ ..........................................................
วันที่............เดือน........................พ.ศ. ..................

สวนที่ 1 ขอมูลแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณที่ไดมาตรฐาน (.........................)
1.1 ที่มา
1.2 ประเด็นองคความรูที่เปนจุดเดนเพื่อการเรียนรูภายในแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1.3 สภาพปญหา/อุปสรรค
1.4 แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ
สวนที่ 2 รายงานผลการดําเนินงาน
2.1 จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณที่ไดมาตรฐาน (.................)
มีผูมาขอใชบริการจํานวน....................ครั้ง/ราย
สวนใหญประเด็นที่มาขอใชบริการคือ.......................................................................................................

-1062.2 ระดับความพึงพอใจ มีรายละเอียดดังนี้
ที่

ชื่อเกษตรกรชื่อกลุม/
เกษตรกรที่มาขอใชบริการ

ประเด็นที่มาขอใชบริการ

ความพึงพอใจ
มาก

2.3 งบประมาณที่ใช
2.4 ภาพกิจกรรม
ลงชื่อ ผูรายงานขอมูล........................................
(
)
วันที.่ ........เดือน..............พ.ศ. ............
หมายเลขโทรศัพท.......................................

นอย

ปานกลาง

-107แบบสรุปขอมูลทะเบียนเจาของแปลงพยากรณ (อําเภอบันทึกและจัดเก็บขอมูล)
โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น
กิจกรรม สงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น
กิจกรรมยอยที่ 5.3.2 สํารวจแปลงพยากรณเพื่อประเมินสถานการณผลผลิตในระดับอําเภอ
สํานักงานเกษตรอําเภอ........................................จังหวัด.......................................
ชื่อ-สกุล (เกษตรกร)

เลขบัตร
ประจําตัว
ประชาชน

ที่อยูบาน

พิกัดแปลง
X
Y

ชนิดพืชที่
ปลูก
(พืชหลัก)

พื้นที่ปลูก
(ไร)

ปริมาณ
ผลผลิต
(ตัน)

รอยละการเก็บเกี่ยวผลผลิต (คาดการณ)
รุนที่ 1
รุนที่ 2
รุนที่ 3
เอกสารแนบ 3
ลงชื่อผูรายงานขอมูล............................................
(
)
วันที่................เดือน.........................พ.ศ. .............
หมายเลขโทรศัพท......................................

-108เอกสารแนบ 4
รายงานสถานการณ การออกดอกและประมาณการผลผลิตไมผลเศรษฐกิจ ป 256 5 แปลงพยากรณระดับอําเภอ
ตําบล..................................... อําเภอ ..................................... จังหวัด ...................... ...
( ) ระหวางวันที่ 1-10 เดือน
...................................... 2565
( ) ระหวางวันที่ 11-20 เดือน
..................................... . 2565
( ) ระหวางวันที่ 21-30 เดือน
........................................ 256 5
พืช/พันธุ

พื้นที่
ใหผล
(ไร)

% การออก
ดอก 10 วัน

% การ
ออกดอก
สะสม

พื้นที่การ
ออกดอก
(ไร)

ประมาณ
การผลผลิต
(ตัน)

หมูบานที่มี
การออกดอก

หมาย
เหตุ

1. ทุเรียน
1.1
หมอนทอง
1.2 พื้นเมือง
2. เงาะ
2.1 โรงเรียน
2.2 สีทอง
3. มังคุด
4. ลองกอง
หมายเหตุ การติดตามเพื่อรายงานสถานการณการออกดอกและประมาณการผลผลิต ใหนับระยะและประเมินปริมาณ
ผลผลิต ดังนี้
การติดตามเพื่อรายงาน
พืช
สถานการณการออกดอก
การประมาณการผลผลิตใหคํานวณผลผลิต 2 ระยะ
ทุเรียน
ใหนับจากระยะเหยียดตีนหนู
1. ระยะเหยียดตีนหนู
2. ระยะตัดแตงผล
เงาะ
ใหนับจากระยะชอสะเดา
1. ระยะชอสะเดา
2. ระยะผลเล็ก
มังคุด
ใหนับจากระยะดอกกลม
1. ระยะดอกกลม
2. ระยะผลออน
ลองกอง
ใหนับจากระยะดอกเขียว
1. ระยะดอกเขียว
2. ระยะติดผลออน
ลงชื่อผูรายงานขอมูล.............................................
(
วันที่................เดือน.........................พ.ศ. ...............
หมายเลขโทรศัพท.......................................

-109เอกสารแนบ 4
รายงานสถานการณ การออกดอกและประมาณการผลผลิตไมผลเศรษฐกิจ ป 256 5 แปลงพยากรณระดับจังหวัด
จังหวัด ...................... .........
( ) ระหวางวันที่ 1-10 เดือน
...................................... 2565
( ) ระหวางวันที่ 11-20 เดือน
..................................... . 2565
( ) ระหวางวันที่ 21-30 เดือน
........................................ 256 5
พืช/พันธุ
1. ทุเรียน
1.1 หมอนทอง

พื้นที่ใหผล
(ไร)

% การออก
ดอก 10 วัน

% การออก
ดอกสะสม

พื้นที่การ
ออกดอก (ไร)

ประมาณการ
ผลผลิต (ตัน)

หมูบานที่มี
การออกดอก

หมายเหตุ

1.2 พื้นเมือง
2. เงาะ
2.1 โรงเรียน
2.2 สีทอง
3. มังคุด
4. ลองกอง

หมายเหตุ การติดตามเพื่อรายงานสถานการณการออกดอกและประมาณการผลผลิต ใหนับระยะและประเมินปริมาณ
ผลผลิต ดังนี้

พืช
ทุเรียน
เงาะ
มังคุด
ลองกอง

การติดตามเพื่อรายงาน
สถานการณการออกดอก
ใหนับจากระยะเหยียดตีนหนู
ใหนับจากระยะชอสะเดา
ใหนับจากระยะดอกกลม
ใหนับจากระยะดอกเขียว

การประมาณการผลผลิตใหคํานวณผลผลิต 2 ระยะ
1. ระยะเหยียดตีนหนู
2. ระยะตัดแตงผล
1. ระยะชอสะเดา
2. ระยะผลเล็ก
1. ระยะดอกกลม
2. ระยะผลออน
1. ระยะดอกเขียว
2. ระยะติดผลออน
ลงชื่อผูรายงานขอมูล.............................................
(
)
วันที่................เดือน.........................พ.ศ. ...............
หมายเลขโทรศัพท.......................................

-110ขั้นตอนการปฏิบัติและดูแลรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน (ในฤดู)
ขั้น ตอนการปฏิบัติและดูแลรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน (ในฤดู)

การเริ่มตนและสิ่งที่ตองปฏิบัติ

มกราคมกุมภาพันธ
(ระยะออกดอก-ติด
ผลขนาดเล็ก)

การเตรียมการ

การปลูก

60 วัน

1. เตรียมดิน
ที่ลุม ยกรองสวนใหสันรอง
กวางไมนอยกวา 6 เมตร รอง
น้ํากวาง 1.5 เมตร ลึก 1 เมต
มีระบบระบายน้ําเขา-ออก
ที่ดอน ไถพรวน ปรับพื้นที่ให
เรียบ และขุดรองระบายน้ํา
ภายในสวน
2. การเลือกตนพันธุ
ตนแข็งแรง ไมคางป ตรงตาม
พันธุ ตนตอเปนพันธุ
พื้นเมือง ทนตอโรครากเนา
โคนเนา ระบบรากไมขดหรือ
งอ มีใบหนาสีเขียวเขม
3. ระยะปลูก
- ระบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ
สามเหลี่ยมดานเทา ระยะ
ปลูก 8X8 เมตร หรือ 10X10
เมตร
- ระบบแถวกวางตนชิดระยะ
ปลูกระหวางแถวและตน
10X5 เมตร หรือ 12X6 เมตร

1. แบบเตรียมหลุม
ปลูก
ขุดหลุมขนาด50x50x
50 เซนติเมตร ผสมดิน
ปลูกดวยหญาแหง ปุย
คอก และปุยเคมี ตาก
ดินไวระยะหนึ่งจนดิน
ยุบตัวคงที่ เติมดินผสม
ลงไปอีกจนเต็ม ปลูก
ตนพันธุในหลุมให
รอยตอระหวางตน
พันธุและตนตออยูสูง
กวาระดับดิน กลบดิน
รอบตนพันธุใหแนน
2. แบบนั่งแทนหรือ
ยกโคกไมตองขุดหลุม
ปลูก วางตนพันธุแลว
ขุดดินมากลบจนอยูใน
ระดับเดียวกับผิวดิน
ของตนพันธุ ใน
ลักษณะลาดเอียง
ออกไปโดยรอบรัศมี
ประมาณ 1 เมตร กลบ
ดินใหแนน พรวนดิน
และขุดดินเพื่อขยาย
โคนปละ 1-3 ครั้ง จน
เริ่มใหผลผลิตจึงหยุด

การใหน้ํา กอน
ดอกบาน 7-10 วัน
จนถึงติดผลใน
ระยะปน ลดการให
น้ําลงโดยใหเพียง
70 % ของปกติ
หลังจากนั้นใหเพิ่ม
ปริมาณขึ้นที่ละ
นอยตามการ
เจริญเติบโตของผล
การชวยผสมเกสร
เพื่อใหทุเรียนติด
ผลดีขึ้น ใชเกสรตัว
ผูจากตนที่ตาง
พันธุกัน ดังนี้
- เตรียมเกสรตัวผู
เวลา 19.00-19.30
น. ตัดเกสรตัวผูที่มี
ละอองเกสรสีขาว
เกาะอยู
- ทําการผสมเกสร
ตั้งแตเวลา 19.30
น. โดยใชพูกันหรือ
แปรงขนออนแตะ
ละอองเกสรตัวผูไป
ปายที่ยอดเกสรตัว
เมีย
ปองกันกําจัดโรค
แมลง
(ตามคําแนะนําบน
ฉลาก)

ปกติทุเรียนจะเริ่มใหผลผลิตในป4ที่– 5

พัฒนาการและการปฏิบัติที่ถูกตองของทุเรียน (ในฤดู)
มีนาคม-เมษายน
พฤษภาคม –
สิงหาคม –
กันยายน
กรกฎาคม
พฤศจิกายน
(ระยะผลกําลังเจริญเติบโต)
(ระยะผลเริ่มแกและ (ระยะแตกใบ (ระยะเริ่มออก
เก็บเกี่ยว)
ออนเก็บ
ดอก)
เกี่ยว)
60 วัน
90 วัน
120 วัน
เริ่มตนรอบ
ใหม
1. เก็บเกี่ยว 1. ตัดแตงกิ่ง
การใหน้ํา ใหน้ําอยางสม่ําเสมอ
การเก็บเกี่ยว
การใสปุยหลังดอกบาน 30 วัน ใหปุย - เก็บเกี่ยวผลที่แก ประมาณ 22 หลังเก็บเกี่ยว
ทางดินสูตร 12-12-17-2 หรือ 4-16- เต็มที่โดยสังเกตจาก สัปดาหหลัง โดยตัดกิ่ง กิ่ง
24-4 อัตรา 1-2 กิโลกรัมตอตน ถา ลักษณะของผลและ ติดผล
ทับ กิ่งแซม
ตนขาดความสมบูรณใหฉีดพนปุยทาง นับอายุผล
ขอสังเกตคือ ซอน กิ่งแหง
ใบ (น้ําตาลกูลโคส 600 กรัม ปุยฮิวมิ - ตัดเหนือบริเวณ เปลือกผล
ตาย หรือโรค
แอซิค 20 ซีซี ปุยเกร็ดสูตร 15-30-15 ปลิงของกานผล วสง เรียบเกือบไม – แมลงทําลาย
หรือ 10-20-30 จํานวน 60 กรัมตอน้ํ ลงมาอยาง
มีกระ และสี กับน้ําคาง
20 ลิตร) พรอมสารปองกันโรค แมลง ระมัดระวัง อยา
น้ําตาลออน 2. เก็บ
ยาจับใบ
ใหผลตกกระแทกพื้น 2. หักหรือตัด ตัวอยางดิน
การตัดแตงผล
- หามวางผลทุเรียน ชอผลใหมีใบ วิเคราะหเพื่อ
- ครั้งที่ 1 หลังดอกบาน3-4 สัปดาห บนพื้นดินในสวน
ยอยสุดทาย ปรับปรุงดินให
ตัดผลที่ไมดีออก โดยเหลือจํานวนผล โดยตรงเพื่อปองกัน ติดไปดวย
เหมาะกับธาตุ
มากกวาที่จะเก็บไวจริง 60-80
% โดย การติดเชื้อราสาเหตุ 3. รวบรวม อาหารที่พืช
ใหผลกระจายอยางสม่ําเสมอทั่วทั้งกิ่ง ของโรคผลเนา
ผลผลิตไวใน ตองการจาก
- ครั้งที่ 2 หลังดอกบาน 5-6 สัปดาห การตัดแตงกิ่งตัด ภาชนะ หรือ ดินควบคูกับ
ตัดผลเล็ก เบี้ยว ที่มีอาการหนามแดง แตงกิ่งที่เปนโรค กิ่ง สถานที่ที่
การใสปุย
- ครั้งที่ 3 หลังดอกบาน 7-8 สัปดาห แหงตาย กิ่งน้ําคาง สะอาด
อินทรีย
ตัดผลเล็ก เหลือผลไวเทาที่จะไวจริง การใสปุยใสปุยหลัง
10 – 20 กก./
การค้ําโยงกิ่งทําหลังแตงผลครั้งที่ 3 แตงกิ่งเพื่อกระตุน
ตน และ
การควบคุมการแตกใบออถนาพบวา ใหมีการแตก
ปุยเคมี 15-15ทุเรียนจะแตกใบออนใหยับยั้งโดยการ กิ่งกานสาขา และใบ
15 ผสม 46-0ฉีดพนปุยทางใบสูตร 13-0—45
0 สัดสวน 1:1
ออนที่สมบูรณโดย
อัตรา 150-300 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ใหปุยทางดินสูตร
อัตรา 1-2 กก./
ตน
ถาไมไดผลใหฉีดซ้ําอีกครั้งหางจาก 15-15-15,16-16-16
ครั้งแรก 1-2 สัปดาห
ประมาณ 1-3
การปองกันกําจัดโรคแมลง
กิโลกรัมตอตนและ
(ตามคําแนะนําบนฉลาก)
ปุยอินทรีย 10-20
กิโลกรัม ตอตน
การปองกันกําจัด
โรคแมลง
ฉีดพนสารเคมี
ปองกันและกําจัด
ตามคําแนะนํา
ทุเรียนใชเวลา4 เดือน หรือประมาณ 120 วัหลั
น งดอกบานจึงเก็บเกี่ยวได

-111ขั้นตอนการปฏิบัติและดูแลรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด (ภาคใต)
การเริ่มตนและสิ่งที่ตองปฏิบัติ
การเตรียมการ

การปลูก

1. เตรียมดิน
ที่ลุม ขุดรองยก
แปลงขึ้นมาเพื่อเปน
การระบายน้ํา
ที่ดอน ไถพรวน และ
ปรับพื้นที่ให
สม่ําเสมอ
2. เตรียมพันธุ
- เลือกตนพันธุที่
แข็งแรง มีอายุไม
นอยกวา 2 ป สูงไม
ต่ํากวา 30 ซม.
ระบบรากดี ไมขดงอ
ในถุง

1. ขุดหลุมปลูกกวาง
และลึกประมาณ
30-80ซม.
2. ผสมดินปุยคอก 5
กก.และปุยร็อค
ฟอสเฟต 1 กก. รอง
กนหลุมดวยหญา
แหงหรือทรายหยาบ
สูงประมาณ 6 นิ้ว
แลวใสดินที่ผสมลง
ไป
3. ตัดแตงรากโดย
กรีดกนถุงสูง 1 นิ้ว
ถามีรากมวนงอที่
กนถุงก็ใหตัดออก
4. วางตนกลาลงบน
ตําแหนงที่จะปลูก
แกะพลาสติกออก
กลบดินที่เหลืออยู
รอบตนกลา
5. ปกไมหลักกับตน
กลา
6. คลุมดินบริเวณ
โคนตน
7. รดน้ําใหชุม
8. ทํารมเงาพราง
แสงแดด

ปกติมังคุดจะเริ่มใหผลผลิตประมาณป7ที่
หลังปลูก

ธ.ค.-ม.ค.
(พักตัวเตรียมออกดอก)
120 วัน

พัฒนาการและการปฏิบัติที่ถูกตองของมังคุด
ก.พ.-มี.ค.
เม.ย.-มิ.ย.
ก.ค.-ส.ค.
(ออกดอก-ติด
(ติดผลและผลพัฒนา) (เก็บเกี่ยว)
ผล)
60 วัน
90 วัน
60 วัน

1. ชักนําใหแตกใบออนโดยการพนปุย 1. จัดการน้ํา
เรีย อัตรา 100-200 กรัม/น้ํา 20 ลิตร เพื่อควบคุม
พนใหทั่วทั้งตน
ปริมาณดอก
2. ปองกันไมใหเกิดโรคมาทําลายใบ สัปดาหที่ 1
ออน เชน โรคใบจุด พนคารเบนดาซิม หลังออกดอก
50 % ดับบลิวพี อัตรา 10-15 กรัม/น้ํา โดยใหน้ําอยาง
20 ลิตร
สม่ําเสมอทุกวัน
3. ปองกันกําจัดโรค แมลงไมใหทําลา 2. ปองกันกําจัด
ใบออน เฝาระวังแมลงศัตรูพืชที่สําคัญ แมลงศัตรู
เชน เพลี้ยไฟ พนอิดาโคลพริ
มิ
ด 10
% ทําลายดอก เชน
เอสแอล อัตรา 10 มม./น้ํา 20 ลิตร เพลี้ยไฟ พน
4. จัดการปุยเพื่อความสมบูรณของตน ดวย อิมิดาโคล
โดยพนดวยปุยเคมีทางใบสูตร 15-30- พริด 10% เอ
15 หรือ 20-20-20 อัตรา 60 กรัม สแอล อัตรา 10
รวมกับกรดฮิวมิค อัตรา 20 มล./น้ํา มล./น้ํา 20 ลิตร
3. จัดการเพื่อ
20 ลิตร ใหทั่วทรงพุม
5. เตรียมความพรอมในการออกดอก สงเสริมการ
ชวงปลายฤดูฝนกอนออกดอก ประมาณ พัฒนาของผล
1 เดือน โดยใสปุยเคมีสูตร
และเพิ่มปริมาณ
8-24-24 หรือ 9-24-24 หรือ 13-13-2 ผลผลิตคุณภาพ
หวานใหทั่วทรงพุม 1/2 เทาของ
เชน เพลี้ยไฟ
เสนผาศูนยกลางทรงพุม
พนดวย อิมิดา
6. ชักนําการออกดอกงดการใหน้ํา โคลพริด 10%
ปลอยใหตนมังคุดผานชวงแลงจนกาน เอสแอล อัตรา
ระหวางขอสุดทายของยอดแสดงอากา 10 มล./น้ํา 20
เหี่ยวอยางชัดเจน ใบคูสุดทายของยอด ลิตร
เริ่มมีอาการใบตก ใหน้ําครั้งแรกใน
ปริมาณ 35-40 มม. ทุก 7-10 วัน ใน
ปริมาณ 17.5-20 มม. จนกวาตนมังคุด
จะออกดอกมากกวาหรือเทากับ %
15
ของจํานวนยอดทั้งหมด

ก.ย.-พ.ย.
(ตัดแตงกิ่ง)
เริ่มตนรอบใหม

1. ปองกันกําจัดแมลง 1. เก็บเกี่ยว 1. จัดการปุยเพื่อชักนํา
ศัตรูทําลายผลมังคุด โดยใช
การแตกใบออน
เชน เพลี้ยไฟ พนดวย เครื่องมือ 2. ใสปุยคอกโดยหวาน
อิมิดา โคลพริด 10% ตะกรอผา ใตทรงพุมในอัตรา
เอสแอล อัตรา 10 มล./ ทําแบบฟน กก./ตน เทากับ 4 เทา
น้ํา 20 ลิตร
ตั้งและฟน ของเสนผาศูนยกลาง
2. ควบคุมปริมาณผล นอน เพื่อ ทรงพุม
ตอตนใหเหมาะสม ถามี ปองกันไม 3. ใสปุยเคมี 15-15-15
มากกวา 50% ของ
ใหผลมังคุด หรือ 16-16-16 อัตรา
กก./ตน เทากับ 1/2
ยอดทั้งหมด ใหใสปุยยู รวงหลน
เทาของ
เรีย อัตรา
หรือ
3-5 กก./ตน หวานใต กระแทก
เสนผาศูนยกลางทรง
ทรงพุม เพื่อทําใหผล รุนแรง
พุมหรือใสตามคา
รวง เหลือ 35-50%
เลือกเก็บ วิเคราะหดิน
3. จัดการปุยเพื่อ
เฉพาะผล 4. คลุมโคนดวยเศษ
ซากพืช
สงเสริมการพัฒนาการ สุกแกใน
5. ตัดแตงกิ่งดานขาง
ของผล ดังนี้
ระยะ
- ใสปุยเคมีสูตร 13-13- สายเลือด ตัดยอดสวนที่สูงเกิน
21 หรือ 12-12-17+2 2. หลังเก็บ ตัดกิ่งประธาน หรือกิ่ง
หวานใหทั่วทรงพุม 1/3 เกี่ยวแลว รองออกดานละ 1-5
เทาของ
เก็บไวในมี่ กิ่ง
เสนผาศูนยกลางทรง รม หํา
6. กําจัดวัชพืช
พุม
ความ
- เพิ่มปริมาณการให สะอาดผล
น้ํา จาก 80% เปน 90 ขูดยางที่
% ของอัตราการระเหย เปลือกออก
น้ําจากถาดระเหยน้ํา และคัดแยก
ชนิด A
คุณภาพ
- พนปุยทางใบ อัตรา กอน
30-40 มล./น้ํา 20 ล. จําหนาย
จํานวน 3 ครั้ง ทุก 7
วัน
- ใหน้ํา อัตรา 80%
ของอัตราการระเหยน้ํา
จากถาดระเหยน้ําชนิด
A ทุก 3 วัน ตอเนื่อง
จนถึงเก็บเกี่ยว
มังคุดใชเวลา4 เดือน หรือประมาณ 120 วัน หลังดอกบานจึงเก็บเกี่ยวได
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กรกฎาคม –
การเริ่มตน และสิ่งที่ตองปฏิบัติ กันยายน
(เตรียมตนหลัง
การเก็บเกี่ยว)
การ
การปลูก
90 วัน
เตรียมการ
1. การ
1. เตรียมพื้น ที่ 1. ตัดแตงกิ่งตัด
เตรียมพื้น ที่ ปลูก
แตงกิ่งกระโดง
โดยการไถ ขุดหลุมกวาง
กิ่งเปนโรค และ
พรวน ปรับ ยาว ลึก
แมลงทําลาย กิ่ง
พื้นที่ให
ประมาณ
ในทรงพุม กิ่งไม
เรียบและขุด 50X50X50
สมบูรณ
รองระบาย เซนติเมตร ถาดิน เพื่อมีการแตก
น้ําในแปลง มีความอุดม
ยอดใหม
2. การเลือก สมบูรณต่ําควรมี 2. การกําจัด
ตน พัน ธุ
วัชพืช ทุกครั้ง
ขนาด 1X1X1
ตนพันธุที่
เมตร ผสมดิน กอนการใสปุย
นํามาปลูก ปลูกดวยหิน
3. การใสปุยเคมี
ไดจากการ ฟอสเฟต 2 ก.ก. สูตร 15-15-15
ตอนกิ่ง การ กระปองนมและ หรือ
ทาบกิ่ง การ ปุยคอกแหง 10 16-16-16 อัตรา
ติดตาที่มี
ก.ก. กลบลงใน 1-3 กิโลกรัมตอ
ความ
หลุมใหระดับดิน ตน เพื่อเพิ่ม
สมบูรณ
สูงกวาระดับเดิม ความสมบูรณ
แข็งแรง
ของตน
20-25
3. ระยะ
4. เฝาระวัง
เซนติเมตร
ปลูก
2. การปลูกวาง ปองกันกําจัด
ระยะปลูก กิ่งพันธุดีตรง
หนอนคืบกินใบ
8x8 หรือ
กลางหลุม กลบ แมลงคอมทอง
10x10
และ
ดินใหสูงกวา
ระดับดินเดิมไม โรคราแปง ราสี
เกิน 1 นิ้ว อยา ชมพู
ใหสูงถึงรอยแผล
ที่ติดตา ใชไม
เปนหลักผูกยึด
กิ่งเพื่อปองกัน
ตนลม
ปกติเงาะจะเริ่มใหผลผลิตในปท
4–5

พัฒนาการและการปฏิบัติที่ถูกตองของเงาะ
ตุลาคม-พฤศจิกายน
ธันวาคม –
กุมภาพันธ – มีนาคม
มกราคม
(เตรียมตนกอนการ (ระยะออกดอก)
(ระยะผลพัฒนา)
ออกดอก)
60 วัน
60 วัน
60 วัน

(ระยะเก็บเกี่ยวและ
จัดการหลังเก็บเกี่ยว)
90 วัน

ชวงปลายฝนใหปุย
8-24-24
การใหน้ําเพื่อ
กระตุนการออกดอก
โดยใหน้ําอัตรา 3035 มิลลิเมตร แลว
หยุดเพื่อรอดูอาการ
ภายใน 7-10 วัน
หากตายอดมีการ
พัฒนาและสีของตา
เปลี่ยนจากสีน้ําตาล
ดําเปนสีน้ําตาลทอง
ก็เริ่มใหน้ําอีกครั้ง
หนึ่งในอัตราเทาเดิม
เพื่อเรงการพัฒนา
ของตายอด แตหาก
พบวา ตายอด
พัฒนาจากสีน้ําตาล
ปนเขียวหรือเขียว
น้ําตาล ตองหยุดให
น้ําและปลอยให
กระทบแลงอีกครั้ง
หนึ่ง

1. เก็บเกี่ยวดวยความ
ระมัดระวังโดยใช
กรรไกรคมและสะอาด
ตัดชอผล
2. รวบรวมชอผลเงาะ
ใสตะกราพลาสติกหรือ
เขง จากนั้นขนยายไป
ยังโรงเรือนภายในสวน
หรือในที่รม
3. ตัดแตงโดยตัดขั้วผล
ใหมีกานติดอยูไมเกิน
5 มิลลิเมตร ในกรณี
จําหนายเปนผลเดี่ยว
4. ตัดกานชอผลใหยาว
ไมเกิน 20 เซนติเมตร
เงาะแตละชอควรมีผล
ติดอยูไมต่ํากวา 3 ผล
มัดรวมกันน้ําหนัก
ประมาณ 1 กิโลกรัม
ในกรณีจําหนายเปน
ชอ
5. คัดแยกผลเสียหาย
หรือผลมีตําหนิออก

1. ปองกันกําจัด
ศัตรูทําลายชอ
ดอกและผลเงาะ
2. การชวยผสม
เกสรเพื่อสงเสริม
การติดผล โดยการ
เก็บละอองเกสรมา
ผสมน้ําฉีดพนให
ทั่วทั้งตนตัวเมีย
หรือการใชสาร
ควบคุมการ
เจริญเติบโต
3. การจัดการปุย
และน้ําเพื่อสงเสริม
การพัฒนาของ
ดอก

1. ปองกันกําจัดศัตรู
ทําลายเงาะ
2. ชวงระยะการ
เจริญเติบโตของผลควร
ใหน้ําอยางสม่ําเสมอ
หากน้ําไมเพียงพอจะทํา
ใหผลเล็กลีบ เปลือกหนา
2. กําจัดวัชพืชทุกครั้ง
กอนการใสปุย
3. ใสปุยสูตร 15-15-15
หรือ 16-16-16 อัตรา 12 กิโลกรัมตอตน และ
กอนเก็บเกี่ยว 1 เดือนให
ใสปุยสูตร 12-12-17-2
หรือ 13-13-21 หรือ 1414-25 อัตรา 1-2
กิโลกรัมตอตนหวานให
ทั่วทรงพุม
4. เฝาระวังการทําลาย
ของเพลี้ยแปง หนอน
เจาะขั้วเงาะ แมลงวัน
ผลไม และโรคราแปง

เมษายน-มิถุนายน

เงาะใชเวลา4 เดือน หรือประมาณ 120 วันหลังดอกบานจึงเก็บเกี่ยวได
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การเริ่มตนและสิ่งที่ตองปฏิบัติ

การเตรียมการ

การปลูก

การเตรียมพื้นที่
ปลูก
1. เลือกพื้นที่
ปลูก
ควรเปนพื้นที่ราบ
น้ําไมทวมขัง ดิน
เปนดินรวน
ระบายน้ําไดดี
2. กําหนดระยะ
ปลูก
ที่เหมาะสม คือ
4X6 เมตร หรือ
6X6 หรือ 6X8
เมตร ขึ้นอยูกับ
สภาพพื้นที่
3. การเตรียม
หลุมปลูกควรใส
ปุยคอก ปุยหมัก
และปุยเคมีสูตร
ฟอสเฟตผสมกับ
ดินเดิมกอนปลูก

การเตรียมตนเพื่อ
ปลูกและ
ชวงเวลาปลูก
1. ควรใชตนกลาที่
มีอายุ
1 - 1.5 ป และมี
ใบแกทั้งตน
2. เลือกตนที่
แข็งแรง สมบูรณ
3. ควรปลูกในชวง
ตนฤดูฝน
4. ทํารมเงาพราง
แสงหลังจากปลูก

พัฒนาการและการปฏิบัติที่ถูกตองของลองกอง (ในฤดู)
มกราคมมีนาคมมิถุนายนกันยายน- พฤศจิกายนกุมภาพันธ
พฤษภาคม
สิงหาคม
ตุลาคม
ธันวาคม
(ระยะกอน (ระยะแทงชอ (ระยะพัฒนา (ระยะเก็บ (ระยะหลัง
ออกดอก)
ดอก)
ผล)
เกี่ยว)
เก็บเกี่ยว)
60
90
90
60 วัน
60 วัน
วัน
วัน
วัน
1. ใสปุยสูตร
8-24-24, 1313-21
2. ตัดแตงกิ่ง
แขนง
3. ใหน้ําส่ํา
เสมอ

1. งดใหน้ําอยาง
นอย 30-45 วัน
2. สังเกตใบ
ลองกองเหี่ยวให
น้ําเต็มที่ 1 ครั้ง
3. เมื่อเห็นตา
ดอกเริ่มใหน้ํา
สม่ําเสมอ
4. กําจัดวัชพืช
รอบ
โคนตนใหสะอาด
5. ใสปุยสูตร 1515-15 อัตรา 1
กิโลกรัมตอตน
6. พน GA3 100
มิลลิกรัม + น้ํา 1
ลิตร เพื่อยืดชอ
7. ตัดแตงชอดอก
เหลือ 1-2 ชอ
ดอกตอกลุมดอก
ระยะชอหาง 2530 เซนติเมตร

1. ตัดแตงชอผล
2-3 สัปดาห และ
7-8 สัปดาหหลัง
ดอกบาน
2. เลือกชอผลที่
สมบูรณ
3. ใสปุยสูตร 1313-21 อัตรา 1-2
กิโลกรัมตอตน
และใหน้ํา
สม่ําเสมอปริมาณ
เพิ่มที่ละนอยและ
หยุดการใหน้ํา
กอนเก็บเกี่ยว 20
วัน

1. เก็บชอผล
อายุ
13-15
สัปดาห
2. กอนเก็บ
ควรชิมผลที่
ปลายชอแหง
ใส หวาน
แหลม
3. บีบผล
ปลายชอ
รูสึกนิ่ม
4. ควรเก็บ
ในชวง
อุณหภูมิต่ํา
ชวงเชาหรือ
เย็น

1. ตัดแตงกิ่ง
และขั้ว
ชอดอก
2. ใสปุยสูตร
15-15-15
อัตรา 2
กิโลกรัมตอตน
ตอป และใส
ปุยคอก 2025 กิโลกรัม
ตอตนตอป
3. ปองกัน
กําจัดโรคและ
แมลง
4. ใหน้ําอยาง
สม่ําเสมอ

ปกติลองกองจะเริ่มใหผลผลิตใน ลองกองใชเวลา 4 เดือน หรือประมาณ 120 วัน หลังดอกบานจึงเก็บเกี่ยวได
ปที่ 3 - 4

-114ระยะการพัฒนาการของดอกในไมผล 4 ชนิดภาคใต (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง)
1. ทุเรียน

-1152. มังคุด

-1163. เงาะ

-1174. ลองกอง

-11811. โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา
1. หลักการและเหตุผล
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป ดานการสรางความมั่นคงน้ําภาคการผลิต กําหนดให
มีการจัดแหลงน้ําเก็บกักน้ําเพิ่มเติมและพัฒนาพื้นที่ชลประทาน 18 ลานไร จัดหาน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝนใหมี
พื้นที่รับประโยชน 14 ลานไร พัฒนาระบบผันน้ําและเชื่อมโยงแหลงน้ํา การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ํา
และระบบสงน้ําเดิม รวมทั้งการสงเสริมการเพิ่มผลิตภาพการใชน้ํา
กิจกรรมการเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน ขาว ยางพารา ออยโรงงาน
มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน และขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน มีความตองการใชน้ําสูงถึงรอยละ 75 ของความ
ตองการใชน้ําทั้งหมด ภาคเกษตรจึงควรตองมาตระหนักการใชทรัพยากรน้ําอยางมีคุณคาและเกิดประโยชน
สูงสุด อยางไรก็ตามการใหน้ําแกพืชโดยทั่วไปของเกษตรกรสวนใหญเปนการใหน้ําแบบไหลบา มีการสูญเสียน้ํา
คอนขางสูง หรือแมแตในบางพื้นที่ที่มีการใหน้ําแกพืชดวยระบบน้ําก็ตาม แตยังมีปญหาในการใชไมถูกตอง มี
การสูญเสียและขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจําเปนตองใหเกษตรกรมีความตระหนักการใชน้ําอยางรูคุณคา และมี
ความรูในการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพดวยระบบการใหน้ําแกพืชที่ถูกตอง รวมทั้งเจาหนาที่ผูขับเคลื่อน
โครงการจําเปนตองมีความรูความเขาใจในเรื่องการใหน้ําแกพืชที่ถูกตอง สามารถแนะนําถายทอดความรูแก
เกษตรกรได จึงควรดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา
2.วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนาแกเกษตรกร
3. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการในพื้นที่เกษตรกรเปาหมาย จํานวน

1 แหง ๆ ละ 50 ราย

4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน
4.1 ถายทอดความรูแกเกษตรกรโดยวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวม หลักสูตรการใชน้ําอยางรูคุณคา
สําหรับเกษตรกร จํานวน 50 ราย
4.2 การจัดทําแปลงเรียนรู การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา เพื่อเปนตัวอยางและจุด
เรียนรูใหเกษตรกรและชุมชน 1 แหง
4.2.1 พื้นที่ดําเนินการ 2 ไร
4.2.2 คัดเลือกพื้นที่ที่มีแหลงน้ําเพียงพอสําหรับระบบน้ําที่ติดตั้งในแปลงเรียนรู เชน สระน้ํา ใน
ไรนา บอบาดาล แหลงน้ําชลประทานหรือแหลงน้ําธรรมชาติ เปนตน
4.2.3 คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจเขารวมโครงการ และพรอมรับการพัฒนาเปน
เกษตรกรตนแบบเพื่อใชแปลงเรียนรูเปนจุดถายทอดความรูได
4.2.4 เนนใหมีการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยออกแบบและติดตั้งอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ มีการใชและดูแลรักษาอยางถูกตอง

-1194.2.5 การจัดทําปายแปลง และติดตั้งอยางมั่นคงในจุดที่เหมาะสม โดยมีขนาดปายแปลง
ไมนอยกวา 80 เซนติเมตร x 120 เซนติเมตร
4.3 การจัดเก็บขอมูลผลตอบแทนของแปลงเรียนรูอยางตอเนื่องตามแบบฟอรมที่กําหนด
4.4 รวมประชุมกับคณะทํางานและติดตามนิเทศงาน
5. แผนปฏิบัติงาน

ก.ย. 65

ส.ค. 65

ก.ค. 65

มิ.ย. 65

พ.ค. 65

เม.ย. 65

มี.ค. 65

ม.ค. 65

ธ.ค. 64

ต.ค. 64

พ.ย. 64

ป 2564

กิจกรรม/ขั้นตอน

ก.พ. 65

แผนปฏิบัติงาน
ป 2565

1. ถายทอดความรูแกเกษตรกรโดยวิธีการเรียนรูแบบ
มีสวนรวม หลักสูตรการใชน้ําอยางรูคุณคาสําหรับ
เกษตรกร
2. การจัดทําแปลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
น้ําในระดับไรนา
3. การจัดเก็บขอมูลผลตอบแทนของแปลงเรียนรู
4. รวมประชุมกับคณะทํางานและติดตามนิเทศงาน
6. ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
7. งบประมาณ
จํานวน
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดคาใชจาย

1. ถายทอดความรูแกเกษตรกรโดยวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวม หลักสูตร
การใชน้ําอยางรูคุณคาสําหรับเกษตรกร
4. การจัดทําแปลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา

ป 2565
ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย งบประมาณ
(บาท)
1 ครั้ง
12,500
จังหวัด
50 ราย
1 แปลง 26,000
อําเภอ

5. รวมประชุมกับคณะทํางานและติดตามนิเทศงาน

1 แปลง

รวม

1,500
40,000

จังหวัด

-1208. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
ผลผลิต
(output)
- เกษตรกรในพื้นที่ ศพก. ไดรับการถายทอดความรูดานการใชน้ําอยางรูคุณคา และแนวทางการใชน้ํา
อยางมีประสิทธิภาพดวยระบบการใหน้ําแกพืชเบื้องตน จํานวน 50 ราย
- เกิดแปลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา เปนตัวอยางและจุดเรียนรูใหกับ
เกษตรกรและชุมชน
ผลลัพธ (outcome)
- เกษตรกร
นําความรูจากการเขารับการอบรมถายทอดความรู ไปปรับใชในพื้นที่การเกษตรของ
ตนเองและชุมชน
- เกิดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพในแปลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

จํานวนเกษตรกร 50 รายไดรับการถายทอดความรูการใชน้ําอยางรูคุณคา
เชิงคุณภาพ
แปลงเรียนรูมีการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- เกษตรกร มีการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพในระดับไรนาไดผลตอบแทนสูงขึ้น สามารถใชประโยชน
จากแปลงเรียนรู เพื่อการผลิตในไรนาของตนเองไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในชุมชน
10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
นายวินัย อินทอง หัวหนากลุมยุทศาสตรและสารสนเทศ
นางสาวชลลดา หอมรักษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท 0 7648 1466/ โทรสาร 0 7648 1466 E - mail : phangnga@doae.go.th

-12112. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
1. ความเชื่อมโยง
1.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1.2 แผนแมบท ดานแผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ
2. หลักการและเหตุผล
กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุมผูปลูกพืช ทํา
ไรนาสวนผสม ทํานาเกลือและเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ จากเกษตรกรที่ทําการเกษตรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และไมมี
เอกสารสิทธิเพื์ ่อตองการทราบสถานการณการเพาะปลูกของเกษตรกรประมาณการผลผลิตที่จะออกสูตลาดใน
ชวงเวลาตางๆไดอยางถูกตอง โดยเกษตรกรจะตองเปนผูมาแจงขึ้นทะเบียนที่สํานักงานเกษตรอําเภอตามที่ตั้ง
แปลงปลูก เมื่อทําการเพาะปลูกแลว 15 วัน
กรมสงเสริมการเกษตร ไดนําเครื่องมือ และเทคโนโลยีมาปรับปรุงวิธีการรับขึ้นทะเบียน และปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร และการตรวจสอบขอมูลที่ไดรับแจงจากเกษตรกรอยางตอเนื่อง ดังนี้
- ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง
- ตรวจสอบรูปขอบแปลงที่ดินกับฐานขอมูลการถือครองที่ดินของกรมที่ดินและสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
- นําเครื่องจับพิกัดภูมิศาสตร GPS มาใชในการจัดเก็บพิกัดที่ตั้งแปลง วัดขนาดพื้นที่
- วาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล โดยใชแผนที่ภาพถายดาวเทียมคนหาพิกัดและโปรแกรม GISagro
- ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปQgis และใชแผนที่ Google Map ในการคนหาพิกัดและวาดผังแปลง
เกษตรกรรมดิจิทัล
- พัฒนา Mobile Application ชื่อ FARMBOOK ซึ่งเปนสมุดทะเบียนเกษตรกร ดิจิทัล ที่ใชแทน
สมุดทะเบียนเกษตรกรโดยเกษตรกรทุกคนสามารถดาวนโหลดไดผานสมารทโฟนระบบแอนดรอยด และไอโอเอส
(iOS) ชวยอํานวยความสะดวกใหเกษตรกรสามารถแจงปรับปรุงขอมูลในทะเบียนไดดวยตนเอง ผานสมารทโฟน
หรือเครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต ( Tablet) โดยไมตองเดินทางมาที่สํานักงานเกษตรอําเภอ และสามาร ถ
ตรวจสอบความถูกตองและความเปนปจจุบันของขอมูล
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามที่ใหขอมูลไวกับ
กรมสงเสริมการเกษตรไดทุกที่ทุกเวลาเพื่อสิทธิประโยชนและการเขารวมโครงการตาและใช
งๆ เปน หลักฐาน ยืนยัน
ตัวตน ความเปนเกษตรกรในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งยังเปนชองทางการรับรูขอมูลขาวสารดานการเกษตร
จากภาครัฐ และการตรวจสอบสิทธิเกษตรกรที่ไดรับความชวยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติ หรือตามมาตรการ
แกปญหาอื่นๆ ของภาครัฐ

-122ในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะตองมีการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ซึ่งสามารถนําไปใช
ประโยชน ในการตรวจสอบความซ้ําซอนของแปลงเพาะปลูกที่เกษตรกรแจงปรับปรุงขอมูล สามารถนํา
ผังแปลงมาซอนทับกับขอมูลภาพดาวเทียมในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ เพื่อวิเคราะหแปลงที่ไดรับผลกระทบ
เปนขอมูลในการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติดานพืช และโครงการประกันภัยพืชผล
เมื่อเกษตรกรแจงขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และจัดทําผังแปลงดิจิทัล แลว จะนําขอมูล
ที่ผานการตรวจสอบ และประมวลผลมาจัดพิมพลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรเพื่อยืนยันตัวตนเกษตรกร และใช
ประกอบในการเขารวมโครงการหรือมาตรการตางๆ ของภาครัฐ ดังนั้น การแจงขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรเปนประจําทุกป ขอมูลจะมีความครบถวน เปนปจจุบันทําใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรเปนอยางยิ่ง
เนื่องจากทําใหภาครัฐสามารถวางแผนการผลิต การตลาด สงเสริมสนับสนุนเกษตรกรไดอยางถูกตองเหมาะสม
และจัดทําโครงการมาตรการตางๆ เพื่อใหความชวยเหลือเกษตรกรไดอีกดวย ดังจะเห็นไดจากการที่หนวยงาน
ภาครัฐเชื่อมโยงขอมูลทะเบียนเกษตรกรไปใชเปนขอมูลประกอบโครงการและมาตรการเพื่อใหการสนับสนุน
และชวยเหลือเกษตรกรเปนจํานวนมากในปที่ผานมา เชน
- การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติดานพืช
- โครงการประกันภัยขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตว
- โครงการสงเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง
- โครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาวนาป
- โครงการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาว
- โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลําไย
- โครงการสนับสนุนคาบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผูปลูกขาว
- โครงการประกันรายได พืชเศรษฐกิจ (ขาว ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว)
ในป 2565 กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร เนนหนักในการประชาสัมพันธใหเกษตรกรแจงขอมูลการปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรตามขอเท็จจริดงวย
ตนเองผาน Mobile Application รวมทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพและบํารุงรักษาฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร
สําหรับการใหบริการบันทึกขอมูลและประมวลผลขอมูลขนาดใหญ เพื่อใหทะเบียนเกษตรกรมีขอมูลที่ ถูกตอง
ครบถวน นําไปสูการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดานการเกษตรจัดทําสารสนเทศดานการเกษตรในภาพรวม
ของประเทศที่ถูกตอง สามารถนําไปเผยแพรบูรณาการใชประโยชนไดทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนเปนขอมูล
ประกอบโครงการและมาตรการ
ตางๆ ไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพซึ่งจะทําใหเกษตรกรไดบประโยชน
รั
อยางสูงสุด

-1233.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหมีความครบถวน และเปนปจจุบัน
3.2 เพื่อจัดเก็บขอมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ใหมีความครบถวน และเปนปจจุบัน
4. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ
เปาหมาย จ.พังงา : เกษตรกร 32,000 ครัวเรือน
สถานที่ดําเนินการ : สํานักงานเกษตรอําเภอทั้ง 8 อําเภอ
5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน
5.1 กิจกรรมปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหเปนปจจุบัน
1) ประชาสัมพันธใหเกษตรกรแจงปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหเปนปจจุบัน หลังจาก
การเพาะปลูกแลว 15 วัน และกอนวันเก็บเกี่ยว
2) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร รับแจขึง้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจากเกษตรกร
ตามสมัครใจ ณ สํานักงานเกษตรอําเภอหรือนัดหมายเกษตรกรเพืข่อึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน เกษตรกร ใน
หมูบานหรือตําบล พรอมกับวาดแปลงปลูกใหแลวเสร็จในคราวเดียว
3) เกษตรกรแจงขอมูลการปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรตามขอเท็จจริงดวยตนเองผ
Farmbook
าน
Application
4) กําหนดชวงวันรณรงคใหอาสาสมัครเกษตรหมูบาน ทําหนาที่ชวยเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรผูรับผิดชอบตําบล จัดเก็บขอมูลตามแบบฟอรมปรับปรุงขอมูลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใหไดขอมูล
ครบถวนแกปญหาการไมมาแจงปรับปรุงทะเบียนฯ ของเกษตรกร โดยเลือกชวงเวลาที่มีการเพาะปลูกมากที่สุด
ในฤดูฝน ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565
5) บันทึกขอมูลที่เกษตรกรแจงขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลในระบบทะเบียนเกษตรกร
5.2 ตรวจสอบขอมูล
1) การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการขอขึ้นทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียน เชน หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน ตรวจสอบใหสัมพันธกับจํานวนพื้นที่ที่ทํา
การเกษตรที่แจงขึ้นทะเบียนไว
2) ระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกตอง
3) ตรวจสอบทางสังคม เมื่อระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกตองแลว ใหจัดพิมพขอมูลไปติด
ประกาศในหมูบาน/ชุมชน เปนเวลา 3 วัน (กําหนดใหมีการติดประกาศทุกชนิดพืช ทั้งแปลงเดิมและแปลงใหม)
เพื่อใหเกษตรกรในหมูบาน/ชุมชนนั้นตรวจสอบ โดยเกษตรกรตองลงนามยืนยันความถูกตองขอมูลของตนเอง
มิฉะนั้นจะถือวาไมผานการตรวจสอบ หรือสามารถคัดคาน หากขอมูลของตนเองหรือเกษตรกรายอื่นไมถูกตอง

-1244) ตรวจสอบพื้นที่ ใหดําเนินการทั้งแปลงเดิมและแปลงใหม เพื่อปองกันการแจงขึ้นทะเบียน
ซ้ําซอนโดยผูดําเนินการตรวจสอบใชเครื่อง GPS ออกเดินสํารวจรอบแปลงพื้นที่จริง เพื่อวัดและจับพิกัดแปลง
หรือวาดแปลงดวยระบบ เชน Geoplot, GISagro, FAARMis Application , QGIS หรือตรวจสอบโดยภาพถาย
แปลงปลูกรวมกับผูนําชุมชน/ อกม.
5.5 อํานวยการ
ติดตามนิเทศ ผลการดําเนินงานเพื่อบริหารจัดการโครงการใหเปนไปดวยความเรียบรอย พรอม
ทั้งแกไขปญหาอุปสรรคในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
6. แผนปฏิบัติงาน

1. ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร
1.1 จัดทําประกาศ / ประชาสัมพันธ แจงให
เกษตรกรมาปรับปรุงขอมูลประจําป
1.2 เกษตรกรแจงปรับปรุงขอมูล
1.3 รณรงคให อกม.จัดเก็บขอมูล
1.4 ปรับปรุงขอมูลในสมุดทะเบียนเกษตรกร
2. ตรวจสอบขอมูล
(ติดประกาศ / จัดทําผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล)
3. อํานวยการ (ติดตามนิเทศ ผลการดําเนินงาน)
7. ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

งวดที่ 1

งวดที่ 2

กย.

สค.

กค.

หนวยงาน
มิย.

พค.

เมย.

มีค.

กพ.

ป 2565
มค.

ธค.

พย.

ป 2564
ตค.

กิจกรรม/ขั้นตอน

ศสท./สศก.
สนง.กษจ./
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษจ./
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษจ.

-1258. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
8.1
ผลผลิต (Output)
1) มีการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร
2) มีการจัดเก็บขอมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนใหมหรือปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูก
8.2 ผลลัพธ (Outcome)
มีขอมูลประกอบการเขารวมโครงการ และมาตรการของภาครัฐ หรือ เอกชนกรณีที่มีโครงการ
ชวยเหลือเกษตรกร ซึ่งจะทําใหการสนับสนุนชวยเหลือเกษตรกรเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
8.3 ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ จ.พังงา มีการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร จํานวน 32,000 ครัวเรือน
เชิงคุณภาพ
มีขอมูลประกอบการเขารวมโครงการ และมาตรการของภาครัฐ หรือ เอกชนกรณี
ที่มีโครงการชวยเหลือเกษตรกร
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีขอมูลทะเบียนเกษตรกรจากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรที่ครบถวน เปนปจจุบัน สามารถนําไปใช
ประโยชนในการวางแผนพัฒนาการผลิต การตลาด สงเสริมการเกษตร บูรณาการขอมูลรวมกันทั้งภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งจะทําใหเกษตรกรไดรับการสนับสนุน ชวยเหลือ และไดรับประโยชนสูงสุด
10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
1) นา ยประคอง อุสาหมัน ตําแหนง
2) นา ยวินัย อินทอง
3) นางสาวพรเพ็ญ จักรพงศ

เกษตรจังหวัดพังงา
โทร 086-2809705
ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ
โทร 081-9680396
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร 093-4959392

-12613. โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร (ตลาดเกษตรกร)
กิจกรรมหลัก การพัฒนาเกษตรกร
กิจกรรมยอย สงเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันสถานการณประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 7.3 ลานครัวเรือนทั่วประเทศ ตอง
เผชิญปญหาและไดรับความเดือดรอนตางๆ ทั้งดานการผลิต รายได และคุณภาพชีวิต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภัยธรรมชาติ ไดสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม
ตอเกษตรกรเปนอยางมาก ซึ่งการแกไขปญหาดังกลาว จําเปนที่แตละหมูบานการเกษตรจะตองมีขอมูลที่ถูกตอง
มีแผนการพัฒนาการเกษตรเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ตลอดจนการเฝาระวังและแจง
เหตุภัยธรรมชาติเหตุการณฉุกเฉินทางการเกษตรตอหนวยงานที่รับผิดชอบ ในการที่จะไดดําเนินการ
แกไข
ชวยเหลือ ไดอยางทันตอเหตุการณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการใหบริการแกเกษตรกรในระดับพื้นที่ของ
หมูบานมาโดยตลอดและมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 16 หนวยงานที่ดําเนินงาน
ดานอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในแตละสาขาที่หนวยงานนั้น ๆ เปนผูรับผิดชอบ ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง โดยอยูภายใตระเบียนกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวย การบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2560
และในสวนของการดําเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรกรม
สงเสริมการเกษตรในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย ดําเนินการคัดเลือกและแตตั้ง
คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับตําบล อําเภอและจังหวัด เพื่อกําหนดนโยบาย/แนวทางการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ จึงจําเปนตองมีการการจัดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการของ
คณะกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวใหเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครเกษตรใหมีความรู ทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ และการสรางความเขมแข็ง
อาสาสมัครเกษตรในทุกมิติ พรอมทั้งสนับสนุนการสรางเครือขายการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่
รวมถึงการสรางขวัญกําลังใจและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมูบานในรูปแบบตางๆดวย
2.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ในการขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตร
และสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
3.2 เพื่อใหอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) มีสวนรวมในการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร และเปน
เครือขายการทํางานในพื้นที่
3.3 เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ในการปฏิบัติงานใหแกอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตร
หมูบาน

-1273. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ
อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) และเจาหนาที่ จํานวน144 ราย
ครอบคลุมพื้นที่ดําเนินการ 8 อําเภอ
3.1 กิจกรรมจัดทําเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบานอําเภอละ 10 ราย จํานวน 8 อําเภอ
รวม 80 ราย วงเงินงบประมาณอําเภอละ 2,000บาท รวม16,000 บาท
3.2 จัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอาสาสมัครเกษตรหมูบานอําเภอละ
10 ราย จํานวน 8 อําเภอ รวม 80
ราย วงเงินงบประมาณอําเภอละ 2,000 บาท รวม 16,000 บาท
4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน
4.1 สงเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
4.2.1 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) อําเภอละ 10
ราย ที่ผานการประเมินคุณสมบัติการเปน Smart Farmer เขารวมเวทีพัฒนาศักยภาพ เพื่อวิเคราะหตนเองและ
วางแผนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร วางแผนการประเมินผลงานของ อกม. อบรมเพิ่มองคความรู
เสริมสรางความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครเกษตร ตามระเบียบกระทรวง
เกษตรและสหกรณ วาดวยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ไดแก การจัดเก็บขอมูลดานการเกษตร
การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร การติดตามสถานการณการสํารวจแปลงพยากรณ การปฏิบัติงานที่เปน
ประโยชนตอเกษตรกรและชุมชน ใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ และสรางชองทางการติดตอสื่อสารใหชัดเจนตั้งแต
ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน ขอใหอําเภอดําเนินการใหแลวเสร็จและจัดสง
รายงานผลใหจังหวัดทราบภายในเดือน ธันวาคม 2564
4.2.2 จัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอาสาสมัครเกษตรหมูบานคัดเลือกอาสาสมัครเกษตร
หมูบาน (อกม.) อําเภอละ 10 ราย ที่ผานการประเมินคุณสมบัติการเปน Smart Farmer เขารวมประชุมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อทบทวนบทบาทหนาที่และภารกิจของอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ในการสนับสนุน
งานดานการเกษตร พรอมทั้งวางแผนการปฏิบัติรวมกับเจาหนาที่ ไดแก การจัดเก็บขอมูลดานการเกษตร การ
จัดทําแผนพัฒนาการเกษตร การติดตามสถานการณการสํารวจแปลงพยากรณการใชเครื่องมือสื่อสารสมารท
โฟน และสรางชองทางการติดตอสื่อสารใหชัดเจนระดับหมูบาน ในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานในพื้นที่ ขอให
อําเภอดําเนินการใหแลวเสร็จและจัดสงรายงานผลใหจังหวัดทราบภายในเดือน มกราคม2564

-1285. แผนปฏิบัติงาน

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

ป 2564

แผนปฏิบัติงาน
ป 2565

สงเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
1.จัดทําเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบาน
2.จัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอาสาสมัครเกษตร
หมูบาน
6. ระยะเวลา
ระหวางเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
7. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
ผลผลิต
(output)
1) อาสาสมัครเกษตร จํานวน 8
0 ราย ไดรับการพัฒนาศักยภาพมีความรูความเขาใจในบทบาท
หนาที่สามารถปฏิบัติงานไดและใหบริการชวยเหลือเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) จํานวน 80 ราย ไดรวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เกิดการพัฒนา
สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการโครงสรางการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร และเกิดการเชื่อมโยงงาน
อาสาสมัครเกษตร
ผลลัพธ
(outcome)
1) อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่สามารถปฏิบัติงานได
และมีองคความรูที่จ าเปนในการใหบริการชวยเหลือเกษตรกรไดรวดเร็วและทั่วถึง
2) เกิดเครือขายการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.)
ตัวชี้วัด
- เชิงปริมาณ รอยละ 75 ของอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ที่เขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
อาสาสมัครเกษตรหมูบาน ไดรับการพัฒนาทักษะตามบทบาทหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เชิงคุณภาพ อาสาสมัครเกษตรหมูบาน มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
และใหบริการชวยเหลือแกเกษตรกรได

-1299. ผลที่คาดวาจะไดรับ
อาสาสมัครเกษตรหมูบาน มีความรู ความเขาใจในกระบวนการปฏิบัติงาน และเปนผูชวยเจาหนาที่ใน
การพัฒนางานดานการเกษตรในพื้นที่ พรอมทั้งเชื่อมโยงเครือขายการปฏิบัติงาน ประสานความชวยเหลือ
เพื่อใหเกษตรกรไดรับการบริการที่รวดเร็วและทั่วถึง
10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
1. กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
นา ยปณิธาน ทองแกมแกว
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
โทรศัพท 089-7331271
2. ผูรับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรระดับอําเภอ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

สังกัด
สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะยาว
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา
สํานักงานเกษตรอําเภอคุระบุรี
สํานักงานเกษตรอําเภอทับปุด
สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วปา
สํานักงานเกษตรอําเภอกะปง
สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุง
สํานักงานเกษตรอําเภอทายเหมือง

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
เบอรมือถือ
นางสาวพนิดา แกวมณี
นวส.ปฏิบัติการ
086 684 9099
นางสาวรักษา ณนคร
นวส.ปฏิบัติการ
085 787 9963
นายณัฐยศ อมรกล
นวส.ปฏิบัตกิ าร
063 824 5652
นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช
นวส.ปฏิบัตกิ าร
089 205 1963
นายบัญชา เกิดลอง
นวส.ชํานาญการพิเศษ
081 737 6276
นางสาวรุงทิวา รักษาแกว นวส.ชํานาญการพิเศษ
093 575 9520
นายพุฒิพงศ ปริยานุกูล
นวส.ปฏิบัติการ
088 784 5738
นางมลติชา ชวยขาว
นวส.ปฏิบัติการ
098 017 8489

-13014. โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรม สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580 ตองการใหประเทศไทยมีการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน ตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน ที่ตองการพัฒนาภาคการเกษตรใหมีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแขงขันที่สูงขึ้น โดยสงเสริม
การรวมกลุมเกษตรกร เพื่อสรางความเขมแข็งและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางวิสาหกิจชุมชน
ผูประกอบการภาคเอกชนรวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสูการเปน
ผูประกอบการเกษตรที่มีความเขมแข็ง ตลอดจนการใหมีกลไกในการดูแลใหเกษตรกรไดรับประโยชนจากการ
รวมกลุมและการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. 2548 ที่มุงเนนใหคนในชุมชนรวมตัวกันประกอบกิจการ โดยอาศัยทรัพยากร แรงงาน ภูมิปญญาทองถิ่น
และองคความรูสมัยใหม มาผลิตเปนสินคาหรือบริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน
การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน สงผลใหชุมชนพึ่งตนเองไดสามารถเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย บนพื้นฐานการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน มีหนาที่ใน
การจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อกําหนดนโยบายในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน และทํา
หนาที่นายทะเบียนในการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนใหการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในสวนที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกรมสงเสริมการเกษตร โดยดําเนินงานและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาไปเปนกิจการที่มีความเขมแข็ง
สามารถแขงขันทางเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนได
อยางยั่งยืนตอไป
3.วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหมีศักยภาพสูงขึ้น
4. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ
เปาหมาย
- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจํานวน 80 ราย (อําเภอละ 10 ราย)
- เครือขายวิสาหกิจชุมชน 77 เครือขาย
สถานที่ดําเนินการ
8 อําเภอ ของจังหวัดพังงา

-1315. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน
5.1 สงเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
สงเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน ผานการสรางกระบวนการเรียนรู
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน ดังนี้
1) สงเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
(สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จํานวน 80 ราย /
วิสาหกิจชุมชน 8 แหง)
ประเมินศักยภาพและจัดทําแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
ในการดําเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน โดย
1.1) เจาหนาที่ สงเสริม การเกษตรสนับสนุน ใหวิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทํา
แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหวิสาหกิจชุมชนทราบถึงปญหาและนําไปจัดทําแผนพัฒนา
กิจการ
โดยเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเปนพี่เลี้ยงและใหคําปรึกษาแกวิสาหกิจชุมชนในการดําเนินงาน ของใหอําเภอ
รายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบภายในเดือนธันวาคม 2564
1.2) สํานักงานเกษตรอําเภอสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
ที่ไดดําเนินการตามขอ 1.1) เพื่อใหเกิดการยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ขอใหอําเภอรายงานผลการ
ดําเนินงานใหจังหวัดทราบภายใน 15 เมษายน 2565
1.3) ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอีกครั้งหลังสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรม ตามขอ 1.2) และ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ โดยขอใหอําเภอรายงานผล
การดําเนินงานใหจังหวัดทราบภายใน 15 เมษายน 2565
ขอใหอําเภอรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบภายใน 30 พฤษภาคม 2565
1.4) สํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ ติดตามการดําเนินงานยกระดับวิสาหกิจ
ชุมชนตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
5.2 สนับสนุนการปฏิบัติงานดานทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (8 อําเภอ)
1) สนับสนุนการดําเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน(8 อําเภอ)
เปนคาใชจายวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร สําหรับการดําเนินงานการจดทะเบียน/เพิกถอน
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และการคัดกรองวิสาหกิจชุมชน

-1326. แผนปฏิบัติงาน

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

ป 2564

แผนปฏิบัติงาน
ป 2565

1. สงเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
1.1 ประเมินศักยภาพและจัดทําแผนพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชน
1)
ประเมินศักยภาพและจัดทําแผนพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชน

2) สนับสนุนปจจัยการผลิตเพื่อยกระดับตาม
แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานดานทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
2.2 สนับสนุนคาวัสดุสํานักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอรในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
7. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
8. ผลผลิต ผลลัพธ
ผลผลิต (
Output)
- สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 8 แหง ไดรับการพัฒนาความรูดานการบริหารจัดการกิจการวิสาหกิจชุมชน
ผลลัพธ (Outcome)
- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน ทําใหวิสาหกิจ
ชุมชนพัฒนาศักยภาพไปสูระดับที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 8 แหง ไดรับความรูเพื่อใชในการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
เชิงคุณภาพ วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นไมนอยกวารอยละ 80 ของวิสาหกิจชุมชนที่เขารวม
โครงการ

-1339. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดทําแผนพัฒนากิจการ และดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เครือขายวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใตเครือขาย
ใหเกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมระหวางวิสาหกิจชุมชนและชุมชนที่เกี่ยวของ
10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
1. ชื่อ นางสาวนิติภรณ เกตุแกว ผูรับผิดชอบงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท 083 596 0441
E-mail: nitiporn.ketkk@gmail.com
2. เกษตรอําเภอ
3. เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอําเภอ

-13415. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและมาตรฐานสินคาเกษตรแปรรูป
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรแปรรูป
1. ความสอดคลอง
1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ดานการเกษตร
- แผน
แมบทยอยเกษตรแปรรูป
1.3 แผนปฏิรูประเทศ ดานเศรษฐกิจ
1.4 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ
2548 .ศ.มุงเนนใหวิสาหกิจ
ชุมชน สามารถนําวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปญญาของชุมชนมาใชใหเหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและ
สภาพทองถิ่นนั้น ๆ โดยกรมสงเสริมการเกษตรมีหนาที่สงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนความรู
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณภาพมาตรฐานการผลิตและ
ผลิตภัณฑ การบริหารจัดการธุรกิจ และการแขงขันทางการตลาด เพื่อใหกิจการวิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็ง
และพึ่งพาตนเองได ผลิตภัณฑที่เกิดจากการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเปนการสรางรายได และเปนการ
สรางเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ซึ่งผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนที่ดีตองเปน Smart Product ซึ่ง
มีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัย ตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค และมี
ศักยภาพในการแขงขันทางการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนั้น ในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจึง
จําเปนตองพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพไดมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑเปนที่เชื่อถือของผูบริโภค มีการ
ออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่ทันสมัยตรงตามความตองการของตลาด รวมถึงตองมีการสงเสริมกิจกรรม
ดานการตลาดเพื่อพัฒนาสู การแขงขัน เปนตน ซึ่งจะมีสวนชวยในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการเกษตรและ
สรางความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใหกับวิสาหกิจชุมชนและประเทศไทย
3.วัตถุประสงค
3.1 พัฒนาความรูและทักษะดานการพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร
แปรรูปใหกับวิสาหกิจชุมชน
3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรแปรรูปใหกับวิสาหกิจชุมชน

-1354. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ
วิสาหกิจชุมชน จํานวน 2แหง
5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน
5.1อบรมพัฒนาทักษะดานการแปรรูปสินคาเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และการตลาด
ใหกับวิสาหกิจชุมชน(20 ราย)
5.1.1 จังหวัดจัดอบรมเนื้อหาวิชาการที่สอดคลองกับแผนความตองการการการพัฒนาผลิตภัณฑ
ของวิสาหกิจชุมชนที่เขารวมโครงการฯ จํานวน 2 วิสาหกิจชุมชน ๆ ละ 10 ราย จํานวน 1 วัน
5.12 จังหวัดสรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลใหกรมสงเสริมการเกษตรตามกําหนด
5.2 พัฒนาผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูป
5.2.1 กรมฯพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนความตองการการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนที่
ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการฯใหจังหวัด ภายใตกรอบงบประมาณ
5.2.2 จังหวัดดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปใหกับวิสาหกิจชุมชนที่เขารวม
โครงการฯ ตามแผนความตองการการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน เชน การซอมแซมสถานที่ผลิต การ สนับสนุน
วัสดุอุปกรณเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ การพัฒนากระบวนการผลิต การ พัฒนา คุณภาพ มาตรฐานการผลิต
หรือผลิตภัณฑ การออกแบบและจัดทําบรรจุภัณฑ/ฉลากสินคาตนแบบเพื่อทดสอบทางการตลาด เปนตน ทั้งนี้
ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายของทางราชการ
5.2.2 จังหวัดสรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลใหกรมสงเสริมการเกษตรตามกําหนด
6. แผนปฏิบัติงาน

2.อบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนดานการแปรรูปสินคา
เกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และการตลาด
ใหกับวิสาหกิจชุมชน
3.พัฒนาผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูป เชน สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ/พัฒนากระบวนการ
ผลิต/พัฒนามาตรฐานการผลิตหรือผลิตภัณฑ การจัดทําบรรจุ
ภัณฑ/ฉลากสินคาตนแบบเพื่อทดสอบทางการตลาด เปนตน

ป 2564

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

แผนปฏิบัติงาน
ป 2565

-1367. ระยะเวลา
ธันวาคม2564 – กันยายน 2565
8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
8.1 ผลผลิต (output)
วิสาหกิจชุมชนไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 2 แหง
8.2 ผลลัพธ (outcome)
วิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการพัฒนามีรายไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 20 (เปรียบเทียบกอนและหลัง
เขารวมโครงการฯ)
8.3 ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
วิสาหกิจชุมชน จํานวน 2 แหง ไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ฉลากสินคา
เชิงคุณภาพ
เกิดการสรางมูลคาเพิ่มจากการแปรรูปใหกับผลผลิตทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน ทําใหวิสาหกิจ
ชุมชนที่เขารวมโครงการมีรายไดเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 20 (เปรียบเทียบกอนและหลังเขารวมโครงการฯ)
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เกิด การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรแปรรูปโดยการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน หรือการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
9.2 สินคาเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการแขงขันทางการตลาดและเปนที่ยอมรับ
ของผูบริโภค
9.3 วิสาหกิจชุมชนมีรายไดมั่นคงอยางตอเนื่องจากการจําหนายผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูป
10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
ชื่อ นางสาวนิติภรณ เกตุแกว ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท083 596 0441
E-mail: nitiporn.ketkk@gmail.com

-13716. โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากประราชดําริ
16.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
กรมสงเสริมการเกษตร
จังหวัดพังงา
1. ความสอดคลอง
1.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดาน 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม
- แผนแมบทยอย การเสริมสรางทุนทางสังคม
1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ
- ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม
- ประเด็นปฏิรูปยอย การขยายผลโครงการในพระราชดําริกวา 4,000 โครงการทั่วประเทศ
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาสอันเปนมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อครั้งทรงดํารงพระราชอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในพุทธศักราช 2545
กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงขอพระราชานุญาตจัดทําโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กราบบังคมทูลถวาย
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไวในพระราชานุเคราะห
และทรง
พระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยยอไวในเครื่องหมายตราสัญลักษณโครงการ โดยเปด
ใหบริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตําบลบานหลวง อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได
ดําเนินงานมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
การใหบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เปนวิธีการดําเนินงานอยางหนึ่งที่สามารถทําใหการบริการทาง
วิชาการและการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจที่
รับผิดชอบ โดยเปนการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทําใหเกษตรกรในพื้นที่เปาหมายที่มีปญหา ใหไดรับบริการทาง
การเกษตรอยางรวดเร็วทั่วถึงและครบถวน เชน การวิเคราะหดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว โรคสัตวน้ํา และ
การใหวัคซีนปองกันโรค รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมความรูการเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคูกันไป
ดวย ซึ่งเปนการดําเนินการในลักษณะบูรณาการการทํางานระหวาง นักวิชาการเกษตรของหนวยงานตาง ๆ ใน
แตละสาขา ทั้งดานพืช สัตว ประมง ดิน และน้ํา ฯลฯ พรอมดวยอุปกรณและเครื่องมือทางวิชาการดานตาง ๆมา
ใหบริการในคลินิกเกษตร โดยสามารถเคลื่อนที่เขาไปไดถึงในระดับตําบล เพื่อใหเกษตรกรสามารถเขารับบริการ
ทางการเกษตรไดอยางถูกตองครบถวนทุกดานในคราวเดียวกัน

-1383. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนองพระราชดําริ และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2565
3
.2 เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่หางไกลสามารถเขาถึงการบริการทางการเกษตร และไดรับการแกไข
ปญหาดานการเกษตรอยางครบวงจรในคราวเดียวกัน
3.3 เพื่อบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานวิชาการ หนวยงานสงเสริม และศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในการใหบริการและแกไขปญหาทางการเกษตร
4. เปาหมาย
ดําเนินการในพื้นที่ 4 อําเภอ ดังนี้ เกษตรกร 100 คน/ครั้ง
4.1 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 1 อําเภอคุระบุรี
4.2 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 อําเภอทับปุด
4.3 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3 อําเภอตะกั่วปา
4.4 การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 4 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว(28 กรกฎาคม) ระหวางวันที่ 20-30 กรกฎาคม 2564
อําเภอเมืองพังงา
5. กิจกรรม
5.1 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ฯ ไตรมาสทีในพื
่ 1 ้นทีอ่ ําเภอคุระบุรี
เกษตรกร 100 ราย
5.2 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ฯ ไตรมาสทีในพื
่ 2 ้นทีอ่ ําเภอทับปุด
เกษตรกร 100 ราย
5.3 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ฯ ไตรมาสที
3 ในพื
่ ้นทีอ่ ําเภอตะกั่วปา
เกษตรกร 100 ราย
5.4 การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ฯ ไตรมาสที
4 โครงการคลิ
่
นิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ในพื้นทีอํ่ าเภอเมืองพังงา เกษตรกร 100 ราย ระหวางวันที่ 25
กรกฎาคม 5 สิงหาคม 2565
กิจกรรมดานคลินิกเกษตรที่เปดใหบริการ ไดแก
1) คลินิกดิน
ใหคําปรึกษา ตรวจวิเคราะห วินิจฉัยและใหบริการดานวิเคราะห ตรวจสอบดิน
และปุย โดยกรมพัฒนาที่ดิน
2) คลินิกพืช ใหคําปรึกษา ตรวจวิเคราะห วินิจฉัยและใหบริการดานโรคและแมลง ศัตรูพืช
วัชพืชการเก็บเกี่ยวพืช การผลิตเมล็ดพันธุ การคัดเลือกพันธุ การทดสอบความงอก การขาดธาตุอาหารพืช
สารพิษตกคาง วัตถุมีพิษทางการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตร

-1393) คลินิกขาว
ใหคําปรึกษา ตรวจวิเคราะห วินิจฉัยโรคที่เกิดในขาว การปองกันและกําจัดแมลง
ศัตรูขาว การกําจัดวัชพืชในนาขาว การลดตนทุนการผลิตขาว การใชขาวพันธุดี การตรวจสอบ คุณภาพเมล็ด
พันธุขาว การบริการตรวจรับรองGAP ขาว การแปรรูปและการใชประโยชนจากขาว โดยกรมการขาว
4) คลินิกปศุสัตวใหคําปรึกษา ตรวจวิเคราะห วินิจฉัยโรคและการตรวจรักษา พยาบาลสัตว การให
วัคซีน ทําหมันสัตว การผสมเทียม การควบคุมโรคระบาดในสัตว การเลี้ยงสัตว โดยกรมปศุสัตว
5) คลินิกประมงใหคําปรึกษา ตรวจวิเคราะห วินิจฉัยและรักษาโรคในสัตวน้ํา การควบคุมโรค
ระบาดในสัตวน้ํา การตรวจคุณภาพน้ํา และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยกรมประมง
6) คลินิกชลประทานใหคําปรึกษา แนะนําการบริหารจัดการน้ํา การพัฒนาแหลงน้ํา และการใหน้ํา
แกพืช โดยกรมชลประทาน
7) คลินิกสหกรณ ใหคําปรึกษา แนะนําการจัดตั้งสหกรณ การบริหารงานในสหกรณ และให
ความรูเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับสหกรณ โดยกรมสงเสริมสหกรณ
8) คลินิกบัญชี ใหคําปรึกษา แนะนําการจัดทําบัญชีฟารม บัญชีครัวเรือน โดยกรมตรวจบัญชี
สหกรณ
9) คลินิกกฎหมาย ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานความรูดานกฎหมายปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
10) คลินิกหมอนไหมใหคําปรึกษา แนะนําการปลูกหมอนเลี้ยงไหม พันธุหมอนที่ควรปลูก การตัด
แตงกิ่งและการดูแลรักษาแปลงหมอน การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูหมอน การดูแลรักษาผลหมอนสุก และการทํา
ชาใบหมอนโดยกรมหมอนไหม
11) คลินิกสงเสริมการเกษตร ใหคําปรึกษา แนะนํา การปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช การ
ใชแมลงศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ํา ตัวเบียน) เชื้อจุลินทรียและสารชีวภัณฑตางๆ การผลิตและขยายพันธุพืช การ
สนับสนุนพืชพันธุดี การเลี้ยงผึ้ง ชันโรง และจิ้งหรีด การปลูกพืชบนพื้นที่สูง การซอมและการบํารุงรักษาเครื่องยนต
เบื้องตน เปนตน โดยกรมสงเสริมการเกษตร
12) คลินิกอื่น ๆไดแก คลินิกการยางแหงประเทศไทย คลินิกฝนหลวง
คลินิกเศรษฐกิจการเกษตร
และคลินิกสาธารณสุข เปนตน
หมายเหตุ :
1. ใหดําเนินงานโครงการฯ ในรูปแบบปกติกอน รายละเอียดตามคูมือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ฯ สามารถดาวโหลดไดที่ http://www.royalagro.doae.go.th
2. หากไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
ไมสามารถดําเนินการในรูปแบบปกติได ใหปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานเปนใหการสนับสนุนปจจัยการ
ผลิต หรือจัดทําเอกสารวิชาการใหความรูแกบุคคลเปาหมายได โดยดําเนินการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของ
โครงการฯและเกิดประโยชนสูงสุดตอเกษตรกรหรือกลุมเปาหมาย และใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

-140หากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid – 19) คลี่คลาย
ใหดําเนินการในรูปแบบปกติ ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ฯ
ระดับจังหวัด พิจารณา
6. วิธีการดําเนินงาน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ ระดับจังหวัด
การขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ฯ ไดจัดแบง
การดําเนินงาน ออกเปน 4 ขั้นตอน คือ การเตรียมการกอนเปดคลินิก การดําเนินงานระหวางเปดคลินิก การ
รายงานผลการดําเนินงาน และการติดตามใหบริการตอเนื่อง ดังนี้
6.1. การเตรียมการกอนเปดคลินิก
6.1.1 คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ฯ ระดับจังหวัด จัด
ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติงาน เชนวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบ ในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ฯ และมอบหมายผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
6.1.2 การกําหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน
1) การกําหนดพื้นที่เปาหมาย
สํานักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมขอมูลพื้นฐาน สภาพปญหาทางการเกษตร และความ
ตองการของเกษตรกร เปนขอมูลนําเสนอตอคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ฯ
ระดับจังหวัด โดยใหพิจารณาตําบลที่มีปญหาทางดานการเกษตรหลากหลาย ตองการแกไขอยางเรงดวน หรือเปน
ความตองการของเกษตรกร โดยบูรณาการและออกหนวยใหบริการคลินิกเกษตรเพื่อแกไขปญหาลงในระดับพื้นที่
2) ศึกษาวิเคราะหปญหาของพื้นที่
หลังจากคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ฯ ระดับ
จังหวัด คัดเลือกพื้นที่เปาหมายไดแลว สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดทีมเปนคณะลงไปศึกษาวิเคราะหปญหาสภาพ
พื้นที่ และจัดลําดับความตองการของเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย
3) การคัดเลือกจุดที่ตั้งคลินิก
ใหพิจารณาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) หรือสถานที
ที่ ่อื่น
มีความพรอมเปนจุดตั้งคลินิก มีการคมนาคมสะดวก สามารถอํานวยความสะดวกแกเกษตรกรในการเดินทาง
มารับ
บริการ ทั้งนี้ การจัดงานแตละครั้งไมจําเปนตองครบทั้ง 11 คลินิก เนนเฉพาะคลินิกที่มีปญหาและหนวยงานที่อยูในพื้นที่
6.1.3 การประสานในระดับพื้นที่ สํานักงานเกษตรจังหวัดแจงกําหนดการปฏิบัติงานในแตละครั้ง
ใหกับหนวยงานตางๆ เพื่อขอใหอํานวยความสะดวกและขอความรวมมือในการเตรียมการดานสถานที่
6.1.4 การเตรียมสถานที่ การจัดสถานที่สําหรับพิธีเปดงาน จัดตั้งจุดรับบัตรคิวและลงทะเบียน
ของเกษตรกรและประชาสัมพันธบริเวณดานหนา สถานที่จัดคลินิก การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณประจําคลินิก
ปายตามประเภทของการใหบริการ

-1416.1.5 การเตรียมเกษตรกร จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรใหทราบถึงวัตถุประสงคการจัดงาน กําหนดการ
และขั้นตอนการใหบริการ การเตรียมตัวในการเขามารับบริการ เชน การเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน การเก็บ
ตัวอยาง (พืช ดิน สัตว และน้ํา) ที่มีปญหามารับบริการอยางถูกตอง
6.5.6 เนนประชาสัมพันธการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ฯ
ทุกชองทางกอนการจัดงานอยางนอย 1 สัปดาห และแจงใหผูนําชุมชนในพื้นที่ประชาสัมพันธงานใหทราบอยาง
ทั่วถึง
6.2 การดําเนินงานระหวางเปดคลินิก
6.2.1 การใหบริการ
1) การรับบัตรคิว
เกษตรกรลงทะเบียนเขารับบริการทางดานการเกษตรทุกสาขาที่จุดลงทะเบียน
โดยรับบัตรคิว ณ จุดรับบัตรคิว เพื่อใหทราบจํานวนผูมารับบริการ
2)การลงทะเบียน
เกษตรกรนําบัตรประจําตัวประชาชนยื่นตอเจาหนาที่รับลงทะเบียนเจาหนาที่โดย
เจาหนาที่จะสอบถามปญหาและความตองการมารับบริการของเกษตรกร บันทึกลงในบัตรทะเบียนประวัติการ
รับบริการ (แบบคลินิก 01) และทําเครื่องหมายแสดงคลินิกที่เกษตรกรจะไปรับบริการไวในแบบคลินิก 01 และ
ฉีกสําเนาใหกับเกษตรกรนําไปรับบริการตามคลินิกที่ระบุไว
3) การเขารับบริการ
เกษตรกรเขารับบริการในแตละคลินิก หนวยงานใหบริการคลินิกรับทราบปญหาทางการ
เกษตร พรอมใหคําแนะนําทางดานวิชาการ และแกไขปญหา โดยเจาหนาที่ในแตละคลินิกจะตองจัดทําบัตรรับ
บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (แบบคลินิก 02) โดยตองระบุลําดับที่ผูมารับบริการใหตรงกับลําดับที่ในสําเนาของแบบ
คลินิก 01 ที่เกษตรกรนํามาแสดง (หากเกษตรกรไมมีสําเนาของแบบคลินิก 01 มาแสดงใหเกษตรกรกลับไป
ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนดานหนากอน)
4) การบันทึกผลการใหบริการ
การใหบริการ เจาหนาที่จะตองบันทึกปญหาที่เกษตรกรมาขอรับบริการ และผลการ
ใหบริการลงในแบบคลินิก 02 โดยฉีกสําเนาใหเกษตรกรเก็บไวเพื่อใชติดตามผลและใหบริการตอเนื่อง สําหรับ
ตัวจริงใหจัดเก็บไวที่หนวยงานที่ใหบริการคลินิก
6.2.2 การประเมินผลการใหบริการ
1) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด ดําเนินการประเมินผลการใหบริการคลินิกในการจัด
งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ฯ ไตรมาส 1 – 3 โดยการสัมภาษณเกษตรกร เจาหนาที่ที่
ใหบริการคลินิก และการสังเกตการณของเจาหนาที่ประเมินผล เสร็จแลวรายงานสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และสําเนาผลการประเมินให
กรมสงเสริมการเกษตรทราบ

-1422) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดําเนินการประเมินผลเกษตรกรที่เขารับบริการคลินิก
เกษตรแบบเบ็ดเสร็จ จากการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
6.3 บันทึกผลการดําเนินงานในระบบขอมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ
(https://clinickaset.doae.go.th)
สํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ บันทึกขอมูลบัตรทะเบียนประวัติ (แบบคลินิก 01)
ลงในระบบขอมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ฯ ( https://clinickaset.doae.go.th)
ภายใน 15 วันทําการ หลังจากวันใหบริการ จากนั้น หนวยงาน ที่ใหบริการคลินิกบันทึกขอมูลบัตรรับบริการ
(แบบคลินิก 02) เขาสูระบบขอมูลโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ฯ ใหครบถวน สมบูรณ
ภายใน 30 วันทําการ หลังจากวันใหบริการ
6.4 การติดตามใหบริการตอเนื่อง
หลังจากที่หนวยงานบันทึกขอมูลบัตรรับบริการ (แบบคลินิก 02) เขาสูระบบขอมูลโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ฯ แลว จะทราบวามีหนวยงานที่ใหบริการคลินิกใดจะตองมีการ
ติดตามใหบริการเกษตรกรอยางตอเนื่อง จากนั้นหนวยงานที่ใหบริการคลินิกเกษตรจะตองวิเคราะหขอมูล
สภาพปญหา เพื่อวางแผนออกติดตามและใหบริการตอเนื่องแกเกษตรกร โดยทุกครั้งที่หนวยงานที่ใหบริการ
คลินิกออกติดตามใหบริการตอเนื่อง ใหบันทึกขอมูลผลการใหบริการในแบบคลินิก 05 ดวย

-1437. แผนปฏิบัติงาน

1. จัดทําแผน/ประชุมชี้แจงเกษตรกร
และประชาสัมพันธ วิธีการเก็บตัวอยาง
พืช ดิน สัตว น้ํา พรอมทั้งวิเคราะห
สนง.กษจ
ปญหาทาง
ดานการเกษตรที่ตองแกไขเรงดวน
2. จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที สนง.กษอ.
ในพระราชานุเคราะหฯ
คุระบุรี
ไตรมาสที่ 1 และบันทึกผลในระบบขอมูล
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ใน
พระราชานุเคราะห ฯ
และระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
สงเสริมการเกษตรe( - Project)
3. จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที สนง.กษอ.
ในพระราชานุเคราะหฯ ไตรมาสที่ 2 ทับปุด
และบันทึกผลในระบบขอมูลโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ
เคราะหฯ
และระบบ
รายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตร e( - Project)
4. จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ สนง.กษอ.
ในพระราชานุเคราะหฯ
ไตรมาสที่ ตะกั่วปา
3 และบันทึกผลในระบบขอมูลโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุ
เคราะห ฯ
และระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
สงเสริมการเกษตรe( - Project)

4

100

ครั้ง
ราย

100

ราย

100

ราย

ไตรมาส
4

ธค.64
มค.65
กพ.65
มีค.65
เมย.65
พค.65
มิย.65
กค.65
สค.65
กย.65

หนวย
วัด

พย.64

ปริมาณ
งาน

ตค.64

กิจกรรม/ขั้นตอน

ผูรับผิด
ชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ ป 2565
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
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5. จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
สนง.กษอ.
ในพระราชานุเคราะห ฯ ไตรมาสที่ 4 เมืองพังงา
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ใน
พระราชานุเคราะห ฯเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 ก.ค.65
และบันทึกผลในระบบขอมูลโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะ
และระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
สงเสริมการเกษตร e( - Project)
6. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
จังหวัด
เปนรายไตรมาสสงกรมสงเสริม
การเกษตร

ตค.64
พย.64
ธค.64
มค.65
กพ.65
มีค.65
เมย.65
พค.65
มิย.65
กค.65
สค.65
กย.65

กิจกรรม/ขั้นตอน

ผูรับผิด
ชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ ป 2565
ไตรมาส ไตรมาส 2 ไตรมาส ไตรมาส
ปริมา
หนวย
1
3
4
ณ
วัด
งาน
100

ราย

8. ระยะเวลา
ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
9. ผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัด
9.1 ผลผลิต (Output)
1) เกษตรกร 400 ราย ไดรับบริการทางดานการเกษตร และ แกไขปญหาดานการเกษตร
อยางครบวงจรในคราวเดียวกัน
2) เกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่บูรณาการใหบริการ
ดานการเกษตร และแกไขปญหาทางการเกษตรใหกับเกษตรกร
9.2 ผลลัพธ (Outcome)
เกษตรกรที่มีปญหาการประกอบอาชีพดานการเกษตรไดรับคําแนะนํา การบริการ การแกไขปญหา
ทางดานการเกษตรที่รวดเร็วและทันเวลา ซึ่งเปนการนําความรูอยางถูกตองตามหลักวิชาการทางการเกษตรไป
ปฏิบัติตอพื้นที่ของตนเอง เกิดผลตอบแทนและรายไดจากการประกอบอาชีพที่มั่นคง

-1459.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน
1) หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันวางแผน และใหบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ฯ
2) จังหวัดมีการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ฯ โดยมีเกษตรกรเขารับ
บริการ จํานวน 400 ราย
3) มีการติดตามผลการใหบริการตอเนื่อง
10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
กลุมเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
1. นางสาววิไลวรรณ สีนา ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
เบอรโทรศัพท : 076 481466
2. นางสาวพิไลลักษณ นนทวัฒน ตําแหนง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เบอรโทรศัพท
: 096 223 2823

-14616. โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากประราชดําริ
16.2 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
จังหวัดพังงา
1. ความเชื่อมโยง
1.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ กระจายศูนยกลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความ
สมานฉันท เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาการพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเองเพื่อ
สรางสังคมคุณภาพ
1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม
ที่มุงระดมสรรพกําลังจากประชาชนทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย และจากภาคสวนตางๆ ในทุก
ระดับ เปนกลไกในการชวยสรางโอกาสและแกไขความไมเสมอภาค แผนยอยการเสริมสรางทุนทางสังคม เนน
การเสริมสรางศักยภาพและความสามารถของประชาชน
1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ ประเด็นปฏิรูปประเทศความเทาเทียมและการเติบโตอยางมี
สวนรวม ประเด็นปฏิรูปยอยการขยายผลโครงการในพระราชดําริกวา 4,000 โครงการทั่วประเทศ
2. หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาอยางตอเนื่อง ทรงมีพระราชดําริใหเริ่ม
ดําเนินการ “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนตั้งแต
พ.ศ.2523 มีวัตถุประสงคเพื่อชวยแกปญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน นอกจากจะทําใหมี
อาหารกลางวันทีมีคุณคาทางโภชนาการบริโภคตลอดชวงการศึกษาสําหรับนักเรียนแลว นักเรียนยังไดรับความรู
ดานการเกษตร เกิดทัศนคติที่ดีตออาชีพการเกษตร และสามารถนําไปใชประกอบอาชีพไดในอนาคต และทรงมี
พระราชดําริใหขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสูชุมชนพัฒนาการศึกษาเปนศูนยบริการความรู โดยมีหนวยงาน
มารวมบูรณาการการสงเสริมใหครอบครัวของนักเรียนทําการเกษตรแบบผสมผสาน และสงเสริมการแปรรูป
ถนอมอาหารเพื่อบริโภค เปนการลดรายจายและเพิ่มรายไดจากการขายผลผลิตในขั้นตอไป
พระราชดํารัช สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ความวา
...อีกอยางคือ ในชุมชนหรือครอบครัว ความตั้งใจมีอยูวาไมใชแคพัฒนาโรงเรียนเทานั้น แตเมื่อ
โรงเรียนดีแลวก็จะเปนจุดที่ขยายโอกาสและขยายความรูการปฏิบัติงานเขาไปในชุมชน นอกจากใหชุมชน
เขามาชวยเหลือแลว ก็ตองปฏิบัติการในชุมชน เชน งานเกษตร เพื่อใหชุมชนสามารถไดรับประโยชนนี้หรือ

-147อุสาหกรรม ซึ่งสวนใหญก็เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก ก็สามารถใหชุมชน
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมนั้นได เพราะเปนที่ที่เราเขาไปเห็นเขาไปถึง อะไรที่ยังไมดี ยังไมกาวหนาเทาที่ควร
เราก็ตองทําหรือวากาวหนาแลว ก็ตองใหกาวหนาหรือดียิ่งขึ้น ใหทุกคนพรอมทุกดานทั้งทางดานรางกาย
ดานความอยูเย็นเปนสุข ดานจริยธรรมก็เปนเรื่องสําคัญ...
กรมสงเสริมการเกษตรไดรวมสนองงานดําเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสงเสริมสนับสนุนและ
ถายทอดความรู เชน หลักสูตรการผลิตพืช การขยายพันธุพืช การผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืช การปองกัน
และกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน และการแปรรูปถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร มุงเนน
กระบวนการมีสวนรวมใหครู นักเรียน และผูปกครอง แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันทําการเกษตรแบบผสมผสาน
พัฒนาโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตร สามารถนําความรูไปปรับใชในครัวเรือนและขยายผลไปสูชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนองพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3.2 เพื่อใหครู นักเรียน และผูปกครอง มีทักษะความรูทางดานการเกษตร เกิดกระบวนการมีสวนรวม
3.3 เพื่อใหนักเรียนมีผลผลิตพืช และนํามาประกอบเลี้ยงเปนอาหารกลางวันเพียงพอตลอดปการศึกษา
3.4 เพื่อใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตร ครู นักเรียน และผูปกครองสามารถนําความรูไปปรับใช
ในครัวเรือนเพื่อขยายผลสูชุมชน และพัฒนาเปนอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได
4. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ
- ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยมอแกนอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร หมูที่ 4 บานอาวบอนใหญ
ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
5.1 สงเสริมจัดทําแปลงผลิตพืชในโรงเรียน จํานวน 1 โรงเรียนงบประมาณโรงเรียนละ 10,000 บาท
ผูดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงารวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอคุระบุรี ดําเนินการ
ดังตอไปนี้
วิธีดําเนินการ
1) สํารวจ/วิเคราะหศักยภาพพื้นที่ของโรงเรียน และวางแผนสงเสริมการจัดทําแปลงผลิตพืช โดย
ออกแบบผังแปลงในรูปแบบที่เหมาะสม เชนการผลิตแบบแปลง แบบภาชนะเหลือใช แบบยกแคร เปนตน
2) ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับครู นักเรียน และผูปกครอง เพื่อวางแผนการผลิตจัดทํา
แผนการเพาะปลูกใหสอดคลองกับความตองการบริโภคและโภชนาการของนักเรียนไดรับสารอาหารที่ครบถวน
เนนใหนักเรียนบริโภคพืชที่ปลอดภัยหลากหลายชนิดทั้งพืชผักและไมผล การผลิตตองมีความตอเนื่องและมี
ผลผลิตเพียงพอตอการบริโภคตลอดปการศึกษา

-1483) สงเสริมและฝกปฏิบัติจริงในการจัดทําแปลงเกษตรแบบมีสวนรวม เนนใหครู นักเรียน และ
ผูปกครองเกิดกระบวนการเรียนรู มีความรู ทักษะในดานการเกษตร เชน การผลิตพืชประเภทตางๆ การผลิต
และเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืช การขยายพันธุพืช และการปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน เปนตน
4) จัดทําฐานเรียนรูดานการผลิตพืชเพื่อเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียน
5) สนับสนุนปจจัยการผลิตดานการเกษตรตามความตองการของโรงเรียน
6) ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิดและตอเนื่อง
7) เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว รายงานผลในระบบ e-project และแบบสัมภาษณเพื่อประเมินผลของ
เกษตรกร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ กสก.) และรายงานผลการดําเนินงานประจําปใหกรมทราบ
5.2 ขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสูระดับครัวเรือนของหมูบานที่โรงเรียนตั้งอยู งบประมาณ
โรงเรียนละ 10,000 บาท
ผูดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงารวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอคุระบุรี ดําเนินการ
วิธีดําเนินงาน
1) คัดเลือกหมูบานที่เปนที่ตั้งของโรงเรียนในโครงการฯ พรอมคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจที่จะ
เรียนรูและนําองคความรูจากโรงเรียนไปปฏิบัติที่บาน จํานวน 20 ราย/หมูบาน
2) จัดทําแผนความตองการของเกษตรกร และสนับสนุนปจจัยการผลิตตามแผนความตองการ
3) ดําเนินการสงเสริมใหความรูแกเกษตรกรเพื่อขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสูระดับครัวเรือนของ
หมูบาน สงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พรอมให
คําปรึกษา ติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
4) จังหวัดจัดสงรายชื่อเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ
5) เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว รายงานผลในระบบ e - project และแบบสัมภาษณเพื่อประเมินผล
ของเกษตรกร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ กสก.) และรายงานผลการดําเนินงานประจําปใหกรมทราบ

-1496.แผนปฏิบัติงาน

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

ป 2564

แผนปฏิบัติงาน
ป 2565

1. สงเสริมการจัดทําแปลงผลิตพืชในโรงเรียน
2. ขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสูระดับ
ครัวเรือนของหมูบานที่โรงเรียนตั้งอยู
3. ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตามผลการดําเนินงาน
อยางใกลชิดและตอเนื่อง
4. รายงานผลการดําเนินงานประจําปใหกรมฯ
ทราบ
7. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
7.1 ผลผลิต ( Output)
1) โรงเรียนในโครงการฯ จํานวน 1 แหง ไดรับการสงเสริมการจัดทําแปลงผลิตพืชในโรงเรียน และนํา
ผลผลิตมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันใหกับนักเรียน
2) หมูบานที่โรงเรียนในโครงการฯตั้งอยู ไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตร ขยายผล
องคความรูการพัฒนาจากโรงเรียนสูระดับครัวเรือนของหมูบานที่โรงเรียนตั้งอยู
7.2 ผลลัพธ (Outcome)
1) โรงเรียนในโครงการฯมีแปลงเกษตรที่มีผลผลิตนํามาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันใหกับนักเรียน
เพียงพอตลอดปการศึกษาและมีความตอเนื่อง รวมทั้งสามารถแบงปนผลผลิตไปยังครัวเรือนของนักเรียน
2) โรงเรียนในโครงการฯสามารถเปนตนแบบขยายผลองคความรูสูหมูบาน/ชุมชน สามารถนําความรูไป
ปรับใชและพัฒนาเปนอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได

-1507.3 ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) จํานวนโรงเรียนในโครงการฯที่ทําแปลงเกษตรเพื่อผลิตพืชเพื่อเปนอาหารกลางวันแกนักเรียนได
อยางเพียงพอ
2) จํานวนหมูบานที่โรงเรียนในโครงการฯตั้งอยูไดรับการพัฒนาอาชีพดานการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเปนตนแบบได
เชิงคุณภาพ
ผลผลิตพืชจากแปลงเกษตรที่ผลิตไดในโรงเรียนเพียงพอและตอเนื่องตลอดปกรศึกษา นักเรียนได
บริโภคผักและผลไมที่มีคุณคาทางโภชนาการ ผลผลิตมีความปลอดภัยและสามารถขยายผลองคความรูจาก
โรงเรียนสูชุมชนได
8. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
กลุมเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
1. นางสาววิไลวรรณ สีนา
ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
เบอรโทรศัพท : 076 481466
2. นายนพดล ภักดี
ตําแหนง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เบอรโทรศัพท
: 096 223 2823

-15116. โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากประราชดําริ
16.3 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(จังหวัดพังงา)
1. ความเชื่อมโยง
1.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดาน 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม
- แผนแมบทยอย การเสริมสรางทุนทางสังคม
1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ
- ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม
- ประเด็นปฏิรูปยอย การขยายผลโครงการในพระราชดําริกวา 4,000 โครงการ
ทั่วประเทศ
2. หลักการ เหตุผล
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักวา
การที่ประชาชนที่อยูในถิ่นทุรกันดารจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได ประชาชนเหลานี้จะตองทัน
ตอเหตุการณตาง ๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ตองมีการเตรียมคนใหพรอมที่จะรับสถานการณ ให
รูจักปรับตัวในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เนนการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหเกิดการเรียนรู และนําไปสูการปฏิบัติ จึงทรงมี
พระราชดําริใหดําเนินงานโครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขึ้นในป 2556 เพื่อใหประชาชนสามารถ
ดํารงชีวิตของตน และครอบครัวในยุคโลกาภิวัตนไดอยางดีและมีความปกติสุขโดยนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต สามารถพึ่งตนเอง มีอาชีพมีรายไดทําใหสามารถปรับปรุงสภาพความ
เปนอยูในครอบครัวไดดีขึ้น มีกําลังสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานสงผลใหชุมชนเขมแข็งอยางมั่นคงและ
ยั่งยืนในการพัฒนาทรงใหยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการพัฒนา และดําเนินชีวิตตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยึด
ความประหยัด ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ในปจจุบันดําเนินการในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด และภาคใต 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และจังหวัดระนอง
รวมทั้งสิ้นจํานวน 24 จังหวัด 114 กลุม หนวยงานที่รวมดําเนินโครงการฯ ประกอบดวย สํานักพระราชวัง กรม
สงเสริมการเกษตรกระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมกันขับเคลื่อนใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามพระราชดําริ โดยตองการใหชุมชนไดรับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู ทักษะวิชาการดาน
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ตองการและสอดคลองกับพื้นที่อยางแทจริง
กรมสงเสริมการเกษตรไดสนองพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการดําเนินงานโครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตาม
พระราชดําริฯ มาตั้งแต ป 2556 โดย เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กระบวนการกลุม ความรูทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ซึ่งมุงเนนใหมีการ
ผลิตอาหารในครัวเรือนเพื่อใหเพียงพอตอการบริโภค และแบงปนสมาชิกในชุมชนเปนอันดับแรก ถาเหลือจึง
นํามาจําหนายเปนรายได เนนประชาชนเปนศูนยกลาง ใหชุมชนมีสวนรวม รวมกันคิดรวมกันทํา ชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดพัฒนาใหกลุมมีความเขมแข็ง และยั่งยืน พรอมทั้งสงเสริมการ
ยกระดับกลุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตนแบบ สรางเครือขายในชุมชน และขยายผลระหวางชุมชนตอไปใน
ปงบประมาณ 2564 กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการพัฒนากลุมตามแผนพัฒนากลุมเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยไดสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือน
และ การเพิ่มศักยภาพความเขมแข็งในระดับชุมชนดวย และยังคงบูรณาการรวมกับหนวยงานในการขับเคลื่อน
โครงการ ทั้งภาคราชการ เอกชน สถาบันทางการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชนเกษตรกร ในรูปแบบ
การประสานความรวมมือภายใตกรอบและวัตถุประสงคเดียวกัน เพื่อที่จะทํางานรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
3.วัตถุประสงค
3.1. เพื่อใหสมาชิกในกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดําริฯ ไดรับความรู
ความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเอง ชวยเหลือซึ่งกันและกันได
3.2 เพื่อสงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน สูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน
3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิก/กลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดําริฯ มีความ
เขมแข็ง สามารถพัฒนาเปนกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตนแบบได
3.4 เพื่อขยายผลการดําเนินงานของกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดําริฯ
ตนแบบ สูชุมชนขางเคียงตอไป
4. เปาหมาย
กลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดําริฯ จํานวน 3 กลุม เกษตรกรสมาชิก
จํานวน 90 ราย ไดแก
3.1 กลุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 3 บานตีนเปด ตําบลลําภี อําเภอทายเหมือง
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3.3 กลุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 5 หมูที่ 2 ตําบลกะปง อําเภอกะปง
4. สถานที่ดําเนินงาน
- กลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน อําเภอทายเหมือง, อําเภอตะกั่วทุง, อําเภอกะปง จังหวัดพังงา
5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน
5.1 แนวทางการดําเนินงานโครงการ
กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการพัฒนากลุมตามแผนพัฒนากลุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได
สงเสริมกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือน และการเพิ่มศักยภาพความ
เขมแข็งในระดับชุมชนดวย และยังคงบูรณาการรวมกับหนวยงานในการขับเคลื่อนโครงการ ทั้งภาคราชการ
เอกชน สถาบันทางการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน เกษตรกร ในรูปแบบการประสานความ
รวมมือภายใตกรอบและวัตถุประสงคเดียวกัน เพื่อที่จะทํางานรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5.2 วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายกลุมจังหวัด
สวนกลางดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายฯ ใหแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
โครงการฯ ระดับเขตและระดับจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนินงาน รวมแกไขปญหาอุปสรรค
พัฒนาแนวทางการดําเนินการรวมกัน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
2) กิจกรรมถายทอดความรูเทคโนโลยีดานการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตตามความ
ตองการของเกษตรกร
1 สํานักงานเกษตรอําเภอพิจารณาหาความตองการการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุมที่
สอดคลองกับวิถีชุมชนและบริบทพื้นที่
2 สํานักงานเกษตรอําเภอ จัดอบรมใหแกสมาชิกกลุม จํานวน 30 ราย (หากกลุมใดมี
สมาชิกเพิ่มเติมก็สามารถเขารับการอบรมดวยได) เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิกระยะ 3 - 5 ตามความตองการ
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนากลุมรวมกัน พรอมนําองคความรูที่ไดมาฝกปฏิบัติใหเกิดเปนผลสําเร็จ
ทั้งนี้ ใหมีการจัดเก็บขอมูลเบื้องตนของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ สําหรับวัดผลสําเร็จหลังจากการเขารวม
โครงการ เชน กิจกรรมการเกษตร รายไดจากการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร และอื่นๆดวย
3 สํานักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตาม
พระราชดําริฯ ตนแบบในระดับจังหวัด โดยพิจารณากลุมที่มีความเขมแข็ง มีศักยภาพหรือมีความพรอมในการ
พัฒนาตามแผนพัฒนากลุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ

-154พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อเตรียมความพรอมในการยกระดับใหเปน
กลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดําริฯ ตนแบบตอไป
3) กิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุม
สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดประชุมและวางแผนการดําเนินงาน กลุมสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชนตามพระราชดําริฯ ตนแบบในระดับจังหวัด (สามารถพิจารณาผูเขารวมโดยการคัดเลือกสมาชิก
จากทุกกลุมได) หรือสนับสนุนปจจัยใหแกกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดําริฯตนแบบใน
ระดับจังหวัด เพื่อตอยอดและพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมใหมีมาตรฐาน และเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางการตลาด
ได
4) กิจกรรมยกระดับกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบดีเดนระดับประเทศ
1. สํานักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จากกลุม
สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดําริฯ ตนแบบในระดับจังหวัด (สามารถเปนกลุมเดิมที่ไดรับการ
คัดเลือกไวในระดับจังหวัดหรือระดับเขตในปใดก็ได) จังหวัดละ 1 กลุม เพื่อพิจารณาสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ของกลุมเพื่อยกระดับใหเปนกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบดีเดนระดับประเทศตอไป
2. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และแนวทางการยกระดับกลุมที่ไดรับการคัดเลือกจาก
ขอ 1 โดยทําการวิเคราะหกิจกรรมตางๆ ไดแก ดานการบริหารจัดการและกระบวนการกลุม ดานการผลิตของ
กลุม ดานการเงินและบัญชี ดานการตลาด ดานการชวยเหลือสังคม ตลอดจนมีการสรางเครือขายและขยายผล
3. สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร รวบรวมและจัดสงรายงานตามขอ 2 ใหกรม
สงเสริมการเกษตรภายในเดือนพฤษภาคม 2565
4. กรมสงเสริมการเกษตรและสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร รวมกับโครงการ
สวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท)
พิจารณาคัดเลือกกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอพียงตนแบบดีเดนระดับประเทศ และใหการสนับสนุนตอไป
5. สํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการสงเสริมยกระดับกลุมที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน
กลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบดีเดนระดับประเทศ
5) การติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
สวนกลางติดตามและตรวจเยี่ยมความกาวหนาการดําเนินงานโครงการฯในพื้นที่
6) การเตรียมการรวมรับเสด็จ
1. โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (สสท.) แจงขอมูลใหกรมสงเสริมการเกษตรนํากลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตาม
พระราชดําริฯ ไปรวมรับเสด็จฯ ตามหมายกําหนดการ
2. สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ จัดทําขอมูลรายละเอียดของ
กลุมที่ไปรวมรับเสด็จฯเชน ขอมูลพื้นฐาน ความกาวหนาของการดําเนินงาน การพัฒนา/การตอยอดกิจกรรม
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กลุม และบุคคลตนแบบในกลุม และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รายงานใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบกอน
เสด็จฯ 2 สัปดาห
3. จัดทําเอกสารถวายรายงานเปนรูปเลม จํานวน 2 เลม
7) สํานักงานเกษตรจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร (
E-project
Management System) ตามที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด
8) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร / สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงานโครงการ พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา ใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

-1566. แผนปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงาน

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายกลุมจังหวัด

ก.ย. 65

ผูรับผิดชอบ
ส.ค. 65

ก.ค. 65

มิ.ย. 65

พ.ค. 65

เม.ย. 65

มี.ค. 65

ป 2565
ก.พ. 65

ม.ค. 65

ธ.ค. 64

ต.ค. 64
พ.ย. 64

กิจกรรม/ขั้นตอน

ป 2564

สวนกลาง

2. อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การผลิตตามความ
ตองการของเกษตรกร
2.1 หาความตองการการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก

อําเภอ

2.2 จัดอบรมใหแกสมาชิกตามความตองการ

อําเภอ

2.3 คัดเลือกกลุมระดับจังหวัด

จังหวัด/อําเภอ

3. สงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุม
3.1 จัดประชุมและวางแผนการดําเนินงานหรือสนับสนุน
ปจจัย
4. ยกระดับกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ

จังหวัด

4.1 คัดเลือกกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ

จังหวัด

4.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและแนวทางการ
ยกระดับ
4.3 รวบรวมและจัดสงรายงาน

จังหวัด

4.4 คัดเลือกกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบดีเดน
ระดับประเทศ

สวนกลาง/สสก./
โครงการสวน
พระองค

4.5 สงเสริมการยกระดับกลุม

จังหวัด/อําเภอ

5. ติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ

สวนกลาง

6. การเตรียมการรวมรับเสด็จ

สสก./จังหวัด/
สวนกลาง

7. รายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร E-project
(
Management Shystem)
8. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ

จังหวัด

สสก.

สสก./จังหวัด

-1577. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
7.1 ผลผลิต (Output)
1. เกษตรกรสมาชิกกลุม จํานวน 90 ราย ไดรับความรูเทคโนโลยีดานการพัฒนาศักยภาพการผลิต
2. กลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดําริฯ จํานวน 1 กลุม ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ เปนกลุมตนแบบในระดับจังหวัด
7.2 ผลลัพธ (Outcome)
1. สมาชิกโครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของชุมชนและ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีปรับตัวตอสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงได
2. กลุมไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐาน และสามารถแขงขันทางการตลาดได
3. เกษตรกรตนแบบไดรับการพัฒนา นําความรูปรับใชในการดําเนินกิจกรรมของตนเอง และถายทอด
ความรูไปยังเกษตรกรรายอื่นๆได
4. กลุมมีการขยายผลองคความรูสูชุมชนใกลเคียง และสรางเครือขายได
7.3 ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. เกษตรกรสมาชิกกลุม จํานวน 90 ราย ไดรับความรูเทคโนโลยีดานการพัฒนาศักยภาพการผลิต
2. มีกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดําริฯ ตนแบบในระดับจังหวัดจํานวนกลุ3ม
3. มีกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตนแบบ
เชิงคุณภาพ
1. เกษตรกรที่เขารวมโครงการนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในพื้นที่ของตนเองและสามารถลด รายจาย
และเพิ่มรายไดในครัวเรือน
2. ผลิตภัณฑของกลุมมีการพัฒนา มีมาตรฐานและสามารถแขงขันทางการตลาดได
3. กลุมมีความเขมแข็ง สามารถขยายผลองคความรูสูชุมชนใกลเคียงได เปนกลุมสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบในระดับจังหวัด และมีการพัฒนาเปนกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบดีเดนระดับประเทศตอไป
8. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
กลุมเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
1. นางสาววิไลวรรณ สีนา
ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
เบอรโทรศัพท : 076 481466
2. นายนพดล ภักดี
ตําแหนง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติกา
เบอรโทรศัพท : 088 046 7036

-15817. โครงการสงเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย
กิจกรรม 1. ขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย
2. สงเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย
3. สงเสริมการรวมกลุมเพื่อสรางรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย
4. เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสรางรายไดเสริมจากการ
ประกอบอาชีพของกลุมเกษตรสูงวัย
5. เอกสารและสื่อประชาสัมพันธงานสงเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย
1. ความสอดคลอง
1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น พลังทางสังคม
- แผนแมบทยอย -การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
1.3 แผนปฏิรูประเทศ
1.4 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2. หลักการและเหตุผล
ภาคเกษตรมีความสําคัญอยางมากตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเนื่องจากจํานวนผูมีงานทํา
ทั้งหมด 37.63 ลานคน ประกอบดวยผูทํางานในภาคบริการและการคา 18.08 ลานคน ภาคเกษตรกรรม 10.52
ลานคน และภาคการผลิต 9.03 ลานคน (สํานักงานสถิติแหงชาติ,2563) และทําให GDP ในชวง เดือนเมษายน
2563 มีมูลคา 1,351,042 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.62 % ปจจุบันมีครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดจํานวน
6,482,650 ลานคน หัวหนาครัวเรือนสวนใหญมีอายุระหวาง 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 28.94 รองลงมา 41 50 ป คิดเปนรอยละ 27.73 (กรมสงเสริมการเกษตร,2563) และประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัย
ระดับสุดยอดในป ๒๕๗๔ จะกอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุที่จะ
มีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่
หลากหลายมากขึ้น ประชากรในประเทศไทยจะมีชวงอายุที่แตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหม ๆ เพิ่มขึ้น
ซึ่งจะสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและ
การนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะ
ตอไป การเขาสูสังคมสูงวัยเปนปญหาลําดับตน ๆ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ซึ่งอาจสงผลตอ
คุณภาพแรงงานและผลิตภาพ จึงเปนปญหาเชิงโครงสรางที่สําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในภาคเกษตรซึ่งเปนภาค
การผลิตที่ใชแรงงานเขมขนสูง (high labor intensive) แรงงานไมสามารถทดแทน โดยเทคโนโลยีหรือปจจัย
การผลิตอื่นๆ ไดงายนัก และยังคงมีระดับผลิตภาพต่ํา นอกจากนี้ยังอาจสงผลตอการ
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วัยในครัวเรือนเกษตรอาจเปนปจจัยฉุดรั้งตอการพัฒนาของภาคเกษตรไทย เพราะครัวเรือนเกษตรกวาหนึ่งใน
สามมีแรงงานสูงวัยและเปนหัวหนาครัวเรือนดวย ซึ่งก็อาจเปนอุปสรรคสําคัญในการสงเสริมการใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพในภาคการผลิตได ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มี
สัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยง
สําคัญที่จะทําใหการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ มีความทาทายมากขึ้น ทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการ
คลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผูสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและ การออม การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน ซึ่งจะเปนประเด็น
ทาทายตอการขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวดังนั้นเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวสูสังคม
เกษตรสูงอายุ กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย เพื่อ
สงเสริมและพัฒนาทักษะดานเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความ
พรอมในการเขาสูสังคมเกษตรสูงวัย และเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรสูงวัยในการประกอบอาชีพเพื่อสราง
รายได มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองไดตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการ
พัฒนา เพื่อสรางสังคมคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.วัตถุประสงค
3.1 สงเสริมและพัฒนาดานเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียม
ความพรอมในการเขาสูสังคมเกษตรสูงวัย
3.2 เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรสูงวัยในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายได
4. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ
เปาหมายเกษตรกรสูงวัย (อายุ 60 ปขึ้นไป)จํานวน 10 ราย
5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน
5.1 สงเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย
5.1.1 จัดเวทีที่ 1 สรางการรับรูเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูสังคมเกษตรสูงวัย และ
ถายทอดความรูดานเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัเปยาหมายเกษตรกรสูงวัย
(อายุ 60 ปขึ้นไป)จํานวน 10 ราย
วัตถุประสงค : เพื่อสรางการรับรูในการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมเกษตรสูงวัย และ
ถายทอดความรูดานเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย
สถานที่จัดกระบวนการเรียนรู
1
) สํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นที่
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่
3) สถานที่อื่นๆ เชน โรงเรียน ศาลาประชาคมหมูบาน และวัด เปนตน
องคความรูที่จําเปน
1) การเตรียมความพรอมเขาสูสังคมสูงอายุ
2) การประเมินสถานการณผูสูงอายุในชุมชน
3) การสงเสริมเคหกิจเกษตร
4) การจัดกระบวนการเรียนรู
เครื่องมือที่ใชจัดกระบวนการฯ : เชน บัตรคํา แผนผังตนไม แผนที่ความคิด ( Mind Map)
เสนแบงเวลา (Time Line) การวิเคราะหสถานการณ (SWOT) เปนตน
ขั้นเตรียมการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตร
อําเภอ ดําเนินการ ดังนี้
1)ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการดําเนินงานโครงการฯ แกทีมงาน และ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
2) แจง วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกระบวนการเรียเวที
นรู ที่ 1 แกกลุมเปาหมาย และ
ชุมชนทราบ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู
โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมเกษตรสูงวัยการประเมินสถานการณผูสูงอายุใน
ชุมชนและถายทอดความรูดานเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูเช
งวันย การสรางความ
มั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน การเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
การจัดการสุขภาวะที่ดีในครัวเรือนและ
การประกอบอาชีพทางการเกษตรสําหรับเกษตรกรสูงวัเปยนตน
การกํากับ ติดตาม
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรใหคําแนะนําการจัดกระบวนการเรียนรู
แกสํานักงานเกษตรจังหวัดสํานักงานเกษตรอําเภอ และกลุมที่เขารวมโครงการฯ
5.1.2 จัดเวทีที่ 2 ประเมินสถานการณ วิเคราะหศักยภาพตนเองเพื่อจัดทําแผน และ
สงเสริมการจัดการบานเกษตรสมบูรณในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีสวนรวมเปาหมายเกษตรกรสูงวัย (อายุ
60 ปขึ้นไป) จํานวน 10 ราย
วัตถุประสงค: ประเมินสถานการณ วิเคราะหศักยภาพตนเองเพื่อจัดทําแผนสงเสริมการจัดการบานเกษตร
สมบูรณในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีสวนรวม
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1) สํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นที่
2) ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่
3) สถานที่อื่นๆ เชน โรงเรียน ศาลาประชาคมหมูบาน และวัด เปนตน
องคความรูที่จําเปน
1) ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ
2) ทักษะการเรียนรูของผูใหญ
3)การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีสวนรวม
4) การจัดการบานเกษตรสมบูรณ
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูฯ : เชน การบรรยาย การศึกษาจากสถานที่จริง และการ
ฝกปฏิบัติ เปนตน
ขั้นเตรียมการ
สํานักงานเกษตรจังหวัด
รวมกับ สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ติดตอ ประสาน
วิทยากร และแจง วัน เวลา สถานที่ในการจัดกระบวนการเรียนรูเวทีที่ 2 แกกลุมเปาหมายและชุมชนทราบ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการ จัดกระบวนการเรียนรู
เพื่อประเมินสถานการณ และวิเคราะหศักยภาพตนเองเพื่อจัดทําแผนสงเสริมการจัดการบานเกษตรสมบูรณใน
ครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีสวนรวม
ผลที่เกิดขึ้น (Output)
แผนสงเสริมการจัดการบานเกษตรสมบูรณในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีสวนรวมของผูเขา
เขารวมโครงการ
5.2สงเสริมการรวมกลุมเพื่อสรางรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย
5.2.1 จัดเวทีที่ 1 สงเสริมการรวมกลุม การจัดตั้งกองทุน และการจัดทําแผนเพื่อสรางรายได
เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัยแบบมีสวนรวม
วัตถุประสงค: เพื่อสงเสริมการรวมกลุมการจัดตั้งกองทุน และการจัดทําแผนเพื่อสรางรายได
เสริมในกลุมเกษตรสูงวัยแบบมีสวนรวม
สถานที่จัดกระบวนการเรียนรู
1
) สํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นที่
2) ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่
3) สถานที่อื่นๆ เชน โรงเรียน ศาลาประชาคมหมูบาน และวัด เปนตน
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1) การสงเสริมการรวมกลุม
2) การจัดตั้งกองทุนเพื่อการผลิต
3) การเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
4)การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีสวนรวม
เครื่องมือที่ใชจัดกระบวนการฯ : เชน บัตรคํา แผนผังตนไม แผนที่ความคิด ( Mind Map)
เสนแบงเวลา (Time Line) และการวิเคราะหสถานการณ (SWOT) เปนตน
ขั้นเตรียมการ
สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้
1)ประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการดําเนินงานโครงการฯ แกทีมงา
นและ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
2) แจง วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกระบวนการเรียนรูเวที
 ที่ 1 แกกลุมเปาหมาย และ
ชุมชนทราบ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการ ดังนี้
1) จัดกระบวนการเรียนรู โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับการสงเสริมการรวมกลุม
การจัดตั้งกองทุนเพื่อการผลิตการเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร และ
การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีสวน
รวม เปนตน เพื่อสรางรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพ
2) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบระดับจังหวัด อําเภอ และผูเขารวมโครงการฯ รวมกัน จัดตั้ง
เปนกลุมแมบานเกษตรกรหรือกลุมสงเสริมอาชีพทางการเกษตร ตามความเหมาะสม
3) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบระดับจังหวัด อําเภอ และผูเขารวมโครงการฯ รวมกันประเมิน
และวิเคราะหสถานการณ และจัดทําแผนดําเนินกิจกรรมสรางรายไดของกลุม
4)ผูเขารวมโครงการฯ รวมกันเสนอองคความรูที่จําเปนตอการ พัฒนาทักษะตามแผน
จัดทําแผนดําเนินกิจกรรมสรางรายไดของกลุม เพื่อใชในการจัดกระบวนการเรียนรูเวทีที่ 2
5) จัดทําแผนการจัดซื้อปจจัยการผลิตเพื่อดําเนินกิจกรรมสรางรายไดเสริมจากการ
ประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัยใหสอดคลองกับแผนฯในขอ 3. และความตองการของกลุม ฯ ในการดําเนิน
กิจกรรมดานการสงเสริมเคหกิจเกษตรในกลุมเกษตรสูงวัย
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ผลที่จะไดรับจากการดําเนินงานจัดกระบวนการเรียนรูในเวทีที่ 1 ประกอบดวย
1)
มีกลุมแมบานเกษตรกร หรือกลุมสงเสริมอาชีพทางการเกษตร
2) มีแผนดําเนินกิจกรรมสรางรายไดของกลุม
3) องคความรูที่ตองการ ในการจัดกระบวนการเรียนรูเวทีที่ 2
4) แผนการจัดซื้อปจจัยการผลิตเพื่อดําเนินกิจกรรมสรางรายไดเสริมจากการประกอบ
อาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย
การกํากับ ติดตาม
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรใหคําแนะนําการจัดกระบวนการเรียนรู
แกสํานักงานเกษตรจังหวัดสํานักงานเกษตรอําเภอ และกลุมที่เขารวมโครงการฯ
5.2.2 จัดเวทีที่ 2 พัฒนาทักษะดานการเกษตรและเคหกิจเกษตร เพื่อสรางรายไดเสริมจาก
การประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย
วัตถุประสงค: เพื่อพัฒนาทักษะตามแผนดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริมเคหกิจเกษตรในกลุม
เกษตรสูงวัย
สถานที่จัดกระบวนการเรียนรู
1) สํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นที่
2) ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่
3)
สถานที่อื่นๆ เชน โรงเรียน ศาลาประชาคมหมูบาน และวัด เปนตน
องคความรูที่จําเปน
1) ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ
2) ทักษะการเรียนรูของผูใหญ
3) ความรูดานเคหกิจเกษตรเชน การสรางความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน
การเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร และการจัดการสุขภาวะที่ดีในการประกอบอาชีพทางการเกษตรสําหรับ
เกษตรกรสูงวัย เปนตน
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูฯ : เชน การบรรยาย การสาธิตและฝกปฏิบัติ เปนตน
ขั้นเตรียมการ
สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ติดตอ ประสาน และ
จัดหาวิทยากร ตามแผนฯ ที่ไดจากการจัดกระบวนการเรียนรูเวทีที่ 1 และแจง วัน เวลา และสถานที่ในการจัด
กระบวนการเรียนรูเวทีที่ 2 แกกลุมเปาหมายและชุมชนทราบ
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สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู
ใหแกผูเขารวมโครงการฯ เพื่อพัฒนาทักษะดานการเกษตรและเคหกิจเกษตร เพื่อสรางรายไดเสริมจากการ
ประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย
5.2.3 สนับสนุนปจจัยการผลิตเพื่อดําเนินกิจกรรมสรางรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพ
ในกลุมเกษตรสูงวัยจํานวน 77 จังหวัด จังหวัดละ 1 กลุม
วัตถุประสงค: สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริมเคหกิจเกษตรในกลุมเกษตร
สูงวัย ตามแผนที่ไดจากกระบวนการเรียนรูเวทีที่ 1
ขั้นเตรียมการ
สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ เตรียมแผน/รายการจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัย
การผลิตที่จําเปนในดําเนินกิจกรรม (ขอสรุปจากกิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรูเวทีที่ 1)
ขั้นตอนการดําเนินงานสํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ
ดังนี้
1) จัดจําแนกหมวดหมูของเครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัยการผลิต ที่จําเปนในการ
ดําเนินกิจกรรมสรางรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย
ตามงบประมาณที่ไดรับการ
สนับสนุน
2
) จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัยการผลิต ตามความตองการของกลุม ภายใต
งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน โดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัด
3
) จัดทําบัญชีรายการสิ่งของที่จัดซื้อของกลุม
4) ทําการสงมอบเครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัยการผลิตใหแกผูเขารวมโครงการฯ
ขั้นตอนหลังการดําเนินงาน
เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานในกิจกรรมที่ 5.2.3 ใหผูเขารวมโครงการฯ ทุกคน รวมกัน
สรุปผลที่ไดรับจากการดําเนินกิจกรรม และวางแผนการดําเนินงานใหเกิดความตอเนื่อง
ผลที่เกิดขึ้น (Output)
มีกิจกรรมสรางอาชีพและมีรายไดเพิ่มจากการดําเนินกิจกรรม

-1656. แผนปฏิบัติงาน

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

ป 2564

1. สงเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในครัวเรือนเกษตรสูงวัย
1.1 จัดเวทีที่ 1 สรางการรับรูเพื่อเตรียมความพรอมเขา
สูสังคมเกษตรสูงวัย และถายทอด ความรูดานเคหกิจ
เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูง
วัย
1.2 จัดเวทีที่ 2 ประเมินสถานการณ วิเคราะห
ศักยภาพตนเองเพื่อจัดทําแผน และสงเสริมการจัดการ
บานเกษตรสมบูรณในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีสวน
รวม
2. สงเสริมการรวมกลุมเพื่อสรางรายไดเสริมจาก
การประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย
2.1 จัดเวทีที่ 1 สงเสริมการรวมกลุมการจัดตั้งกองทุน
และการจัดทําแผนเพื่อสรางรายไดเสริมจากการ
ประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัยแบบมีสวนรวม
2.2 จัดเวทีที่ 2 พัฒนาทักษะดานการเกษตรและเคห
กิจเกษตร เพื่อสรางรายไดเสริมจากการประกอบ
อาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย
2.3 สนับสนุนปจจัยการผลิตเพื่อดําเนินกิจกรรมสราง
รายไดเสริมจากการประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูง
วัย

แผนปฏิบัติงาน
ป 2565

-1667. ระยะเวลา
1 พฤศจิกายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565
8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
8.1 ผลผลิต (output)
เกษตรกรสูงวัย จํานวน 10 ราย ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ เพื่อพัฒคุนา
ณภาพชีวิตและเตรียม
ความพรอมในการเขาสูสังคมเกษตรสูงวัย
8.2 ผลลัพธ (outcome)
ครัวเรือนเกษตรสูงวัยมีอาชีพ มีรายไดที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได
ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา เพื่อสรางสังคมคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
8.3 ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณเกษตรกรสูงวัยจํานวน 10 ราย ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานเคหกิจเกษตรเพื่อเตรียม
ความพรอมในการเขาสูสังคมเกษตรสูงวัย
เชิงคุณภาพรอยละ 60 ของเกษตรกรกรสูงวัยที่เขารวมโครงการมีรายไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 5
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ครัวเรือนเกษตรสูงวัยนําความรูดานเคหกิจเกษตรไปปรับใชในการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ
ทําใหมีรายไดที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองไดตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ทองถิ่นในการพัฒนา เพื่อสรางสังคมคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
ชื่อ นางสาวนิติภรณ เกตุแกวตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท083 596 0441E-mail: nitiporn.ketkk@gmail.com

-16718. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน

กิจกรรม สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร
1. ความเชื่อมโยง
1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การทองเที่ยว
- แผนแมบทยอย
- การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม
1.3 แผนปฏิรูประเทศ ดานเศรษฐกิจ
1.4 แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยว
2. หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ที่มีเปาหมายในการพัฒนาประเทศ คือ“ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ทรั
ฐานพยากรธรรมชาติยั่งยืน” มุงเนน
ใหประเทศไทยเปนมหาอํานาจทางการเกษตร ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม และ
รูปแบบธุรกิจในการเปนแมเหล็กการทองเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักทองเที่ยวทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางความ
หลากหลายดานการทองเที่ยว การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรถือเปนสวนหนึ่งในแนวทางการพัฒนา
ประเทศที่มีการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความพรอม
ในการรองรับนักทองเที่ยว มีกิจกรรมดานการเกษตรที่พัฒนาใหเปนกิจกรรมดานการทองเที่ยวที่มีความโดด
เดนเปน
เอกลักษณ เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปญญา และสินคาของชุมชน เปนการขยาย โอกาส
ทางการคาและการลงทุน ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี เกิดการสรางงาน สรรายได
าง และลด
ความเหลื่อมล้ําของชุมชน
ปจจุบันกรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพและมีความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยว เนนการมีสวนรวมของวิสาหกิจชุมชน
และกลุมเกษตรกรในพื้นที่เมืองสรางสรรค เมืองรองตามยุทธศาสตร และ cluster การทองเที่ยว จากการ
ดําเนินงานที่ผานมาพบวาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่เขารวมโครงการไดรับการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมดาน
การทองเที่ยว มีการเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวในพื้นที่ และมีการสรางเครือขายกับชุมชน รวมถึงการ
สงเสริมดานการตลาดและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวและมีการสรางงาน
สรางรายไดใหกับชุมชนเปนอยางมาก โดยในป 2562 หลังจากเขารวมโครงการวิสาหกิจชุมชนมีจํานวน
นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบจากกอนเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ 73.24 และมีรายไดเพิ่มขึ้นโดย
เปรียบเทียบจากกอนเขารวมโครงการ จํานวน 1.87 ลานบาท รอยละ 64.77 (รายไดกอนเขารวมโครงการ
2,881,770 บาท หลังเขารวมโครงการ 4,748,443 บาท) และในป 2563 มีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นโดย
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18.06(รายไดกอนเขารวมโครงการ 45,629,084บาท หลังเขารวมโครงการ 53,868,493 บาท) ตามลําดับ
การดําเนินงานในปงบประมาณ 2565ภายใตการสงเสริมไทยเที่ยวไทย และอยูในชวงการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสงเสริมการเกษตรไดใหความสําคัญในการบริหารจัดการ แหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ไดมาตรฐานมีความปลอดภัย และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมทั้งสรางสรรคกิจกรรมใหมๆ เพิ่ม
ความหลากหลายแกนักทองเที่ยว โดยมุงเนนการบูรณาการการสงเสริมการทองเที่ยวรวมกับวิสาหกิจชุมชน กลุม
เกษตรกร และหนวยงานภาคี เพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ครบวงจร ดวยการเพิ่มทักษะเสริมสรางศักยภาพ
ผูประกอบการและบุคคลากรดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ยกระดับให
ไดมาตรฐานและมีความปลอดภัยตามวิถีชีวิตใหม ( New normal) สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมและบริการ
รูปแบบใหมๆ สงเสริมการสรางเครือขายดานการทองเที่ยวและชุมชน รวมถึง การสงเสริมการจัดการสินคาภาค
การเกษตรในพื้นที่โดยใชลักษณะบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) มาเพิ่มมูลคาเพื่อตอยอดไปสูการพัฒนาสินคาในแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางสรางสรรค การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ และการพัฒนา
ระบบฐานขอมูล เพื่อใหวิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกรและภาคการทองเที่ยวเชื่อมตอกันไดอยางลงตัว เกิดการสราง
มูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร สินคาชุมชน และการบริการทองเที่ยว สรางงานสรางรายได กระจายรายไดสูชุมชน
ซึ่งเปนการกระตุนเศรษฐกิจระดับฐานราก นําไปสูการพึ่งพาตนเองและตอยอดไปสูระดับธุรกิจการทองเที่ยวได
3.วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
การรองรับนักทองเที่ยวตามวิถีชีวิตใหม (New Normal)

หรือแหลงทองเที่ยวชุมชน ใหมีศักยภาพใน

4. เปาหมายสถานที่ดําเนินการ
วิสาหกิจชุมชน/กลุมเกษตรกรที่ประกอบกิจการดานการทองเที่ยวเชิงเกษตร/ทองเที่ยวชุมชน จํานวน 1
วิสาหกิจชุมชน/กลุมเกษตรกรในพื้นที่

-1695. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรดานการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรใหไดมาตรฐานมีความปลอดภัย
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. ยกระดับแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรใหไดมาตรฐาน และมีความปลอดภัย
- สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการ
เตรียมความพรอมใหกับแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรในการสงเสริมการยกระดับแหลงทองเที่ยวใหมีมาตรฐาน
ทั้งมาตรฐานดานการทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยใช ประเด็นในแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยว
เชิงเกษตร (กรมการทองเที่ยว) และมาตรฐานดานความปลอดภัยสําหรับการทองเที่ยว เชน มาตรฐานความ
ปลอดภัยดานสุขอนามัย (SHA) เปนตนเพื่อ เปนแนวทางในการพัฒนาให เกิด แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ที่มี
มาตรฐานคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
6. แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร
1. ยกระดับแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรใหไดมาตรฐาน
และมีความปลอดภัย

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

ป 2564

แผนปฏิบัติงาน
ป 2565

-1707. ระยะเวลา มกราคม2564 –มิถุนายน2565
8. ผลผลิต ผลลัพธ
ผลผลิต (Output)
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมเกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพและ
การบริการ พรอมรองรับนักทองเที่ยว
ผลลัพธ (Outcome)
วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรมีศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยวไดตามวิถีชีวิตใหม
(New Normal)
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดการสรางงานสรางรายไดจากการใหบริการทองเที่ยวเชิงเกษตรใหกับเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่
10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
ชื่อ นางสาวนิติภรณ เกตุแกว ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท083 596 0441
E-mail: nitiporn.ketkk@gmail.com

-17119. โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร
กิจกรรม พัฒนาความเขมแข็งของกลุมเกษตรกร
กิจกรรมยอย พัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรเพื่อเตรียมความพรอมสู Smart Group
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน ภายใตยุทธศาสตรเกษตร
และสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) มุงในการเสริมจุดแข็งและแกไขจุดออนใหเอื้อตอการพัฒนาภาค
การเกษตรในระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรยั้งยืน” โดยสราง
ความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคา
เกษตร เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริหารจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ในยุทธศาสตรที่ 1 การสราง
ความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยมีแนวทางการพัฒนา ในการสรางความเขมแข็งใหกับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร Smart Farmer Smart Group และ Smart Enterprise และเสริมสรางความ
ภาคภูมิใจและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกรใหเขมแข็ง
และสามารถพึ่งพาตนเองไดนั้น ตองเกิดจากกระบวนการเรียนรูรวมกันภายในกลุม องคกรและชุมชนในการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในระดับของการพึ่งพาตนเองและในระดับของการแขงขัน โดยยึดเกษตรกรเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา กลไกหนึ่งที่สนับสนุนใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกรไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ความสามารถไปสูเปาหมายดังกลาว นั่นคือ การนํากระบวนการจัดตั้งกลุม การบริหารจัดการกลุมในขั้นพื้นฐาน
ไปสูการเชื่อมโยงเครือขาย การมีสวนรวมการเสริมสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเกษตรกรให
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ใหมีความสามารถในการแสวงหาขอมูล การวิเคราะหปญหา ก าหนดแนวทางในการพัฒนา
การแสวงหาและการจัดการกับทรัพยากรในทองถิ่นอยางชาญฉลาด รวมทั้งการน าองคความรู ภูมิปญญา
ทองถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดริเริ่มสรางสรรคมาใชในการ
สรางมูลคาเพิ่มสินคาและผลิตภัณฑเกษตรมาประยุกตในการขับเคลื่อนการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรซึ่ง
กอใหเกิดเครือขายความรวมมือทั้งในดานเชิงธุรกิจและสังคม เพื่อการกระจายรายไดพัฒนาชองทางการตลาด
และเครือขาย เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจร เกิดการกระจายรายไดใหกับเศรษฐกิจชุมชนไดอยางเปน
รูปธรรมและการบริหารจัดการกลไกตาง ๆ ยกระดับเปนผูประกอบการในอนาคต
ดังนั้น การดําเนินการเพื่อการพัฒนาองคกรเกษตรกรใหเขมแข็งเพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองไดและไดรับ
สวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียม ทั้งเครือขายในสาขาอาชีพและเครือขายหลากหลายสาขา
อาชีพดานสหวิชาชีพ ที่เกี่ยวของทางการเกษตรที่มีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนใหเกิดผูนํา
เกษตรกรที่มีความสามารถเขามามีสวนรวมในเวทีของการบริหารงานเกษตรในระดับตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมุงหวังวาจะเกื้อหนุน ใหเกิดการเสริมสรางความเขมแข็งแกกลุม องคกรเกษตรกร เพื่อการ
พัฒนาทางการเกษตรและสังคมเกษตรกรตอไป

-1722.วัตถุประสงค
3.1 สงเสริม สนับสนุนใหสมาชิกกลุม และองคกรเกษตรกรมีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสินคาเกษตรทั้งการผลิต การเพิ่มมูลคา การบริการและการตลาด รวมทั้งการเสริมสรางและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน อันจะนําไปสูความเขมแข็งและพึ่งพา
ตนเองไดของเกษตรกร กลุมเกษตรกร และองคกรเกษตรกร
3.2 พัฒนากลุม/องคกรเกษตรกรที่มีศักยภาพใหเปนแหลงเรียนรูตนแบบ เพื่อเปนกลไกในการจัดการ
เรียนรูรวมถึงการถายทอดองคความรูขยายผลสูชุมชน และสรางเครือขายในการดําเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสราง
และพัฒนาใหองคกรเกษตรกรมีความเขมแข็ง และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุมและเสริมสราง
ศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
3.3 สงเสริม สนับสนุนการสรางและใชประโยชนจากแหลงอาหาร เพื่อใหเกิดความมั่นคงดานอาหาร
ในระดับชุมชน
3. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ
3.1 กิจกรรม เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร ดําเนินการจํานวน 2 กลุม
กลุมละ 15 ราย ในอําเภอคุระบุรี และอําเภอทับปุด
3.2 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรเพื่อเตรียมความพรอมสู Smart Group จํานวน 1
กลุม 10 ราย ในอําเภอเกาะยาว
3.3 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผูนําในการขับเคลื่อนงานกลุมแมบานเกษตรกรในชุมชน ดําเนินการในทุก
อําเภอ อําเภอละ 5 ราย
3.4 กิจกรรม เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกร ดําเนินการจํานวน 2 กลุม กลุมละ 10
ราย ดําเนินการในอําเภอเมืองพังงา และอําเภอทายเหมือง
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 กิจกรรม เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร ดําเนินการจํานวน 2
กลุม กลุมละ 15 ราย ในอําเภอคุระบุรี (กลุมจัดตั้งใหม) และอําเภอทับปุด (กลุมตนแบบ)
1) อําเภอดําเนินการ คัดเลือกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร จํานวน 1 กลุม ที่มีผลการ
ประเมินตามเกณฑการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร ( 3ก) อยูในระดับกลุมปานกลางขึ้นไป เพื่อเขา
กระบวนการพัฒนาสูการเปนกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรตนแบบ และพัฒนาทักษะสูการเปนผูประกอบการ
เกษตร โดยตองเปนกลุมที่ไมเคยไดรับการสนับสนุนงบประมาณคาวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนากลุมสงเสริม
อาชีพการเกษตรตนแบบ ในกิจกรรมสงเสริมและพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรใหมีความเขมแข็ง ภายใต
โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มากอน ทั้งนี้ให
พิจารณาคัดเลือกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรที่มีผลการประเมินศักยภาพกลุมฯ อยูในระดับดีมีผลงานเดนซึ่ง
สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด และความเหมาะสมของพื้นที่เปนลําดับแรก หากไมสามารถคัดเลือกกลุมฯ

-173ตามคุณสมบัติดังกลาวได ใหพิจารณากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีหรือปาน
กลาง มีศักยภาพในการบริหารจัดการสูการเปนกลุมตนแบบและพรอมพัฒนาตอยอดเปนแหลงเรียนรูเปนลําดับ
ถัดไป
2) อําเภอดําเนินการคัดเลือกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร จํานวน 1 กลุม โดยพิจารณา
คัดเลือกจากกลุมที่มีการจัดตั้งใหม หรือกลุมที่มีผลการประเมินตามเกณฑการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร
(3ก) อยูในระดับปรับปรุง ที่มีความตองการเขาสูกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุมใหมีความเขมแข็ง รวมถึงการ
พัฒนาพื้นฐานสู
การเปนผูประกอบการพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพตามเกณฑการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก)
เพิ่มขึ้นอยางนอย 1 ระดับ หลังจากการเขารวมโครงการ เมื่อคัดเลือกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรที่จะเขารวม
โครงการฯ ไดแลว ใหสมาชิกกลุมฯ ที่ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการทุกคน ดําเนินการประเมินคุณสมบัติ Smart
Farmer ตามเกณฑประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณจากนั้นใหเจาหนาที่
หรือผูที่ไดรับมอบหมายบันทึกผลการประเมินตนเองกอนการเรียนรูของเกษตรกร ในระบบฐานขอมูล Smart
Farmer พรอมทั้ง ประชาสัมพันธใหสมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ดวย
(หากครัวเรือนของสมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรรายใดมีการขึ้นทะเบียนแลวใหเพิ่มขอมูลของสมาชิกราย
นั้นในสวนของสมาชิกครัวเรือน)
1. จัดกระบวนการเรียนรู ระยะที่ 1 เพื่อวิเคราะหศักยภาพ คนหาความตองการของกลุมพรอมทั้ง
จัดทําแผนพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร (กลุมละ 15 ราย)
สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกสมาชิกของกลุมสงเสริมอาชีพ
การเกษตร จํานวน 2 กลุม กลุมละ 15 ราย โดยมีการประเมินศักยภาพกลุมตามแบบประเมินศักยภาพองคกร
เกษตรกร (3ก) กอนเขารวมโครงการ (ครั้งที่ 1) และมุงเนนใหเกษตรกรหรือกลุมเปนศูนยกลางและออกแบบ
การเรียนรูดวยตนเอง จํานวน 1 ครั้ง โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับการวิเคราะหศักยภาพของกลุม แผนการ
ผลิตรายบุคคล (IFPP) รวมถึงเชื่อมโยงแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) สูการจัดทําแผนการดําเนินการกลุม และ
จัดทําแผนการเรียนรู เพื่อการพัฒนาศักยภาพของกลุมสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบื้องตนและเพิ่มมูลคา
สินคาหรือบริการ ขอใหอําเภอรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบ ภายในธันวาคม 2564
2. สงเสริมทักษะการเปนผูประกอบการเบื้องตน และการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของกลุมสงเสริมอาชีพ
การเกษตร (กลุมละ 15 ราย)
สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกสมาชิกของกลุมสงเสริมอาชีพ
การเกษตรที่ผานการจัดกระบวนการเรียนรู ระยะที่ 1 จํานวน 2 กลุม กลุมละ15 ราย โดยใหมีความสอดคลอง
กับแผนการเรียนรู เพื่อการพัฒนาศักยภาพของกลุมสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบื้องตน และเพิ่มมูลคา
สินคาหรือบริการของกลุม ดังนี้

-1741) การพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรตนแบบ เพื่อเพิ่มทักษะการเปนผูประกอบการเกษตร หรือ
เพิ่มศักยภาพการดําเนินกิจกรรมกลุม โดยมีเนื้อหา/ประเด็น/หลักสูตร เชน การออกแบบบรรจุภัณฑ ทักษะการ
บริหารจัดการธุรกิจเกษตร เพื่อการเปน ผูประกอบการเกษตรเบื้องตน การบริหารจัดการดานการผลิตหรือ
บริการ การจัดทําบัญชี การจัดทําแผนธุรกิจกลุม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา/บริการ การวิเคราะหธุรกิจ
แบบ SWOT ปจจัยความสําเร็จของการเปนผูประกอบการ และการตลาด เปนตน
2) การพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรใหมีความเขมแข็ง โดยมีเนื้อหา/ประเด็น/
หลักสูตร เชน การบริหารจัดการกลุมที่ดีการนํากระบวนการกลุมมาใชในการพัฒนาดานตาง ๆ การพัฒนา
สินคา/บริการ ทักษะการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรอยางงายเพื่อการเปนผูประกอบการเกษตรเบื้องตน การ
บริหารจัดการดานการผลิตหรือบริการ การยกระดับคุณภาพสินคาสูมาตรฐาน การจัดทําบัญชี การจัดทําแผน
ธุรกิจกลุม และการตลาด เปนตน และขอใหอําเภอ รายงานผลการดําเนินงาน ให จังหวัดทราบ ภายในเดือน
กุมภาพันธ 2565
3) สนับสนุนปจจัยเพื่อการพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร
กลุมตนแบบ (ทับปุด)
3.1) สํานักงานเกษตรอําเภอสนับสนุนปจจัยเพื่อการพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพ
การเกษตรตนแบบ จํานวน 1กลุม ที่ผานการเขารวมกิจกรรมขอ1 และ 2
3.2) สํานักงานเกษตรอําเภอ รวมกับกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรเปาหมาย จัดทํา
แผนการจัดซื้อ และรายการจัดซื้อปจจัยที่สอดคลองกับแผนการพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรตนแบบที่ได
จากกระบวนการเรียนรูขอ ภายในวงเงินงบประมาณ 10,000 บาท
3.3) สํานักงานเกษตรอําเภอจัดซื้อปจจัยเพื่อการพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร
ตนแบบ ตามความตองการของกลุมเปาหมาย ภายใตงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน
3.4) สํานักงานเกษตรอําเภอ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงาน
เกษตรจังหวัดทราบ
กลุมใหม/กลุมพัฒนาใหเขมแข็ง (คุระบุรี)
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอสนับสนุนปจจัยเพื่อการพัฒนากลุม
สงเสริมอาชีพการเกษตร) จํานวน 1 กลุม ที่ผานการเขารวมกิจกรรม
2) สํานักงานเกษตรอําเภอ รวมกับกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรเปาหมาย จัดทํา
แผนการจัดซื้อปจจัยและรายการจัดซื้อปจจัยที่สอดคลองกับแผนการพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร ที่ได
จากกระบวนการเรียนรู ภายในวงเงินงบประมาณ 5,000 บาท
3) สํานักงานเกษตรอําเภอจัดซื้อปจจัยเพื่อการพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร ตาม
ความตองการของกลุมเปาหมาย ภายใตงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน

-1754) สํานักงานเกษตรอําเภอ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ
*** อําเภอ รายงานผลการประเมินหลังการพัฒนาตามเกณฑการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (
3ก)
(ประเมินครั้งที่ 2) และรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบ ภายในเดือนพฤษภาคม 2565***
4.2 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรเพื่อเตรียมความพรอมสู Smart Group
จํานวน 1 กลุม 10 ราย ในอําเภอเกาะยาว
เปาหมาย
กลุมแมบานเกษตรกรที่มีผลการประเมินตามเกณฑการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก)
ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร อยูในระดับปรับปรุงหรือระดับปานกลาง (ตองเปนกลุมที่ยังไมเคยเขารวม
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรเพื่อเตรียมความพรอมสู Smart Group ปงบประมาณ 2562 –
2564) ที่มีความตองการเขาสูกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุมใหมีความเขมแข็ง เตรียมความพรอมสูการ
พัฒนาให
ขั้นเตรียมการ
สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการประชาสัมพันธรายละเอียดและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการฯ
ใหกลุมเปาหมายและชุมชนทราบ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูจํานวน 2 ระยะ
1) จัดกระบวนการเรียนรู ระยะที่ 1 เพื่อประเมินสถานการณ วิเคราะหตนเอง/พื้นที่จัดทําแผนการ
พัฒนากลุมสู Smart Group
เปาหมาย
กลุมแมบานเกษตรกร จังหวัดละ 1 กลุม (จํานวน 10 ราย)
วิธีการดําเนินงาน สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้
1. ใหผูเขารวมโครงการฯ ทุกคน ดําเนินการ
1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ซึ่งถาหากครัวเรือนของสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรรายใดมี
การขึ้นทะเบียนแลว ใหเพิ่มขอมูลของสมาชิกรายนั้นในสวนของสมาชิกครัวเรือน ในกรณีที่เกษตรกรที่เขารวม
โครงการฯ ไมมีพื้นที่การเกษตร ไมตองขึ้นทะเบียนเกษตรกร
2
) จัดทําแบบประเมินตนเอง ดวยแบบฟอรมการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer
(กอนเขารวมโครงการฯ)จากนั้นใหเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบฐานขอมูล
Smart Farmer
3
) วิเคราะหศักยภาพกลุมและจัดทําแผนการผลิตรายกลุม ดวยแบบแผนการผลิตรายบุคคล
(IFPP)

-1762. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการฯ ระดับอําเภอ ประเมินศักยภาพกลุมองคกรเกษตรกร (3ก) ประเภท
กลุมแมบานเกษตรกร (กอนเขารวมโครงการฯ)
3. จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อประเมินและวิเคราะหสถานการณกลุม ตัวอยาง เชน
ศักยภาพกลุม จุด
แข็ง จุดออน ขอจํากัด และโอกาสของกลุม จํานวนเงินกองทุนของกลุม การบริหารจัดการกลุมความตองการใน
การสงเสริมและพัฒนาเพิ่มเติม องคความรูที่มีอยูและองคความรูที่ตองการเพิ่มเติม ประเด็นในการพัฒนากลุม
เพื่อเตรียมความพรอมสู Smart Group เปนตน
4. รวบรวมและสรุปขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนากลุมสู Smart Group ตาม
ผลการวิเคราะหสถานการณกลุม ในขอ 2. และขอ 3.
*** ขอใหอําเภอรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบภายในเดือนธันวาคม 2564***
องคความรูที่จําเปน
1) การประเมินสถานการณและวิเคราะหพื้นที่
2) การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกร/องคกรเกษตรกร
3) การจัดกระบวนการเรียนรู
4) การจัดทําแผนการผลิตรายกลุม ดวยแบบแผนการผลิตรายบุคคล (
IFPP)
ผลที่เกิดขึ้น (Output)
1) ผลการประเมินคุณสมบัติ
Smart Farmer ของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ
2) แผนการผลิตรายกลุม ของกลุมเกษตรกรผูเขารวมโครงการ
3) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือเพิ่มรายชื่อในสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรในระบบทะเบียน
เกษตรกร
4) ผลการประเมินศักยภาพกลุมองคกรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร (กอน
เขารวมโครงการฯ)
5) แผนการดําเนินงานเพื่อการพัฒนากลุมสู
Smart Group
2) จัดกระบวนการเรียนรู ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมSmart
สู Group จํานวน 10 ราย 1 วัน
วิธีการดําเนินงาน
1. เตรียมการคัดเลือกหัวขอ/ประเด็นการพัฒนา และวิทยากร ตามแผน การดําเนินงานการ
พัฒนาศักยภาพกลุมสู Smart Group จากการจัดกระบวนการเรียนรู ครั้งที่ 1
2. จัดกระบวนการเรียนรูตามประเด็นในขอ 1. ใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ
เพื่อพัฒนา
พัฒนาศักยภาพกลุมสู Smart Group
3. ถอดบทเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อเปนองคความรูสําหรับการถายทอดความรู
ใหแกสมาชิกรุนตอไปหรือกลุมเครือขายอื่น ๆ
- ขอใหอําเภอรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบภายในเดือนมกราคม 2565

-177องคความรูที่จําเปน
1) การจัดกระบวนการเรียนรู
2) การถอดองคความรูและสรุปบทเรียน
ผลที่เกิดขึ้น (Output)
1) หัวขอ/ประเด็นการพัฒนา และวิทยากร ตามแผน การดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพกลุม
สู Smart Group
2) กลุมแมบานเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ไดรับการพัฒนาศักยภาพกลุมสู
Smart Group
3) องคความรูที่ใชในการพัฒนากลุมสู
Smart Group ที่ไดจากการถอดบทเรียน
3) สนับสนุนปจจัยการผลิตเพื่อเตรียมความพรอมสู Smart Group
เปาหมาย
กลุมแมบานเกษตรกร จังหวัดละ 1 กลุม
ขั้นเตรียมการ
สํานักงานเกษตรอําเภอ เตรียมแผน/รายการจัดซื้อ
เครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัยการผลิตที่จําเปน
ในการพัฒนาศักยภาพกลุมสู Smart Group ตามงบประมาณที่สนับสนุน (ขอสรุปจากกิจกรรม การจัด
กระบวนการเรียนรูระยะที่ 1)
ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. จัดจําแนกหมวดหมูของเครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัยการผลิต ที่จําเปนในการพัฒนาศักยภาพ
กลุมสู Smart Group และคํานวณงบประมาณใหเพียงพอกับรายการสิ่งของที่ตองการจัดซื้อโดยประเภทของ
เครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัยการผลิต ที่สามารถจัดซื้อได
2. จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัยการผลิต ตามความตองการของกลุม ภายใตงบประมาณที่
ไดรับการสนับสนุน โดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัด
3. จัดทําบัญชีรายการสิ่งของที่จัดซื้อของกลุม
4. นัดหมายกลุมแมบานเกษตรกรเพื่อทําการสงมอบเครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัยการผลิตขั้นตอน
หลังการดําเนินงาน
เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงาน ให
1. ผูเขารวมโครงการรวมกันทํารวมกันประเมินศักยภาพกลุมองคกรเกษตรกร (3ก)
ประเภท
กลุมแมบานเกษตรกร (หลังเขารวมโครงการฯ) จากนั้นใหเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับมอบหมายบันทึกผลการ
ประเมินฯ ในระบบฐานขอมูล Smart Farmer
2. จัดทําแบบประเมินตนเอง ดวยแบบฟอรมการประเมินคุณสมบัติของ
Smart Farmer (หลัง
เขารวมโครงการฯ)
3. สรุปผลและจัดทําแบบรายงาน
ผลใหจังหวัดทราบภายในเดือนพฤษภาคม 2565

-1784.3 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผูนําในการขับเคลื่อนงานกลุมแมบานเกษตรกรในชุมชน ดําเนินการ
ในทุกอําเภอ อําเภอละ 5 ราย
1) ประชุมการขับเคลื่อนงานกลุมแมบานเกษตรกร ระดับอําเภอ
เปาหมาย
ผูนํากลุมแมบานเกษตรกรระดับอําเภอ อําเภอละ 5 ราย
ขั้นเตรียมการ
สํานักงานเกษตรอําเภอ ประชาสัมพันธรายละเอียดและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการฯ ให
กลุมเปาหมาย ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้
1. จัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรระดับอําเภอชุดใหม เพื่อดํารง
ตําแหนงแทนคณะกรรมการฯ ชุดเกาที่ครบวาระในป พ.ศ. 2565
2. จัดประชุมคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรระดับอําเภอ เพื่อกําหนดแนวทางการ
สงเสริมและพัฒนากลุมแมบานเกษตรกรและเคหกิจเกษตร และบทบาทของผูนํากลุมแมบานเกษตรกรให
เชื่อมโยงกับกิจกรรมสรางความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน
3. สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรระดับอําเภอใหสํานักงานเกษตร
จังหวัด ภายในเดือนมกราคม 2565
4. สรุปผลและจัดทําแบบรายงานเวที กมบ. ระดับอําเภอ สงใหสํานักงานเกษตรจังหวัด
ภายในเดือนมกราคม 2565
องคความรูที่จําเปน
1) การจัดกระบวนการเรียนรู
2) การดําเนินงานกลุมแมบานเกษตรกร
3) ระเบียบกรมสงเสริมการเกษตร วาดวยคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกร
พ.ศ. 2557
ผลที่เกิดขึ้น (Output)
1) มีคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรระดับอําเภอชุดใหม
2) เกิดเครือขายกลุมแมบานเกษตรกรระดับอําเภอ เพื่อเปนแกนนําในการประสานงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนเรียนรูประสบการณดานบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนากลุมแมบานเกษตรกรในการทํางานสงเสริมการเกษตรเคหกิจเกษตร
3) มีแผนการพัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินงานกลุมแมบานเกษตรกรในการทํางานสงเสริม
การเกษตรเคหกิจเกษตร และการขยายผลการดําเนินกิจกรรมสรางความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและ
ชุมชน

-1794.4 กิจกรรม เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกร ดําเนินการจํานวน 2 กลุม กลุมละ
10 ราย ดําเนินการในอําเภอเมืองพังงา และอําเภอทายเหมือง
การพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกรตนแบบ (Smart Group Model)
1) จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกรตนแบบ
(Smart Group
Mode)จังหวัด ๆ ละ 2 กลุม ๆ ละไมนอยกวา 15 ราย
(1)
สํานักงานเกษตรอําเภอคัดเลือกกลุมยุวเกษตรกรที่มีความสนใจ มีศักยภาพและ
พรอมที่จะพัฒนาเปนกลุมยุวเกษตรกรตนแบบ เขารวมกิจกรรมตามจํานวนเปาหมาย พรอมกําหนดแผนปฏิบัติ
งานรวมกัน ใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ และแจงแผนปฏิบัติงานใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
และกรมสงเสริมการเกษตรทราบ
(2) จัดกระบวนการเรียนรูตามความตองการของกลุมยุวเกษตรกรและเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกร จํานวน 2 กลุม ๆ ละไมนอยกวา 15 ราย เนนใหกลุมยุว
เกษตรกรเปนศูนยกลางและออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีเนื้อหา/ประเด็น/หลักสูตร ครอบคลุมดานการ
พัฒนากระบวนการกลุม 5 ดาน ไดแก
- การบริหารจัดการกลุม
- การบริหารทุนและทรัพยากร
- การพัฒนาความรูและความสามารถของสมาชิก
- กระบวนการพัฒนาสินคาและบริการ
- สาธารณประโยชน/การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(3) จัดเก็บขอมูลกลุมยุวเกษตรกรที่เขารวมกิจกรรมตามแบบจัดเก็บขอมูลกลุม
องคกรเกษตรกร (3ก)
(4) บันทึกแผน - ผลการปฏิบัติงาน/ใชจายงบประมาณ ในระบบรายงานผล
การ
ปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร (e-Project)
ทั้งนี้ สามารถปรับรูปแบบการดําเนินงานใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณ
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนากลุมยุวเกษตรกรตนแบบ จังหวัดละ 2 กลุม
(1)
สํานักงานเกษตรอําเภอ คัดเลือกกลุมยุวเกษตรกรตนแบบ จากเปาหมายของ
กิจกรรมขอ1) จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกรตนแบบ ( Smart Group Model)
จํานวน 2 กลุม เพื่อสนับสนุนวัสดุหรือปจจัยการผลิตเพื่อการพัฒนาทักษะการเกษตรและการดํารงชีพ ขยายผล
ไปสูครอบครัวและชุมชน
(
2) สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับกลุมยุวเกษตรกรเปาหมายจัดทําแผนการดําเนิน
กิจกรรมที่จะฝกปฏิบัติ

-180(3) ดําเนินการจัดซื้อวัสดุหรือปจจัยการผลิตในการฝกและพัฒนาทักษะใหแกกลุมยุว
เกษตรกรเปาหมาย ตามแผนพัฒนาและความตองการของกลุมยุวเกษตรกรตนแบบ
(4) ประเมินศักยภาพกลุมตามแบบประเมินศักยภาพกลุมองคกรเกษตรกร (3ก)
(5) บันทึกแผน - ผลการปฏิบัติงาน/ใชจายงบประมาณ ในระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร (e-Project)
(6)
สํานักงานเกษตรอําเภอสรุปและรายงานผลการพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกร
ตนแบบ (Smart Group Model) (กิจกรรมขอ 1) และขอ 2)) ตามแบบฟอรมรายงานที่กําหนด สงให จังหวัด
ทราบ ภายในเดือนมกราคม 2565

-1815. แผนปฏิบัติงาน

โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร
กิจกรรมพัฒนาความเขมแข็งของกลุมเกษตรกร
1. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร
1.1 จัดกระบวนการเรียนรู ระยะที่ 1 เพื่อวิเคราะหศักยภาพ คนหาความ
ตองการของกลุมพรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร
1.2 สงเสริมทักษะการเปนผูประกอบการเบื้องตน และการเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑของกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร
1.3 สนับสนุนปจจัยเพื่อการพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร
2.2 พัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรเพื่อเตรียมความพรอมสู Smart
Group
1) จัดกระบวนการเรียนรู ครั้งที่ 1 ประเมินสถานการณ วิเคราะหตนเอง/
พื้นที่ จัดทําแผนการพัฒนากลุมสู Smart Group
2) จัดกระบวนการเรียนรู ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมสู Smart
Group
3) สนับสนุนปจจัยการผลิตเพื่อเตรียมความพรอมสู Smart Group
2.3 พัฒนาศักยภาพผูนําในการขับเคลื่อนงานกลุมแมบานเกษตรกรใน
ชุมชน
1) ประชุมการขับเคลื่อนงานกลุมแมบานเกษตรกร ระดับอําเภอ
3.1 เสริมสรางและพัฒนากลุมยุวเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง
1) การพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกรตนแบบ (Smart Group Model)
1.1 จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกรตนแบบ
(Smart Group Model)
1.2 สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนากลุมยุวเกษตรกรตนแบบ

6. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
1. กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
นางสาวอรวรรณ พานิกร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
โทรศัพท 080 535 6239
2. ผูรับผิดชอบงานกลุมแมบานเกษตรกร และกลุมยุวเกษตรกรระดับอําเภอ
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-18220. โครงการ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพิ่ มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ขึ้น เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชนสําหรับแกไ ขจากปญหาของ
ชุมชนและสามารถตอบสนองความตองการดานการเกษตรของชุมชนได และเปนเครื่องมือในการสงเสริม
การเกษตร โดยเนนการเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบที่ประสบความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภรผลิ
าพกาตสินคาเกษตร
ในประเด็นการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ย นพฤติกรรมการผลิต
ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
อยางตอเนื่องตลอดฤดูกาลผลิตเกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกรตนแบบ ในลักษณะของเกษตรกร
สอนเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรที่มาเรียนรูเกิดความรู ความเขาใจ และเกิดจิตสํานึกในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร ที่มีการใชปจจัยการผลิตไดอยางเหมาะสม และนําองคความรูที่ไดรับจาก ศพก.
ไปประยุกตใชเพื่อลดตนทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิตสินคาที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม
และมีระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองได อยางยั่งยืน รวมทั้งยังเปนจุดที่ใหบริการขอมูลขาวสารและบริการ
ดานการเกษตรตาง ๆ กับเกษตรกร อีกทั้งยังใช เปนจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจาหนาที่กับเกษตรกร
และเกษตรกรกับเกษตรกรดวยกันเอง
2.วัตถุประสงค
2.1 เปนศูนยกลางในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด
แกเกษตรกร รวมทั้งการใหบริการทางการเกษตร และเผยแพรขอมูลขาวสารในพื้นที่
2.2 เพื่อเปนกลไกในการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ในการแกไขปญหาและ
พัฒนาการเกษตรในพื้นที่
3. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการในจังหวัดพังงา ทั้ง 8 อําเภอ ประกอบดวย
3.1 ศูนยหลัก ไดแก ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอละ 1 ศูนย
รวม 8 ศูนย
3.2 ศูนยเครือขาย ไดแก ศูนยเครือขายอื่น ๆ เชน ศูนยเรียนรูดานบัญชี ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว
ศูนยเรียนรูดานประมง ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยเครือขายเฉพาะดานตางๆ รวม 122 ศูนย

-1834. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน
กิจกรรมการดําเนินงานของ โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
(ศพก.) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย 6 กิจกรรมหลัก คือ
4.1 การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนยเครือขาย
4.2 การพัฒนาเกษตรกร
4.3 การสนับสนุนการใหบริการของ ศพก. และเครือขาย
4.4 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
4.5 การติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน
รายละเอียดวิธีการดําเนินงาน ดังนี้
4.1 การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนยเครือขาย
เปาหมาย เปนการพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนยเครือขาย ใหมีความพรอมในการเปน
แหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน และเปนสถานที่ใหบริการ
ขาวสารและบริการดานการเกษตร
ประกอบดวยการพัฒนา ศพก. หลัก และศูนยเครือขาย ดังนี้
4.1.1 การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
เปาหมายหลัก ป 2565 มุงเนนพัฒนา ศพก. ทุกแหง (จํานวน 8 ศูนย) สามารถผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัยและไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย
เปาหมายรอง สนับสนุน และพัฒนา ศพก. ที่มีศักยภาพและความพรอม ดังนี้
1) การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมไปใชในการดําเนินงาน
และเรียนรูเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมถึงการเรียนรูจากศูนย AIC (Agritech and Innovation Center)
2) การตอยอดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
การพัฒนาศักยภาพ ศพก.ใหมีความพรอมในการเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตร
ของชุมชน เปนสถานที่ใหบริการขาวสาร บริการดานการเกษตร รวมทั้งเปนสถานที่รับเรื่องรองเรียน
ของเกษตรกรในชุมชน ดําเนินการโดย เกษตรกรตนแบบ คณะกรรมการ ศพก. และสํานักงานเกษตรอําเภอ
รวมกันวิเคราะหศักยภาพของ ศพก. จัดทําแผนและแนวทางการพัฒนา ศพก. ประกอบดวย
1) วิเคราะหศักยภาพ ศพก.เพื่อจัดทําแผนและแนวทางการพัฒนาโดยคณะกรรมการ ศพก.
รวมกับเกษตรอําเภอ ประกอบดวย
1.1) แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงาน
นโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (แผน CoO) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256 5
(รายละเอียดตามภาคผนวก 3.1)

-1841.2) แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (แผน ราย ศพก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256
5 (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก 3.2)
1.3) แผนการอบรมเกษตรกรของ ศพก./ ศูนยเครือขาย ประจําปงบประมาณ 2565
พ.ศ.
(รายละเอียดตามภาคผนวก 3.3)
หมายเหตุ : แผนขอ 1.1 – 1.3 ใหจัดทําแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และมีประจําไว ณ ศพก.
1.4) แผนการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field day)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายละเอียดเพิ่มเติมขอ 4.3.1 การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตน
ฤดูกาลผลิตใหม (Field Day)
2) กําหนดหลักสูตรการเรียนรู การกําหนดหลักสูตรการเรียนรูตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร จัดทําแผนการเรียนรูของเกษตรกรที่จะเขามาเรียนรูที่ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตรหรือศูนยเครือขายใหสอดคลองกับประเด็นการพัฒนาและความตองการของชุมชน
ตลอดจนการเชื่อมโยงการถายทอด ความรู เทคโนโลยี จากศูนย AIC (Agritech and Innovation Center)
มาถายทอดสูเกษตรกร ตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ โดยเนนประเด็นหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต) ประกอบไปดวย หลักสูตรหลัก
หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเสริม ดังนี้
2.1) หลักสูตรหลัก ไดแก Zoning การลดตนทุน การเพิ่มผลผลิต การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต/การจัดทํามาตรฐานการผลิต การจัดการดานการตลาด การแปรรูป/การเพิ่มมูลคาผลผลิต
การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช ความรูดานการเกษตรทั่วไป เชน ทางเลือกในการผลิตตามความตองการ
ของชุมชน การผลิตตามกิจกรรมแปลงใหญ เปนตน
2.2) หลักสูตรบังคับ ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน
และการจัดทําบัญชีครัวเรือน
2.3) หลักสูตรเสริม เชน การใชน้ําอยางรูคุณคา องคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
แผนธุรกิจ อาชีพเสริมเพิ่มรายได หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่สอดคลองกับความตองการและบริบทของชุมชน
3) การพัฒนาฐานเรียนรู พัฒนาฐานเรียนรูเพื่อที่จะเปนจุดถายทอดเทคโนโลยี
จุดสาธิตของศูนยเรียนรูฯ ที่สอดคลองและสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู โดยใหมีองคความรูของฐานการเรียนรูนั้น ๆ
ประจําไวที่ฐานการเรียนรูดวย (เพื่อใหผูสนใจเขามาศึกษาเรียนรูดวยตนเองได) ทั้งนี้ สามารถประสานงาน
และบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาฐานเรียนรูตามบทบาทของแตละหนวยงาน
4) การพัฒนาแปลงเรียนรู การปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรูของเกษตรกร
ใหมีความพรอมในการถายทอดความรูในเรื่องของการลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
ที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจัดทําปายแปลงเรียนรูใหเห็นไดชัดเจน

-1855) การพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนยฯ สิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งจัดทํา/ปรับปรุง ขอมูล
ประจําศูนย ใหมีความพรอมในการใหบริการ โดยสํานักงานเกษตรอําเภอ เกษตรกรตนแบบ และเจาของศูนย
เครือขาย ประสานงานและบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนา
6) แผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนยเครือขาย เพื่อใหมีการเสริมหนุน ศพก. กับศูนย
เครือขาย ซึ่งกันและกันในการถายทอดความรูและการใหบริการดานการเกษตรของชุมชน ทั้งนี้ ตองมี “แผนที่
แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนยเครือขาย พรอมเทคโนโลยีเดนแตละศูนย” ติดตั้งใน ศพก.หลัก (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก 4) ทั้งนี้ สามารถปรับไดตามความเหมาะสมของพื้นที่
หมายเหตุ : ขอใหอําเภอปรับปรุงขอมูล ศพก. ทุกอําเภอใหเปนปจจุบัน หากมีการปรับเปลี่ยน ศพก. ใหดําเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติสําหรับการปรับเปลี่ยนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และ
ศูนยเครือขาย (รายละเอียดตามภาคผนวก 5) และจัดทําทําเนียบ ศพก. ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ
(รายละเอียดตามภาคผนวก 6) และบัญชี ศพก. (รายละเอียดตามภาคผนวก 7) สงจังหวัด ภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2564
4.1.2 การพัฒนาศูนยเครือขาย ศพก. (ยกเวน ศจช.และ ศดปช.)
เกษตรกรตนแบบ คณะกรรมการ ศพก. และสํานักงานเกษตรอําเภอ รวมกันวิเคราะห
ศักยภาพของศูนยเครือขาย(ยกเวน ศจช.และ ศดปช.) เพื่อพัฒนา
ใหมีความพรอมในการเปนจุดเรียนรู/แหลงเรียนรู
ทางการเกษตรดานตาง ๆ โดยการจัด ทํา แผนและแนวทางการพัฒนาศูนยเครือขายพรอมทั้งเสนอให CoO
ทราบดวย และดําเนินการพัฒนาศูนยเครือขายตามแผน 3 ศูนย โดยมีกรอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
1) เปนศูนยเครือขายที่มีการทํางานเชื่อมโยงกับ ศพก. มาอยางตอเนื่อง และมี
การบันทึกขอมูลในระบบรายงาน ศพก. ( https://learningpoint.doae.go.th/login) หัวขอ “รายงาน
การดําเนินงานศูนยเครือขายของ ศพก.”
2) เปนศูนยเครือขายที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการดําเนินงานของ ศพก. แตยัง
ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
3) เปนศูนยเครือขายที่ยังไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศูนยเครือขาย
ศพก. จากกรมสงเสริมการเกษตรในป 2564
4) ในการพิจารณาคัดเลือกศูนยเครือขาย ขอใหเปน
มติคณะกรรมการ ศพก.
และปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพก. ดวย
5) กรณีนอกเหนือจากเกณฑการพิจารณา 4 ขอดังกลาว ขอใหใช มติคณะกรรมการ
ศพก. และปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพก. ดวย
หมายเหตุ : ขอใหอําเภอดําเนินการจัดทําทําเนียบศูนยเครือขาย ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ และบัญชี
ศูนยเครือขาย (รายละเอียดตามภาคผนวก 8 และ 9 ตามลําดับ) เฉพาะ 3 ศูนยเครือขาย ที่ไดรับการสนับสนุน
จากกรมสงเสริมการเกษตร ป 2565 (ยกเวน ศจช. และ ศดปช.) สงจังหวัด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

-1864.2 การพัฒนาเกษตรกร
4.2.1 การอบรมเกษตรกรผูนําโดยจัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรผูนํา เกษตรกรรายใหม
หรือเกษตรกรที่เปนสมาชิกแปลงใหญ หรือเกษตรกรที่เตรียมเพื่อจะเขาเปนสมาชิกแปลงใหญ จํานวน
30 ราย/อําเภอ
เพื่อบมเพาะเกษตรกรไปสูการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญโดยใหแตละอําเภอ วิเคราะหขอมูลการผลิตพืช
ในพื้นที่และเลือกพืชที่นาสนใจหรือพืชเศรษฐกิจหลักของพื้นที่นั้น 1 ชนิด หรือประเด็นการเกษตรที่ตองการ
พัฒนาของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อกําหนดการจัดกระบวนการเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติใหกับเกษตรกรผูนํา
ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู ที่กําหนด เนนการเรียนรูตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ซึ่งกําหนดให
จัดการเรียนรู 2 ครั้ง และใหมีการศึกษาดูงาน ณ สถานที่ที่มีองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม
กับความตองการ หรือประเด็นเนื้อหาวิชาการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรที่อบรม จํานวน 1 ครั้ง สําหรับ
สถานที่จัดการเรียนรูนั้นสามารถจัดอบรมไดที่ ศพก. หรือ ศูนยเครือขาย ตามที่คณะกรรมการ ศพก. ไดรวมกัน
พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยสามารถบูรณาการโครงการจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก กรม
สงเสริมการเกษตร เขามาสนับสนุนการดําเนินการได ตลอดจนการเชื่อมโยงการถายทอดความรู/เทคโนโลยี/
นวัตกรรมการเกษตร จากศูนย AIC (Agritech and Innovation Center) มาถายทอดสูเกษตรกรตามความ
เหมาะสมของแตละพื้นที่ และเมื่อดําเนินการอบรมเกษตรกรในแตละครั้งเสร็จสิ้นแลว ใหบันทึกขอมูลการอบรม
เกษตรกรผูนําในระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login) หัวขอ “รายงานสรุปการจัด
อบรมเกษตรกร”
4.2.2 การอบรมประธานศูนยเครือขาย ศพก. จํานวน 80 ราย สํานักงานเกษตรจังหวัด
ดําเนินการจัดอบรมใหกับประธานศูนยเครือขาย โดยจัดอบรม
1 ครั้ง เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ของประธานศูนยเครือขาย ใน ประเด็น การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับการเกษตรในพื้นที่ การเรียนรูผานเทคโนโลยีออนไลน หรือ ในประเด็นอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ของพื้นที่
4.3 การสนับสนุนการใหบริการของ ศพก. และเครือขาย
4.3.1 การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม Field
( Day) การจัดงาน
วันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหมField
( Day) ป 2565 กําหนดใหดําเนินการอยางนอยจังหวัดละ 1 จุด
โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ หนวยงานภาคีเครือขาย และคณะกรรมการ ศพก./
ศูนยเครือขาย รวมกันวิเคราะหสถานการณการเกษตรในพื้นที่ แลวดําเนินการคัดเลือกชนิดพืช/สถานการณ
การเกษตรที่สําคัญ หรือประเด็นเรงดวนมากําหนดเปนเปาหมายหลักในการนําเสนอการจัดงาน จากนั้น รวมกัน
วางแผน และดําเนินการจัดงานใหสอดคลองกับชนิดพืชหลัก/ประเด็นหลักที่ไดกําหนดไว โดยสามารถจัดได ณ
ศพก./ ศูนยเครือขาย ศพก./ แปลงใหญ/ สถาบันการศึกษาในพื้นที่/ ศูนย
AIC/ หนวยงานวิชาการ/
ภาคเอกชน หรือสถานที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม มีเทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตรที่สามารถเปนสถานที่จัด
กิจกรรม และมีจุดเรียนรู/การถายทอดเทคโนโลยีใหเกษตรกรได กิจกรรมในงานประกอบดวย 1) กิจกรรมหลัก

-187ไดแก จุดเรียนรู/สถานีเรียนรูตางๆ ที่มีเนื้อหาสอดคลองกับเปาหมายและประเด็นการถายทอดเทคโนโลยี 2)
กิจกรรมรอง ไดแก การนําเสนอนิทรรศการความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติ
หรือศึกษาคนควาเพิ่มเติมได จากหนวยงานรวมบูรณาการ ศูนย AIC (Agritech and Innovation Center)
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึง การใหบริการดานการเกษตรของหนวยงานตางๆ
และ 3) กิจกรรมเสริม เชน การแสดงและจําหนายสินคาของกลุม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ
(รายละเอียดตามภาคผนวก 10)
หมายเหตุ : ขอใหอําเภอดําเนินการ ดังนี้
 บันทึกแผนการจัดงานในระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login)
หัวขอ “รายงานแผนดําเนินงานการจัด Field Day” ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 เมื่อดําเนินการจัดงาน Field Day เสร็จสิ้นแลว ใหบันทึกผลการจัดงาน Field Day ในระบบ
รายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login) หัวขอ “รายงานการดําเนินงานการจัด Field Day”
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
 ในกรณีจังหวัดที่มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม Field Day เปนจํานวนมากเกินกวามาตรการปฏิบัติ
ตามแนวทางของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
และขอกําหนดของทางผูวาราชการจังหวัดนั้นๆ กําหนด เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางเรียบรอย และมี
ความปลอดภัย จังหวัดสามารถพิจารณาดําเนินการได ดังนี้
- แบงเปาหมายเกษตรกรที่เขารวมงาน Field Day ออกเปนกลุมยอย หรือ
- แบงจํานวนครั้ง/แบงการจัดงานตามกลุมอําเภอ หรือ
- ปรับรูปแบบการจัดงานไดตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสถานการณในชวงเวลานั้น ๆ
4.4 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
4. 4.1 การประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร และแปลงใหญ
เพื่อเปนการขับเคลื่อนการดําเนินงานเครือขาย ศพก. ใหเกิดเปนรูปธรรม จึงจัดใหมี
เวทีเชื่อมโยง ศพก. และแปลงใหญในทุกระดับ ใหเกิดการประสานการทํางานเครือขายดานการผลิต
ดานการตลาด รวมทั้งองคความรูตางๆ โดยมี ศพก. และศูนยเครือขาย เปนฐานเรียนรูและเปนแหลงองคความรู
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตลอดจนเปนการบมเพาะเกษตรกรที่เขาเปนสมาชิกแปลงใหญตอไป
โดยใหคณะกรรมการเครือขาย ศพก. และแปลงใหญ ไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูและเชื่อมโยงการดําเนินงานกัน
ทั้งระดับประเทศ เขต จังหวัด และคณะกรรมการ ศพก. ระดับอําเภอ ประกอบดวย

-1881) ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือขาย ศพก. และแปลงใหญ ระดับจังหวัด
สํานักงานเกษตรจังหวัดเปนผูจัดการประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก.
และแปลงใหญ ระดับจังหวัด เพื่อเปนการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก. และแปลงใหญของอําเภอตางๆ
ในจังหวัด อยางนอย 4 ครั้ง ประกอบดวย 2 รูปแบบ ดงนี้
3.1) การประชุมรูปแบบปกติ (แบบเผชิญหนา) จํานวน 2 ครั้ง โดยจัดการประชุม
ในชวงแรก (ต.ค. 64 – มี.ค. 65) จํานวน 1 ครั้ง และชวงที่ 2 (เม.ย. – ก.ย. 65) จํานวน 1 ครั้ง
3.2) การจัดประชุ
มรูปแบบออนไลน จํานวน 2 ครั้ง โดยจัดการประชุมในชวงแรก
(ต.ค. 64 – มี.ค. 65) จํานวน 1 ครั้ง และชวงที่ 2 (เม.ย. – ก.ย. 65) จํานวน 1 ครั้ง
ทั้งนี้ รูปแบบของการจัดประชุมสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณที่เกิดขึ้นของแตละพื้นที่ในชวงเวลานั้นๆ
2) การประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ ระดับอําเภอ
โดยเกษตรกรตนแบบ (ประธานคณะกรรมการ ศพก.) รวมกับแปลงใหญ และเกษตรอําเภอ จัดประชุมเพื่อให
คณะกรรมการไดรวมกันวิเคราะหและวางแผนการดําเนินงานของ ศพก. และแปลงใหญ การรับรองศูนย
เครือขาย การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน การสรุปผล การดําเนินงาน และอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม โดยเปนการจัดการประชุมรูปแบบปกติ
(แบบเผชิญหนา) จํานวน 4 ครั้ง
หมายเหตุ :  ใหดําเนินการจัดประชุม 2 เครือขาย (ศพก. และแปลงใหญ ) รวมกันทุกระดับ (จังหวัด และ
อําเภอ) จํานวน 4 ครั้ง/ป
 การดําเนินงานใหบูรณาการงบประมาณการจัดประชุมจากโครงการศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) รวมกับโครงการแปลงใหญ
4.4.2 การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ ศพก.
1) การวางแผนดําเนินงาน และการเก็บขอมูล
1.1) สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการวางแผน
การดําเนินงาน และสงแผนการ
ดําเนินงาน ใหสํานักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565
2.2) สํานักงานเกษตรอําเภอเก็บขอมูลตามแบบสัมภาษณการประเมินผล
การดําเนินงานโครงการ ศพก. แลวบันทึกผลการเก็บขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนด สงจังหวัดตามแบบฟอรม
ที่กําหนด ทุก ศพก. ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565

-1894.

5 การติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน
4. 5.1 การติดตามการดําเนินงาน ศพก.
1) จังหวัด ติดตามการดําเนินงานของ ศพก.
2) สํานักงานเกษตรอําเภอติดตาม สนับสนุนเกษตรกรที่มาเรียนรู และผลการนําไป
ปรับใชในพื้นที่ของตนเอง
3) การสรุปผลการดําเนินงาน ศพก. โดยจังหวัดและอําเภอ รวบรวมขอมูลผลการ
ดําเนินงาน และจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน ศพก. ในภาพรวมของโครงการเสนอกรมสงเสริมการเกษตร
4.5.2 การรายงานการดําเนินงานใหรายงานตามลําดับชั้น
1) ระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th) สามารถดูคูมือการบันทึก
ระบบรายงาน ศพก. ที่ ( https:// goo.gl/Wsck2Z) หนวยงานรับผิดชอบ ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัด
และสํานักงานเกษตรอําเภอ
2) ระบบรายงานสงเสริมการเกษตร ( http://e-project.doae.go.th) หนวยงาน
รับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ
3) การจัดทํารายงานอื่นๆ ตามที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดเพิ่มเติม (ถามี)
หนวยงานรับผิดชอบ ไดแกสํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ
สวนที่ 2 การดําเนินงานของ ศจช., ศดปช. และการอารักขาพืช
4.6 การพัฒนาศูนยเครือขาย
4.6.1 พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและการใหบริการของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรม/เวที เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการดําเนินงานและการใหบริการของ ศจช. แกเจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอ เพื่อใหการดําเนิน
กิจกรรมมีความถูกตอง เกิดประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
1) การดําเนินกิจกรรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
ประกอบดวย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1.1)
พัฒนา ศจช. ตนแบบดานการจัดการศัตรูพืชโดยการมีสวนรวมของชุมชน
ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ดําเนินการโดย
1.1.1) สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ อบรมถายทอดความรูตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกรดวยรูปแบบที่เหมาะสมตามสถานการณของแตละพื้นที่ใหแก ศจช. ในจังหวัดพังงา จํานวน 1
1 ศูนย ๆ ละ 10 ราย โดยจํานวนครั้งในการจัดกระบวนการใหพิจารณาตามความเหมาะสม ใหครอบคลุมตลอด
ฤดูการผลิต สมาชิก ศจช. ตองเขารับการอบรม ฝกปฏิบัติ และเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่องตลอดฤดูกาล
เพาะปลูก

-1901.1. 2) คัดเลือก ศจช. ที่มีความพรอมในการเรียนรู หรือไมเคยไดรับ
การถายทอดความรูตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรมากอน หรือเกษตรกรทั่วไปที่มีความสนใจ ก็สามารถ
รวมกลุมจัดตั้งเปนศจช.ใหมได (ตามหลักเกณฑการจัดตั้ง ศจช.) ทั้งนี้ ศจช. ที่ผานการถายทอดความรู จะจัดตั้ง
เปนโรงเรียนเกษตรกรตนแบบ ระดับจังหวัด ตอไป
1.1.3) เลือกชนิดพืชในการเรียนรู จํานวน 1 ชนิด โดยขึ้นอยูกับความตองการ
ของสมาชิก ศจช. และตองเปนพืชชนิดเดียวกับแปลงเรียนรูโรงเรียนเกษตรกร (ตามกิจกรรมจัดทําแปลงเรียนรู
โรงเรียนเกษตรกร) เพื่อใหเกษตรกรไดฝกปฏิบัติจริง และเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง
1.1.4) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่เปนทีมวิทยากรกระบวนการ ระดับจังหวัด
ระดับอําเภอ ที่ไดรับการฝกปฏิบัติการเปนวิทยากรกระบวนการจากกรมสงเสริมการเกษตรมาแลว เจาหนาที่
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยี การเกษตรดานอารักขาพืช (ศทอ.) และวิทยากรจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทํา
หนาที่เปนวิทยากรถายทอดความรูใหแกสมาชิก ศจช. ตอไป
งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการถายทอดความรู เชน คาอาหาร คาอาหาร
วางและ เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณใชในการถายทอดความรู คา ตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม
1.2) จัดทําแปลงเรียนรูโรงเรียนเกษตรกร ดําเนินการโดย
1.2.1) สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ และ ศจช. (ที่เขารวมกิจกรรมพัฒนา
ศจช. ตนแบบดานการจัดการศัตรูพืชโดยการมีสวนรวมของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร) รวมกัน
จัดทําแปลงเรียนรูเพื่อใชเปนแปลงที่เกษตรกรจะรวมกันศึกษา ฝกหัด เรียนรู ทดลอง เปรียบเทียบ และกิจกรรม
ตาง ๆ ที่เกษตรกรตองการ หรือควรที่จะเรียนรู ซึ่งถือวาเปนหัวใจของโรงเรียนเกษตรกร
1.2.2) จัดทําแปลงเรียนรู ในพื้นที่ จังหวัดพังงงา 1 แปลง พื้นที่ประมาณ
1 ไร หรือพิจารณาขนาดพื้นที่ตามความเหมาะสมกับชนิดพืช (ชนิดพืชที่เกษตรกรเลือกเรียนรูตองเปนชนิดเดีกัยบว
ที่อบรมในกิจกรรม พัฒนา ศจช. ตนแบบดานการจัดการศัตรูพืชโดยการมีสวนรวมของชุมชนตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร) และควรจะมีแปลงเปรียบเทียบเพื่อใหเกษตรกรไดเรียนรู เชน แปลงที่เกษตรกรปฏิบัติดวย
วิธีปจจุบันของเกษตรกร หรือแปลงที่มีการใชสารเคมีมาโดยตลอด หรือแปลงที่อยูในพื้นที่เสี่ยง
ตอการระบาดของศัตรูพืช เปนตน เพื่อใชเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับแปลงเรียนรู (แปลงเรียนรูโรงเรียนเกษตรกร
คือ แปลงที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการ)
1.2.3) บันทึกขอมูลการดําเนินกิจกรรม การเรียนรูของเกษตรกรในการจัดทํา
แปลงเรียนรู และแปลงเปรียบเทียบ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก และรายงานผลใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ
งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดทําแปลงเรียนรู เชน คาวัสดุ
อุปกรณ ปจจัยตาง ๆ ที่ใชในแปลงเรียนรู คาจัดทําปายแปลง คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินกิจกรรม

-1912) จัดกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช.
การจัดกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร ดวยรูปแบบที่เหมาะสมตามสถานการณ
ของแตละพื้นที่ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช. มีวัตถุประสงคในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช.
ผานกระบวนการถายทอดความรูดานการอารักขาพืช และสงเสริมกระบวนการกลุมแกเกษตรกรสมาชิก ศจช.
โดยมีเปาหมายคือ ศจช. ที่จัดตั้งใหม และ ศจช. ระดับ B หรือ C ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูระดับที่สูงขึ้น
สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอจัดกระบวนการเรียนรู
ดานการอารักขาพืชแกสมาชิก ศจช. ๆ ละ 15 ราย จํานวน 2 ครั้ง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช.
(ใหพิจารณา ศจช. ที่จัดตั้งใหมเปนอันดับแรก ศจช. ระดับ B และ C ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูระดับที่สูงขึ้น
และไมควรเปน ศจช. เปาหมายภายใตกิจกรรมพัฒนา ศจช. ตนแบบดานการจัดการศัตรูพืชโดยการมีสวนรวม
ของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร หากไมมี ใหอยูในดุลยพินิจของสํานักงานเกษตรจังหวัด)
โดยเกษตรกรที่รวมกิจกรรมครั้งแรก และครั้งที่ 2 อาจเปนรายเดียวกันหรือไมก็ได ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
และแนวทางการพัฒนาสมาชิก ศจช.ของแตละพื้นที่นั้น ๆ ทั้งนี้ หากเกษตรกรที่ไมไดเปนสมาชิก ศจช. มีความ
สนใจรวมกระบวนการเรียนรู สามารถพิจารณาใหเขารวมกิจกรรมเปนการเพิ่มเติมได
หัวขอการจัดกระบวนการเรียนรูควรมาจากความตองการของกลุมเกษตรกร
สภาพปญหา และชนิดของศัตรูพืชในพื้นที่ โดยหัวขอการจัดกระบวนการถายทอดความรูครั้งแรก และครั้งที่ 2
อาจเปนเรื่องเดียวกันหรือไมก็ได ใหพิจารณาจากความตองการของเกษตรกรเปนหลัก
งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดกระบวนการเรียนรู การถายทอด
ความรู เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาวิทยากร และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู
4) สนับสนุนวัสดุผลิตปจจัยควบคุมศัตรูพืช
4.1) สนับสนุนวัสดุผลิตเชื้อจุลินทรียพรอมใช
สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดซื้อ
จัดหา วัสดุอุปกรณ และปจจัยสําหรับใชในการผลิตจุลินทรีย และแมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชที่จําเปน
สนับสนุนแก ศจช. ทั้งนี้ การสนับสนุนวัสดุผลิตปจจัยควบคุมศัตรูพืชทั้งชนิด และปริมาณ ขอใหพิจารณาตาม
ความตองการ ความเหมาะสมของ ศจช.โดยคํานึงถึงการใชประโยชนอยางคุมคาเปนหลักสําคัญ รวมถึงพิจารณา
จํานวนวัสดุอุปกรณที่มีอยูเดิมแลวของแตละ ศจช. โดยไมจําเปนตองจัดซื้อ จัดหาในชนิด และปริมาณที่เทากัน
ทุก ศจช.
งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม

-1925) สนับสนุนการสํารวจและติดตามสถานการณศัตรูพืช โดย สนับสนุนการสํารวจ
ติดตามสถานการณศัตรูพืชใน ศจช.และพื้นที่เสี่ยง ดําเนินการโดย
5.1) สํานักงานเกษตรจังหวัด (กลุมอารักขาพืช) รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ
คัดเลือกพื้นที่ดําเนินการที่มีความเหมาะสมเปนแปลงตัวแทนในการสํารวจ และดําเนินการสํารวจติดตาม
สถานการณศัตรูพืช ประกอบดวย
5.1.1) แปลงติดตามสถานการณศัตรูพืชของ ศจช.ใน 8 อําเภอๆ ละ 2 ศจช.
รวม 16 แปลง โดยคัดเลือกแปลงที่ดําเนินการปลูกพืชหลักหรือพืชรองขึ้นอยูกับสถานการณการเพาะปลูก
ขณะนั้น และสํารวจสถานการณศัตรูพืชทุกสัปดาห ตามแบบสํารวจและประเมินสถานการณที่กองสงเสริม
การอารักขาพืชและจัดการดินปุยกําหนด นําขอมูลที่สํารวจไดมาวิเคราะหสถานการณการระบาด เพื่อแจงเตือน
ภัยในพื้นที่ พรอมรายงานขอมูลออนไลนผานระบบแปลงติดตามสถานการณการระบาดศัตรูพืชของกองสงเสริม
การอารักขาพืช และจัดการดินปุยทุกสัปดาห (https://forecast-ppsf.doae.go.th/ จนกวาจะมีการแจง
เปลี่ยนแปลงระบบ) ตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว
5.1.2) แปลงติดตามสถานการณในพื้นที่เสี่ยง
(สําหรับพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ และเปนแปลงที่ไมซ้ํากับแปลงติดตามฯ ของ ศจช.)
รวม 7 แปลง ซึ่งกรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนดชนิดพืชและจํานวนแปลง
ที่ตองดําเนินการแตละจังหวัดตามพื้นที่ปลูก (ตาม QR code) โดยเลือกแปลง
สํารวจที่เหมาะสมแตใหมีการกระจายตัวอยางสม่ําเสมอในพื้นที่ ดําเนินการสํารวจ จํานวนแปลงติดตามสถานการณ
ทุกสัปดาหตามแบบสํารวจและประเมินสถานการณที่กองสงเสริมการอารักขาพืช
ศัตรพืช ป 65
และจัดการดินปุยกําหนด นําขอมูลที่สํารวจไดมาวิเคราะหสถานการณ การระบาด เพื่อแจงเตือนภัยในพื้นที่
พรอมรายงานขอมูลออนไลนผานระบบแปลงติดตามสถานการณการระบาดศัตรูพืชของกองสงเสริมการอารักขา
พืชและจัดการดินปุยทุกสัปดาห (https://forecast-ppsf.doae.go.th/จนกวาจะมีการแจงเปลี่ยนแปลงระบบ)
ตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว โดยหากจังหวัดมีความประสงคในการเปลี่ยนแปลงชนิดพืช ใหแจงกรมสงเสริม
การเกษตรทราบ โดยการคัดเลือกพื้นที่จากคุณสมบัติตอไปนี้
 พื้นที่ที่มีประวัติการระบาดของศัตรูพืช โดยพิจารณาพื้นที่ที่เคยเกิด
การระบาดของศัตรูพืชในฤดูกาลที่ผานมา
 พื้นที่เสี่ยงตอการระบาดของศัตรูพืช เชน พื้นที่ใชพันธุออนแอ พื้นที่
ใชสารเคมีอยางตอเนื่อง

 พื้นที่ไมเคยเกิดการระบาดของศัตรูพืช
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.2) กําหนดขนาดพื้นที่ของแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืชที่เหมาะสมใน
เรื่องความถูกตองสมบูรณของขอมูล เวลา และแรงงาน โดยเทียบกับขนาดแปลงที่เคยดําเนินการ คือ
 ขาว (นาดํา นาหวาน) ขนาดแปลงประมาณ 1 ไร
 พืชผัก ไมดอกไมประดับ ขนาดแปลงประมาณ 1 งาน
 พืชไร ขนาดแปลงประมาณ 1 ไร
 ไมผล ไมยืนตน สํารวจ 10 ตน ขนาดแปลงประมาณ 1 ไร
5.3) กําหนดรูปแบบการสํารวจที่เหมาะสมกับชนิดพืชและวิธีการปลูก เพื่อสุม
สํารวจศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ และสภาพแวดลอมในแปลง ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้ควรมีการกระจายจุดสุมที่
สม่ําเสมอครอบคลุมทั้งแปลง จากนั้นพิจารณาในเรื่องความถูกตองสมบูรณของขอมูล เวลา และแรงงาน โดย
เทียบกับรูปแบบที่เคยดําเนินการ คือ การเดินแบบทแยงมุม การเดินแบบซิกแซก การเดินกระจายทั่วแปล การ
เดินสําหรับแปลงที่ยกรอง กรณีไมผล สํารวจ 10 ตน ตนละ 4 ทิศ (ทิศละ 2 ยอด) รวมทั้งบริเวณกิ่ง/ลําตนและ
รอบโคนตน การสํารวจแปลงยิ่งจํานวนจุดสํารวจมาก ความแมนยําก็ยิ่งมีมากขึ้นดวย และไมจําเปนตองซ้ําจุด
สํารวจเดิมในแตละสัปดาห (รายละเอียดตามคูมือการสํารวจฯ และสามารถดาวนโหลดไฟลคูมือสํารวจแปลง
ติดตามสถานการณศัตรูพืชไดทางเว็ บไซตกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย หรือ
ดานลางนี้)

ขาว พืชไร พืชผัก ไมดอกประดับ

QR code

ไมผล ไมยืนตน

5.4) กําหนดจํานวนจุดสํารวจและจํานวนตนพืชที่สํารวจในแตละจุด เพื่อสํารวจ
ศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ และขอมูลที่เกี่ยวของในแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช ซึ่งตองดําเนินการปฏิบัติ
เปนประจําทุกสัปดาหตลอดฤดูกาลปลูกพืช ขอมูลที่ตองสํารวจเพื่อการเก็บขอมูลในแปลง เชน ขอมูลศัตรูพืชทุก
ระยะการเจริญตั้งแตระยะไข ตัวออน และตัวเต็มวัย อาการผิดปกติตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนพืช ศัตรูธรรมชาติที่
พบ และสภาพแวดลอมในขณะนั้น เพื่อการติดตาม เฝาระวังศัตรูพืชไมใหเกิดการระบาดจนสงผลกระทบตอ
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โดยพิจารณาความเหมาะสมระหวางความถูกตองสมบูรณของขอมูล เวลา และแรงงาน โดยเทียบกับรูปแบบที่
เคยดําเนินการ คือ จุดสํารวจ 10 จุด ๆ ละ 10 ตน เนนใหกระจายครอบคลุมทั้งแปลง จากนั้นบันทึกขอมูลจุด
สํารวจ ขอมูลที่ตองจดบันทึก ไดแก ขอมูลศัตรูพืชทุกระยะการเจริญตั้งแตระยะไข ตัวออน และตัวเต็มวัย
อาการผิดปกติตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนพืช ศัตรูธรรมชาติที่พบ ซึ่งจะบันทึกขอมูลทุกจุดสํารวจ สําหรับขอมูล
สภาพแวดลอมบันทึกในภาพรวมของแปลงลงในแบบสํารวจ
งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับอุปกรณการสํารวจ เชน อุปกรณการสํารวจ
สวิงโฉบ กระดาษและดินสอ/ปากกา วัสดุสําหรับทํากับดักลอแมลง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
6) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ศจช. และแปลงใหญระดับจังหวัด
สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการขับเคลื่อน ศจช.
และคณะกรรมการขับเคลื่อนแปลงใหญ จํานวน 1 ครั้ง อยางนอย 20 คน ดวยรูปแบบที่เหมาะสมตาม
สถานการณ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานเครือขายระหวาง ศจช. และแปลงใหญ เชน การเชื่อมโยงเครือขาย
ดานการผลิต และดานการตลาด เปนตน นําสูการบูรณาการการขับเคลื่อนการเกษตรรวมกันอยางเปนรูปธรรม
งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดประชุม เชน คาวัสดุอุปกรณ
คาเอกสารประกอบการประชุม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม
7) ประกวด ศจช.ดีเดน
7.1) ระดับจังหวัด
สํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ศจช.ดีเดน
ระดับจังหวัด และดําเนินการคัดเลือก ศจช. ที่มีผลสําเร็จในการดําเนินงานจังหวัดละ 1 ศูนย โดยใชหลักเกณฑ
การคัดเลือก ศจช. ดีเดน ตามที่กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยกําหนดไวในการประกอบการ
พิจารณา พรอมรายงานผลใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตรทราบ
เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการประกวด เชน คาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาใชจายในการจัดเวทีประกวด คาวัสดุ อุปกรณ คาเอกสาร คาจัดทําโลรางวัล คาเงินรางวัล
คาใบประกาศเกียรติคุณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม
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1) ประชุมเครือขายเจาหนาที่ ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ระดับจังหวัดและ
อําเภอ
สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดประชุมเครือขายเจาหนาที่ ศดปช. ระดับจังหวัด
และอําเภออยางนอย 1 ครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการขยายผลการใชปุยเพื่อลดตนทุน
การผลิตปญหาอุปสรรค วางแผนการการขยายผลการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต และการศึกษาวิจัยดานดินปุย
หรือดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การแกไขปญหาที่พบในพื้นที่ และรวมทํากิจกรรมเพื่อขยายผลการใชปุย
เพื่อลดตนทุนการผลิต และตอยอดไปสูกิจกรรมอื่นที่จะนําไปสูการลดตนทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคา
ทั้งระบบ
งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับประชุมเครือขายเจาหนาที่ ศดปช. ระดับจังหวัด
และอําเภอ เชน คาพาหนะ คาอาหาร เครื่องดื่ม คา
ตอบแทน วิทยากร เอกสาร วัสดุอุปกรณที่จําเปน
ในการดําเนินกิจกรรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม
2) จัดเวทีถอดบทเรียนศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)
สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ จัดเวทีใหสมาชิก ศดปช.
อยางนอย 1 ครั้ง ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณความสําเร็จในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศดปช.
ในการขยายผลการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต รวมทั้งปญหาอุปสรรคที่พบ วางแผน รวมกันหาแนวทางแกไข
ปญหาอุปสรรคเพื่อการขยายผลการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิตไปสูชุมชนใหกวางขวางมากขึ้น การรวบรวม
จัดหาแมปุย และปจจัยการผลิตอื่นที่มีคุณภาพดี ราคาถูก การหาแนวทางการตอยอดไปสูการทําธุรกิจดินปุย
และประชาสัมพันธกิจกรรมของ ศดปช. ไปสูสาธารณชน
งบประมาณ เพื่อใชเปนคาอาหาร อาหารวาง คาพาหนะ วัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม
3) ประกวดศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)
3.1) สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการคัดเลือก
ศดปช. ที่มีผลสําเร็จในการดําเนินการดีเดน ตามหลักเกณฑที่กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย
กําหนด โดยใชแบบสัมภาษณและการลงพื้นที่เพื่อประเมินผลสําเร็จ ถอดองคความรูปจจัยที่สงผลใหประสบ
ความสําเร็จ และพิจารณาคัดเลือก ศดปช.ที่มีผลสําเร็จดีเดน ป 2565 จังหวัดละ 1 ศูนย พรอมทั้งดําเนินการ
จัดทําสื่อวีดิทัศนความยาว 3-5 นาที เพื่อแสดงใหเห็นผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมและปจจัยที่กอใหเกิดผลสําเร็จ
ที่เขาใจไดงาย สงสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และเผยแพรสูสาธารณชน
เพื่อประชาสัมพันธแนะนําศูนยตนแบบและใหศูนยจัดการดินปุยชุมชนอื่น ๆ ใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองตอไป
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คาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาจัดประชุม คาวัสดุ อุปกรณ จัดทําโลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลตอบ
แทน คาใชจายในการจัดทําและเผยแพรสื่อวิดีทัศน เอกสาร และที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม
4) ปรับปรุงฐานขอมูล ศดปช.ใน application รูดิน รูปุย
สํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอรวมกับ ศดปช. จัดเก็บและปรับปรุง
ขอมูลสมาชิก ศดปช. ใหเปนปจจุบัน รวมทั้งขอมูลผลวิเคราะหดินและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของของเกษตรกรที่มาใชบริการ
ดานดินและปุยเพื่อบันทึกลงใน application รูดิน รูปุย
งบประมาณ เพื่อใชเปนคาวัสดุจัดเก็บขอมูล ศดปช. ผลวิเคราะหดินและขอมูลอื่น
ที่เกี่ยวของของเกษตรกรที่มาใชบริการจาก ศดปช. และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม
4.6.3 พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) และถายทอด
เทคโนโลยีดานการจัดการดินและปุย
1) สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ ศดปช.
สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปน ใหกับ ศดปช.ที่ไมไดเขารวมโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุย
เพื่อชุมชน ( One Stop Service) เพื่อใช ในการดําเนินกิจกรรมของ ศดปช.ตามบทบาทภารกิจของ ศดปช.
เชน ชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว ชุดน้ํายาเติม ปจจัยการผลิต เชน แมปุย วัสดุปรับปรุงดิน
เมล็ดพันธุพืชปุยสด ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ เปนตน รวมถึงการจัดพิมพแผนที่ชุดดินระดับตําบล แผนพับ
ประชาสัมพันธ ศดปช.เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปอยางตอเนื่อง ในการเปนแหลงเรียนรูดานดินและ
ปุย การใหบริการตรวจวิเคราะหดินและคําแนะนําการจัดการดิน ชุดดินและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน
หรือปุยสั่งตัด รวมกับการใชปุยอินทรีย และปุยชีวภาพในพืชที่สามารถใชได แกสมาชิกศูนยจัดการดินปุยชุมชน
และเกษตรกรอื่นในชุมชน
งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณและปจจัยการผลิต
ที่จําเปน และรวมถึงคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม
2) สนับสนุนการจัดทําสถานีเรียนรู เพื่อถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการดินและปุย
สํานักงานเกษตรจังหวัดดําเนินการจัดทําสื่อ เอกสารดานการจัดการดินและปุย
นิทรรศการ เพื่อสนับสนุนการจัดทําสถานีเรียนรู ในการถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการดินและปุย ใหแก
เกษตรกรในการเรียนรู
งบประมาณ เพื่อใชเปนใชจายในการจัดทําสถานีเรียนรู ออกแบบ จัดพิมพเอกสาร
สื่อวิชาการดานดินและปุย วัสดุการเกษตร และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม
3) จัดทําแปลงเรียนรูดานการจัดการดินและปุย

-197สํานักงานเกษตรอําเภอคัดเลือกเกษตรกรสมาชิกของ ศดปช. ที่สามารถเปนวิทยากรเกษตร
ในการถายทอดความรูไปสูเกษตรกรในชุมชน เพื่อจัดทําแปลงเรียนรูการจัดการดินและการใชปุยเพื่อลดตนทุน
การผลิต จํานวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ตามความเหมาะสม โดยมีเจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัดเปนที่ปรึกษา
ใหคําแนะนํา โดยใชเปนจุดถายทอดความรูและขยายผลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความเหมาะสม ไดแก การใช
ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินหรือปุยสั่งตัด การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินหรือปุยสั่งตัดรวมกับ
การใชปุยชีวภาพ (ในพืชที่สามารถดําเนินการได) การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับการใชปุยอินทรีย
เชน ปุยคอก ปุยหมัก/ปุยหมักเติมอากาศ ปุยพืชสด หรือการไถกลบตอซังพืชหลัก เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน
และปรับปรุงโครงสรางของดินและ/หรือปุยชีวภาพ โดยตองมีการเปรียบเทียบกับแปลงที่เกษตรกรใชปุย
ตามวิธีการของเกษตรกร เพื่อใหเห็นความแตกตางของตนทุนการผลิตและผลผลิต รวมถึงความแตกตางในแงอื่น ๆ
เชน ความแข็งแรง ความทนทานตอโรคแมลงของตนพืช ตนทุนการใชสารเคมี โดยทั้ง 2 แปลง ตองมีการปฏิบัติ
แบบเดียวกัน ยกเวนเฉพาะเรื่องการใชปุยที่แตกตางกัน (สูตรปุยและจํานวนครั้งในการใสใหเปนไปตาม
คําแนะนํา)
- เจาหนาที่อําเภอรวมกับเกษตรกรเจาของแปลงเรียนรูจัดเก็บขอมูลตาม
แบบเก็บขอมูลแปลงเรียนรู
- สํานักงานเกษตรจังหวัด หรือสํานักงานเกษตรอําเภอ
จัดทําปายแปลงเรียนรูเพื่อแสดงรายละเอียดของการจัดทําแปลงเพื่อเปนการประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงานใหกับเกษตรกรสมาชิก ศดปช. และเกษตรกรในชุมชนไดทราบ ขอใหใช
ขอความแบบเดียวกันตามตัวอยางปายแปลงเรียนรูใน QR code นี้ เพื่อประโยชนในการ
ตัวอยางปายแปลง
ขยายผลใหชัดเจนยิ่งขึ้น
และแบบเก็บขอมูล
งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําแปลง
คาปายแปลงเรียนรู และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม
4.6.4 เสริมสรางความรูและทักษะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อารักขาพืช
1) ขับเคลื่อนการดําเนินงานและการใหบริการคลินิกพืชระดับพื้นที่
1.1) ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชเปดใหบริการคลินิกและ
รายงานผลการใหบริการทางระบบสารสนเทศขอมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุย
1.2) สํานักงานเกษตรจังหวัดขับเคลื่อนการดําเนินงานคลินิกพืชใหครอบคลุมทั้ง
ดานการพัฒนาเจาหนาที่ระดับอําเภอและดานการใหบริการในพื้นที่
1.2.1) ดานการพัฒนาเจาหนาที่ระดับอําเภอ โดยจัดทําแนวทางและ
ดําเนินการพัฒนาเจาหนาที่ใหมีความรูเกี่ยวกับการวินิจฉัยอาการผิดปกติที่พบเปนประจําในพื้นที่ รวมถึงศัตรูพืช
สําคัญและการจัดการ ทั้งนี้ ขอใหบูรณาการกับงบพัฒนาจังหวัดหรืองบประมาณที่ไดรับจากกิจกรรมอื่นที่มี

-198เปาหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ โดยจังหวัดสามารถพิจารณารูปแบบการพัฒนาตามที่เห็นคมควร
เชน จัด workshop ใหเจาหนาที่ฝกปฏิบัติการวินิจฉัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยเชิญวิทยากรจากศูนยสงเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จัดทําคลิปความรูเผยแพรทางออนไลน จัดทําสื่อความรูชวยสนับสนุนการ
ทํางานของเจาหนาที่ เปนตน
1.2.2) ดานการใหบริการในพื้นที่ โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงาน
เกษตรอําเภอ เปดใหบริการคลินิกพืชระดับพื้นที่ และรายงานผลการใหบริการทาง ระบบสารสนเทศขอมูลเพื่อ
การอารักขาพืชและจัดการดินปุย
งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการ บริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่อารักขาพืชและขับเคลื่อนการดําเนินงานและการใหบริการคลินิกพืช เชน คาใชจายในการจัดอบรม/
ประชุม/สัมมนา การจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวของกับกิจกรรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/ติดตามงาน และ
อื่นๆ ที่หนวยงานพิจารณาแลววาเหมาะสมและเปนไปตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
หมายเหตุ:
• รายละเอียดการดําเนินงานคลินิกพืชตาม QR code
• URL ของระบบสารสนเทศขอมูลเพื่อการอารักขาพืช
และจัดการดินปุย จะแจงใหทราบภายหลัง
• หากจังหวัดมีความประสงคขอรับแบบบันทึกการวินิจฉัย
อาการผิดปกติของพืช ติดตอสอบถามไดที่
แนวทางการใหบริการคลินิกพืชป 65
กลุมสงเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช
โทร 0 2561 4663 หรือ e – mail : pestdiag.doae.go.th
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4.6 การพัฒนาศูนยเครือขาย (ศจช. และ ศดปช.)
4.6.1 พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและการใหบริการของศูนยจัดการศัตรูพืช
ชุมชน (ศจช.)
1) การดําเนินกิจกรรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
1.1) พัฒนา ศจช. ตนแบบดานการจัดการศัตรูพืชโดยการมีสวนรวม
ของชุมชนตามกระบวนการ FFS
1.2) จัดทําแปลงเรียนรูโรงเรียนเกษตรกร
2) จัดกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช.
4) สนับสนุนวัสดุผลิตปจจัยควบคุมศัตรูพืช
4.3) สนับสนุนวัสดุผลิตเชื้อจุลินทรียพรอมใช
5) สนับสนุนปจจัยควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ที่พบการระบาดของศัตรูพืชแก ศจช. และ
เกษตรกรทั่วไป
6) สนับสนุนการสํารวจและติดตามสถานการณศัตรูพืช
6) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ศจช. และแปลงใหญระดับจังหวัด
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7) ประกวด ศจช.ดีเดน
7.1) ระดับจังหวัด
6.2 ขับเคลื่อนการพัฒนา ศดปช. และการเชื่อมโยงเครือขาย
2) ประชุมเครือขายเจาหนาที่ ศดปช.ระดับจังหวัดและอําเภอ
3) จัดเวทีถอดบทเรียน ศดปช.
4) ประกวด ศดปช.
4.1) ระดับจังหวัด
5) ปรับปรุงฐานขอมูล ศดปช.ใน application รูดิน รูปุย
6.3 พัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน ศดปช. และถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการ
ดินและปุย
1) สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ ศดปช.
2) สนับสนุนการจัดทําสถานีเรียนรู เพื่อถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการ
ดินและปุย
3) จัดทําแปลงเรียนรูดานการจัดการดินและปุย
6.6 เสริมสรางความรูและทักษะการปฏิบัติงานของ
จนท.อารักขาพืช
2) ขับเคลื่อนการดําเนินงานและการใหบริการคลินิกพืชระดับพื้นที่
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-2016. ระยะเวลาการดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
7. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
7.1 ผลผลิต (Output)
1) เกษตรกร จํานวน 240 ราย ไดรับการถายทอดความรูจาก ศพก.
2) จํานวน ศพก. หลัก ไดรับการพัฒนา 8 ศูนย
3) จํานวนศูนยเครือขาย จํานวน 118 ศูนย)
7.2 ผลลัพธ (Outcome)
1) เกษตรกรไมนอยกวารอยละ 75 ที่ไดรับการถายทอดความรูจาก ศพก. สามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติได
2) รอยละ 100 ของศูนยที่ไดรับการพัฒนาสามารถใหบริการได
7.3 ตัวชี้วัด (KPI)
1) เชิงปริมาณ
 ศพก. หลัก จํานวน 8 ศูนย ที่ไดรับการพัฒนา
 เกษตรกรผูนํา จํานวน 240 ราย ที่ไดรับการพัฒนา
 ศูนยเครือขาย จํานวน 122 ศูนยที่ไดรับการพัฒนาและเชื่อมการทํางานกับ ศพก.
2) เชิงคุณภาพ
 เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรที่สอดคลองกับบริบทของ
ชุมชน
 เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินคาเกษตรไดเหมาะสม สงผลใหมี
ความเขมแข็ง และพึ่งพาตนเองได
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ศพก. สามารถเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน และเปนกลไกในการบูรณาการการ
ทํางานของหนวยงานตางๆ ในการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ได

-2029. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
1) นายวินัย อินทอง
ตําแหนง
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ
โทรศัพท
081 9680396
2) นางสาวอุไรวรรณ สุกดวง
ตําแหนง
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
โทรศัพท
096 4952873
สวนที่ 2 การดําเนินงานของ ศจช., ศดปช. และการอารักขาพืช
1) นายกวีพจน มัชฉากิจ
ตําแหนง หัวหนากลุมอารักขาพืช
โทรศัพท 0 7648 1466
E-mail: phangnga@doae.go.th
2 ) นางสาวอนุสรา จําปาดวง
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
โทรศัพท 0 7648 1466
E-mail: phangnga@doae.go.th
3) นางสาวสุภิญญา ทองพัฒน
ตําแหนง
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท 0 7648 1466
E-mail: phangnga@doae.go.th
------------------------------------

-20321. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ( SMART FARMER)
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเปน Smart Farmer
1. หลักการและเหตุผล
ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แตปจจุบันภาค
การเกษตรของไทยตองเผชิญปญหาและความทาทายนานัปการ เชน การขาดความรูของเกษตรกร ผลผลิต ลน
ตลาดตนทุนการผลิตสูง การขาดแคลนน้ําสลับกับปญหาอุทกภัย ปญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม
เนื่องจากการใชสารเคมีในภาคเกษตร และการเติบโตของเมือง ปญหาการแทรกแซงราคาสินคาเกษตร การ
เปลี่ยนแปลงสัดสวนโครงสรางประชากรที่กําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ และความทาทายจากภายนอก เชน การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การกีดกันทางการคาที่รุนแรงขึ้น การเปดเสรีการคาสินคาเกษตร และความ
เปลี่ยนแปลงของตลาดโลกปจจัยตางๆ ขางตนสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน ความยากจนของ
เกษตรกรรายยอยและนําไปสูปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดในที่สุด กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดมี
นโยบายปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ ที่จะตองดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในดานการพัฒนา ทั้งประโยชนในการบริหารจัดการดานการเกษตร
และประโยชนเพื่อเกษตรกร ที่จะไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ ซึ่งจะสงผลให
เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป โดย ป 2555
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได
กําหนดการพัฒนาเกษตรกรสูการเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เปนนโยบายที่ทุกหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจะตองดําเนินการ ซึ่งกรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินการตามนโยบายมา
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อใหเกษตรกรทุกคนไดรับการพัฒนาเปนเกษตรกรที่มีความพรอมรับกับสถานการณดาน
การเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยมุงหวังใหเกษตรกรไทยมีความพรอม มีความรูความเชี่ยวชาญ
ในการประกอบอาชีพการเกษตร จึงไดกําหนดคุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หมายถึง
บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในความเปนเกษตรกร มีความรอบรูในระบบการผลิตดานการเกษตรแตละสาขา มี
ความสามารถในการวิเคราะหเชื่อมโยงและการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใชขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจ คํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผูบริโภค สังคมและสิ่งแวดลอม และถือเปนเปาหมายในการ
พัฒนาเกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการดูแลลูกหลานของ
เกษตรกร โดยการพัฒนาและสรางคนรุนใหมเขาสูเกษตรยุคใหม ผลิตเกษตรกรและชาวนารุนใหมใหเรียนรู
เรื่องเทคโนโลยี การใชเครื่องมือ การบริหารจัดการและขับเคลื่อนชุมชน โดยมุงหวังใหคนรุนใหมจบภาค
การเกษตร มีความรูความสามารถดานวิชาการเกษตรทั้งระบบ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
การเกษตร การพึ่งพาตนเอง และการแขงขันทางการคาในอนาคต นอกจากนี ความสามารถของกลุมคนรุน
ใหมที่หันมาทําการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนเปน “ทํานอยไดมาก” ทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้ งเดิมไปสูการเกษตรสมัยใหม เนนการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี (Smart Farming) และการเกษตรแมนยําสูง (Precision Farming) มีการใชวิทยาการ ความคิด

-204สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดเปนการสราง New Startups
ดานเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนการใช ICT เพื่อการพัฒนา Digital Market ทั้งนี้ กรมสงเสริมการเกษตร
ไดดําเนินงานสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมตามนโยบายพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer)
โดยมีการแบงชวงอายุของกลุมเกษตรกรรุนใหม คือ อายุ 17 – 45 ปและยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
ใหเปน Young Smart Farmer เนนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสรางเครือขาย โดยใหเกษตรกร
เปนศูนยกลางการเรียนรูและออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง และมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเปนผูจัดการ
เรียนรูมีเปาหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหมีความสามารถดานการเกษตร ทดแทนเกษตรกร
ผูสูงอายุ และสรางแรงจูงใจใหคนรุนใหมหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ประยุกตใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด จนเปนเกษตรกรมืออาชีพ เปนผูนําทางการเกษตรใน
ทองถิ่น และสรางเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตรและองคกรเกษตรกรใหมีความ
เขมแข็ง ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ จนทําใหชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจ
จากฐานการเกษตร
นอกจากนี้กรมสงเสริมการเกษตรมีการพัฒนาเกษตรกรใหกาวสูสังคมเกษตรรูปแบบใหมจากผูผลิต
อยางเดียวเปนผูประกอบการเกษตร พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรที่เปน Smart Farmer
ใหเปนผูประกอบการเกษตรชั้นนําที่มีความสามารถแขงขันไดในตลาดการคาทั้งในและตางประเทศ และ
สามารถปรับตัวรองรับเศรษฐกิจยุคใหมไดอยางเหมาะสม เปนตนแบบในการประกอบอาชีพดานการเกษตร
ใหแกเกษตรกรรายอื่นๆตลอดจนการเชื่อมโยงเครือขายผูประกอบการเกษตรชั้น นํา ในการทํางานรวมกันและ
การแลกเปลี่ยนองคความรูเพื่อประกอบอาชีพดานการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเตรียมความพรอม สงเสริม และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer) และยกระดับเปนผูประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิต
การแปรรูปการตลาดสินคาเกษตร และการบริหารจัดการตลอดหวงโซอุปทาน
3.2 เพื่อสรางและเชื่อมโยงเครือขายเกษตรกรตนแบบ ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และ
พัฒนาเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรรายอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 เพื่อเชื่อมโยงเครือขายผูประกอบการเกษตร สรางทักษะในการพัฒนาการประกอบการเกษตร
สมัยใหมที่มีการเชื่อมโยงและใชประโยชนจากขอมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถแขงขันไดใน
ตลาดการคาทั้งในและตางประเทศ
4. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ
4.1
การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- เกษตรกรที่ยังไมเปน Smart Farmer (Developing Smart Farmer) จํานวน 80 ราย
(อําเภอละ 10 ราย)

-2055. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน
1) อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเปน Smart Farmer จัดเวทีประเมิน วิเคราะหศักยภาพ และ
จัดทําแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล (IFPP)
(1) สํานักงานเกษตรอําเภอ คัดเลือกเกษตรกรเปาหมายที่จะเขารวมโครงการ โดยคัดเลือก
จากเกษตรกรที่เคยเขารวมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของกรมสงเสริมการเกษตร
แตยังไมผานคุณสมบัติเปน Smart Farmer (SF) กลาวคือ ยังจัดอยูในกลุม Developing Smart Farmer
(DSF) หรือเกษตรกรทั่วไปที่ประเมินแลวมีผลการประเมินอยูในกลุม DSF อําเภอ ละ 10 ราย โดยบันทึกผล
การประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ครั้ ง ที่ 1 ในชอง “กอน” ผานทาง ระบบฐานขอมูล Smart
Farmer
(2) จัดเวทีที่ 1 วิเคราะหศักยภาพและจัดทําแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และ เนนย้ํา
ใหเกษตรกร “นําไปปฏิบัติจริง” ปรับแนวคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีเจาหนาที่เปนพี่เลี้ยงและ
คอยใหคําปรึกษาในระหวางการน าไปปฏิบัติรวมทั้งสรางเครือขายการเรียนรูรวมกันของเกษตรกรที่เขารวม
โครงการภายในเดือนธันวาคม 2564
(3) จัดเวทีที่ 2 อบรมใหความรูเพื่อพัฒนาอาชีพตามแผนการผลิตรายบุคคล และติดตามผล
การฝกปฏิบัติตามแผนฯ รวมทั้งปรับปรุงแผนเพื่อพัฒนาอาชีพดานการเกษตรในระยะยาว โดยมี
Smart
Farmer ตนแบบ เปนพี่เลี้ยง ภายในเดือนกุมภาพันธ
(4) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบติดตามผลการนําไปปฎิบัติของเกษตรกรที่เขารวมโครงการตาม
ระบบ T&V System ในชวงเดือน มกราคม - เมษายน 2565 โดยประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer
ครั้งที่ 2 จากนั้นบันทึกผลประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ในชอง “หลัง” ผานทางระบบฐานขอมูล
Smart Farmer
(5) รายงานผลการดําเนินงานโครงการใหจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน 2565
ทั้ง นี้ สามารถปรับรูปแบบการดําเนินงานใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น
โดยการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ

-2066. แผนปฏิบัติงาน
ป 2564

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

แผนปฏิบัติงาน
ป 2565

1.การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเปน Smart
Farmer
1) อบรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเปน Smart
Farmer
เวทีที่ 1 วิเคราะหศักยภาพและจัดทําแผนการผลิต
รายบุคคล (IFPP)
เวทีที่ 2 อบรมใหความรูเพื่อพัฒนาอาชีพตามแผนการ
ผลิตรายบุคคล
7. ระยะเวลา
1 พฤศจิกายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565
8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
ผลผลิต
(output)
1) จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพใหเปน Smart Farmer และมีแผนการ
ผลิตรายบุคคล (IFPP)
ผลลัพธ (outcome)
เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพดานการเกษตรของตนเองได มีการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สอดรับกับพื้นที่และสินคา ทําใหผลผลิตมีคุณภาพดี ไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการและปลอดภัยตอ
ผูบริโภค มุงสูการเปน Smart Product สงผลใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
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เชิงปริมาณ
- เกษตรกร จํานวน 80 ราย ไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพใหเปน Smart Farmer และมี
แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)
เชิงคุณภาพ
- เกษตรกรที่เขารวมอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเปน Smart Farmer ไมนอยกวา
รอยละ 80 ยกระดับ เปน Smart Farmer
- เกษตรกรที่เขารวมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีรายไดเพิ่มขึ้น
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกษตรกรไดรับการพัฒนาเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) คือผูประกอบการที่มีการใช
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อการดําเนินธุรกิจอยางทันยุคสมัย มีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได
ตลอดจน
เกิดเครือขาย Smart Farmer ตนแบบ เปนตนแบบใหเพื่อนเกษตรกร
10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางสาวอรวรรณ พานิกร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ
เบอรโทรศัพท :
080-5356239
E-mail : orawan.nnn@gmail.com

