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1. โครงการอาสาสมัครเกษตร  

กิจกรรมหลัก การพัฒนาเกษตรกร  

กิจกรรมยอย สงเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันสถานการณประชากรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 7.3 ลานครัวเรือนท่ัวประเทศ ตอง

เผชิญปญหาและไดรับความเดือดรอนตางๆ ท้ังดานการผลิต รายได และคุณภาพชีวิต เนื่องจากการเปล่ียนแปลง

ของสภาพสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภัยธรรมชาติ ไดสงผลกระทบท้ังทางตรงและ

ทางออมตอเกษตรกรเปนอยางมาก ซ่ึงการแกไขปญหาดังกลาว จําเปนท่ีแตละหมูบานการเกษตรจะตองมีขอมูล

ท่ีถูกตอง มีแผนการพัฒนาการเกษตรเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม ตลอดจนการเฝาระวัง

และแจงเหตุภัยธรรมชาติเหตุการณฉุกเฉินทางการเกษตรตอหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ในการท่ีจะไดดําเนินการ

แกไข ชวยเหลือไดอยางทันตอเหตุการณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการใหบริการแกเกษตรกรในระดับพื้นท่ีของ

หมูบานมาโดยตลอด และมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 16 หนวยงานท่ีดําเนินงาน

ดานอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในแตละสาขาท่ีหนวยงานนั้น ๆ เปนผูรับผิดชอบ ซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะ

ทาง โดยอยูภายใตระเบียนกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวย การบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2560 

และในสวนของการดําเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรกรม

สงเสริมการเกษตรในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย ดําเนินการคัดเลือกและแตตั้ง

คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับตําบล อําเภอและจังหวัด เพื่อกําหนดนโยบาย/แนวทางการพัฒนาและ

ขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นท่ี จึงจําเปนตองมีการการจัดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการของ

คณะกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อขับเคล่ือนนโยบายดังกลาวใหเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัครเกษตรใหมีความรู ทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี และการสรางความเขมแข็ง

อาสาสมัครเกษตรในทุกมิติ พรอมท้ังสนับสนุนการสรางเครือขายการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ี  

รวมถึงการสรางขวัญกําลังใจและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมูบานในรูปแบบตาง ๆ ดวย 

2. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ในการขับเคล่ือนงานสงเสริมการเกษตร 

และสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

3.2 เพื่อใหอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) มีสวนรวมในการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร และเปน 

เครือขายการทํางานในพื้นท่ี 

3.3 เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ในการปฏิบัติงานใหแกอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตร

หมูบาน 
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3. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

 อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) และเจาหนาท่ี จํานวน  144 ราย 

ครอบคลุมพื้นท่ีดําเนินการ 8 อําเภอ 

 3.1 กิจกรรมจัดทําเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบาน อําเภอละ 10 ราย จํานวน 8 อําเภอ 

รวม 80 ราย วงเงินงบประมาณอําเภอละ 2,000 บาท  รวม 16,000 บาท 

 3.2 จัดทําเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูอาสาสมัครเกษตรหมูบาน 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 ท่ีผานการประเมินคุณสมบัติ การเปน Smart Farmer เขารวมเวทีพัฒนาศักยภาพ เพื่อวิเคราะห

ตนเองและวางแผนการขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตร วางแผนการประเมินผลงานของ อกม. อบรมเพิ่มองค

ความรูเสริมสรางความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครเกษตร ตามระเบียบ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ไดแก การจัดเก็บขอมูลดาน

การเกษตร การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร การติดตามสถานการณการสํารวจแปลงพยากรณ การปฏิบัติงานท่ี

เปนประโยชนตอเกษตรกรและชุมชน ใหเหมาะสมในแตละพื้นท่ี และสรางชองทางการติดตอส่ือสารใหชัดเจน

ตั้งแตระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ในการเช่ือมโยงการปฏิบัติงาน ขอใหอําเภอดําเนินการใหแลวเสร็จและจัดสง

รายงานผลใหจังหวัดทราบภายในเดือน ธันวาคม 2564 

  4.2.2 จัดทําเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูอาสาสมัครเกษตรหมูบานคัดเลือกอาสาสมัครเกษตร

หมูบาน (อกม.) อําเภอละ 10 ราย ท่ีผานการประเมินคุณสมบัติการเปน Smart Farmer เขารวมประชุมเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อทบทวนบทบาทหนาท่ีและภารกิจของอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ในการ

สนับสนุนงานดานการเกษตร พรอมท้ังวางแผนการปฏิบัติรวมกับเจาหนาท่ี ไดแก การจัดเก็บขอมูลดาน

การเกษตร การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร การติดตามสถานการณการสํารวจแปลงพยากรณการใชเครื่องมือ

ส่ือสารสมารทโฟน และสรางชองทางการติดตอส่ือสารใหชัดเจนระดับหมูบาน ในการเช่ือมโยงการปฏิบัติงานใน

พื้นท่ี ขอใหอําเภอดําเนินการใหแลวเสร็จและจัดสงรายงานผลใหจังหวัดทราบภายในเดือน มกราคม 2564 
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5. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2564 ป 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย.

 6
4 

ธ.
ค.

 6
4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.
พ.

 6
5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย

. 6
5 

พ.
ค.

 6
5 

ม.ิ
ย.

 6
5 

ก.
ค.

 6
5 

ส.
ค.

 6
5 

ก.
ย.

 6
5 

สงเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน             

1.จัดทําเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบาน             

2.จัดทําเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูอาสาสมัครเกษตร

หมูบาน    

            

 

6. ระยะเวลา 

ระหวางเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
 

7. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 

 ผลผลิต (output) 

 1) อาสาสมัครเกษตร จํานวน 8 0 ราย ไดรับการพัฒนาศักยภาพมีความรูความเขาใจในบทบาท 

หนาท่ีสามารถปฏิบัติงานไดและใหบริการชวยเหลือเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2) อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) จํานวน 80 ราย ไดรวมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เกิดการพัฒนา  

สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการโครงสรางการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร และเกิดการเช่ือมโยงงาน 

อาสาสมัครเกษตร  

 ผลลัพธ (outcome) 

 1) อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานได 

และมีองคความรูท่ีจ าเปนในการใหบริการชวยเหลือเกษตรกรไดรวดเร็วและท่ัวถึง 

 2) เกิดเครือขายการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.)  

 ตัวชี้วัด  

  - เชิงปริมาณ รอยละ 75 ของอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ท่ีเขารวมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 

อาสาสมัครเกษตรหมูบาน ไดรับการพัฒนาทักษะตามบทบาทหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 - เชิงคุณภาพ อาสาสมัครเกษตรหมูบาน มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี  

และใหบริการชวยเหลือแกเกษตรกรได 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  อาสาสมัครเกษตรหมูบาน มีความรู ความเขาใจในกระบวนการปฏิบัติงาน และเปนผูชวยเจาหนาท่ีใน

การพัฒนางานดานการเกษตรในพื้นท่ี พรอมท้ังเช่ือมโยงเครือขายการปฏิบัติงาน ประสานความชวยเหลือ 

เพื่อใหเกษตรกรไดรับการบริการท่ีรวดเร็วและท่ัวถึง 

 

10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

1. กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

 นายปณิธาน  ทองแกมแกว         นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

 โทรศัพท  089-7331271 

2. ผูรับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรระดับอําเภอ 

  

ท่ี สังกัด ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง เบอรมือถือ 

1 สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะยาว นางสาวพนิดา  แกวมณี นวส.ปฏิบัติการ 086 684 9099 

2 สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา นางสาวรักษา  ณ นคร นวส.ปฏิบัติการ 085 787 9963 

3 สํานักงานเกษตรอําเภอคุระบุรี นายณัฐยศ  อมรกล นวส.ปฏิบัติการ 063 824 5652 

4 สํานักงานเกษตรอําเภอทับปุด นางสาวดุษฎี  เขน็ดพืช นวส.ปฏิบัติการ 089 205 1963 

5 สํานักงานเกษตรอําเภอตะก่ัวปา นายบัญชา  เกิดลอง นวส.ชํานาญการพิเศษ 081 737 6276 

6 สํานักงานเกษตรอําเภอกะปง นางสาวรุงทิวา  รักษาแกว นวส.ชํานาญการพิเศษ 093 575 9520 

7 สํานักงานเกษตรอําเภอตะก่ัวทุง นายพุฒิพงศ  ปริยานุกูล นวส.ปฏิบัติการ 088 784 5738 

8 สํานักงานเกษตรอําเภอทายเหมือง นางมลติชา  ชวยขาว นวส.ปฏิบัติการ 098 017 8489 
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2. โครงการพัฒนาเครือขายงานสงเสริมการเกษตร (ระบบสงเสริมการเกษตร)  

ขับเคลื่อนการทํางานสงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี 
 

1. หลักการและเหตุผล  

กรมสงเสริมการเกษตรมีระบบสงเสริมการเกษตรเปนหลักในการดําเนินงาน คือ ระบบการฝกอบรม

และเยี่ยมเยียน ( Training and Visit System : T & V System) ซ่ึงจะมีการพัฒนาเจาหนาท่ีสงเสริม

การเกษตรในระดับตาง ๆ ผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร การสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ี มีการใช 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  

เปนเครื่องมือในการสงเสริมการเกษตร โดยมีศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

(ศบกต.) เปนกลไกในการดําเนินการ รวมท้ังการใชเครือขายในการดําเนินการ เชน อาสาสมัครเกษตรหมูบาน 

(อกม.) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ฯลฯ รวมท้ังการสรางเครือขาย 

การประสานงานและบูรณาการกับหนวยงานวิจัย เพื่อใหมีการบูรณาการการทํางานเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

การสงเสริมการเกษตรรวมกันกับหนวยงานภาย ในและภาย นอกกรมสงเสริมการเกษตร ในการแลกเปล่ียน

ความตองการพัฒนาและแกไขปญหาดานการเกษตร ขณะเดียวกันก็จะเปนการนําองคความรูและเทคโนโลยี 

ท่ีเปนผลจากงานวิจัยและพัฒนาสูการขยายผลใหแกเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรและเกษตรกร  

ดังนั้น การเช่ือมโยงเครือขายการทํางานสงเสริมการเกษตร ท้ังภายในกรมสงเสริมการเกษตร  

และหนวยงานวิชาการหรือวิจัยอ่ืน ๆ โดยจัดใหมีเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร ใหเจาหนาท่ีไดมีโอกาส 

ไดแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรท่ีประสบความสําเร็จ เปนเวทีเช่ือมโยง

วิชาการจากแหลงความรูทางวิชาการไปสูเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันเปนชองทางการขับเคล่ือน

ผลงานวิจัยสูการสงเสริมการเกษตรผาน ศพก. รวมท้ังเปนเวทีในการรวมกันแกไขปญหาท่ีเปนประเด็นเรงดวน

ในการดําเนินงานในพื้นท่ี ( Hot Issue) ท่ีเกิดข้ึนในแตละพื้นท่ี และการนําโจทยวิจัยท่ีเปนประเด็นปญหา 

ความตองการแกไขปญหาของเกษตรกรสูหนวยงานวิชาการ เพื่อการวิจัยแกปญหาท่ีตรงจุด ซ่ึงการจัดเวที

เครือขายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรท้ังในสวนกลาง เขต จังหวัด และอําเภอ 

กับหนวยงานวิชาการตาง ๆ โดยมีกลไกในการขับเคล่ือน คือ คณะกรรมการสวนกลาง เขต และคณะทํางาน

ความรวมมือระดับจังหวัด เพื่อบริหารการขับเคล่ือนการพัฒนาเครือขายใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
 

2.วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรทุกระดับ มีเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู พัฒนาการดําเนินงาน 

ใหมีความรูความสามารถและมีความพรอมในการถายทอดความรู และใหบริการทางการเกษตรแกเกษตรกร 

2.2 เพื่อสรางความเขมแข็ง ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 

พัฒนาดานการเกษตร และการขยายผลงานวิชาการดวยงานสงเสริมการเกษตร 
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3. เปาหมาย / สถานท่ีดําเนินการ 

 เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรทุกระดับ ของจังหวัดพังงา จํานวนท้ังส้ิน 77 คน  
 

4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 4.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตร 

  (1) เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระดับอําเภอ ( District Workshop : DW) ผานระบบ Online 

กําหนดจัด 3 ครั้ง 

- สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินสงเสริมการเกษตรในระดับ

อําเภอ ผานระบบ Online (จังหวัดละ 3 ครั้ง)  เพื่อใหเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรของจังหวัด และอําเภอ  

ไดรวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรท่ีประสบความสําเร็จ กําหนด

แผนการปฏิบัติงาน การติดตาม นิเทศงาน พรอมท้ังการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ  

  (2) ประชุมเกษตรอําเภอ กําหนดจัด 12 ครั้ง 

   - ดําเนินการโดยสํานักงาน เกษตรจังหวัด เปนการจัดการประชุมรวมกันของผูบริหา รจังหวัด/

อําเภอ  เพื่อเปนการประสานงานเช่ือมโยงการปฏิบัติงานรวมท้ังการบริหารโครงการ/กิจกรรม ติดตาม

ความกาวหนาและรวมกันแกไขในการปฏิบัติงาน 

 ( 3) ประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอ กําหนดจัด 12 ครั้ง 

   - ดําเนินการโดยสํานักงาน เกษตรอําเภอ เปนการจัดการประชุมรวมกันของ เจาหนาท่ีอําเภอ  

เพื่อเปนการ ติดตามความกาวหนาและรวมกันแกไขในการปฏิบัติงาน 

  (4) เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระดับระดับอําเภอประจําสัปดาห (Weekly Meeting : WM) 

   - เปนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูของนักสงเสริมการเกษตรในระดับอําเภอ เพื่อใหนักสงเสริม

การเกษตร ไดแลกเปล่ียนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ในชวงสัปดาหท่ีผานมา รวมท้ังวางแผน 

การดําเนินงานในชวงสัปดาหถัดไป และปรับปรุงขอมูล รวมท้ังติดตามแกปญหา และอุปสรรคการดําเนินงาน 

   - กําหนดใหอําเภอจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระดับอําเภอ จัดทุกสัปดาห สัปดาหละ 1 วัน   

โดยใหแตละอําเภอกําหนดเปนวันเดียวกันทุกสัปดาห  
 

 4.2 การขับเคลื่อนการทํางานในพ้ืนท่ี  

- ใชระบบสงเสริมการเกษตร (T&V System) ในการขับเคล่ือนการดําเนินงานในสวนภูมิภาค โดย

มองเปาหมาย พื้นท่ี - คน - สินคา เขาดวยกัน  

- ใชศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) เปนกลไกในการ

ขับเคล่ือนงานในพื้นท่ี โดยรวมกับภาคีเครือขายตาง ๆ 

- ใชศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

(ศจช.) ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) และอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) เปนเครื่องมือชวย 

ในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร 
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- ใชการจัดการความรู และกระบวนการวิจัยในงานประจํา (R2R) ชวยในการแสวงหาองคความรู

ในชุมชน  

4.3 การนิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร 

สํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานติดตามนิเทศงานตามระบบสงสริมการเกษตร 

(T&V System) วางแผนการนิเทศงานสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ีท่ีคณะทํางานฯ แตละคณะรับผิดชอบ  

(ปละ 3 ครั้ง : ครั้งท่ี 1 ชวงเดือนธันวาคม  ครั้งท่ี 2 ชวงเดือนเมษายน  ครั้งท่ี 3 ชวงเดือนสิงหาคม)   

เพื่อนิเทศงาน และขับเคล่ือนงานสงเสริมการเกษตร เติมเต็มองคความรูท่ีเก่ียวของ รับทราบปญหา อุปสรรคใน

การปฏิบัติงานในพื้นท่ีและรวมแกไขปญหา รวมท้ังรวมกันสรุปผลการนิเทศงาน 
 

 

4.4 การรายงานแผน - ผลการปฏิบัติงาน 

เจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตรทุกคน 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 

   - เจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตรทุกคน บันทึกแผนการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ใหเสร็จส้ิน

ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน  โดยหัวหนาท่ีมีอํานาจอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ตองอนุมัติแผน 

การปฏิบัติงาน ใหเสร็จส้ินภายในวันท่ี 10 ของเดือนนั้น  

   - เจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตรทุกคน บันทึกผลการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ใหเสร็จส้ิน

ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 

 แผน - ผลการปฏิบัติงาน (หนวยงาน) ตามระบบสงเสริมการเกษตร 

   - เจาหนาท่ีผูประสานงานระบบสงเสริมการเกษตร (Focal Point) ของสํานักงานเกษตรจังหวัด 

ซ่ึงทําหนาท่ีผูบันทึกแผนการปฏิบัติงาน (หนวยงาน) บันทึกแผนการปฏิบัติงาน (หนวยงาน) ใหเสร็จส้ินภายใน

วันท่ี 5 ของทุกเดือน โดยหัวหนาท่ีมีอํานาจอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน (หนวยงาน) ตองอนุมัติแผนการ

ปฏิบัติงาน ใหเสร็จส้ินภายในวันท่ี 10 ของเดือนนั้น  

   - เจาหนาท่ีผูประสานงานระบบสงเสริมการเกษตร (Focal Point) ของสํานักงานเกษตรจังหวัด 

บันทึกผลการปฏิบัติงาน (หนวยงาน) ใหเสร็จส้ินภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 

 

 

 

 

https://tandv.doae.go.th/
http://new.research.doae.go.th/?p=8799
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4.5 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ 

- สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงาน เกษตรอําเภอ  จัดทําส่ือประชาสัมพันธการนําระบบ

สงเสริมการเกษตรไปขับเคล่ือนงานในพื้นท่ี ในรูปแบบวีดีทัศน พรอมอัพโหลดใน Youtube และสง Link ให

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตรเพื่อรวบรวมตอไป  เปน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  รอบท่ี 

2/2565 โดยใหมีเนื้อหาแสดงเก่ียวกับงานในพื้นท่ีซ่ึงประสบความสําเร็จ โดยมีการนําระบบสงเสริมการเกษตร 

(T&V System) ไปขับเคล่ือนงานดังกลาวอยางไร เพื่อใหเกิดผลสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรม สามารถแกไข

ปญหาหรือตอยอดงานสงเสริมการเกษตร ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตองาน เจาหนาท่ี เกษตร กร และชุมชน ตลอดจน

ปจจัยความสําเร็จในการขับเคล่ือนงานตามระบบสงเสริมการเกษตร และแนวทางการพัฒนางานตามระบบ

สงเสริมการเกษตร เพื่อเปนตนแบบ / บทเรียนรู สําหรับพัฒนา ตอยอด ขยายผลสําหรับพื้นท่ีอ่ืน ๆ ตอไป 
 

5. ระยะเวลา 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

6. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 

 ผลผลิต (output) 

  - สํานักงานเกษตรจังหวัดมีการจัด เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร 

   - หนวยงานวิชาการเกิดการเช่ือมโยงองคความรูแบบมุงเปาหมายและพรอมขยายผลสูเกษตรกร  

  ผลลัพธ (outcome) 

   - เจาหนาท่ี  77 คน ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถและมีความพรอมในการ

ถายทอดความรู และใหบริการงานสงเสริมการเกษตร 

 ตัวชี้วัด  

   - เชิงปริมาณ   1. จํานวนการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินสงเสริมการเกษตร 

                   2. จํานวนองคความรูในการปฏิบัติงานท่ีไดจากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนิน 

  - เชิงคุณภาพ  เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรสามารถใชระบบสงเสริมการเกษตรไปขับเคล่ือนงาน 

                                  สงเสริมการเกษตรใหบรรลุตามเปาหมาย  

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 มีการขับเคล่ือนงานสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ีใหบรรลุตามเปาหมาย 

8. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

1) นายวินัย อินทอง 

ตําแหนง  หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

โทรศัพท  081 9680396 

2) นางสาวอุไรวรรณ สุกดวง 

ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

โทรศัพท  096 4952873 
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3. โครงการสงเสริมการใชเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร  

กิจกรรมสงเสริมการใชเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน  

(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 ของประชากรท้ังประเทศ นอกจากนี้ เกษตรกรสวนใหญมีอายุ 40 ปข้ึนไปซ่ึงเปน 

วัยสูงอายุคาดการณไดวาอีก 10 ถึง 20 ปขางหนาประเทศไทยจะมีโอกาสสูงในการเกิดปญหาวิกฤติทาง

การเกษตรอันเนื่องมาจากการขาดแคลนเกษตรกร และแรงงานภาคการเกษตร 

 2.2 ประเทศเพื่อนบานกําลังเรงพัฒนาการเกษตรกันอยางจริงจัง รวมถึงมีการลงทุนโครงการ

พัฒนาการเกษตรจากตางชาติจํานวนมาก ท้ังเมียนมาร ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  

โดยมีการนําเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพมาใชในการผลิตอยางเปนระบบ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในพืชเศรษฐกิจและพืชวัตถุดิบของอุตสาหกรรม ท้ังปริมาณและคุณภาพในอนาคตจึงจะเกิดการแขงขัน

การคาและราคาสินคาเกษตรอยางรุนแรงในภูมิภาคอาเซียน 

 2.3 การใชเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรใหเปนกลไกในการพัฒนาการเกษตรยุคใหม  

ของประเทศเพื่อทดแทนแรงงาน ลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรท้ังเชิงปริมาณ คุณภาพ  

และเวลา เพื่อยกระดับความกาวหนาในการใชเทคโนโลยีทางการผลิตสินคาเกษตรของประเทศ กระทรวงเกษตร 

และสหกรณจึงกําหนดยุทธศาสตรการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรข้ึน มีแนวทางการพัฒนาใหชุมชน

ท่ีเปนแหลงผลิตหลักทางการเกษตรไดมีเครื่องจักรกลการเกษตรใชเปนอุปกรณสําคัญในการผลิต  

ลดความเหนื่อยลา และเพิ่มคุณภาพชีวิตใหแกเกษตรกรโดยจะมุงเปาไปท่ีการดําเนินงานในพืชเศรษฐกิจของ

ประเทศเปนอันดับแรก เพื่อใหเกิดผลตอบสนองกลับมายังเศรษฐกิจของประทศไดอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน 

2.4 ทิศทางการสงเสริม สนับสนุนและลงทุนในการพัฒนา มีเปาประสงคใหเกิดการยกระดับการ

ใชเครื่องจักรกลการเกษตรในการทําการเกษตรของประเทศในทิศทางท่ีสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และ

แผนพัฒนาการเกษตรดานอ่ืนๆ  ใหบรรลุผลไดอยางชัดเจนควบคูกัน ท้ังนโยบายการบริหารจัดการพื้นท่ี

เกษตรกรรม (Zoning) การทําการเกษตรแปลงใหญ ใหภาคเกษตรของไทยสามารถพัฒนาไดอยางรวดเรว็ทัน 
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ตอการแขงขันระดับโลก ในรูปแบบการใหบริการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

โดยหนวยงานภาครัฐเพื่อใหเกษตรกรไดมีโอกาสเรียนรูการใชเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีทันสมัยในการผลิต 

และศูนยเรียนรูชุมชนดานเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเปนศูนยนํารองในการเรียนรูและใหบริการ

เครื่องจักรกลการเกษตร โดยสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพใหเปนโครงสราง 

พื้นฐานทางการผลิตใหกับชุมชน อาทิ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร 

วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ท่ีมีการผลิตพืชเศรษฐกิจเปาหมายในพื้นท่ีการประกาศเปนเขตท่ีมีความเหมาะสมในการ 

ผลิต (Zoning) รวมถึงบมเพาะองคความรูทางเทคนิค ใหคําแนะนํา/คําปรึกษาแกเกษตรกร โดยจะมีการเตรียม

ความพรอมท้ังดานองคความรู ทักษะทางเทคนิคและการบริหารจัดการ รวมท้ังเครื่องจักรอุปกรณท่ีเหมาะสม

ตอการพัฒนาในแตละแหลงผลิต โดยใหองคกรเกษตรกรในชุมชนมีหนาท่ีเปนผูบริหารจัดการงานในศูนยเรียนรู

ชุมขนดานเครื่องจักรกลการเกษตรดังกลาว และเกษตรกรผูท่ีเขามาใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายใน

การใชบริการใหแกศูนยเรียนรูชุมขนดานเครื่องจักรกลการเกษตรใหสามารถเล้ียงตัวเองไดอยางยั่งยืน        

ตอไปเองได  

2.5 ในภาพรวมของการผลิตภาคเกษตรปจจุบันไดมีการปรับตัวเองโดยการใชเครื่องจักรกล

การเกษตรเพิ่มข้ึนจํานวนมาก แตยังคงเปนเครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็กท่ีมีตนทุนต่ําสําหรับใชเฉพาะ 

ในครัวเรือนและพื้นท่ีขนาดเล็ก เพื่อรองรับสถานการณดังกลาว จําเปนจะตองมีการพัฒนาบุคลากร 

ทางเทคนิคในทองถ่ิน ในการสนับสนุนใหเกษตรกรไดพัฒนาทักษะและเทคนิคการซอมแซมเครื่องยนตเกษตร 

ท่ีเปนตนกําลังของเครื่องจักรกลการเกษตร ท่ีปจจุบันมีการถือครองอยูประมาณ 2.9 ลานเครื่อง ใหแกชาง 

ในทองถ่ินใหรองรับการใชเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วไดอยางเพียงพอรวมท้ังพัฒนา

ศักยภาพการใหบริการเครื่องจักรกลเกษตรในชุมชนแกองคกรเกษตรกร และผูประกอบการท่ัวไปท่ีดําเนินธุรกิจ

การใหบริการเครื่องจักรกลเกษตรในชุมชน เพื่อใหมีความพรอมท้ังดานองคความรู ทักษะทางเทคนิคและการ

บริหารจัดการธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดตนทุนปจจัยการผลิตการผลิตและเพิ่มรายไดสุทธิใหกับ

เกษตรกร 
 

3.วัตถุประสงค 

3.1  เพื่อพัฒนาความรูในดานเทคนิคการใชและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจน

สรางชางเกษตรประจําทองถ่ินสําหรับรองรับการเติบโตอยางรวดเร็วของการใชเครื่องจักรกลการเกษตรของ

ประเทศ 

3.2  เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ ใหมีความพรอมท้ัง

ดานองคความรู ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3  เพื่อสรางโอกาส ยกระดับ การเขาถึงเทคโนโลยีการใชเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีทันสมัยมี

ประสิทธิภาพในการผลิตพืช และทดแทนแรงงานภาคเกษตรใหแกเกษตรกร 
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4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

 เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรในพื้นท่ีสงเสริมการทําการเกษตรแปลงใหญ ศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพกรผลิตสินคาเกษตร (ศพก) และเกษตรกร Young smart farmer หรือเกษตรกร Smart farmer 

หรือเครือขายวิสาหกิจชุมชน หรือศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) จํานวน 25 ราย พื้นท่ีจังหวัดพังงา 
 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

5.1 สรางชางเกษตรทองถิ่นประจําแปลงใหญ โดย 

  ดําเนินการฝกอบรมเกษตรกรใหเปนชางเกษตรทองถ่ิน เพื่อใหคําแนะนําดานการใช  

และบํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรประจําทองถ่ิน จํานวน 25 ราย โดยมีการคัดเลือก

เปาหมายจากอําเภอท่ีมีเครื่องยนตเกษตรหนาแนน ในพื้นท่ีสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ หรือศูนยเรียนรู 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และเกษตรกร Young smart farmer หรือเกษตรกร 

Smart farmer หรือเครือขายวิสาหกิจชุมชน หรือศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) โดยมีการฝกอบรม

หลักสูตรเพื่อใหบริการเกษตรกรประจําแปลงใหญ ดังนี้ 

5.1.1 ชางเกษตรทองถ่ินหลักสูตรพื้นฐาน ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เปาหมาย       

จํานวน 25 ราย เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคท่ีถูกตองในดานการใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตตนกําลังเกษตร       

และเครื่องจักรกลการเกษตร เชน รถไถเดินตาม เครื่องตัดหญา เครื่องพนปุย เครื่องสูบน้ํา เปนตน ดําเนินการ-

โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรมชางเกษตรทองถ่ินหลักสูตรพื้นฐาน คือ           

เปนเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกแปลงสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ หรือศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร (ศพก.) และเกษตรกร Young smart farmer หรือเกษตรกร Smart farmer หรือเครือขาย

วิสาหกิจชุมชน หรือศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) หรือเปนผูท่ีมีความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเอง ใหเปนผูท่ีมี

ความสามารถดานการซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตร หลักสูตรการฝกอบรมอยางนอย ดังนี้ 

   (1) การใชงานเครื่องยนตเกษตร  

   (2) การบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตรกอนและหลังการใชงาน  

   (3) การเลือกใชน้ํามันเครื่อง  

   (4) การจําแนก  และเลือกใชอะไหลแทจากบริษัทผูผลิต 

 ซ่ึงจะสงผลใหเกษตรกรสามารถนําความรูไปปฏิบัติเพื่อลดคาใชจายในการซอมแซม

เครื่องจักรกลของตนเองได ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเรื่องการใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตรใหกับ

เกษตรกรขางเคียงได 

 เมื่อสํานักงานเกษตรจังหวัดดําเนินการถายทอดความรูเทคโนโลยีดานการเกษตร

เสร็จส้ินครบตามเปาหมายแลว ขอใหสงรายช่ือเกษตรกรผูผานการถายทอดความรู ใหกรมสงเสริมการเกษตร 

 โดยสามารถติดตอวิทยากรจากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรม

เกษตรจังหวัดชัยนาท รอยเอ็ด หรือศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกําแพงเพชร ลพบุรี  
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เพชรบุรี หรือกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นท่ีและวิศวกรรมการเกษตร หรือ

สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี 

 

5.2 ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปรายงาน 

  ติดตาม นิเทศการดําเนินการโครงการฯ กิจกรรมตางๆ และท่ีไดรับมอบหมาย 
 

6. แผนปฏิบัติงาน  
 

 

7. ระยะเวลา 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 

  ผลผลิต (output) 

ชางเกษตรทองถ่ิน จํานวน 25 ราย มีความรู ทักษะทางเทคนิคเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหมท่ี

พรอมรองรับการบริการบํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องยนตเกษตรในทองถ่ิน ใหแกเกษตรกรขางเคียงได  

          ผลลัพธ (Outcome) 

  มีชางเกษตรทองถ่ินท่ีสามารถใหคําแนะนําดานการใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตร ใหบริการ

ตรวจเช็ค/ซอมแซมเครื่องยนตเกษตรเบ้ืองตน ตรวจเช็ค/ซอมแซมใหญเครื่องยนตเกษตร ( Overhaul) แก

เกษตรกรในพื้นท่ีเพื่อลดคาใชจายในการซอมแซมเครื่องยนตเกษตรของเกษตรกร 
  

  ตัวชี้วัด  

 เชิงปริมาณ  

เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูดานการใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตร ตลอดจนพัฒนา

ทักษะการซอมแซมเครื่องยนตเกษตรแกเกษตรกรในทองถ่ิน ลดคาใชจายในการซอมแซมเครื่องยนตเกษตร 

รวมท้ังไดรับการถายทอดความรูดานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต                 

จํานวน  25 ราย 

กิจกรรม 
ปริมาณ

งาน 

ป 2563 ป 2564 

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

1.สรางชางเกษตรทองถ่ินประจํา

แปลงใหญ 

 
            

    1.1 ชางเกษตรทองถ่ินหลักสูตร

พื้นฐาน 1.1 ชางเกษตรทองถ่ินหลักสูต  

 25 ราย 
            

2. ติดตามนิเทศประเมินผลและ

สรุปผล 

1 

โครงการ 
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 เชิงคุณภาพ   

  1. มีชางเกษตรทองถ่ินท่ีสามารถใหคําแนะนําดานการใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตร 

ใหบริการตรวจเช็ค/ซอมแซมเครื่องยนตเกษตรเบ้ืองตน ตรวจเช็ค/ซอมแซมใหญเครื่องยนตเกษตร (Overhaul) 

แกเกษตรกรในพื้นท่ีและพื้นท่ีขางเคียง 

  2. ผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรในทองถ่ิน และกลุมเกษตรกรทําการเกษตรแปลงใหญ

สามารถใชเครื่องจักรกลการเกษตรในการใหบริการไดถูกตอง ลดการสูญเสีย ลดตนทุนในการใหบริการ ทําให

เกษตรกรไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนสงผลใหประสิทธิภาพการผลิตและไดรับผลตอบแทนสูงข้ึน 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ชางเกษตรทองถ่ินมีความรูทางเทคนิคเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหมท่ีพรอมรองรับการ

บริการซอมแซมดูแลเครื่องจักรกลการเกษตรในทองถ่ิน 

 2. ผูเก่ียวของในระบบการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

ดานเทคนิคการใช และการบริหารจัดการธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 
   

10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

 สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต โทรศัพท/โทรสาร 0 7648 1466 

  1. ช่ือ นางสาววิไลวรรณ  สีนา 

ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 

โทรศัพท 0-7648-1466 

 2. ช่ือ นายนพดล  ภักดี 

     ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 โทรศัพท 08-8046-7036 

  E-mail : phangnga@doae.go.th 
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4. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร  

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน  
 

1. ความสอดคลอง 

1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเกษตร 

- แผนแมบทยอย เกษตรปลอดภัย 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศ - 

1.4 แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา 

2. หลักการและเหตุผล 

การสงเสริมสินคาเกษตรใหไดคุณภาพและมาตรฐานเปนนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตร 

และสหกรณเนื่องจากปจจุบันผูบริโภคมีความหวงใยสุขภาพใหความสําคัญกับการเลือกซ้ือส้ินคาเกษตรท่ีมี 

ความปลอดภัยไดคุณภาพและมาตรฐาน ในขณะเดียวกันการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศไดนํามาตรการ

ดานสุขอนามัยพืช (SPS) และความปลอดภัยดานอาหารมาเปนเงื่อนไขทางการคามากข้ึน อีกท้ังขณะนี้มีการ

รวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหมีการเคล่ือนยายสินคาเกษตรอยางมีเสรีมากข้ึน ซ่ึงจะมี

ผลกระทบตอการคาระหวางไทยกับประเทศอาเซียนดวยกันและกับประเทศอ่ืนๆ โดยประเทศไทยจําเปนตอง

พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเทากับมาตรฐานสากล เพื่อใหผลผลิตสินคาเกษตร

เปนท่ีนาเช่ือถือและยอมรับ ดวยการสงเสริมสนับสนุนเกษตรกรผูผลิตเขาสูระบบรับรองมาตรฐาน GAP            

ระดับฟารมมากข้ึน 

กรมสงเสริมการเกษตร เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมี 

ความรู ทักษะ และความชํานาญใหสามารถผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน จึงมีความจําเปนตอง 

พัฒนาใหกระบวนการผลิตสินคาเกษตรตั้งแตตนทางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด           

ท้ังในและตางประเทศ เกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP เพิ่มข้ึน                

ดวยการขับเคล่ือนสงเสริมสนับสนุนเกษตรกรผูผลิตพืชในแปลงใหญและพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพทางการผลิตและ 

การตลาดสินคาเกษตร ใหมีการพัฒนาระบบการผลิตสินคาเกษตรท่ีปลอดภัยท้ังผูผลิต ผูบริโภค และเปนมิตร 

ตอส่ิงแวดลอม ตลอดหวงโซอุปทาน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตอไป 

 

3. วัตถุประสงค 

3.1 พัฒนาเกษตรกรใหมีความรูความเขาใจดานการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP 

3 2.เกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน GAP เพิ่มมากข้ึน 
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4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

 4.1 เกษตรกรผูผลิตไมผล จํานวน 82 ราย 5 อําเภอ ดังนี้ 

ชนิดแปลง ชนิดพืช 
ท่ีอยู 

เกษตรกร(ราย) 
ตําบล อําเภอ จังหวัด 

แปลงใหญ ป 2564 มังคุด ถํ้า ตะก่ัวทุง พังงา 10 

แปลงใหญ ป 2563 มะพราว พรุใน เกาะยาว พังงา 30 

แปลงใหญ ป 2564 มังคุด ลําภี 

ทายเหมือง 

 

พังงา 

 

10 

แปลงท่ัวไป 

 

มังคุด/ทุเรียน ลําภี 5 

มังคุด นาเตย 3 

มังคุด/ทุเรียน ทุงมะพราว 3 

แปลงท่ัวไป มังคุด/ทุเรียน ปากอ  

เมืองพังงา 
พังงา 

1 

มังคุด/ทุเรียน ตากแดด 5 

มังคุด/ทุเรียน บางเตย 3 

มังคุด/ทุเรียน ทุงคาโงก 3 

แปลงท่ัวไป 

 

มังคุด บางวัน คุระบุร ี

 

พังงา 5 

สมเขียวหวาน คุระ พังงา 1 

มังคุด คุระ พังงา 2 

ทุเรียน คุระ พังงา 1 

** เปาหมายอําเภอสามารถปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ตําบลได โดยไมกระทบเปาหมายรวมของอําเภอ               

และไมเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ขอรับการรับรอง 

 

4.2 คุณสมบัติของเกษตรกรท่ีจะเขารวมโครงการฯ ไดแก 

  1) เกษตรกรท่ียังไมเคยเขารับการอบรม เรื่อง GAP 

  2) เกษตรกรรายเดิมท่ียังไมผานการประเมินแปลงเบ้ืองตน  

  3) เกษตรกรท่ีผลิตสินคาเกษตรท่ีอยูในขอบขายการตรวจรับรองของกรมวิชาการเกษตร (เนน พืชอาหาร 

หรือพืชอุตสาหกรรมท่ีมีตลาดรับซ้ือตองการสินคาท่ีไดมาตรฐาน GAP) 

  4) พื้นท่ีในการผลิต ตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของ (มีเอกสารสิทธ์ิถูกตอง 

ตามกฎหมาย หรือมีเอกสาร/หนังสือรับรอง) 

 

 

 



-16- 

 
 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 5.1 พัฒนาเจาหนาท่ีตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP  ( สํานักงานสงเสริมและ

พัฒนาการเกษตรท่ี 5 ดําเนินการ) 

  5.1.1 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจาหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาเกษตรกรและเปนวิทยากร 

ดานมาตรฐาน GAP  

   เพื่อใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ีมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีเปน  

ท่ีปรึกษาเกษตรกรและสามารถถายทอดความรูตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ใหกับเกษตรกรเขาใจได

อยางมีประสิทธิภาพ  โดยเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา/สํานักงานเกษตรอําเภอ  เขารวมอบรมใน

รูปแบบปกติ (Onsite) หรือแบบ New Normal เชน การจัดอบรมแบบออนไลน ผาน ZOOM Google Meet 

หรือโปรแกรมอ่ืนๆ หรือ แบงกลุมเปาหมายใหนอยลง เปนกลุมยอยกระจายการถายทอดความรู ข้ึนอยูกับ

ความเหมาะสม เพื่อพัฒนาเจาหนาท่ี ตามหลักสูตร “การพัฒนาเจาหนาท่ีตามระบบการจัดการคุณภาพและ

มาตรฐาน GAP” โดยเจาหนาท่ีเปาหมายหลัก ประกอบดวย  ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ท่ีเปนผูรับผิดชอบการ

ดําเนินงานโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐาน GAP กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสู

มาตรฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือเปนเจาหนาท่ีนักวิชาการสงเสริมการเกษตรระดับตําบลท่ียังไมเคย

เขารับการอบรมพัฒนาความรูตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP มากอน เพื่อเตรียมความพรอมดาน

สงเสริมมาตรฐานสินคาเกษตรใหเจาหนาท่ีใหม โดยเจาหนาท่ีท่ีผานการอบรมหลักสูตรดังกลาวแลวตองมี

ความรู พรอมปฏิบัติหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาเกษตรกรและสามารถเปนวิทยากรถายทอดความรูตามระบบมาตรฐาน 

GAP และตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตนใหกับเกษตรกรไดหากเปนเจาหนาท่ีใหมสามารถเปนผูชวยเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบดําเนินงานโครงการหลักในพื้นท่ีตอไปได (จํานวน 1 ครั้งๆ ละ 3 วัน) ท้ังนี้จังหวัดพังงา มีเปาหมาย

รวม 4 ราย 
 

 5.2 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP  

  5.2.1 กิจกรรมอบรมเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน จํานวน 82 ราย 

(สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการ) 

   วัตถุประสงค เพื่อใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจสามารถนําความรูไป

ปฏิบัติในการผลิตสินคาเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ได ดําเนินการดังนี ้

1. สํานักงานเกษตรอําเภอ รับสมัครเกษตรกรตามเปาหมาย กรอกขอมูลในระบบ GAP 

Online และสงใบสมัคร (F1)  ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา เพื่อวางแผนการจัดอบรมและศึกษาดูงาน  

2. สํานักงานอําเภอ และหรือรวมกับศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช) จัดทํา          

แผนปฏิบัติงาน แจงสํานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อบรรทุกในระบบ E-project กรมสงเสริมการเกษตร ตําเนิน

การใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แลวดําเนินการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรเปาหมายซ่ึงสามารถ  

ดําเนินการในรูปแบบปกติ (Onsite) หรือแบบ New Normal เชน การจัดอบรมแบบออนไลน ผาน ZOOM  
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Google Meet หรือโปรแกรมอ่ืนๆ หรือ แบงกลุมเปาหมายใหนอยลง เปนกลุมยอยกระจายการถายทอด  

ความรูไปยัง ศพก.และศูนยปฏิบัติการ ดําเนินการในลักษณะสถานีเรียนรูหรือนิทรรศการถาวร พรอมจัดศึกษา  

ดูงานในแปลงตัวอยางหรือสถานประกอบการท่ีมีศักยภาพดานการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรหรือใช  

วิธีการถายทอดสดเพื่อใหเห็นสภาพพื้นท่ีจริงในการเรียนรู/ดูงาน ข้ึนอยูกับความเหมาะสม ใหกับเกษตรกร  

เปาหมายโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐาน GAP กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสู  

มาตรฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายละเอียดหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเขาสูระบบคุณภาพและ  

มาตรฐานสินคาเกษตร GAP” จํานวน 2 วัน  

การรายงานผล   เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแลว  

ใหหนวยงานผูปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในระบบ E-project กรมสงเสริม

การเกษตรทันที เพื่อใหทันกับระบบการเรงรัดการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณตามแผนงานหลักของ

โครงการตอไป และทําการวิเคราะหจัดทําสรุปรายงานผลเสนอหัวหนาสวนราชการทราบตามระเบียบตอไป 

 

 

 

 

   
  

 5.2.2 กิจกรรมติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตน จํานวน 82 ราย/แปลง 

   1. สํานักงานเกษตรอําเภอ  โดยเจาหนาท่ีท่ีปรึกษาเกษตรกร จัดทําแผนออกติดตามให

คําปรึกษาแนะนําเกษตรกรและดําเนินการตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตนใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ และ

จัดทําเอกสารสนับสนุนตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP ใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ  

จํานวน 2 ครั้ง เปนอยางนอย และใหทันฤดูกาลผลิตสินคาเกษตรแตละชนิด และสงแบบประเมินแปลง

ประกอบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการพรอมไฟลรูปถายทุกครั้ง 2 ครั้ง เปนอยางนอย และใหทัน

ฤดูกาลผลิตสินคาเกษตรแตละชนิด  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 5.2.2 คือ 

1) ผลการประเมินแปลงเบ้ืองตน  อยางนอย 2 คร้ัง/แปลง  (82 ราย) 

2) บันทึกขอมูลผลการตรวจประเมิน ในระบบ GAP Online  ภายในเดือนเมษายน 2565  

3) ตรวจสอบความถูกตองใบสมัครเกษตรกร (F1) พรอมแนบเอกสารหลักฐาน สงใหสํานักงานเกษตรจังหวัดพังง  

ภายในเดือน พฤษภาคม 2565 เพ่ือดําเนินการประสานกรมวิชาการเกษตร ตรวจรับรองตอไป 

3) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ e-project และแบบ กสก. ภายในไตรมาสท่ี 3 

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 5.2.1 คือ 

1) อบรมเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน (82 ราย) 

2) บันทึกขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ ขอมูลแปลง ในระบบ GAP Online  ภายในเดือนกุมภาพันธ 2565 

3) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ e-project และแบบ กสก. ภายในไตรมาสท่ี 3 
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5.2.3 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินคาเกษตร GAP ในข้ันตน  

   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 ประสานเช่ือมโยงกับตลาดในข้ันตนได เปนตน โดยการสนับสนุน

สามารถกําหนดจุดรับวัสดุท่ีชัดเจน แบงรอบ และจัดคิวหรือแบงกลุมเปาหมายจํานวนนอยในการใหความรูเปน

กลุมยอย ท้ังนี้ เกษตรกรเปาหมายทุกรายตองไดรับการสนับสนุนขางตนอยางนอย 1 เรื่อง ซ่ึงเกษตรกรเปน 

เปาหมายเดียวกันกับกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานฯ ในลําดับแรก 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 5.2.3 คือ 

1) สนับสนุนวัสดุ/ความรูเกษตรกรตามความตองการของเกษตรกร อยางนอย 1 เร่ือง 

2) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ e-project และแบบ กสก. ภายในไตรมาสท่ี 3 



-19- 

 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

                                                                         ป 2563 ป 2564 
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เม
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พ.
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มิ.
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4 

ส.
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 6
4 

ก.
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 6
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1. พัฒนาเจาหนาท่ีตามระบบการจัดการคุณภาพและ

มาตรฐาน GAP 

            

   1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจาหนาท่ีเปนท่ี

ปรึกษาเกษตรกร และเปนวิทยากรดานมาตรฐาน GAP 

            

2. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินคาเกษตรสู

มาตรฐาน GAP 

            

   2.1 อบรมเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐาน GAP และ

ศึกษาดูงาน 

            

   2.2 ติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมิน

แปลงเบ้ืองตน 

            

   2.3 สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินคา

เกษตร GAP ในข้ันตน 

            

3. พัฒนาขับเคล่ือนงานสงเสริมมาตรฐานสินคาเกษตร 

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 

            

 

 



-20- 

 

7. 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 ผานการประเมินแปลงเบ้ืองตนพรอมท่ีจะยื่นขอ 

การรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เกษตรกรผูผลิตมีการผลิตสินคาเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ไดเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะสงผลให

เกษตรกรผูผลิตมีการจัดการระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตอท้ังผูผลิต ผูบริโภค เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม และเปนท่ีตองการของตลาด 
 

10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ  

 กลุมเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

1. นางสาววิไลวรรณ สีนา ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 

เบอรโทรศัพท : 076 481466  

2. นางสาวพิไลลักษณ  นนทวัฒน ตําแหนง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 096 223 2823  
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ภาคผนวก 

1. พัฒนาเจาหนาท่ีตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP 

 1.1 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจาหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาเกษตรกรและเปนวิทยากรดานมาตรฐาน GAP 

  จํานวน 400 คน  

  ตารางท่ี 1 รางหลักสูตร “การพัฒนาเจาหนาท่ีตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP” 

เร่ือง ระยะเวลา/รายละเอียดเพ่ิมเติม วิทยากร/รูปแบบนําเสนอ 

1. แนวทางการดําเนินงานโครงการ

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคา

เกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 ช่ัวโมง ผูแทนสํานักสงเสริมและจัดการสินคา

เกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 

2. บทบาทหนาท่ีของท่ีปรึกษา

เกษตรกรตามระบบมาตรฐาน GAP 

1 ช่ัวโมง ผูแทนสํานักสงเสริมและจัดการสินคา

เกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 

3. หลักการเปนวิทยากรในการ

ถายทอดความรูตามระบบมาตรฐาน 

GAP การจัดการพันธุและศัตรูพืช 

1 ช่ัวโมง ผูแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภายใน

หนวยงานและ/หรือระหวางหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ 

4. หลักเกณฑและแนวทางการ

ตรวจรับรองแปลงผลิตสินคาเกษตร 

ตามระบบมาตรฐาน GAP (พืช) 

2 ช่ัวโมง วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร  

ในพื้นท่ี (สวพ.เขต) 

5. แบบประเมินแปลงเบ้ืองตนเพื่อ

การปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมกับ

พื้นท่ีแบบรายเดี่ยวและแบบกลุม 

2 ช่ัวโมง แบงกลุม วิทยากรจาก 

- ผูแทนจังหวัด/อําเภอ 

- ผูแทน สวพ.เขต/จังหวัด ในพื้นท่ี 

6. ระบบ DOAE GAP Online  

การบันทึกและแนวทางการปรับปรุง

พัฒนา 

1 ช่ัวโมง - ผูแทนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร กสก. 

- ผูแทนเจาหนาท่ีจังหวัด/อําเภอ 

7. การตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตน

และการสรุปผล 

1 ช่ัวโมง 

 

เจาหนาท่ีเขต/จังหวัด/อําเภอ 

8. ฝกปฏิบัติการตรวจประเมินแปลง

เบ้ืองตน และการสรุปรายงานผล

การตรวจแปลงเบ้ืองตน 

6 ช่ัวโมง วิทยากรจาก สวพ.เขต/จังหวัด  

ในพื้นท่ี 

 

9. ผลท่ีไดจากการจัดอบรมและ 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

1 ช่ัวโมง แบงกลุมยอย นําเสนอผลโดย 

- ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัด/

อําเภอ ในพื้นท่ี 

หมายเหต ุสามารถปรับรายละเอียดและเวลาไดตามความเหมาะสมของพื้นท่ี 
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2. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP 

 2.1 กิจกรรมอบรมเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน จํานวน 82 ราย 

  ตารางท่ี 2 รางหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเขาสูระบบคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตร GAP” 

เร่ือง ระยะเวลา/รายละเอียดเพ่ิมเติม วิทยากร/รูปแบบนําเสนอ 

1. ช้ีแจงวัตถุประสงคของโครงการ 0.5 ช่ัวโมง ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัด/

อําเภอในพื้นท่ี 

2. แนวทางและแผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม/โครงการของเจาหนาท่ีท่ี

ปรึกษาเกษตรกร 

0.5 ช่ัวโมง ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัด/

อําเภอในพื้นท่ี 

3. หลักเกณฑและแนวทางการ

ตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตนและ

การตรวจรับรองของหนวย

ตรวจสอบตามระบบมาตรฐาน GAP  

2 ช่ัวโมง 

(ชนิดสินคาเกษตร ตามเปาหมาย

ของแตละพื้นท่ี) 

แบงกลุมยอย  

- วิทยากร ผูแทนสํานักงานเกษตร

จังหวัด/อําเภอในพื้นท่ี 

- วิทยากร ผูแทนหนวยงานท่ี

เก่ียวของในพื้นท่ี 

4. การตลาดและการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑเพื่อพัฒนาสินคา GAP 

1 ช่ัวโมง - วิทยากร ผูแทนสํานักงานเกษตร

จังหวัด/อําเภอในพื้นท่ี 

- วิทยากร ผูแทนหนวยงานท่ี

เก่ียวของในพื้นท่ี 

4. ศึกษาดูงานดานการผลิต

การตลาดสินคาเกษตร GAP  

การจัดการพันธุและศัตรูพืช 

4 ช่ัวโมง แบงกลุมยอย  

-วิทยากร ผูแทนสํานักงานเกษตร

จังหวัด/อําเภอในพื้นท่ี 

- วิทยากร ผูแทนหนวยงานท่ี

เก่ียวของในพื้นท่ี 

5. ผลท่ีไดจากการจัดอบรมและแนว

ทางการพัฒนาหลักสูตรครั้งตอไป 

- สอบถามความตองการในการ

ไดรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

2 ช่ัวโมง แบงกลุมยอย นําเสนอผลโดย 

- ตัวแทนเกษตรกร 

- วิทยากร ผูแทนสํานักงานเกษตร

จังหวัด/อําเภอในพื้นท่ี 

หมายเหต ุสามารถปรับรายละเอียดและเวลาไดตามความเหมาะสมของพื้นท่ี 
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2.2 กิจกรรมติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตน จํานวน 82 ราย/แปลง 

  ตารางท่ี 3 ราง “แนวทางการออกติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตน” 

เร่ือง/ขั้นตอน รายละเอียดเพ่ิมเติม ชวงดําเนินการ 

1. จัดทําประเด็นการใหคําปรึกษา ตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP เดือนพฤศจิกายน 2564 

2. จัดทําแผนออกใหคําปรึกษา

เกษตรกรเปาหมาย 

ตามชนิดสินคาพืช ข้ึนอยูกับเปาหมายของ

แตละพื้นท่ี 

เดือนพฤศจิกายน 2564 

3. ออกใหคําปรึกษาแนะนํา

เกษตรกรตามแผน 

เดือนพฤศจิกายน 2564 – พฤษภาคม 2565 

4. ติดตามและตรวจประเมินแปลง

เบ้ืองตน  

เนนหนักในประเด็นท่ีเกษตรกร 

มีปญหา/ดําเนินการไมสอดคลองกับเกณฑ

มาตรฐานสินคาเกษตร GAP 

เดือนพฤศจิกายน 2564 – พฤษภาคม 2565 

**อยางนอย 2 ครั้ง 

5. สรุปผลและสงใบสมัครเกษตรกร

ใหหนวยตรวจสอบรับรอง 

 เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2565 

6. บันทึกขอมูลในระบบ DOAE 

GAP Online 

 เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2565 

หมายเหต ุสามารถปรับรายละเอียดและเวลาไดตามความเหมาะสมของพื้นท่ี 
  

2.3 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินคาเกษตร GAP ในข้ันตน จํานวน 82 ราย 

  ตารางท่ี 4 ราง “แนวทางการสงเสริมสนับสนุนผลิตผลสินคาเกษตร GAP” 

เร่ือง/ขั้นตอน รายละเอียดเพ่ิมเติม 

1. ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงคของกิจกรรม/

โครงการ และคัดเลือกเกษตรกร 

เนนเกษตรกรเปาหมายท่ีมีการรวมกลุม 

2. ประชุมรับฟงความเห็นและความตองการและ

แนวทางการพัฒนาของเกษตรกรเปาหมาย 

เนนกลุมเปาหมายเกษตรกรใหเปนเครือขาย 

3. จัดทําแผนและดําเนินการใหการสนับสนุน 

ตามความตองการของเกษตรกรเปาหมาย 

การสนับสนุนใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร

และ/หรือของเกษตรกรกลุมเปาหมาย  เชน องคความรู 

วัสดุ อุปกรณดานการพัฒนาผลิตผลสินคาเกษตรของ

เกษตรกร เปนตน 

4. ประเมินและสรุปผลเปนแนวทางการพัฒนา 

ครั้งตอไป 

 

หมายเหต ุคาใชจายสามารถถัวจายภายในกลุมและสามารถปรับรายละเอียดและเวลาไดตามความเหมาะสม

   ของพื้นท่ี 
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5. โครงการสงเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

กิจกรรมสงเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  
 

1. ความสอดคลอง  

1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเกษตร แผนแมบทยอย เกษตรปลอดภัย  

1.3 แผนปฏิรูปประเทศ -  

1.4 แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา  
 

2. หลักการและเหตุผล  

การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตองอาศัยยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) เพื่อใหเกิด

ความยั่งยืน บรรลุตามวิสัยทัศนของประเทศท่ีวา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนา

แลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเกษตร 

แผนแมบทยอยเกษตรกรปลอดภัย มุงเนนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและการรับรองความปลอดภัยใน

ระดับตางๆ สนับสนุนและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันใหมากข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาสนับสนุนการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ลด 

ละ เลิกการใชสารเคมีท่ีเปนอันตราย เพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ผลผลิตทางการเกษตรไมมีการปนเปอน

ของสารเคมีทางการเกษตรท่ีเปนอันตราย  

ในการสงเสริมใหเกษตรกรผลิตสินคาเกษตรรูปแบบแปลงใหญ และผลักดันใหการผลผลิตเขาสูการ

รับรองมาตรฐานคุณภาพสินคาเกษตรในประเภทตางๆ ไมวาจะเปนการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย จีเอพี 

หรือเกษตรอินทรีย เพื่อเพิ่มความสามารถในการการแขงขันใหสูงข้ึน ผลักดันใหสินคาเกษตรมีมูลคาสูงข้ึนนั้น 

ในกระบวนการผลิต พบปญหาเรื่องการเขาทาลายของศัตรูพืชอยางหลีกเล่ียงไมได ไมวาจะเปนศัตรูพื้นประจํา

ถ่ินท่ีมีการระบาดเปนประจาหากไมมีการดูแลเอาใจใสท่ีดี และศัตรูพืชอุบัติใหมท่ีสรางความเสียหายใหกับ

ผลผลิต เชน โรคใบดางมันสําปะหลัง หรือหนอนกระทูขาวโพดลาย เปนตน รวมความเสียหายปละไมต่ํากวา

หลายแสนไร มูลคาความเสียหายไมต่ํากวาหลายแสนลานบาทเชนกัน ซ่ึงเมื่อเกษตรกรพบการระบาดของ

ศัตรูพืชก็จะหันไปพึ่งพาสารเคมีปองกันและกาจัดศัตรูพืชเพียงอยางเดียว เนื่องจากหาไดงาย ใชสะดวก มี

ประสิทธิภาพ (ในบางกรณ)ี และเห็นผลรวดเร็ว แตหากเกษตรกรละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนาการใชอยาง

เครงครัด ก็จะทาใหเกิดปญหาสารเคมีปนเปอนในผลผลิต จะเห็นไดจากรายงานของหนวยงานในกรมวิชาการ

เกษตรท่ีมีการสุมเก็บตัวอยางพืชจากแปลงเกษตรกร และสถานท่ีจําหนาย มาตรวจวิเคราะหสารเคมีทาง

การเกษตรตกคางในชวง 10 ปท่ีผานมา พบสารเคมีตกคางในผลผลิตการเกษตรมากถึงรอยละ 22.32 ซ่ึง

นอกจากจะตกคางในผลผลิตแลว ตัวเกษตรกรผูใชก็อาจไดรับอันตรายจากการสะสมของสารเคมีในรางกาย 

และสภาพแวดลอมก็ไดรับผลกระทบจากการตกคางของสารเคมีในดินและน้ําดวย ซ่ึงหากจะจัดการศัตรูพืช

เหลานี้ใหไดผลควรตองใชหลายๆ วิธีรวมกันจึงจะมีประสิทธิภาพสามารถแกปญหาการระบาดศัตรูพืชได โดย 
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เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรและเกษตรกรตองรวมกันวางแผนการจัดการศัตรูพืชตลอดฤดูการปลูก โดยการ

ผสมผสานเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชหลายๆ วิธีเขาดวยกันใหมีผลกับศัตรูพืชชนิดนั้นๆ บริบทของพื้นท่ี และ

บริบทของเกษตรกร เริ่มตั้งแตกอนเกิดการระบาดใชวิธีทางเขตกรรมเพื่อปองกันไมใหศัตรูพืชเขามาในพื้นท่ี 

ตามดวยการสํารวจติดตามสถานการณศัตรูพืชอยางตอเนื่อง เมื่อเริ่มพบการระบาดใชการจัดการศัตรูพืชวิธีการ

ตางๆ เชน การใชวิธีกล วิธีฟสิกส ชีววิธี และเมื่อการระบาดเริ่มมีความรุนแรงก็อาจหลีกเล่ียงไมไดท่ีตองมีการ

ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพื่อคุมครองผลผลิต แตควรเปนทางเลือกสุดทาย ใชใหนอยท่ีสุด ใชอยางถูกตองและ

ปลอดภัย และใชภายใตคําแนะนําท่ีถูกตอง ท้ังนี้การจะเลือกใชวิธีการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีใดนั้น เกษตรกร

ตองรูจักศัตรูพืชท่ีกําลังเผชิญอยู และรูจักการออกแบบวิธีการใหเหมาะสม มีประสิทธิภาพกับศัตรูพืชนั้นๆ 

ดังนั้น การสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูเรื่องการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสานจึงมีความจําเปน เพื่อให

เกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชไดโดยไมตองพึ่งพาแตสารเคมีเพียงอยางเดียว แตในสถานการณท่ีมีความ

จําเปนตองใชสารเคมี เกษตรกรก็สามารถใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไดอยางถูกตองและปลอดภัย เพื่อให

ผลผลิตมีความปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตรตกคาง และไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม นําไปสูการ

ยกระดับความปลอดภัยของสินคาเกษตรใหสูงข้ึน เพิ่มโอกาสการแขงขัน ทําใหมูลคาของผลิตเพิ่มข้ึนไดใน

อนาคต  
 

3. วัตถุประสงค  

3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถวางแผนและดําเนินการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสาน 

ในพื้นท่ีพื้นท่ีสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ และท่ีจะเขาสูการรับรองมาตรฐานดานความปลอดภัยใน

ระดับตางๆ  
 

4. เปาหมาย / สถานท่ีดําเนินการ  

เกษตรกรท่ีในพื้นท่ีสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ และ/หรือท่ีจะเขาสูการรับรองมาตรฐานดาน

ความปลอดภัยในระดับตางๆ  
 

5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน  

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ จึงกําหนดกิจกรรมประกอบดวย  

5.1 สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรดําเนินการวางแผนและจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  

5.2 ติดตาม กํากับดูแล และประเมินผล  

5.3 การเพิ่มศักยภาพการขับเคล่ือนและการดําเนินงานดานอารักขาพืช  

โดยมีรายละเอียดวิธีการดําเนินงานดังนี้  

5.1 สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรดําเนินวางแผนและจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  

5.1.1 บริหารจัดการการถายทอดความรูการปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการใช

สารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ  
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1) คัดเลือกเกษตรกรท่ีอยูในเปาหมายการสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ และ/หรือท่ีจะเขาสู

การรับรองมาตรฐานดานความปลอดภัยในระดับตางๆ ไดแก เกษตรปลอดภัย จีเอพี เกษตรอินทรีย เปนลําดับ

แรก จากนั้นจึงคัดเลือกเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีพบการระบาดของศัตรูพืชและมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช

ในปริมาณมากเปนลําดับถัดไป สําหรับเขารวมโครงการ และดําเนินการประเมินพฤติกรรมการใชสารเคมีของ

เกษตร (กอนเขารวมโครงการ) ผานระบบเฝาระวังการใชสารเคมีของเกษตรกร  

2) บริหารจัดการการถายทอดความรูใหกับเกษตรกรโดยใชรูปแบบตางๆ เชน ถายทอดความรู แบบ

เผชิญหนา ถายทอดความรูแบบออนไลน จัดทาสถานีใหความรู จัดทําส่ือความรูสาหรับเกษตรกร หรือรูปแบบ

อ่ืนท่ีสามารถทําได โดยเนื้อหาความรูท่ีเกษตรกรจะตองไดขอใหเก่ียวกับ การสํารวจติดตามสถานการณศัตรูพืช 

การวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชท่ีสําคัญและพบเปนประจําในพื้นท่ี วิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืช การผลิต

ปจจัยความคุมศัตรูพืช ท่ีไมใชสารเคมี เชน ชีวภัณฑ สารสกัดธรรมชาติ การใชสารเคมีอยางถูกตองและ

ปลอดภัย และผลกระทบจากสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช เปนตน ท้ังนี้ สานักงานเกษตรจังหวัดและ

สํานักงานเกษตรอําเภอจะตองวิเคราะหปญหาดานการจัดการศัตรูพืชท่ีแทจริงของเกษตรกรกอน แลวจึงเลือก

หรือออกแบบวิธีการการถายทอดความรูท่ีสอดคลองกับการแกปญหาท่ีแทจริง เหมาะสมกับสถานการณ บริบท

ของพื้นท่ี และเหมาะสมกับเกษตรกร  

3) หลังจากดําเนินการถายทอดความรูใหเกษตรกรแลวเสร็จ ดําเนินการประเมินพฤติกรรมการใช

สารเคมีของเกษตร (หลังเขารวมโครงการ) ผานระบบเฝาระวังการใชสารเคมีของเกษตรกร  

งบประมาณ เปนคาใชจายสําหรับการบริหารจัดการการถายทอดความรูรูปแบบตางๆ ท่ีจังหวัด

พิจารณาแลววาเหมาะสมและเปนไปตามวัตถุประสงคของกิจกรรม รวมถึงคาใชจายในการติดตามประเมินผล

ความรูเกษตรกร  

5.1.2 สนับสนุนใหเกษตรกรดําเนินการปองกันและกําจัดศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสาน โดยเมื่อเกษตรกร

ไดรับความรูตามขอ 5.1.1 แลว สํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอรวมเปนพี่เล้ียงใหกับ

เกษตรกรในการวางแผนการจัดการศัตรูพืชท่ีเหมาะสมกับพืชปลูกและศัตรูพืชท่ีเปนปญหาของเกษตรกร ตั้งแต

การปองกันการระบาด การสํารวจติดตามสถานการณ การควบคุมโดยใชวิธีการตางๆ ท่ีเหมาะสม เปนไปได 

และเปนวิธีการท่ีทําใหผลผลิต มีความปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตรตกคาง และดําเนินการจัดหา

ปจจัยสําหรับควบคุมศัตรูพืชท่ีจําเปนใหกับเกษตรกร ซ่ึงหากจําเปนตองใชชีวภัณฑ เชน เช้ือจุลินทรีย แมลง

ศัตรูธรรมชาติ หรือสารสกัดธรรมชาติ สามารถใหเกษตรกรรวมกลุมกันผลิต โดยสามารถจัดทําแผนความ

ตองการขอรับการสนับสนุนหัวเช้ือจุลินทรีย และพอแมพันธุศัตรูธรรมชาติ รวมถึงชีวภัณฑชนิดตางๆ ท่ี

จําเปนตองใชแตเกษตรกรยังไมสามารถผลิตเองได ไปยังศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชท่ี

รับผิดชอบเพื่อขอรับการสนับสนุนไดตอไป  

งบประมาณ เปนคาใชจายสาหรับจัดซ้ือจัดหาวัสดุท่ีเก่ียวกับการสนับสนุนกิจกรรมของเกษตรกร เชน 

วัสดุสาหรับสํารวจติดตามสถานการณศัตรูพืช วัสดุสําหรับผลิตปจจัยควบคุมศัตรูพืช คาขนสงวัสดุ คาใชจาย 
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ของเจาหนาท่ีสําหรับการติดตามกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรม และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน

กิจกรรม 

5.2 ติดตาม กํากับดูแล และประเมินผล  

5.2.1 ประเมินผลสารเคมีทางการเกษตรตกคางในผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร  

1) กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดหาชุดน้ํายาตรวจวิเคราะห

สารเคมีทางการเกษตรตกคางในผลผลิตการเกษตรสงใหสํานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อนําไปตรวจหาสารเคมี

ทางการเกษตรตกคางในผลผลิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ  

2) สํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตการเกษตรของ

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการอยางนอย 1 ครั้ง กอนเก็บเก่ียวผลผลิต เพื่อประเมินระดับความปลอดภัยของ

ผลผลิตการเกษตร ท่ีผลิตโดยเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ และรายงานผลการตรวจวิเคราะหสารเคมีทาง

การเกษตรตกคางในผลผลิตของเกษตรกร ผานระบบสารสนเทศขอมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุย  

งบประมาณ เปนคาใชจายสําหรับจัดซ้ือ/จัดหา วัสดุ อุปกรณ และชุดน้ํายาตรวจวิเคราะหสารเคมี

ตกคางในผลผลิตการเกษตร และวัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะหสารเคมีทางการเกษตร

ตกคางในผลผลิตการเกษตร คาใชจายสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นท่ี รวมท้ังคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินกิจกรรม  
 

6. แผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2564 ป 2565 

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  

1. สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรดําเนินการวางแผนและจัดการ

ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
            

    1.1 บริหารจัดการการถายทอดความรู การปองกันและกําจัด

ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการใชสารเคมีอยางถูกตองและ

ปลอดภัย 

            

    1.2 สนับสนุนใหเกษตรกรดําเนินการปองกันและกําจัดศัตรูพืช

ดวยวิธีผสมผสาน 
            

2. ติดตาม กํากับดูแล และประเมินผล             
    2.1 ประเมินผลสารเคมีทางการเกษตรตกคางในผลผลิต

การเกษตรของเกษตรกร 
            

     1) สนับสนุนการดําเนินการตรวจวิเคราะหสารตกคางในผลผลิต

การเกษตร  
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7. ระยะเวลา  

เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
 

8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด  

8.1 ผลผลิต (Output)  

   8.1.1 เกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสาน  

   8.1.2 พื้นท่ีการเกษตรไดรับการสนับสนุนใหมีการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสาน  

8.2 ผลลัพธ (Outcome)  

   8.2.1 เกษตรกรนําวิธีการการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสานไปปฏิบัติ  

   8.2.2 ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตรตกคาง  

8.3 ตัวช้ีวัด  

   8.3.1 เชิงปริมาณ  

    1) เกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพไมนอยกวา 75 ราย  

    2) พื้นท่ีทําการเกษตรไมนอยกวา 150 ไร ไดรับการสนับสนุนการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสาน  

   8.3.2 เชิงคุณภาพ  

     1) จํานวนเกษตรกรไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย นําวิธีการจัดการศัตรูพืชดวยวิธี

ผสมผสานไปปฏิบัติ  

     2) จํานวนผลผลิตทางการเกษตรไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนผลผลิตท่ีตรวจ มีความ

ปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตรตกคาง 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

เกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชในพื้นท่ีผลิตสินคาเกษตรของตนดวยวิธีผสมผสานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ และบริบทของพื้นท่ี โดยอาศัยการควบคุมศัตรูพืชหลายๆ วิธีรวมกัน 

ผลักดันใหเกิดการ ลด ละ หรือเลิกใชสารเคมีทางการเกษตร เกิดเปนการเกษตรท่ีมีความปลอดภัยท้ัง

กระบวนการผลิต สงผลใหผลผลิตไมมีการตกคางจากสารเคมีทางการเกษตร จึงมีความปลอดภัย ถือเปนการ

ยกระดับความปลอดภัยของสินคาเกษตรใหสูงข้ึน เพิ่มโอกาสการแขงขัน เปดโอกาสการเขาการสูตลาดเฉพาะ 

สงผลใหผลผลิตมีมูลคาเพิ่มข้ึน ตลอดจนลดความเส่ียงใหกับเกษตรกรท่ีจะไดรับอันตรายจากสารเคมีทาง

การเกษตร และไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในอนาคต  
 

10. หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ  

กลุมอารักขาพืช  

1. ช่ือ นายกวีพจน มัชฉากิจ  

   ตําแหนง หัวหนากลุมอารักขาพืช  

   โทรศัพท 0 7648 1466  

   E-mail: phangnga@doae.go.th  

2. ช่ือ นายกันตธีร สิริเวชพันธุ  

   ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

   โทรศัพท 0 7648 1466  

   E-mail: phangnga@doae.go.th  
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6. โครงการสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร  

จังหวัดพังงา 
 

1. ความสอดคลอง 

1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเกษตร 

- แผนแมบทยอย เกษตรชีวภาพ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศ - 

1.4 แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา 
 

2. หลักการและเหตุผล 

พืชสมุนไพรเปนพืชท่ีใหประโยชนหลากหลายท้ังในการน ามาประกอบอาหาร เครื่องดื่ม 

รวมถึงการนําไปใชในการดูแลสุขภาพ เปนสวนประกอบของยารักษาโรค ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เวชสําอาง 

สารปองกันกําจัดศัตรูพืช ยาสัตว รวมท้ังใชในธุรกิจประเภทบริการ เชน การนวดและสปา ซ่ึงในปจจุบันความ

ตองการใชสมุนไพรมีเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่อง จากกระแสการบริโภคท่ีมีความตองการในการใชสมุนไพรเพื่อ

เสริมสรางและดูแลสุขภาพของประชาชน กอใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรในรูปแบบตางๆ เพื่ตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภค และสรางความหลากหลายในการใชประโยชนจากสมุนไพร ส่ิงเหลานี้สงผลให

สมุนไพรถูกนําไปใชในอุตสาหกรรม หลายประเภท ทําใหเกิดความตองการใชสมุนไพรเพิ่มมากข้ึน พืชสมุนไพร

จึงเริ่มมีความสําคัญในระดับเศรษฐกิจ แตสถานการณการผลิตพืชสมุนไพรในปจจุบันประสบปญหาการขาด

แคลนวัตถุดิบสมุนไพร หรือวัตถุดิบยังไมไดมาตรฐานท่ีตรงตามความตองการของตลาด  

ปญหาสําคัญในภาคการผลิตของเกษตรกรท่ีสงผลตอการพัฒนาสมุนไพรไทยคือ เกษตรกร

ผูผลิตพืชสมุนไพรสวนมากยังขาดความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม ตั้งแตการปลูก การดูแล 

การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูป รวมถึงยังขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการปฏิบัติตามระบบ

รับรองมาตรฐานตาง ๆ ท าใหผลผลิตยังมีคุณภาพไมตรงตามท่ีตลาดตองการ กรมสงเสริมการเกษตรจึงตอง

สงเสริมใหเกษตรกรผูผลิตพืชสมุนไพรมีการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรของตนเอง 

สามารถใชกระบวนการท่ีมีคุณภาพท าใหผลผลิตท่ีไดสอดคลองกับความตองการของตลาด สามารถสราง

มูลคาเพิ่มใหกับผลผลิต รวมถึงสามารถหาชองทางการตลาด เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในอาชีพตอไป 
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3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อพัฒนาความรูแกเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร ใหมีความพรอมในการถายทอดความรู 

สูเกษตรกร ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร 

3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรใหสามารถผลิตพืชสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคลอง

กับความตองการของตลาด 

3.3 เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเกิดการรวมกลุมผูผลิตพืชสมุนไพร สามารถเช่ือมโยงเครือขายการผลิต

และการตลาดได 

3.4 เพื่อสงเสริมใหเกิดจุดรวบรวม และขยายพันธุพืชสมุนไพรพันธุดี 
 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

เปาหมาย : จังหวัดพังงา เกษตรกร 30 ราย 

พื้นท่ีดําเนินการ : อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 
 

5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน 

5.1 พัฒนาความรูและศักยภาพของเจาหนาท่ีสวนภูมิภาค 

 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูและ

ศักยภาพเจาหนาท่ีสวนภูมิภาคดานการสงเสริมการผลิตพืชสมุนไพร 

5.2 พัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกร 

5.2.1 กิจกรรมบริหารจัดการถายทอดความรูดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 

เปาหมาย :  เกษตรกรหรือองคกรเกษตรกรผูปลูกสมุนไพร 30 ราย 

งบประมาณ : 16,500 บาท (งวดท่ี 1) 

วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาความรูและศักยภาพเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนผูปลูกสมุนไพรใหสามารถบริหาร

จัดการ การผลิตพืชสมุนไพรไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลผลิตไดคุณภาพตามมาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ดังนี ้

1) คัดเลือกเกษตรกร หรือกลุมเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน หรือองคกรเกษตรกรอ่ืนๆ          

ท่ีเปนผูปลูกพืชสมุนไพรท่ีมีความพรอม ตองการพัฒนาศักยภาพการปลูกสมุนไพร เปาหมายจังหวัดละ 30 ราย    

**ท้ังนี้ เกษตรกรหรือองคกรเกษตรกรท่ีรวมโครงการตองไมใชกลุมเปาหมายเดียวกันกับแปลง

ใหญ 

2) จัดทําขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการเปนรายบุคคล ตามแบบ กสพ. 1 

เมื่อดําเนินการตามขอ 1-2 แลวสํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้ 
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3) จัดเวที วิเคราะหศักยภาพพื้นท่ี พืชสมุนไพร ปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ ทําแผน และกําหนด

เปาหมายการสงเสริมการปลูก การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน และรายงานตามแบบ กสพ. 2 

4) จัดกระบวนการเรียนรูเทคโนโลยีการผลิต มาตรฐาน GAP มาตรฐานคุณภาพอ่ืน ๆ การ

พัฒนาคุณภาพผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเก่ียวอยางมีคุณภาพ และรายงานตามแบบ กสพ. 2 
 

5.2.2 กิจกรรมจัดทําจุดเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 

เปาหมาย :  เกษตรกรหรือองคกรเกษตรกรผูปลูกสมุนไพร 1 จุด 

งบประมาณ 50,000 บาท (งวดท่ี 1= 30,000 บาท  งวดท่ี 2 = 20,000 บาท) 

วัตถุประสงค 

เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหได

มาตรฐานตามความตองการของตลาด 

แนวทางการดําเนินงาน 

สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้ 

1) คัดเลือกพื้นท่ีท่ีจะจัดทําจุดเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร โดยเกษตรกรเจาของ 

พื้นท่ีตองมีความสมัครใจ พรอมท่ีจะเสียสละ สามารถถายทอดองคความรูและขยายผลความสําเร็จตอไปยัง 

เกษตรกรรายอ่ืนไดเปนอยางดี 

2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับจุดเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เชน จัดทํา

ปายจุดเรียนรู ชุดนิทรรศการ (องคความรูดีเดนของเกษตรกร/เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับพืชสมุนไพรชนิด

นั้น ๆ) สนับสนุนวัสดุสาธิตของจุดเรียนรูปรับปรุงแปลงเรียนรู เพื่อใหเหมาะสมในการแลกเปล่ียนเรียนรู

ระหวางเกษตรกร และรายงานตามแบบ กสพ. 3  

 

หมายเหตุ : พืชสมุนไพรที่ควรพิจารณาเขารวมโครงการ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

 1. พืชสมุนไพร Product Champion 12 ชนิดท่ีกรมการแพทยแเผนไทยและการแพทยทางเลือก 

กําหนด ไดแกขมิ้นชัน กระชายดํา ไพล บัวบก มะขามปอม ฟาทะลายโจร วานหางจระเข หญาหวาน กระเจี๊ยบ

แดง  กวาวเครือขาว กระชาย และพริก 

 2. พืชสมุนไพรอ่ืน 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 มะระข้ีนก อัญชัน รางจืด เจตมูลเพลิง ยานาง สมอไทย 

สมอพิเภก ฝาง มะคําดีควาย สมปอย อบเชย วานิลลา มะคําดีควาย เปนตน 

3. พืชสมุนไพรหายาก หรือเส่ียงตอการสูญพันธุ เชน ถ่ัวดินโคก เทพทาโร มะตูมนิ่ม มะหาด เรว  

หัวรอยรู กระทุมนา ขันทองพยาบาท จุกโรหินี ชะเอมไทย ชิงซ่ี ตับเตา นางแยมปา ปลาไหลเผือก พังคี 

มะคังแดง สะคาน สารภีปา อบเชยไทย เฉียงพรานางรอ เถาเอ็นออน เปราะหอม เปนตน  
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6. แผนปฏิบัติงาน 

                                                                         ป 2563 ป 2564 
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3 

พ.
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ธ.
ค.
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3 

ม.
ค.
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ก.
พ.
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4 

มี.
ค.

 6
4 

เม
.ย

. 6
4 

พ.
ค.

 6
4 

มิ.
ย.

 6
4 

ก.
ค.

 6
4 

ส.
ค.

 6
4 

ก.
ย.

 6
4 

แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา  
            

โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร             

กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร             

1. พัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกรดานการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

            

1.1 บริหารจัดการถายทอดความรูดานการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสมุนไพร 

            

     - คัดเลือกเกษตรกร/จัดทําขอมูลเกษตรกรรายบุคคล 
            

    - จัดเวที วิเคราะหศักยภาพพื้นท่ี             

    - 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) 

   เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสามารถผลิตสมุนไพรท่ีมีคุณภาพและวัตถุดิบไดมาตรฐานเดียวกัน  

เกิดการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อเช่ือมโยงเครือขายการผลิตการตลาด จุดเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกร และผูสนใจท่ัวไปได  
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 ตัวชี้วัด  

 เชิงปริมาณ 

1) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 30 ราย ไดรับความรูเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ         

การผลิต พืชสมุนไพร 

2) เกิดกลุมเกษตรกรผูผลิตสมุนไพร จังหวัดละ 1 กลุม 

3) มีจุดเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จํานวน 1 จุด  

 เชิงคุณภาพ :  เกษตรกรในโครงการฯ สามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตไดมาตรฐาน ตรงตามความ

ตองการของตลาด สามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตได มีการรวมกลุมผลิต สามารถเช่ือมโยงการผลิตการตลาดได 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1)  เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรมีความรูความเขาใจในเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรและ

สามารถนําไปถายทอดตอไปได 

2) เกษตรกรมีองคความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรใหมีคุณภาพ สามารถนําไป

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

3) การรวมกลุมของเกษตรกรสามารถเช่ือมโยงเครือขายการผลิตการตลาดได  

4) มีจุดเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพ 
 

10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

    กลุมเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

 1. นางสาววิไลวรรณ สีนา ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต         

                เบอรโทรศัพท : 076 481466 

 2. นางสาวพิไลลักษณ  นนทวัฒน ตําแหนง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  

      เบอรโทรศัพท : 096 223 2823 
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7. 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 ท่ีตองเรงขับเคล่ือน

การดําเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน เพื่อปรับทิศทางการผลิตของภาคเกษตรใหสอดรับกับสถานการณ

โลก ปจจุบันประชากรโลกไดตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยดานอาหาร กระบวนการผลิตท่ีเปน

มิตร ตอส่ิงแวดลอม และสวัสดิภาพของผูผลิต การผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรียเปนทางเลือกหนึ่งของ

เกษตรกรในการผลิตสินคาเกษตรดวยหลักธรรมชาติ หลีกเล่ียงการใชปจจัยการผลิตจากการสังเคราะห ไมใช

สารเคมี ปุยเคมี ฮอรโมนสังเคราะห และไมใชพืชท่ีมีการดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) มีการจัดการผลผลิต และ

แปรรูปเพื่อรักษาสภาพและคุณภาพเกษตรอินทรียในทุกข้ันตอน ในปจจุบันตลาดมีความตองการสินคาเกษตร

อินทรียมากข้ึน เกิดกระแสความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพเพื่อหลีกเล่ียงโรคภัยไขเจ็บตางๆ โดยหันมาบริโภค

สินคา ท่ีปลอดภัยไมมีสารเคมีปนเปอน สงผลใหสินคาเกษตรอินทรียไมเพียงพอ ตอความตองการบริโภคสินคา

เกษตรอินทรีย การขยายพื้นท่ีการผลิต การเพิ่มจํานวนเกษตรกร เปนไปไดชา เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญมี

ความเคยชิน กับการผลิตสินคาเกษตรแบบใชสารเคมี และปุยเคมีท่ัวไป ดังนั้นแนวทางท่ีจะแกไขปญหา

ดังกลาว และจะนําพาเกษตรกรไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ควรมีการสงเสริมการผลิตในระบบเกษตรอินทรียใหมี

ประสิทธิภาพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงท่ียั่งยืน  

กรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมีความรู

และทักษะในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ใหมีคุณภาพ ปลอดภัยและไดมาตรฐาน จะทําใหมีอาหาร ท่ี

ปลอดภัยตอผูบริโภค ดูแลสุขภาพของเกษตรกรผูผลิต รักษาส่ิงแวดลอม จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการผลิต

สินคาเกษตรอินทรียข้ึน เพื่อพัฒนาเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรใหมีความรูดานเกษตรอินทรียในเชิงลึกเพื่อเปน

วิทยากรหลักในการถายทอดความรูแกเกษตรกรไดอยางถูกตอง มีการอบรมใหความรูแกเกษตรกรเขาสูระยะ

ปรับเปล่ียนและเขาสูการรับรองตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย โดยเนนในพื้นท่ีมีการบูรณาการบริหาร

จัดการสินคาเกษตรในแปลงใหญ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) , Young 

Smart Farmer, Smart Farmer และเกษตรกรท่ีมีความตองการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ในพื้นท่ี 77 จังหวัด

ท่ัวประเทศ เพื่อขับเคล่ือนเกษตรอินทรียแบบบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงจะสงผลให 
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เกษตรกรในพื้นท่ีเปาหมายมีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชในการผลิตเกษตร

อินทรีย ใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีภูมิคุมกัน เกิดความเขมแข็ง ตนทุนการผลิต

ลดลง มีแหลงเรียนรูดานเกษตรอินทรีย สินคามีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย มีตลาดและชองทาง ใน

การจําหนายผลผลิตมากข้ึน เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน มีความมั่นคงในอาชีพ และสามารถบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางการเกษตรอยางสมดุลและยั่งยืน  
 

3. วัตถุประสงค  

3.1 พัฒนาเกษตรกรใหมีความรูดานการผลิตและกระบวนการจัดการสินคาเกษตรอินทรียบนพื้นฐาน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา 

3.2 เกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียเพิ่มมากข้ึน และสามารถบริหารจัดการทรัพยากร

ทางการเกษตรอยางสมดุลและยั่งยืน  
 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ  

เกษตรกรผูผลิตพืชอาหาร (ยกเวนขาว) จํานวน 10 ราย  

4.1 เกษตรกรท่ัวไป ท่ีมีความตองการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย  
 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน  

5.1 อบรมเกษตรกรเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย (รายใหม) จํานวน 10 ราย โดยสํานักงานเกษตร

จังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมสงเสริมการเกษตร 

ดําเนินการใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แลวดําเนินการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรเปาหมาย 

จานวน 1 ครั้ง เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเกษตรกรเห็นความสําคัญของการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 

รายละเอียดตามหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย” และตารางเปาหมายโครงการ

สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ป 2565 ท่ีแนบ ท้ังนี้ หนวยงานผูปฏิบัติสามารถดําเนินการถายทอด

ความรูแบบออนไลนผาน ZOOM Google Meet หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ หรือแบงกลุมเปาหมาย ใหนอยลงเปน

กลุมยอย โดยสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของแตละพื้นท่ี  

การรายงานผล เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแลวใหหนวยงาน ผู

ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในระบบ E-project กรมสงเสริมการเกษตรทันที 

พรอมจัดทํารายช่ือเกษตรกรตามแบบฟอรมรายช่ือผูเขารับการอบรมโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร

อินทรีย ป 2565 และจัดทําสรุปรายงานผลเสนอหัวหนาสวนราชการทราบตามระเบียบตอไป  

5.2 อบรมเกษตรกรเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย และศึกษาดูงาน (รายเดิม ป 2564) จํานวน 10 

ราย โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project 

กรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แลวดําเนินการจัดอบรมพัฒนา

เกษตรกรเปาหมายโดยเนนหนักใหกับเกษตรกรท่ีผานการอบรมเมื่อ ป 2564 เพื่อผลักดันใหเกษตรกรไดรับการ

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย และจัดการศึกษาดูงานในแหลงท่ีประสบความสําเร็จ เพื่อจูงใจใหเกษตรกร 
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สามารถผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐานเกษตรอินทรียได จํานวน 1 ครั้ง รายละเอียดตามหลักสูตร “การพัฒนา

เกษตรกรเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย” และตารางเปาหมายโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ป 

2565 ท่ีแนบ ท้ังนี้ หนวยงานผูปฏิบัติสามารถดําเนินการถายทอดความรูแบบออนไลนผาน ZOOM Google 

Meet หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ถายทอดสดเพื่อใหเห็นสภาพพื้นท่ีจริงในการเรียนรู/ดูงาน แบงกลุมเปาหมายให

นอยลง เปนกลุมยอย โดยสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของแตละพื้นท่ี  

การรายงานผล เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแลวใหหนวยงานผูปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในระบบ E-project กรมสงเสริมการเกษตรทันที 

พรอมท้ังจัดทํารายช่ือเกษตรกรตามแบบฟอรมรายช่ือผูเขารับการอบรมโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร

อินทรีย ป 2565 และจัดทําสรุปรายงานผลเสนอหัวหนาสวนราชการทราบตามระเบียบตอไป  

5.3 ติดตาม ใหคําปรึกษา และประเมินแปลงเบ้ืองตน จํานวน 10 แปลง โดยสํานักงานเกษตร

จังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมสงเสริมการเกษตร

ดําเนินการใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แลวจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของ ทําการนัดหมาย

เกษตรกรเปาหมายครบทุกราย ซ่ึงเกษตรกรเปนเปาหมายเดียวกับกิจกรรมท่ี 5.1 และ 5.2 รวม 2 คร้ัง ไดแก

การติดตามใหคําปรึกษาแนะนําเกษตรกรตามฤดูกาลผลิตพืชในแตละชนิดอยางตอเนื่อง และเนนหนักใน

ประเด็นท่ีเกษตรกรยังตองปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย จํานวน 1 ครั้ง 

และตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตนใหกับเกษตรกรเปาหมายของโครงการ จํานวน 1 ครั้ง ท้ังนี้ หนวยงานผูปฏิบัติ

สามารถดําเนินการติดตาม ใหคําปรึกษาและประเมินแปลงเบ้ืองตน โดยใชโทรศัพท ไลน เพื่อติดตามสอบถาม 

และแกไขปญหาเบ้ืองตน และการตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตนแบบออนไลน โดยสามารถปรับเปล่ียนไดตาม

ความเหมาะสมของแตละพื้นท่ี  

การรายงานผล เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแลวใหหนวยงานผูปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในระบบ E-project กรมสงเสริมการเกษตรทันที 

พรอมท้ังจัดทําแบบสรุปผลการประเมินแปลงเบ้ืองตน 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 ซ่ึงเกษตรกรเปนเปาหมายเดียวกับกิจกรรมท่ี 5.1 5.2 และ 5.3 

ท้ังนี้ หนวยงานผูปฏิบัติสามารถดําเนินการจัดประชุมรับฟงความเห็นของเกษตรกรแบบออนไลนผาน ZOOM 

Google Meet หรือโปรแกรมอ่ืนๆ แบงกลุมเปาหมายใหนอยลงเปนกลุมยอย ใชโทรศัพท ไลน ในการสอบถาม

ความตองการ กําหนดจุดแจกปจจัยการผลิตท่ีชัดเจน แบงรอบ และจัดคิว โดยสามารถปรับเปล่ียนไดตามความ

เหมาะสมของแตละพื้นท่ี  



-38- 

 

การรายงานผล เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแลวใหหนวยงานผูปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในระบบ E-project กรมสงเสริมการเกษตรทันที และ

สรุปรายงานผลเสนอหัวหนาสวนราชการทราบตามระเบียบตอไป  
 

 6. แผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2564 ป 2565 

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  

1. อบรมเกษตรกรเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย (รายใหม             

2. อบรมเกษตรกรเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย และ

ศึกษาดูงาน (รายเดิม ป 2564) 

            

3. ติดตาม ใหคาปรึกษา และประเมินแปลงเบ้ืองตน             

4. สนับสนุนปจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย             

 

7. ระยะเวลา  

วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  
 

8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด  

8.1 ผลผลิต (output)  

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 10 ราย ไดรับการถายทอดความรูดานการผลิตและกระบวนการ

จัดการสินคาเกษตรอินทรียบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา 

8.2 ผลลัพธ (outcome)  

เกษตรกรผูเขารวมโครงการ รอยละ 50 ผานการประเมินแปลงเบ้ืองตน และเขาสูกระบวนการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย  

8.3 ตัวชี้วัด  

เชิงปริมาณ เกษตรกรผูเขารวมโครงการ จํานวน 5,000 ราย ไดรับการอบรมดานการผลิตและ

กระบวนการจัดการสินคาเกษตรอินทรีย  

เชิงคุณภาพ เกษตรกรผูเขารวมโครงการ รอยละ 50 ผานการประเมินแปลงเบ้ืองตน  
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

เกษตรกรในพื้นท่ีเปาหมายมีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชในการผลิต

เกษตรอินทรีย ใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีภูมิคุมกัน เกิดความเขมแข็งมากข้ึน 

พื้นท่ีเกษตรอินทรียเพิ่มมากข้ึน ตนทุนการผลิตลดลง มีแหลงเรียนรูดานเกษตรอินทรีย สินคามีคุณภาพตาม

มาตรฐานเกษตรอินทรีย มีตลาดและชองทางในการจาหนายผลผลิตมากข้ึน ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน มี

ความมั่นคงในอาชีพ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอยางสมดุลและยั่งยืน  

 

10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ  

กลุมอารักขาพืช  

1. ช่ือ นายกวีพจน มัชฉากิจ  

   ตําแหนง หัวหนากลุมอารักขาพืช  

   โทรศัพท 0 7648 1466  

   E-mail: phangnga@doae.go.th  

2. ช่ือ นายกันตธีร สิริเวชพันธุ  

   ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

   โทรศัพท 0 7648 1466  

   E-mail: phangnga@doae.go.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-40- 

 

ภาคผนวก 
 

1. รางหลักสูตร “หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย” 

หัวขอวิชา ระยะเวลา เทคนิคการนําเสนอ ท่ีมาของวิทยากร 

1. แนวทางการผลิตเกษตร

อินทรีย 

1 ช่ัวโมง บรรยาย และจัดกระบวนการ

เรียนรูแบบมีสวนรวม 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

2. มาตรฐานเกษตรอินทรียและ

การตรวจประเมินแปลง

เบ้ืองตน 

1 - 2  

ช่ัวโมง 

บรรยาย และจัดกระบวนการ

เรียนรูแบบมีสวนรวม 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3. เทคโนโลยีการผลิตและ

ปจจัยการผลิตท่ีใชในการทํา

เกษตรอินทรีย 

1 ช่ัวโมง บรรยาย และจัดกระบวนการ

เรียนรูแบบมีสวนรวม 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

4. การผลิตสารชีวภัณฑท่ีใชใน

การทําเกษตรอินทรีย 

1. 5 - 2 

ช่ัวโมง 

บรรยาย และฝกปฏิบัต ิ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

5. ทัศนศึกษา ดูงาน 1.5 ช่ัวโมง จัดกระบวนการเรียนรูแบบมี

สวนรวม 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

และเอกชน 

หมายเหต:ุ หัวขอวิชาและระยะเวลา สามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของแตละพื้นท่ี 
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8. 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 เปนการดําเนินงานซ่ึงเนนการรวมกลุมของเกษตรกรรายยอย 

ในพื้นท่ี โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดตนทุนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต โดยเนนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนาํการผลิต 

นําไปสูการจัดการสินคาเกษตรสูสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน สรางเสถียรภาพของราคาสินคาเกษตรไดอยาง

มั่นคงในอนาคต ตามแผนปฏิรูปการเกษตร โดยเกษตรกรยังคงเปนเจาของพื้นท่ีและรวมกันดําเนินการบริหารจัดการ

การผลิต ท้ังนี้ การกําหนดพื้นท่ีเปาหมายของเกษตรแปลงใหญ ดําเนินการในพื้นท่ีตางๆ เชน พื้นท่ีในเขต

ชลประทาน พื้นท่ีปฏิรูปท่ีดิน พื้นท่ีในเขตสหกรณนิคม และพื้นท่ีเกษตรท่ัวไป โดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ

จะรวมกันกําหนดเปาหมายการผลิต การถายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกข้ันตอน จนถึง

การเช่ือมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ การปรับระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ จะกอใหเกิดความ

รวมมือในการผลิต โดยเกษตรกรหรือองคกรเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีมีการดําเนินกิจกรรมท่ีใกลเคียงกันหรือติดตอกัน

เปนแปลงใหญทําใหเกิดขนาดเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึน (Economy of Scale)  

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดนโยบายสําคัญในการพัฒนาภาคเกษตร คือ รักษา

เสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและรายไดใหกับเกษตรกร ลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตท่ีเหมาะสม 

สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร เพื่อสรางความเขมแข็งและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางกลุมเกษตรกร

วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ รวมถึงเช่ือมโยงไปถึงผูประกอบการภาคเอกชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ สงเสริม

การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร ดูแลเกษตรกรท่ีมีรายไดนอยใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนท่ีดิน

แหลงเงินทุน โดยจัดทําโครงการ ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ท่ี มีการบริหารจัดการรวมกัน ให

เกษตรกรเปนศูนยกลางในการดําเนินงาน ผลักดันใหเกษตรกรรวมกลุมในการผลิตเพื่อรวมกันจัดหาปจจัยการ

ผลิตท่ีมีคุณภาพดี ราคาถูก และการใชเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสม เชน เครื่องจักรกลการเกษตร ( Motor 

Pool) เพื่อลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสินคาเกษตร ตลอดจนการจัดการดานการตลาด ชวย

พัฒนาเกษตรกรใหมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน มีการพัฒนาเชิงพื้นท่ีตามศักยภาพ สูการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร

ตามความตองการตลาด ดวยการบูรณาการทุกภาคสวน โดยหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนและอํานวยความ

สะดวก เปนการเพิ่มอํานาจการตอรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต ตลอดโซอุปทาน  
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3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมทําการผลิตสินคาเกษตร ดานสินคาพืช ปศุสัตว 

และประมง มีการบริหารจัดการรวมกัน เพื่อใหเกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจําหนาย โดยมีตลาดรองรับท่ีแนนอน 

 3.2 เพื่อใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต มีผลผลิตตอหนวยเพิ่มข้ึน รวมท้ังผลผลิตมี

คุณภาพไดมาตรฐานภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

4.1 เปาหมายการดําเนินงานของกรมสงเสริมการเกษตร 

4.1.1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต แปลงใหญสินคาเกษตรดานพืช (ไมรวมนาแปลงใหญ)     

ผ้ึงและแมลงเศรษฐกิจ 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 

- แปลงใหญท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคล่ือนงานนโยบายสําคัญและการแกไข

ปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด  (Chief of Operation : CoO) และมีขอมูลในระบบ  Co-farm.doae.go.th  

ณ วันท่ี 10 กันยายน 2564  

แปลงใหญ ป 2565 หมายถึง  

- แปลงท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดสํารวจวามีศักยภาพในการดําเนินการแบบแปลงใหญ  

พรอมดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินการในรูปแบบแปลงใหญในปงบประมาณ 2565 

(รับรองไดภายใน 31 ธันวาคม 2564)  

เงื่อนไขในการเขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ มีดังน้ี 

1) เกษตรกรสมัครใจรวมกลุม เขารวมดําเนินการ โดยเปนการรวมแปลงผลิตสินคาชนิดเดียวกัน 

แปลงไมจําเปนตองอยูติดกันเปนผืนเดียว แตควรอยูภายในชุมชนท่ีใกลเคียงกัน  

2) ขนาดพื้นท่ีและจํานวนเกษตรกร จําแนกเปน 3 ประเภทสินคา ดังนี้ 

ขาว พืชไร ปาลมน้ํามัน และยางพารา มีพื้นท่ีรวมกันไมนอยกวา 300 ไร และเกษตรกรสมัคร

ใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย 

ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ สมุนไพร หรือพืชอ่ืนๆ มีพื้นท่ีรวมกันไมนอยกวา 300 ไร หรือ 

เกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย 
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 ประมง ปศุสัตว ผ้ึงและแมลงเศรษฐกิจ มีพื้นท่ีรวมกันไมนอยกวา 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  

   - ผ้ึงพันธุ/ผ้ึงโพรง/ชันโรง 1 รัง  เทากับ 0.6 หนวย  

   - จิ้งหรีด 1 บอ   เทากับ 0.6 หนวย  

   - สุกร 1 ตัว   เทากับ 0.40 หนวย 

 

4.2 สถานท่ีดําเนินการ  ทุกอําเภอ 

5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน 

5.1 การบริหารจัดการแปลงใหญ 

5.1.1 วิเคราะหจัดทําแผนและปรับปรุงขอมูล  

สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ดังนี ้

5.1.1.1 การประชาสัมพันธ ช้ีแจงเกษตรกรใหเห็นถึงประโยชน ความสําคัญและ

วิธีการดําเนินงานของโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

5.1.1.2 การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงและจัดทําแผนธุรกิจ  จัดเวทีวิเคราะห  

เพื่อทบทวน และปรับปรุงแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุม โดยใชขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP) 

ประกอบการวิเคราะห เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 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 

- ทบทวนบัญชีรายช่ือและขอมูลพื้นฐานของสมาชิกใหเปนปจจุบัน  

- ประเมินผล และจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุม/ สมาชิกในปท่ีผานมา  

ในประเด็นตางๆ ไดแก ผลผลิตท่ีได ตนทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด  

- ปรับปรุงขอมูลในระบบ  
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2) แปลงใหญ ป 2564 รวมกับทีมงานผูจัดการและเกษตรกรสมาชิก   

- ทบทวนบัญชีรายช่ือและขอมูลพื้นฐานของสมาชิกใหเปนปจจุบัน  

- ประเมินผล และจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุม/ สมาชิกในปท่ีผานมา  

ในประเด็นตางๆ ไดแก ผลผลิตท่ีได ตนทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด  

- ปรับปรุงขอมูลในระบบ   

3) แปลงใหญป 2565 

- จัดทําบัญชีรายช่ือสมาชิก รวบรวมขอมูลพื้นฐานของสมาชิกท่ีสมัครใจเขารวม

โครงการใหครบถวนตามเงื่อนไขในการดําเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ 

- เปดแปลงและบันทึกขอมูลสมาชิกในระบบใหครบถวน เมื่อผานการรับรอง

จากคณะกรรมการขับเคล่ือนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด  (Chief of 

Operation : CoO) แลว 

หมายเหตุ  

1) การจัดทําขอมูลพื้นฐานของสมาชิก ใหใชขอมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ขอมูลการผลิต

การตลาดของเกษตรกร และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 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) การรายงานผลการรับรองและข้ึนทะเบียนเปนแปลงใหญ ตลอดจนการแกไขปรับปรุง

ขอมูลในฐานขอมูลโครงการสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ใหผูรับผิดชอบในระดับจังหวัดดําเนินการผานระบบ 

http://Co-farm.doae.go.th เทานั้น ท้ังน้ี กรมสงเสริมการเกษตรจะยึดขอมูลในระบบเปนหลักฐานในการ

ดําเนินงานโครงการ 

4) แปลงใหญท่ีมีระบบการปลูกพืชหลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกัน หรือสลับการใชพื้นท่ีในการ

ปลูกพืชตามฤดูกาล เชน แปลงใหญขาว ท่ีมีการปลูกพืชหลังนา ใหทําการปรับปรุงขอมูลในระบบ ตั้งแตการ

แกไขช่ือแปลงโดยเพิ่มเติมช่ือสินคาท่ีปลูก เชน แปลงใหญขาว/ถ่ัวลิสง  และปรับปรุงขอมูลในแผนการผลิต

รายบุคคลดวย 

5) ปรับปรุงการตั้งช่ือแปลง ใหเปนแบบแผนเดียวกันเพื่อใหสะดวกตอการจัดหมวดหมู 

รายงาน และสืบคนขอมูล ดังนี้  “ แปลงใหญ .....(ช่ือสินคา) .... ตําบล............อําเภอ.............จังหวัด.............”   
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5.1.2 การพัฒนาแปลง ยึดหลักการดําเนินการแบบบูรณาการท่ีสําคัญ คือ 

 ใหมีการบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ และสอดคลองกับระบบสงเสริมการเกษตร (T&V System) 

 สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดการใหมีการบูรณาการทีมงานในทุกกลุม เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ 

โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้   

5.1.2.1 แปลงใหญ ป 2563 แปลงปท่ี 3 (3 แปลง)  

1) การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงจัดทําแผนธุรกิจปรับปรุงขอมูลพื้นฐานแปลง

ใหญ ติดตาม และประเมินผลและจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุมในประเด็นตางๆ  ไดแก ผลผลิตท่ี

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        

การเช่ือมโยงการตลาด และการบริหารจัดการกลุม) เปนการสนับสนุนการรวมกลุม  มีการบริหารจัดการรวมกัน 

รวมกันผลิต  และรวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับท่ีแนนอน  โดยใชแนวทางการพัฒนา  Smart Group          

ของกรมสงเสริมการเกษตร สําหรับการถายทอดความรูใหกับเกษตรกรสามารถจัดไดหลายรูปแบบเชน การจัด

เวทีการถายทอดความรู การศึกษาดูงาน การพบปะแลกเปล่ียนระหวางกลุม เปนตน โดยอาจบูรณาการกับ

กิจกรรมตางๆ จากหนวยงานภายในกรมสงเสริมการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินและปุย การ

จัดอาชีพเสริม เปนตน รวมท้ังกิจกรรมท่ีไดรับสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก (หนวยงานอ่ืนๆ ในกระทรวงเกษตร

และสหกรณ หรือกระทรวงอ่ืน ๆและภาคเอกชน) ท้ังนี้ ตองมีการบูรณาการจัดทําหลักสูตรการจัดทําแผนธุรกิจ 

เพื่อเตรียมความพรอมใหกับกลุมใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน หรือสินเช่ือตางๆ ได  

โดยกิจกรรมท่ี 1 และ 2) สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงาน แปลงละ 5,00 บาท 

ท้ังนี้ การบริหารจัดการถายทอดความรูใหเกษตรกรสามารถปรับวิธีการใหเหมาะสมกับสถานการณของแตละ

พื้นท่ี และสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร 

3) เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร/สนับสนุนปจจัย/วัสดุอุปกรณการเรียนรู 

                สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร เปนการ

สนับสนุนวัสดุ เพื่อประกอบการใหความรูดานการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร เชน การแปรรูป 

การเพิ่มมูลคา การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การเพิ่มชองทางการจําหนายผานระบบสารสนเทศ เปนตน โดย

ดําเนินการตามความตองการของกลุม 
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5.1.2.2 แปลงใหญ ป 2564 แปลงปท่ี 2 (7 แปลง)  

ดําเนินการในแนวทางเดียวกันกับแปลงป 2563 โดยกิจกรรมท่ีไดรับการ

สนับสนุนประกอบดวย  

1) การวิเคราะหจัดทําแผนและปรับปรุงขอมูล  

2)การถายทอดความรูใหเกษตรกร (เนนพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิต การบริหารจัดการกลุม การเช่ือมโยงการตลาด)  

โดยกิจกรรมท่ี 1 และ 2) สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงาน แปลงละ 5,00 บาท 

ท้ังนี้ การบริหารจัดการถายทอดความรูใหเกษตรกรสามารถปรับวิธีการใหเหมาะสมกับสถานการณของแตละ

พื้นท่ี และสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร 

3) เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร/สนับสนุนปจจัย/วัสดุอุปกรณการเรียนรู   

5.1.2.3 แปลงใหญ ป 2565 แปลงปท่ี 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  พรอมท้ังติดตามและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานแปลงใหญ 

มาบันทึกในระบบ  co-farm.doae.go.th และประเมินผลจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุมในประเด็น

ตาง  ๆไดแก ผลผลิตท่ีได ตนทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด  

2) การถายทอดความรูใหกับเกษตรกรและบริหารจัดการ (เนนดานการลดตนทุน-    

การเพิ่มผลผลิต พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู Smart Farmer และความเขมแข็งของกลุมเกษตรกร/องคกร/

วิสาหกิจชุมชน การตลาดและเช่ือมโยง) 

(1) ถายทอดความรูใหเกษตรกรดานการลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิต สําหรับการถายทอดความรูใหกับเกษตรกรสามารถจัดไดหลายรูปแบบเชน การจัดเวทีการถายทอดความรู 

การศึกษาดูงาน การพบปะแลกเปล่ียนระหวางกลุม เปนตน 

(2) การสนับสนุนการรวมกลุม  มีการบริหารจัดการรวมกัน รวมกันผลิต  และ

รวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับท่ีแนนอน  โดยใชแนวทางการพัฒนา  Smart Group ของกรมสงเสริม

การเกษตร 

(3) สงเสริมและถายทอดความรูใหเกษตรกรดานการตลาดและเช่ือมโยง

การตลาด 

โดยกิจกรรมท่ี 1 และ 2) สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงาน แปลงละ 5,00 

บาท ท้ังนี้ การบริหารจัดการถายทอดความรูใหเกษตรกรสามารถปรับวิธีการใหเหมาะสมกับสถานการณของ

แตละพื้นท่ี และสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร 
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3) สงเสริมการจัดทําแปลงเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

           จัดทําแปลงเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเปนการทดสอบหรือสาธิต

เทคโนโลยีในประเด็นท่ีเกษตรกรตองการทราบหรือเทคโนโลยีท่ีตองการชักชวนใหเกษตรกรพัฒนา ภายใต

ความเห็นชอบของสมาชิกและบูรณาการกับหนวยงานวิชาการในพื้นท่ี (กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน 

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 
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6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2564 ป 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย.

 6
4 

ธ.
ค.

 6
4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.
พ.

 6
5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย

. 6
5 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย.

 6
5 

ก.
ค.

 6
5 

ส.
ค.

 6
5 

ก.
ย.

 6
5 

1. การบริหารจัดการแปลงใหญ             

   1.1 แปลงใหญ ป 2563 แปลงปท่ี 3 (3 แปลง)             

        1) การวิเคราะห/จัดทําแผนแ/ปรับปรุงขอมูล             

        2) การถายทอดความรูใหเกษตรกรเนนการบริหาร

จัดการกลุม การเช่ือมโยงการตลาด 

            

        3) เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร             

   1.2 แปลงใหญ ป 2564 แปลงปท่ี 2 (7 แปลง)             

        1) การวิเคราะหจัดทําแผนและปรับปรุงขอมูล             

        2) การถายทอดความรูใหเกษตรกรเนนพัฒนาการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการกลุม การ

เช่ือมโยงการตลาด 

            

        3) เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร/สนับสนุนปจจัย/วัสดุ

อุปกรณการเรียนรู 

            

   1.3 แปลงใหญ ป 2565 แปลงปท่ี 1 (6 แปลง)             

         1. การเตรียมการ และการวิเคราะหจัดทําแผน

และจัดเก็บขอมูล 

            

        2. การถายทอดความรูใหเกษตรกรเนนดานการลด

ตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของ

เกษตรกรสู Smart Farmer และความเขมแข็งของกลุม

เกษตรกร/องคกร/วิสาหกิจชุมชน การตลาดและเช่ือมโยง 

            

        3. สงเสริมการจัดทําแปลงเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต 

            

2. การบริหารจัดการโครงการ             

- จัดประชุมเช่ือมโยงการดําเนินงานคณะกรรมการ

เครือขาย ศพก. และแปลงใหญ 

            

**หมายเหตุ อําเภอเมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมเสร็จแลวใหรายงานผล ใหจังหวัดทราบ (ไฟลพรอม

ภาพประกอบ) เพื่อสรุปผลการดําเนินงานตอไป 
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7. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 

  ผลผลิต (output) 

พื้นท่ีการเกษตรไดรับการพัฒนาสูระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญไมนอยกวา 16 แปลง 

ผลลัพธ (outcome) 

เกษตรกรในพื้นท่ีแปลงใหญมีการรวมกลุมผลิตสินคาเกษตรตามแนวทางระบบสงเสริมเกษตรแปลง

ใหญ โดยมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานท่ีเนนการลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต มีตลาดรองรับ 

ภายใตการบริหารจัดการท่ีดี สามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันสินคาเกษตรและสรางความเขมแข็งให

เกษตรกร 

 ตัวชี้วัด  

 เชิงปริมาณ : พื้นท่ีการเกษตรไดรับการพัฒนาสูระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญไมนอยกวา 

16 แปลง 

 เชิงคุณภาพ  : เกษตรกรท่ีเปนสมาชิกแปลงใหญรอยละ 60 มีการลดตนทุนการผลิต และผลผลิตสินคา

เกษตรเพิ่มข้ึน 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 เกษตรกรไดรับการสนับสนุนใหมีการรวมกลุมทําการผลิตสินคาเกษตร ดานสินคาพืช ปศุสัตว และ

ประมง มีการบริหารจัดการรวมกัน เพื่อใหเกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับท่ีแนนอน 

  8.2 เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและมีผลผลิตตอหนวยเพิ่มข้ึน รวมท้ังผลผลิตมีคุณภาพได

มาตรฐานภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
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9. 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  ภักด ี

 ผูรับผิดชอบงานแปลงใหญท้ังระบบ แปลงใหญยางพารา และมะพราว  

     ตําแหนง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ     เบอรโทรศัพท : 06 4075 1313 

 

กลุมอารักขาพืช 

          1. นายกวีพจน  มัจฉากิจ 

             ตําแหนง หัวหนากลุมอารักขาพืช   เบอรโทรศัพท 081 0819759 

           2. นายกันตธีร  สิริเวชพันธุ 

 ผูรับผิดชอบ แปลงใหญผ้ึงและแมลงเศรษฐกิจ 

 ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  เบอรโทรศัพท : 081 4161541 
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9. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

9.1 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  “ปาลมนํ้ามัน” 

(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) ซ่ึงมีผลบังคับใหประเทศไทยตองยกเลิกโควตาและลดภาษีนําเขาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม 

ตามท่ีผูกพันไวเหลือรอยละ 0 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2553  โดยท่ีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซ่ึงเปน

สมาชิกท่ีมีศักยภาพการผลิตสูงกวาไทย ในขณะเดียวกันก็มีการรวมตัวของอาเซียนไปสูการเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ภายในป 2558 เพื่อสรางใหอาเซียนเปนตลาด

และฐานการผลิตเดียวกัน จํานวน 11 สาขา ซ่ึงสินคาเกษตรเปนหนึ่งในสินคาท่ีตองเขารวม นอกจากนั้นกลุม

ประเทศสหภาพยุโรป กําหนดเกณฑในการนําเขาน้ํามันปาลมและผลิตภัณฑ ท่ีมีการผลิตอยางเปนมิตรตอ

สภาพแวดลอมและเปนธรรมตอสังคมซ่ึงเปนการกีดกันทางการคา ท่ีนับวันจะมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน  

คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ ไดมีมติเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตรการปฏิรูป 

ปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมท้ังระบบ เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2563 โดยไดกําหนดวิสัยทัศน ในการพัฒนาคือ “ 

พัฒนาปาลมน้ํามัน  น้ํามันปาลม ไปสูอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล เพื่อการแขงขันในการดําเนินธุรกิจใน

อาเซียน” มีกรอบระยะเวลาเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะส้ัน 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 พรอมท้ังกําหนดเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน เพื่อตอบสนอง

ความตองการภายในประเทศ อุปโภค บริโภค พลังงานทดแทน และการสงออก 

ดังนั้น จึงจําเปนท่ีเกษตรกรตองมีการปรับตัวใหสามารถผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความ

ตองการของประเทศ และแขงขันไดภายใตกรอบการคาเสรี กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะหนวยงานท่ี

รับผิดชอบในกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผนปฏิรูปดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
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ปาลมน้ํามัน ยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมท้ังระบบ  เพื่อใหเกษตรกรสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตปาลมน้ํามัน ใหสอดคลองตามยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมท้ัง

ระบบ 
 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อพัฒนาเกษตรกรใหมีความสามารถในการผลิต การจัดการสวนปาลมน้ํามัน อยางมี

ประสิทธิภาพ ยกระดับผลผลิตตอไรและลดตนทุนการผลิต พรอมพัฒนาเปนกลุมเกษตรกรผูผลิตปาลมน้ํามัน

คุณภาพดี 
 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

  เปาหมาย    เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน จํานวน 30 ราย 

   สถานท่ีดําเนินการ 

    พื้นท่ีเหมาะสมการปลูกปาลมน้ํามัน ไดแก พื้นท่ีตําบลมะรุย อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต : สงเสริมการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ โดยถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่ม

ผลผลิตปาลมน้ํามันตอไร และลดตนทุนการผลิต  

5.1.1 ถายทอดเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามันในเขตพื้นท่ี

เหมาะสม โดยสํานักงานเกษตรอําเภอถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตปาลมน้ํามัน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การผลิตปาลมน้ํามันอยางยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ควบคูไปกับการจัดทํา

แปลงถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน ท้ังน้ี ควรคัดเลือก/รับสมัครเกษตรกรผูสนใจท่ีมีพ้ืนท่ี 

ในบริเวณใกลเคียงกัน เพ่ือใหสามารถรวมกลุมในการทํากิจกรรมรวมกันตลอดการจัดทําโครงการ  จํานวน  

2 ครั้ง 30 ราย งบประมาณ 12,000 บาท 

5.1.2 จัดทําแปลงถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน เพื่อเปนแปลงเรียนรู รวมกันของ

สมาชิกกลุม  โดยเนนเรื่อง การใหน้ํา การวิเคราะหดิน -ใบปาลมน้ํามัน (รายละเอียดตามภาคผนวก 1 และ  

2) การใสปุยตามคาวิเคราะห การเก็บเก่ียวตามมาตรฐานทะลายปาลม การผลิตปาลมน้ํามันอยางยั่งยืน 

ตามมาตรฐานสากล โดยสนับสนุนคาปจจัยการผลิต โดยมีเงื่อนไข คือ 1) ดําเนินการในรูปแบบกลุมเกษตรกรผูปลูก

ปาลมน้ํามันคุณภาพดี 2) จัดทําขอมูลเกษตรกร ขอมูลพื้นฐานของแปลง และพิกัดแปลง 3) เกษตรกรเจาของ

แปลงและเกษตรกรท่ีเขาอบรมทุกรายตองจดบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติในแปลงเพื่อเปนขอมูลในการ

แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน (รายละเอียดตามภาคผนวก 3) จํานวน 1 แปลง งบประมาณ 20,000 บาท 
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5.2 สงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันคุณภาพดี โดยการสนับสนุนใหมีการจัดการ

ผานกระบวนการกลุมในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน และรวมกลุมเปนเครือขาย 

5.2.1 จัดกระบวนการสงเสริมและพัฒนากลุม โดยสํานักงานเกษตรอําเภอ จัดอบรมเพื่อ

สงเสริมการเรียนรูในเรื่องการบริหารจัดการกลุมใหมีประสิทธิภาพตามกระบวนการมาตรฐานการผลิตน้ํามัน

ปาลมอยางยั่งยืน หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ มุงเนนใหกลุมมีการควบคุมมาตรฐานการผลิตและการเก็บเก่ียวผลผลิต

ตามมาตรฐานทะลายปาลม รวมท้ังติดตามควบคุมคุณภาพผลผลิตอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ ควรเปนเกษตรกรท่ี

ดําเนินการในกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน โดยสงเสริมใหเกษตรกรรวมกันเปนกลุม

เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันคุณภาพดี กลุมละไมนอยกวา 30 ราย จํานวน 1 คร้ัง งบประมาณ 6,000 บาท  

5.2.2 วัสดุอุปกรณในการบริหารจัดการกลุม เชน สมุดทะเบียน/ สมุดประจําแปลง/ ขอตกลง –

ระเบียบกลุม ฯลฯ งบประมาณ 3,000 บาท 

5.3 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน การจัดทําแปลงเรียนรู และการบริหารจัดการกลุม โดยสํานักงาน

เกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ  
 

6. แผนปฏิบัติงาน  

 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2564 ป 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย.

 6
4 

ธ.
ค.

 6
4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.
พ.

 6
5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย

. 6
5 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย.

 6
5 

ก.
ค.

 6
5 

ส.
ค.

 6
5 

ก.
ย.

 6
5 

1. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  

   1.1 สงเสริมการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 

        1) อบรมถายทอดเทคโนโลยี 
 

        2) แปลงเรียนรูการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต/การ

ปรับเปล่ียนการผลิตปาลมน้ํามัน 

 
 

    

 

     

2. กิจกรรม สงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรกรผูปลูกปาลม

น้ํามันคุณภาพดี  

    1) จัดกระบวนการสงเสริมและพัฒนากลุม 
 

    2) วัสดุอุปกรณในการจัดการกลุม 

 

 
 

 

         

3. กิจกรรม ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน การจัดทํา

แปลงเรียนรูการบริหารจัดการกลุม 
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7. ระยะเวลา 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 

 8.1 ผลผลิต (output) 

   1) เกษตรกร 30 ราย ไดรับการถายทอดความรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

   2) กลุมเกษตรกร 1 กลุม ไดรับการสงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันคุณภาพดี 
 

 8.2 ผลลัพธ (outcome) 

       1) เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไมนอยกวา รอยละ 60  

       2) กลุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันคุณภาพดีเก็บเก่ียวผลผลิตปาลมน้ํามันท่ีเปอรเซ็นตน้ํามัน 

ไมต่ํากวา 18 เปอรเซ็นต 

 ตัวชี้วัด  

 เชิงปริมาณ  

   1) เกษตรกร 30 ราย ไดรับการถายทอดความรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

   2) กลุมเกษตรกร 1 กลุม ไดรับการสงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันคุณภาพดี 

 เชิงคุณภาพ 

   1) เกษตรกรสามารถนําความรูการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในปฏิบัติในสวนปาลมน้ํามันได 

   2) กลุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันคุณภาพดีเก็บเก่ียวผลผลิตปาลมน้ํามันท่ีเปอรเซ็นตน้ํามัน 

ไมต่ํากวา 18 เปอรเซ็นต 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 เกษตรกรไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถในการผลิต การจัดการสวนปาลมน้ํามัน อยางมี

ประสิทธิภาพ ยกระดับผลผลิตตอไรและลดตนทุนการผลิต พรอมพัฒนาเปนกลุมเกษตรกรผูผลิตปาลมน้ํามัน

คุณภาพด ี 
 

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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ภาคผนวก 1 

รายละเอียดประกอบตัวอยางดิน-ใบ  

รายละเอียดประกอบตัวอยางดิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดประกอบตัวอยางใบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขตัวอยาง.................................................................................................................(รหัสจังหวัด/

รหัสแปลง) 

ช่ือเจาของแปลง...............................................................ท่ีอยู

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

สถานท่ีเก็บตัวอยางดิน  หมู.........ตําบล.........................อําเภอ.........................จังหวัด...........................

(ท่ีตั้งแปลง) 

ขนาดพื้นท่ีเก็บตัวอยาง.....................ไร ชนิดของดิน (ถาทราบไดก็จะ

ดี)...................................................................  

ลักษณะพื้นท่ี..............................................................................................................................(ราบ/

ลาดชัน/ภูเขา) 

การระบายน้ํา.............................................................................................................เลว/ปานกลาง/ดี/ดี

มากเกินไป 

 

 

 

         

     

          

 

                      

 

                      

 

          

 

 

 

 

                                                                                      

    

                                                                                                       

 

หมายเลขตัวอยาง.................................................................................................................(รหัสจังหวัด/

รหัสแปลง) 

ช่ือเจาของแปลง...............................................................ท่ีอยู

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

สถานท่ีเก็บตัวอยางใบ หมู.........ตําบล.........................อําเภอ..........................จังหวัด...........................

(ท่ีตั้งแปลง) 

ขนาดพื้นท่ีเก็บตัวอยาง.....................ไร ชนิดของดิน (ถาทราบไดก็จะ

ดี)...................................................................  

ลักษณะพื้นท่ี..............................................................................................................................(ราบ/ลาด

ชัน/ภูเขา) 

การระบายน้ํา.............................................................................................................เลว/ปานกลาง/ดี/ดี

มากเกินไป 

ปร ั ิ รป ืช (ใ ป ี่ 
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ภาคผนวก 2 

วิธีการเก็บและเตรียมตัวอยางดิน-ใบ สงวิเคราะห  

วิธีการเก็บตัวอยางดิน 

 1. ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บตัวอยางดิน 

เก็บตัวอยางดินอาจทําไดตลอดท้ังปซ่ึงข้ึนอยูกับความเหมาะสม โดยท่ัวไปแลวเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ 

เวลาภายหลังการเก็บเก่ียวหรือกอนฤดูกาลเพาะปลูกประมาณสองเดือน ซ่ึงเปนชวงท่ีดินมีความชุมช้ืน  

ท่ีเหมาะสม คือ ไมแหงหรือแฉะจนเกินไป ถาดินแหง หรือแฉะจนเกินไปจะทําใหการเก็บตัวอยางดินลําบาก 

เนื่องจากดินแหงเกินไปการขุดเจาะจะกระทําไดยาก หรือถาแฉะเกินไปจะทําใหไมสะดวกในการคลุกเคลาดินให

เขากันสนิท สําหรับปาลมน้ํามัน ควรเก็บตัวอยางดินกอนใสปุยประมาณ 1 เดือน เพื่อใหทราบขอมูลดินกอนมี

การแนะนําใสปุย 

 2. ความลึกในการเก็บตัวอยางดิน 

สําหรับความลึกของหลุมท่ีจะเจาะเอาตัวอยางดินนั้นไมแนนอน ข้ึนอยูกับจุดประสงคของการ

วิเคราะหและชนิดของพืชท่ีปลูก ถาพืชท่ีปลูกมีรากหยั่งลึกไปในดินก็ควรเจาะใหลึกพอ ๆ กับความลึกท่ีคาดวา

รากชอนไชหาอาหารได และโดยท่ัว ๆ ไปแลวแยกดินท่ีเจาะไดจากระดับความลึก 15 ซม. แรกและหลัง ออก

จากกันไวคนละถุง หรืออาจจะลึกมากกวานี้อีก 1 ถุงก็ได ถารากหยั่งลึกมาก ๆ สําหรับปาลมนํ้ามันควรเก็บ  

ท่ีความลึก 0-15, 15-30 ซม. และอาจเก็บเพ่ิมท่ีความลึก 30-70 ซม.  

 3. การสุมเก็บตัวอยางดินในพื้นท่ีปลูก 

จํานวนหลุมท่ีจะเจาะเพื่อผลการวิเคราะหในแปลงหนึ่ง ๆ นั้นข้ึนอยูกับวัตถุประสงค เวลา และ

ขนาดของพื้นท่ีจะเจาะเก็บตัวอยางดินเปนสําคัญ สําหรับการเก็บดินเพื่อวิเคราะหธรรมดา โดยท่ัวไปในเนื้อท่ี 

3-5 ไร อาจเจาะหรือเก็บตัวอยางดินประมาณ 10-25 หลุม หรือในบางกรณีท่ีมีการศึกษาในสาระสําคัญพิเศษ

เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งของดินนั้น ๆ ในเนื้อท่ี 10-20 ไร อาจเก็บตัวอยางดิน 200 ตัวอยาง หรือมากกวานั้น 

ยกตัวอยางเชน การวิเคราะหหาปริมาณ P และ K ท่ีเปนประโยชนนั้น พบวา มีความแปรปรวนสูงมาก  การท่ี

จะใหไดตัวอยางดินท่ีดีบนพื้นท่ีหนึ่ง ๆ ท่ีระดับความแมนยํา 10 % และอยูในชวงความเช่ือมั่นท่ีระดับ 95 % 

จะตองทําการเก็บตัวอยางไมนอยกวา 100 ตัวอยาง นอกจากนี้แลวยังจะตองพิจารณาขอไดเปรียบและ

เสียเปรียบของแตละวิธีการหรือแบบแผนการเก็บตัวอยางดินท่ีใชดวย จากตัวอยางแบบแผนการเก็บตัวอยางดิน

พบวา  แตละวิธีการนั้นแตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงค โอกาส และขนาดของพื้นท่ีดังไดกลาวแลว 

ขนาดของแปลงท่ีจะทําการเก็บตัวอยางดินหนึ่ง อาจไมแนนอนข้ึนอยูกับลักษณะภูมิประเทศ ความลาดเอียง 

ของพื้นท่ีและวัตถุประสงค ดังนั้นพื้นท่ีหนึ่งอาจจะตองถูกแบงออกเปนแปลงยอยหลายๆ แปลง และในแตละ

แปลงยอยควรมีระดับความสม่ําเสมอของดินเหมือนกันหรือจัดอยูในหนวยแผนท่ีดินเดียวกัน และถาหากดิน

บริเวณท่ีตองเก็บตัวอยางมีความแปรปรวนหรือในบริเวณเดียวกันมีชุดดินตางกันดวยแลว การแบงเปน 

แปลงยอยจึงสําคัญมาก และควรเก็บตัวอยางดินแยกจากกันในแตละแปลงยอยดวย 
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รูป การแบงบริเวณพื้นท่ีเก็บตัวอยางดินออกเปนแปลงยอยท่ีมีสมบัติของดินคลายคลึงกัน หรืออยู

ในชุดดินเดียวกัน (อาจใชความลาดชัน หรือเนื้อดิน และสีของดินจําแนกก็ได) 
 4. วิธีการเก็บตัวอยางดิน 

1) หลังจากทําการแบงพื้นท่ีออกเปนแปลงยอยท่ีมีความสม่ําเสมอแลว  ทําการเก็บตัวอยางดิน 

โดยสุมเก็บประมาณ 10-25 หลุม ตอเนื้อท่ี 3-5 ไร ตัวอยางดินท่ีเก็บจากแตละหลุมตองมีปริมาตรเทากัน ให

หลีกเล่ียงบริเวณบานเกา คอกสัตว หลุมบอ บริเวณท่ีเผาไมเกา หรือบริเวณท่ีมีปุยตกคางอยู 

2) การใชพล่ัวในการเก็บตัวอยางดินใหขุดหลุมเปนรูปตัว V ลึกประมาณ 15 ซม. กดปลายพล่ัว ให

ปลายพล่ัวมีความหนาของดิน 2 ซม. และดินลึกประมาณ 15 ซม. งัดพล่ัวข้ึน ตัดดินดานขางออกใหเหลือดิน

ตรงกลางพล่ัวกวางประมาณ 2.5 ซม. เก็บตัวอยางดินลงในถัง ทําเชนเดียวกันนี้จนไดตัวอยางดินครบตาม

จํานวนท่ีตองการ 

3) การใชสวานเจาะหรือหลอดเจาะ ใหใชสวานเจาะหรือหลอดเจาะดินใหตั้งฉากกับผิวดินลึก

ประมาณ 15 ซม. หรือลึกตามความตองการ หมุนหรือกดสวานหรือหลอดเจาะใหดินเขาเต็ม แลวเก็บตัวอยาง

ดินลงในถัง ทําเชนเดียวกันนี้จนไดตัวอยางดินครบตามจํานวนท่ีตองการ 
4) นําตัวอยางดินในขอ 2 หรือ 3 มาคลุกตัวอยางท้ังหมดใหเขากันอยางสม่ําเสมอ เก็บเศษไม หิน 

หรือกรวดออกไป บางครั้งดินเปนกอนใหญควรบ้ีใหแตกเปนกอนเล็ก ๆ เสียกอนแลวคลุกใหเขากันอีกครั้งก็จะ

ไดเปนตัวอยางรวม ซ่ึงเปนตัวแทนของพื้นท่ี 

5) สุมตัวอยางดินจากขอ 4 ประมาณ 0.5-1.0 กิโลกรัม ใสถุงพลาสติก พรอมท้ังเขียนหมายเลข

ตัวอยางดินใหชัดเจน หรือเขียนรายละเอียดของตัวอยางใสไวขางในถุงก็ได 
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 5. การจดบันทึก 

การจดบันทึกตัวอยางดินก็มีความสําคัญท่ีจะชวยใหผูวิเคราะหซ่ึงไมมีความรูเก่ียวกับประวัติ  

ความเปนมาของดินท่ีวิเคราะหหรือไมไดไปเห็นสภาพพื้นท่ีท่ีเก็บตัวอยางดินดวยตนเอง สามารถใชขอมูลนี้เปน

สวนประกอบในการพิจารณาแปลความหมายคาวิเคราะหดินเพื่อแนะนําการใชประโยชนไดซ่ึงควรมีการจดบันทึกดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากบันทึกขอมูลประวัติของพื้นท่ีท่ีเก็บตัวอยางดินแลว ก็ควรเขียนแผนท่ีหรือแผนผังของ  

พื้นท่ีนั้น ๆ ไวพอสังเขป พรอมท้ังบอกทิศทาง ถนน คลอง แมน้ํา และอ่ืน ๆ 

วิธีการเก็บตัวอยางใบ 

 1. ความสําคัญของการวิเคราะหใบปาลมน้ํามันเพื่อแนะนําการใชปุย 

โดยปกติปาลมน้ํามันจะเปนพืชท่ีมีการใชปุยในอัตราท่ีสูง ซ่ึงอาจสูงถึง 8 - 10 กิโลกรัมตอตนตอป 

เนื่องจากในแตละปจะมีการนําผลผลิต (ทะลายปาลม) ออกไปมาก ซ่ึงอาจสูงถึง 100 – 200 กิโลกรัมตอตน 

การนําผลผลิตออกไปนั้น จะเปนการนําปริมาณธาตุอาหารตาง ๆ ออกไปดวยนั่นเอง การใสปุยในปริมาณ 

ท่ีไมเพียงพอจะทําใหผลผลิตปาลมลดลง ในทางตรงกันขามหากมีการใสปุยในปริมาณมากเกินไปก็จะทําให 

เปนการเพิ่มตนทุน และปุยบางสวนท่ีพืชนําไปใชไมหมดก็จะสูญเสีย ตัวอยางเชน หากใสปุยยูเรีย 4 กิโลกรัม 

ตอตนตอป  ราคากิโลกรัมละ 9 บาท แตเมื่อวิเคราะหใบแลวพบวาใชเพียง 3.5 กิโลกรัมตอตนตอป ซ่ึงหาก 

ไมวิเคราะหใบก็จะใสเกินไป 0.5 กิโลกรัมตอตนตอป คิดเปนเงิน 4.5 บาทตอตนตอป หรือ 99 บาทตอไรตอป  

หมายเลขตัวอยาง.................................................................................................................(รหัสจังหวัด/รหัสแปลง)  

ช่ือเจาของแปลง...............................................................ท่ีอยู...................................................................................  

สถานท่ีเก็บตัวอยางดิน  หมู.........ตําบล.........................อําเภอ.........................จังหวัด...........................(ท่ีตั้งแปลง)  

ขนาดพื้นท่ีเก็บตัวอยาง.....................ไร ชนิดของดิน (ถาทราบไดก็จะดี)...................................................................  

ลักษณะพื้นท่ี..............................................................................................................................(ราบ/ลาดชัน/ภูเขา)  

การระบายน้ํา.............................................................................................................เลว/ปานกลาง/ดี/ดีมากเกินไป  

ประวัติการปลูกพืช (ในปท่ีผานมา)............................................................................................................................  

การใสปุย/ปูน 

     ปุยอินทรีย...............................อัตราท่ีใช................................กก./ตน วัน เดือน ป ท่ีใช...............................      

     ปุยเคมี สูตร.............................อัตราท่ีใช................................กก./ตน วัน เดือน ป ท่ีใช...............................  

                  สูตร.............................อัตราท่ีใช................................กก./ตน วัน เดือน ป ท่ีใช...............................  

                  สูตร.............................อัตราท่ีใช................................กก./ตน วัน เดือน ป ท่ีใช...............................  

     ปูน (ปูนขาว/ปูนมารล..............อัตราท่ีใช...............................กก./ตน วัน เดือน ป ท่ีใช...............................  

ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี).................................................................................................................................................  
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หรือ 990 บาทตอ 10 ไร อยางนี้เปนตน ซ่ึงถาคิดถึงการใสปุยอ่ืน ๆ เชน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม 

ก็จะพบวาเปนการเพิ่มตนทุนอยางมาก ประการท่ีสําคัญอีกอยาง คือ ความไมสมดุลของธาตุอาหารในปาลมน้ํามัน 

หากไมมีการวิเคราะหใบจะไมทราบสัดสวนความตองการธาตุอาหารในแตละธาตุ ซ่ึงหากปาลมน้ํามันไดรับ 

ธาตุอาหารไมสมดุลก็จะมีผลตอการใหผลผลิตเชนเดียวกัน 

 2. การเก็บตัวอยางใบปาลมน้ํามันจากทางท่ี 17 

ในการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารในปาลมน้ํามัน จะยึดถือปริมาณธาตุอาหารในทางใบท่ี 17 

เปนหลัก เนื่องจากเหตุผล ดังนี้ 

1) การวิจัยท่ัวโลกไดยึดทางใบท่ี 17 เปนหลัก และไดมีการศึกษาระดับของปริมาณธาตุอาหาร 

ท่ีเหมาะสมของทางใบดังกลาวไวเปนมาตรฐานแลว  

2) ไดมีการศึกษาในอดีตจนไดขอสรุปแลววาปริมาณธาตุอาหารในทางใบท่ี 17 ของปาลมน้ํามัน 

มีความสัมพันธกับการใหผลผลิตทะลาย 

3) ทางใบท่ี 17 จะเปนทางใบท่ีอยูบริเวณกลางทรงพุมซ่ึงไมออนหรือแกเกินไป ซ่ึงมีการศึกษา

พบวา ปริมาณธาตุอาหารในทางใบท่ีมีอายุตางกันจะมีปริมาณธาตุอาหารท่ีตางกัน 

4) ทางใบท่ี 17 สะดวกในการนับทางใบและเก็บตัวอยางใบ 

3. ชวงเวลาการเก็บตัวอยางใบ 

เนื่องจากปริมาณธาตุอาหารในใบมีการเปล่ียนแปลงตลอดป จากผลของสภาพแวดลอมตาง  ๆ 

เชน ปริมาณน้ําฝน ปริมาณปุยท่ีใส ชวงเวลาในการเก็บตัวอยางใบไมควรทําในชวงฤดูแลงหรือฤดูฝน และ

จะตองหลังจากใสปุยอยางนอย 3 เดือน โดยท่ัวไปในภาคใตฝงตะวันตก (สตูล ตรัง กระบ่ี) ควรจะเก็บในชวง

เดือนกุมภาพันธ ถึงมีนาคม ในขณะท่ีภาคใตฝงตะวันออก (สุราษฎรธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช) ควรเก็บ

ในชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ในการเก็บตัวอยางจะตองเก็บในชางเดือนเดียวกันทุก ๆ ป 

4. ข้ันตอนการเก็บตัวอยางใบ 

1) วางแผนผังการเก็บตัวอยางใบ 

รายละเอียด : วาดแผนท่ีแปลงท่ีจะเก็บตัวอยางใบ เพื่อกําหนดจํานวนตนและตําแหนงท่ีจะเก็บตัว

อยาใบ (รายละเอียดในขอ 2)  : ทําเครื่องหมายตนท่ีเก็บตัวอยางใบ (มีคุณสมบัติตามขอ 3) 

2) จํานวนตนท่ีเก็บตัวอยางใบ : ใชตัวอยาง 10-15 ตน ซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ 3 

3) คุณสมบัติของตนท่ีเก็บตัวอยาง 

  เปนตนปาลมท่ีสมบูรณซ่ึงมีผลผลิตทะลายตอเนื่องทุก ๆ ป (ไมเลือกตนท่ีใหทะลายมาก

เกินไป หรือไมมีทะลายเลย)  

  เปนตนปาลมท่ีไมมีอาการผิดปกติ หรือขาดธาตุอาหารอยางรุนแรง 

  เปนตนปาลมท่ีไมอยูใกลถนน ทางน้ํา หรือจอมปลวก 

  เปนตนปาลมท่ีไมอยูขอบสวน หรือใกลตนท่ีตาย 
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4) ข้ันตอนการเก็บตัวอยางใบ 

 

 

 

 

 

 

ดูตนปาลมน้ํามันวามีการเวียนซายหรือเวียนขวา 

เพื่อกําหนดแนวการนับทางใบ จากทางใบท่ี 1  

ไปยังทางใบท่ี 17 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดทางใบท่ี 1 โดยทางใบท่ี 1 ไดแก ใบท่ีออนท่ีสุด

ใบยอยตั้งฉากกับทางใบแลว ทางใบท่ี 1 จะถูกประกบ

ดวยใบท่ี 3 และ 5 ใบลางท่ีอยูระหวางใบท่ี 3 กับ 

ใบท่ี 5 คือใบท่ี 9 ดานลางใบท่ี 9 คือใบท่ี 17 

 

  

ตัดทางใบท่ี 17 ลงมา  ตําแหนงท่ีตัดใบยอยจะอยู

บริเวณกลางทางใบ ซ่ึงสังเกตไดจากดานบนทางใบ 

จะเปล่ียนจากแบนเปนสันเหล่ียม 

 

 

 
 

 

 

ตัดใบยอยขาง 6 ใบเพียงดานเดียว 
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ตัดสวนกลางใบยอย ยาว 6-8 นิ้ว 

 
 

แยกกานใบออกท้ิง 

ดังนั้น 6 ใบยอย จะไดแผนใบ รวม 12 แผนใบ 

หากเก็บตัวอยางใบ 10 ตน จะไดแผนใบตัวอยาง 

รวม 10x12 = 120 แผนใบ 

** จํานวนใบยอยแตละตัวอยางท่ีสงวิเคราะห 

จะตองมากกวา 100 แผนใบ 
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ภาคผนวก 

 

สมุดบันทึกสวนปาลมน้ํามัน 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรปาลมน้ํามัน ป 2565 

 

ชื่อ – สกุล 

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

ท่ีอยู 

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

หมายเลขโทรศัพท 

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

สมุดบันทึกเลมท่ี............แปลงท่ี............  

ชื่อแปลง..................................  

 

 

สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

กรมสงเสริมการเกษตร 

สามารถปรับปรุง เพิ่มเติมสมุดบันทึกไดตามความเหมาะสม 
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1. ประวัติแปลงปลูก 

 

1. ช่ือแปลง.....................................................................................................แปลงท่ี.........................................  

    ท่ีอยู...............................................................................................................................................................  

    ประเภทเอกสารสิทธ์ิ.....................................................................................................................................  

2. ป พ.ศ. ท่ีปลูก......................................................... อายุ............................................................................ป  

    พื้นท่ีปลูก..............................................................ไร จํานวนตน...............................................................ตน  

3. จํานวนตนตาย...........................................ตน จํานวนตนปลูกทดแทน....................................................ตน  

    สาเหตุการตาย..............................................................................................................................................  

4. ช่ือเจาของแปลง..............................................................................................................................................  

    ท่ีอยู...............................................................................................................................................................  

    โทรศัพท/Line ID.........................................................................................................................................  

5. ปจจัยทางส่ิงแวดลอม  มีพื้นท่ีติดภูเขา   มีพื้นท่ีติดแหลงน้ํา 

    มีพื้นท่ีติด HCVs   ไมมีพื้นท่ีติด HCVs 

    มีพันธุพืช/ สัตวหายาก  ไมมีพันธุพืช/ สัตวหายาก 

    มีผลกระทบดานส่ิงแวดลอม  ไมมีผลกระทบดานส่ิงแวดลอม  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ีต้ังแปลงโดยส ◌ังเขป                                     
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2. ขอมูลพ้ืนฐานแปลงปลูก 

1. ชุดดิน ตามแผนท่ีดิน 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. พิกัดภูมิศาสตร (GPS) 

……………………….…………………………………………………………………………… 

3. สภาพพื้นท่ี 

 ท่ีราบ  ท่ีราบลอนคล่ืน  ท่ีลุม    ท่ีลาดชัน.........% 

 อื่น ๆ………………………………………………………………………………… 

4. ลักษณะของเนื้อดิน 

 เหนียว  รวน    ทราย �ลูกรัง 
 รวนปนทราย  อื่น ๆ ……………………………………. 

5.  การเตรียมพื้นท่ีปลูก 

 ไถพรวน  ไถยกรอง  �ทำข้ันบันได (กรณีลาดชัน) 

 ขุดคูยกรอง  อื่น ๆ ………………………………… 

6. การอนุรักษดิน 

  ขั้นบันได  กองทางใบ  ขุดคูยกรอง 

  ทะลายเปลาคลุม อื่น ๆ .........................................................  

7. วิธีการใหน้ํา .............................................................................................................................................  

    แหลงน้ําท่ีใช .............................................................................................................................................  

8. การใชพื้นท่ีกอนปลูกปาลมน้ํามัน ....................................................................................................................  

9. รูปแบบการปลูก 

  ปลูกแบบสามเหล่ียมดานเทา ระยะ.........................เมตร  

  อื่น ๆ .................................................................................  

10. การเก็บเกี่ยว 

  เก็บเกี่ยวเอง 

  จางผูรับเหมา  ช่ือผูรับเหมา ...............................................................  

     โทรศัพท  ........................................................  

     อัตราการจาง  .......................................................................  

  อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................  
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3.ขอมูลดานพันธุปาลมนํ้ามัน 

 

1. ท่ีมาของพันธุ 

  ซ้ือเมล็ดงอกมาเพาะเอง 

   มีการคัดกลากอนปลูก 

   ไมมีการคัดกลากอนปลูก 

  ซ้ือกลาระยะ Pre nursery มาบํารุงรักษาแลวปลูก 

  ซ้ือจากแปลงเพาะกลา 

   ช่ือแปลงเพาะ .................................................... .................................. 

   ช่ือบริษัท .............................................................................................  

 

2. ชนิดของตนพันธุ 

  ลูกผสม เทเนอรา (DXP) 

       ช่ือบริษัทท่ีผลิต .....................................................................................  

  อื่น ๆ (ระบ)ุ ........................................................................................................ 

 ไมแนใจ 

 

3. อายุตนกลาท่ีใชปลูก ...............................................................................เดือน  
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4. ขอมูลการจําหนายผลผลิต 

 

ว/ด/ป น้ําหนัก 

(กก.) 

ราคา 

(บาท/กก.) 

รวมเงิน 

(บาท) 

คาเก็บเกี่ยว 

(บาท) 

รายไดสุทธิ 

(บาท) 

ช่ือสถานท่ี

จําหนาย 

ลงช่ือผูรับจาง

เก็บเกี่ยว 
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5. สรุปขอมูลการใหผลผลิต 

 

 

เดือน 

ปริมาณ (กก.) 

ป ................ ป ................ ป ................. ป ................. ป ................. 

มกราคม      

กุมภาพันธ      

มีนาคม      

เมษายน      

พฤษภาคม      

มิถุนายน      

กรกฎาคม      

สิงหาคม      

กันยายน      

ตุลาคม      

พฤศจิกายน      

ธันวาคม      

รวมท้ังหมด      

จํานวนไร      

ผลผลิตเฉลี่ย/ไร      
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6. ขอมูลการใชปุย/ สารบํารุงดิน และคาจาง 

 

ว/ด/ป ชนิดปุย/ 

สารบํารุงดินอื่น  ๆ

อัตราท่ีใช 

(กก./ตน) 

จํานวน

กระสอบ 

ราคา/หนวย รวมเงิน 

(บาท) 

ลงชื่อ 

ผูรับจาง 

หมายเหตุ 
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7. ประวัติการใชปุย 

ป พ.ศ. ....................... 

 

ที ่

 

ปุยเคมีสูตร 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3  

รวม วัน/เดือน ปริมาณ 

(กก./ตน) 

วัน/เดือน ปริมาณ 

(กก./ตน) 

วัน/เดือน ปริมาณ 

(กก./ตน) 

1         

2         

3         

4         

5         

 ปุยอินทรีย        

 ปุยหมัก        

 โดโลไมท        

 อื่น ๆ ......................        

 

ป พ.ศ. ....................... 

 

 

ที ่

 

ปุยเคมีสูตร 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3  

รวม วัน/เดือน ปริมาณ 

(กก./ตน) 

วัน/เดือน ปริมาณ 

(กก./ตน) 

วัน/เดือน ปริมาณ 

(กก./ตน) 

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 
อัตรา 

(กก./ตน/ป) 

อัตราการใส (กก./ตน)  
หมายเหตุ 

คร้ังท่ี 1 คร่ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

ไนโตรเจน 21-0-0     

 46-0-0     

ฟอสฟอรัส 18-46-0     

0-3-0     

โพแทสเซียม 0-0-60     

     

แมกนีเซียม      

แคลเซียม (%)      

กํามะถัน (%)      

โบรอน (ppm)      
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9. ขอมูลการใชสารเคมี/ สารชีวภัณฑ กําจัดศัตรูพืช (แมลง/ โรค/ วัชพืช) และคาจาง 

 

ว/ด/ป ชนิดศัตรูพืช 

(แมลง/โรค/วัชพืช) 

ชื่อสารเคม/ี 

สารชีวภัณฑ 

อัตราท่ีใช 

(ปริมาณ/พ้ืนท่ี) 

ราคา 

(บ./หนวย) 

คาจาง 

(บ./หนวย) 

รวมเงิน 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. การปลูกพืชท่ีเปนประโยชนตอศัตรูธรรมชาติของศัตรูปาลมนํ้ามัน  

 

ว/ด/ป พืชท่ีปลูก บริเวณแปลงท่ีปลูก  หมายเหตุ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2. การใชวิธีชีวกลในการปองกันกําจัดศัตรูปาลมนํ้ามัน  

ว/ด/ป ชนิด 

ของจุลินทรีย 

จํานวนจุด

ท่ีวาง 

ราคา 

(หนวย) 

คาจาง 

(บ./หนวย) 

รวมเงิน ลงชื่อผู

รับจาง 

หมายเหตุ 
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12. สรุปตนทุนและผลตอบแทนการผลิต 
รายการรายรับ-รายจาย บาท/แปลง 

ป ................. ป ................. ป ................. 

1. รายรับรวมท้ังหมด    

2. ผลผลิต (กิโลกรัม/แปลง)    

3. ราคาเฉล่ีย    

4. ตนทุนผันแปร    

 

 

4.1 คาปจจัยการผลิต 

รวม......................บาท 

1) คาปุยเคม ี    

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) คาน้ํามันเช้ือเพลิง    

2) คาขนสงทะลายปาลม    

3) คาวิเคราะหใบ    

4)    

5)    

6)    

5. ตนทุนการผลิตรวมท้ังหมด (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)    
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13. ประวัติการฝกอบรม 

 

ว/ด/ป เรื่อง สถานที่ วิทยากร 
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14. แบบประเมินสวนปาลมนํ้ามัน  

 

ตัวแปร 

 

วันท่ีประเมิน ........................... วันท่ีประเมิน ................................ 

จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 Mode จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 Mode 

การเก็บเกี่ยว การตัดปาลม             

การเก็บลูกรวง             

การเก็บทะลาย             

 

 

การดูแล 

การตัดแตงทางใบ             

สภาพพื้นท่ีสวน             

การอนุรักษดิน             

การจัดวางทางใบ             

สภาพรอบโคน             

 

 

 

สภาพ 

พื้นท่ีสวน 

 

เสนทางการเก็บเกี่ยว             

การระบายน้ํา             

การชะลางพังทะลาย             

ถนน             

การจัดทําข้ันบันได             

แนวกันชน             

พืชตระกูลถ่ัวคลุมดิน             

 

 

ศัตรูพืช/โรค/

แมลง 

กาโนเดอรมา             

การทําลายของหนู             

การทําลายใบของแมลง             

การระบาดของโรค             

การกําจัดศัตรูพืช IPM             

 

การใสปุย 

ปริมาณปุยท่ีใช             

วิธีการใสปุย             

ชนิดปุยท่ีใช             

การใชอินทรียวัตถุ             

การเก็บตัวอยางใบ             

การปลูกทดแทน             

อารอนุรักษสภาพแวดลอม             

ขอแนะนําเรงดวน ........................................................................ ผลการประเมินโดยรวม (1-5 คะแนน)  

.....................................................................................................  1 = ต่ํามาก  2 = ต่ํา  

.....................................................................................................  3 = ปานกลาง  4 = ด ี  

             5 = ดีมาก 
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15.ประวัติการเขาเย่ียมแปลง  
 

ว/ด/ป รายละเอียด/ ความคิดเห็น ลายมือชื่อผูตรวจเยี่ยม 
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9. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

9.2 กิจกรรมสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร “มะพราวเพ่ือความย่ังยืน”  

(จังหวัดพังงา) 

1. ความเชื่อมโยง 

  1.1 ยุทธศาสตรชาติ  ดานการสสรางความสามารถในการแขงขัน  

  1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็น  การเกษตร  

  1.3 แผนปฏิรูปประเทศ  -  

  1.4 แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา                                                            
 

2. หลักการและเหตุผล  

มะพราวเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญตอชีวิตและความเปนอยูของประชากรโลก เปนพืชยืนตนท่ีมีอายุ

นานนับรอยป หรือเปนพืชบรรพบุรุษท่ีเปนมรดกท้ังตนมะพราวและพื้นท่ีท่ีสงตอรุนสูรุน จนไดรับการขนาน

นามวา พืชแหงชีวิต (Tree for life) เปนพืชสารพัดประโยชนจากทุกสวนของตน เปนท่ีมาของปจจัยส่ี ไดแก 

อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และท่ีอยูอาศัยมาตั้งแตโบราณ ประโยชนของมะพราวจากสวนตางๆ เชน 

ยอดออนใชเปนอาหาร จั่นมีน้ําหวานทําน้ําตาล หมักทําเหลาและน้ําสม ผลออนทานสด เนื้อมะพราวจากผล

แกใชปรุงอาหารและขนม และสกัดน้ํามัน กากท่ีเหลือเล้ียงสัตว เสนใยจากเปลือกมะพราวทําเชือก วัสดุทํา

เบาะละท่ีนอน ขุยมะพราวทําวัสดุเพาะชํา กะลาทําภาชนะ เครื่องดนตรี ทําเช้ือเพลิง และถานกํามะถันต             

(มีคุณสมบัติในการดูดซับสูง) ใบใชมุงหลังคา เครื่องจักสาน ลําตนใชในการกอสรางเครื่องเรือน รากใชทํายา     

สียอมผา อยางไรก็ตาม มะพราวโดยท่ัวไปก็เพื่อนําเอาเนื้อประกอบอาหารและสกัดน้ํามัน 

แหลงปลูกมะพราวท่ีสําคัญของโลก คือ บริเวณกลุมประเทศสมาชิกเอเชียและแปซิฟก ( APPC) มีเนื้อ

ท่ีปลูกมากกวารอยละ 80 ของเนื้อท่ีปลูกของโลก ประเทศผูผลิตสําคัญ ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส อินเดีย     

ศรีลังกา  บราซิล ปาปวนิวกินี เม็กซิโก และเวียดนาม โยประเทศไทยผลิตมะพราวเปนอันดับ 9 ปจจุบัน

ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกมะพราว 0.848 ลานไร ผลผลิตรวม 0.818 ลานตัน ผลผลิตเฉล่ีย 1,044 กิโลกรัม/ไร  

โดยพื้นท่ีปลูกสวนใหญอยูทางภาคใต ซ่ึงการผลิตมะพราวของไทยท่ีผานมาไดประสบกับปญหาสําคัญ ไดแก 

พื้นท่ีปลูกลดลงเนื่องจากไปปลูกพืชอ่ืนซ่ึงใหผลตอบแทนสูง ตนมะพราวมีอายุมากและเส่ือมโทรมขาดการ

บํารุงรักษา รวมท้ังเกิดการระบาดทําลายของศัตรูมะพราว คือ แมลงดําหนามและหนอนหัวดํา และมีมะพราว

ราคาถูกท่ีนําเขามาทดแทนมะพราวผลภายในประเทศ ปจจุบันการผลิตมะพราวของไทยไดปรับตัวเขาสูภาวะ

ปกติ มีราคาเพิ่มข้ึนลงในแตละป ราคามะพราวขยับตัวข้ึนอยูท่ีประมาณผลละ 10-15 บาท สําหรับมะพราว

น้ําหอม มีปญหาเรื่องราคาท่ีไมคงท่ี และการสงออกตางประเทศท่ีตองไดมาตรฐานการสงออก 

จากสถานการณการผลิตมะพราวของประเทศไทยดังกลาวขางตน เกษตรกรมีความจําเปนจะตอง

พัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และการบริหารจัดการโดยกระบวนการกลุม การ 
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เช่ือมโยงเครือขายเพื่อใหเกษตรกรผูผลิตมะพราวเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ลดการเส่ียงของความผัน

ผวนดานราคา และสรางความยั่งยืน ประกอบกับปจจุบันรัฐบาลใหความสําคัญกับการสงเสริมพัฒนาและ

แกไขปญหาการผลิตมะพราว ท้ังระยะเรงดวน และระยะยาว โดยมีคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช

กํากับดูแล และใหความเห็นชอบ  “ยุทธศาสตรมะพราวเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2579 ” ดังนี้ กรม

สงเสริมการเกษตรจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราวเพื่อความยั่งยืน ป 2565 

เพื่อใหการพัฒนาการผลิตมะพราวของประเทศไทยมีความสอดคลองและเกิดประโยชนตอเกษตรกรรวมท้ัง

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับมะพราว เพราะประเทศไทยเปนพื้นท่ีท่ีมีแหลงปลูกมะพราวเปนพืชเศรษฐกิจและ

ปริมาณผลผลิตท่ีออกสูตลาดจํานวนมาก 
 

3.วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อสงเสริมและถายทอดความรูท่ีถูกตองและเหมาะสม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

มะพราวใหแกเกษตรกร รวมท้ังสนับสนุนใหเกษตรกรนําความรูไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพมะพราวใหเปน

สินคาท่ีมีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของประเทศ 

 3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราวใหมีปริมาณเหมาะสมเพียงพอกับความตองการของ

ผูบริโภค 

 3.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะพราว ลดความเส่ียงและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน  

 3.4 เพื่อสรางทางเลือกในการพัฒนาการผลิตมะพราวตามความตองการของแหลงผลิตอยางแทจริง  

4. เปาหมายการดําเนินโครงการ 

เกษตรกรผูปลูกมะพราวในพื้นท่ี อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา จํานวน 25 ราย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พื้นท่ีท่ีมีการปลูกมะพราวซ่ึงรวมถึงมะพราวน้ําหอม อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา 

6. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 6.1 กิจกรรมสรางการรับรูและความเขาใจและสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูผลิตมะพราว  

งบประมาณ 10,000 บาท 

   1) ประชุมช้ีแจง สรางความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดการดําเนินงานโครงการ รวมกลุมเกษตรกรท่ีมี

ความสนใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราว โดยคัดเลือกเกษตรผูปลูกมะพราวท่ีมีความสนใจ ตั้งใจ

เสียสละเขารวมโครงการ ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอกําหนด และคําแนะนําของเจาหนาท่ีตลอดระยะเวลา

โครงการโดยรวมกลุมเกษตรกร กลุมละ 25 ราย ในพื้นท่ีอําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา 
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   2) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูของกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ผานกระบวนการเรียนรูแบบมีสวน

รวมเพื่อพัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกรทางดานการผลิต การแปรรูป การตลาด และการรวมกลุม 

จํานวน 2 ครั้ง 

    ครั้งท่ี 1 วิเคราะหสภาพพื้นท่ี  และสภาพการตลาดของกลุมท้ังดานท่ีเปนจุดแข็ง (เพื่อการพัฒนา

ใหดียิ่งข้ึนตอไป) และดานท่ีเปนจุดออน (เพื่อแกไขปญหา) และระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดแนวทางในการ

พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 

    ครั้งท่ี 2 ถายทอดความรูตามประเด็นท่ีไดจากการวิเคราะหสภาพการปลูกมะพราวของกลุม เพื่อ

นําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เชน การจัดระบบการผลิต เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต เปนตน 

  6.2 กิจกรรมการพัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกรเก่ียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

มะพราว 

   1) อบรมเกษตรกรผูปลูกมะพราว เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราวและการบริหารจัดการ

มะพราว โดยหลักสูตรมุงเนนการผลิต แปรรูป และการตลาด และ “การสงเสริมและพัฒนาพันธมะพราว ” เพื่อ

พัฒนาความรูเกษตรกรในการผลิตพันธุดีไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยหลักสูตรมุงเนนการผลิตตนพันธุ

มะพราวทองถ่ินพันธุดี โดยจัดอบรมดวยการฝกปฏิบัติจริง โดยกลุมเกษตรกร กลุมละ 25 ราย ในพื้นท่ี อําเภอ    

ตะก่ัวปา จังหวัดพังงา และศึกษาดูงานแปลงมะพราวท่ีประสบผลสําเร็จในพื้นท่ี จํานวน 1 ครั้ง 

   2) จัดทําแปลงเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ คัดเลือก

เกษตรกรท่ีมีความสนใจในการทําแปลงเรียนรู และเปนผูนําท่ีมีความสามารถในการถายทอดความรู และคัดเลือก

พื้นท่ีปลูกมะพราวท่ีมีศักยภาพ เชน พื้นท่ีซ่ึงเคยเปนจุดเรียนรูดูงาน มีสภาพพื้นท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาการผลิต

มะพราว การคมนาคมสะดวก ฯลฯ โดยมีพื้นท่ี 3 ไร เพื่อจัดทําแปลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยรัฐ

สนับสนุนปจจัยการผลิต เชนพันธุมะพราวพันธุดี ปุยอินทรีย พืชรวมยืนตน ระบบน้ํา และอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปน

เหมาะสม รวมท้ังวัสดุแปรรูปผลผลิตมะพราวหรือพัฒนาคุณภาพมะพราว 

  6 .3 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา  

       - ประเมินศักยภาพการดําเนินกิจกรรมในแตละข้ันตอน ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ให

คําแนะนําปรึกษาเจาหนาท่ีและเกษตรกร และสรุปผลเพื่อปรับปรุงโครงการในอนาคตตอไป 
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7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2564 ป 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย.

 6
4 

ธ.
ค.

 6
4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.
พ.

 6
5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย

. 6
5 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย.

 6
5 

ก.
ค.

 6
5 

ส.
ค.

 6
5 

ก.
ย.

 6
5 

1. กิจกรรมสรางการรับรูและความเขาใจและสงเสริม

การรวมกลุมเกษตรกรผูผลิตมะพราว 

            

2. กิจกรรมการพัฒนาความรูและศักยภาพของ

เกษตรกรเก่ียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราว 

    2.1 อบรมเกษตรกรเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตมะพราว และศึกษาดูงานแปลงมะพราวท่ี

ประสบผลสําเร็จ 

    2.2 จัดทําแปลงเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

            

3. ติดตามและประเมินผล             

8. ตัวชี้วัดโครงการ (ระบุตัวชี้วัดใหชัดเจน) 

   - เชิงปริมาณ 

  เกษตรกรผูปลูกมะพราว จํานวน 25 ราย ไดรับการถายทอดความรูในเรื่องดารเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตมะพราว 

    - เชิงคุณภาพ   

     เกษตรกรผูปลูกมะพราว จํานวน 25 ราย สามารถนําความรูท่ีไดไปปฏิบัติไมนอยกวา รอยละ 60 

9. ผลผลิต ผลลัพธ 

 ผลผลิต (Output) เกษตรกรผูปลูกมะพราว จํานวน 25 ราย ไดรับการถายทอดความรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตมะพราว 

 ผลลัพธ (Outcome) เกษตรกรผูปลูกมะพราวไมนอยกวารอยละ 60 สามารถนําความรูท่ีไดรับไป

ปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราว 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
        เกษตรกร ผูปลูกมะพราว  จํานวน 25 ราย ไดรับการสงเสริมและถายทอดความรูท่ีถูกตองและ

เหมาะสม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราวใหแกเกษตรกร รวมท้ังสนับสนุนใหเกษตรกรนําความรู

ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพมะพราวใหเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของประเทศ 

และไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถในการผลิตมะพราวเพื่อการคา รวมท้ังมีการพัฒนาคุณภาพ

ผลผลิตมะพราว ลดความเส่ียงและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนสรางเลือกในการพัฒนาการ

ผลิตมะพราวตามความตองการของแหลงผลิตอยางแทจริง 

11. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ  

 สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต โทรศัพท/โทรสาร 0 7648 1466  

  1. ช่ือ นางสาววิไลวรรณ  สีนา 

ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 

โทรศัพท 0-7648-1466  

 2. ช่ือ นายนพดล  ภักด ี

     ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 โทรศัพท 08-8046-7036  

 E-mail : phangnga@doae.go.th 
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10. โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น 

กิจกรรมสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น 

(จังหวัดพังงา) 
 

1. ความเชื่อมโยง 

      1.1 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

          ประเด็นยุทธศาสตร : โครงสรางพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 

         ประเด็นยุทธศาสตรยอย : เพิ่มพื้นท่ีและเมืองเศรษฐกิจ 

    1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : สินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ินมีมูลคาเพิ่ม 

    1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) : ยุทธศาสตรท่ี 3 การ

สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และแขงขันไดอยางยั่งยืน มีแนวทางการพัฒนา คือ การสรางและถายทอดองค

ความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ินดานการเกษตรแบบมีสวนรวม 

   1.4 แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานเศรษฐกิจ 

     1.5 นโยบายรัฐบาล : พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภาเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 

2562 ขอ 7 การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก สงเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑชุมชน โดยการสราง

มูลคาเพิ่มธุรกิจชุมชนผานอัตลักษณของพื้นท่ี สงเสริมใหสามารถใชประโยชนและตอยอดจากส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรภูมิ

ปญญา วัฒนธรรม และทรัพยากรในพื้นท่ี 

    1.6 นโยบายเรงดวน : ขอ 4 การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยตอยอดภูมิ

ปญญาและความรูของปราชญชาวบานในการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป 

    1.7 แผนยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) : กรมสงเสริมการเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดย

ดําเนินการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการผลิตทางการเกษตร รวมท้ังอนุรักษพันธุพืชพื้นถ่ิน และฟนฟูวิถี

ชีวิตท่ีเปนเอกลักษณของชุมชน 

 

2. หลักการเหตุผล  

  เปนท่ีทราบกันดีวาสินคาเกษตรในกลุมไมผล ซ่ึงเปนพืชสวนท่ีสรางมูลคาใหประเทศไทยไดมาก โดย

ผลไมในกลุมเศรษฐกิจหลักท่ีมีการสงออกมากท่ีสุด คือ ทุเรียน (คิดเปนรอยละ 46.06) รองลงมาไดแก ลําไย (คิด

เปนรอยละ 37.49) มังคุด (คิดเปนรอยละ 9.50) มะมวง (คิดเปนรอยละ 5.27) เงาะ (คิดเปนรอยละ 0.72) ล้ินจี่ 

(คิดเปนรอยละ 0.45) และลองกอง (คิดเปนรอยละ 0.06) ในขณะท่ีผลไมพื้นถ่ินซ่ึงเปนผลไมในกลุมรอง 
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ก็ความสําคัญทางเศรษฐกิจและไดรับความนิยมสูงไมแพกัน ซ่ึงจะเห็นไดจากมูลคาการซ้ือขายในประเทศสูง  

มีตลาดเฉพาะ กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดสงเสริมใหนักวิชาการและเกษตรกรคัดเลือกพืชในพื้นท่ีข้ึนมาเปน

ผลไมอัตลักษณ เพื่อพัฒนาความรูท้ังดานการผลิต การตลาด และสงเสริมใหเปนผลไมอัตลักษณประจําถ่ินตั้งแต 

ป 2562 เชน สมโอปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สละปาบอน อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 

ทุเรียนชะนีเกาะชาง อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด มะมวงแปดริ้ว อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนตน  

ซ่ึงจัดเปนสินคาสรางช่ือและมีมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย มีความพยายามจากทุกภาคสวนใน

การรวมกันพัฒนา ไมผล ในทุกมิติ เพื่อสอดรับกับกระแสสังคมยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู

ตลอดเวลา ทําใหเกษตรกรผูปลูกไมผลบางคน หรือบางกลุมมีความพยายามท่ีจะคนหาวิธีการหรือรูปแบบตางๆ 

ท่ีจะนํามาใช เนนใหมีการพัฒนาดานตางๆ โดยการสนับสนุนใหมีการทํางานวิจัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ใหมๆ ท่ีกําลังจะตอบโจทยการทําเกษตรเชิงรุกมากข้ึน ซ่ึงสามารถนํางานวิจัยตางๆ ดังกลาวมาประยุกตใชกับ

การพัฒนาคุณภาพสินคา ไมผลอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีกําลังจะเขาสูกระบวนการพัฒนาตอไปได  

นอกจากจะมีศักยภาพการผลิตและการตลาดท่ีสูงแลว ก็ยังมีความสัมพันธในดานการเจริญเติบโต การใช

ประโยชน ตลอดจนกระแสความนิยมของผูบริโภค ไมวาจะเปนการจัดแสดงสินคาเพื่อสงเสริมการจําหนายของ

กลุมเกษตร ตลอดจนการเผยแพรความรูในงานพืชสวนก็มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

 ในปงบประมาณ 2565 กรมสงเสริมการเกษตรตระหนักถึงความสําคัญมุงเนนการพัฒนา การเกษตร 

เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีอัตลักษณเฉพาะถ่ิน ซ่ึงมีเรื่องราวแหลงกําเนิดสินคา (story) ท่ีทําใหสินคามีความ

แตกตางจากสินคาท่ีผลิตจากแหลงอ่ืนๆ มีความโดดเดน มีศักยภาพ และมีคุณคาทางเศรษฐกิจ สามารถสราง

มูลคาและนําไปสงเสริมใหเกษตรกร เพื่อสรางอาชีพและรายได โดยสงเสริมใหเกษตรกรใชเทคโนโลยีและภูมิ

ปญญาทองถ่ินในการพัฒนาการผลิต และเพิ่มมูลคาผลผลิต ตลอดจนการแปรรูป เปนผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย 

สามารถพัฒนายกระดับเพื่อเขาสูการรับรองมาตรฐานส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร ( GI : Geographical Indications) 

ตอไป โดยกําหนดขอบเขตการดําเนินงานออกมาใน 2 ลักษณะ คือ            

  (1) เปนการทํางานในภาพรวม มุงเนนใหนักวิชาการ และเกษตรกร ไดศึกษาเรียนรู สังเกต สํารวจ

ขอมูลในพื้นท่ีรวมกันอยางเปนระบบ เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนสินคาอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ีเปนแหลงผลิตสําคัญของไมผล ไดแก ภาคตะวันออก (9 จังหวัด) ภาคเหนือ (17 จังหวัด) 

และภาคใต (14 จังหวัด) รวม 40 จังหวัด  

  (2) เปนการทํางานแบบเฉพาะเจาะจง มุงเนนใหนักวิชาการ และเกษตรกรไดรวมกันปฏิบัติงานใหเปน

รูปธรรมท่ีชัดเจน โดยสวนกลางไดพิจารณาคัดกรองพื้นท่ีดําเนินการไวเรียบรอยแลว เพื่อจะไดดําเนินการสงเสริม

สินคาเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ินไดอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงพื้นท่ีดังกลาวลวน เปนพื้นท่ีท่ีมี ฐาน 

การผลิตพืชอัตลักษณ ท้ังนี้ เพื่อใหเปนตนแบบการขยายผลในอนาคตตอไป 
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3. วัตถุประสงค 

     3.1 เพื่อสรางอาชีพและรายไดจากสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ินแกเกษตรกร/กลุมเกษตรกร 

     3.2 เพื่อสงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ินและพัฒนาชองทางการตลาด  

     3.3 เพื่อพัฒนาความรูและเพิ่มศักยภาพกระบวนการทํางานในพื้นท่ีสําหรับการพัฒนาสินคาไมผล

ตามอัตลักษณและภูมิปญญาท่ีเหมาะสมใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน แขงขันทางการตลาดได 

      3.4 เพื่อสงเสริมภาพลักษณสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ินสูผูบริโภคใหมีความรูความเขาใจถึงถ่ินกําเนิด 

เกิดการสรางมูลคาเพิ่มดวยมาตรฐานการรับรอง GI 

 

4. เปาหมายการดําเนินโครงการ 

4.1 เปาหมาย เกษตรกรูปลูกทุเรียนสาลิกา จํานวน 50 ราย  

     (อ.กะปง จํานวน 25 ราย และอ.ตะก่ัวปา จํานวน 25 ราย) 

4.2 พ้ืนท่ีดําเนินการ  : อ.กะปง และ อ.ตะก่ัวปา จ.พังงา 

จากสถานการณการแพรระบาดของ โรค  Covid – 19 ตั้งแต ชวงปลาย พ.ศ. 2562 จนถึง

ปจจุบัน ซ่ึงเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและรุนแรงจนแพรกระจายไปในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก ผูคนเจ็บปวยและลม

ตายจํานวนมาก จึงจําเปนตองปองกันตนเองเพื่อใหมีชีวิตรอดดวยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดํารงชีวิตใหม 

(new normal)  ดังนั้น การจัดกิจกรรมและวิธีการดําเนินงานในป พ.ศ. 2565 ในบางกิจกรรมจําเปนตอง

ดําเนินการในรูปแบบ New normal ท้ังนี้ หากกิจกรรมใดตองดําเนินการจัดในรูปแบบ New normal ซ่ึง

อาจทําใหระยะเวลาดําเนินการ และสถานท่ีจัดเปล่ียนไปจากเดิม ขอใหแจงกรมสงเสริมการเกษตรทราบ

ลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนการจัดกิจกรรมนั้นๆ เพื่อท่ีกรมสงเสริมการเกษตรจะไดทราบสถานการณ  

การทํางาน และจะไดรวบรวมขอมูล เพื่อประเมินผลการทํางานไดตอไป  
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5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

   5.1 พัฒนาเกษตรกรผลิตไมผลอัตลักษณพ้ืนถิ่นท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีสูมาตรฐานเพ่ือการรับรองสินคา GI 

         5.1.1 จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาไมผลอัตลักษณพ้ืนถิ่น  ดําเนินการโดยสํานักงาน

เกษตรจังหวัด 

        วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้

1) รับสมัครเกษตรกรผูปลูกทุเรียนสาลิกา จํานวน 50 ราย (อ.กะปง จํานวน 25 ราย  

และอ.ตะก่ัวปา จํานวน 25 ราย) 

2) จัดทําทะเบียนเกษตรกรรายบุคคล และแบบประเมินผลกอน – หลังเขารวมโครงการ  

ตามแบบฟอรมท่ีไดจากการพิจารณารวมกันจากการประชุมคณะทํางาน Core Team  

3) ดําเนินการจัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีท่ีจําเปนและเหมาะสม ( Impact point) ท่ีนําไปสู

ความสําเร็จของโครงการ จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน คาใชจายในการดําเนินการ 300 บาท/ราย/วัน  

ท้ังนี้ ควรดําเนินการให แลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 อยางนอยรอยละ 60 ของเปาหมายเกษตรกรท่ีไดรับ 

และเสร็จส้ินภายในไตรมาสท่ี 2 

 4) รูปแบบการดําเนินการจัดอบรมใหประเมินจากสถานการณตามขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนใน

ขณะนั้น ซ่ึงสามารถดําเนินการในรูปแบบปกติ หรือรูปแบบ New Normal ก็ไดตามดุลยพินิจและความ

เหมาะสมของสถานการณนั้น ๆ กรณีจัดในรูปแบบ New Normal สามารถถายทอดความรูผานแอพพลิเคช่ัน 

Zoom Google Meet หรือแอพพลิเคช่ันอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม หรือหากมีการศึกษาดูงานสามารถ

ถายทอดสดเพื่อใหเห็นสภาพพื้นท่ีจริงในการเรียนรู โดยส่ือใหเห็นถึงการเรียนรูและประโยชนท่ีบุคคล

เปาหมายจะไดรับ ยกตัวอยางเชน การมีสถานีเรียนรู การสาธิตวิธีการจัดการในสวน การใชส่ือการเรียนรู

ออนไลน หรืออ่ืนๆ  

5) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ e- project และบันทึกลงในแบบ กสก. ทันทีท่ีดําเนินการ

อบรมเสร็จเรียบรอยแลวโดยรายงานท้ังผลปริมาณงาน-การใชเงิน ภายในไตรมาสท่ี 3 และสรุปผลการ

ดําเนินงานผานคณะทํางาน Core Team ในแตละเขตท่ีรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 5.1.1 คือ 

1) ขอมูลทะเบียนเกษตรกรรายบุคคล และ แบบประเมินผลกอน-หลัง ( 50 ราย) 

2) เน้ือหาหลักสูตรในการอบรมจากการนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติในแปลงปลูกของตนเอง  

3) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ e-project และแบบ กสก. ภายในไตรมาสท่ี 3  

(สํานักงานเกษตรจังหวัดดําเนินการ)  
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 5. 1.2 จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตไมผลท่ีมีอัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด 

        วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้

      1) คัดเลือกพื้นท่ีท่ีจะจัดทําแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน ( Precision 

Farm) โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้ 

                     1.1) เปนสถานท่ีของสมาชิกผูท่ีเขารวมโครงการท่ีมีความพรอมในการพัฒนาแปลงการผลิต

ไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน เกิดเปนแปลงเกษตรอัจฉริยะ (Precision Farm) สามารถเปนสถานท่ีศึกษาดู

งานเพื่อขยายผลสูแปลงสมาชิกผูเขารวมโครงการคนอ่ืน ๆ ได ภายในจังหวัดหรือจังหวัดอ่ืน ๆ 

                    1.2) เปนพื้นท่ีปลูกไมผลอัตลักษณพื้นท่ีตามท่ีไดกําหนดไว มผีลผลิตตอเนื่องกันไมต่ํากวา  

2 ฤดูกาลผลิต 

                    1.3) ควรมีแหลงน้ําตามธรรมชาติ หรือมีระบบการใหน้ําท่ีเพียงพอสําหรับใชในการผลิตไมผล 

ท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีตลอดฤดูกาลผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังออกดอก ติดผล จนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต 

                    1.4) เปนแปลงท่ีอาจอยูติดถนน หรือพื้นท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวก ผูคนผานไปมาสามารถ

มองเห็นได  

  1.5) เกษตรกรเจาของพื้นท่ีมีความพรอม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเปนวิทยากร

อบรมไดเปนอยางดีแล ะหรือ/ ขยายผลความสําเร็จตอไปยังเกษตรกรรายอ่ืนในพื้นท่ีใกลเคียงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

           1.6) เกษตรกรเจาของพื้นท่ีมีความสมัครใจท่ีจะเขารวมโครงการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข

ขอกําหนดในการดําเนินการ ตลอดจนคําแนะนําของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ี 

                 2) ดําเนินการจัดทําแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน ดังนี ้

                      2.1) จัดทําแปลงเรียนรูอยางนอย 2 ไร เพื่อใชเปนจุดสาธิตและถายทอดความรูใหกับสมาชิกใน

พื้นท่ี โดยรัฐสนับสนุนคาใชจายแปลงละ 50,000 บาท เปนคาใชจายสําหรับจัดทําปายแปลงเรียนรู คา

วัสดุอุปกรณ ทางการเกษตร (ปุยคอก/ปุยอินทรีย/ปุยเคมี สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ฮอรโมน ถุงหอ ฯลฯ)  

คาจัดทําระบบน้ํา คาตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง คาวิเคราะหธาตุอาหารในดินและใบพืช คาวัสดุสํานักงาน

หรืออ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเปน โดยวัสดุอุปกรณตองไมใชพัสดุครุภัณฑ 

            2.2) จัดทําปายแปลงเรียนรู ขนาด 1 เมตร  x 1.5 เมตร ปรากฏรายละเอียด 

ประกอบดวย ช่ือเจาของสวน ท่ีตั้งสวน และช่ือแปลงเรียนรู การผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน ชนิดใด 

เชน แปลงเรียนรู การ ผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน (.............) จังหวัด.......................... รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ 1  

 3) จัดทําขอมูลแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน ตามแบบใน เอกสารแนบ 2  

โดยเสนอสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ เปนผูรวบรวมขอมูลจัดทําเปน

ทําเนียบแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐานประจําภาคของตนเอง จํานวน 1 เลม  
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     4) สรุปผลการดําเนินงานโดยรายงานผานคณะทํางาน Core Team ในแตละเขตท่ีรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

         

  5.1.3 พัฒนาสินคาไมผลอัตลักษณสูกระบวนการรับรองสินคา GI และตรวจสอบยอนกลับได 

ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด 

                   วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้

       1) จังหวัดดําเนินการพัฒนาสินคาไมผลอัตลักษณท่ีไดรวมกันวิเคราะหและไดกําหนดชนิดสินคา

ไมผลของแตละจังหวัดในภาคของตนเองท่ีตองการพัฒนาจังหวัดละ 1 ชนิดสินคา ซ่ึงเปนกลุมเกษตรกรท่ีผลิต 

ไมผลชนิดเดียวกัน อาจจะเปนชนิดไมผลเดิมท่ีไดดําเนินการแลวในป 2562 – 2564 หรือชนิดไมผลใหมท่ีไดพิจารณา

รวมกันแลววามีศักยภาพและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีไดเปนอยางดี สงผลทําใหบรรลุตามวัตถุประสงค

ของโครงการได 

       2) นําสินคาไมผลท่ีไดกําหนดเปาหมายไวในคณะทํางาน Core Team ดําเนินการเขาสู

กระบวนการขอข้ึนทะเบียนส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร (GI) พรอมท้ัง จัดทํา การรับรองคุณภาพ เชน ระบบการ

รับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบยอนกลับไดโดยสติ๊กเกอร QR Code ติดบนผลผลิตหรือจัดทําบรรจุภัณฑท่ี

ระบุแหลงผลิตชัดเจน ฯลฯ จังหวัดละ 1 สินคา 

       3) กรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการจังหวัดละ 30,000 บาท เพื่อเปนการ

พัฒนาสินคาไมผลท่ีเปนอัตลักษณท่ีเหมาะสมกับศักยภาพพื้นท่ีท่ีไดกําหนดเปาหมายไวในคณะทํางาน Core 

Team ใหเขาสูกระบวนการรับรองสินคา GI ไดแก คาจัดเก็บขอมูลเกษตรกรในการบันทึกจัดทําขอมูลเกษตรกร

เพื่อการรับรองคุณภาพ สามารถตรวจสอบยอนกลับได คาการจัดทําขอมูลเพื่อจัดเตรียมคําขอข้ึนทะเบียน 

คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจัดประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของตาง ๆ คาติดตามในพื้นท่ีเพื่อสืบคนขอมูล คา

สติ๊กเกอรหรือบรรจุภัณฑท่ีมี QR Code หรือคาบรรจุภัณฑท่ีสามารถตรวจสอบถึงแหลงท่ีมาของสินคาไมผลอัต

ลักษณได หรืออ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเปนเก่ียวกับกระบวนการท่ีนําไปสูการรับรองสินคา GI และตรวจสอบยอนกลับได 

โดยการเบิกจายไมขัดตอระเบียบกระทรวงการคลังท่ีกําหนดไว อนึ่ง จังหวัดสามารถบริหารจัดการงบประมาณใน

กิจกรรมนี้ไดตามความเหมาะสมเพื่อใหกิจกรรมการพัฒนาไมผลท่ีคัดเลือกมาไดบรรลุถึงกระบวนการรับรองสินคา 

GI ตอไป 

      4) รายงานผลการดําเนินงานผานคณะทํางาน Core Team 

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 5.1.2 คือ 

1) แปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน พ้ืนท่ีอยางนอย 2 ไร  

2) ขอมูลแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน จังหวัดละ 1 แปลง เสนอ

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรในแตละเขตท่ีรับผิดชอบรวบรวม  

(สํานักงานเกษตรจังหวัด)  
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5.2 พัฒนาการสรางมูลคาเพ่ิม การตลาด การประชาสัมพันธและเผยแพรสินคาไมผลอัตลักษณคุณภาพดีสู

ผูบริโภค 

      5.2.1 ประชาสัมพันธสงเสริมการสรางอัตลักษณผลไมไทย ป 2565 ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร

จังหวัด เนนประชาสัมพันธสินคาผลไมอัตลักษณของจังหวัดตนเองเปนหลัก 

  วิธีการดําเนินงาน กําหนดใหดําเนินการท้ัง 2 รูปแบบ ดังนี้ 

          1) ในรูปแบบ  New Normal โดยเผยแพรประชาสัมพันธผานส่ือออนไลนท่ีไดรับความนิยมท้ังใน

และตางประเทศ โดยสรางสรรคเรื่องราวของสินคาผลไม อัตลักษณ ใหนาสนใจ มีจุดเดนและความแตกตาง 

แลวจัดทําเปนวีดิโอผานส่ือออนไลนและส่ือโซเชียลมีเดียท่ีเปนท่ีนิยม อาทิ Youtube, Face book, 

Website, Instragram เปนตน ท้ังนี้สามารถใชการ review สินคาและการ Live สดเพื่อกระตุนการบริโภค

รวมดวยก็ได  

  2) ในรูปแบบปกติ โดยเผยแพรประชาสัมพันธผานส่ือออฟไลน ของจังหวัด อาทิ ปายโฆษณา  

ส่ือจอ LED หรือส่ือนอกบานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเปนการกระตุนการบริโภคในประเทศ และบูรณาการ

รวมกับงานเทศกาลผลไมในจังหวัดของตนเองได โดยรายงานผลการดําเนินงานผานคณะทํางาน Core Team ท้ังนี้ 

กรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนคาใชจายเปนคาจางเหมาประชาสัมพันธจังหวัดละ 50,000 บาท  

 

 

 

 

    

  5.2.2 พัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลไมอัตลักษณ ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด เปนการ จัดทํา

บรรจุภัณฑท่ีคํานึงถึงความทนทานในการขนสง การเก็บรักษาผลผลิตใหมีคุณภาพดี สามารถสรางภาพลักษณของ

สินคาเพื่อเพิ่มมูลคาได โดยการออกแบบบรรจุภัณฑใหจังหวัดเปนผูพิจารณาดําเนินการเองใหเปนไปตามความ

เหมาะสมกับสินคาไมผลอัตลักษณพื้นถ่ินของตนเอง โดยขอใหมีโลโกกรมสงเสริมการเกษตร  

ช่ือโครงการ เรื่องราวความเปนมาหรือแบรนดสินคา วิธีการบริโภค ปรากฏอยูบนบรรจุภัณฑเปนหลักและสามารถ 

 

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 5.2.1 คือ 

มีการประชาสัมพันธสินคาผลไมอัตลักษณไทย  

(สํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการ)  

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 5.1.3 คือ 

สินคาไมผลอัตลักษณของจังหวัดท่ีเขาสูกระบวนการรับรองสินคา GI และมีการรับรองสินคาเพ่ือการ

ตรวจสอบยอนกลับได จังหวัดละ 1 สินคา 

(สํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการ)  
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เพิ่มเติมรายละเอียดไดตามความเหมาะสม โดยรายงานผลการดําเนินงานผานคณะทํางาน Core Team ท้ังนี้ กรม

สงเสริมการเกษตรสนับสนุนคาใชจายเปนคาจางจัดทําบรรจุภัณฑจังหวัดละ 30,000 บาท 

 

 

 

 

 

 5.2.3 พัฒนาจุดรวบรวมและการจัดชั้นคุณภาพไมผลอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น  ดําเนินการโดย

สํานักงานเกษตรอําเภอ เพื่อใชเปนศูนยกลางในแหลงผลิตสินคาไมผลอัตลักษณในพื้นท่ีเพื่อรวบรวมผลผลิต

ของสมาชิกและคัดคุณภาพผลผลิตเพื่อการจําหนายออกนอกแหลงผลิต โดยกรมสงเสริมการเกษตร สนับสนุน

คาใชจายเปนคาวัสดุท่ีจําเปนเพื่อใหเกิดจุดรวบรวม จังหวัดละ 30,000 บาท ซ่ึงการดําเนินการขอใหรายงานผล

การดําเนินงานผานคณะทํางาน Core Team 

 

 

 

  

  5.3 บริหารงานตามยุทธศาสตรผลไม 

        5.3.1 ติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับจังหวัด  ดําเนินการโดย สํานักงานเกษตรจังหวัด  

รวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เปนคาใชจายในการ สํารวจและจัดประชุมเจาหนาท่ีระดับ จังหวัด   

เพ่ือคาดคะเนสถานการณผลไมระดับจังหวัด แยกตามชนิดพืชตั้งแตกอนฤดูกาลผลิต จนถึงตนฤดูกาลผลิต  

จํานวน 3 ครั้ง เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําขอมูลเอกภาพและจัดทําแผนกระจายผลผลิตผลไมออกจาก

แหลงผลิต หรือเช่ือมโยงผลผลิตจากแหลงผลิตหลักอ่ืนเพื่อนํามากระจายผลไมในพื้นท่ี เพื่อสนับสนุน

มาตรการยกระดับราคาผลไมตอไป ซ่ึงสามารถดําเนินการในรูปแบบปกติ หรือรูปแบบ New Normal ก็ได

ตามดุลยพินิจและความเหมาะสมของสถานการณนั้น ๆ 

        5.3.2 ติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับอําเภอ ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรอําเภอ 8 อําเภอ  

รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนคาใชจายในการสํารวจและจัดประชุมเกษตรกร 
และผูเก่ียวของในระดับอําเภอ เพ่ือคาดคะเนสถานการณผลไมระดับอําเภอ แยกตามชนิดพืชตั้งแตกอนฤดูกาล

ผลิต จนถึงตนฤดูกาลผลิต จํานวน 3 ครั้ง  เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําขอมูลเอกภาพและจัดทําแผน
กระจายผลผลิตผลไมออกจากแหลงผลิต หรือเช่ือมโยงผลผลิตจากแหลงผลิตหลักอ่ืนเพื่อนํามากระจายผลไม

ใหกับจังหวัด เพื่อนําไปวางแผนการดําเนินงานบริหารจัดการผลไม โดยการหามาตรการยกระดับราคาผลไม 
 

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 5.2.2 คือ 

บรรจุภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาผลไมอัตลักษณ จํานวน 1 ชนิดสินคา 

(สํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการ)  

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 5.2.3 คือ 

จุดรวบรวมและการจัดชั้นคุณภาพไมผลอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 1 จุด 

(สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ)  
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ตอไป ซ่ึงสามารถดําเนินการในรูปแบบปกติ หรือรูปแบบ New Normal ก็ไดตามดุลยพินิจและความ
เหมาะสมของสถานการณนั้น ๆ 
 

อน่ึง การติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับจังหวัดและระดับอําเภอจําเปนตองมีการติดตาม

สถานการณจากแปลงไมผลท่ีใชอางอิงขอมูลท่ีนาเช่ือถือและสอบทานขอมูลได เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ

การทํางานและยกระดับองคความรูแกนักวิชาการท่ีรับผิดชอบทุกระดับ ในป 2565 กรมสงเสริมการเกษตรจึง

กําหนดใหมีกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําขอมูลประมาณการผลผลิตไมผล ดังรายละเอียดในขอ 5.3.2  

 

 

 

 

 

5.3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําขอมูลประมาณการผลผลิตไมผล 

     (1) สํารวจแปลงพยากรณเพ่ือประเมินสถานการณผลผลิตในระดับอําเภอ  ดําเนินการโดย  

สํานักงานเกษตรอําเภอ (8 อําเภอ) รวมกับเกษตรกรเจาของแปลงพยากรณในพื้นท่ี ซ่ึงเปนการสํารวจและติดตาม

สถานการณการผลิตในพื้นท่ี 

         วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้

(1.1) หลักการทํางาน  คือ สํานักงานเกษตรอําเภอคัดเลือกแปลงไมผล ประกอบดวย 

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง โดย ใหสอดคลองกับพื้นท่ีการผลิต จํานวน 1 แปลงตอ 1 ชนิดพืชเปนอยางนอย

ในแตละอําเภอ เพื่อใชเปนแปลง ตัวแทนสําหรับให นักวิชาการท่ีรับผิดชอบ ในระดับอําเภอ – จังหวัดและ

ผูเก่ียวของเขาไปสํารวจขอมูลติดตามสถานการณการผลิตในชวงท่ีไมผลอยูในระยะแตกใบออน – ดอกบาน – 

ติดผล – เก็บเก่ียว ท้ังนี้ จะไดนําขอมูลมา ใชประเมินสถานการณการผลิตไมผลของอําเภอนั้นๆ ไดตลอด

ฤดูกาล เปนการพยากรณหรือคาดการประมาณผลผลิตลวงหนาตลอดจนสอบทานผลการคาดการณ ดังนั้น

แปลงท่ีคัดเลือกข้ึนมาจึงมีความสําคัญมากโดยเฉพาะ จะตองเปนแปลงท่ีเปนตัวแทนในการสุมสํารวจของ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรดวย และเรียกแปลงนั้นวา “แปลงพยากรณ” ท้ังนี้ ควรมีแปลงสํารองไวอยางนอย 

3 – 4 แปลงกรณีเกิดการกระบาดของศัตรูพืช หรือเกิดภัยธรรมชาติข้ึนในอนาคต 

(1.2) ความสําคัญของแปลงพยากรณ  

                           (1.2.1) ความสําคัญเชิงพื้นท่ี  เปนแปลงท่ีสะทอนขอเท็จจริงดานสถานการณการผลิต

ในชวงท่ีไมผลอยูในระยะแตกใบออน – ดอกบาน – ติดผล – เก็บเก่ียว เพื่อให นักวิชาการท่ีรับผิดชอบ ไดทํา

การเก็บขอมูล ซ่ึงขอมูลท่ีไดเปน “ขอมูลจากการสํารวจ”  ในระดับอําเภอ ซ่ึงมีความสําคัญมากเพราะจะตอง

นํามาใชสําหรับการวางแผนบริหารจัดการผลไมในภาพรวมของระดับจังหวัดตอไป 

สรุปผลงาน (Output) ท่ีไดจากกิจกรรมท่ี 5.3 คือ 

1. ขอมูลเอกภาพ แผนกระจายผลผลิตระดับอําเภอ/จังหวัด จํานวน 4 ชนิด (มังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง) 

2. แผนบริหารจัดการผลไมระดับจังหวัด และแผนปฏิบัติงานบริหารจัดการผลไมระดับจังหวัด (Action Plan) 

จํานวน 4 ชนิด (มังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง) 
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 (1.2.2) ความสําคัญเชิงนโยบาย คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไมจะกําหนด

แนวทางการบริหารจัดการผลไมในละป และมอบหมายใหคณะทํางานจัดขอมูลไมผลเศรษฐกิจจะ

วางแผน  การ จัดเก็บขอมูลโดยวิธีสํารวจดวยตัวอยาง  (Sample Survey) โดยใชแผนการสํารวจแบบการสุม

ตัวอยางเพื่อเขาไปสํารวจขอมูล  (Sampling Design) ในแปลงพยากรณ ซ่ึงในข้ันแรกจําเปนตองมี การจัดทํา

กรอบตัวอยาง ซ่ึงหมายถึงหมูบานตัวอยางท่ีมีขนาดพื้นท่ีปลูกไมผล ใหมีความชัดเจนเสียกอน จึงจะ

สามารถสํารวจขอมูลไดสอดคลอง ตามพื้นท่ีเพาะปลูกไมผลท่ีมีอยูจริง เพื่อจะไดไปติดตอประสาน ขอมูล

จากเกษตรอําเภอ และเกษตรจังหวัด ในการเขาไปสํารวจขอมูลในพื้นท่ีเพื่อการพยากรณผลผลิต และจัดทํา

ขอมูลเอกภาพ นําไปใชในการพิจารณาขอมูลการประมาณการผลผลิตไมผลระดับภาค ใหมีความถูกตอง 

แมนยํา ใกลเคียงความเปนจริง เพื่อประโยชนในการพัฒนาและการวางแผนปองกันแกไขปญหาผลผลิตและ

การตลาดในแตละป 

 (1.3) เกณฑการคัดเลือกแปลงพยากรณ  

(1.3.1) เจาของแปลงตองมีความเก่ียวของกับสถาบันเกษตรกร (กลุมเกษตรกร/

สหกรณ/วิสาหกิจชุมชน) โดยเปนประธาน/กรรมการ/สมาชิกหรืออ่ืน ๆ และเจาของแปลงมีความสมัครใจ

และความพรอมในการใหขอมูล ตลอดจนเขารวมกิจกรรมตางๆ ของกรมสงเสริมการเกษตร 

(1.3.2) มีขนาดพื้นท่ีตั้งแต 1 ไรข้ึนไป ท่ีมีการปลูกพืชชนิดเดียว (สวนเดี่ยว)  

(1.3.3) มีการผลิตเปนเชิงการคาในประเทศหรือสงออกก็ได 

(1.3.4) เปนแปลงท่ีมีการจัดการสวนดี ซ่ึงหมายถึง มีการปฏิบัติดูแลสวนครบถวนตาม

หลักวิชาการสอดคลองตามปฏิทินการดูแลรักษาพืช ซ่ึงเหมาะแกการเขาไปสํารวจขอมูลติดตามสถานการณการผลิต

ในชวงท่ีไมผลอยูในระยะแตกใบออน – ดอกบาน – ติดผล – เก็บเก่ียว ตัวอยางตาม ปฏิทินการดูแล

รักษาพืช  ตามภาคผนวกแนบทาย 

 

(1.4) การจัดระบบแปลงพยากรณของจังหวัด  

       (1.4.1) สํานักงานเกษตรอําเภอคัดเลือกแปลงไมผล ไดแก ลําไย ล้ินจี่ ใหสอดคลองกับ

พื้นท่ีการผลิตจํานวน 1 แปลงตอ 1 ชนิดพืชเปนอยางนอยในแตละอําเภอ และควรมีแปลงสํารองของแตละชนิด

ของแตละอําเภออีก 3 แปลง พรอมท้ังระบุช่ือ – นามสกุลเจาของแปลง ตามแบบฟอรมในเอกสารแนบที่ 3 และ

ขอมูลโดยสังเขปของแปลงท่ีคัดเลือกมาเพื่อรายงานใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทราบและเก็บเปนฐานขอมูลการใช

ประโยชนในระยะยาวตอไป ตามแบบฟอรมในเอกสารแนบที่ 4  
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ตัวอยาง  แปลงพยากรณไมผลภาคใต ของอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

ทุเรียน แปลงพยากรณ สํารอง 1 สํารอง 2 สํารอง 3 ผลสํารวจในภาพรวม* 

มังคุด แปลงพยากรณ สํารอง 1 สํารอง 2 สํารอง 3 ผลสํารวจในภาพรวม* 

เงาะ แปลงพยากรณ สํารอง 1 สํารอง 2 สํารอง 3 ผลสํารวจในภาพรวม* 

ลองกอง แปลงพยากรณ สํารอง 1 สํารอง 2 สํารอง 3 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 ผลสํารวจหรือสถานการณท่ีประเมินไดจากแปลงพยากรณ 

              ** หมายถึง สรุปผลสํารวจหรือสถานการณท่ีประเมินไดในภาพรวม 

 (1. 4.2) นักวิชาการผูรับผิดชอบระดับจังหวัดจัดระบบแปลงพยากรณในภาพรวมของ

จังหวัด โดยรวบรวมขอมูลแปลงพยากรณของทุกอําเภอ เพื่อประเมินสถานการณการผลิตของพืชชนิดนั้นๆ ใหเปน

ขอมูลการประมาณการผลผลิตระดับจังหวัด และใชขอมูลนี้เปนขอมูลหลักสําหรับการเทียบเคียงกับขอมูลราย

ครัวเรือนในท่ีไปสุมสํารวจสอบถามมาในการประชุม ช้ีแจง การประมาณการผลผลิตกับสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร ตลอดจนวางแผนการบริหารจัดการผลไมของจังหวัดตนเอง 

(1.5) การจัดทําขอมูลไมผลจากแปลงพยากรณ  

           กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหาร

จัดการผลไม และเปนคณะทํางานจัดทําขอมูลไมผลเศรษฐกิจรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ซ่ึงตอง

จัดทําขอมูลประมาณการผลผลิตเพื่อนํามาวิเคราะหและหาขอสรุปรวมกันรวมกัน ขอมูลท่ีจัดทํา ครอบคลุม

แหลงผลิตไมผลท่ีตองบริหารจัดการในพื้นท่ี 25 จังหวัด 3 ภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดกําหนดวิธีการ

จัดทําขอมูลประมาณการผลผลิตไมผลซ่ึงสัมพันธกับระยะการเจริญพัฒนาของไมผล ดังนี้ 
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     (1. 5.1) ขั้นตอนประมาณการผลผลิต เพ่ือเก็บขอมูลการออกดอกของไมผล

เศรษฐกิจ  

          (1) ใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรท่ีรับผิดชอบแตละตําบล กําหนดกรอบ

ตัวอยางของหมูบานออกเปน 3 ขนาด จากนอยไปมากตามขนาดพื้นท่ีปลูกไมผล ดังนี้ 

กรอบตัวอยาง คําอธิบาย 

หมูบานขนาด S หมูบานท่ีมีพื้นท่ีปลูกไมผลแตละชนิดนอยกวา 50 ไร 

หมูบานขนาด M หมูบานท่ีมีพื้นท่ีปลูกไมผลแตละชนิดตั้งแต 51-100 ไร 

หมูบานขนาด L หมูบานท่ีมีพื้นท่ีปลูกไมผลแตละชนิดมากกวา 100 ไร   

 

        (2) สุมรายช่ือเกษตรกรท่ีปลูกไมผล ตามกรอบหมูบานท่ีกําหนดใ นกรอบ

ตัวอยางหมูบานละ 5 ครัวเรือน เพื่อเปนตัวแทนการติดตามสถานการณการออกดอกและติดผลของไมผล  โดย

ตองมีเจาของแปลงพยากรณท้ังแปลงจริงและแปลงสํารองรวมอยูในรายช่ือเกษตรกรท่ีสุมข้ึนมาดวย เพื่อให

เปนมาตรฐานทางวิชาการและเกิดความนาเช่ือถือในการจัดเก็บขอมูล นําขอมูลมาถัวเฉล่ียกับเกษตรกรราย

อ่ืนท่ีไมไดเปนเจาของแปลงพยากรณ 

        (3) ติดตามสถานการณในการออกดอกในแตละแปลงทุก ๆ 10 วันวา มีการ

ออกดอกแลวก่ีเปอรเซ็นต ดังนี้  

      - ทุเรียน  ใหนับท่ีระยะชอดอกเหยียดตีนหนู  

  - เงาะ  ใหนับท่ีระยะชอดอกสะเดา  

  - มังคุด  ใหนับท่ีระยะดอกกลม  

  - ลองกอง ใหนับระยะชอดอกเขียว  

            (4) คํานวณรอยละการออกดอกรวมท้ังหมดของตําบลนั้น ๆ  โดยใชวิธีการ

นับระยะการออกดอกดวยสายตาเพื่อประเมินดูวารอยละการออกดอกของพืชชนิดนั้นในภาพรวมท้ังหมูบาน

ออกดอกแลวรอยละเทาไร จากนั้นเปรียบเทียบกับพื้นท่ีใหผลรวมของหมูบานท่ีคัดเลือกมา ก็จะสามารถ

คํานวณออกมาเปนรอยละการออกดอกของตําบลนั้น 
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ตัวอยาง ตําบล ก. มี 3 หมูบาน (เปนหมูบานขนาด S) คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรหมูบานละ 5 ราย รวม 15 

แปลง พื้นท่ีใหผลของเกษตรกร ท้ัง 15 แปลง เทากับ 220 ไร 

 

วิธีคํานวณพ้ืนท่ีการออกดอก โดยเทียบบัญญัติไตรยางค  

หมูบาน ก  พื้นท่ีรวม 120 ไร ออกดอกแลวรอยละ 10  = 120𝑋𝑋10
100

  = 12 ไร  

     หมูบาน ข  พื้นท่ีรวม 60 ไร ออกดอกแลวรอยละ 25     = 60𝑋𝑋25
100

   = 15 ไร  
 

     หมูบาน ค  พื้นท่ีรวม 40 ไร ออกดอกแลวรอยละ 15    = 40𝑋𝑋15
100

   = 6 ไร  
 

รวมพื้นท่ีออกดอกของตําบล ก = 12+15+6 = 33 ไร หรือคิดเปน  33𝑋𝑋100
220

 = รอยละ 15 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรระดับตําบลสรุปขอมูลลงในแบบฟอรมระดับตําบล 

(5) คํานวณรอยละการออกดอก รวมท้ังหมดของอําเภอ ซ่ึงเปนผลรวมมา

จากรอยละการออกดอกของแตละตําบลแลวเปรียบเทียบกับพื้นท่ีใหผลรวมของอําเภอ ก็จะสามารถคํานวณ

ออกมาเปนรอยละการออกดอกของอําเภอนั้น  

 

รอยละการออกดอกของอําเภอ = (พื้นท่ีการออกดอกของตําบล ก + พื้นท่ีการออกดอกของตําบล ข) X 100 

         พื้นท่ีใหผลท้ังหมดของอําเภอ  

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือหมูบาน 
 

ตัวแทนเกษตรกรท่ีคัดเลือก 
พื้นท่ีรวม 

(ไร) 

รอยละ 

การออกดอก 

พื้นท่ีการออกดอก  

(ไร) 

หมูบาน ก ก 1 ก 2 ก 3 ก 4 ก 5 120 10 12 

หมูบาน ข ข 1 ข 2 ข 3 ข 4 ข 5 60 25 15 

หมูบาน ค ค 1 ค 2 ค 3 ค 4 ค 5 40 15 6 

รวมการออกดอกของตําบล ก 220 15 33 
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ตัวอยาง ตําบล ก. มีพื้นท่ีใหผล 500 ไร ออกดอกแลวรอยละ 25 ตําบล ข. มีพื้นท่ีใหผล 300 ไร ออกดอกแลวรอยละ 

30  

 

รอยละการออกดอกของอําเภอ      = 25𝑥𝑥500
100

+ 30𝑥𝑥300
100

 

                     ________________________   

                                           800 

(6) สํานักงานเกษตรอําเภอสรุปขอมูลลงในแบบฟอรมระดับอําเภอ สงให

สํานักงานเกษตรจังหวัด 

 

 

(7) คํานวณรอยละการออกดอกรวมท้ังหมดของจังหวัด ซ่ึงเปนผลรวมมาจาก

รอยละการออกดอกของแตละอําเภอ แลวเปรียบเทียบกับพื้นท่ีใหผลรวมของจังหวัด ก็จะสามารถคํานวณออกมา

เปนรอยละการออกดอกของจังหวัด  

 

รอยละการออกดอกของจังหวัด = (พื้นท่ีการออกดอกของอําเภอ ก +พื้นท่ีการออกดอกของอําเภอ ข) X 100 

         พื้นท่ีใหผลท้ังหมดของจังหวัด  

 

(8) สํานักงานเกษตรจังหวัดสรุปขอมูลลงในแบบฟอรมระดับจังหวัด สงให

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาเกษตรเขตตอไป 

 (1.5.2) การติดตามเพ่ือประเมินปริมาณผลผลิตในแปลงพยากรณ 

          (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 จากแปลงพยากรณของเกษตรกรท่ี

คัดเลือกมา ตนขนาดใหญ 5 ตน ตนขนาดปานกลาง 5 ตน และตนขนาดเล็ก 5 ตน 
 

1. คํานวณพื้นท่ีใตทรงพุม ใหใชสูตร  3.14𝑥𝑥𝐷𝐷2

4
  D = เสนผานศูนยกลาง 

 2. คํานวณผลผลิตตอตน ใหใชสูตร = พื้นท่ีใตทรงพุม x น้ําหนักของผลผลิตตอตารางเมตร     

X 100  = 26.87%  
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ตัวอยางการคํานวณปริมาณผลผลิตตอไร  

(2.1) ทุเรียน โดยตนทุเรียนมีเสนผานศูนยกลาง (D) 6 เมตร 

   มี พื้นท่ีใตทรงพุม =   3.14𝑥𝑥62

4
  = 28.26 ตารางเมตร 

        วิธีคํานวณ  

        1) ทุเรียนใหนับวา 1 ตารางเมตร มี 1.5 ผล 1 ผล มีน้ําหนัก 3 กิโลกรัม 

        2) คํานวณน้ําหนักของผลผลิตตอตารางเมตร ซ่ึงนับในพื้นท่ี 1 ตารางเมตร ได 1.5 ผล  

                 ทุเรียน 1 ผล มีน้ําหนัก 3 กิโลกรัม  

                 ผลผลิตตอตน = 28.26 x (3x1.5) =127 กิโลกรัม 

                 ดังนั้นถา 1 ไรมีทุเรียน 20 ตน คํานวณผลผลิตตอไร = 20 ตน x 127 กิโลกรัม 

                                                                               = 2,540 กิโลกรัม  หรือ 2.54 ตัน 

(2.2) เงาะ โดยตนเงาะมีเสนผานศูนยกลาง (D) 6 เมตร 

 มี พื้นท่ีใตทรงพุม =   3.14𝑥𝑥62

4
  = 28.26 ตารางเมตร 

        วิธีคํานวณ  

        1) เงาะใหนับวา 1 ตารางเมตรมีก่ีชอดอก โดยใหคิดเพียงรอยละ 70 เงาะ 1 ชอดอก ใหผลผลิตมี

น้ําหนัก  

0.4 – 0.8 กิโลกรัม  

        2) คํานวณน้ําหนักของผลผลิตตอตารางเมตร ซ่ึงนับในพื้นท่ี 1 ตารางเมตร ได 10 ชอดอก (70% ของชอ

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 ไรมีเงาะ 20 ตนคํานวณผลผลิตตอไร = 20 ตน x 118 กิโลกรัม 

        = 2,360 กิโลกรัม  หรือ 2.36 ตัน 

 

 (2.3) มังคุด โดยตนมังคุดมีเสนผานศูนยกลาง (D) 6 เมตร 

   มพีื้นท่ีใตทรงพุม =   3.14𝑥𝑥62

4
  = 28.26 ตารางเมตร 

        วิธีคํานวณ  

        1) มังคุดใหนับวา 1 ตารางเมตรมีก่ียอด โดยใหคิดเพียงรอยละ 40  

           มังคุด 1 ยอด ใหผลผลิตมีน้ําหนัก 70 กรัม 
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 2) คํานวณน้ําหนักของผลผลิตตอตารางเมตร ซ่ึงนับในพื้นท่ี 1 ตารางเมตร ได 40 ยอด (40% ของยอด 

= 16 ยอด)  1 ยอด มีน้ําหนัก 0.07 กิโลกรัม สรุป น้ําหนักของผลผลิตตอตารางเมตร = 16x0.07 = 17.12 

กิโลกรัม 

                                   ผลผลิตตอตน = พื้นท่ีใตทรงพุม + ½ ความสูงของตนมังคุด (วัดจากก่ิงแรกถึงปลายยอด) 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 : ท่ีมาตัวอยางการคํานวณปริมาณผลผลิตไมผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการบริหารจัดการ

ผลไมภาคใต ป 2562 วันท่ี 6 – 7 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมแกรนดปารค อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
 

     (2) จัดทํา Focus Group ประเมินขอมูลระดับอําเภอและระดับจังหวัด ดําเนินการโดยสํานักงาน

เกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ  เจาของแปลงพยากรณในพื้นท่ี รวมกับสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรท่ี เก่ียวของในพื้นท่ี 

          วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้

                     (2.1) สํานักงานเกษตรอําเภอจัดทํา Focus Group เปาหมาย 15 คน/อําเภอ ประกอบดวย 

เจาของ แปลงพยากรณ เกษตรกรในพื้นท่ีและผูเก่ียวของในระดับอําเภอ เพ่ือประเมินขอมูลการ  

ออกดอก – ผลผลิตใน ระดับอําเภอ แยกตามชนิดพืชตั้งแตกอนฤดูกาลผลิต จนเสร็จส้ินฤดูกาลผลิต จํานวน 

3 ครั้ง เพื่อเปนขอมูลเทียบเคียงประกอบการจัดทําขอมูลเอกภาพและจัดทําแผนกระจายผลผลิตผลไมออกจาก

แหลงผลิต หรือเช่ือมโยงผลผลิตจากแหลงผลิตหลักอ่ืนเพื่อนํามากระจายผลไมใหกับจังหวัด เพื่อนําไปวางแผน 

การดําเนินงานบริหารจัดการผลไมรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรตอไป 

(2.2) สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดทํา Focus Group เปาหมาย 30 คน/จังหวัด ประกอบดวย 

ตัวแทนเจาของแปลงพยากรณ 1 ชนิดพืช/อําเภอ และผูเก่ียวของในระดับจังหวัด เพ่ือประเมินขอมูลการออกดอก – 

ผลผลิตในระดับจังหวัด แยกตามชนิดพืชตั้งแตกอนฤดูกาลผลิต จนเสร็จส้ินฤดูกาลผลิต จํานวน 3 ครั้ง เพื่อเปน 
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ขอมูลเทียบเคียงประกอบการจัดทําขอมูลเอกภาพและจัดทําแผนการกระจายผลผลิตผลไมออกจากแหลงผลิต 

หรือเช่ือมโยงผลผลิตจากแหลงผลิตหลักอ่ืนเพื่อนํามากระจายผลไมใหกับจังหวัด เพื่อนําไปวางแผนการ

ดําเนินงานบริหารจัดการผลไมรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรตอไป 

         (2.3) การดําเนินการเปนคาใชจายในการจัดประชุม จัดเวที หรือการจัดกิจกรรมเพื่อใหมีการ
ระดมสมองเพื่อใหไดขอมูลสนับสนุนการจัดทําแปลงพยากรณและขอมูลเอกภาพในการประเมินสถานการณ

ผลไมใหมีความชัดเจนและใกลเคียงกับสถานการณความเปนจริงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงรูปแบบดําเนินการสามารถทํา
ไดท้ังในรูปแบบปกติ หรือรูปแบบ New Normal ก็ไดตามดุลยพินิจและความเหมาะสมของสถานการณนั้น ๆ  
 

***อน่ึง การจัด Focus Group ท้ัง 2 ระดับ ควรดําเนินการท้ังกอนและหลังกิจกรรมในขอ 5.3.1 และ 5.3.2 

ตามลําดับ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและการใชประโยชนของขอมูลไดอยางสูงสุด*** 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   5.4 บริหารจัดการโครงการ 

         5.4.1 ติดตามและประเมินผล ดําเนินการโดย สํานักงานเกษตรจังหวัด เปนคาเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะเพื่อ

ใชในการติดตามปญหาอุปสรรค /แนวทางแกไข และประเมินผลกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ 

         5.4.2 สรุปผล   ดําเนินการโดย สํานักงานเกษตรจังหวัด  เปนการสรุปผลการดําเนินงานของกิจกรรม

โครงการท่ีสามารถนําไปประยุกตใชและขยายผลไดในอนาคตโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดสงผลการพิจารณา

ใหกับสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ จากนั้นให รวบรวมเรียบเรียงแลวเสนอกรม

สงเสริมการเกษตรตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 5.3 ขอ (1) – (3) คือ 

1) รายงานสถานการณการออกดอกและประมาณการผลผลิตไมผลเศรษฐกิจ ป 256 5 ระดับอําเภอ 

2) รายงานสถานการณการออกดอกและประมาณการผลผลิตไมผลเศรษฐกิจ ป 256 5 ระดับจังหวัด 

3) บันทึกรายงานสถานการณผลไมในรูปแบบอัตโนมัติ  

สรุปผลงาน (out put) ท่ีไดจากกิจกรรม 5.4 คือ 

1) รายงานผลการดําเนินงานของจังหวัดสงใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5  

จํานวน 1 เลม  
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6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2564 ป 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย.

 6
4 

ธ.
ค.

 6
4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.
พ.

 6
5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย

. 6
5 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย.

 6
5 

ก.
ค.

 6
5 

ส.
ค.

 6
5 

ก.
ย.

 6
5 

1. พัฒนาเกษตรกรผลิตไมผลอัตลักษณพื้นถิ่นท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีสูมาตรฐานเพื่อการรับรองสินคา GI 
  1.1 จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาไมผลอัตลักษณ

พื้นถ่ิน 

   1.2 จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน 

   1.3 พัฒนาสินคาไมผลอัตลักษณสูกระบวนการรับรองสินคา GI 

และตรวจสอบยอนกลับได 

            

2. พัฒนาการสรางมูลคาเพิ่ม การตลาด การประชาสัมพันธและเผยแพรสินคาไมผลอัตลักษณคุณภาพดีสูผูบริโภค 
    2.1 ประชาสัมพันธสงเสริมการสรางอัตลักษณผลไมไทย  

ป 2565 ในรูปแบบ New Normal 

   2.2 พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาผลไมอัตลักษณ 

   2.3 พัฒนาจุดรวบรวมและการจัดช้ันคุณภาพไมผลอัตลักษณ

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

            

3. บริหารงานตามยุทธศาสตรผลไม 
   3.1 ติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับจังหวัด 

   3.2 ติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับอําเภอ 

            

   3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําขอมูลประมาณการผลผลิตไมผ 

       3.3.1 สํารวจแปลงพยากรณเพื่อประเมินสถานการณผลผลิ

ไมผลระดับอําเภอ 

      3.3.2 จัดทํา Focus Group เพื่อสรุปขอมูลการประเมิน

สถานการณผลผลิตในแปลงพยากรณท้ังในระดับอําเภอและระดั

จังหวัด 

            

4. บริหารจัดการโครงการ 
   4.1 ติดตาม และประเมินผล 

   4.2 สรุปผล 

            

 

 

 



 

-103- 

 

7. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 

 ผลผลิต (Output)  

 เกษตรกรผูผลิตไมผล จํานวน 50 ราย ไดรับความรูในการพัฒนาการผลิต การตลาด การบริหาร

จัดการกลุมในการพัฒนาไมผลอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ินของภาคใต 

 ผลลัพธ (Outcome)  

 เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสามารถนําความรูมาประยุกตใชวางแผนการผลิต และการตลาด  

เพื่อพัฒนาการผลิตสินคาไม ผลอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ินของภาคใตท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน และเพิ่ม

มูลคาสูการ รองรับ GI ในอนาคต รอยละ 60  

  ตัวชี้วัด 

  เชิงปริมาณ : เกษตรกร  จํานวน 50 ราย ไดรับความรูในการพัฒนาการผลิตไมผลอัตลักษณ

คุณภาพ โดย มีการรวมกลุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไมผลท่ีเหมาะสมกับศักยภาพตามอัตลักษณและ  

ภูมิปญญาทองถ่ินของพื้นท่ีของภาคใตและภาคใตชายแดน และสรางมูลคาเพิ่มไมนอยกวารอยละ 3 

   เชิงคุณภาพ  : มีสินคาไมผลท่ีมีอัตลักษณและเหมาะสมกับศักยภาพพื้นท่ีของภาคใต สามารถเพิ่มมูลคา  

ดวยมาตรฐานการรับรองสินคา GI  

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 
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ตัวอยาง การจัดทําปายแปลงเรียนรู กิจกรรมยอยท่ี 5.1.2 จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณที่ไดมาตรฐาน  (............) ................. จังหวัด  

โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น ป 2565 

กิจกรรม สงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

ช่ือเจาของสวน..................................................................................................................................... 

ที่ตั้งแปลง เลขที่ ..ตําบล.....................หมูที่..................... .......................อําเภอ.....................................  
 

สนับสนุนโดย สํานักงานเกษตร.............................  
กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

1.5 เมตร 

1เมตร  

รายละเอียดของปายแปลงเรียนรู  

-  ปายแปลงขนาด 1 x 1.5 เมตร (กวาง x ยาว) 

- เสาสูง 2 เมตร 

 

2 เมตร 

เอกสารแนบ 1 
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แบบสรุปขอมูลแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน  

โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น ป 256 5 

กิจกรรม สงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น  

กิจกรรมยอยท่ี 5.1.2 จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เขียนท่ี........................................................... 

วันท่ี............เดือน........................พ.ศ. .................. 

สวนท่ี 1 ขอมูลแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน  (.........................)  

1.1 ท่ีมา 

1.2 ประเด็นองคความรูท่ีเปนจุดเดนเพื่อการเรียนรูภายในแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

1.3 สภาพปญหา/อุปสรรค 

1.4 แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 

สวนท่ี 2 รายงานผลการดําเนินงาน  

2.1 จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน (.................)  

     มีผูมาขอใชบริการจํานวน....................ครั้ง/ราย  

     สวนใหญประเด็นท่ีมาขอใชบริการคือ.......................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
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2.2 ระดับความพึงพอใจ มีรายละเอียดดังนี ้

     

ท่ี 

ชื่อเกษตรกรชื่อกลุม/

เกษตรกรท่ีมาขอใชบริการ 
ประเด็นท่ีมาขอใชบริการ 

ความพึงพอใจ 

มาก นอย ปานกลาง 

      

      

      

      

      

2.3 งบประมาณท่ีใช 

2.4 ภาพกิจกรรม 

 

                               ลงช่ือ ผูรายงานขอมูล........................................ 

                                                      (                             ) 

                                           วันท่ี.........เดือน..............พ.ศ. ............ 

                                       หมายเลขโทรศัพท.......................................  
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แบบสรุปขอมูลทะเบียนเจาของแปลงพยากรณ (อําเภอบันทึกและจัดเก็บขอมูล)  

โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น  

กิจกรรม สงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น  

กิจกรรมยอยท่ี 5.3.2 สํารวจแปลงพยากรณเพื่อประเมินสถานการณผลผลิตในระดับอําเภอ 

สํานักงานเกษตรอําเภอ........................................จังหวัด.......................................  

 

ชื่อ-สกุล (เกษตรกร) เลขบัตร

ประจําตัว

ประชาชน 

ท่ีอยูบาน พิกัดแปลง ชนิดพืชท่ี

ปลูก  

(พืชหลัก) 

พ้ืนท่ีปลูก 

(ไร) 

ปริมาณ

ผลผลิต 

(ตัน) 

รอยละการเก็บเก่ียวผลผลิต (คาดการณ)  

X Y รุนท่ี 1 รุนท่ี 2 รุนท่ี 3 

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

ลงช่ือผูรายงานขอมูล............................................ 
(                             )  

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

 

เอกสารแนบ 3 
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รายงานสถานการณการออกดอกและประมาณการผลผลิตไมผลเศรษฐกิจ ป 256 5 แปลงพยากรณระดับอําเภอ  

ตําบล..................................... อําเภอ ..................................... จังหวัด ...................... ... 

   (   )  ระหวางวันท่ี 1-10 เดือน    ......................................  2565 

   (   )  ระหวางวันท่ี 11-20 เดือน   ..................................... .   2565 

   (   )  ระหวางวันท่ี 21-30 เดือน  ........................................ 256 5 
 

 

พืช/พันธุ 

พื้นท่ี

ใหผล 

(ไร) 

% การออก

ดอก 10 วัน 

% การ

ออกดอก

สะสม 

พื้นท่ีการ 

ออกดอก 

(ไร) 

ประมาณ

การผลผลิต 

(ตัน) 

หมูบานท่ีมี 

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 ดังนี ้

 

พืช 

การติดตามเพื่อรายงาน

สถานการณการออกดอก 

 

การประมาณการผลผลิตใหคํานวณผลผลิต 2 ระยะ 

ทุเรียน ใหนับจากระยะเหยียดตีนหน ู 1. ระยะเหยียดตีนหนู 2. ระยะตัดแตงผล 

เงาะ  ใหนับจากระยะชอสะเดา 1. ระยะชอสะเดา 2. ระยะผลเล็ก 

มังคุด ใหนับจากระยะดอกกลม 1. ระยะดอกกลม 2. ระยะผลออน 

ลองกอง ใหนับจากระยะดอกเขียว 1. ระยะดอกเขียว 2. ระยะติดผลออน 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

 
                              

  
 

 

ลงช่ือผูรายงานขอมูล.............................................  

(                              

วันท่ี................เดือน.........................พ.ศ. ...............  

หมายเลขโทรศัพท.......................................  
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รายงานสถานการณการออกดอกและประมาณการผลผลิตไมผลเศรษฐกิจ ป 256 5 แปลงพยากรณระดับจังหวัด  

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

   (   )  ระหวางวันท่ี 1-10 เดือน    ......................................  2565 

   (   )  ระหวางวันท่ี 11-20 เดือน   ..................................... .   2565 

   (   )  ระหวางวันท่ี 21-30 เดือน  ........................................ 256 5 

 

 

พืช/พันธุ 

พื้นท่ีใหผล 

(ไร) 

% การออก

ดอก 10 วัน 

% การออก

ดอกสะสม 

พื้นท่ีการ 

ออกดอก (ไร) 

ประมาณการ

ผลผลิต (ตัน) 

หมูบานท่ีม ี

การออกดอก 

หมายเหต ุ

1. ทุเรียน        

   1.1 หมอนทอง        

   1.2 พื้นเมือง        

2. เงาะ        

    2.1 โรงเรียน        

    2.2 สีทอง        

3. มังคุด        

4. ลองกอง        

หมายเหตุ การติดตามเพื่อรายงานสถานการณการออกดอกและประมาณการผลผลิต ใหนับระยะและประเมินปริมาณ

ผลผลิต ดังนี ้

 

 

พืช 

การติดตามเพื่อรายงาน

สถานการณการออกดอก 

 

การประมาณการผลผลิตใหคํานวณผลผลิต 2 ระยะ 

ทุเรียน ใหนับจากระยะเหยียดตีนหน ู 1. ระยะเหยียดตีนหนู 2. ระยะตัดแตงผล 

เงาะ  ใหนับจากระยะชอสะเดา 1. ระยะชอสะเดา 2. ระยะผลเล็ก 

มังคุด ใหนับจากระยะดอกกลม 1. ระยะดอกกลม 2. ระยะผลออน 

ลองกอง ใหนับจากระยะดอกเขียว 1. ระยะดอกเขียว 2. ระยะติดผลออน 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

 
                              

  
 

 

ลงช่ือผูรายงานขอมูล.............................................  
                (                             ) 
วันท่ี................เดือน.........................พ.ศ. ...............  
หมายเลขโทรศัพท.......................................  
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ขั้นตอนการปฏิบัติและดูแลรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน (ในฤดู) 

ข้ันตอนการปฏิบัติและดูแลรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน (ในฤดู) 

การเร่ิมตนและสิ่งท่ีตองปฏิบัติ 

พัฒนาการและการปฏิบัติท่ีถูกตองของทุเรียน (ในฤดู) 

มกราคม-

กุมภาพันธ 

มีนาคม-เมษายน พฤษภาคม – 

กรกฎาคม 

สิงหาคม – 

พฤศจิกายน 

กันยายน 

(ระยะออกดอก-ติด

ผลขนาดเล็ก) 

(ระยะผลกําลังเจริญเติบโต) (ระยะผลเร่ิมแกและ

เก็บเก่ียว) 

(ระยะแตกใบ

ออนเก็บ

เก่ียว) 

(ระยะเร่ิมออก

ดอก) 

การเตรียมการ การปลูก 60 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน เร่ิมตนรอบ

ใหม 

1. เตรียมดิน 

ท่ีลุม ยกรองสวนใหสันรอง

กวางไมนอยกวา 6 เมตร รอง

น้ํากวาง 1.5 เมตร ลึก 1 เมต  

มีระบบระบายน้ําเขา-ออก 

ท่ีดอน ไถพรวน ปรับพื้นท่ีให

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

ยุบตัวคงท่ี เติมดินผสม

ลงไปอีกจนเต็ม ปลูก

ตนพันธุในหลุมให

รอยตอระหวางตน

พันธุและตนตออยูสูง

กวาระดับดิน กลบดิน

รอบตนพันธุใหแนน 

2. แบบน่ังแทนหรือ

ยกโคก ไมตองขุดหลุม

ปลูก วางตนพันธุแลว

ขุดดินมากลบจนอยูใน

ระดับเดียวกับผิวดิน

ของตนพันธุ ใน

ลักษณะลาดเอียง

ออกไปโดยรอบรัศมี

ประมาณ 1 เมตร กลบ

ดินใหแนน พรวนดิน

และขุดดินเพื่อขยาย

โคนปละ 1-3 คร้ัง จน

เร่ิมใหผลผลิตจึงหยุด  

 

การใหนํ้า กอน

ดอกบาน 7-10 วัน

จนถึงติดผลใน

ระยะปน ลดการให

น้ําลงโดยใหเพียง 

70 % ของปกติ 

หลังจากนั้นใหเพิ่ม

ปริมาณขึ้นท่ีละ

นอยตามการ

เจริญเติบโตของผล 

การชวยผสมเกสร 

เพื่อใหทุเรียนติด

ผลดีขึ้น ใชเกสรตัว

ผูจากตนท่ีตาง

พันธุกัน ดังนี้ 

 - เตรียมเกสรตัวผู

เวลา 19.00-19.30 

น. ตัดเกสรตัวผูท่ีมี

ละอองเกสรสีขาว

เกาะอยู 

 - ทําการผสมเกสร

ต้ังแตเวลา 19.30 

น. โดยใชพูกันหรือ

แปรงขนออนแตะ

ละอองเกสรตัวผูไป

ปายท่ียอดเกสรตัว

เมีย 

ปองกันกําจัดโรค

แมลง 

(ตามคําแนะนําบน

ฉลาก) 

การใหนํ้า ใหน้ําอยางสมํ่าเสมอ 

การใสปุย หลังดอกบาน 30 วัน ใหปุย

ทางดินสูตร 12-12-17-2 หรือ 4-16-

24-4  อัตรา 1-2 กิโลกรัมตอตน ถา

ตนขาดความสมบูรณใหฉีดพนปุยทาง

ใบ (น้ําตาลกูลโคส 600 กรัม ปุยฮิวมิ

แอซิค 20 ซีซี ปุยเกร็ดสูตร 15-30-15 

หรือ 10-20-30 จํานวน 60 กรัมตอน้ํ  

20 ลิตร) พรอมสารปองกันโรค แมลง 

ยาจับใบ 

การตัดแตงผล  

 - คร้ังท่ี 1 หลังดอกบาน3-4 สัปดาห

ตัดผลท่ีไมดีออก โดยเหลือจํานวนผล

มากกวาท่ีจะเก็บไวจริง 60-80% โดย

ใหผลกระจายอยางสมํ่าเสมอท่ัวท้ังก่ิง 

 - คร้ังท่ี 2 หลังดอกบาน 5-6 สัปดาห 

ตัดผลเล็ก เบ้ียว ท่ีมีอาการหนามแดง 

 - คร้ังท่ี 3 หลังดอกบาน 7-8 สัปดาห 

ตัดผลเล็ก เหลือผลไวเทาท่ีจะไวจริง 

การค้ําโยงก่ิง ทําหลังแตงผลคร้ังท่ี 3 

การควบคุมการแตกใบออน ถาพบวา

ทุเรียนจะแตกใบออนใหยับยั้งโดยการ

ฉีดพนปุยทางใบสูตร 13-0—45 

อัตรา 150-300 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

ถาไมไดผลใหฉีดซ้ําอีกคร้ังหางจาก

คร้ังแรก 1-2 สัปดาห 

การปองกันกําจัดโรคแมลง 

(ตามคําแนะนําบนฉลาก) 

การเก็บเก่ียว  

 - เก็บเก่ียวผลท่ีแก

เต็มท่ีโดยสังเกตจาก

ลักษณะของผลและ

นับอายุผล 

 - ตัดเหนือบริเวณ

ปลิงของกานผล วสง

ลงมาอยาง

ระมัดระวัง อยา

ใหผลตกกระแทกพื้น 

 - หามวางผลทุเรียน

บนพื้นดินในสวน

โดยตรงเพื่อปองกัน

การติดเชื้อราสาเหตุ

ของโรคผลเนา 

การตัดแตงก่ิง ตัด

แตงก่ิงท่ีเปนโรค ก่ิง

แหงตาย ก่ิงน้ําคาง 

การใสปุย ใสปุยหลัง

แตงก่ิงเพื่อกระตุน

ใหมีการแตก

ก่ิงกานสาขา และใบ

ออนท่ีสมบูรณโดย

ใหปุยทางดินสูตร 

15-15-15,16-16-16 

ประมาณ 1-3 

กิโลกรัมตอตนและ

ปุยอินทรีย 10-20 

กิโลกรัม ตอตน 

การปองกันกําจัด

โรคแมลง 

ฉีดพนสารเคมี

ปองกันและกําจัด

ตามคําแนะนํา 

1. เก็บเก่ียว

ประมาณ 22 

สัปดาหหลัง

ติดผล 

ขอสังเกตคือ 

เปลือกผล

เรียบเกือบไม

มีกระ และสี

น้ําตาลออน  

2. หักหรือตัด

ชอผลใหมีใบ

ยอยสุดทาย

ติดไปดวย 

3. รวบรวม

ผลผลิตไวใน

ภาชนะ หรือ

สถานท่ีท่ี

สะอาด 

 

1. ตัดแตงก่ิง

หลังเก็บเก่ียว

โดยตัดก่ิง ก่ิง

ทับ ก่ิงแซม

ซอน ก่ิงแหง

ตาย หรือโรค 

– แมลงทําลาย

กับน้ําคาง 

2. เก็บ

ตัวอยางดิน

วิเคราะหเพื่อ

ปรับปรุงดินให

เหมาะกับธาตุ

อาหารท่ีพืช

ตองการจาก

ดินควบคูกับ

การใสปุย

อินทรีย  

10 – 20 กก./

ตน และ

ปุยเคมี 15-15-

15 ผสม 46-0-

0 สัดสวน 1:1 

อัตรา 1-2 กก./

ตน 

ปกติทุเรียนจะเริ่มใหผลผลิตในปท่ี 4 – 5 ทุเรียนใชเวลา 4 เดือน หรือประมาณ 120 วัน หลังดอกบานจึงเก็บเก่ียวได 
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ขั้นตอนการปฏิบัติและดูแลรักษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมังคุด (ภาคใต)  

การเร่ิมตนและสิ่งท่ีตองปฏิบัติ 

พัฒนาการและการปฏิบัติท่ีถูกตองของมังคุด  

ธ.ค.-ม.ค. ก.พ.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ส.ค. ก.ย.-พ.ย. 

(พักตัวเตรียมออกดอก) (ออกดอก-ติด

ผล) 

(ติดผลและผลพัฒนา) (เก็บเกี่ยว) (ตัดแตงกิ่ง) 

การเตรียมการ การปลูก 120 วัน 60  วัน 90  วัน 60  วัน เร่ิมตนรอบใหม 

1. เตรียมดิน 

ท่ีลุม ขุดรองยก

แปลงขึ้นมาเพื่อเปน

การระบายน้ํา 

ท่ีดอน ไถพรวน และ

ปรับพื้นท่ีให

สมํ่าเสมอ 

2. เตรียมพันธุ 

- เลือกตนพันธุท่ี

แข็งแรง มีอายุไม

นอยกวา 2 ป สูงไม

ต่ํากวา 30 ซม. 

ระบบรากดี ไมขดงอ

ในถุง 

 

1. ขุดหลุมปลูกกวาง

และลึกประมาณ 

30-80 ซม. 

2. ผสมดินปุยคอก 5 

กก.และปุยร็อค

ฟอสเฟต 1 กก. รอง

กนหลุมดวยหญา

แหงหรือทรายหยาบ

สูงประมาณ 6 นิ้ว 

แลวใสดินท่ีผสมลง

ไป 

3. ตัดแตงรากโดย

กรีดกนถุงสูง 1 นิ้ว 

ถามีรากมวนงอท่ี

กนถุงก็ใหตัดออก  

4. วางตนกลาลงบน

ตําแหนงท่ีจะปลูก 

แกะพลาสติกออก 

กลบดินท่ีเหลืออยู

รอบตนกลา 

5. ปกไมหลักกับตน

กลา 

6. คลุมดินบริเวณ

โคนตน 

7. รดน้ําใหชุม  

8. ทํารมเงาพราง

แสงแดด 

 

1. ชักนําใหแตกใบออนโดยการพนปุย

เรีย อัตรา 100-200 กรัม/น้ํา 20 ลิตร 

พนใหท่ัวท้ังตน 

2. ปองกันไมใหเกิดโรคมาทําลายใบ

ออน เชน โรคใบจุด พนคารเบนดาซิม 

50 % ดับบลิวพี อัตรา 10-15 กรัม/น้ํา 

20 ลิตร 

3. ปองกันกําจัดโรค แมลงไมใหทําลา

ใบออน เฝาระวังแมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญ 

เชน เพลี้ยไฟ พนอิมิดาโคลพริด 10 % 

เอสแอล อัตรา 10 มม./น้ํา 20 ลิตร  

4. จัดการปุยเพื่อความสมบูรณของตน

โดยพนดวยปุยเคมีทางใบสูตร 15-30-

15 หรือ 20-20-20 อัตรา 60 กรัม 

รวมกับกรดฮิวมิค อัตรา 20 มล./น้ํา 

20 ลิตร ใหท่ัวทรงพุม 

5. เตรียมความพรอมในการออกดอก

ชวงปลายฤดฝูนกอนออกดอก ประมาณ 

1 เดือน โดยใสปุยเคมีสูตร  

8-24-24 หรือ 9-24-24 หรือ 13-13-2  

หวานใหท่ัวทรงพุม 1/2 เทาของ

เสนผาศูนยกลางทรงพุม 

6. ชักนําการออกดอกงดการใหน้ํา 

ปลอยใหตนมังคุดผานชวงแลงจนกาน

ระหวางขอสุดทายของยอดแสดงอากา

เหี่ยวอยางชัดเจน ใบคูสุดทายของยอด

เร่ิมมีอาการใบตก ใหน้ําคร้ังแรกใน

ปริมาณ 35-40 มม. ทุก 7-10 วัน ใน

ปริมาณ 17.5-20 มม. จนกวาตนมังคุด

จะออกดอกมากกวาหรือเทากับ 15 % 

ของจํานวนยอดท้ังหมด 

1. จัดการน้ํา

เพื่อควบคุม

ปริมาณดอก 

สัปดาหท่ี 1 

หลังออกดอก 

โดยใหน้ําอยาง

สมํ่าเสมอทุกวัน 

2. ปองกันกําจัด

แมลงศัตรู

ทําลายดอก เชน 

เพลี้ยไฟ พน

ดวย อิมิดาโคล 

พริด 10 % เอ

สแอล อัตรา 10 

มล./น้ํา 20 ลิตร  

3. จัดการเพื่อ

สงเสริมการ

พัฒนาของผล

และเพิ่มปริมาณ

ผลผลิตคุณภาพ 

เชน เพลี้ยไฟ 

พนดวย อิมิดา  

โคลพริด 10 % 

เอสแอล อัตรา 

10 มล./น้ํา 20 

ลิตร 

1. ปองกันกําจัดแมลง

ศัตรูทําลายผลมังคุด 

เชน เพลี้ยไฟ พนดวย 

อิมิดา โคลพริด 10 % 

เอสแอล อัตรา 10 มล./

น้ํา 20 ลิตร 

2. ควบคุมปริมาณผล

ตอตนใหเหมาะสม ถามี

มากกวา 50 % ของ

ยอดท้ังหมด ใหใสปุยยู

เรีย อัตรา  

3-5 กก./ตน หวานใต

ทรงพุม เพื่อทําใหผล

รวง เหลือ 35-50 % 

3. จัดการปุยเพื่อ

สงเสริมการพัฒนาการ

ของผล  ดังนี้ 

- ใสปุยเคมีสูตร 13-13-

21 หรือ 12-12-17+2 

หวานใหท่ัวทรงพุม 1/3 

เทาของ

เสนผาศูนยกลางทรง

พุม 

-  เพิ่มปริมาณการให

น้ํา จาก 80 % เปน 90 

% ของอัตราการระเหย

น้ําจากถาดระเหยน้ํา

ชนิด A 

- พนปุยทางใบ อัตรา 

30-40 มล./น้ํา 20 ล. 

จํานวน 3 คร้ัง ทุก 7 

วัน 

- ใหน้ํา อัตรา 80 % 

ของอัตราการระเหยน้ํา

จากถาดระเหยน้ําชนิด 

A ทุก 3 วัน ตอเนื่อง

จนถึงเก็บเกี่ยว 

1. เก็บเกี่ยว

โดยใช

เคร่ืองมือ 

ตะกรอผา

ทําแบบฟน

ตั้งและฟน

นอน เพื่อ

ปองกันไม

ใหผลมังคุด

รวงหลน

หรือ

กระแทก

รุนแรง 

เลือกเก็บ

เฉพาะผล

สุกแกใน

ระยะ

สายเลือด 

2. หลังเก็บ

เกี่ยวแลว

เก็บไวในม่ี

รม หํา

ความ

สะอาดผล 

ขูดยางท่ี

เปลือกออก 

และคัดแยก

คุณภาพ

กอน

จําหนาย 

1. จัดการปุยเพื่อชักนํา

การแตกใบออน 

2. ใสปุยคอกโดยหวาน

ใตทรงพุมในอัตรา 

กก./ตน เทากับ 4 เทา

ของเสนผาศูนยกลาง

ทรงพุม 

3. ใสปุยเคมี 15-15-15 

หรือ 16-16-16  อัตรา 

กก./ตน เทากับ 1/2 

เทาของ

เสนผาศูนยกลางทรง

พุมหรือใสตามคา

วิเคราะหดิน 

4. คลุมโคนดวยเศษ

ซากพืช 

5. ตัดแตงกิ่งดานขาง

ตัดยอดสวนท่ีสูงเกิน 

ตัดกิ่งประธาน หรือกิ่ง

รองออกดานละ 1-5 

กิ่ง 

6. กําจัดวัชพืช 

ปกติมังคุดจะเร่ิมใหผลผลิตประมาณปท่ี 7 

หลังปลูก 

มังคุดใชเวลา4 เดือน หรือประมาณ 120 วัน หลังดอกบานจึงเก็บเกี่ยวได 
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ขั้นตอนการปฏิบัติและดูแลรักษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเงาะ 

การเริ่มตนและสิ่งที่ตองปฏิบัติ 

พัฒนาการและการปฏิบัติที่ถูกตองของเงาะ 

กรกฎาคม – 

กันยายน 

ตุลาคม-พฤศจิกายน ธันวาคม – 

มกราคม 

กุมภาพันธ – มีนาคม เมษายน-มิถุนายน 

(เตรียมตนหลัง

การเก็บเกี่ยว) 

(เตรียมตนกอนการ

ออกดอก) 

(ระยะออกดอก) (ระยะผลพัฒนา) (ระยะเก็บเกี่ยวและ

จัดการหลังเก็บเกี่ยว) 

การ

เตรียมการ 

การปลูก 90 วัน 60 วัน 60 วัน 60 วัน 90 วัน 

1. การ

เตรียมพื้นที่ 

โดยการไถ

พรวน ปรับ

พ้ืนที่ให

เรียบและขุด

รองระบาย

น้ําในแปลง 

2. การเลือก

ตนพันธุ 

ตนพันธุที่

นํามาปลูก

ไดจากการ

ตอนกิ่ง การ

ทาบกิ่ง การ

ติดตาที่มี

ความ

สมบูรณ

แข็งแรง  

3. ระยะ

ปลูก  

ระยะปลูก 

8x8 หรือ

10x10 

1. เตรียมพื้นที่

ปลูก 

ขุดหลุมกวาง 

ยาว ลึก 

ประมาณ 

50X50X50 

เซนติเมตร ถาดิน

มีความอุดม

สมบูรณต่ําควรมี

ขนาด 1X1X1 

เมตร ผสมดิน

ปลูกดวยหิน

ฟอสเฟต 2 ก.ก. 

กระปองนมและ

ปุยคอกแหง 10 

ก.ก. กลบลงใน

หลุมใหระดับดิน

สูงกวาระดับเดิม 

20-25 

เซนติเมตร 

2. การปลูก วาง

กิ่งพันธุดีตรง

กลางหลุม กลบ

ดินใหสูงกวา

ระดับดินเดิมไม

เกิน 1 นิ้ว อยา

ใหสูงถึงรอยแผล

ที่ติดตา ใชไม

เปนหลักผูกยึด

กิ่งเพ่ือปองกัน

ตนลม 

1. ตัดแตงกิ่ง ตัด

แตงกิ่งกระโดง 

กิ่งเปนโรค และ

แมลงทําลาย กิ่ง

ในทรงพุม กิ่งไม

สมบูรณ 

เพ่ือมีการแตก

ยอดใหม 

2. การกําจัด

วัชพืช ทุกครั้ง

กอนการใสปุย 

3. การใสปุยเคมี 

สูตร 15-15-15 

หรือ  

16-16-16 อัตรา 

1-3 กิโลกรัมตอ

ตน เพ่ือเพ่ิม

ความสมบูรณ

ของตน 

4. เฝาระวัง

ปองกันกําจัด

หนอนคืบกินใบ 

แมลงคอมทอง 

และ 

โรคราแปง ราสี

ชมพู 

ชวงปลายฝนใหปุย 

8-24-24 

  การใหน้ําเพ่ือ

กระตุนการออกดอก 

โดยใหน้ําอัตรา 30-

35 มิลลิเมตร แลว

หยุดเพ่ือรอดูอาการ

ภายใน 7-10 วัน 

หากตายอดมีการ

พัฒนาและสีของตา

เปล่ียนจากสีน้ําตาล

ดําเปนสีน้ําตาลทอง

ก็เริ่มใหน้ําอีกครั้ง

หนึ่งในอัตราเทาเดิม

เพ่ือเรงการพัฒนา

ของตายอด แตหาก

พบวา ตายอด

พัฒนาจากสีน้ําตาล

ปนเขียวหรือเขียว

น้ําตาล ตองหยุดให

น้ําและปลอยให

กระทบแลงอีกครั้ง

หนึ่ง 

1. ปองกันกําจัด

ศัตรูทําลายชอ

ดอกและผลเงาะ 

2. การชวยผสม

เกสรเพ่ือสงเสริม

การติดผล โดยการ

เก็บละอองเกสรมา

ผสมน้ําฉีดพนให

ทั่วทั้งตนตัวเมีย

หรือการใชสาร

ควบคุมการ

เจริญเติบโต 

3. การจัดการปุย

และน้ําเพ่ือสงเสริม

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 1-

2 กิโลกรัมตอตน และ

กอนเก็บเกี่ยว 1 เดือนให

ใสปุยสูตร 12-12-17-2 

หรือ 13-13-21 หรือ 14-

14-25 อัตรา 1-2 

กิโลกรัมตอตนหวานให

ทั่วทรงพุม 

4. เฝาระวังการทําลาย

ของเพล้ียแปง หนอน

เจาะข้ัวเงาะ แมลงวัน

ผลไม และโรคราแปง 

1. เก็บเกี่ยวดวยความ

ระมัดระวังโดยใช

กรรไกรคมและสะอาด

ตัดชอผล 

2. รวบรวมชอผลเงาะ

ใสตะกราพลาสติกหรือ

เขง จากนั้นขนยายไป

ยังโรงเรือนภายในสวน

หรือในที่รม 

3. ตัดแตงโดยตัดข้ัวผล

ใหมีกานติดอยูไมเกิน 

5 มิลลิเมตร ในกรณี

จําหนายเปนผลเดี่ยว 

4. ตัดกานชอผลใหยาว

ไมเกิน 20 เซนติเมตร 

เงาะแตละชอควรมีผล

ติดอยูไมต่ํากวา 3 ผล 

มัดรวมกันน้ําหนัก

ประมาณ 1 กิโลกรัม 

ในกรณีจําหนายเปน

ชอ 

5. คัดแยกผลเสียหาย

หรือผลมีตําหนิออก 

ปกติเงาะจะเริ่มใหผลผลิตในปท 

4 – 5 

เงาะใชเวลา 4 เดือน หรือประมาณ 120 วัน หลังดอกบานจึงเก็บเกี่ยวได 
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ขั้นตอนการปฏิบัติและดูแลรักษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลองกอง 

การเร่ิมตนและส่ิงท่ีตองปฏิบัติ 

พัฒนาการและการปฏิบัติท่ีถูกตองของลองกอง (ในฤดู) 

มกราคม-

กุมภาพันธ 

มีนาคม-

พฤษภาคม 

มิถุนายน-

สิงหาคม 

กันยายน-

ตุลาคม 

พฤศจิกายน-

ธันวาคม 

(ระยะกอน

ออกดอก) 

(ระยะแทงชอ

ดอก) 

(ระยะพัฒนา

ผล) 

(ระยะเก็บ

เกี่ยว) 

(ระยะหลัง

เก็บเกี่ยว) 

การเตรียมการ การปลูก          60 

วัน 

           90 

วัน 

             90 

วัน 

 60 วัน 60 วัน 

การเตรียมพื้นที่

ปลูก 

1. เลือกพื้นท่ี

ปลูก  

ควรเปนพื้นท่ีราบ  

น้ําไมทวมขัง ดิน

เปนดินรวน 

ระบายน้ําไดด ี

2. กําหนดระยะ

ปลูก 

ท่ีเหมาะสม คือ 

4X6 เมตร หรือ 

6X6 หรือ 6X8 

เมตร ข้ึนอยูกับ

สภาพพื้นท่ี 

3. การเตรียม

หลุมปลูกควรใส

ปุยคอก ปุยหมัก 

และปุยเคมีสูตร 

ฟอสเฟตผสมกับ

ดินเดิมกอนปลูก 

การเตรียมตนเพื่อ

ปลูกและ

ชวงเวลาปลูก 

1. ควรใชตนกลาท่ี

มีอายุ  

1 - 1.5 ป และมี

ใบแกท้ังตน  

2. เลือกตนท่ี

แข็งแรง สมบูรณ 

3. ควรปลูกในชวง

ตนฤดูฝน 

4. ทํารมเงาพราง

แสงหลังจากปลูก 

1. ใสปุยสูตร 

8-24-24, 13-

13-21 

2. ตัดแตงกิ่ง

แขนง 

3. ใหน้ําส่ํา

เสมอ 

1. งดใหน้ําอยาง

นอย 30-45 วัน 

2. สังเกตใบ

ลองกองเห่ียวให

น้ําเต็มท่ี 1 ครั้ง 

3. เม่ือเห็นตา

ดอกเริ่มใหน้ํา

สมํ่าเสมอ 

4. กําจัดวัชพืช

รอบ 

โคนตนใหสะอาด 

5. ใสปุยสูตร 15-

15-15 อัตรา 1 

กิโลกรัมตอตน 

6. พน GA3 100 

มิลลิกรัม + น้ํา 1 

ลิตร เพื่อยืดชอ 

7. ตัดแตงชอดอก

เหลือ 1-2 ชอ

ดอกตอกลุมดอก 

ระยะชอหาง 25-

30 เซนติเมตร 

 

1. ตัดแตงชอผล 

2-3 สัปดาห และ 

7-8 สัปดาหหลัง

ดอกบาน 

2. เลือกชอผลท่ี

สมบูรณ 

3. ใสปุยสูตร 13-

13-21 อัตรา 1-2 

กิโลกรัมตอตน

และใหน้ํา

สมํ่าเสมอปริมาณ

เพิ่มท่ีละนอยและ

หยุดการใหน้ํา

กอนเก็บเกี่ยว 20 

วัน 

1. เก็บชอผล

อายุ  

13-15 

สัปดาห 

2. กอนเก็บ

ควรชิมผลท่ี

ปลายชอแหง

ใส หวาน

แหลม 

3. บีบผล

ปลายชอ 

รูสึกนิ่ม 

4. ควรเก็บ

ในชวง

อุณหภูมิต่ํา 

ชวงเชาหรือ

เย็น 

1. ตัดแตงกิ่ง

และข้ัว 

ชอดอก 

2. ใสปุยสูตร 

15-15-15 

อัตรา 2 

กิโลกรัมตอตน

ตอป และใส

ปุยคอก 20-

25 กิโลกรัม

ตอตนตอป 

3. ปองกัน

กําจัดโรคและ

แมลง 

4. ใหน้ําอยาง

สมํ่าเสมอ 

ปกติลองกองจะเริ่มใหผลผลิตใน

ปท่ี 3 - 4 

ลองกองใชเวลา 4 เดือน หรือประมาณ 120 วัน หลังดอกบานจึงเก็บเกี่ยวได 
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ระยะการพัฒนาการของดอกในไมผล 4 ชนิดภาคใต (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง)  
1. ทุเรียน 
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2. มังคุด 
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3. เงาะ 
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4. ลองกอง 
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11. โครงการสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชนํ้าในระดับไรนา 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป ดานการสรางความมั่นคงน้ําภาคการผลิต กําหนดให
มีการจัดแหลงน้ําเก็บกักน้ําเพิ่มเติมและพัฒนาพื้นท่ีชลประทาน 18 ลานไร จัดหาน้ําในพื้นท่ีเกษตรน้ําฝนใหมี
พื้นท่ีรับประโยชน 14 ลานไร พัฒนาระบบผันน้ําและเช่ือมโยงแหลงน้ํา การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ํา
และระบบสงน้ําเดิม รวมท้ังการสงเสริมการเพิ่มผลิตภาพการใชน้ํา 
 กิจกรรมการเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เชน ขาว ยางพารา ออยโรงงาน 
มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน และขาวโพดเล้ียงสัตว เปนตน มีความตองการใชน้ําสูงถึงรอยละ 75 ของความ
ตองการใชน้ําท้ังหมด  ภาคเกษตรจึงควรตองมาตระหนักการใชทรัพยากรน้ําอยางมีคุณคาและเกิดประโยชน
สูงสุด อยางไรก็ตามการใหน้ําแกพืชโดยท่ัวไปของเกษตรกรสวนใหญเปนการใหน้ําแบบไหลบา มีการสูญเสียน้ํา
คอนขางสูง หรือแมแตในบางพื้นท่ีท่ีมีการใหน้ําแกพืชดวยระบบน้ําก็ตาม แตยังมีปญหาในการใชไมถูกตอง มี
การสูญเสียและขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจําเปนตองใหเกษตรกรมีความตระหนักการใชน้ําอยางรูคุณคา และมี
ความรูในการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพดวยระบบการใหน้ําแกพืชท่ีถูกตอง รวมท้ังเจาหนาท่ีผูขับเคล่ือน
โครงการจําเปนตองมีความรูความเขาใจในเรื่องการใหน้ําแกพืชท่ีถูกตอง สามารถแนะนําถายทอดความรูแก
เกษตรกรได จึงควรดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา 
 
2.วัตถุประสงค 
 เพื่อสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนาแกเกษตรกร 
 
3. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 
 ดําเนินการในพื้นท่ีเกษตรกรเปาหมาย 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 พื้นท่ีดําเนินการ 2 ไร  
 4.2.2 คัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีแหลงน้ําเพียงพอสําหรับระบบน้ําท่ีติดตั้งในแปลงเรียนรู เชน สระน้ํา ใน
ไรนา บอบาดาล แหลงน้ําชลประทานหรือแหลงน้ําธรรมชาติ เปนตน    
  4.2.3 คัดเลือกเกษตรกรท่ีมีความสมัครใจเขารวมโครงการ และพรอมรับการพัฒนาเปน
เกษตรกรตนแบบเพื่อใชแปลงเรียนรูเปนจุดถายทอดความรูได  
   4.2.4 เนนใหมีการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยออกแบบและติดตั้งอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ มีการใชและดูแลรักษาอยางถูกตอง   
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 4.2.5 การจัดทําปายแปลง และติดตั้งอยางมั่นคงในจุดท่ีเหมาะสม โดยมีขนาดปายแปลง             
ไมนอยกวา 80 เซนติเมตร x 120 เซนติเมตร   

4.3 การจัดเก็บขอมูลผลตอบแทนของแปลงเรียนรูอยางตอเนื่องตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
4.4 รวมประชุมกับคณะทํางานและติดตามนิเทศงาน 
 

5. แผนปฏิบัติงาน   
 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ป 2564 ป 2565 

ต.
ค.

 64
 

พ.
ย.

 64
 

ธ.
ค.

 64
 

ม.
ค. 

65
 

ก.
พ. 

65
 

มี.
ค. 

65
 

เม
.ย

. 6
5 

พ.
ค.

 65
 

มิ.
ย. 

65
 

ก.
ค.

 65
 

ส.
ค. 

65
 

ก.
ย.

 6
5 

1. ถายทอดความรูแกเกษตรกรโดยวิธีการเรียนรูแบบ
มีสวนรวม หลักสูตรการใชน้ําอยางรูคุณคาสําหรับ
เกษตรกร 

            

2. การจัดทําแปลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
น้ําในระดับไรนา  

            

3. การจัดเก็บขอมูลผลตอบแทนของแปลงเรียนรู             
4. รวมประชุมกับคณะทํางานและติดตามนิเทศงาน             

 
6. ระยะเวลา 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

7. งบประมาณ 

  จํานวน 40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถวน) 

 

ท่ี กิจกรรมและรายละเอียดคาใชจาย ป 2565 ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

1. ถายทอดความรูแกเกษตรกรโดยวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวม หลักสูตร
การใชน้ําอยางรูคุณคาสําหรับเกษตรกร 

1 ครั้ง 
50 ราย 

12,500 จังหวัด 
 

4. การจัดทําแปลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา     1 แปลง 26,000 อําเภอ 

5.  รวมประชุมกับคณะทํางานและติดตามนิเทศงาน 1 แปลง 1,500 จังหวัด 

 รวม  40,000  
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8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด  

 ผลผลิต (output) 
 -  เกษตรกรในพื้นท่ี ศพก. ไดรับการถายทอดความรูดานการใชน้ําอยางรูคุณคา และแนวทางการใชน้ํา

อยางมีประสิทธิภาพดวยระบบการใหน้ําแกพืชเบ้ืองตน จํานวน 50 ราย 
    -  เกิดแปลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา เปนตัวอยางและจุดเรียนรูใหกับ
เกษตรกรและชุมชน  
 

 ผลลัพธ (outcome) 
     -  เกษตรกร  นําความรูจากการเขารับการอบรมถายทอดความรู  ไปปรับใชในพื้นท่ีการเกษตรของ
ตนเองและชุมชน 
  - เกิดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพในแปลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา  
 
 ตัวชี้วัด  
 เชิงปริมาณ   
         จํานวนเกษตรกร 50 รายไดรับการถายทอดความรูการใชน้ําอยางรูคุณคา  
 เชิงคุณภาพ    
  แปลงเรียนรูมีการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

- เกษตรกร มีการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพในระดับไรนาไดผลตอบแทนสูงข้ึน 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 
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12. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  

 

1. ความเชื่อมโยง 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 1.2 แผนแมบท ดานแผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ  ดานเศรษฐกิจ  

2. หลักการและเหตุผล  

กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรในกลุมผูปลูกพืช ทํา

ไรนาสวนผสม ทํานาเกลือและเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ จากเกษตรกรท่ีทําการเกษตรในพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิและไมมี
เอกสารสิทธ์ิเพื่อตองการทราบสถานการณการเพาะปลูกของเกษตรกรประมาณการผลผลิตท่ีจะออกสูตลาดใน

ชวงเวลาตางๆไดอยางถูกตอง โดยเกษตรกรจะตองเปนผูมาแจงข้ึนทะเบียนท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอตามท่ีตั้ง
แปลงปลูก เมื่อทําการเพาะปลูกแลว 15 วัน  

กรมสงเสริมการเกษตร ไดนําเครื่องมือ และเทคโนโลยีมาปรับปรุงวิธีการรับข้ึนทะเบียน และปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร และการตรวจสอบขอมูลท่ีไดรับแจงจากเกษตรกรอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

- ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง 
- ตรวจสอบรูปขอบแปลงท่ีดินกับฐานขอมูลการถือครองท่ีดินของกรมท่ีดินและสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน 

เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
- นําเครื่องจับพิกัดภูมิศาสตร GPS มาใชในการจัดเก็บพิกัดท่ีตั้งแปลง วัดขนาดพื้นท่ี  

- วาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล โดยใชแผนท่ีภาพถายดาวเทียมคนหาพิกัดและโปรแกรม GISagro  

- ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป Qgis และใชแผนท่ี Google Map ในการคนหาพิกัดและวาดผังแปลง

เกษตรกรรมดิจิทัล 
- พัฒนา Mobile Application ช่ือ FARMBOOK ซ่ึงเปนสมุดทะเบียนเกษตรกร ดิจิทัล ท่ีใชแทน 

สมุดทะเบียนเกษตรกร โดยเกษตรกรทุกคนสามารถดาวนโหลดไดผานสมารทโฟนระบบแอนดรอยด และไอโอเอส 

(iOS) ชวยอํานวยความสะดวกใหเกษตรกรสามารถแจงปรับปรุงขอมูลในทะเบียนไดดวยตนเอง  ผานสมารทโฟน 

หรือเครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต ( Tablet) โดยไมตองเดินทางมาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ  และสามาร ถ

ตรวจสอบความถูกตองและความเปนปจจุบันของขอมูล การข้ึนทะเบียนเกษตรกร ตามท่ีใหขอมูลไวกับ 

กรมสงเสริมการเกษตรไดทุกท่ีทุกเวลาเพื่อสิทธิประโยชนและการเขารวมโครงการตางๆ และใชเปน หลักฐาน ยืนยัน

ตัวตน  ความเปนเกษตรกรในรูปแบบดิจิทัล  รวมท้ังยังเปนชองทางการรับรูขอมูลขาวสารดานการเกษตร 

จากภาครัฐ และการตรวจสอบสิทธิเกษตรกรท่ีไดรับความชวยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติ หรือตามมาตรการ

แกปญหาอ่ืน  ๆของภาครัฐ 
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ในการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะตองมีการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ซ่ึงสามารถนําไปใช

ประโยชน ในการตรวจสอบความซํ้าซอนของแปลงเพาะปลูกท่ีเกษตรกรแจงปรับปรุงขอมูล สามารถนํา 

ผังแปลงมาซอนทับกับขอมูลภาพดาวเทียมในพื้นท่ีประสบภัยธรรมชาติ เพื่อวิเคราะหแปลงท่ีไดรับผลกระทบ  

เปนขอมูลในการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติดานพืช และโครงการประกันภัยพืชผล  

เมื่อเกษตรกรแจงข้ึนทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และจัดทําผังแปลงดิจิทัล แลว จะนําขอมูล 

ท่ีผานการตรวจสอบ และประมวลผลมาจัดพิมพลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรเพื่อยืนยันตัวตนเกษตรกร และใช

ประกอบในการเขารวมโครงการหรือมาตรการตางๆ ของภาครัฐ ดังนั้น การแจงข้ึนทะเบียนและปรับปรุง

ทะเบียนเกษตรกรเปนประจําทุกป ขอมูลจะมีความครบถวน เปนปจจุบันทําใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรเปนอยางยิ่ง 

เนื่องจากทําใหภาครัฐสามารถวางแผนการผลิต การตลาด สงเสริมสนับสนุนเกษตรกรไดอยางถูกตองเหมาะสม

และจัดทําโครงการมาตรการตางๆ เพื่อใหความชวยเหลือเกษตรกรไดอีกดวย ดังจะเห็นไดจากการท่ีหนวยงาน

ภาครัฐเช่ือมโยงขอมูลทะเบียนเกษตรกรไปใชเปนขอมูลประกอบโครงการและมาตรการเพื่อใหการสนับสนุน 

และชวยเหลือเกษตรกรเปนจํานวนมากในปท่ีผานมา เชน 

- การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติดานพืช 

- โครงการประกันภัยขาวนาปและขาวโพดเล้ียงสัตว 

- โครงการสงเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง  

- โครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาวนาป  

- โครงการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาว  

- โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลําไย  

- โครงการสนับสนุนคาบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผูปลูกขาว 

- โครงการประกันรายได พืชเศรษฐกิจ (ขาว ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง ขาวโพดเล้ียงสัตว) 

ในป 2565 กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน

เกษตรกร เนนหนักในการประชาสัมพันธใหเกษตรกรแจงขอมูลการปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรตามขอเท็จจริงดวย

ตนเองผาน Mobile Application รวมท้ัง เพิ่มประสิทธิภาพและบํารุงรักษาฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร 

สําหรับการใหบริการบันทึกขอมูลและประมวลผลขอมูลขนาดใหญ เพื่อใหทะเบียนเกษตรกรมีขอมูลท่ี ถูกตอง 

ครบถวน นําไปสูการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดานการเกษตรจัดทําสารสนเทศดานการเกษตรในภาพรวม

ของประเทศท่ีถูกตอง สามารถนําไปเผยแพรบูรณาการใชประโยชนไดท่ัวไปท้ังภาครัฐและเอกชนเปนขอมูล

ประกอบโครงการและมาตรการตางๆ ไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรไดรบัประโยชนอยางสูงสุด



 

-123- 

 

3.วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหมีความครบถวน และเปนปจจุบัน  

3.2 เพื่อจัดเก็บขอมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ใหมีความครบถวน และเปนปจจุบัน 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

 เปาหมาย จ.พังงา : เกษตรกร 32,000 ครัวเรือน 

สถานท่ีดําเนินการ : สํานักงานเกษตรอําเภอท้ัง 8 อําเภอ  

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 5.1 กิจกรรมปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหเปนปจจุบัน  

1) ประชาสัมพันธใหเกษตรกรแจงปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหเปนปจจุบัน หลังจาก 

การเพาะปลูกแลว 15 วัน และกอนวันเก็บเก่ียว 

2) เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร รับแจงข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จากเกษตรกร 

ตามสมัครใจ ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ หรือนัดหมายเกษตรกรเพื่อข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน เกษตรกร ใน

หมูบานหรือตําบล พรอมกับวาดแปลงปลูกใหแลวเสร็จในคราวเดียว 

                     3) เกษตรกรแจงขอมูลการปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรตามขอเท็จจริงดวยตนเองผาน Farmbook 

Application 

4) กําหนดชวงวันรณรงคใหอาสาสมัครเกษตรหมูบาน ทําหนาท่ีชวยเจาหนาท่ีสงเสริม

การเกษตรผูรับผิดชอบตําบล จัดเก็บขอมูลตามแบบฟอรมปรับปรุงขอมูลในพื้นท่ีรับผิดชอบ  เพื่อใหไดขอมูล

ครบถวนแกปญหาการไมมาแจงปรับปรุงทะเบียนฯ ของเกษตรกร โดยเลือกชวงเวลาท่ีมีการเพาะปลูกมากท่ีสุด

ในฤดูฝน ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565  

5) บันทึกขอมูลท่ีเกษตรกรแจงข้ึนทะเบียนและปรับปรุงขอมูลในระบบทะเบียนเกษตรกร  

 5.2 ตรวจสอบขอมูล 

1) การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการขอข้ึนทะเบียนและ

ปรับปรุงทะเบียน เชน หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองท่ีดิน ตรวจสอบใหสัมพันธกับจํานวนพื้นท่ีท่ีทํา

การเกษตรท่ีแจงข้ึนทะเบียนไว 

2) ระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกตอง 

3) ตรวจสอบทางสังคม เมื่อระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกตองแลว ใหจัดพิมพขอมูลไปติด

ประกาศในหมูบาน/ชุมชน เปนเวลา 3 วัน (กําหนดใหมีการติดประกาศทุกชนิดพืช ท้ังแปลงเดิมและแปลงใหม)

เพื่อใหเกษตรกรในหมูบาน/ชุมชนนั้นตรวจสอบ โดยเกษตรกรตองลงนามยืนยันความถูกตองขอมูลของตนเอง 

มิฉะนั้นจะถือวาไมผานการตรวจสอบ หรือสามารถคัดคาน หากขอมูลของตนเองหรือเกษตรกรายอ่ืนไมถูกตอง  

 



 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 
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4) ตรวจสอบพื้นท่ี ใหดําเนินการท้ังแปลงเดิมและแปลงใหม เพื่อปองกันการแจงข้ึนทะเบียน  

ซํ้าซอนโดยผูดําเนินการตรวจสอบใชเครื่อง GPS ออกเดินสํารวจรอบแปลงพื้นท่ีจริง เพื่อวัดและจับพิกัดแปลง 

หรือวาดแปลงดวยระบบ เชน Geoplot, GISagro, FAARMis Application , QGIS หรือตรวจสอบโดยภาพถาย

แปลงปลูกรวมกับผูนําชุมชน/ อกม.  

 5.5 อํานวยการ  

 ติดตามนิเทศ ผลการดําเนินงาน เพื่อบริหารจัดการโครงการใหเปนไปดวยความเรียบรอย พรอม

ท้ังแกไขปญหาอุปสรรคในการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ป 2564 ป 2565 หนวยงาน 

ตค
. 

พย
. 

ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พค
. 

มิย
. 

กค
. 

สค
. 

กย
. 

 

1. ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร              

   1.1 จัดทําประกาศ / ประชาสัมพันธ แจงให

เกษตรกรมาปรับปรุงขอมูลประจําป 

            ศสท./สศก. 

สนง.กษจ./

สนง.กษอ. 

   1.2 เกษตรกรแจงปรับปรุงขอมูล             สนง.กษอ. 

   1.3 รณรงคให อกม.จัดเก็บขอมูล              สนง.กษจ./

สนง.กษอ. 

   1.4 ปรับปรุงขอมูลในสมุดทะเบียนเกษตรกร             สนง.กษอ. 

2. ตรวจสอบขอมูล 

(ติดประกาศ / จัดทําผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล) 

             

สนง.กษอ. 

3. อํานวยการ (ติดตามนิเทศ ผลการดําเนินงาน)             สนง.กษจ. 

 

7. ระยะเวลา 

 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-125-  

8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 

 8.1 ผลผลิต (Output)  

1) มีการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร  

2) มีการจัดเก็บขอมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรท่ีมาข้ึนทะเบียนใหมหรือปรับปรุงพื้นท่ีเพาะปลูก   

 8.2 ผลลัพธ (Outcome)  

มีขอมูลประกอบการเขารวมโครงการ และมาตรการของภาครัฐ หรือ เอกชนกรณีท่ีมีโครงการ 

ชวยเหลือเกษตรกร ซ่ึงจะทําใหการสนับสนุนชวยเหลือเกษตรกรเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

   8.3 ตัวช้ีวัดโครงการ 

     เชิงปริมาณ  จ.พังงา มีการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร จํานวน 32,000 ครัวเรือน 

     เชิงคุณภาพ มีขอมูลประกอบการเขารวมโครงการ และมาตรการของภาครัฐ หรือ เอกชนกรณี

ท่ีมีโครงการชวยเหลือเกษตรกร  
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

มีขอมูลทะเบียนเกษตรกรจากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรท่ีครบถวน เปนปจจุบัน สามารถนําไปใช

ประโยชนในการวางแผนพัฒนาการผลิต การตลาด สงเสริมการเกษตร บูรณาการขอมูลรวมกันท้ังภาครัฐและ

เอกชน ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรไดรับการสนับสนุน ชวยเหลือ และไดรับประโยชนสูงสุด 

 

10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ       

1) นา ยประคอง  อุสาหมัน   ตําแหนง เกษตรจังหวัดพังงา 

              โทร 086-2809705 

2) นา ยวินัย  อินทอง         ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ    

    โทร 081-9680396   

3) นางสาวพรเพ็ญ  จักรพงศ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ       

    โทร 093-4959392 
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13. โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร (ตลาดเกษตรกร) 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาเกษตรกร  

กิจกรรมยอย สงเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันสถานการณประชากรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 7.3 ลานครัวเรือนท่ัวประเทศ ตอง

เผชิญปญหาและไดรับความเดือดรอนตางๆ ท้ังดานการผลิต รายได และคุณภาพชีวิต เนื่องจากการเปล่ียนแปลง

ของสภาพสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภัยธรรมชาติ ไดสงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม      

ตอเกษตรกรเปนอยางมาก ซ่ึงการแกไขปญหาดังกลาว จําเปนท่ีแตละหมูบานการเกษตรจะตองมีขอมูลท่ีถูกตอง     

มีแผนการพัฒนาการเกษตรเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม ตลอดจนการเฝาระวังและแจง

เหตุภัยธรรมชาติเหตุการณฉุกเฉินทางการเกษตรตอหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ในการท่ีจะไดดําเนินการ แกไข 

ชวยเหลือ   ไดอยางทันตอเหตุการณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการใหบริการแกเกษตรกรในระดับพื้นท่ีของ

หมูบานมาโดยตลอดและมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 16 หนวยงานท่ีดําเนินงาน

ดานอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในแตละสาขาท่ีหนวยงานนั้น ๆ เปนผูรับผิดชอบ ซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะ

ทาง โดยอยูภายใตระเบียนกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวย การบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2560 

และในสวนของการดําเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรกรม

สงเสริมการเกษตรในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย ดําเนินการคัดเลือกและแตตั้ง

คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับตําบล อําเภอและจังหวัด เพื่อกําหนดนโยบาย/แนวทางการพัฒนาและ

ขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นท่ี จึงจําเปนตองมีการการจัดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการของ

คณะกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อขับเคล่ือนนโยบายดังกลาวใหเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัครเกษตรใหมีความรู ทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี และการสรางความเขมแข็ง

อาสาสมัครเกษตรในทุกมิติ พรอมท้ังสนับสนุนการสรางเครือขายการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ี

รวมถึงการสรางขวัญกําลังใจและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมูบานในรูปแบบตางๆดวย 

2.วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ในการขับเคล่ือนงานสงเสริมการเกษตร 

และสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

3.2 เพื่อใหอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) มีสวนรวมในการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร และเปน 

เครือขายการทํางานในพื้นท่ี 

3.3 เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ในการปฏิบัติงานใหแกอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตร

หมูบาน 
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3. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

 อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) และเจาหนาท่ี จํานวน144 ราย 

ครอบคลุมพื้นท่ีดําเนินการ 8 อําเภอ 

 3.1 กิจกรรมจัดทําเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบานอําเภอละ 10 ราย จํานวน 8 อําเภอ 

รวม 80 ราย วงเงินงบประมาณอําเภอละ 2,000บาท รวม16,000 บาท 

 3.2 จัดทําเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูอาสาสมัครเกษตรหมูบานอําเภอละ 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 ท่ีผานการประเมินคุณสมบัติการเปน Smart Farmer เขารวมเวทีพัฒนาศักยภาพ เพื่อวิเคราะหตนเองและ

วางแผนการขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตร วางแผนการประเมินผลงานของ อกม. อบรมเพิ่มองคความรู

เสริมสรางความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครเกษตร ตามระเบียบกระทรวง

เกษตรและสหกรณ วาดวยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ไดแก การจัดเก็บขอมูลดานการเกษตร 

การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร การติดตามสถานการณการสํารวจแปลงพยากรณ การปฏิบัติงานท่ีเปน

ประโยชนตอเกษตรกรและชุมชน ใหเหมาะสมในแตละพื้นท่ี และสรางชองทางการติดตอส่ือสารใหชัดเจนตั้งแต

ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ในการเช่ือมโยงการปฏิบัติงาน  ขอใหอําเภอดําเนินการใหแลวเสร็จและจัดสง

รายงานผลใหจังหวัดทราบภายในเดือน ธันวาคม 2564 

  4.2.2 จัดทําเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูอาสาสมัครเกษตรหมูบานคัดเลือกอาสาสมัครเกษตร

หมูบาน (อกม.) อําเภอละ 10 ราย ท่ีผานการประเมินคุณสมบัติการเปน Smart Farmer เขารวมประชุมเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อทบทวนบทบาทหนาท่ีและภารกิจของอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ในการสนับสนุน

งานดานการเกษตร พรอมท้ังวางแผนการปฏิบัติรวมกับเจาหนาท่ี ไดแก การจัดเก็บขอมูลดานการเกษตร การ

จัดทําแผนพัฒนาการเกษตร การติดตามสถานการณการสํารวจแปลงพยากรณการใชเครื่องมือส่ือสารสมารท

โฟน และสรางชองทางการติดตอส่ือสารใหชัดเจนระดับหมูบาน ในการเช่ือมโยงการปฏิบัติงานในพื้นท่ี ขอให

อําเภอดําเนินการใหแลวเสร็จและจัดสงรายงานผลใหจังหวัดทราบภายในเดือน มกราคม2564 
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5. แผนปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2564 ป 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย.

 6
4 

ธ.
ค.

 6
4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.
พ.

65
 

มี.
ค.

65
 

เม
.ย

.6
5 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย.

65
 

ก.
ค.

 6
5 

ส.
ค.

65
 

ก.
ย.

 6
5 

สงเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน              

1.จัดทําเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบาน             

2.จัดทําเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูอาสาสมัครเกษตร

หมูบาน    
            

6. ระยะเวลา 

ระหวางเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

7. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 

 ผลผลิต (output) 

 1) อาสาสมัครเกษตร จํานวน 8 0 ราย ไดรับการพัฒนาศักยภาพมีความรูความเขาใจในบทบาท 

หนาท่ีสามารถปฏิบัติงานไดและใหบริการชวยเหลือเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2) อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) จํานวน 80 ราย ไดรวมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เกิดการพัฒนา  

สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการโครงสรางการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร และเกิดการเช่ือมโยงงาน 

อาสาสมัครเกษตร  

 ผลลัพธ (outcome) 

 1) อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานได 

และมีองคความรูท่ีจ าเปนในการใหบริการชวยเหลือเกษตรกรไดรวดเร็วและท่ัวถึง 

 2) เกิดเครือขายการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.)  

 ตัวชี้วัด  

  - เชิงปริมาณ รอยละ 75 ของอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ท่ีเขารวมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 

อาสาสมัครเกษตรหมูบาน ไดรับการพัฒนาทักษะตามบทบาทหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 - เชิงคุณภาพ อาสาสมัครเกษตรหมูบาน มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี  

และใหบริการชวยเหลือแกเกษตรกรได 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  อาสาสมัครเกษตรหมูบาน มีความรู ความเขาใจในกระบวนการปฏิบัติงาน และเปนผูชวยเจาหนาท่ีใน

การพัฒนางานดานการเกษตรในพื้นท่ี พรอมท้ังเช่ือมโยงเครือขายการปฏิบัติงาน ประสานความชวยเหลือ 

เพื่อใหเกษตรกรไดรับการบริการท่ีรวดเร็วและท่ัวถึง 

 

10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ  

1. กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

 นา ยปณิธาน  ทองแกมแกว         นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

 โทรศัพท  089-7331271 

2. ผูรับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรระดับอําเภอ 

 

ท่ี สังกัด ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง เบอรมือถือ 

1 สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะยาว นางสาวพนิดา  แกวมณ ี นวส.ปฏิบัติการ 086 684 9099 

2 สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา นางสาวรักษา  ณนคร นวส.ปฏิบัติการ 085 787 9963 

3 สํานักงานเกษตรอําเภอคุระบุรี นายณัฐยศ  อมรกล นวส.ปฏิบัติการ 063 824 5652 

4 สํานักงานเกษตรอําเภอทับปุด นางสาวดุษฎี  เขน็ดพืช นวส.ปฏิบัติการ 089 205 1963 

5 สํานักงานเกษตรอําเภอตะก่ัวปา นายบัญชา  เกิดลอง นวส.ชํานาญการพิเศษ 081 737 6276 

6 สํานักงานเกษตรอําเภอกะปง นางสาวรุงทิวา  รักษาแกว นวส.ชํานาญการพิเศษ 093 575 9520 

7 สํานักงานเกษตรอําเภอตะก่ัวทุง นายพุฒิพงศ  ปริยานุกูล นวส.ปฏิบัติการ 088 784 5738 

8 สํานักงานเกษตรอําเภอทายเหมือง นางมลติชา  ชวยขาว นวส.ปฏิบัติการ 098 017 8489 
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14. โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

กิจกรรม สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

1. หลักการและเหตุผล  

 การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580 ตองการใหประเทศไทยมีการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน ตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการ

แขงขัน ท่ีตองการพัฒนาภาคการเกษตรใหมีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแขงขันท่ีสูงข้ึน โดยสงเสริม

การรวมกลุมเกษตรกร เพื่อสรางความเขมแข็งและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางวิสาหกิจชุมชน

ผูประกอบการภาคเอกชนรวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสูการเปน

ผูประกอบการเกษตรท่ีมีความเขมแข็ง ตลอดจนการใหมีกลไกในการดูแลใหเกษตรกรไดรับประโยชนจากการ

รวมกลุมและการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรอยางแทจริง ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

พ.ศ. 2548 ท่ีมุงเนนใหคนในชุมชนรวมตัวกันประกอบกิจการ โดยอาศัยทรัพยากร แรงงาน ภูมิปญญาทองถ่ิน

และองคความรูสมัยใหม มาผลิตเปนสินคาหรือบริการท่ีเปนท่ีตองการของผูบริโภคในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน 

การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน สงผลใหชุมชนพึ่งตนเองไดสามารถเปนกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย บนพื้นฐานการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน มีหนาท่ีใน

การจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อกําหนดนโยบายในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน และทํา

หนาท่ีนายทะเบียนในการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนใหการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในสวนท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินงานของกรมสงเสริมการเกษตร โดยดําเนินงานและประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาไปเปนกิจการท่ีมีความเขมแข็ง 

สามารถแขงขันทางเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนพื้นฐานในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของชุมชนได

อยางยั่งยืนตอไป 

 

3.วัตถุประสงค 

 เพื่อยกระดับกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหมีศักยภาพสูงข้ึน 
 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

เปาหมาย  

- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจํานวน 80 ราย (อําเภอละ 10 ราย) 

-  เครือขายวิสาหกิจชุมชน 77 เครือขาย 

สถานท่ีดําเนินการ 

8 อําเภอ ของจังหวัดพังงา 
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5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

5.1 สงเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 

 สงเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน ผานการสรางกระบวนการเรียนรู 

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน ดังนี้ 

 1) สงเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  (สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จํานวน 80 ราย /

วิสาหกิจชุมชน 8 แหง) 

  ประเมินศักยภาพและจัดทําแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ

ในการดําเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน โดย 

  1.1) เจาหนาท่ี สงเสริม การเกษตรสนับสนุน ใหวิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทํา

แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหวิสาหกิจชุมชนทราบถึงปญหาและนําไปจัดทําแผนพัฒนา กิจการ    

โดยเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรเปนพี่เล้ียงและใหคําปรึกษาแกวิสาหกิจชุมชนในการดําเนินงาน  ของใหอําเภอ

รายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบภายในเดือนธันวาคม 2564 

  1.2) สํานักงานเกษตรอําเภอสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  

ท่ีไดดําเนินการตามขอ 1.1) เพื่อใหเกิดการยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ขอใหอําเภอรายงานผลการ

ดําเนินงานใหจังหวัดทราบภายใน 15 เมษายน 2565 

  1.3) ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอีกครั้งหลังส้ินสุดการดําเนินกิจกรรม 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 
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6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2564 ป 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย.

 6
4 

ธ.
ค.

 6
4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.
พ.

 6
5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย

. 6
5 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย.

 6
5 

ก.
ค.

 6
5 

ส.
ค.

 6
5 

ก.
ย.

 6
5 

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) 

 - สมาชิกวิสาหกิจชุมชนนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนาการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน ทําใหวิสาหกิจ

ชุมชนพัฒนาศักยภาพไปสูระดับท่ีสูงข้ึน  

 ตัวชี้วัด  

  เชิงปริมาณ  สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 8 แหง ไดรับความรูเพื่อใชในการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 

 เชิงคุณภาพ วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพเพิ่มสูงข้ึนไมนอยกวารอยละ 80 ของวิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวม  

โครงการ  
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดทําแผนพัฒนากิจการ และดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เครือขายวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทในการขับเคล่ือนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใตเครือขาย 

ใหเกิดการเช่ือมโยงกิจกรรมระหวางวิสาหกิจชุมชนและชุมชนท่ีเก่ียวของ  
 

10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ  

 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

  1. ช่ือ นางสาวนิติภรณ  เกตุแกว ผูรับผิดชอบงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศัพท 083 596 0441 

  E-mail: nitiporn.ketkk@gmail.com 

 2. เกษตรอําเภอ 

 3. เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอําเภอ  
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15. 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 .ศ.2548 มุงเนนใหวิสาหกิจ

ชุมชนสามารถนําวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปญญาของชุมชนมาใชใหเหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและ

สภาพทองถ่ินนั้น ๆ โดยกรมสงเสริมการเกษตรมีหนาท่ีสงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนความรู

เก่ียวกับกระบวนการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณภาพมาตรฐานการผลิตและ

ผลิตภัณฑ การบริหารจัดการธุรกิจ และการแขงขันทางการตลาด เพื่อใหกิจการวิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็ง

และพึ่งพาตนเองได ผลิตภัณฑท่ีเกิดจากการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเปนการสรางรายได และเปนการ

สรางเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นท่ีซ่ึงผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนท่ีดีตองเปน Smart Product ซ่ึง

มีคุณภาพมาตรฐานท่ีปลอดภัย ตอผูบริโภคและส่ิงแวดลอม ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค และมี

ศักยภาพในการแขงขันทางการตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังนั้น ในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจึง

จําเปนตองพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพไดมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑเปนท่ีเช่ือถือของผูบริโภค มีการ

ออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑท่ีทันสมัยตรงตามความตองการของตลาด รวมถึงตองมีการสงเสริมกิจกรรม

ดานการตลาดเพื่อพัฒนาสู การแขงขัน เปนตน ซ่ึงจะมีสวนชวยในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการเกษตรและ

สรางความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใหกับวิสาหกิจชุมชนและประเทศไทย 

 

3.วัตถุประสงค 

3.1 พัฒนาความรูและทักษะดานการพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร

แปรรูปใหกับวิสาหกิจชุมชน 

3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรแปรรูปใหกับวิสาหกิจชุมชน 
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4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

วิสาหกิจชุมชน จํานวน 2แหง 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 5.1อบรมพัฒนาทักษะดานการแปรรูปสินคาเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และการตลาด 

ใหกับวิสาหกิจชุมชน(20 ราย)  

 5.1.1 จังหวัดจัดอบรมเนื้อหาวิชาการท่ีสอดคลองกับแผนความตองการการการพัฒนาผลิตภัณฑ

ของวิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวมโครงการฯ จํานวน 2 วิสาหกิจชุมชน ๆ ละ 10 ราย จํานวน 1 วัน 

5.12 จังหวัดสรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลใหกรมสงเสริมการเกษตรตามกําหนด 

 5.2 พัฒนาผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูป  

5.2.1 กรมฯพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนความตองการการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนท่ี

ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการฯใหจังหวัด ภายใตกรอบงบประมาณ 

5.2.2 จังหวัดดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปใหกับวิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวม

โครงการฯ ตามแผนความตองการการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน เชน การซอมแซมสถานท่ีผลิต การ สนับสนุน

วัสดุอุปกรณเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ การพัฒนากระบวนการผลิต  การพัฒนา คุณภาพ มาตรฐานการผลิต

หรือผลิตภัณฑ การออกแบบและจัดทําบรรจุภัณฑ/ฉลากสินคาตนแบบเพื่อทดสอบทางการตลาด เปนตน  ท้ังนี้

ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายของทางราชการ 

5.2.2 จังหวัดสรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลใหกรมสงเสริมการเกษตรตามกําหนด 

 

6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2564 ป 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย.

 6
4 

ธ.
ค.

 6
4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.
พ.

 6
5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย

. 6
5 

พ.
ค.

65
 

มิ.
ย.

 6
5 

ก.
ค.

65
 

ส.
ค.

 6
5 

ก.
ย.

65
 

2.อบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนดานการแปรรูปสินคา

เกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และการตลาด 

ใหกับวิสาหกิจชุมชน 

            

3.พัฒนาผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูป เชน สนับสนุนวัสดุ

อุปกรณเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ/พัฒนากระบวนการ

ผลิต/พัฒนามาตรฐานการผลิตหรือผลิตภัณฑ การจัดทําบรรจุ

ภัณฑ/ฉลากสินคาตนแบบเพื่อทดสอบทางการตลาด เปนตน 
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7. ระยะเวลา 

ธันวาคม2564 – กันยายน 2565 

 

8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 

 8.1 ผลผลิต (output) 

วิสาหกิจชุมชนไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 2 แหง 

 8.2 ผลลัพธ (outcome) 

วิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับการพัฒนามีรายไดเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 20 (เปรียบเทียบกอนและหลัง

เขารวมโครงการฯ)  

 8.3 ตัวชี้วัด 

  เชิงปริมาณ 

  วิสาหกิจชุมชน จํานวน 2 แหง ไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ฉลากสินคา 
 เชิงคุณภาพ 

 เกิดการสรางมูลคาเพิ่มจากการแปรรูปใหกับผลผลิตทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน ทําใหวิสาหกิจ

ชุมชนท่ีเขารวมโครงการมีรายไดเพิ่มข้ึน ไมนอยกวารอยละ 20 (เปรียบเทียบกอนและหลังเขารวมโครงการฯ) 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  9.1 เกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรแปรรูปโดยการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน หรือการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ  
  9.2 สินคาเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการแขงขันทางการตลาดและเปนท่ียอมรับ
ของผูบริโภค 
  9.3 วิสาหกิจชุมชนมีรายไดมั่นคงอยางตอเนื่องจากการจําหนายผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูป 
 

10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ  

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

  ช่ือ นางสาวนิติภรณ  เกตุแกว       ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศัพท083 596 0441              E-mail: nitiporn.ketkk@gmail.com 
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16. โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเน่ืองมาจากประราชดําริ 

16.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

กรมสงเสริมการเกษตร 

จังหวัดพังงา 

1. ความสอดคลอง 

1.1 ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ดาน 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 

   - แผนแมบทยอย การเสริมสรางทุนทางสังคม  

  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ 

  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม  

   - ประเด็นปฏิรูปยอย การขยายผลโครงการในพระราชดําริกวา 4,000 โครงการท่ัวประเทศ 
2. หลักการและเหตุผล  
 

 เนื่องในวโรกาสอันเปนมิ่งมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อครั้งทรงดํารงพระราชอิสริยยศ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในพุทธศักราช 2545  

กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงขอพระราชานุญาตจัดทําโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี กราบบังคมทูลถวาย  

และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไวในพระราชานุเคราะห และทรง

พระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยยอไวในเครื่องหมายตราสัญลักษณโครงการ โดยเปด

ใหบริการครั้งแรก เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตําบลบานหลวง อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได

ดําเนินงานมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

  การใหบริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี เปนวิธีการดําเนินงานอยางหนึ่งท่ีสามารถทําใหการบริการทาง

วิชาการและการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจท่ี

รับผิดชอบ โดยเปนการปฏิบัติงานในเชิงรุกท่ีทําใหเกษตรกรในพื้นท่ีเปาหมายท่ีมีปญหา ใหไดรับบริการทาง

การเกษตรอยางรวดเร็ว ท่ัวถึงและครบถวน เชน การวิเคราะหดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว โรคสัตวน้ํา และ

การใหวัคซีนปองกันโรค รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมความรูการเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคูกันไป

ดวย ซ่ึงเปนการดําเนินการในลักษณะบูรณาการการทํางานระหวาง นักวิชาการเกษตรของหนวยงานตาง ๆ ใน

แตละสาขา ท้ังดานพืช สัตว ประมง ดิน และน้ํา ฯลฯ พรอมดวยอุปกรณและเครื่องมือทางวิชาการดานตาง ๆ  มา

ใหบริการในคลินิกเกษตร โดยสามารถเคล่ือนท่ีเขาไปไดถึงในระดับตําบล เพื่อใหเกษตรกรสามารถเขารับบริการ

ทางการเกษตรไดอยางถูกตองครบถวนทุกดานในคราวเดียวกัน 
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3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อสนองพระราชดําริ และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2565   

  3 .2 เพื่อใหเกษตรกรในพื้นท่ีหางไกลสามารถเขาถึงการบริการทางการเกษตร  และไดรับการแกไข

ปญหาดานการเกษตรอยางครบวงจรในคราวเดียวกัน 

  3.3 เพื่อบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานวิชาการ หนวยงานสงเสริม และศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในการใหบริการและแกไขปญหาทางการเกษตร 

4. เปาหมาย    

 ดําเนินการในพื้นท่ี 4 อําเภอ ดังนี้ เกษตรกร 100 คน/ครั้ง  

4.1 จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไตรมาสท่ี 1  อําเภอคุระบุรี 

4.2 จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไตรมาสท่ี 2  อําเภอทับปุด 

4.3 จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไตรมาสท่ี 3  อําเภอตะก่ัวปา 

4.4 การจัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไตรมาสท่ี 4 คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม 

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว(28 กรกฎาคม)  ระหวางวันท่ี 20-30 กรกฎาคม 2564               

อําเภอเมืองพังงา 

5. กิจกรรม   

5.1 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ ไตรมาสท่ี 1 ในพื้นท่ีอําเภอคุระบุรี 

เกษตรกร 100  ราย 

5.2 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ ไตรมาสท่ี 2 ในพื้นท่ีอําเภอทับปุด 

เกษตรกร 100  ราย 

5.3 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ ไตรมาสท่ี 3 ในพื้นท่ีอําเภอตะก่ัวปา  

เกษตรกร 100  ราย 

5.4 การจัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ ไตรมาสท่ี 4 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 

ในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ในพื้นท่ีอําเภอเมืองพังงา  เกษตรกร 100  ราย ระหวางวันท่ี 25 

กรกฎาคม -             5 สิงหาคม 2565  

กิจกรรมดานคลินิกเกษตรท่ีเปดใหบริการ ไดแก 

           1) คลินิกดิน  ใหคําปรึกษา ตรวจวิเคราะห วินิจฉัยและใหบริการดานวิเคราะห ตรวจสอบดิน 

และปุย โดยกรมพัฒนาท่ีดิน 

      2) คลินิกพืช ใหคําปรึกษา ตรวจวิเคราะห วินิจฉัยและใหบริการดานโรคและแมลง ศัตรูพืช 

วัชพืชการเก็บเก่ียวพืช การผลิตเมล็ดพันธุ การคัดเลือกพันธุ การทดสอบความงอก การขาดธาตุอาหารพืช 

สารพิษตกคาง วัตถุมีพิษทางการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตร 
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    3) คลินิกขาว  ใหคําปรึกษา ตรวจวิเคราะห วินิจฉัยโรคท่ีเกิดในขาว การปองกันและกําจัดแมลง

ศัตรูขาว การกําจัดวัชพืชในนาขาว การลดตนทุนการผลิตขาว การใชขาวพันธุดี การตรวจสอบ คุณภาพเมล็ด

พันธุขาว การบริการตรวจรับรอง GAP ขาว การแปรรูปและการใชประโยชนจากขาว โดยกรมการขาว 

    4) คลินิกปศุสัตว ใหคําปรึกษา ตรวจวิเคราะห วินิจฉัยโรคและการตรวจรักษา พยาบาลสัตว การให

วัคซีน ทําหมันสัตว การผสมเทียม การควบคุมโรคระบาดในสัตว การเล้ียงสัตว โดยกรมปศุสัตว 

       5) คลินิกประมง ใหคําปรึกษา ตรวจวิเคราะห วินิจฉัยและรักษาโรคในสัตวน้ํา การควบคุมโรค

ระบาดในสัตวน้ํา การตรวจคุณภาพน้ํา และการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา โดยกรมประมง 

     6) คลินิกชลประทาน ใหคําปรึกษา แนะนําการบริหารจัดการน้ํา การพัฒนาแหลงน้ํา และการใหน้ํา

แกพืช โดยกรมชลประทาน 

 

    7) คลินิกสหกรณ  ใหคําปรึกษา แนะนําการจัดตั้งสหกรณ การบริหารงานในสหกรณ  และให

ความรูเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เก่ียวกับสหกรณ โดยกรมสงเสริมสหกรณ 

    8) คลินิกบัญช ีใหคําปรึกษา แนะนําการจัดทําบัญชีฟารม  บัญชีครัวเรือน โดยกรมตรวจบัญชี

สหกรณ 

    9) คลินิกกฎหมาย  ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานความรูดานกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน 

เพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  

    10) คลินิกหมอนไหม ใหคําปรึกษา แนะนําการปลูกหมอนเล้ียงไหม พันธุหมอนท่ีควรปลูก การตัด

แตงก่ิงและการดูแลรักษาแปลงหมอน การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูหมอน การดูแลรักษาผลหมอนสุก และการทํา

ชาใบหมอนโดยกรมหมอนไหม 

 11) คลินิกสงเสริมการเกษตร ใหคําปรึกษา แนะนํา การปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช การ

ใชแมลงศัตรูธรรมชาติ (ตัวหํ้า ตัวเบียน) เช้ือจุลินทรียและสารชีวภัณฑตางๆ การผลิตและขยายพันธุพืช การ

สนับสนุนพืชพันธุดี การเล้ียงผ้ึง ชันโรง และจิ้งหรีด การปลูกพืชบนพื้นท่ีสูง การซอมและการบํารุงรักษาเครื่องยนต

เบ้ืองตน เปนตน โดยกรมสงเสริมการเกษตร  

12) คลินิกอื่น  ๆไดแก คลินิกการยางแหงประเทศไทย คลินิกฝนหลวง คลินิกเศรษฐกิจการเกษตร 

และคลินิกสาธารณสุข เปนตน 

หมายเหตุ :  

1. ใหดําเนินงานโครงการฯ ในรูปแบบปกติกอน รายละเอียดตามคูมือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ

คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ สามารถดาวโหลดไดท่ี http://www.royalagro.doae.go.th 

2. หากไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 

ไมสามารถดําเนินการในรูปแบบปกติได ใหปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินงานเปนใหการสนับสนุนปจจัยการ

ผลิต หรือจัดทําเอกสารวิชาการใหความรูแกบุคคลเปาหมายได โดยดําเนินการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของ

โครงการฯและเกิดประโยชนสูงสุดตอเกษตรกรหรือกลุมเปาหมาย และใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
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หากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) คล่ีคลาย            

ใหดําเนินการในรูปแบบปกติ ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ 

ระดับจังหวัด พิจารณา 

 

6. วิธีการดําเนินงาน  

  การขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ ระดับจังหวัด   

การขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ ไดจัดแบง 

การดําเนินงาน ออกเปน 4 ข้ันตอน คือ การเตรียมการกอนเปดคลินิก การดําเนินงานระหวางเปดคลินิก การ

รายงานผลการดําเนินงาน และการติดตามใหบริการตอเนื่อง ดังนี้ 

6.1. การเตรียมการกอนเปดคลินิก  

6.1.1 คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ ระดับจังหวัด จัด

ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติงาน เชน วัน เวลา สถานท่ี และรูปแบบ ในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตร

เคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ  และมอบหมายผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

6.1.2 การกําหนดพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

1) การกําหนดพื้นท่ีเปาหมาย 

สํานักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมขอมูลพื้นฐาน สภาพปญหาทางการเกษตร และความ

ตองการของเกษตรกร เปนขอมูลนําเสนอตอคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ 

ระดับจังหวัด โดยใหพิจารณาตําบลท่ีมีปญหาทางดานการเกษตรหลากหลาย ตองการแกไขอยางเรงดวน หรือเปน

ความตองการของเกษตรกร โดยบูรณาการและออกหนวยใหบริการคลินิกเกษตรเพื่อแกไขปญหาลงในระดับพื้นท่ี  

2) ศึกษาวิเคราะหปญหาของพื้นท่ี 

หลังจากคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ ระดับ

จังหวัด คัดเลือกพื้นท่ีเปาหมายไดแลว สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดทีมเปนคณะลงไปศึกษาวิเคราะหปญหาสภาพ

พื้นท่ี และจัดลําดับความตองการของเกษตรกรในพื้นท่ีเปาหมาย 

3) การคัดเลือกจุดท่ีตั้งคลินิก 

ใหพิจารณาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) หรือสถานท่ีอ่ืนท่ี

มีความพรอมเปนจุดตั้งคลินิก มีการคมนาคมสะดวก สามารถอํานวยความสะดวกแกเกษตรกรในการเดินทางมารับ

บริการ ท้ังนี้ การจัดงานแตละครั้งไมจําเปนตองครบท้ัง 11 คลินิก เนนเฉพาะคลินิกท่ีมีปญหาและหนวยงานท่ีอยูในพื้นท่ี 

6.1.3 การประสานในระดับพื้นท่ี สํานักงานเกษตรจังหวัดแจงกําหนดการปฏิบัติงานในแตละครั้ง 

ใหกับหนวยงานตางๆ เพื่อขอใหอํานวยความสะดวกและขอความรวมมือในการเตรียมการดานสถานท่ี 

6.1.4 การเตรียมสถานท่ี การจัดสถานท่ีสําหรับพิธีเปดงาน จัดตั้งจุดรับบัตรคิวและลงทะเบียน 

ของเกษตรกรและประชาสัมพันธบริเวณดานหนา สถานท่ีจัดคลินิก การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณประจําคลินิก 

ปายตามประเภทของการใหบริการ 
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6.1.5 การเตรียมเกษตรกร จัดประชุมช้ีแจงเกษตรกรใหทราบถึงวัตถุประสงคการจัดงาน กําหนดการ

และข้ันตอนการใหบริการ การเตรียมตัวในการเขามารับบริการ เชน การเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน การเก็บ

ตัวอยาง (พืช ดิน สัตว และน้ํา) ท่ีมีปญหามารับบริการอยางถูกตอง 

6.5.6 เนนประชาสัมพันธการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ          

ทุกชองทางกอนการจัดงานอยางนอย 1 สัปดาห และแจงใหผูนําชุมชนในพื้นท่ีประชาสัมพันธงานใหทราบอยาง

ท่ัวถึง 

6.2 การดําเนินงานระหวางเปดคลินิก  

6.2.1 การใหบริการ  

1) การรับบัตรคิว  

                               เกษตรกรลงทะเบียนเขารับบริการทางดานการเกษตรทุกสาขาท่ีจุดลงทะเบียน  

โดยรับบัตรคิว ณ จุดรับบัตรคิว เพื่อใหทราบจํานวนผูมารับบริการ 

                           2) การลงทะเบียน 

เกษตรกรนําบัตรประจําตัวประชาชนยื่นตอเจาหนาท่ีรับลงทะเบียนเจาหนาท่ีโดย

เจาหนาท่ีจะสอบถามปญหาและความตองการมารับบริการของเกษตรกร บันทึกลงในบัตรทะเบียนประวัติการ

รับบริการ (แบบคลินิก 01) และทําเครื่องหมายแสดงคลินิกท่ีเกษตรกรจะไปรับบริการไวในแบบคลินิก 01 และ

ฉีกสําเนาใหกับเกษตรกรนําไปรับบริการตามคลินิกท่ีระบุไว  

3) การเขารับบริการ 

                                    เกษตรกรเขารับบริการในแตละคลินิก หนวยงานใหบริการคลินิกรับทราบปญหาทางการ

เกษตร พรอมใหคําแนะนําทางดานวิชาการ และแกไขปญหา โดยเจาหนาท่ีในแตละคลินิกจะตองจัดทําบัตรรับ

บริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี (แบบคลินิก 02) โดยตองระบุลําดับท่ีผูมารับบริการใหตรงกับลําดับท่ีในสําเนาของแบบ

คลินิก 01 ท่ีเกษตรกรนํามาแสดง (หากเกษตรกรไมมีสําเนาของแบบคลินิก 01 มาแสดงใหเกษตรกรกลับไป

ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนดานหนากอน) 

4) การบันทึกผลการใหบริการ 

                               การใหบริการ เจาหนาท่ีจะตองบันทึกปญหาท่ีเกษตรกรมาขอรับบริการ และผลการ

ใหบริการลงในแบบคลินิก 02 โดยฉีกสําเนาใหเกษตรกรเก็บไวเพื่อใชติดตามผลและใหบริการตอเนื่อง สําหรับ

ตัวจริงใหจัดเก็บไวท่ีหนวยงานท่ีใหบริการคลินิก 

6.2.2 การประเมินผลการใหบริการ  

                              1) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด ดําเนินการประเมินผลการใหบริการคลินิกในการจัด

งานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ ไตรมาส 1 – 3 โดยการสัมภาษณเกษตรกร เจาหนาท่ีท่ี

ใหบริการคลินิก และการสังเกตการณของเจาหนาท่ีประเมินผล เสร็จแลวรายงานสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ และสําเนาผลการประเมินใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 
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2) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดําเนินการประเมินผลเกษตรกรท่ีเขารับบริการคลินิก

เกษตรแบบเบ็ดเสร็จ จากการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิ

ราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  

6.3 บันทึกผลการดําเนินงานในระบบขอมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ 

(https://clinickaset.doae.go.th) 

สํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ บันทึกขอมูลบัตรทะเบียนประวัติ (แบบคลินิก 01)                 

ลงในระบบขอมูลโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ ( https://clinickaset.doae.go.th) 

ภายใน 15 วันทําการ หลังจากวันใหบริการ จากนั้น หนวยงาน ท่ีใหบริการคลินิกบันทึกขอมูลบัตรรับบริการ 

(แบบคลินิก 02) เขาสูระบบขอมูลโครงการคลินิกเกษตร เคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ ใหครบถวน สมบูรณ 

ภายใน 30 วันทําการ หลังจากวันใหบริการ  

6.4 การติดตามใหบริการตอเน่ือง 

หลังจากท่ีหนวยงานบันทึกขอมูลบัตรรับบริการ (แบบคลินิก 02) เขาสูระบบขอมูลโครงการ

คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ แลว จะทราบวามีหนวยงานท่ีใหบริการคลินิกใดจะตองมีการ

ติดตามใหบริการเกษตรกรอยางตอเนื่อง จากนั้นหนวยงานท่ีใหบริการคลินิกเกษตรจะตองวิเคราะหขอมูล 

สภาพปญหา เพื่อวางแผนออกติดตามและใหบริการตอเนื่องแกเกษตรกร โดยทุกครั้งท่ีหนวยงานท่ีใหบริการ

คลินิกออกติดตามใหบริการตอเนื่อง ใหบันทึกขอมูลผลการใหบริการในแบบคลินิก 05 ดวย  
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7. แผนปฏิบัติงาน  

 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

ผูรับผิด 

ชอบ 

ปริมาณ 

งาน 

หนวย 

วัด 

ระยะเวลาดําเนินการ ป 2565 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 

4 

ตค
.6

4 

พ
ย.

64
 

ธค
.6

4 

มค
.6

5 

กพ
.6

5 

มีค
.6

5 

เม
ย.

65
 

พ
ค.

65
 

มิย
.6

5 

กค
.6

5 

สค
.6

5 
กย

.6
5 

   1. จัดทําแผน/ประชุมช้ีแจงเกษตรกร

และประชาสัมพันธ วิธีการเก็บตัวอยาง 

พืช ดิน สัตว น้ํา พรอมท้ังวิเคราะห

ปญหาทาง 

ดานการเกษตรท่ีตองแกไขเรงดวน   

สนง.กษจ 4 

คร้ัง 

   

 

 

 

        

  2. จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที

ในพระราชานุเคราะหฯ  

ไตรมาสท่ี 1 และบันทึกผลในระบบขอมูล

โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี         ใน

พระราชานุเคราะห ฯ  

และระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

สงเสริมการเกษตร (e - Project) 

สนง.กษอ. 

คุระบุรี 

100   ราย             

  3. จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที

ในพระราชานุเคราะหฯ        ไตรมาสท่ี 2 

และบันทึกผลในระบบขอมูลโครงการ

คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุ

เคราะหฯ                        และระบบ

รายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริม

การเกษตร (e - Project)   

สนง.กษอ. 

ทับปุด 

100 ราย             

 4. จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 

ในพระราชานุเคราะหฯ            ไตรมาสท่ี 

3 และบันทึกผลในระบบขอมูลโครงการ

คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี        ในพระราชานุ

เคราะห ฯ  

และระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

สงเสริมการเกษตร (e - Project)             

สนง.กษอ. 

ตะกั่วปา 

100 ราย             
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กิจกรรม/ขั้นตอน 

ผูรับผิด 

ชอบ 

ปริมา

ณ 

งาน 

หนวย 

วัด 

ระยะเวลาดําเนินการ ป 2565  

ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

ตค
.6

4 
พย

.6
4 

ธค
.6

4 

มค
.6

5 

กพ
.6

5 
มีค

.6
5 

เม
ย.

65
 

พค
.6

5 
มิย

.6
5 

กค
.6

5 

สค
.6

5 
กย

.6
5 

 5. จัดงานคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี             

ในพระราชานุเคราะห ฯ ไตรมาสท่ี 4  

โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี         ใน

พระราชานุเคราะห ฯ เฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.65  

และบันทึกผลในระบบขอมูลโครงการ           

คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะ    

และระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

สงเสริมการเกษตร (e - Project) 

สนง.กษอ. 

เมืองพังงา 

100 

 

ราย             

 6. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

เปนรายไตรมาสสงกรมสงเสริม

การเกษตร 

จังหวัด               

 

8. ระยะเวลา 

ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

9. ผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัด 

       9.1 ผลผลิต (Output) 

 1) เกษตรกร 400  ราย ไดรับบริการทางดานการเกษตร  และ แกไขปญหาดานการเกษตร 

อยางครบวงจรในคราวเดียวกัน  

 2) เกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีบูรณาการใหบริการ

ดานการเกษตร และแกไขปญหาทางการเกษตรใหกับเกษตรกร      

 9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

 เกษตรกรท่ีมีปญหาการประกอบอาชีพดานการเกษตรไดรับคําแนะนํา การบริการ การแกไขปญหา

ทางดานการเกษตรท่ีรวดเร็วและทันเวลา ซ่ึงเปนการนําความรูอยางถูกตองตามหลักวิชาการทางการเกษตรไป

ปฏิบัติตอพื้นท่ีของตนเอง เกิดผลตอบแทนและรายไดจากการประกอบอาชีพท่ีมั่นคง  
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9.3 ตัวช้ีวัดกระบวนงาน 

1) หนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันวางแผน และใหบริการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ 

2) จังหวัดมีการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห 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  
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16. โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเน่ืองมาจากประราชดําริ 

16.2 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  

จังหวัดพังงา 

 

1. ความเชื่อมโยง 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  สรางความเปนธรรม และลดความเหล่ือมลํ้าในทุกมิติ กระจายศูนยกลางความเจริญทาง

เศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความ

สมานฉันท      เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาการพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเองเพื่อ

สรางสังคมคุณภาพ 

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 15 พลังทางสังคม  

  ท่ีมุงระดมสรรพกําลังจากประชาชนทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย และจากภาคสวนตางๆ ในทุก

ระดับ เปนกลไกในการชวยสรางโอกาสและแกไขความไมเสมอภาค แผนยอยการเสริมสรางทุนทางสังคม เนน

การเสริมสรางศักยภาพและความสามารถของประชาชน 

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ ประเด็นปฏิรูปประเทศความเทาเทียมและการเติบโตอยางมี

สวนรวม ประเด็นปฏิรูปยอยการขยายผลโครงการในพระราชดําริกวา 4,000 โครงการท่ัวประเทศ 
 

2. หลักการและเหตุผล  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงปฏิบัติ 

พระราชกรณียกิจดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารมาอยางตอเนื่อง ทรงมีพระราชดําริใหเริ่ม

ดําเนินการ “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนตั้งแต 

พ.ศ.2523 มีวัตถุประสงคเพื่อชวยแกปญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน นอกจากจะทําใหมี

อาหารกลางวันทีมีคุณคาทางโภชนาการบริโภคตลอดชวงการศึกษาสําหรับนักเรียนแลว นักเรียนยังไดรับความรู

ดานการเกษตร เกิดทัศนคติท่ีดีตออาชีพการเกษตร และสามารถนําไปใชประกอบอาชีพไดในอนาคต และทรงมี

พระราชดําริใหขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสูชุมชนพัฒนาการศึกษาเปนศูนยบริการความรู โดยมีหนวยงาน

มารวมบูรณาการการสงเสริมใหครอบครัวของนักเรียนทําการเกษตรแบบผสมผสาน และสงเสริมการแปรรูป

ถนอมอาหารเพื่อบริโภค เปนการลดรายจายและเพิ่มรายไดจากการขายผลผลิตในข้ันตอไป 

  พระราชดํารัช สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    

เมื่อวันอังคารท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ความวา 

 ...อีกอยางคือ ในชุมชนหรือครอบครัว ความต้ังใจมีอยูวาไมใชแคพัฒนาโรงเรียนเทาน้ัน แตเมื่อ

โรงเรียนดีแลวก็จะเปนจุดที่ขยายโอกาสและขยายความรูการปฏิบัติงานเขาไปในชุมชน นอกจากใหชุมชน

เขามาชวยเหลือแลว ก็ตองปฏิบัติการในชุมชน เชน งานเกษตร เพ่ือใหชุมชนสามารถไดรับประโยชนน้ีหรือ 
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อุสาหกรรม ซ่ึงสวนใหญก็เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก ก็สามารถใหชุมชน

ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมน้ันได เพราะเปนที่ที่เราเขาไปเห็นเขาไปถึง อะไรที่ยังไมดี ยังไมกาวหนาเทาที่ควร

เราก็ตองทําหรือวากาวหนาแลว ก็ตองใหกาวหนาหรือดีย่ิงขึ้น ใหทุกคนพรอมทุกดานทั้งทางดานรางกาย 

ดานความอยูเย็นเปนสุข ดานจริยธรรมก็เปนเร่ืองสําคัญ... 

 กรมสงเสริมการเกษตรไดรวมสนองงานดําเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดําริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสงเสริมสนับสนุนและ

ถายทอดความรู เชน หลักสูตรการผลิตพืช การขยายพันธุพืช การผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืช การปองกัน

และกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน และการแปรรูปถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร มุงเนน

กระบวนการมีสวนรวมใหครู นักเรียน และผูปกครอง แลกเปล่ียนเรียนรู รวมกันทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

พัฒนาโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตร สามารถนําความรูไปปรับใชในครัวเรือนและขยายผลไปสูชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อสนองพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3.2 เพื่อใหครู นักเรียน และผูปกครอง มีทักษะความรูทางดานการเกษตร เกิดกระบวนการมีสวนรวม 

3.3 เพื่อใหนักเรียนมีผลผลิตพืช และนํามาประกอบเล้ียงเปนอาหารกลางวันเพียงพอตลอดปการศึกษา 

3.4 เพื่อใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตร ครู นักเรียน และผูปกครองสามารถนําความรูไปปรับใช

ในครัวเรือนเพื่อขยายผลสูชุมชน และพัฒนาเปนอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได 
 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ  

- ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยมอแกนอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร หมูท่ี 4 บานอาวบอนใหญ          

ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
 

5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน  

5.1 สงเสริมจัดทําแปลงผลิตพืชในโรงเรียน จํานวน 1 โรงเรียน งบประมาณโรงเรียนละ 10,000 บาท 

 ผูดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงารวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอคุระบุรี ดําเนินการ 

ดังตอไปนี้ 

วิธีดําเนินการ  

1) สํารวจ/วิเคราะหศักยภาพพื้นท่ีของโรงเรียน และวางแผนสงเสริมการจัดทําแปลงผลิตพืช โดย

ออกแบบผังแปลงในรูปแบบท่ีเหมาะสม เชนการผลิตแบบแปลง แบบภาชนะเหลือใช แบบยกแคร เปนตน 

2) ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับครู นักเรียน และผูปกครอง เพื่อวางแผนการผลิตจัดทํา

แผนการเพาะปลูกใหสอดคลองกับความตองการบริโภคและโภชนาการของนักเรียนไดรับสารอาหารท่ีครบถวน 

เนนใหนักเรียนบริโภคพืชท่ีปลอดภัยหลากหลายชนิดท้ังพืชผักและไมผล การผลิตตองมีความตอเนื่องและมี

ผลผลิตเพียงพอตอการบริโภคตลอดปการศึกษา 
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3) สงเสริมและฝกปฏิบัติจริงในการจัดทําแปลงเกษตรแบบมีสวนรวม เนนใหครู นักเรียน และ

ผูปกครองเกิดกระบวนการเรียนรู มีความรู ทักษะในดานการเกษตร เชน การผลิตพืชประเภทตางๆ การผลิต

และเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืช การขยายพันธุพืช และการปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน เปนตน 

4) จัดทําฐานเรียนรูดานการผลิตพืชเพื่อเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

5) สนับสนุนปจจัยการผลิตดานการเกษตรตามความตองการของโรงเรียน 

6) ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

7) เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินแลว รายงานผลในระบบ e-project และแบบสัมภาษณเพื่อประเมินผลของ

เกษตรกร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ กสก.) และรายงานผลการดําเนินงานประจําปใหกรมทราบ 

 5.2 ขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสูระดับครัวเรือนของหมูบานท่ีโรงเรียนตั้งอยู งบประมาณ

โรงเรียนละ 10,000 บาท  

 ผูดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงารวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอคุระบุรี ดําเนินการ 

วิธีดําเนินงาน 

1) คัดเลือกหมูบานท่ีเปนท่ีตั้งของโรงเรียนในโครงการฯ พรอมคัดเลือกเกษตรกรท่ีมีความสนใจท่ีจะ

เรียนรูและนําองคความรูจากโรงเรียนไปปฏิบัติท่ีบาน จํานวน 20 ราย/หมูบาน 

2) จัดทําแผนความตองการของเกษตรกร และสนับสนุนปจจัยการผลิตตามแผนความตองการ 

3) ดําเนินการสงเสริมใหความรูแกเกษตรกรเพื่อขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสูระดับครัวเรือนของ

หมูบาน สงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พรอมให

คําปรึกษา ติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

4) จังหวัดจัดสงรายช่ือเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

5) เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินแลว รายงานผลในระบบ e - project และแบบสัมภาษณเพื่อประเมินผล

ของเกษตรกร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ กสก.) และรายงานผลการดําเนินงานประจําปใหกรมทราบ 
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6.แผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2564 ป 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย.

 6
4 

ธ.
ค.

 6
4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.
พ.

 6
5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย

. 6
5 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย.

 6
5 

ก.
ค.

 6
5 

ส.
ค.

 6
5 

ก.
ย.

 6
5 

1. สงเสริมการจัดทําแปลงผลิตพืชในโรงเรียน 

2. ขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสูระดับ

ครัวเรือนของหมูบานท่ีโรงเรียนตั้งอยู 

3. ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตามผลการดําเนินงาน

อยางใกลชิดและตอเนื่อง 

4. รายงานผลการดําเนินงานประจําปใหกรมฯ 

ทราบ 

       

 

     

 

7. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด  

  7.1 ผลผลิต ( Output) 

1) โรงเรียนในโครงการฯ จํานวน 1 แหง ไดรับการสงเสริมการจัดทําแปลงผลิตพืชในโรงเรียน และนํา

ผลผลิตมาประกอบเล้ียงอาหารกลางวันใหกับนักเรียน 

2) หมูบานท่ีโรงเรียนในโครงการฯตั้งอยู ไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตร ขยายผล

องคความรูการพัฒนาจากโรงเรียนสูระดับครัวเรือนของหมูบานท่ีโรงเรียนตั้งอยู 
 

    7.2 ผลลัพธ (Outcome) 

1) โรงเรียนในโครงการฯมีแปลงเกษตรท่ีมีผลผลิตนํามาประกอบเล้ียงอาหารกลางวันใหกับนักเรียน

เพียงพอตลอดปการศึกษาและมีความตอเนื่อง รวมท้ังสามารถแบงปนผลผลิตไปยังครัวเรือนของนักเรียน 

2) โรงเรียนในโครงการฯสามารถเปนตนแบบขยายผลองคความรูสูหมูบาน/ชุมชน สามารถนําความรูไป

ปรับใชและพัฒนาเปนอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได  
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7.3 ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 

1) จํานวนโรงเรียนในโครงการฯท่ีทําแปลงเกษตรเพื่อผลิตพืชเพื่อเปนอาหารกลางวันแกนักเรียนได

อยางเพียงพอ 

2) จํานวนหมูบานท่ีโรงเรียนในโครงการฯตั้งอยูไดรับการพัฒนาอาชีพดานการเกษตรตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเปนตนแบบได 

เชิงคุณภาพ 

ผลผลิตพืชจากแปลงเกษตรท่ีผลิตไดในโรงเรียนเพียงพอและตอเนื่องตลอดปกรศึกษา นักเรียนได

บริโภคผักและผลไมท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ ผลผลิตมีความปลอดภัยและสามารถขยายผลองคความรูจาก

โรงเรียนสูชุมชนได 
 

8. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

  กลุมเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

 1. นางสาววิไลวรรณ สีนา  

 ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต         

          เบอรโทรศัพท : 076 481466 

 2. นายนพดล  ภักดี  

 ตําแหนง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  

 เบอรโทรศัพท : 096 223 2823  
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16. โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเน่ืองมาจากประราชดําริ 

16.3 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  

ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

(จังหวัดพังงา) 

 

1. ความเช่ือมโยง 

 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      

   ท่ัวประเทศ  

2. หลักการ เหตุผล 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักวา 

การท่ีประชาชนท่ีอยูในถ่ินทุรกันดารจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถพึ่งตนเองได ประชาชนเหลานี้จะตองทัน

ตอเหตุการณตาง ๆ ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ท้ังนี้ตองมีการเตรียมคนใหพรอมท่ีจะรับสถานการณ ให

รูจักปรับตัวในส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และส่ิงแวดลอม เนนการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหเกิดการเรียนรู และนําไปสูการปฏิบัติ จึงทรงมี

พระราชดําริใหดําเนินงานโครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนข้ึนในป 2556 เพื่อใหประชาชนสามารถ

ดํารงชีวิตของตน และครอบครัวในยุคโลกาภิวัตนไดอยางดีและมีความปกติสุขโดยนอมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต สามารถพึ่งตนเอง มีอาชีพมีรายไดทําใหสามารถปรับปรุงสภาพความ

เปนอยูในครอบครัวไดดีข้ึน มีกําลังสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานสงผลใหชุมชนเขมแข็งอยางมั่นคงและ

ยั่งยืนในการพัฒนาทรงใหยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการพัฒนา และดําเนินชีวิตตาม

แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยึด

ความประหยัด ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ในปจจุบันดําเนินการในพื้นท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ท้ัง 20 จังหวัด และภาคใต 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดกระบ่ี พังงา ภูเก็ต และจังหวัดระนอง 

รวมท้ังส้ินจํานวน 24 จังหวัด 114 กลุม หนวยงานท่ีรวมดําเนินโครงการฯ ประกอบดวย สํานักพระราชวัง กรม

สงเสริมการเกษตรกระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมกันขับเคล่ือนใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามพระราชดําริ โดยตองการใหชุมชนไดรับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู ทักษะวิชาการดาน 
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การเกษตรเพื่อนําไปวางแผนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยไวบริโภคอยางเพียงพอในครัวเรือน เหมาะสมกับความ

ตองการและสอดคลองกับพื้นท่ีอยางแทจริง 

กรมสงเสริมการเกษตรไดสนองพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการดําเนินงานโครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตาม

พระราชดําริฯ มาตั้งแต      ป 2556 โดย เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง กระบวนการกลุม ความรูทางวิชาการ การแลกเปล่ียนประสบการณซ่ึงกันและกัน ซ่ึงมุงเนนใหมีการ

ผลิตอาหารในครัวเรือนเพื่อใหเพียงพอตอการบริโภค และแบงปนสมาชิกในชุมชนเปนอันดับแรก ถาเหลือจึง

นํามาจําหนายเปนรายได เนนประชาชนเปนศูนยกลาง ใหชุมชนมีสวนรวม รวมกันคิดรวมกันทํา ชวยเหลือซ่ึง

กันและกัน สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดพัฒนาใหกลุมมีความเขมแข็ง และยั่งยืน พรอมท้ังสงเสริมการ

ยกระดับกลุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตนแบบ สรางเครือขายในชุมชน และขยายผลระหวางชุมชนตอไปใน

ปงบประมาณ 2564 กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการพัฒนากลุมตามแผนพัฒนากลุมเศรษฐกิจพอเพียงใน

ชุมชน ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2561 – 2564 โดยไดสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือน 

และ การเพิ่มศักยภาพความเขมแข็งในระดับชุมชนดวย และยังคงบูรณาการรวมกับหนวยงานในการขับเคล่ือน

โครงการ ท้ังภาคราชการ เอกชน สถาบันทางการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชนเกษตรกร ในรูปแบบ

การประสานความรวมมือภายใตกรอบและวัตถุประสงคเดียวกัน เพื่อท่ีจะทํางานรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 
 

3.วัตถุประสงค 

3.1. เพื่อใหสมาชิกในกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดําริฯ ไดรับความรู 

ความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเอง ชวยเหลือซ่ึงกันและกันได 

3.2 เพื่อสงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมสงเสริมเศรษฐกิจ 

พอเพียงในชุมชน สูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางยั่งยืน 

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 ระยะท่ี 3  บานตีนเปด  ตําบลลําภี อําเภอทายเหมือง 
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3.2 กลุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะท่ี 4  บานนากลาง ตําบลโคกกลอย  อําเภอตะก่ัวทุง 

3.3 กลุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะท่ี 5 หมูท่ี 2 ตําบลกะปง อําเภอกะปง  

 

4. สถานท่ีดําเนินงาน 

- กลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน อําเภอทายเหมือง, อําเภอตะก่ัวทุง, อําเภอกะปง  จังหวัดพังงา  
 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน  

5.1 แนวทางการดําเนินงานโครงการ  

  กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการพัฒนากลุมตามแผนพัฒนากลุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได

สงเสริมกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือน และการเพิ่มศักยภาพความ

เขมแข็งในระดับชุมชนดวย และยังคงบูรณาการรวมกับหนวยงานในการขับเคล่ือนโครงการ ท้ังภาคราชการ 

เอกชน สถาบันทางการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน เกษตรกร ในรูปแบบการประสานความ

รวมมือภายใตกรอบและวัตถุประสงคเดียวกัน เพื่อท่ีจะทํางานรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 5.2 วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน  

1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายกลุมจังหวัด 

      สวนกลางดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายฯ ใหแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

โครงการฯ ระดับเขตและระดับจังหวัด เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูผลการดําเนินงาน รวมแกไขปญหาอุปสรรค 

พัฒนาแนวทางการดําเนินการรวมกัน และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

2) กิจกรรมถายทอดความรูเทคโนโลยีดานการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตตามความ

ตองการของเกษตรกร 

   1 สํานักงานเกษตรอําเภอพิจารณาหาความตองการการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุมท่ี

สอดคลองกับวิถีชุมชนและบริบทพื้นท่ี  

   2 สํานักงานเกษตรอําเภอ จัดอบรมใหแกสมาชิกกลุม  จํานวน 30 ราย (หากกลุมใดมี

สมาชิกเพิ่มเติมก็สามารถเขารับการอบรมดวยได) เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิกระยะ 3 - 5 ตามความตองการ 

ใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนากลุมรวมกัน พรอมนําองคความรูท่ีไดมาฝกปฏิบัติใหเกิดเปนผลสําเร็จ  

ท้ังนี้ ใหมีการจัดเก็บขอมูลเบ้ืองตนของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ สําหรับวัดผลสําเร็จหลังจากการเขารวม

โครงการ เชน กิจกรรมการเกษตร รายไดจากการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร และอ่ืนๆดวย 

   3 สํานักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตาม   

พระราชดําริฯ ตนแบบในระดับจังหวัด โดยพิจารณากลุมท่ีมีความเขมแข็ง มีศักยภาพหรือมีความพรอมในการ

พัฒนาตามแผนพัฒนากลุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ            
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พระเทพรัตนราชสุดา 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 (สามารถเปนกลุมเดิมท่ีไดรับการ

คัดเลือกไวในระดับจังหวัดหรือระดับเขตในปใดก็ได) จังหวัดละ 1 กลุม เพื่อพิจารณาสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม

ของกลุมเพื่อยกระดับใหเปนกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบดีเดนระดับประเทศตอไป 

     2. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และแนวทางการยกระดับกลุมท่ีไดรับการคัดเลือกจาก

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 ดําเนินการสงเสริมยกระดับกลุมท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปน

กลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบดีเดนระดับประเทศ 

5) การติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 

    สวนกลางติดตามและตรวจเยี่ยมความกาวหนาการดําเนินงานโครงการฯในพื้นท่ี 

6) การเตรียมการรวมรับเสด็จ  

    1. โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี (สสท.) แจงขอมูลใหกรมสงเสริมการเกษตรนํากลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตาม

พระราชดําริฯ ไปรวมรับเสด็จฯ ตามหมายกําหนดการ 

    2. สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ จัดทําขอมูลรายละเอียดของ

กลุมท่ีไปรวมรับเสด็จฯเชน ขอมูลพื้นฐาน ความกาวหนาของการดําเนินงาน การพัฒนา/การตอยอดกิจกรรม 
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ตามพระราชกระแสแผนการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และความตองการการพัฒนาตอยอด นวัตกรรมของ

กลุม และบุคคลตนแบบในกลุม และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม รายงานใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบกอน

เสด็จฯ 2 สัปดาห 

    3. จัดทําเอกสารถวายรายงานเปนรูปเลม จํานวน 2 เลม 

7) สํานักงานเกษตรจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร ( E-project 

Management System) ตามท่ีกรมสงเสริมการเกษตรกําหนด 

  8) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร / สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดทํารายงานสรุปผล

การดําเนินงานโครงการ พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา ใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2565 
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6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน  

 

ผูรับผิดชอบ 
ป 2564 ป 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย.

 6
4 

ธ.
ค.

 6
4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.
พ.

 6
5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย

. 6
5 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย.

 6
5 

ก.
ค.

 6
5 

ส.
ค.

 6
5 

ก.
ย.

 6
5 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายกลุมจังหวัด             สวนกลาง 

2. อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตตามความ

ตองการของเกษตรกร 
             

   2.1 หาความตองการการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก             อําเภอ 

2.2 จัดอบรมใหแกสมาชิกตามความตองการ             อําเภอ 

2.3 คัดเลือกกลุมระดับจังหวัด             จังหวัด/อําเภอ 

3. สงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุม              

3.1 จัดประชุมและวางแผนการดําเนินงานหรือสนับสนุน

ปจจัย 
            จังหวัด 

4. ยกระดับกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ              

4.1 คัดเลือกกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ             จังหวัด 

   4.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและแนวทางการ

ยกระดับ 
            จังหวัด 

4.3 รวบรวมและจัดสงรายงาน             สสก. 

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) 
            จังหวัด 

8. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ             สสก./จังหวัด 
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7. 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. สมาชิกโครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันของชุมชนและ  

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีปรับตัวตอสถานการณท่ี

เปล่ียนแปลงได  

2. กลุมไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีไดรับมาตรฐาน และสามารถแขงขันทางการตลาดได 

3. เกษตรกรตนแบบไดรับการพัฒนา นําความรูปรับใชในการดําเนินกิจกรรมของตนเอง และถายทอด

ความรูไปยังเกษตรกรรายอ่ืนๆได 

4. กลุมมีการขยายผลองคความรูสูชุมชนใกลเคียง และสรางเครือขายได 
 

7.3 ตัวชี้วัด  

เชิงปริมาณ  

1. เกษตรกรสมาชิกกลุม จํานวน 90 ราย ไดรับความรูเทคโนโลยีดานการพัฒนาศักยภาพการผลิต   

2. มีกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดําริฯ ตนแบบในระดับจังหวัดจํานวน 3 กลุม  

3. มีกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตนแบบ  

เชิงคุณภาพ  

1. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในพื้นท่ีของตนเองและสามารถลด  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 
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17. โครงการสงเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย  
 

กิจกรรม  1. ขับเคล่ือนการดําเนินงานสงเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

 2. สงเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

 3. สงเสริมการรวมกลุมเพื่อสรางรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย 

 4. เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสรางรายไดเสริมจากการ

ประกอบอาชีพของกลุมเกษตรสูงวัย  

 5. เอกสารและส่ือประชาสัมพันธงานสงเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

1. ความสอดคลอง 

  1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็น  พลังทางสังคม  

   - แผนแมบทยอย  -การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก  

 1.3 แผนปฏิรูประเทศ   

 1.4 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

  

2. หลักการและเหตุผล  

 ภาคเกษตรมีความสําคัญอยางมากตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเนื่องจากจํานวนผูมีงานทํา

ท้ังหมด 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 ขยายตัวเพิ่มข้ึน 1.62 %  ปจจุบันมีครัวเรือนเกษตรกรท้ังหมดจํานวน 

6,482,650 ลานคน หัวหนาครัวเรือนสวนใหญมีอายุระหวาง 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 28.94 รองลงมา 41 - 

50 ป คิดเปนรอยละ 27.73 (กรมสงเสริมการเกษตร,2563) และประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัย

ระดับสุดยอดในป ๒๕๗๔ จะกอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุท่ีจะ

มีสัดสวนเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง รวมท้ังการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ี

หลากหลายมากข้ึน ประชากรในประเทศไทยจะมีชวงอายุท่ีแตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหม ๆ เพิ่มข้ึน

ซ่ึงจะสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและ

การนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะ

ตอไป การเขาสูสังคมสูงวัยเปนปญหาลําดับตน ๆ  การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร ซ่ึงอาจสงผลตอ

คุณภาพแรงงานและผลิตภาพ จึงเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในภาคเกษตรซ่ึงเปนภาค

การผลิตท่ีใชแรงงานเขมขนสูง (high labor intensive) แรงงานไมสามารถทดแทน โดยเทคโนโลยีหรือปจจัย

การผลิตอ่ืนๆ ไดงายนัก และยังคงมีระดับผลิตภาพต่ํา นอกจากนี้ยังอาจสงผลตอการ 
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พัฒนาทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรซ่ึงคิดเปนเกือบหนึ่งในสามของประชากรไทยอีกดวยซ่ึงสถานการณสูง

วัยในครัวเรือนเกษตรอาจเปนปจจัยฉุดรั้งตอการพัฒนาของภาคเกษตรไทย เพราะครัวเรือนเกษตรกวาหนึ่งใน

สามมีแรงงานสูงวัยและเปนหัวหนาครัวเรือนดวย ซ่ึงก็อาจเปนอุปสรรคสําคัญในการสงเสริมการใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพในภาคการผลิตได ในขณะเดียวกันการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมี

สัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเส่ียง

สําคัญท่ีจะทําใหการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ มีความทาทายมากข้ึน ท้ังในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการ

คลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผูสูงอายุท่ีเพิ่มสูงข้ึน การลงทุนและ การออม การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ซ่ึงจะเปนประเด็น

ทาทายตอการขับเคล่ือนประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวดังนั้นเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวสูสังคม

เกษตรสูงอายุ กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย เพื่อ

สงเสริมและพัฒนาทักษะดานเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความ

พรอมในการเขาสูสังคมเกษตรสูงวัย และเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรสูงวัยในการประกอบอาชีพเพื่อสราง

รายได มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสามารถพึ่งพาตนเองไดตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการ

พัฒนา เพื่อสรางสังคมคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.วัตถุประสงค 

 3.1 สงเสริมและพัฒนาดานเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียม

ความพรอมในการเขาสูสังคมเกษตรสูงวัย 

 3.2 เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรสูงวัยในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายได 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

เปาหมายเกษตรกรสูงวัย (อายุ 60 ปข้ึนไป)จํานวน 10 ราย 

 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 5.1 สงเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

  5.1.1 จัดเวทีท่ี 1 สรางการรับรูเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูสังคมเกษตรสูงวัย และ

ถายทอดความรูดานเคหกิจเกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัยเปาหมายเกษตรกรสูงวัย 

(อายุ 60 ปข้ึนไป)จํานวน 10 ราย 

  วัตถุประสงค : เพื่อสรางการรับรูในการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมเกษตรสูงวัย และ

ถายทอดความรูดานเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

 สถานท่ีจัดกระบวนการเรียนรู  

   1 ) สํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นท่ี 
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  2) ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในพื้นท่ี  

  3) สถานท่ีอ่ืนๆ เชน โรงเรียน ศาลาประชาคมหมูบาน และวัด เปนตน 

  องคความรูท่ีจําเปน 

  1) การเตรียมความพรอมเขาสูสังคมสูงอายุ 

  2) การประเมินสถานการณผูสูงอายุในชุมชน 

  3) การสงเสริมเคหกิจเกษตร   

  4) การจัดกระบวนการเรียนรู 

  เครื่องมือท่ีใชจัดกระบวนการฯ : เชน บัตรคํา แผนผังตนไม แผนท่ีความคิด ( Mind Map) 

เสนแบงเวลา (Time Line) การวิเคราะหสถานการณ (SWOT) เปนตน 

 ข้ันเตรียมการ 

 สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตร อําเภอ ดําเนินการ ดังนี ้

  1)ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจข้ันตอนการดําเนินงานโครงการฯ แกทีมงาน และ

เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 

  2) แจง วัน เวลา และสถานท่ีในการจัดกระบวนการเรียนรูเวทีท่ี 1 แกกลุมเปาหมายและ

ชุมชนทราบ 

 

 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู 

โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เก่ียวกับการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมเกษตรสูงวัยการประเมินสถานการณผูสูงอายุใน

ชุมชนและถายทอดความรูดานเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย เชน การสรางความ

มั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน การเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร การจัดการสุขภาวะท่ีดีในครัวเรือนและ

การประกอบอาชีพทางการเกษตรสําหรับเกษตรกรสูงวัย เปนตน  

   การกํากับ ติดตาม 

 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรใหคําแนะนําการจัดกระบวนการเรียนรู  
แกสํานักงานเกษตรจังหวัดสํานักงานเกษตรอําเภอ และกลุมท่ีเขารวมโครงการฯ 
  5.1.2 จัดเวทีท่ี 2 ประเมินสถานการณ วิเคราะหศักยภาพตนเองเพ่ือจัดทําแผน และ

สงเสริมการจัดการบานเกษตรสมบูรณในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีสวนรวมเปาหมายเกษตรกรสูงวัย (อายุ 

60 ปข้ึนไป)  จํานวน 10 ราย   

 วัตถุประสงค: ประเมินสถานการณ วิเคราะหศักยภาพตนเองเพื่อจัดทําแผนสงเสริมการจัดการบานเกษตร

สมบูรณในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีสวนรวม  
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   สถานท่ีจัดกระบวนการเรียนรู  

   1) สํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นท่ี 

   2) ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในพื้นท่ี 

   3) สถานท่ีอ่ืนๆ เชน โรงเรียน ศาลาประชาคมหมูบาน และวัด เปนตน 

  องคความรูท่ีจําเปน 

   1) ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ  

   2) ทักษะการเรียนรูของผูใหญ 

     3)การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีสวนรวม 

      4) การจัดการบานเกษตรสมบูรณ 

 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูฯ : เชน การบรรยาย การศึกษาจากสถานท่ีจริง และการ

ฝกปฏิบัติ เปนตน 

 ข้ันเตรียมการ 

 สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับ สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ติดตอ ประสาน

วิทยากร และแจง วัน เวลา สถานท่ีในการจัดกระบวนการเรียนรูเวทีท่ี 2 แกกลุมเปาหมายและชุมชนทราบ 

 

 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

   สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการ จัดกระบวนการเรียนรู

เพื่อประเมินสถานการณ และวิเคราะหศักยภาพตนเองเพื่อจัดทําแผนสงเสริมการจัดการบานเกษตรสมบูรณใน

ครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีสวนรวม 

   ผลท่ีเกิดข้ึน (Output)  

 แผนสงเสริมการจัดการบานเกษตรสมบูรณในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีสวนรวมของผูเขา

เขารวมโครงการ 

 5.2สงเสริมการรวมกลุมเพ่ือสรางรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย 

   5.2.1 จัดเวทีท่ี 1 สงเสริมการรวมกลุม การจัดต้ังกองทุน และการจัดทําแผนเพ่ือสรางรายได

เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัยแบบมีสวนรวม 

  วัตถุประสงค: เพื่อสงเสริมการรวมกลุม การจัดตั้งกองทุน และการจัดทําแผนเพื่อสรางรายได

เสริมในกลุมเกษตรสูงวัยแบบมีสวนรวม  

  สถานท่ีจัดกระบวนการเรียนรู  

   1 ) สํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นท่ี 

   2) ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในพื้นท่ี 

   3) สถานท่ีอ่ืนๆ เชน โรงเรียน ศาลาประชาคมหมูบาน และวัด เปนตน 
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  องคความรูท่ีจําเปน 

  1) การสงเสริมการรวมกลุม  

  2) การจัดตั้งกองทุนเพื่อการผลิต 

  3) การเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 

  4)การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีสวนรวม 

  เครื่องมือท่ีใชจัดกระบวนการฯ : เชน บัตรคํา แผนผังตนไม แผนท่ีความคิด ( Mind Map) 

เสนแบงเวลา (Time Line) และการวิเคราะหสถานการณ (SWOT) เปนตน 

 ข้ันเตรียมการ 

 สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ดังนี ้

  1)ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจข้ันตอนการดําเนินงานโครงการฯ แกทีมงา นและ

เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 

  2) แจง วัน เวลา และสถานท่ีในการจัดกระบวนการเรียนรูเวทีท่ี 1 แกกลุมเปาหมายและ

ชุมชนทราบ 

 

 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการ ดังนี้ 

  1) จัดกระบวนการเรียนรู โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เก่ียวกับการสงเสริมการรวมกลุม  

การจัดตั้งกองทุนเพื่อการผลิตการเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร และการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีสวน

รวม เปนตน เพื่อสรางรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพ 

  2) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระดับจังหวัด อําเภอ และผูเขารวมโครงการฯ รวมกัน จัดตั้ง

เปนกลุมแมบานเกษตรกรหรือกลุมสงเสริมอาชีพทางการเกษตร ตามความเหมาะสม 

  3) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระดับจังหวัด อําเภอ และผูเขารวมโครงการฯ รวมกันประเมิน

และวิเคราะหสถานการณ และจัดทําแผนดําเนินกิจกรรมสรางรายไดของกลุม 

  4)ผูเขารวมโครงการฯ รวมกันเสนอองคความรูท่ีจําเปนตอการ พัฒนาทักษะตามแผน

จัดทําแผนดําเนินกิจกรรมสรางรายไดของกลุม เพื่อใชในการจัดกระบวนการเรียนรูเวทีท่ี 2  

5) จัดทําแผนการจัดซ้ือปจจัยการผลิตเพื่อดําเนินกิจกรรมสรางรายไดเสริมจากการ

ประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัยใหสอดคลองกับแผนฯในขอ 3. และความตองการของกลุม ฯ ในการดําเนิน

กิจกรรมดานการสงเสริมเคหกิจเกษตรในกลุมเกษตรสูงวัย  
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ผลท่ีเกิดข้ึน (Output)  

ผลท่ีจะไดรับจากการดําเนินงานจัดกระบวนการเรียนรูในเวทีท่ี 1 ประกอบดวย 

 1) มีกลุมแมบานเกษตรกร หรือกลุมสงเสริมอาชีพทางการเกษตร 

 2) มีแผนดําเนินกิจกรรมสรางรายไดของกลุม 

  3) องคความรูท่ีตองการ ในการจัดกระบวนการเรียนรูเวทีท่ี 2 

  4) แผนการจัดซ้ือปจจัยการผลิตเพื่อดําเนินกิจกรรมสรางรายไดเสริมจากการประกอบ

อาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย   

  การกํากับ ติดตาม 

  สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรใหคําแนะนําการจัดกระบวนการเรียนรู  
แกสํานักงานเกษตรจังหวัดสํานักงานเกษตรอําเภอ และกลุมท่ีเขารวมโครงการฯ 
   5.2.2 จัดเวทีท่ี 2 พัฒนาทักษะดานการเกษตรและเคหกิจเกษตร เพ่ือสรางรายไดเสริมจาก

การประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย 

   วัตถุประสงค: เพื่อพัฒนาทักษะตามแผนดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริมเคหกิจเกษตรในกลุม

เกษตรสูงวัย 

   สถานท่ีจัดกระบวนการเรียนรู  

  1) สํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นท่ี 

  2) ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในพื้นท่ี  

  3) สถานท่ีอ่ืนๆ เชน โรงเรียน ศาลาประชาคมหมูบาน และวัด เปนตน 

  องคความรูท่ีจําเปน 

  1) ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ  

  2) ทักษะการเรียนรูของผูใหญ 

  3) ความรูดานเคหกิจเกษตร เชน การสรางความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

การเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร และการจัดการสุขภาวะท่ีดีในการประกอบอาชีพทางการเกษตรสําหรับ

เกษตรกรสูงวัย เปนตน  

 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูฯ : เชน การบรรยาย การสาธิตและฝกปฏิบัติ เปนตน 

 ข้ันเตรียมการ 

 สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ติดตอ ประสาน และ

จัดหาวิทยากร ตามแผนฯ ท่ีไดจากการจัดกระบวนการเรียนรูเวทีท่ี 1 และแจง วัน เวลา และสถานท่ีในการจัด

กระบวนการเรียนรูเวทีท่ี 2 แกกลุมเปาหมายและชุมชนทราบ 
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 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

   สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู

ใหแกผูเขารวมโครงการฯ เพื่อพัฒนาทักษะดานการเกษตรและเคหกิจเกษตร เพื่อสรางรายไดเสริมจากการ

ประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย   

    

   5.2.3 สนับสนุนปจจัยการผลิตเพ่ือดําเนินกิจกรรมสรางรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพ

ในกลุมเกษตรสูงวัยจํานวน 77 จังหวัด จังหวัดละ 1 กลุม  

    วัตถุประสงค: สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริมเคหกิจเกษตรในกลุมเกษตร               

สูงวัย ตามแผนท่ีไดจากกระบวนการเรียนรูเวทีท่ี 1  

  

 ข้ันเตรียมการ 

สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ เตรียมแผน/รายการจัดซ้ือเครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัย

การผลิตท่ีจําเปนในดําเนินกิจกรรม (ขอสรุปจากกิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรูเวทีท่ี 1) 

 ข้ันตอนการดําเนินงานสํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ 

ดังนี้ 

  1) จัดจําแนกหมวดหมูของเครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัยการผลิต ท่ีจําเปนในการ

ดําเนินกิจกรรมสรางรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย ตามงบประมาณท่ีไดรับการ

สนับสนุน 

  2 ) จัดซ้ือเครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัยการผลิต ตามความตองการของกลุม ภายใต

งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน โดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัด 

  3 ) จัดทําบัญชีรายการส่ิงของท่ีจัดซ้ือของกลุม 

   4) ทําการสงมอบเครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัยการผลิต ใหแกผูเขารวมโครงการฯ 

 ข้ันตอนหลังการดําเนินงาน 

  เมื่อเสร็จส้ินการดําเนินงานในกิจกรรมท่ี 5.2.3 ใหผูเขารวมโครงการฯ ทุกคน รวมกัน

สรุปผลท่ีไดรับจากการดําเนินกิจกรรม และวางแผนการดําเนินงานใหเกิดความตอเนื่อง 

ผลท่ีเกิดข้ึน (Output)  

มีกิจกรรมสรางอาชีพและมีรายไดเพิ่มจากการดําเนินกิจกรรม 
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6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2564 ป 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย.

 6
4 

ธ.
ค.

 6
4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.
พ.

 6
5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย

. 6
5 

พ.
ค.

65
 

มิ.
ย.

 6
5 

ก.
ค.

65
 

ส.
ค.

 6
5 

ก.
ย.

65
 

1. สงเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

            

1.1 จัดเวทีท่ี 1 สรางการรับรูเพื่อเตรียมความพรอมเขา

สูสังคมเกษตรสูงวัย และถายทอด ความรูดานเคหกิจ

เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูง

วัย 

            

   1.2 จัดเวทีท่ี 2 ประเมินสถานการณ วิเคราะห

ศักยภาพตนเองเพื่อจัดทําแผน และสงเสริมการจัดการ

บานเกษตรสมบูรณในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีสวน

รวม 

            

2. สงเสริมการรวมกลุมเพ่ือสรางรายไดเสริมจาก

การประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย 

            

2.1 จัดเวทีท่ี 1 สงเสริมการรวมกลุม การจัดตั้งกองทุน

และการจัดทําแผนเพื่อสรางรายไดเสริมจากการ

ประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัยแบบมีสวนรวม 

            

2.2 จัดเวทีท่ี 2 พัฒนาทักษะดานการเกษตรและเคห

กิจเกษตร เพื่อสรางรายไดเสริมจากการประกอบ

อาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย 

            

2.3 สนับสนุนปจจัยการผลิตเพื่อดําเนินกิจกรรมสราง

รายไดเสริมจากการประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูง

วัย 
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7. ระยะเวลา 

1 พฤศจิกายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 

 8.1 ผลผลิต (output) 

 เกษตรกรสูงวัย จํานวน 10 ราย ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียม

ความพรอมในการเขาสูสังคมเกษตรสูงวัย  

  

 8.2 ผลลัพธ (outcome) 

 ครัวเรือนเกษตรสูงวัยมีอาชีพ มีรายไดท่ีมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถพึ่งพาตนเองได

ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา เพื่อสรางสังคมคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 8.3 ตัวชี้วัด 

  เชิงปริมาณเกษตรกรสูงวัยจํานวน 10 ราย ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานเคหกิจเกษตรเพื่อเตรียม

ความพรอมในการเขาสูสังคมเกษตรสูงวัย  

    เชิงคุณภาพรอยละ 60 ของเกษตรกรกรสูงวัยท่ีเขารวมโครงการมีรายไดเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ครัวเรือนเกษตรสูงวัยนําความรูดานเคหกิจเกษตรไปปรับใชในการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ 

ทําใหมีรายไดท่ีมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถพึ่งพาตนเองไดตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน

ทองถ่ินในการพัฒนา เพื่อสรางสังคมคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ  

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

  ช่ือ นางสาวนิติภรณ  เกตุแกวตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศัพท083 596 0441E-mail: nitiporn.ketkk@gmail.com 
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18. โครงการสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน 

กิจกรรม สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

 

1. ความเชื่อมโยง 

  1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

  1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็น  การทองเท่ียว  

   - แผนแมบทยอย  - การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

  1.3 แผนปฏิรูประเทศ  ดานเศรษฐกิจ  

  1.4 แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียว  

 

2. หลักการและเหตุผล  

  ตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ท่ีมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศ คือ“ประเทศชาติ

มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” มุงเนน

ใหประเทศไทยเปนมหาอํานาจทางการเกษตร ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม และ

รูปแบบธุรกิจในการเปนแมเหล็กการทองเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางความ

หลากหลายดานการทองเท่ียว การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตรถือเปนสวนหนึ่งในแนวทางการพัฒนา

ประเทศท่ีมีการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาพื้นท่ีเกษตรกรรมใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ีมีความพรอม

ในการรองรับนักทองเท่ียว มีกิจกรรมดานการเกษตรท่ีพัฒนาใหเปนกิจกรรมดานการทองเท่ียวท่ีมีความโดดเดนเปน

เอกลักษณ เปนศูนยกลางการเช่ือมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปญญา และสินคาของชุมชน เปนการขยาย โอกาส

ทางการคาและการลงทุน ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี เกิดการสรางงาน สรางรายได และลด

ความเหล่ือมลํ้าของชุมชน 

  ปจจุบันกรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรโดยการพัฒนา

แหลงทองเท่ียวใหมีศักยภาพและมีความพรอมในการรองรับนักทองเท่ียว เนนการมีสวนรวมของวิสาหกิจชุมชน

และกลุมเกษตรกรในพื้นท่ีเมืองสรางสรรค เมืองรองตามยุทธศาสตร และ cluster การทองเท่ียว จากการ

ดําเนินงานท่ีผานมาพบวาแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเขารวมโครงการไดรับการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมดาน

การทองเท่ียว มีการเช่ือมโยงเสนทางการทองเท่ียวในพื้นท่ี และมีการสรางเครือขายกับชุมชน รวมถึงการ

สงเสริมดานการตลาดและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวและมีการสรางงาน

สรางรายไดใหกับชุมชนเปนอยางมาก โดยในป 2562 หลังจากเขารวมโครงการวิสาหกิจชุมชนมีจํานวน

นักทองเท่ียวเพิ่มข้ึนโดยเปรียบเทียบจากกอนเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ 73.24 และมีรายไดเพิ่มข้ึนโดย

เปรียบเทียบจากกอนเขารวมโครงการ จํานวน 1.87 ลานบาท รอยละ 64.77 (รายไดกอนเขารวมโครงการ 

2,881,770 บาท หลังเขารวมโครงการ 4,748,443 บาท) และในป 2563 มีจํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึนโดย 
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เปรียบเทียบจากกอนเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ 37.89 และมีรายไดเพิ่มข้ึน 8.2 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

18.06(รายไดกอนเขารวมโครงการ 45,629,084บาท หลังเขารวมโครงการ 53,868,493 บาท) ตามลําดับ 

  การดําเนินงานในปงบประมาณ 2565ภายใตการสงเสริมไทยเท่ียวไทย และอยูในชวงการแพร

ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสงเสริมการเกษตรไดใหความสําคัญในการบริหารจัดการ แหลง

ทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไดมาตรฐานมีความปลอดภัย และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พรอมท้ังสรางสรรคกิจกรรมใหมๆ เพิ่ม

ความหลากหลายแกนักทองเท่ียว โดยมุงเนนการบูรณาการการสงเสริมการทองเท่ียวรวมกับวิสาหกิจชุมชน กลุม

เกษตรกร และหนวยงานภาคี เพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ครบวงจร ดวยการเพิ่มทักษะเสริมสรางศักยภาพ

ผูประกอบการและบุคคลากรดานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ยกระดับให

ไดมาตรฐานและมีความปลอดภัยตามวิถีชีวิตใหม ( New normal) สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมและบริการ

รูปแบบใหมๆ สงเสริมการสรางเครือขายดานการทองเท่ียวและชุมชน รวมถึง การสงเสริมการจัดการสินคาภาค

การเกษตรในพื้นท่ีโดยใชลักษณะบงช้ีทางภูมิศาสตร (GI) มาเพิ่มมูลคาเพื่อตอยอดไปสูการพัฒนาสินคาในแหลง

ทองเท่ียวเชิงเกษตรอยางสรางสรรค การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ และการพัฒนา

ระบบฐานขอมูล เพื่อใหวิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกรและภาคการทองเท่ียวเช่ือมตอกันไดอยางลงตัว เกิดการสราง

มูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร สินคาชุมชน และการบริการทองเท่ียว สรางงานสรางรายได กระจายรายไดสูชุมชน 

ซ่ึงเปนการกระตุนเศรษฐกิจระดับฐานราก นําไปสูการพึ่งพาตนเองและตอยอดไปสูระดับธุรกิจการทองเท่ียวได 

3.วัตถุประสงค 

  เพื่อสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร หรือแหลงทองเท่ียวชุมชน ใหมีศักยภาพใน

การรองรับนักทองเท่ียวตามวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

4. เปาหมายสถานท่ีดําเนินการ 

วิสาหกิจชุมชน/กลุมเกษตรกรท่ีประกอบกิจการดานการทองเท่ียวเชิงเกษตร/ทองเท่ียวชุมชน จํานวน 1 

วิสาหกิจชุมชน/กลุมเกษตรกรในพื้นท่ี  
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5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตร 

พัฒนาศักยภาพเกษตรกรดานการบริหารจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตรใหไดมาตรฐานมีความปลอดภัย

และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

1. ยกระดับแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรใหไดมาตรฐาน และมีความปลอดภัย 

- สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการ 

เตรียมความพรอมใหกับแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรในการสงเสริมการยกระดับแหลงทองเท่ียวใหมีมาตรฐาน  

ท้ังมาตรฐานดานการทองเท่ียวเชิงเกษตรโดยใช ประเด็นในแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเท่ียว 

เชิงเกษตร (กรมการทองเท่ียว) และมาตรฐานดานความปลอดภัยสําหรับการทองเท่ียว เชน มาตรฐานความ

ปลอดภัยดานสุขอนามัย (SHA) เปนตนเพื่อ เปนแนวทางในการพัฒนาให เกิดแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร ท่ีมี

มาตรฐานคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 

 

 6. แผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2564 ป 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย.

 6
4 

ธ.
ค.

 6
4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.
พ.

 6
5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย

. 6
5 

พ.
ค.

65
 

มิ.
ย.

 6
5 

ก.
ค.

65
 

ส.
ค.

 6
5 

ก.
ย.

65
 

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตร 

1. ยกระดับแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรใหไดมาตรฐาน 

และมีความปลอดภัย 
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7. ระยะเวลา มกราคม2564 –มิถุนายน2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ 

 ผลผลิต (Output) 

   แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมเกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพและ

การบริการ พรอมรองรับนักทองเท่ียว  

 ผลลัพธ (Outcome) 

   วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเชิงเกษตรมีศักยภาพในการรองรับนักทองเท่ียวไดตามวิถีชีวิตใหม 

(New Normal) 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 เกิดการสรางงานสรางรายไดจากการใหบริการทองเท่ียวเชิงเกษตรใหกับเกษตรกรและชุมชนในพื้นท่ี 

10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

  กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

  ช่ือ นางสาวนิติภรณ  เกตุแกว       ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศัพท083 596 0441              E-mail: nitiporn.ketkk@gmail.com 
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19. โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร  

กิจกรรม พัฒนาความเขมแข็งของกลุมเกษตรกร  

กิจกรรมยอย พัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพรอมสู Smart Group 
 

1. หลักการและเหตุผล  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน ภายใตยุทธศาสตรเกษตร 

และสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) มุงในการเสริมจุดแข็งและแกไขจุดออนใหเอ้ือตอการพัฒนาภาค 

การเกษตรในระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรยั้งยืน” โดยสราง 

ความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคา 

เกษตร เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริหารจัดการทรัพยากร 

และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ในยุทธศาสตรท่ี 1 การสราง 

ความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยมีแนวทางการพัฒนา ในการสรางความเขมแข็งใหกับ 

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร Smart Farmer Smart Group และ Smart Enterprise และเสริมสรางความ 

ภาคภูมิใจและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกรใหเขมแข็ง

และสามารถพึ่งพาตนเองไดนั้น ตองเกิดจากกระบวนการเรียนรูรวมกันภายในกลุม องคกรและชุมชนในการ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท้ังในระดับของการพึ่งพาตนเองและในระดับของการแขงขัน โดยยึดเกษตรกรเปน

ศูนยกลางของการพัฒนา กลไกหนึ่งท่ีสนับสนุนใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกรไดรับการพัฒนาอยางเต็ม

ความสามารถไปสูเปาหมายดังกลาว นั่นคือ การนํากระบวนการจัดตั้งกลุม การบริหารจัดการกลุมในข้ันพื้นฐาน

ไปสูการเช่ือมโยงเครือขาย การมีสวนรวมการเสริมสรางกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเกษตรกรให

ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ใหมีความสามารถในการแสวงหาขอมูล การวิเคราะหปญหา ก าหนดแนวทางในการพัฒนา 

การแสวงหาและการจัดการกับทรัพยากรในทองถ่ินอยางชาญฉลาด รวมท้ังการน าองคความรู ภูมิปญญา

ทองถ่ิน นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมบนฐานความคิดริเริ่มสรางสรรคมาใชในการ

สรางมูลคาเพิ่มสินคาและผลิตภัณฑเกษตรมาประยุกตในการขับเคล่ือนการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรซ่ึง

กอใหเกิดเครือขายความรวมมือท้ังในดานเชิงธุรกิจและสังคม เพื่อการกระจายรายไดพัฒนาชองทางการตลาด

และเครือขาย เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจร เกิดการกระจายรายไดใหกับเศรษฐกิจชุมชนไดอยางเปน

รูปธรรมและการบริหารจัดการกลไกตาง ๆ ยกระดับเปนผูประกอบการในอนาคต 

ดังนั้น การดําเนินการเพื่อการพัฒนาองคกรเกษตรกรใหเขมแข็งเพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองไดและไดรับ 

สวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียม ท้ังเครือขายในสาขาอาชีพและเครือขายหลากหลายสาขา 

อาชีพดานสหวิชาชีพ ท่ีเก่ียวของทางการเกษตรท่ีมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนใหเกิดผูนํา 

เกษตรกรท่ีมีความสามารถเขามามีสวนรวมในเวทีของการบริหารงานเกษตรในระดับตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยมุงหวังวาจะเก้ือหนุน ใหเกิดการเสริมสรางความเขมแข็งแกกลุม องคกรเกษตรกร เพื่อการ

พัฒนาทางการเกษตรและสังคมเกษตรกรตอไป 
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2.วัตถุประสงค 

3.1 สงเสริม สนับสนุนใหสมาชิกกลุม และองคกรเกษตรกรมีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการสินคาเกษตรท้ังการผลิต การเพิ่มมูลคา การบริการและการตลาด รวมท้ังการเสริมสรางและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน อันจะนําไปสูความเขมแข็งและพึ่งพา 

ตนเองไดของเกษตรกร กลุมเกษตรกร และองคกรเกษตรกร 

3.2 พัฒนากลุม/องคกรเกษตรกรท่ีมีศักยภาพใหเปนแหลงเรียนรูตนแบบ เพื่อเปนกลไกในการจัดการ 

เรียนรูรวมถึงการถายทอดองคความรูขยายผลสูชุมชน และสรางเครือขายในการดําเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสราง 

และพัฒนาใหองคกรเกษตรกรมีความเขมแข็ง และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุมและเสริมสราง 

ศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 

3.3 สงเสริม สนับสนุนการสรางและใชประโยชนจากแหลงอาหาร เพื่อใหเกิดความมั่นคงดานอาหาร 

ในระดับชุมชน  

3. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

 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 พัฒนาศักยภาพผูนําในการขับเคล่ือนงานกลุมแมบานเกษตรกรในชุมชน 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 (กลุมจัดต้ังใหม) และอําเภอทับปุด (กลุมตนแบบ) 

  1) อําเภอดําเนินการ คัดเลือกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร จํานวน 1 กลุม ท่ีมีผลการ

ประเมินตามเกณฑการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร ( 3ก) อยูในระดับกลุมปานกลางข้ึนไป เพื่อเขา

กระบวนการพัฒนาสูการเปนกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรตนแบบ และพัฒนาทักษะสูการเปนผูประกอบการ

เกษตร โดยตองเปนกลุมท่ีไมเคยไดรับการสนับสนุนงบประมาณคาวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนากลุมสงเสริม

อาชีพการเกษตรตนแบบ ในกิจกรรมสงเสริมและพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรใหมีความเขมแข็ง ภายใต

โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มากอน  ท้ังนี้ให

พิจารณาคัดเลือกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรท่ีมีผลการประเมินศักยภาพกลุมฯ อยูในระดับดีมีผลงานเดนซ่ึง

สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด และความเหมาะสมของพื้นท่ีเปนลําดับแรก หากไมสามารถคัดเลือกกลุมฯ  
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ตามคุณสมบัติดังกลาวได ใหพิจารณากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดีหรือปาน

กลาง มีศักยภาพในการบริหารจัดการสูการเปนกลุมตนแบบและพรอมพัฒนาตอยอดเปนแหลงเรียนรูเปนลําดับ

ถัดไป 

  2) อําเภอดําเนินการคัดเลือกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร จํานวน 1 กลุม โดยพิจารณา

คัดเลือกจากกลุมท่ีมีการจัดตั้งใหม หรือกลุมท่ีมีผลการประเมินตามเกณฑการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร 

(3ก) อยูในระดับปรับปรุง ท่ีมีความตองการเขาสูกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุมใหมีความเขมแข็ง รวมถึงการ

พัฒนาพื้นฐานสู 

การเปนผูประกอบการพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพตามเกณฑการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก) 

เพิ่มข้ึนอยางนอย 1 ระดับ หลังจากการเขารวมโครงการ เมื่อคัดเลือกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรท่ีจะเขารวม

โครงการฯ ไดแลว ใหสมาชิกกลุมฯ ท่ีไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการทุกคน ดําเนินการประเมินคุณสมบัติSmart 

Farmer ตามเกณฑประเมินคุณสมบัติSmart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณจากนั้นใหเจาหนาท่ี

หรือผูท่ีไดรับมอบหมายบันทึกผลการประเมินตนเองกอนการเรียนรูของเกษตรกร ในระบบฐานขอมูล Smart 

Farmer พรอมท้ัง ประชาสัมพันธใหสมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ดวย 

(หากครัวเรือนของสมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรรายใดมีการข้ึนทะเบียนแลวใหเพิ่มขอมูลของสมาชิกราย

นั้นในสวนของสมาชิกครัวเรือน) 

 1. จัดกระบวนการเรียนรู ระยะท่ี 1 เพื่อวิเคราะหศักยภาพ คนหาความตองการของกลุมพรอมท้ัง

จัดทําแผนพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร (กลุมละ 15 ราย) 

 สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกสมาชิกของกลุมสงเสริมอาชีพ

การเกษตร จํานวน 2 กลุม กลุมละ 15 ราย โดยมีการประเมินศักยภาพกลุมตามแบบประเมินศักยภาพองคกร

เกษตรกร (3ก) กอนเขารวมโครงการ (ครั้งท่ี 1) และมุงเนนใหเกษตรกรหรือกลุมเปนศูนยกลางและออกแบบ

การเรียนรูดวยตนเอง จํานวน 1 ครั้ง โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เก่ียวกับการวิเคราะหศักยภาพของกลุม แผนการ

ผลิตรายบุคคล (IFPP) รวมถึงเช่ือมโยงแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) สูการจัดทําแผนการดําเนินการกลุม และ

จัดทําแผนการเรียนรู เพื่อการพัฒนาศักยภาพของกลุมสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตนและเพิ่มมูลคา

สินคาหรือบริการ ขอใหอําเภอรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบ ภายในธันวาคม 2564 

 2. สงเสริมทักษะการเปนผูประกอบการเบ้ืองตน และการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของกลุมสงเสริมอาชีพ

การเกษตร (กลุมละ 15 ราย)  

 สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกสมาชิกของกลุมสงเสริมอาชีพ

การเกษตรท่ีผานการจัดกระบวนการเรียนรู ระยะท่ี 1 จํานวน 2 กลุม กลุมละ15 ราย โดยใหมีความสอดคลอง

กับแผนการเรียนรู เพื่อการพัฒนาศักยภาพของกลุมสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตน และเพิ่มมูลคา

สินคาหรือบริการของกลุม ดังนี้ 
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 1) การพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรตนแบบ เพื่อเพิ่มทักษะการเปนผูประกอบการเกษตร หรือ

เพิ่มศักยภาพการดําเนินกิจกรรมกลุม โดยมีเนื้อหา/ประเด็น/หลักสูตร เชน การออกแบบบรรจุภัณฑ ทักษะการ

บริหารจัดการธุรกิจเกษตร เพื่อการเปน  ผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตน การบริหารจัดการดานการผลิตหรือ

บริการ การจัดทําบัญชี การจัดทําแผนธุรกิจกลุม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา/บริการ การวิเคราะหธุรกิจ

แบบ SWOT ปจจัยความสําเร็จของการเปนผูประกอบการ และการตลาด เปนตน 

  2) การพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรใหมีความเขมแข็ง โดยมีเนื้อหา/ประเด็น/

หลักสูตร เชน การบริหารจัดการกลุมท่ีดีการนํากระบวนการกลุมมาใชในการพัฒนาดานตาง ๆ การพัฒนา

สินคา/บริการ ทักษะการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรอยางงายเพื่อการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตน 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 ท่ีผานการเขารวมกิจกรรมขอ1 และ 2 

   3.2) สํานักงานเกษตรอําเภอ รวมกับกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรเปาหมาย จัดทํา

แผนการจัดซ้ือ และรายการจัดซ้ือปจจัยท่ีสอดคลองกับแผนการพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรตนแบบท่ีได

จากกระบวนการเรียนรูขอ ภายในวงเงินงบประมาณ 10,000 บาท 

   3.3) สํานักงานเกษตรอําเภอจัดซ้ือปจจัยเพื่อการพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร

ตนแบบ ตามความตองการของกลุมเปาหมาย ภายใตงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน 

   3.4) สํานักงานเกษตรอําเภอ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงาน

เกษตรจังหวัดทราบ 

   กลุมใหม/กลุมพัฒนาใหเขมแข็ง (คุระบุรี) 

  1) สํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอสนับสนุนปจจัยเพื่อการพัฒนากลุม

สงเสริมอาชีพการเกษตร) จํานวน 1 กลุม ท่ีผานการเขารวมกิจกรรม  

  2) สํานักงานเกษตรอําเภอ รวมกับกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรเปาหมาย จัดทํา 

แผนการจัดซ้ือปจจัยและรายการจัดซ้ือปจจัยท่ีสอดคลองกับแผนการพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร ท่ีได 

จากกระบวนการเรียนรู ภายในวงเงินงบประมาณ 5,000 บาท 

  3) สํานักงานเกษตรอําเภอจัดซ้ือปจจัยเพื่อการพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร ตาม

ความตองการของกลุมเปาหมาย ภายใตงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน 
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 4) สํานักงานเกษตรอําเภอ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ 

*** อําเภอ รายงานผลการประเมินหลังการพัฒนาตามเกณฑการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร ( 3ก) 

(ประเมินครั้งท่ี 2) และรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบ ภายในเดือนพฤษภาคม 2565*** 
 

4.2 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพรอมสู Smart Group 

จํานวน 1 กลุม 10 ราย ในอําเภอเกาะยาว  

 เปาหมาย  

 กลุมแมบานเกษตรกรท่ีมีผลการประเมินตามเกณฑการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก)  

ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร อยูในระดับปรับปรุงหรือระดับปานกลาง (ตองเปนกลุมท่ียังไมเคยเขารวม

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรเพื่อเตรียมความพรอมสู Smart Group ปงบประมาณ 2562 – 

2564) ท่ีมีความตองการเขาสูกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุมใหมีความเขมแข็ง เตรียมความพรอมสูการ

พัฒนาให  

 ขั้นเตรียมการ 

 สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการประชาสัมพันธรายละเอียดและกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ 

ใหกลุมเปาหมายและชุมชนทราบ 

 ขั้นตอนการดําเนินงาน   

สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูจํานวน 2 ระยะ 

1) จัดกระบวนการเรียนรู ระยะท่ี 1 เพ่ือประเมินสถานการณ วิเคราะหตนเอง/พ้ืนท่ีจัดทําแผนการ

พัฒนากลุมสู Smart Group  

 เปาหมาย  

กลุมแมบานเกษตรกร จังหวัดละ 1 กลุม (จํานวน 10 ราย) 

วิธีการดําเนินงาน สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ดังนี ้

1. ใหผูเขารวมโครงการฯ ทุกคน ดําเนินการ  

  1) ข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ซ่ึงถาหากครัวเรือนของสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรรายใดมี

การข้ึนทะเบียนแลว ใหเพิ่มขอมูลของสมาชิกรายนั้นในสวนของสมาชิกครัวเรือน ในกรณีท่ีเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการฯ ไมมีพื้นท่ีการเกษตร ไมตองข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

  2 ) จัดทําแบบประเมินตนเอง ดวยแบบฟอรมการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer 

(กอนเขารวมโครงการฯ)จากนั้นใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบฐานขอมูล 

Smart Farmer 

  3 ) วิเคราะหศักยภาพกลุมและจัดทําแผนการผลิตรายกลุม ดวยแบบแผนการผลิตรายบุคคล 

(IFPP) 
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2. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการฯ ระดับอําเภอ ประเมินศักยภาพกลุมองคกรเกษตรกร (3ก) ประเภท

กลุมแมบานเกษตรกร (กอนเขารวมโครงการฯ) 

 3. จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อประเมินและวิเคราะหสถานการณกลุม ตัวอยาง เชน  ศักยภาพกลุม จุด

แข็ง จุดออน ขอจํากัด และโอกาสของกลุม จํานวนเงินกองทุนของกลุม การบริหารจัดการกลุมความตองการใน

การสงเสริมและพัฒนาเพิ่มเติม องคความรูท่ีมีอยูและองคความรูท่ีตองการเพิ่มเติม ประเด็นในการพัฒนากลุม

เพื่อเตรียมความพรอมสู Smart Group เปนตน 

4. รวบรวมและสรุปขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนากลุมสู Smart Group ตาม

ผลการวิเคราะหสถานการณกลุม ในขอ 2. และขอ 3. 

*** ขอใหอําเภอรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบภายในเดือนธันวาคม 2564*** 

องคความรูท่ีจําเปน 

  1) การประเมินสถานการณและวิเคราะหพื้นท่ี  

  2) การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกร/องคกรเกษตรกร  

  3) การจัดกระบวนการเรียนรู  

  4) การจัดทําแผนการผลิตรายกลุม ดวยแบบแผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP) 

ผลท่ีเกิดขึ้น (Output) 

  1) ผลการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ 

  2) แผนการผลิตรายกลุม ของกลุมเกษตรกรผูเขารวมโครงการ  

  3) การข้ึนทะเบียนเกษตรกร หรือเพิ่มรายช่ือในสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรในระบบทะเบียน

เกษตรกร 

  4) ผลการประเมินศักยภาพกลุมองคกรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร (กอน

เขารวมโครงการฯ) 

  5) แผนการดําเนินงานเพื่อการพัฒนากลุมสู Smart Group 

 2) จัดกระบวนการเรียนรู ระยะท่ี 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุมสู Smart Group จํานวน 10 ราย 1 วัน 

 วิธีการดําเนินงาน 

  1. เตรียมการคัดเลือกหัวขอ/ประเด็นการพัฒนา และวิทยากร ตามแผน การดําเนินงานการ

พัฒนาศักยภาพกลุมสู Smart Group จากการจัดกระบวนการเรียนรู ครั้งท่ี 1 

  2. จัดกระบวนการเรียนรูตามประเด็นในขอ 1. ใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ  เพื่อพัฒนา

พัฒนาศักยภาพกลุมสู Smart Group 

  3. ถอดบทเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อเปนองคความรูสําหรับการถายทอดความรู

ใหแกสมาชิกรุนตอไปหรือกลุมเครือขายอ่ืน ๆ 

- ขอใหอําเภอรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบภายในเดือนมกราคม 2565 
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องคความรูท่ีจําเปน 

  1) การจัดกระบวนการเรียนรู  

  2) การถอดองคความรูและสรุปบทเรียน  

ผลท่ีเกิดขึ้น (Output) 

  1) หัวขอ/ประเด็นการพัฒนา และวิทยากร ตามแผน การดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพกลุม

สู Smart Group 

  2) กลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ไดรับการพัฒนาศักยภาพกลุมสู Smart Group 

  3) องคความรูท่ีใชในการพัฒนากลุมสู Smart Group ท่ีไดจากการถอดบทเรียน 

3) สนับสนุนปจจัยการผลิตเพ่ือเตรียมความพรอมสู Smart Group 

เปาหมาย  

  กลุมแมบานเกษตรกร จังหวัดละ 1 กลุม  

ขั้นเตรียมการ 

  สํานักงานเกษตรอําเภอ เตรียมแผน/รายการจัดซ้ือ  เครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัยการผลิตท่ีจําเปน

ในการพัฒนาศักยภาพกลุมสู Smart Group ตามงบประมาณท่ีสนับสนุน (ขอสรุปจากกิจกรรม การจัด

กระบวนการเรียนรูระยะท่ี 1) 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

  1. จัดจําแนกหมวดหมูของเครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัยการผลิต ท่ีจําเปนในการพัฒนาศักยภาพ

กลุมสู Smart Group และคํานวณงบประมาณใหเพียงพอกับรายการส่ิงของท่ีตองการจัดซ้ือโดยประเภทของ

เครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัยการผลิต ท่ีสามารถจัดซ้ือได 

  2. จัดซ้ือเครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัยการผลิต ตามความตองการของกลุม ภายใตงบประมาณท่ี

ไดรับการสนับสนุน โดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัด 

  3. จัดทําบัญชีรายการส่ิงของท่ีจัดซ้ือของกลุม  

  4. นัดหมายกลุมแมบานเกษตรกรเพื่อทําการสงมอบเครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัยการผลิตข้ันตอน

หลังการดําเนินงาน 

เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงาน ให 

  1. ผูเขารวมโครงการรวมกันทํารวมกันประเมินศักยภาพกลุมองคกรเกษตรกร (3ก)  ประเภท

กลุมแมบานเกษตรกร (หลังเขารวมโครงการฯ) จากนั้นใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายบันทึกผลการ

ประเมินฯ ในระบบฐานขอมูล Smart Farmer 

  2. จัดทําแบบประเมินตนเอง ดวยแบบฟอรมการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer (หลัง

เขารวมโครงการฯ) 

  3. สรุปผลและจัดทําแบบรายงาน ผลใหจังหวัดทราบภายในเดือนพฤษภาคม 2565 
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4.3 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผูนําในการขับเคลื่อนงานกลุมแมบานเกษตรกรในชุมชน  ดําเนินการ

ในทุกอําเภอ อําเภอละ 5 ราย 

  1) ประชุมการขับเคล่ือนงานกลุมแมบานเกษตรกร ระดับอําเภอ  

เปาหมาย  

  ผูนํากลุมแมบานเกษตรกรระดับอําเภอ อําเภอละ 5 ราย 

ขั้นเตรียมการ   

  สํานักงานเกษตรอําเภอ ประชาสัมพันธรายละเอียดและกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ ให

กลุมเปาหมาย ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้ 

  1. จัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรระดับอําเภอชุดใหม เพื่อดํารง

ตําแหนงแทนคณะกรรมการฯ ชุดเกาท่ีครบวาระในป พ.ศ. 2565 

  2. จัดประชุมคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรระดับอําเภอ เพื่อกําหนดแนวทางการ

สงเสริมและพัฒนากลุมแมบานเกษตรกรและเคหกิจเกษตร และบทบาทของผูนํากลุมแมบานเกษตรกรให

เช่ือมโยงกับกิจกรรมสรางความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

  3. สงสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรระดับอําเภอใหสํานักงานเกษตร

จังหวัด ภายในเดือนมกราคม 2565 

  4. สรุปผลและจัดทําแบบรายงานเวที กมบ. ระดับอําเภอ สงใหสํานักงานเกษตรจังหวัด 

ภายในเดือนมกราคม 2565 

องคความรูท่ีจําเปน 

  1) การจัดกระบวนการเรียนรู  

  2) การดําเนินงานกลุมแมบานเกษตรกร  

  3) ระเบียบกรมสงเสริมการเกษตร วาดวยคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกร  พ.ศ. 2557 

ผลท่ีเกิดขึ้น (Output) 

  1) มีคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรระดับอําเภอชุดใหม  

  2) เกิดเครือขายกลุมแมบานเกษตรกรระดับอําเภอ เพื่อเปนแกนนําในการประสานงานและ

แลกเปล่ียนเรียนเรียนรูประสบการณดานบทบาทสตรีในการขับเคล่ือนการดําเนินงานสงเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนากลุมแมบานเกษตรกรในการทํางานสงเสริมการเกษตรเคหกิจเกษตร 

  3) มีแผนการพัฒนาและขับเคล่ือนการดําเนินงานกลุมแมบานเกษตรกรในการทํางานสงเสริม

การเกษตรเคหกิจเกษตร และการขยายผลการดําเนินกิจกรรมสรางความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและ

ชุมชน 
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 4.4 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) สํานักงานเกษตรอําเภอคัดเลือกกลุมยุวเกษตรกรท่ีมีความสนใจ มีศักยภาพและ

พรอมท่ีจะพัฒนาเปนกลุมยุวเกษตรกรตนแบบ เขารวมกิจกรรมตามจํานวนเปาหมาย พรอมกําหนดแผนปฏิบัติ

งานรวมกัน ใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี และแจงแผนปฏิบัติงานใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

และกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

   (2) จัดกระบวนการเรียนรูตามความตองการของกลุมยุวเกษตรกรและเหมาะสมกับ

บริบทของพื้นท่ี เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกร จํานวน 2 กลุม ๆ ละไมนอยกวา 15 ราย  เนนใหกลุมยุว

เกษตรกรเปนศูนยกลางและออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีเนื้อหา/ประเด็น/หลักสูตร ครอบคลุมดานการ

พัฒนากระบวนการกลุม 5 ดาน ไดแก 

- การบริหารจัดการกลุม 

- การบริหารทุนและทรัพยากร 

- การพัฒนาความรูและความสามารถของสมาชิก 

- กระบวนการพัฒนาสินคาและบริการ 

- สาธารณประโยชน/การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   (3) จัดเก็บขอมูลกลุมยุวเกษตรกรท่ีเขารวมกิจกรรมตามแบบจัดเก็บขอมูลกลุม

องคกรเกษตรกร (3ก)  

   (4) บันทึกแผน - ผลการปฏิบัติงาน/ใชจายงบประมาณ ในระบบรายงานผล  การ

ปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร (e-Project) 

   ท้ังนี้ สามารถปรับรูปแบบการดําเนินงานใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณ

ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

  2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนากลุมยุวเกษตรกรตนแบบ จังหวัดละ 2 กลุม  

   (1) สํานักงานเกษตรอําเภอ คัดเลือกกลุมยุวเกษตรกรตนแบบ จากเปาหมายของ

กิจกรรมขอ1) จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกรตนแบบ ( Smart Group Model) 

จํานวน 2 กลุม เพื่อสนับสนุนวัสดุหรือปจจัยการผลิตเพื่อการพัฒนาทักษะการเกษตรและการดํารงชีพ ขยายผล

ไปสูครอบครัวและชุมชน    

   ( 2) สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับกลุมยุวเกษตรกรเปาหมายจัดทําแผนการดําเนิน

กิจกรรมท่ีจะฝกปฏิบัติ 
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   (3) ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุหรือปจจัยการผลิตในการฝกและพัฒนาทักษะใหแกกลุมยุว

เกษตรกรเปาหมาย ตามแผนพัฒนาและความตองการของกลุมยุวเกษตรกรตนแบบ 

   (4) ประเมินศักยภาพกลุมตามแบบประเมินศักยภาพกลุมองคกรเกษตรกร (3ก)  

   (5) บันทึกแผน - ผลการปฏิบัติงาน/ใชจายงบประมาณ ในระบบรายงานผลการ

ปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร (e-Project) 

   (6) สํานักงานเกษตรอําเภอสรุปและรายงานผลการพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกร

ตนแบบ (Smart Group Model) (กิจกรรมขอ 1) และขอ 2)) ตามแบบฟอรมรายงานท่ีกําหนด  สงให จังหวัด

ทราบ ภายในเดือนมกราคม 2565 
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5. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2564 ป 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย.

 6
4 

ธ.
ค.

 6
4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.
พ.

 6
5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย

. 6
5 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย.

 6
5 

ก.
ค.

 6
5 

ส.
ค.

 6
5 

ก.
ย.

 6
5 

โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร             

กิจกรรมพัฒนาความเขมแข็งของกลุมเกษตรกร             

1. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร             

   1.1 จัดกระบวนการเรียนรู ระยะที่ 1 เพ่ือวิเคราะหศักยภาพ คนหาความ

ตองการของกลุมพรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร  

            

   1.2 สงเสริมทักษะการเปนผูประกอบการเบื้องตน และการเพ่ิมมูลคา 

ผลิตภัณฑของกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร 

            

   1.3 สนับสนุนปจจัยเพ่ือการพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร             

  2.2 พัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพรอมสู Smart 

Group 

            

  1) จัดกระบวนการเรียนรู ครั้งที่ 1 ประเมินสถานการณ วิเคราะหตนเอง/

พ้ืนที่ จัดทําแผนการพัฒนากลุมสู Smart Group 

            

   2) จัดกระบวนการเรียนรู ครั้งที่ 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุมสู Smart 

Group 

            

   3) สนับสนุนปจจัยการผลิตเพ่ือเตรียมความพรอมสู Smart Group             

  2.3 พัฒนาศักยภาพผูนําในการขับเคล่ือนงานกลุมแมบานเกษตรกรใน

ชุมชน 

            

1) ประชุมการขับเคล่ือนงานกลุมแมบานเกษตรกร ระดับอําเภอ             

 3.1 เสริมสรางและพัฒนากลุมยุวเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง             

   1) การพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกรตนแบบ (Smart Group Model)             

   1.1 จัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกรตนแบบ 

(Smart Group Model) 

            

   1.2 สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือพัฒนากลุมยุวเกษตรกรตนแบบ             

6. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

1. กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร   สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

 นางสาวอรวรรณ  พานิกร  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ 

 โทรศัพท  080 535 6239 

2. ผูรับผิดชอบงานกลุมแมบานเกษตรกร และกลุมยุวเกษตรกรระดับอําเภอ 
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20. โครงการ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  

 

1. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพิ่ มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ข้ึน เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชนสําหรับแกไขจากปญหาของ

ชุมชนและสามารถตอบสนองความตองการดานการเกษตรของชุมชนได และเปนเครื่องมือในการสงเสริม

การเกษตร โดยเนนการเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบท่ีประสบความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ในประเด็นการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปล่ีย นพฤติกรรมการผลิต 

ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

อยางตอเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปล่ียนเรียนรูกับเกษตรกรตนแบบ ในลักษณะของเกษตรกร

สอนเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรท่ีมาเรียนรูเกิดความรู ความเขาใจ และเกิดจิตสํานึกในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตสินคาเกษตร ท่ีมีการใชปจจัยการผลิตไดอยางเหมาะสม และนําองคความรูท่ีไดรับจาก ศพก.  

ไปประยุกตใชเพื่อลดตนทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิตสินคาท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอม 

และมีระบบการผลิตท่ีพึ่งพาตนเองได อยางยั่งยืน รวมท้ังยังเปนจุดท่ีใหบริการขอมูลขาวสารและบริการ 

ดานการเกษตรตาง ๆ กับเกษตรกร อีกท้ังยังใช เปนจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจาหนาท่ีกับเกษตรกร  

และเกษตรกรกับเกษตรกรดวยกันเอง 

 

2.วัตถุประสงค 

2.1 เปนศูนยกลางในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 

แกเกษตรกร รวมท้ังการใหบริการทางการเกษตร และเผยแพรขอมูลขาวสารในพื้นท่ี 

2.2 เพื่อเปนกลไกในการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ในการแกไขปญหาและ

พัฒนาการเกษตรในพื้นท่ี 

 

3. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

ดําเนินการในจังหวัดพังงา ท้ัง 8 อําเภอ ประกอบดวย  

3.1 ศูนยหลัก ไดแก ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอละ 1 ศูนย 

รวม 8 ศูนย  

3.2 ศูนยเครือขาย ไดแก ศูนยเครือขายอ่ืน ๆ เชน ศูนยเรียนรูดานบัญชี ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว 

ศูนยเรียนรูดานประมง ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยเครือขายเฉพาะดานตางๆ รวม 122 ศูนย 

 

 



 

-183-  

 

4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

กิจกรรมการดําเนินงานของ โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

(ศพก.) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกอบดวย 6 กิจกรรมหลัก คือ 

4.1 การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนยเครือขาย 

4.2 การพัฒนาเกษตรกร     

4.3 การสนับสนุนการใหบริการของ ศพก. และเครือขาย 

4.4 การบริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงาน 

4.5 การติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน 

รายละเอียดวิธีการดําเนินงาน ดังนี้  

4.1 การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนยเครือขาย 

       เปาหมาย เปนการพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนยเครือขาย ใหมีความพรอมในการเปน

แหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน และเปนสถานท่ีใหบริการ ขาวสารและบริการดานการเกษตร 

ประกอบดวยการพัฒนา ศพก. หลัก และศูนยเครือขาย ดังนี้ 

      4.1.1 การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

         เปาหมายหลัก ป 2565 มุงเนนพัฒนา ศพก. ทุกแหง (จํานวน 8 ศูนย) สามารถผลิต

สินคาเกษตรปลอดภัยและไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย 

         เปาหมายรอง สนับสนุน และพัฒนา ศพก. ท่ีมีศักยภาพและความพรอม ดังนี้ 

1) การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมไปใชในการดําเนินงาน 

และเรียนรูเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี รวมถึงการเรียนรูจากศูนย AIC (Agritech and Innovation Center) 

2) การตอยอดเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 

         การพัฒนาศักยภาพ ศพก.ใหมีความพรอมในการเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตร 

ของชุมชน เปนสถานท่ีใหบริการขาวสาร บริการดานการเกษตร รวมท้ังเปนสถานท่ีรับเรื่องรองเรียน 

ของเกษตรกรในชุมชน ดําเนินการโดย เกษตรกรตนแบบ คณะกรรมการ ศพก. และสํานักงานเกษตรอําเภอ 

รวมกันวิเคราะหศักยภาพของ ศพก. จัดทําแผนและแนวทางการพัฒนา ศพก. ประกอบดวย 

 1) วิเคราะหศักยภาพ ศพก. เพื่อจัดทําแผนและแนวทางการพัฒนาโดยคณะกรรมการ ศพก. 

รวมกับเกษตรอําเภอ ประกอบดวย  

         1.1) แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอํานวยการขับเคล่ือนงาน

นโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (แผน CoO) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256 5 

(รายละเอียดตามภาคผนวก 3.1) 
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   1.2) แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคล่ือนการดําเนินงานของศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (แผน ราย ศพก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256 5 (รายละเอียดตาม

ภาคผนวก 3.2) 

     1.3) แผนการอบรมเกษตรกรของ ศพก./ ศูนยเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(รายละเอียดตามภาคผนวก 3.3)  

หมายเหตุ : แผนขอ 1.1 – 1.3 ใหจัดทําแลวเสร็จภายในวันท่ี 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 จัดทําแผนการเรียนรูของเกษตรกรท่ีจะเขามาเรียนรูท่ีศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตสินคาเกษตรหรือศูนยเครือขายใหสอดคลองกับประเด็นการพัฒนาและความตองการของชุมชน 

ตลอดจนการเช่ือมโยงการถายทอด ความรู  เทคโนโลยี จากศูนย AIC (Agritech and Innovation Center)  

มาถายทอดสูเกษตรกร ตามความเหมาะสมของแตละพื้นท่ี โดยเนนประเด็นหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตสินคาเกษตร (ลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต) ประกอบไปดวย หลักสูตรหลัก 

หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเสริม ดังนี้ 

     2.1) หลักสูตรหลัก ไดแก Zoning การลดตนทุน การเพิ่มผลผลิต การพัฒนา

คุณภาพผลผลิต/การจัดทํามาตรฐานการผลิต การจัดการดานการตลาด การแปรรูป/การเพิ่มมูลคาผลผลิต  

การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช ความรูดานการเกษตรท่ัวไป เชน ทางเลือกในการผลิตตามความตองการ  

ของชุมชน  การผลิตตามกิจกรรมแปลงใหญ เปนตน 

     2.2) หลักสูตรบังคับ ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน 

และการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

     2.3) หลักสูตรเสริม เชน การใชน้ําอยางรูคุณคา องคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  

แผนธุรกิจ อาชีพเสริมเพิ่มรายได หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการและบริบทของชุมชน 

 3) การพัฒนาฐานเรียนรู  พัฒนาฐานเรียนรูเพื่อท่ีจะเปนจุดถายทอดเทคโนโลยี  

จุดสาธิตของศูนยเรียนรูฯ ท่ีสอดคลองและสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู โดยใหมีองคความรูของฐานการเรียนรูนั้น ๆ 

ประจําไวท่ีฐานการเรียนรูดวย (เพื่อใหผูสนใจเขามาศึกษาเรียนรูดวยตนเองได) ท้ังนี้ สามารถประสานงาน 

และบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาฐานเรียนรูตามบทบาทของแตละหนวยงาน 

4) การพัฒนาแปลงเรียนรู  การปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรูของเกษตรกร 

ใหมีความพรอมในการถายทอดความรูในเรื่องของการลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

ท่ียึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังจัดทําปายแปลงเรียนรูใหเห็นไดชัดเจน 
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5) การพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณศูนยฯ ส่ิงอํานวยความสะดวก รวมท้ังจัดทํา/ปรับปรุง  ขอมูล

ประจําศูนย ใหมีความพรอมในการใหบริการ โดยสํานักงานเกษตรอําเภอ เกษตรกรตนแบบ และเจาของศูนย

เครือขาย ประสานงานและบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนา 

 6) แผนท่ีแสดงท่ีต้ัง ศพก. และศูนยเครือขาย เพื่อใหมีการเสริมหนุน ศพก. กับศูนย

เครือขาย ซ่ึงกันและกันในการถายทอดความรูและการใหบริการดานการเกษตรของชุมชน ท้ังนี้ ตองม ี“แผนท่ี

แสดงท่ีต้ัง ศพก. และศูนยเครือขาย พรอมเทคโนโลยีเดนแตละศูนย”  ติดตั้งใน ศพก.หลัก (รายละเอียดตาม

ภาคผนวก 4) ท้ังนี้ สามารถปรับไดตามความเหมาะสมของพื้นท่ี  

หมายเหตุ : ขอใหอําเภอปรับปรุงขอมูล ศพก. ทุกอําเภอใหเปนปจจุบัน หากมีการปรับเปล่ียน ศพก. ใหดําเนินการ

ตามแนวทางปฏิบัติสําหรับการปรับเปล่ียนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และ

ศูนยเครือขาย (รายละเอียดตามภาคผนวก 5) และจัดทําทําเนียบ ศพก. ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ 

(รายละเอียดตามภาคผนวก 6) และบัญชี ศพก. (รายละเอียดตามภาคผนวก 7) สงจังหวัด ภายในวันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 

     4.1.2 การพัฒนาศูนยเครือขาย ศพก. (ยกเวน ศจช.และ ศดปช.) 

  เกษตรกรตนแบบ คณะกรรมการ ศพก. และสํานักงานเกษตรอําเภอ รวมกันวิเคราะห

ศักยภาพของศูนยเครือขาย (ยกเวน ศจช.และ ศดปช.) เพื่อพัฒนาใหมีความพรอมในการเปนจุดเรียนรู/แหลงเรียนรู

ทางการเกษตรดานตาง  ๆ โดยการจัด ทําแผนและแนวทางการพัฒนาศูนยเครือขายพรอมท้ังเสนอให CoO 

ทราบดวย และดําเนินการพัฒนาศูนยเครือขายตามแผน 3 ศูนย โดยมีกรอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

  1) เปนศูนยเครือขายท่ีมีการทํางานเช่ือมโยงกับ ศพก. มาอยางตอเนื่อง และมี 

การบันทึกขอมูลในระบบรายงาน ศพก. ( https://learningpoint.doae.go.th/login) หัวขอ  “รายงาน 

การดําเนินงานศูนยเครือขายของ ศพก.” 

 2) เปนศูนยเครือขายท่ีมีศักยภาพในการสนับสนุนการดําเนินงานของ ศพก. แตยัง

ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ  

  3) เปนศูนยเครือขายท่ียังไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศูนยเครือขาย 

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 ท่ีไดรับการสนับสนุน

จากกรมสงเสริมการเกษตร ป 2565 (ยกเวน ศจช. และ ศดปช.) สงจังหวัด ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

https://learningpoint.doae.go.th/login
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4.2 การพัฒนาเกษตรกร  

  4.2.1 การอบรมเกษตรกรผูนํา โดยจัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรผูนํา เกษตรกรรายใหม 

หรือเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกแปลงใหญ หรือเกษตรกรท่ีเตรียมเพื่อจะเขาเปนสมาชิกแปลงใหญ จํานวน 30 ราย/อําเภอ 

เพ่ือบมเพาะเกษตรกรไปสูการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โดยใหแตละอําเภอ วิเคราะหขอมูลการผลิตพืช

ในพื้นท่ีและเลือกพืชท่ีนาสนใจหรือพืชเศรษฐกิจหลักของพื้นท่ีนั้น 1 ชนิด หรือประเด็นการเกษตรท่ีตองการ

พัฒนาของพื้นท่ีนั้น ๆ เพื่อกําหนดการจัดกระบวนการเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติใหกับเกษตรกรผูนํา 

ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู ท่ีกําหนด เนนการเรียนรูตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ซ่ึงกําหนดให

จัดการเรียนรู 2 ครั้ง และใหมีการศึกษาดูงาน ณ สถานท่ีท่ีมีองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีเหมาะสม

กับความตองการ หรือประเด็นเนื้อหาวิชาการเรียนรูท่ีสอดคลองกับหลักสูตรท่ีอบรม จํานวน 1 ครั้ง สําหรับ

สถานท่ีจัดการเรียนรูนั้นสามารถจัดอบรมไดท่ี ศพก. หรือ ศูนยเครือขาย ตามท่ีคณะกรรมการ ศพก. ไดรวมกัน

พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยสามารถบูรณาการโครงการจากหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก  กรม

สงเสริมการเกษตร เขามาสนับสนุนการดําเนินการได ตลอดจนการเช่ือมโยงการถายทอดความรู/เทคโนโลยี/

นวัตกรรมการเกษตร จากศูนย AIC (Agritech and Innovation Center) มาถายทอดสูเกษตรกรตามความ

เหมาะสมของแตละพื้นท่ี และเมื่อดําเนินการอบรมเกษตรกรในแตละครั้งเสร็จส้ินแลว 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  

ท่ีเหมาะสมกับการเกษตรในพื้นท่ี การเรียนรูผานเทคโนโลยีออนไลน หรือ ในประเด็นอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม

ของพื้นท่ี  

  4.3 การสนับสนุนการใหบริการของ ศพก. และเครือขาย 

  4.3.1 การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) การจัดงาน

วันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ป 2565 กําหนดใหดําเนินการอยางนอยจังหวัดละ 1 จุด 

โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ หนวยงานภาคีเครือขาย และคณะกรรมการ ศพก./

ศูนยเครือขาย รวมกันวิเคราะหสถานการณการเกษตรในพื้นท่ี แลวดําเนินการคัดเลือกชนิดพืช/สถานการณ

การเกษตรท่ีสําคัญ หรือประเด็นเรงดวนมากําหนดเปนเปาหมายหลักในการนําเสนอการจัดงาน จากนั้น รวมกัน

วางแผน และดําเนินการจัดงานใหสอดคลองกับชนิดพืชหลัก/ประเด็นหลักท่ีไดกําหนดไว โดยสามารถจัดได ณ 

ศพก./ ศูนยเครือขาย ศพก./ แปลงใหญ/ สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี/ ศูนย AIC/  หนวยงานวิชาการ/ 

ภาคเอกชน หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีความเหมาะสม มีเทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตรท่ีสามารถเปนสถานท่ีจัด

กิจกรรม และมีจุดเรียนรู/การถายทอดเทคโนโลยีใหเกษตรกรได กิจกรรมในงานประกอบดวย 1) กิจกรรมหลัก  

https://learningpoint.doae.go.th/login)%20หัวข้อ


 

-187-  

 

ไดแก จุดเรียนรู/สถานีเรียนรูตางๆ ท่ีมีเนื้อหาสอดคลองกับเปาหมายและประเด็นการถายทอดเทคโนโลยี 2) 

กิจกรรมรอง ไดแก การนําเสนอนิทรรศการความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติ 

หรือศึกษาคนควาเพิ่มเติมได จากหนวยงานรวมบูรณาการ ศูนย AIC (Agritech and Innovation Center) 

สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 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” ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564     

  เมื่อดําเนินการจัดงาน Field Day เสร็จส้ินแลว  ใหบันทึกผลการจัดงาน Field Day ในระบบ

รายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login) หัวขอ “รายงานการดําเนินงานการจัด Field Day” 

ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 ในกรณีจังหวัดท่ีมีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม Field Day เปนจํานวนมากเกินกวามาตรการปฏิบัติ

ตามแนวทางของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 

และขอกําหนดของทางผูวาราชการจังหวัดนั้นๆ กําหนด เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางเรียบรอย และมี

ความปลอดภัย จังหวัดสามารถพิจารณาดําเนินการได ดังนี ้

- แบงเปาหมายเกษตรกรท่ีเขารวมงาน Field Day ออกเปนกลุมยอย หรือ 

- แบงจํานวนครั้ง/แบงการจัดงานตามกลุมอําเภอ หรือ 

- ปรับรูปแบบการจัดงานไดตามความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ีและสถานการณในชวงเวลานั้น ๆ   

 4.4 การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน  

 4. 4.1 การประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร และแปลงใหญ  

          เพื่อเปนการขับเคล่ือนการดําเนินงานเครือขาย ศพก. ใหเกิดเปนรูปธรรม จึงจัดใหมี

เวทีเช่ือมโยง ศพก.  และแปลงใหญในทุกระดับ ใหเกิดการประสานการทํางานเครือขายดานการผลิต  

ดานการตลาด รวมท้ังองคความรูตางๆ โดยมี ศพก. และศูนยเครือขาย เปนฐานเรียนรูและเปนแหลงองคความรู

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตลอดจนเปนการบมเพาะเกษตรกรท่ีเขาเปนสมาชิกแปลงใหญตอไป 

โดยใหคณะกรรมการเครือขาย ศพก. และแปลงใหญ ไดพบปะแลกเปล่ียนเรียนรูและเช่ือมโยงการดําเนินงานกัน

ท้ังระดับประเทศ เขต จังหวัด และคณะกรรมการ ศพก. ระดับอําเภอ ประกอบดวย 
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  1) ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือขาย ศพก. และแปลงใหญ ระดับจังหวัด      

                   สํานักงานเกษตรจังหวัดเปนผูจัดการประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก.  

และแปลงใหญ ระดับจังหวัด เพื่อเปนการประสานเช่ือมโยงการขับเคล่ือน 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 และชวงท่ี 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 และชวงท่ี 2 (เม.ย. – ก.ย. 65) จํานวน 1 ครั้ง 

ท้ังนี้ รูปแบบของการจัดประชุมสามารถปรับเปล่ียนไดตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนของแตละพื้นท่ีในชวงเวลานั้นๆ  

 

  2) การประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ ระดับอําเภอ  

โดยเกษตรกรตนแบบ (ประธานคณะกรรมการ ศพก.) รวมกับแปลงใหญ และเกษตรอําเภอ จัดประชุมเพื่อให

คณะกรรมการไดรวมกันวิเคราะหและวางแผนการดําเนินงานของ ศพก. และแปลงใหญ การรับรองศูนย

เครือขาย การบริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงาน การสรุปผล การดําเนินงาน และอ่ืนๆ 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) สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการวางแผนการดําเนินงาน และสงแผนการ

ดําเนินงาน ใหสํานักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันท่ี 1 มีนาคม 2565  

    2.2) สํานักงานเกษตรอําเภอเก็บขอมูลตามแบบสัมภาษณการประเมินผล  

การดําเนินงานโครงการ ศพก. แลวบันทึกผลการเก็บขอมูลตามแบบฟอรมท่ีกําหนด สงจังหวัดตามแบบฟอรม

ท่ีกําหนด ทุก ศพก. ภายในวันท่ี 1 กันยายน 2565    
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  4. 5 การติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน 

 4. 5.1 การติดตามการดําเนินงาน ศพก. 

         1) จังหวัด ติดตามการดําเนินงานของ  ศพก.  

         2) สํานักงานเกษตรอําเภอติดตาม สนับสนุนเกษตรกรท่ีมาเรียนรู และผลการนําไป

ปรับใชในพื้นท่ีของตนเอง 

         3) การสรุปผลการดําเนินงาน ศพก. โดยจังหวัดและอําเภอ รวบรวมขอมูลผลการ

ดําเนินงาน และจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน ศพก. ในภาพรวมของโครงการเสนอกรมสงเสริมการเกษตร  

  4.5.2 การรายงานการดําเนินงานใหรายงานตามลําดับชั้น   

 1) ระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th) สามารถดูคูมือการบันทึก

ระบบรายงาน ศพก. ท่ี ( https:// goo.gl/Wsck2Z) หนวยงานรับผิดชอบ ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัด  

และสํานักงานเกษตรอําเภอ 

 2) ระบบรายงานสงเสริมการเกษตร ( http://e-project.doae.go.th) หนวยงาน

รับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ 

 3) การจัดทํารายงานอ่ืนๆ ตามท่ีกรมสงเสริมการเกษตรกําหนดเพิ่มเติม (ถามี) 

หนวยงานรับผิดชอบ ไดแกสํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ 

สวนท่ี 2 การดําเนินงานของ ศจช., ศดปช. และการอารักขาพืช 

4.6  การพัฒนาศูนยเครือขาย 

   4.6.1 พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและการใหบริการของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

   สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรม/เวที เพื่อช้ีแจงแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพการดําเนินงานและการใหบริการของ ศจช. แกเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ 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

โรงเรียนเกษตรกรดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมตามสถานการณของแตละพื้นท่ีใหแก ศจช. ในจังหวัดพังงา จํานวน 1  

1 ศูนย ๆ ละ 10 ราย โดยจํานวนครั้งในการจัดกระบวนการใหพิจารณาตามความเหมาะสม ใหครอบคลุมตลอด

ฤดูการผลิต สมาชิก  ศจช. ตองเขารับการอบรม ฝกปฏิบัติ และเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่องตลอดฤดูกาล

เพาะปลูก 

 

 

https://learningpoint/
https://goo.gl/Wsck2Z)%20หน่วยงาน
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      1.1. 2)  คัดเลือก ศจช. ท่ีมีความพรอมในการเรียนรู หรือไมเคยไดรับ 

การถายทอดความรูตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรมากอน หรือเกษตรกรท่ัวไปท่ีมีความสนใจ ก็สามารถ

รวมกลุมจัดตั้งเปนศจช.ใหมได (ตามหลักเกณฑการจัดตั้ง ศจช.) ท้ังนี้ ศจช. ท่ีผานการถายทอดความรู จะจัดตั้ง

เปนโรงเรียนเกษตรกรตนแบบ ระดับจังหวัด ตอไป 

      1.1.3) เลือกชนิดพืชในการเรียนรู จํานวน 1 ชนิด โดยข้ึนอยูกับความตองการ

ของสมาชิก ศจช. และตองเปนพืชชนิดเดียวกับแปลงเรียนรูโรงเรียนเกษตรกร (ตามกิจกรรมจัดทําแปลงเรียนรู

โรงเรียนเกษตรกร) เพื่อใหเกษตรกรไดฝกปฏิบัติจริง และเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง  

      1.1.4) เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรท่ีเปนทีมวิทยากรกระบวนการ ระดับจังหวัด 

ระดับอําเภอ ท่ีไดรับการฝกปฏิบัติการเปนวิทยากรกระบวนการจากกรมสงเสริมการเกษตรมาแลว เจาหนาท่ี

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยี การเกษตรดานอารักขาพืช (ศทอ.) และวิทยากรจากหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมทํา

หนาท่ีเปนวิทยากรถายทอดความรูใหแกสมาชิก ศจช. ตอไป 

    งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการถายทอดความรู เชน คาอาหาร คาอาหาร

วางและ เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณใชในการถายทอดความรู คา ตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คาเบ้ียเล้ียง และ

คาใชจายอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

       1.2) จัดทําแปลงเรียนรูโรงเรียนเกษตรกร ดําเนินการโดย 

      1.2.1) สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ และ ศจช. (ท่ีเขารวมกิจกรรมพัฒนา 

ศจช. ตนแบบดานการจัดการศัตรูพืชโดยการมีสวนรวมของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร) รวมกัน

จัดทําแปลงเรียนรูเพื่อใชเปนแปลงท่ีเกษตรกรจะรวมกันศึกษา ฝกหัด เรียนรู ทดลอง เปรียบเทียบ และกิจกรรม

ตาง ๆ ท่ีเกษตรกรตองการ หรือควรท่ีจะเรียนรู ซ่ึงถือวาเปนหัวใจของโรงเรียนเกษตรกร 

      1.2.2) จัดทําแปลงเรียนรู ในพื้นท่ี จังหวัดพังงงา  1 แปลง พื้นท่ีประมาณ     

1 ไร หรือพิจารณาขนาดพื้นท่ีตามความเหมาะสมกับชนิดพืช (ชนิดพืชท่ีเกษตรกรเลือกเรียนรูตองเปนชนิดเดียวกับ

ท่ีอบรมในกิจกรรม พัฒนา ศจช. ตนแบบดานการจัดการศัตรูพืชโดยการมีสวนรวมของชุมชนตามกระบวนการ

โรงเรียนเกษตรกร) และควรจะมีแปลงเปรียบเทียบเพื่อใหเกษตรกรไดเรียนรู เชน แปลงท่ีเกษตรกรปฏิบัติดวย

วิธีปจจุบันของเกษตรกร หรือแปลงท่ีมีการใชสารเคมีมาโดยตลอด หรือแปลงท่ีอยูในพื้นท่ีเส่ียง 

ตอการระบาดของศัตรูพืช เปนตน เพื่อใชเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับแปลงเรียนรู (แปลงเรียนรูโรงเรียนเกษตรกร 

คือ แปลงท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการ) 

      1.2.3) บันทึกขอมูลการดําเนินกิจกรรม การเรียนรูของเกษตรกรในการจัดทํา

แปลงเรียนรู และแปลงเปรียบเทียบ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก และรายงานผลใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

      งบประมาณ  เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดทําแปลงเรียนรู เชน คาวัสดุ 

อุปกรณ ปจจัยตาง ๆ ท่ีใชในแปลงเรียนรู คาจัดทําปายแปลง คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินกิจกรรม 
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    2) จัดกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกรเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช. 

         การจัดกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมตามสถานการณ

ของแตละพื้นท่ี เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช. มีวัตถุประสงคในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช.  

ผานกระบวนการถายทอดความรูดานการอารักขาพืช และสงเสริมกระบวนการกลุมแกเกษตรกรสมาชิก ศจช. 

โดยมีเปาหมายคือ ศจช. ท่ีจัดต้ังใหม และ ศจช. ระดับ B หรือ C ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสูระดับท่ีสูงขึ้น  

        สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอจัดกระบวนการเรียนรู 

ดานการอารักขาพืชแกสมาชิก ศจช. ๆ ละ 15 ราย จํานวน 2 ครั้ง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช.  

(ใหพิจารณา ศจช. ท่ีจัดตั้งใหมเปนอันดับแรก ศจช. ระดับ B และ C ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสูระดับท่ีสูงข้ึน 

และไมควรเปน ศจช. เปาหมายภายใตกิจกรรมพัฒนา ศจช. ตนแบบดานการจัดการศัตรูพืชโดยการมีสวนรวม

ของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร หากไมมี ใหอยูในดุลยพินิจของสํานักงานเกษตรจังหวัด)  

โดยเกษตรกรท่ีรวมกิจกรรมครั้งแรก และครั้งท่ี 2 อาจเปนรายเดียวกันหรือไมก็ได ข้ึนอยูกับวัตถุประสงค  

และแนวทางการพัฒนาสมาชิก ศจช.ของแตละพื้นท่ีนั้น ๆ ท้ังนี้ หากเกษตรกรท่ีไมไดเปนสมาชิก ศจช. มีความ

สนใจรวมกระบวนการเรียนรู สามารถพิจารณาใหเขารวมกิจกรรมเปนการเพิ่มเติมได  

        หัวขอการจัดกระบวนการเรียนรูควรมาจากความตองการของกลุมเกษตรกร 

สภาพปญหา และชนิดของศัตรูพืชในพื้นท่ี โดยหัวขอการจัดกระบวนการถายทอดความรูครั้งแรก และครั้งท่ี 2 

อาจเปนเรื่องเดียวกันหรือไมก็ได ใหพิจารณาจากความตองการของเกษตรกรเปนหลัก 

        งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดกระบวนการเรียนรู การถายทอด

ความรู เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาวิทยากร และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู 

    4) สนับสนุนวัสดุผลิตปจจัยควบคุมศัตรูพืช 

     4.1) สนับสนุนวัสดุผลิตเช้ือจุลินทรียพรอมใช 

      สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดซ้ือ 

จัดหา วัสดุอุปกรณ และปจจัยสําหรับใชในการผลิตจุลินทรีย และแมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชท่ีจําเปน 

สนับสนุนแก ศจช. ท้ังนี้ การสนับสนุนวัสดุผลิตปจจัยควบคุมศัตรูพืชท้ังชนิด และปริมาณ ขอใหพิจารณาตาม

ความตองการ ความเหมาะสมของ ศจช.โดยคํานึงถึงการใชประโยชนอยางคุมคาเปนหลักสําคัญ รวมถึงพิจารณา

จํานวนวัสดุอุปกรณท่ีมีอยูเดิมแลวของแตละ ศจช. โดยไมจําเปนตองจัดซ้ือ จัดหาในชนิด และปริมาณท่ีเทากัน

ทุก ศจช. 

      งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจาย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 
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    5) สนับสนุนการสํารวจและติดตามสถานการณศัตรูพืช  โดยสนับสนุนการสํารวจ 

ติดตามสถานการณศัตรูพืชใน ศจช.และพื้นท่ีเส่ียง ดําเนินการโดย 

     5.1) สํานักงานเกษตรจังหวัด (กลุมอารักขาพืช) รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ 

คัดเลือกพื้นท่ีดําเนินการท่ีมีความเหมาะสมเปนแปลงตัวแทนในการสํารวจ และดําเนินการสํารวจติดตาม

สถานการณศัตรูพืช ประกอบดวย 

      5.1.1) แปลงติดตามสถานการณศัตรูพืชของ ศจช.ใน 8 อําเภอๆ ละ 2 ศจช. 

รวม 16 แปลง โดยคัดเลือกแปลงท่ีดําเนินการปลูกพืชหลักหรือพืชรองข้ึนอยูกับสถานการณการเพาะปลูก

ขณะนั้น และสํารวจสถานการณศัตรูพืชทุกสัปดาห ตามแบบสํารวจและประเมินสถานการณท่ีกองสงเสริม 

การอารักขาพืชและจัดการดินปุยกําหนด นําขอมูลท่ีสํารวจไดมาวิเคราะหสถานการณการระบาด เพื่อแจงเตือน

ภัยในพื้นท่ีพรอมรายงานขอมูลออนไลนผานระบบแปลงติดตามสถานการณการระบาดศัตรูพืชของกองสงเสริม 

การอารักขาพืช และจัดการดินปุยทุกสัปดาห  (https://forecast-ppsf.doae.go.th/ จนกวาจะมีการแจง

เปล่ียนแปลงระบบ) ตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงเก็บเก่ียว 

      5.1.2) แปลงติดตามสถานการณในพื้นท่ีเส่ียง  

(สําหรับพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ และเปนแปลงท่ีไมซํ้ากับแปลงติดตามฯ ของ ศจช.)  

รวม 7 แปลง ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนดชนิดพืชและจํานวนแปลง 

ท่ีตองดําเนินการแตละจังหวัดตามพื้นท่ีปลูก (ตาม QR code) โดยเลือกแปลง 

สํารวจท่ีเหมาะสมแตใหมีการกระจายตัวอยางสม่ําเสมอในพื้นท่ี ดําเนินการสํารวจ 

ทุกสัปดาหตามแบบสํารวจและประเมินสถานการณท่ีกองสงเสริมการอารักขาพืช 

และจัดการดินปุยกําหนด นําขอมูลท่ีสํารวจไดมาวิเคราะหสถานการณ การระบาด เพื่อแจงเตือนภัยในพื้นท่ี 

พรอมรายงานขอมูลออนไลนผานระบบแปลงติดตามสถานการณการระบาดศัตรูพืชของกองสงเสริมการอารักขา

พืชและจัดการดินปุยทุกสัปดาห (https://forecast-ppsf.doae.go.th/จนกวาจะมีการแจงเปล่ียนแปลงระบบ) 

ตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงเก็บเก่ียว โดยหากจังหวัดมีความประสงคในการเปล่ียนแปลงชนิดพืช ใหแจงกรมสงเสริม

การเกษตรทราบ โดยการคัดเลือกพื้นท่ีจากคุณสมบัติตอไปนี้ 

 

               พื้นท่ีท่ีมีประวัติการระบาดของศัตรูพืช โดยพิจารณาพื้นท่ีท่ีเคยเกิด

การระบาดของศัตรูพืชในฤดูกาลท่ีผานมา  

 

                พื้นท่ีเส่ียงตอการระบาดของศัตรูพืช เชน พื้นท่ีใชพันธุออนแอ พื้นท่ี

ใชสารเคมีอยางตอเนื่อง  

               พื้นท่ีไมเคยเกิดการระบาดของศัตรูพืช  

      

จํานวนแปลงติดตามสถานการณ 

ศัตรพืช ป 65 

https://forecast/
https://forecast/
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      5 .2) กําหนดขนาดพื้นท่ีของแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืชท่ีเหมาะสมใน

เรื่องความถูกตองสมบูรณของขอมูล เวลา และแรงงาน โดยเทียบกับขนาดแปลงท่ีเคยดําเนินการ 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) กําหนดรูปแบบการสํารวจท่ีเหมาะสมกับชนิดพืชและวิธีการปลูก เพื่อสุม

สํารวจศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ และสภาพแวดลอมในแปลง ซ่ึงมีหลายรูปแบบ ท้ังนี้ควรมีการกระจายจุดสุมท่ี

สม่ําเสมอครอบคลุมท้ังแปลง จากนั้นพิจารณาในเรื่องความถูกตองสมบูรณของขอมูล เวลา และแรงงาน โดย

เทียบกับรูปแบบท่ีเคยดําเนินการ คือ การเดินแบบทแยงมุม การเดินแบบซิกแซก  การเดินกระจายท่ัวแปล การ

เดินสําหรับแปลงท่ียกรอง กรณีไมผล สํารวจ 10 ตน ตนละ 4 ทิศ (ทิศละ 2 ยอด) รวมท้ังบริเวณก่ิง/ลําตนและ

รอบโคนตน การสํารวจแปลงยิ่งจํานวนจุดสํารวจมาก ความแมนยําก็ยิ่งมีมากข้ึนดวย และไมจําเปนตองซํ้าจุด

สํารวจเดิมในแตละสัปดาห (รายละเอียดตามคูมือการสํารวจฯ และสามารถดาวนโหลดไฟลคูมือสํารวจแปลง 

 

ติดตามสถานการณศัตรูพืชไดทางเว็ บไซตกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย หรือ QR code 

ดานลางนี้) 

  
ขาว พืชไร พืชผัก ไมดอกประดับ ไมผล ไมยืนตน 

     5.4) กําหนดจํานวนจุดสํารวจและจํานวนตนพืชท่ีสํารวจในแตละจุด เพื่อสํารวจ

ศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ และขอมูลท่ีเก่ียวของในแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช ซ่ึงตองดําเนินการปฏิบัติ

เปนประจําทุกสัปดาหตลอดฤดูกาลปลูกพืช ขอมูลท่ีตองสํารวจเพื่อการเก็บขอมูลในแปลง เชน ขอมูลศัตรูพืชทุก

ระยะการเจริญตั้งแตระยะไข ตัวออน และตัวเต็มวัย อาการผิดปกติตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตนพืช ศัตรูธรรมชาติท่ี

พบ และสภาพแวดลอมในขณะนั้น เพื่อการติดตาม เฝาระวังศัตรูพืชไมใหเกิดการระบาดจนสงผลกระทบตอ 
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ผลผลิตของเกษตรกร และเฝาระวังการเขาทําลายของศัตรูพืชจากแหลงอ่ืนท่ีอาจสงผลกระทบตอพื้นท่ีนั้น ๆ 

โดยพิจารณาความเหมาะสมระหวางความถูกตองสมบูรณของขอมูล เวลา และแรงงาน โดยเทียบกับรูปแบบท่ี

เคยดําเนินการ คือ จุดสํารวจ 10 จุด ๆ ละ 10 ตน เนนใหกระจายครอบคลุมท้ังแปลง จากนั้นบันทึกขอมูลจุด

สํารวจ ขอมูลท่ีตองจดบันทึก ไดแก ขอมูลศัตรูพืชทุกระยะการเจริญตั้งแตระยะไข ตัวออน และตัวเต็มวัย 

อาการผิดปกติตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตนพืช ศัตรูธรรมชาติท่ีพบ ซ่ึงจะบันทึกขอมูลทุกจุดสํารวจ สําหรับขอมูล

สภาพแวดลอมบันทึกในภาพรวมของแปลงลงในแบบสํารวจ  

     งบประมาณ  เพื่อเปนคาใชจายสําหรับอุปกรณการสํารวจ เชน อุปกรณการสํารวจ 

สวิงโฉบ กระดาษและดินสอ/ปากกา วัสดุสําหรับทํากับดักลอแมลง หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน 

   6) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ศจช. และแปลงใหญระดับจังหวัด 

     สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการขับเคล่ือน ศจช. 

และคณะกรรมการขับเคล่ือนแปลงใหญ จํานวน 1 ครั้ง อยางนอย 20 คน ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมตาม

สถานการณ เพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานเครือขายระหวาง ศจช. และแปลงใหญ เชน การเช่ือมโยงเครือขาย

ดานการผลิต และดานการตลาด เปนตน นําสูการบูรณาการการขับเคล่ือนการเกษตรรวมกันอยางเปนรูปธรรม  

     งบประมาณ   เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดประชุม เชน คาวัสดุอุปกรณ  

คาเอกสารประกอบการประชุม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืน  ๆ 

ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

    7) ประกวด ศจช.ดีเดน 

     7.1) ระดับจังหวัด  

      สํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ศจช.ดีเดน 

ระดับจังหวัด และดําเนินการคัดเลือก ศจช. ท่ีมีผลสําเร็จในการดําเนินงานจังหวัดละ 1 ศูนย โดยใชหลักเกณฑ  

การคัดเลือก ศจช. ดีเดน ตามท่ีกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยกําหนดไวในการประกอบการ

พิจารณา พรอมรายงานผลใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตรทราบ  

เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินแลว 

     งบประมาณ  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการประกวด เชน คาเบ้ียเล้ียง  

คาพาหนะ  คาใชจายในการจัดเวทีประกวด คาวัสดุ อุปกรณ คาเอกสาร คาจัดทําโลรางวัล คาเงินรางวัล  

คาใบประกาศเกียรติคุณ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 
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  4.6.2 ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) และการเชื่อมโยงเครือขาย 

    1) ประชุมเครือขายเจาหนาท่ี ศูนยจัดการดินปุยชุมชน  (ศดปช.) ระดับจังหวัดและ

อําเภอ 

     สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดประชุมเครือขายเจาหนาท่ี ศดปช. ระดับจังหวัด 

และอําเภอ อยางนอย 1 ครั้ง เพื่อใหเจาหนาท่ีแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการขยายผลการใชปุยเพื่อลดตนทุน

การผลิตปญหาอุปสรรค วางแผนการการขยายผลการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต และการศึกษาวิจัยดานดินปุย

หรือดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ การแกไขปญหาท่ีพบในพื้นท่ี และรวมทํากิจกรรมเพื่อขยายผลการใชปุย 

เพื่อลดตนทุนการผลิต และตอยอดไปสูกิจกรรมอ่ืนท่ีจะนําไปสูการลดตนทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคา

ท้ังระบบ 

     งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับประชุมเครือขายเจาหนาท่ี ศดปช. ระดับจังหวัด

และอําเภอ เชน คาพาหนะ คาอาหาร เครื่องดื่ม คา ตอบแทน วิทยากร เอกสาร วัสดุอุปกรณท่ีจําเปน 

ในการดําเนินกิจกรรม และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

    2) จัดเวทีถอดบทเรียนศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) 

     สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ จัดเวทีใหสมาชิก ศดปช. 

อยางนอย 1 ครั้ง ไดรวมแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณความสําเร็จในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน ศดปช.  

ในการขยายผลการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต รวมท้ังปญหาอุปสรรคท่ีพบ วางแผน รวมกันหาแนวทางแกไข

ปญหาอุปสรรคเพื่อการขยายผลการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิตไปสูชุมชนใหกวางขวางมากข้ึน การรวบรวม

จัดหาแมปุย และปจจัยการผลิตอ่ืนท่ีมีคุณภาพดี ราคาถูก การหาแนวทางการตอยอดไปสูการทําธุรกิจดินปุย

และประชาสัมพันธกิจกรรมของ ศดปช. ไปสูสาธารณชน 

     งบประมาณ เพื่อใชเปนคาอาหาร อาหารวาง คาพาหนะ วัสดุ และคาใชจายอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

    3) ประกวดศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) 

     3.1) สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการคัดเลือก  

ศดปช. ท่ีมีผลสําเร็จในการดําเนินการดีเดน ตามหลักเกณฑท่ีกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย

กําหนด โดยใชแบบสัมภาษณและการลงพื้นท่ีเพื่อประเมินผลสําเร็จ ถอดองคความรูปจจัยท่ีสงผลใหประสบ

ความสําเร็จ และพิจารณาคัดเลือก ศดปช.ท่ีมีผลสําเร็จดีเดน ป 2565 จังหวัดละ 1 ศูนย พรอมท้ังดําเนินการ

จัดทําส่ือวีดิทัศนความยาว 3-5 นาที เพื่อแสดงใหเห็นผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมและปจจัยท่ีกอใหเกิดผลสําเร็จ 

ท่ีเขาใจไดงาย สงสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร  และเผยแพรสูสาธารณชน 

เพื่อประชาสัมพันธแนะนําศูนยตนแบบและใหศูนยจัดการดินปุยชุมชนอ่ืน ๆ ใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองตอไป   
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   งบประมาณ เปนคาใชจาย สําหรับจังหวัด เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินการประกวด เชน 

คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาจัดประชุม คาวัสดุ อุปกรณ จัดทําโลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลตอบ

แทน คาใชจายในการจัดทําและเผยแพรส่ือวิดีทัศน เอกสาร และท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

4) ปรับปรุงฐานขอมูล ศดปช.ใน application รูดิน รูปุย 

    สํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอรวมกับ ศดปช. จัดเก็บและปรับปรุง

ขอมูลสมาชิก ศดปช. ใหเปนปจจุบัน รวมท้ังขอมูลผลวิเคราะหดินและขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของของเกษตรกรท่ีมาใชบริการ

ดานดินและปุยเพื่อบันทึกลงใน application รูดิน รูปุย 

    งบประมาณ  เพื่อใชเปนคาวัสดุจัดเก็บขอมูล  ศดปช.  ผลวิเคราะหดินและขอมูลอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของของเกษตรกรท่ีมาใชบริการจาก ศดปช. และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

   4.6.3 พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานศูนยจัดการดินปุยชุมชน  (ศดปช.) และถายทอด

เทคโนโลยีดานการจัดการดินและปุย 

    1) สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ ศดปช.  

     สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ สนับสนุนงบประมาณ 

ในการจัดซ้ือจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน ใหกับ ศดปช.ท่ีไมไดเขารวมโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุย 

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 รวมถึงการจัดพิมพแผนท่ีชุดดินระดับตําบล แผนพับ

ประชาสัมพันธ ศดปช.เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปอยางตอเนื่อง ในการเปนแหลงเรียนรูดานดินและ 

ปุย การใหบริการตรวจวิเคราะหดินและคําแนะนําการจัดการดิน ชุดดินและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

หรือปุยส่ังตัด รวมกับการใชปุยอินทรีย และปุยชีวภาพในพืชท่ีสามารถใชได แกสมาชิกศูนยจัดการดินปุยชุมชน

และเกษตรกรอ่ืนในชุมชน     

     งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซ้ือจัดหาวัสดุอุปกรณและปจจัยการผลิต 

ท่ีจําเปน และรวมถึงคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

    2) สนับสนุนการจัดทําสถานีเรียนรู เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการดินและปุย 

     สํานักงานเกษตรจังหวัดดําเนินการจัดทําส่ือ เอกสารดานการจัดการดินและปุย 

นิทรรศการ เพื่อสนับสนุนการจัดทําสถานีเรียนรู ในการถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการดินและปุย ใหแก

เกษตรกรในการเรียนรู 

     งบประมาณ เพื่อใชเปนใชจายในการจัดทําสถานีเรียนรู ออกแบบ จัดพิมพเอกสาร 

ส่ือวิชาการดานดินและปุย วัสดุการเกษตร และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

    3) จัดทําแปลงเรียนรูดานการจัดการดินและปุย 
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   สํานักงานเกษตรอําเภอคัดเลือกเกษตรกรสมาชิกของ ศดปช. ท่ีสามารถเปนวิทยากรเกษตร

ในการถายทอดความรูไปสูเกษตรกรในชุมชน เพื่อจัดทําแปลงเรียนรูการจัดการดินและการใชปุยเพื่อลดตนทุน

การผลิต จํานวน 1 แปลง ขนาดพื้นท่ีตามความเหมาะสม โดยมีเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดเปนท่ีปรึกษา

ใหคําแนะนํา โดยใชเปนจุดถายทอดความรูและขยายผลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความเหมาะสม ไดแก การใช

ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินหรือปุยส่ังตัด การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินหรือปุยส่ังตัดรวมกับ 

การใชปุยชีวภาพ (ในพืชท่ีสามารถดําเนินการได) การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับการใชปุยอินทรีย  

เชน ปุยคอก ปุยหมัก/ปุยหมักเติมอากาศ ปุยพืชสด หรือการไถกลบตอซังพืชหลัก เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน 

และปรับปรุงโครงสรางของดินและ/หรือปุยชีวภาพ โดยตองมีการเปรียบเทียบกับแปลงท่ีเกษตรกรใชปุย 

ตามวิธีการของเกษตรกร เพื่อใหเห็นความแตกตางของตนทุนการผลิตและผลผลิต รวมถึงความแตกตางในแงอ่ืน ๆ 

เชน ความแข็งแรง ความทนทานตอโรคแมลงของตนพืช ตนทุนการใชสารเคมี โดยท้ัง 2 แปลง ตองมีการปฏิบัติ

แบบเดียวกัน ยกเวนเฉพาะเรื่องการใชปุยท่ีแตกตางกัน (สูตรปุยและจํานวนครั้งในการใสใหเปนไปตาม

คําแนะนํา) 

      - เจาหนาท่ีอําเภอรวมกับเกษตรกรเจาของแปลงเรียนรูจัดเก็บขอมูลตาม

แบบเก็บขอมูลแปลงเรียนรู 

      - สํานักงานเกษตรจังหวัด หรือสํานักงานเกษตรอําเภอ  

จัดทําปายแปลงเรียนรูเพื่อแสดงรายละเอียดของการจัดทําแปลงเพื่อเปนการประชาสัมพันธ 

ผลการดําเนินงานใหกับเกษตรกรสมาชิก ศดปช. และเกษตรกรในชุมชนไดทราบ ขอใหใช 

ขอความแบบเดียวกันตามตัวอยางปายแปลงเรียนรูใน QR code นี้ เพื่อประโยชนในการ 

ขยายผลใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

     งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําแปลง  

คาปายแปลงเรียนรู และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

   

   4.6.4 เสริมสรางความรูและทักษะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอารักขาพืช  

    1) ขับเคลื่อนการดําเนินงานและการใหบริการคลินิกพืชระดับพ้ืนท่ี  

    1.1) ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชเปดใหบริการคลินิกและ

รายงานผลการใหบริการทางระบบสารสนเทศขอมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุย  

    1.2) สํานักงานเกษตรจังหวัดขับเคล่ือนการดําเนินงานคลินิกพืชใหครอบคลุมท้ัง

ดานการพัฒนาเจาหนาท่ีระดับอําเภอและดานการใหบริการในพื้นท่ี  

     1.2.1) ดานการพัฒนาเจาหนาท่ีระดับอําเภอ โดยจัดทําแนวทางและ

ดําเนินการพัฒนาเจาหนาท่ีใหมีความรูเก่ียวกับการวินิจฉัยอาการผิดปกติท่ีพบเปนประจําในพื้นท่ี รวมถึงศัตรูพืช

สําคัญและการจัดการ ท้ังนี้ ขอใหบูรณาการกับงบพัฒนาจังหวัดหรืองบประมาณท่ีไดรับจากกิจกรรมอ่ืนท่ีมี 

ตัวอยางปายแปลง 

และแบบเก็บขอมูล

 



 

-198-  

 

เปาหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี โดยจังหวัดสามารถพิจารณารูปแบบการพัฒนาตามท่ีเห็นคมควร 

เชน จัด workshop ใหเจาหนาท่ีฝกปฏิบัติการวินิจฉัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยเชิญวิทยากรจากศูนยสงเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จัดทําคลิปความรูเผยแพรทางออนไลน จัดทําส่ือความรูชวยสนับสนุนการ

ทํางานของเจาหนาท่ี เปนตน  

     1.2.2) ดานการใหบริการในพื้นท่ี โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงาน

เกษตรอําเภอ เปดใหบริการคลินิกพืชระดับพื้นท่ี และรายงานผลการใหบริการทาง ระบบสารสนเทศขอมูลเพื่อ

การอารักขาพืชและจัดการดินปุย  

     งบประมาณ  เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการ บริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพ

เจาหนาท่ีอารักขาพืชและขับเคล่ือนการดําเนินงานและการใหบริการคลินิกพืช เชน คาใชจายในการจัดอบรม/

ประชุม/สัมมนา การจัดซ้ือจัดจางท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/ติดตามงาน และ

อ่ืนๆ ท่ีหนวยงานพิจารณาแลววาเหมาะสมและเปนไปตามวัตถุประสงคของกิจกรรม 

หมายเหต:ุ  

• รายละเอียดการดําเนินงานคลินิกพืชตาม QR code  

• URL ของระบบสารสนเทศขอมูลเพื่อการอารักขาพืช 

 และจัดการดินปุย จะแจงใหทราบภายหลัง 

• หากจังหวัดมีความประสงคขอรับแบบบันทึกการวินิจฉัย 

 อาการผิดปกติของพืช ติดตอสอบถามไดท่ี  

 กลุมสงเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช  

 โทร 0 2561 4663 หรือ e – mail : pestdiag.doae.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการใหบริการคลินิกพืชป 65 
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5. แผนปฏิบัติงาน  

 

กิจกรรม / ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2564 ป 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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) สนับสนุนวัสดุผลิตเช้ือจุลินทรียพรอมใช             

5) สนับสนุนปจจัยควบคุมศัตรูพืชในพื้นท่ีท่ีพบการระบาดของศัตรูพืชแก ศจช. และ

เกษตรกรท่ัวไป 

            

6) สนับสนุนการสํารวจและติดตามสถานการณศัตรูพืช             

6) ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน ศจช. และแปลงใหญระดับจังหวัด             
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กิจกรรม / ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2564 ป 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7) ประกวด ศจช.ดีเดน             

 7.1) ระดับจังหวัด             

6.2 ขับเคล่ือนการพัฒนา ศดปช. และการเช่ือมโยงเครือขาย             

2) ประชุมเครือขายเจาหนาท่ี 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) ขับเคล่ือนการดําเนินงานและการใหบริการคลินิกพืชระดับพื้นท่ี             
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6. 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 ท่ีไดรับการถายทอดความรูจาก ศพก. สามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติได 

 2) รอยละ 100 ของศูนยท่ีไดรับการพัฒนาสามารถใหบริการได 
   7.3  ตัวชี้วัด (KPI) 

   1) เชิงปริมาณ 
     ศพก. หลัก จํานวน 8 ศูนย ท่ีไดรับการพัฒนา 

     เกษตรกรผูนํา จํานวน 240 ราย ท่ีไดรับการพัฒนา 
     ศูนยเครือขาย จํานวน 122 ศูนย ท่ีไดรับการพัฒนาและเช่ือมการทํางานกับ ศพก. 

   2) เชิงคุณภาพ  
   เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรท่ีสอดคลองกับบริบทของ

ชุมชน 
   เกษตรกรสามารถปรับเปล่ียนระบบการผลิตสินคาเกษตรไดเหมาะสม สงผลใหมี

ความเขมแข็ง และพึ่งพาตนเองได 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ศพก. สามารถเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน และเปนกลไกในการบูรณาการการ

ทํางานของหนวยงานตางๆ ในการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นท่ีได 
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9. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

                     1) นายวินัย อินทอง 
        ตําแหนง  หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

        โทรศัพท  081 9680396 
 

               2) นางสาวอุไรวรรณ สุกดวง 
        ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

        โทรศัพท  096 4952873 
 

   สวนท่ี 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 
 

         ------------------------------------ 
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21. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง ( SMART FARMER) 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเปน Smart Farmer 

1. หลักการและเหตุผล  

 ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แตปจจุบันภาค 

การเกษตรของไทยตองเผชิญปญหาและความทาทายนานัปการ เชน การขาดความรูของเกษตรกร ผลผลิต ลน

ตลาดตนทุนการผลิตสูง การขาดแคลนน้ําสลับกับปญหาอุทกภัย ปญหาทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม 

เนื่องจากการใชสารเคมีในภาคเกษตร และการเติบโตของเมือง ปญหาการแทรกแซงราคาสินคาเกษตร การ

เปล่ียนแปลงสัดสวนโครงสรางประชากรท่ีกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ และความทาทายจากภายนอก เชน การ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การกีดกันทางการคาท่ีรุนแรงข้ึน การเปดเสรีการคาสินคาเกษตร และความ

เปล่ียนแปลงของตลาดโลกปจจัยตางๆ ขางตนสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน ความยากจนของ

เกษตรกรรายยอยและนําไปสูปญหาความเหล่ือมลํ้าดานรายไดในท่ีสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดมี

นโยบายปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรประเทศ ท่ีจะตองดําเนินการใหบรรลุ

วัตถุประสงคของการขับเคล่ือนยุทธศาสตรในดานการพัฒนา ท้ังประโยชนในการบริหารจัดการดานการเกษตร

และประโยชนเพื่อเกษตรกร ท่ีจะไดรับการพัฒนาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ ซ่ึงจะสงผลให

เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป โดย ป 2555  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได

กําหนดการพัฒนาเกษตรกรสูการเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เปนนโยบายท่ีทุกหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจะตองดําเนินการ ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินการตามนโยบายมา

อยางตอเนื่อง ท้ังนี้ เพื่อใหเกษตรกรทุกคนไดรับการพัฒนาเปนเกษตรกรท่ีมีความพรอมรับกับสถานการณดาน

การเกษตรท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โดยมุงหวังใหเกษตรกรไทยมีความพรอม มีความรูความเช่ียวชาญ

ในการประกอบอาชีพการเกษตร จึงไดกําหนดคุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หมายถึง 

บุคคลท่ีมีความภาคภูมิใจในความเปนเกษตรกร มีความรอบรูในระบบการผลิตดานการเกษตรแตละสาขา มี

ความสามารถในการวิเคราะหเช่ือมโยงและการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใชขอมูลประกอบการ 

ตัดสินใจ คํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผูบริโภค สังคมและส่ิงแวดลอม และถือเปนเปาหมายในการ

พัฒนาเกษตรกร  กรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการดูแลลูกหลานของ

เกษตรกร โดยการพัฒนาและสรางคนรุนใหมเขาสูเกษตรยุคใหม ผลิตเกษตรกรและชาวนารุนใหมใหเรียนรู

เรื่องเทคโนโลยี การใชเครื่องมือ การบริหารจัดการและขับเคล่ือนชุมชน โดยมุงหวังใหคนรุนใหมจบภาค

การเกษตร มีความรูความสามารถดานวิชาการเกษตรท้ังระบบ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

การเกษตร การพึ่งพาตนเอง และการแขงขันทางการคาในอนาคต นอกจากนี ความสามารถของกลุมคนรุน

ใหมท่ีหันมาทําการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซ่ึงทําใหเกิดการปรับเปล่ียนเปน “ทํานอยไดมาก” ทํา

ใหเกิดการเปล่ียนแปลงจากการเกษตรแบบดั้ งเดิมไปสูการเกษตรสมัยใหม เนนการบริหารจัดการและ

เทคโนโลยี (Smart Farming) และการเกษตรแมนยําสูง (Precision Farming) มีการใชวิทยาการ ความคิด 
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สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดเปนการสราง New Startups 

ดานเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนการใช ICT เพื่อการพัฒนา Digital Market ท้ังนี้ กรมสงเสริมการเกษตร

ไดดําเนินงานสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมตามนโยบายพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer) 

โดยมีการแบงชวงอายุของกลุมเกษตรกรรุนใหม คือ อายุ 17 – 45 ปและยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม

ใหเปน Young Smart Farmer เนนกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูและการสรางเครือขาย โดยใหเกษตรกร

เปนศูนยกลางการเรียนรูและออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง และมีเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรเปนผูจัดการ

เรียนรูมีเปาหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหมีความสามารถดานการเกษตร ทดแทนเกษตรกร

ผูสูงอายุ และสรางแรงจูงใจใหคนรุนใหมหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมา

ประยุกตใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด จนเปนเกษตรกรมืออาชีพ เปนผูนําทางการเกษตรใน

ทองถ่ิน และสรางเครือขายความรวมมือในการขับเคล่ือนงานสงเสริมการเกษตรและองคกรเกษตรกรใหมีความ

เขมแข็ง ดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ จนทําใหชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจ

จากฐานการเกษตร  

นอกจากนี้กรมสงเสริมการเกษตรมีการพัฒนาเกษตรกรใหกาวสูสังคมเกษตรรูปแบบใหมจากผูผลิต

อยางเดียวเปนผูประกอบการเกษตร พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรท่ีเปน Smart Farmer 

ใหเปนผูประกอบการเกษตรช้ันนําท่ีมีความสามารถแขงขันไดในตลาดการคาท้ังในและตางประเทศ และ

สามารถปรับตัวรองรับเศรษฐกิจยุคใหมไดอยางเหมาะสม เปนตนแบบในการประกอบอาชีพดานการเกษตร

ใหแกเกษตรกรรายอ่ืนๆตลอดจนการเช่ือมโยงเครือขายผูประกอบการเกษตรช้ัน นําในการทํางานรวมกันและ

การแลกเปล่ียนองคความรูเพื่อประกอบอาชีพดานการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3.วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อเตรียมความพรอม สงเสริม และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง 

(Smart Farmer) และยกระดับเปนผูประกอบการเกษตรท่ีมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิต 

การแปรรูปการตลาดสินคาเกษตร และการบริหารจัดการตลอดหวงโซอุปทาน 

3.2 เพื่อสรางและเช่ือมโยงเครือขายเกษตรกรตนแบบ ใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน และ

พัฒนาเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรรายอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3 เพื่อเช่ือมโยงเครือขายผูประกอบการเกษตร สรางทักษะในการพัฒนาการประกอบการเกษตร

สมัยใหมท่ีมีการเช่ือมโยงและใชประโยชนจากขอมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถแขงขันไดใน

ตลาดการคาท้ังในและตางประเทศ  

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

 4.1 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

- เกษตรกรท่ียังไมเปน Smart Farmer (Developing Smart Farmer) จํานวน 80 ราย  

(อําเภอละ 10 ราย) 
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5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 1) อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเปน Smart Farmer จัดเวทีประเมิน วิเคราะหศักยภาพ และ

จัดทําแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล (IFPP) 

   (1) สํานักงานเกษตรอําเภอ คัดเลือกเกษตรกรเปาหมายท่ีจะเขารวมโครงการ โดยคัดเลือก

จากเกษตรกรท่ีเคยเขารวมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของกรมสงเสริมการเกษตร 

แตยังไมผานคุณสมบัติเปน Smart Farmer (SF) กลาวคือ ยังจัดอยูในกลุม Developing Smart Farmer 

(DSF) หรือเกษตรกรท่ัวไปท่ีประเมินแลวมีผลการประเมินอยูในกลุม DSF อําเภอ ละ  10 ราย โดยบันทึกผล

การประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ครั้งท่ี 1 ในชอง “กอน” ผานทาง  ระบบฐานขอมูล Smart 

Farmer 

   (2) จัดเวทีท่ี 1 วิเคราะหศักยภาพและจัดทําแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และ เนนย้ํา 

ใหเกษตรกร “นําไปปฏิบัติจริง” ปรับแนวคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีเจาหนาท่ีเปนพี่เล้ียงและ

คอยใหคําปรึกษาในระหวางการน าไปปฏิบัติรวมท้ังสรางเครือขายการเรียนรูรวมกันของเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการภายในเดือนธันวาคม 2564 

   (3) จัดเวทีท่ี 2 อบรมใหความรูเพื่อพัฒนาอาชีพตามแผนการผลิตรายบุคคล และติดตามผล 

การฝกปฏิบัติตามแผนฯ รวมท้ังปรับปรุงแผนเพื่อพัฒนาอาชีพดานการเกษตรในระยะยาว โดยมี Smart 

Farmer ตนแบบ เปนพี่เล้ียง ภายในเดือนกุมภาพันธ 

   (4) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบติดตามผลการนําไปปฎิบัติของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตาม 

ระบบ T&V System ในชวงเดือน มกราคม  - เมษายน  2565 โดยประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer           

ครั้งท่ี 2 จากนั้นบันทึกผลประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ในชอง “หลัง” ผานทางระบบฐานขอมูล 

Smart Farmer  

   (5) รายงานผลการดําเนินงานโครงการใหจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน 2565 

ท้ังนี้ สามารถปรับรูปแบบการดําเนินงานใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน                   

โดยการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 
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6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน  

ป 2564 ป 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย.

 6
4 

ธ.
ค.

 6
4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.
พ.

 6
5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย

. 6
5 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย.

 6
5 

ก.
ค.

 6
5 

ส.
ค.

 6
5 

ก.
ย.

 6
5 

1.การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)             

   1.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเปน Smart 

Farmer 

            

  1) อบรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเปน Smart 

Farmer  

            

เวทีท่ี 1 วิเคราะหศักยภาพและจัดทําแผนการผลิต

รายบุคคล (IFPP) 

            

เวทีท่ี 2 อบรมใหความรูเพื่อพัฒนาอาชีพตามแผนการ

ผลิตรายบุคคล 

            

7. ระยะเวลา 

1 พฤศจิกายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 
 

8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 

 ผลผลิต (output) 

 1) จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพใหเปน Smart Farmer และมีแผนการ

ผลิตรายบุคคล (IFPP) 

ผลลัพธ (outcome) 

 เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพดานการเกษตรของตนเองได มีการวางแผนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  

สอดรับกับพื้นท่ีและสินคา ทําใหผลผลิตมีคุณภาพดี ไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการและปลอดภัยตอ

ผูบริโภค มุงสูการเปน Smart Product สงผลใหมีรายไดเพิ่มข้ึน 
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 ตัวชี้วัด  

 เชิงปริมาณ  

- เกษตรกร จํานวน 80 ราย ไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพใหเปน Smart Farmer และมี

แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)      

 เชิงคุณภาพ  

 - เกษตรกรท่ีเขารวมอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเปน Smart Farmer ไมนอยกวา               

รอยละ 80 ยกระดับ เปน Smart Farmer 

 - เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีรายไดเพิ่มข้ึน 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  เกษตรกรไดรับการพัฒนาเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) คือผูประกอบการท่ีมีการใช 

เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อการดําเนินธุรกิจอยางทันยุคสมัย มีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได 

ตลอดจน 

เกิดเครือขาย Smart Farmer ตนแบบ เปนตนแบบใหเพื่อนเกษตรกร 

10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

   นางสาวอรวรรณ พานิกร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

  เบอรโทรศัพท : 080-5356239 

  E-mail : orawan.nnn@gmail.com 

 


