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โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมูบาน 

 

1. ความสอดคลอง 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็น การเกษตร 

  - แผนแมบทยอย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร  

1.3 แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

2. หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันสถานการณประชากรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 7.3 ลานครัวเรือนท่ัว

ประเทศ ตองเผชิญปญหาและไดรับความเดือดรอนตางๆ ท้ังดานการผลิต รายได และคุณภาพชีวิต เนื่องจากการ

เปล่ียนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภัยธรรมชาติ ไดสง  ผลกระทบท้ัง

ทางตรงและทางออมตอเกษตรกรเปนอยางมาก ซึ่งการแกไขปญหาดังกลาว จําเปนท่ีแตละหมูบานการเกษตร

จะตองมีขอมูลท่ีถูกตอง มีแผนการพัฒนาการเกษตรเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม ตลอดจน

การเฝาระวังและแจงเหตุภัยธรรมชาติเหตุการณฉุกเฉินทางการเกษตรตอหนวยงาน     ท่ีรับผิดชอบในการท่ีจะได

ดําเนินการแกไข ชวยเหลือ ไดอยางทันตอเหตุการณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการใหบริการแกเกษตรกรในระดับพื้นท่ีของ

หมูบานมาโดยตลอด และมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 16 หนวยงาน  ท่ีดําเนินงาน

ดานอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในแตละสาขาท่ีหนวยงานนั้น ๆ เปนผูรับผิดชอบ ซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะ

ทาง โดยเกษตรหมูบานเปนอาสาสมัครเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร และในสวนของการดําเนินงาน

อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) กรมสงเสริมการเกษตรไดรับมอบหมายในฐานะ 

ฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ดําเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) 

และแตงต้ังคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรในระดับตางๆ ภายใตระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยการ

บริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 เพื่อกําหนดนโยบาย/แนวทางการพัฒนาและขับเคล่ือนงานอาสาสมัคร

เกษตร จึงจําเปนตองมีการจัดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 

ของคณะกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อขับเคล่ือนนโยบายดังกลาวใหเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัครเกษตรใหมีความรู ทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี พรอมท้ังสงเสริมเครือขาย

อาสาสมัครเกษตร และหนวยงานภาคีเครือขายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใตศูนยเรียนรู 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร รวมถึงการสรางขวัญกําลังใจและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตร 

และอาสาสมัครเกษตรหมูบานในรูปแบบตาง ๆ 
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3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรหมูบาน (กม.) และอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ในการขับเคล่ือนงาน

สงเสริมการเกษตร และสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 3.2 เพื่อใหเกษตรหมูบาน (กม.) และอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) มีสวนรวมในการพัฒนางาน

สงเสริมการเกษตร และเปนเครือขายการทํางานในพื้นท่ี 

 3.3 เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ในการปฏิบัติงานใหแกอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมูบาน 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

    4.1 เปาหมาย 

          อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) จํานวน 80 ราย  

    4.2 สถานท่ีดําเนินการ 

1) ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรจังหวัด  และจัดเวทีเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรู

อาสาสมัครเกษตรอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด ดําเนินการ ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา อําเภอ

เมืองพังงา จังหวัดพังงา 

2) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเกษตรหมูบาน (กม.) และเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูอาสาสมัครเกษตรหมูบาน 

(อกม.) ดําเนินการในพื้นท่ีท้ัง 8 อําเภอของจังหวัดพังงา 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

    5.1 ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร    

5.1.1 สัมมนาขับเคล่ือนงานพัฒนางานอาสาสมัครเกษตร (กรมสงเสริมการเกษตร) 

         กรมสงเสริมการเกษตรจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ แลกเปล่ียนประสบการณงานอาสาสมัคร

เกษตรใหแกเจาหนาท่ีระดับเขตและระดับจังหวัด รวมท้ังเจาหนาท่ีสวนกลางท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบงานฯ ทราบถึงแนวทางการพัฒนาเกษตรหมูบานและอาสาสมัครเกษตรหมูบานเพิ่มประสิทธิภาพการ

ขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตร สรางความเขาใจกระบวนการพัฒนางานอาสาสมัครเกษตรในทิศทางเดียวกัน 

พรอมท้ังสรางเครือขายเจาหนาท่ี และพัฒนาชองทางการติดตอส่ือสาร เพื่อสนับสนุนขอมูล และแลกเปล่ียนขาวสาร

ระหวางกัน  

  5.1.2 ประชุมคณะกรรมการ 

                 ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (จังหวัด) x 15 คน x 1 ครั้ง x 1 วัน 

         สํานักงานเกษตรจังหวัด ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด เพื่อ

ดําเนินการขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตร ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยการบริหารงาน

อาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ในรูปแบบของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีมีสวนราชการ  
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ต้ังแตระดับสวนกลางและจังหวัด วัตถุประสงคเพื่อกําหนดนโยบาย แนวทางบูรณาการงาน การสงเสริมและ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) และแตงต้ังคณะกรรมการอาสมัคร

เกษตรจังหวัด ตลอดจนแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจาการปฏิบัติงาน 

 5.2 สงเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 

  5.2.1 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเกษตรหมูบาน (กม.) 

          สํานักงานเกษตรอําเภอคัดเลือกเกษตรหมูบาน (กม.) อําเภอละ 10 ราย รวมจํานวน 80 ราย (เกณฑ

ในการคัดเลือกคือ เกษตรหมูบาน (กม.) ท่ีเปนอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) และ/หรือคณะกรรมการอาสาสมัคร

เกษตรตําบล และ/หรือคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอําเภอ) เขารวมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู อบรมเพิ่มองคความรู

ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนาท่ีของเกษตรหมูบาน เพื่อพัฒนาศักยภาพใหสามารถปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ี รวมกันวางแผนการขับเคล่ือนงาน และกิจกรรมของเกษตรหมูบาน เช่ือมโยงการปฏิบัติงานกับ

อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  5.2.2 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) 

          สํานักงานเกษตรอําเภอคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) อําเภอละ 10 ราย รวมจํานวน 80 

ราย (เกณฑในการคัดเลือกคือ อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ท่ีผานการประเมินคุณสมบัติการเปน Smart 

Farmer และ/หรือคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรตําบล และ/หรือคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอําเภอ) เขา

รวมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อทบทวนบทบาทหนาท่ีและภารกิจของอาสาสมัครเกษตรหมูบาน    (อกม.) ในการ

สนับสนุนงานดานการเกษตร พรอมท้ังวางแผนการปฏิบัติรวมกับเจาหนาท่ี ไดแก การจัดเก็บขอมูลดานการเกษตร 

การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร การติดตามสถานการณ การสํารวจแปลงพยากรณ การใชเครื่องมือส่ือสารสมารท

โฟน และสรางชองทางการติดตอส่ือสารใหชัดเจนระดับหมูบาน ในการเช่ือมโยงการปฏิบัติงานในพื้นท่ี  

  5.2.3 เวทีเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูอาสาสมัครเกษตร ระดับจังหวัด     

สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอคัดเลือกเกษตรหมูบานและอาสาสมัครเกษตร

หมูบานตามบัญชีจัดสรร เขารวมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูผลการขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นท่ี ประชุม

วางแผนการขับเคล่ือนงานรวมกับเจาหนาท่ี เพื่อพัฒนากิจกรรมของอาสาสมัครเกษตรในพื้นท่ี  

  5.2.4 คัดเลือกและจัดทําขอมูลอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) 

          สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ เตรียมการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมูบาน

ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563        พรอมจัดทํา

ประกาศแตงต้ังอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) จัดทําขอมูลอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) และบัตรประจําตัว

อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) 
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  5.2.5 เวทีเช่ือมโยงเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูอาสาสมัครเกษตร ระดับประเทศ (กรมสงเสริมการเกษตร) 

          กรมสงเสริมการเกษตรจัดรวมกับสํานักงานสงเสริมการเกษตรท่ี 1-6 สํานักงานเกษตรจังหวัด  

และสํานักงานเกษตรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมูบานเขารวมเวทีเช่ือมโยงเครือขาย

แลกเปล่ียนเรียนรูงานอาสาสมัครเกษตร จัดการใหความรูและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตร

หมูบาน เผยแพรผลการดําเนินงาน เพื่อสรางการับรูงานอาสาสมัครเกษตร สรางขวัญกําลังใจ และเช่ือมโยงเครือขาย

การทํางานและระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนางานอาสาสมัครเกษตร 

 5.3 การบริการจัดการโครงการ  

 สํานักงานเกษตรอําเภอจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรมสงใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ

ภายในระยะเวลาไมเกิน 30 วัน หลังจากดําเนินกิจกรรมครบถวน หรือทาง E-mail: phangnga@doae. 

mail.go.th เพื่อดําเนินการแจงใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบตอไป 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

    ระหวางเดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-5- 

 

7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565 ป 2566 

ต.
ค.

 6
5 

พ.
ย.

 6
5 

ธ.
ค.

 6
5 

ม.
ค.

 6
6 

ก.
พ.

 6
6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย

. 6
6 

พ.
ค.

 6
6 

มิ.
ย.

 6
6 

ก.
ค.

 6
6 

ส.
ค.

 6
6 

ก.
ย.

 6
6 

1. ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร             

1.1 สัมมนาขับเคล่ือนการพัฒนางานอาสาสมัคร

เกษตร 

            

1.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัคร

เกษตรจังหวัด 

            

2. สงเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน             

2.1. เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเกษตรหมูบาน (กม.)             

2.2. เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูอาสาสมัครเกษตรหมูบาน 

(อกม.) 

            

2.3. เวทีเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูอาสาสมัคร

เกษตรระดับจังหวัด 

      
 

     

2.4. คัดเลือกและจัดทําขอมูลอาสาสมัครเกษตร

หมูบาน (อกม.) 

            

2.5 เวทีเช่ือมโยงเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรู

อาสาสมัครเกษตรระดับประเทศ 

            

 

8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

    8.1 ผลผลิต (Output) 

 1) เกษตรหมูบาน จํานวน 80 ราย ไดรับการพัฒนาศักยภาพมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีสามารถ

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

สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการโครงสรางการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร และเกิดการเช่ือมโยง 

งานอาสาสมัครเกษตร 

    8.2 ผลลัพธ (Outcome)  

 1) มีแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อใหการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตร 

และอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2) เกษตรหมูบาน (กม.) และอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ี

สามารถปฏิบัติงานได และมีองคความรูท่ีจําเปนในการใหบริการชวยเหลือเกษตรกรไดรวดเร็วและท่ัวถึง 

 3) เกิดเครือขายการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) 

    8.3 ตัวช้ีวัด  

  - เชิงปริมาณ อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) จํานวน 80 ราย ไดเขารวมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 

อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) และพัฒนาทักษะตามบทบาทหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

  - เชิงคุณภาพ อาสาสมัครเกษตรหมูบาน มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี         และ

ใหบริการชวยเหลือแกเกษตรกรได 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

    อาสาสมัครเกษตรหมูบาน มีความรู ความเขาใจในกระบวนการปฏิบัติงาน และเปนผูชวยเจาหนาท่ี  

ในการพัฒนางานดานการเกษตรในพื้นท่ี พรอมท้ังเช่ือมโยงเครือขายการปฏิบัติงาน ประสานความชวยเหลือ 

เพื่อใหเกษตรกรไดรับการบริการท่ีรวดเร็วและท่ัวถึง   

10. การประเมินผลโครงการ   

     ประเมินผลการไดเขารวมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) และพัฒนาทักษะ 

ตามบทบาทหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จากระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการ 

(rbm.doae.go.th) โดยประเมินผลโครงการหลังจากดําเนินกิจกรรมเสร็จส้ินแลวหรือภายใน 30 กันยายน 2566 

11. ผูรับผิดชอบ 

        กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  

   1) ช่ือ นายณรงค  แกวพิพัฒน 

  ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

   2) ช่ือ นายปณิธาน  ทองแกมแกว 

  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศัพท 089-733-1271 E-mail: panitan.tk55@gmail.com 
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โครงการพัฒนาเครือขายงานสงเสริมการเกษตร (ระบบสงเสริมการเกษตร)  

ขับเคลื่อนการทํางานสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ี 

 

1. ความเช่ือมโยง 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถ 

                 ในการแขงขัน 

1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ: (3) การเกษตร  

2. หลักการและเหตุผล 

กรมสงเสริมการเกษตรมีระบบสงเสริมการเกษตรเปนหลักในการดําเนินงาน คือ ระบบการฝกอบรมและ

เยี่ยมเยียน (Training and Visit System : T & V System) ซึ่งจะมีการพัฒนาเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรใน

ระดับตาง ๆ ผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร การสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ี  

มีการใชศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

เปนเครื่องมือในการสงเสริมการเกษตร โดยมีศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) 

เปนกลไกในการดําเนินการ รวมท้ังการใชเครือขายในการดําเนินการ เชน อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ศูนย

จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ฯลฯ รวมท้ังการสรางเครือขายการประสานงาน

และบูรณาการกับหนวยงานวิจัย เพื่อใหมีการบูรณาการการทํางานเพื่อการวิจัยและพัฒนาการสงเสริมการเกษตร

รวมกันกับหนวยงานภายในและภายนอกกรมสงเสริมการเกษตร ในการแลกเปล่ียนความตองการพัฒนาและแกไข

ปญหาดานการเกษตร ขณะเดียวกันก็จะเปนการนําองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเปนผลจากงานวิจัยและพัฒนาสูการ

ขยายผลใหแกเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรและเกษตรกร  

ดังนั้น การเช่ือมโยงเครือขายการทํางานสงเสริมการเกษตร ท้ังภายในกรมสงเสริมการเกษตร  

และหนวยงานวิชาการหรือวิจัยอื่น ๆ โดยจัดใหมีเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร ใหเจาหนาท่ีไดมีโอกาส 

ไดแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรท่ีประสบความสําเร็จ เปนเวทีเช่ือมโยง

วิชาการจากแหลงความรูทางวิชาการไปสูเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันเปนชองทางการขับเคล่ือน

ผลงานวิจัยสูการสงเสริมการเกษตรผาน ศพก. รวมท้ังเปนเวทีในการรวมกันแกไขปญหาท่ีเปนประเด็นเรงดวนใน

การดําเนินงานในพื้นท่ี ( Hot Issue) ท่ีเกิดข้ึนในแตละพื้นท่ี และการนําโจทยวิจัยท่ีเปนประเด็นปญหาความ

ตองการแกไขปญหาของเกษตรกรสูหนวยงานวิชาการ เพื่อการวิจัยแกปญหาท่ีตรงจุด ซึ่ งการจัดเวทีเครือขายเพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรท้ังในสวนกลาง เขต จังหวัด และอําเภอ กับหนวยงานวิชาการ

ตาง ๆ โดยมีกลไกในการขับเคล่ือน คือ คณะกรรมการสวนกลาง เขต และคณะทํางานความรวมมือระดับจังหวัด 

เพื่อบริหารการขับเคล่ือนการพัฒนาเครือขายใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
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3.วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อใหเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรทุกระดับ มีเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู พัฒนาการดําเนินงาน ให

มีความรูความสามารถและมีความพรอมในการถายทอดความรู และใหบริการทางการเกษตรแกเกษตรกร 

3.2 เพื่อสรางความเขมแข็ง ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย พัฒนา

ดานการเกษตร และการขยายผลงานวิชาการดวยงานสงเสริมการเกษตร 

4. เปาหมาย / สถานท่ีดําเนินการ 

 เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรทุกระดับของจังหวัดพังงา จํานวนท้ังส้ิน 74 คน  

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 5.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตร 

  (1) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับอําเภอ (District Workshop : DW)  

กําหนดจัด จังหวัดละ 3 ครั้ง 

- สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินสงเสริมการเกษตรในระดับอําเภอ  

(จังหวัดละ 3 ครั้ง) บุคคลเปาหมายในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูประกอบดวย เจาหนาท่ีสงเสริม การเกษตรของ

จังหวัด และอําเภอ มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรใน

พื้นท่ี การขับเคล่ือนโครงการสงเสริมการเกษตรท่ีสําคัญ การ กําหนดแผนการปฏิบัติงาน  การติดตาม นิเทศงาน 

พรอมท้ังการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  

 (2) ประชุมเกษตรอําเภอ กําหนดจัด 12 คร้ัง 

  - ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด เปนการจัดการประชุมรวมกันของผูบริหารจังหวัด/

อําเภอ เพื่อเปนการประสานงานเช่ือมโยงการปฏิบัติงานรวมท้ังการบริหารโครงการ/กิจกรรม ติดตาม

ความกาวหนาและรวมกันแกไขในการปฏิบัติงาน 

 (3) ประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอ กําหนดจัด 12 คร้ัง 

  - ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรอําเภอ เปนการจัดการประชุมรวมกันของเจาหนาท่ีอําเภอเพื่อ

เปนการ ติดตามความกาวหนาและรวมกันแกไขในการปฏิบัติงาน 

 (4) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับอําเภอประจําสัปดาห (Weekly Meeting : WM) 

   - เปนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูของนักสงเสริมการเกษตรในระดับอําเภอ เพื่อใหนักสงเสริม

การเกษตร ไดแลกเปล่ียนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ในชวงสัปดาหท่ีผานมา รวมท้ังวางแผน 

การดําเนินงานในชวงสัปดาหถัดไป และปรับปรุงขอมูล รวมท้ังติดตามแกปญหา และอุปสรรคการดําเนินงาน 

   - กําหนดใหอําเภอจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระดับอําเภอ จัดทุกสัปดาห สัปดาหละ 1 ครั้ง  

โดยใหแตละอําเภอกําหนดเปนวันเดียวกันทุกสัปดาห 
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 5.2 การขับเคลื่อนการทํางานในพื้นท่ี  

- ใชระบบสงเสริมการเกษตร ( T&V System) ในการขับเคล่ือนการดําเนินงานในสวนกลาง 

และสวนภูมิภาค โดยมองเปาหมาย พื้นท่ี - คน - สินคา เขาดวยกัน  

- ใชศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) เปนกลไกในการขับเคล่ือนงาน

ในพื้นท่ี โดยรวมกับภาคีเครือขายตาง ๆ 

- ใชศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)  

ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) และอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) เปนเครื่องมือชวยในการดําเนินงาน

สงเสริมการเกษตร 

- ใชการจัดการความรู และกระบวนการวิจัยในงานประจํา (R2R) ชวยในการแสวงหาองคความรู 

5.3 การนิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร 

สํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการติดตามนิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร (T&V System) วาง

แผนการนิเทศงานสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ี(ปละ 3 ครั้ง : ครั้งท่ี 1 ชวงเดือนธันวาคม  ครั้งท่ี 2 ชวงเดือนเมษายน  

ครั้งท่ี 3 ชวงเดือนสิงหาคม) เพื่อนิเทศงาน และขับเคล่ือนงานสงเสริมการเกษตร เติมเต็มองคความรูท่ีเกี่ยวของ 

รับทราบปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีและรวมแกไขปญหา รวมท้ังรวมกันสรุปผลการนิเทศงาน  

5.4 การรายงานแผน - ผลการปฏิบัติงาน 

เจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตรทุกคน ทุกระดับ  เขาไปรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน 

ตามระ บบสงเสริมการเกษตร ทางโปรแกรมระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูลศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยี การเกษตรประจําตําบล ตามระบบสงเสริมการเกษตร (https://tandv.doae.go.th) รายละเอียด การ

ใชงานโปรแกรมตามคูมือ “การใชงานระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูลศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี การเกษตร

ประจําตําบล ตามระบบสงเสริมการเกษตร (T&V System)” (http://new.research.doae.go.th/?p=8799) 

 แผน - ผลการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ตามระบบสงเสริมการเกษตร 

   - เจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตรทุกคน บันทึกแผนการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ใหเสร็จส้ินภายใน

วันท่ี 5 ของทุกเดือน โดยหัวหนาท่ีมีอํานาจอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ตองอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน 

ใหเสร็จส้ินภายในวันท่ี 10 ของเดือนนั้น  

   - เจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตรทุกคน บันทึกผลการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ใหเสร็จส้ินภายใน

วันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 

 

 

 

 

 

 

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

- สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอจัดทําส่ือประชาสัมพันธการนําระบบสงเสริม

การเกษตรไปขับเคล่ือนงานในพื้นท่ี ในรูปแบบวีดีทัศน พรอมอัพโหลดใน Youtube และสง Link ใหกองวิจัยและ

พัฒนางานสงเสริมการเกษตรเพื่อรวบรวมตอไป โดยใหมีเนื้อหาแสดงเกี่ยวกับงานในพื้นท่ีซึ่งประสบความสําเร็จ โดยมี

การนําระบบสงเสริมการเกษตร (T&V System) ไปขับเคล่ือนงานดังกลาวอยางไร เพื่อใหเกิดผลสําเร็จของงาน

อยางเปนรูปธรรม สามารถแกไขปญหาหรือตอยอดงานสงเสริมการเกษตร ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตองาน เจาหนาท่ี 

เกษตรกร และชุมชน ตลอดจนปจจัยความสําเร็จในการขับเคล่ือนงานตามระบบสงเสริมการเกษตร และแนวทาง

การพัฒนางานตามระบบสงเสริมการเกษตร เพื่อเปนตนแบบ / บทเรียนรู สําหรับพัฒนา ตอยอด ขยายผลสําหรับพื้นท่ี

อ่ืน ๆ ตอไป 

6. ระยะเวลา 

1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

7. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

 ผลผลิต (output) 

  - สํานักงานเกษตรจังหวัดมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร 

   - หนวยงานวิชาการเกิดการเช่ือมโยงองคความรูแบบมุงเปาหมายและพรอมขยายผล 

สูเกษตรกร 

  ผลลัพธ (outcome) 

   - เจาหนาท่ี 74 คน ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถและมีความพรอม 

ในการใหบริการงานสงเสริมการเกษตร 
 

 ตัวช้ีวัด  

   - เชิงปริมาณ   1. จํานวนการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินสงเสริมการเกษตร 

   2. จํานวนองคความรูในการปฏิบัติงานท่ีไดจากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูตาม  

                                                 ระบบสงเสริมการเกษตร 

   - เชิงคุณภาพ   เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรสามารถใชระบบสงเสริมการเกษตรไปขับเคล่ือน 

                                             งานสงเสริมการเกษตรใหบรรลุตามเปาหมาย 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  - เชิงปริมาณ เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร รอยละ 70 นําความรูท่ีไดรับจากการเขารวมเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรูไปพัฒนาการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร  

 - เชิงคุณภาพ เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร สามารถถายทอดความรู และใหบริการทางการเกษตร 

แกเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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9. การประเมินผลโครงการ 

  1. จํานวนครั้งการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตร และจํานวนผูเขารวมเวที

แลกเปล่ียนเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตร 

  2. รายงานผลการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตร ติดตาม ปละ 2 ครั้ง  

(ทุก 6 เดือน) 

10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

1) นายกวีพจน มัชฉากิจ 

ตําแหนง  หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

โทรศัพท  095 4120766 

2) นางสาวอุไรวรรณ สุกดวง 

ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
โทรศัพท  096 4952873 
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โครงการสงเสริมการใชเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร  

กิจกรรมสงเสริมการใชเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน  

(จังหวัดพังงา) 

1. ความสอดคลอง 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 3 การเกษตร  

  - แผนแมบทยอย เกษตรอัจฉริยะ  

2. หลักการและเหตุผล 

    2.1 ประเทศไทยกําลังกาวสูยุคสังคมผูสูงอายุ ตองใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเขา

มาทดแทนแรงงาน ลดความเหนื่อยยากของการทําการเกษตรทําใหลูกหลานเกษตรกรจํานวนมาก 

ไมยึดอาชีพเกษตรกรรมสืบตอจากพอแม จํานวนเกษตรกรมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง จนในปจจุบัน 

เหลือเพียงรอยละ 35 ของประชากรท้ังประเทศ นอกจากนี้ เกษตรกรสวนใหญมีอายุ 40 ปข้ึนไป 

ซึ่งเปนวัยสูงอายุคาดการณไดวาอีก 10 ถึง 20 ปขางหนาประเทศไทยจะมีโอกาสสูงในการเกิดปญหา 

วิกฤติทางการเกษตร อันเนื่องมาจากการขาดแคลนเกษตรกร และแรงงานภาคการเกษตร 

 2.2 ประเทศเพื่อนบานกําลังเรงพัฒนาการเกษตรกันอยางจริงจัง รวมถึงมีการลงทุนโครงการ 

พัฒนาการเกษตรจากตางชาติจํานวนมาก ท้ังเมียนมาร ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  

โดยมีการนําเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพมาใชในการผลิตอยางเปนระบบ  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในพืชเศรษฐกิจและพืชวัตถุดิบของอุตสาหกรรม ท้ังปริมาณและคุณภาพในอนาคต 

จึงจะเกิดการแขงขันการคาและราคาสินคาเกษตรอยางรุนแรงในภูมิภาคอาเซียน 

2.3 การใชเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรใหเปนกลไกในการพัฒนาการเกษตรยุคใหมของประเทศเพื่อ

ทดแทนแรงงาน ลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรท้ังเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา และเพื่อ

ยกระดับความกาวหนาในการใชเทคโนโลยีทางการผลิตสินคาเกษตรของประเทศ กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ จึงกําหนดยุทธศาสตรการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรข้ึน มีแนวทางการพัฒนาใหชุมชน ท่ี

เปนแหลงผลิตหลักทางการเกษตรไดมีเครื่องจักรกลการเกษตรใชเปนอุปกรณสําคัญในการผลิต ลดความเหนื่อยลา และ

เพิ่มคุณภาพชีวิตใหแกเกษตรกรโดยจะมุงเปาไปท่ีการดําเนินงานในพืชเศรษฐกิจของประเทศเปนอันดับแรก เพื่อให

เกิดผลตอบสนองกลับมายังเศรษฐกิจของประทศไดอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน 

2.4 ทิศทางการสงเสริม สนับสนุนและลงทุนในการพัฒนา มีเปาประสงคใหเกิดการยกระดับการใช

เครื่องจักรกลการเกษตรในการทําการเกษตรของประเทศในทิศทางท่ีสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร  

และแผนพัฒนาการเกษตรดานอื่นๆใหบรรลุผลไดอยางชัดเจนควบคูกัน ท้ังนโยบายการบริหารจัดการพื้นท่ี

เกษตรกรรม ( Zoning) การทําการเกษตรแปลงใหญ ใหภาคเกษตรของไทยสามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็ว 

ทันตอการแขงขันระดับโลก ในรูปแบบการใหบริการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตโดยหนวยงานภาครัฐเพื่อใหเกษตรกรไดมีโอกาสเรียนรูการใชเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีทันสมัย 

ในการผลิต และศูนยเรียนรูชุมชนดานเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเปนศูนยนํารองในการเรียนรูและใหบริการ 
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เครื่องจักรกลการเกษตร โดยสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพใหเปน 

โครงสรางพื้นฐานทางการผลิตใหกับชุมชน อาทิ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สหกรณการเกษตร  

กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ท่ีมีการผลิตพืชเศรษฐกิจเปาหมายในพื้นท่ีการประกาศเปนเขต 

ท่ีมีความเหมาะสมในการผลิต ( Zoning) รวมถึงบมเพาะองคความรูทางเทคนิค ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา 

แกเกษตรกร โดยจะมีการเตรียมความพรอมท้ังดานองคความรู ทักษะทางเทคนิคและการบริหารจัดการ รวมท้ัง

เครื่องจักรอุปกรณท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาในแตละแหลงผลิต โดยใหองคกรเกษตรกรในชุมชนมีหนาท่ีเปน

ผูบริหารจัดการงานในศูนยเรียนรูชุมขนดานเครื่องจักรกลการเกษตรดังกลาว และเกษตรกรผูท่ีเขามา 

ใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายใน การใชบริการใหแกศูนยเรียนรูชุมชนดานเครื่องจักรกลการเกษตร 

ใหสามารถเล้ียงตัวเองไดอยางยั่งยืนตอไปเองได 

2.5 ในภาพรวมของการผลิตภาคเกษตรปจจุบันไดมีการปรับตัวเองโดยการใชเครื่องจักรกลการเกษตร

เพิ่มข้ึนจํานวนมาก แตยังคงเปนเครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็กท่ีมีตนทุนตํ่าสําหรับใชเฉพาะในครัวเรือน 

และพื้นท่ีขนาดเล็ก เพื่อรองรับสถานการณดังกลาว จําเปนจะตองมีการพัฒนาบุคลากรทางเทคนิคในทองถ่ิน ใน

การสนับสนุนใหเกษตรกรไดพัฒนาทักษะและเทคนิคการซอมแซมเครื่องยนตเกษตรท่ีเปนตนกําลัง 

ของเครื่องจักรกลการเกษตร ท่ีปจจุบันมีการถือครองอยูประมาณ 2.9 ลานเครื่อง ใหแกชางในทองถ่ิน 

ใหรองรับการใชเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วไดอยางเพียงพอรวมท้ังพัฒนาศักยภาพ 

การใหบริการเครื่องจักรกลเกษตรในชุมชนแกองคกรเกษตรกร และผูประกอบการท่ัวไปท่ีดําเนินธุรกิจ 

การใหบริการเครื่องจักรกลเกษตรในชุมชน เพื่อใหมีความพรอมท้ังดานองคความรู ทักษะทางเทคนิค 

และการบริหารจัดการธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดตนทุนปจจัยการผลิตและเพิ่มรายไดสุทธิ 

ใหกับเกษตรกร 

3.วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อพัฒนาความรูทักษะในดานเทคนิคการใชและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจน

สรางชางเกษตรประจําทองถ่ินสําหรับรองรับการเติบโตอยางรวดเร็วของการใชเครื่องจักรกลการเกษตรของ

ประเทศ 

 3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร ใหมีความพรอม 

ท้ังดานองคความรู ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.3 เพื่อสรางโอกาส ยกระดับ การเขาถึงเทคโนโลยีการใชเครื่องจักรกลการเกษตร และระบบ 

โรงเรือนเพื่อการเกษตรท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพในการผลิตพืช และทดแทนแรงงานภาคเกษตรใหแกเกษตรกร 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

 เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรในพื้นท่ีสงเสริมการทําการเกษตรแปลงใหญ หรือศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพกรผลิตสินคาเกษตร (ศพก) หรือเกษตรกร Young smart farmer หรือเกษตรกร Smart farmer 

หรือเครือขายวิสาหกิจชุมชน หรือศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) หรือเกษตรกรในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวน

ตําบล (อบต.) หรือเกษตรกรท่ีสนใจเขารวมโครงการ จํานวน 25 ราย พื้นท่ีจังหวัดพังงา 
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5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

5.1 สรางชางเกษตรทองถ่ินประจําแปลงใหญ โดย 

  ดําเนินการฝกอบรมเกษตรกรใหเปนชางเกษตรทองถ่ิน เพื่อใหคําแนะนําดานการใช  

และบํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรประจําทองถ่ิน จํานวน 25 ราย โดยมีการคัดเลือก 

เปาหมายจากอําเภอท่ีมีเครื่องยนตเกษตรหนาแนน ในพื้นท่ีสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ หรือศูนยเรียนรู 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และเกษตรกร Young smart farmer หรือเกษตรกร Smart 

farmer หรือเครือขายวิสาหกิจชุมชน หรือศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) โดยมีการฝกอบรมหลักสูตรเพื่อให

บริการเกษตรกรประจําแปลงใหญ ดังนี้ 

5.1.1 ชางเกษตรทองถ่ินหลักสูตรพื้นฐาน ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เปาหมาย  จํานวน 25 

ราย เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคท่ีถูกตองในดานการใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตตนกําลังเกษตรและ

เครื่องจักรกลการเกษตร เชน รถไถเดินตาม เครื่องตัดหญา เครื่องพนปุย เครื่องสูบน้ํา เปนตน ดําเนินการ-โดย

สํานักงานเกษตรจังหวัด คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรมชางเกษตรทองถ่ินหลักสูตรพื้นฐาน คือ  เปนเกษตรกรท่ี

เปนสมาชิกแปลงสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ หรือศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

และเกษตรกร Young smart farmer หรือเกษตรกร Smart farmer หรือเครือขายวิสาหกิจชุมชน หรือศูนย

จัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) หรือเปนผูท่ีมีความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเอง ใหเปนผูท่ีมีความสามารถดานการซอมแซม

และบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตร หลักสูตรการฝกอบรมอยางนอย ดังนี้ 

   (1) การใชงานเครื่องยนตเกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตร  

   (2) การบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตรกอนและหลังการใชงาน  

   (3) การเลือกใชน้ํามันเครื่อง  

   (4) การจําแนก และเลือกใชอะไหลแทจากบริษัทผูผลิต  

   (5) อื่นๆ พิจารณาตามความเหมาะสมของงพื้นท่ี  

 ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรสามารถนําความรูไปปฏิบัติเพื่อลดคาใชจายในการซอมแซม

เครื่องจักรกลของตนเองได ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเรื่องการใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตรใหกับ

เกษตรกรขางเคียงได 

 เมื่อสํานักงานเกษตรจังหวัดดําเนินการถายทอดความรูเทคโนโลยีดานการเกษตรเสร็จส้ิน

ครบตามเปาหมายแลว ขอใหสงรายช่ือเกษตรกรผูผานการถายทอดความรู ใหกรมสงเสริมการเกษตร 

 โดยสามารถติดตอขอคําแนะนํา วิทยากร จากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน

วิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท รอยเอ็ด หรือศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกําแพงเพชร ลพบุรี 

เพชรบุรี หรือกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นท่ีและวิศวกรรม การเกษตร หรือสถาบันการศึกษา

ในพื้นท่ี 

5.2 ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปรายงาน 

   ติดตาม นิเทศ การดําเนินการโครงการฯ กิจกรรมตางๆ และท่ีไดรับมอบหมาย 
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6. แผนปฏิบัติงาน  

 

 

7. ระยะเวลา 

ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 

8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

  ผลผลิต (output) 

ชางเกษตรทองถ่ิน จํานวน 25 ราย มีความรู ทักษะทางเทคนิคเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหมท่ี

พรอมรองรับการบริการบํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องยนตเกษตรในทองถ่ิน ใหแกเกษตรกรขางเคียงได  

          ผลลัพธ (Outcome) 

  มีชางเกษตรทองถ่ินท่ีสามารถใหคําแนะนําดานการใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตร ใหบริการ

ตรวจเช็ค/ซอมแซมเครื่องยนตเกษตรเบ้ืองตน ตรวจเช็ค/ซอมแซมใหญเครื่องยนตเกษตร ( Overhaul)        แก

เกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อลดคาใชจายในการซอมแซมเครื่องยนตเกษตรของเกษตรกร  

  ตัวช้ีวัด  

 เชิงปริมาณ  

เกษตรกร จํานวน 25 ราย ไดรับการถายทอดความรูดานการใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตร 

ตลอดจนพัฒนาทักษะการซอมแซมเครื่องยนตเกษตรแกเกษตรกรในทองถ่ิน ลดคาใชจายในการซอมแซม

เครื่องยนตเกษตร รวมท้ังไดรับการถายทอดความรูดานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิต  

 เชิงคุณภาพ   

  1. มีชางเกษตรทองถ่ินท่ีสามารถใหคําแนะนําดานการใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตร ใหบริการ

ตรวจเช็ค/ซอมแซมเครื่องยนตเกษตรเบ้ืองตน ตรวจเช็ค/ซอมแซมใหญเครื่องยนตเกษตร ( Overhaul) แก

เกษตรกรในพื้นท่ีและพื้นท่ีขางเคียง 

กิจกรรม 

ปริมาณ

งาน 

ป 2564 ป 2565 

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.สรางชางเกษตรทองถ่ิน

ประจําแปลงใหญ 

 
            

    1.1 ชางเกษตรทองถ่ิน

หลักสูตรพื้นฐาน 1.1 ชางเกษตรท  

 25 ราย 
            

2. ติดตามนิเทศประเมินผลและ

สรุปผล 

1 

โครงการ 
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  2. ผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรในทองถ่ิน และกลุมเกษตรกรทําการเกษตรแปลงใหญสามารถ

ใชเครื่องจักรกลการเกษตรในการใหบริการไดถูกตอง ลดการสูญเสีย ลดตนทุนในการใหบริการ ทําใหเกษตรกร

ไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนสงผลใหประสิทธิภาพการผลิตและไดรับผลตอบแทนสูงข้ึน 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ชางเกษตรทองถ่ิน มีความรู ความสามารถ ทักษะทางเทคนิคเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหมท่ี

พรอมรองรับการบริการซอมแซมดูแลเครื่องจักรกลการเกษตรในทองถ่ิน 

 2. ผูเกี่ยวของในการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานเทคนิค

การใช 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 06-5349-6822 

  E-mail : phangnga@doae.go.th 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร  

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP 

 

1. ความสอดคลอง 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 3 การเกษตร  

  - แผนแมบทยอย เกษตรปลอดภัย  

 1.3 แผนปฏิรูประเทศ  -  

2. หลักการและเหตุผล 

 การสงเสริมสินคาเกษตรใหไดคุณภาพและมาตรฐานเปนนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคมีความหวงใยสุขภาพใหความสําคัญกับการเลือกซื้อสินคาเกษตรท่ีมีความปลอดภัย  
ไดคุณภาพและมาตรฐาน ในขณะเดียวกันการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศไดนํามาตรการดานสุขอนามัยพืช (SPS) และ
ความปลอดภัยดานอาหารมาเปนเงื่อนไขทางการคามากข้ึน อีกท้ังขณะนี้มีการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ทําใหมีการเคล่ือนยายสินคาเกษตรอยางมีเสรีมากข้ึน ซึ่งจะมีผลกระทบตอการคาระหวางไทยกับประเทศ
อาเซียนดวยกันและกับประเทศอื่นๆ โดยประเทศไทยจําเปนตองพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร 
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเทากับมาตรฐานสากล เพื่อใหผลผลิตสินคาเกษตรเปนท่ีนาเช่ือถือและยอมรับ ดวย
การสงเสริมสนับสนุนเกษตรกรผูผลิตเขาสูระบบรับรองมาตรฐาน GAP ระดับฟารมมากข้ึน 

กรมสงเสริมการเกษตร เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมีความรู ทักษะ 
และความชํานาญใหสามารถผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน จึงมีความจําเปนตองพัฒนา  
ใหกระบวนการผลิตสินคาเกษตรต้ังแตตนทางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามความตองการของตลาดท้ังใน 
และตางประเทศ เกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP เพิ่มข้ึน  
ดวยการขับเคล่ือนสงเสริมสนับสนุนเกษตรกรผูผลิตพืชในแปลงใหญและพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพทางการผลิต  
และการตลาดสินคาเกษตร ใหมีการพัฒนาระบบการผลิตสินคาเกษตรท่ีปลอดภัยท้ังผูผลิต ผูบริโภค  
และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตอไป 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 พัฒนาเกษตรกรใหมีความรูความเขาใจดานการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP 

 3.2 เกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน GAP เพิ่มมากข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 



-18- 

 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

4.1 เกษตรกรผูผลิตพืช จํานวน 106 ราย ท่ีสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ หรือพื้นท่ีท่ัวไปท่ีมีศักยภาพ

ทางการผลิตและการตลาด  

ลําดับ ชนิดแปลง ชนิดพืช 
ท่ีอยู เกษตรกร 

(ราย) ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 แปลงใหญ ป2566 พืชผัก ทุกตําบล ทับปุด พังงา 30 

2 แปลงใหญ ป2566 พืชผัก ทุกตําบล ทายเหมือง พังงา 39 

3 แปลงท่ัวไป ไมผล (ทุเรียน/มังคุด) ลําแกน ทายเหมือง พังงา 2 

4 แปลงท่ัวไป มะพราวน้ําหวาน บางทอง ทายเหมือง พังงา 1 

5 แปลงท่ัวไป พริกไทย/แกวมังกร นาเตย ทายเหมือง พังงา 1 

6 แปลงท่ัวไป ฝรั่งกิมจู ทุงมะพราว ทายเหมือง พังงา 1 

7 แปลงใหญ ป2566 ผักเหมียง บางมวง ตะกั่วปา พังงา 3 

8 แปลงท่ัวไป พืชผัก บางไทร ตะกั่วปา พังงา 2 

9 แปลงท่ัวไป พืชผัก โคกเคียน ตะกั่วปา พังงา 1 

10 แปลงท่ัวไป พืชผัก บางนายสี ตะกั่วปา พังงา 1 

11 แปลงท่ัวไป ทุเรียน เกาะยาวนอย เกาะยาว พังงา 5 

12 แปลงท่ัวไป ผักเหมียง ทุกตําบล เกาะยาว พังงา 10 

13 แปลงท่ัวไป มังคุด เหมาะ,ทานา กะปง พังงา 5 

14 แปลงท่ัวไป ทุเรียน 
เหล,ทานา, กะ

ปง 
กะปง พังงา 5 

 

 4.2 คุณสมบัติของเกษตรกรท่ีจะเขารวมโครงการฯ ไดแก  

  1) เกษตรกรท่ียังไมเคยเขารับการอบรม เรื่อง GAP 

  2) เกษตรกรท่ีผลิตสินคาเกษตรท่ีอยูในขอบขายการตรวจรับรองของกรมวิชาการเกษตร (เนนผลิตพืชท่ี

ตองการสงออกไปยังประเทศจีน ไดแก  ทุเรียน ลําไย ล้ินจ่ี มังคุด มะมวง  ขนุน มะพราว กลวย สับปะรด  มะขาม 

เงาะ นอยหนา และสมโอ เปนตน) 

  3) พื้นท่ีในการผลิต ตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ (มีเอกสารสิทธิ์ถูกตอง 

ตามกฎหมาย หรือมีเอกสาร/หนังสือรับรอง) 
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5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 5.1 พัฒนาเจาหนาท่ีตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP จํานวน 400 คน 

  5.1.1 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจาหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาเกษตรกรและเปนวิทยากร 

ดานมาตรฐาน GAP จํานวน 400 คน 

  เพื่อใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ีมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีเปน 

ท่ีปรึกษาเกษตรกรและสามารถถายทอดความรูตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ใหกับเกษตรกรเขาใจ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานในระบบ   E-project 

กรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของโครงการ  

แลวดําเนินการจัดอบรมเจาหนาท่ี โดยพิจารณารูปแบบและวิธีการใหสอดคลองกับสถานการณ ซึ่งสามารถ

ปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของพื้นท่ี เพื่อพัฒนาเจาหนาท่ี ตามหลักสูตร “การพัฒนาเจาหนาท่ีตามระบบ

การจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP” โดยเจาหนาท่ีเปาหมายหลัก ประกอบดวย ระดับจังหวัด  

ระดับอําเภอ ท่ีเปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือเปนเจาหนาท่ีนักวิชาการ 

สงเสริมการเกษตรระดับตําบลท่ียังไมเคยเขารับการอบรมพัฒนาความรูตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP มา

กอน เพื่อเตรียมความพรอมดานการสงเสริมมาตรฐานสินคาเกษตรใหเจาหนาท่ีใหม ซึ่งเจาหนาท่ีท่ีผานการอบรม

หลักสูตรดังกลาวแลวตองมีความรู พรอมปฏิบัติหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาเกษตรกรและสามารถเปนวิทยากรถายทอด

ความรูตามระบบมาตรฐาน GAP และตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตนใหกับเกษตรกรได และหากเปนเจาหนาท่ีใหม

สามารถเปนผูชวยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบหลักดําเนินงานโครงการในพื้นท่ีตอไปได  

(จํานวน 1 ครั้งๆ ละ 3 วัน)  

  การรายงานผล  เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแลว  

ใหหนวยงานผูปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในระบบ E-project กรมสงเสริม

การเกษตรทันที พรอมจัดทํารายช่ือเจาหนาท่ีตามแบบฟอรมรายช่ือเจาหนาท่ีผูเขารับการอบรมโครงการยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP ป พ.ศ. 2566  และจัดทํา

สรุปรายงานผลเสนอหัวหนาสวนราชการทราบตามระเบียบตอไป 

 5.2 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP จํานวน 106 ราย  

(สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการ) 

  5.2.1 กิจกรรมอบรมเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน จํานวน 106 ราย 

   วัตถุประสงค เพื่อใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจสามารถนําความรูไปปฏิบัติ

ในการผลิตสินคาเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ได ดําเนินการดังนี้ 
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1. สํานักงานเกษตรอําเภอ รับสมัครเกษตรกรตามเปาหมาย กรอกขอมูลในระบบ GAP 

Online และสงใบสมัคร (F1)  ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา เพื่อวางแผนการจัดอบรมและศึกษาดูงาน  

2. ดําเนินการใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของโครงการ แลวดําเนินการจัดอบรมพัฒนา

เกษตรกร พรอมจัดศึกษาดูงานในแปลงตัวอยางหรือสถานประกอบการท่ีมีศักยภาพดานการผลิตและการตลาด

สินคาเกษตรใหกับเกษตรกรเปาหมายโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคา

เกษตรสูมาตรฐาน GAP ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 2 วัน โดยรายละเอียดหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเขา

สูระบบคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตร GAP” และจํานวนเกษตรกร ท้ังนี้ สามารถพิจารณารูปแบบและวิธีการให

สอดคลองกับสถานการณและความเหมาะสมของพื้นท่ี  

 

 

 

 

   

 

   

  

 5.2.2 กิจกรรมติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตน จํานวน 106 ราย/แปลง (สํานักงาน

เกษตรอําเภอดําเนินการ) 

  1. สํานักงานเกษตรอําเภอ  โดยเจาหนาท่ีท่ีปรึกษาเกษตรกร จัดทําแผนออกติดตามใหคําปรึกษา

แนะนําเกษตรกรและดําเนินการตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตนใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ และจัดทําเอกสาร

สนับสนุนตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP ใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ  จํานวน 2 ครั้ง เปน

อยางนอย และใหทันฤดูกาลผลิตสินคาเกษตรแตละชนิด และสงแบบประเมินแปลงประกอบการเบิกคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการพรอมไฟลรูปถายทุกครั้ง 2 ครั้ง เปนอยางนอย และใหทันฤดูกาลผลิตสินคาเกษตรแตละ

ชนิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 5.2.1 คือ 

1) อบรมเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน (106 ราย) 

2) บันทึกขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ ขอมูลแปลง ในระบบ GAP Online  ภายในเดือนกุมภาพันธ 2566 

3) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ e-project กรมสงเสริมการเกษตรทันที  

4) จัดทํารายช่ือเกษตรกรตามแบบฟอรมรายช่ือเกษตรกรผูเขารับการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานสินคาเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP ป พ.ศ. 2566    

5) จัดทําสรุปรายงานผลเสนอเกษตรจังหวัดทราบ 
 

สรุปผลงาน (output) ที่ไดจากกิจกรรม 5.2.2 คือ 

1) ผลการประเมินแปลงเบื้องตน  อยางนอย 2 ครั้ง/แปลง (82 ราย) 

2) บันทึกขอมูลผลการตรวจประเมิน ในระบบ GAP Online  ภายในเดือนเมษายน 2565  

3) ตรวจสอบความถูกตองใบสมัครเกษตรกร (F1) พรอมแนบเอกสารหลักฐาน สงใหสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

ภายในเดือน พฤษภาคม 2565 เพื่อดําเนินการประสานกรมวิชาการเกษตร ตรวจรับรองตอไป 

4) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ e-project และแบบ กสก. ภายในไตรมาสที่ 3 

5) จัดทํารายช่ือเกษตรกรตามแบบฟอรมสรุปผลการประเมินแปลงเบื้องตน โครงการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานสินคาเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP ป พ.ศ. 2566     

6) จัดทําสรุปรายงานผลเสนอเกษตรจังหวัดทราบ 
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  5.2.3 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินคาเกษตร GAP ในข้ันตน จํานวน 106  ราย 

   เพื่อเปนการพัฒนาตอยอดจากงานสงเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP โดย สํานักงานเกษตร

อําเภอ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการ 

ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของโครงการ แลวดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดประชุมรับฟงความเห็นเพื่อใหทราบความตองการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร

ของเกษตรกรหรือของกลุมเกษตรกรเพื่อใหตรงตามความตองการ  

2. การสนับสนุนใหเนนในรูปแบบกลุมเกษตรกร มีการดําเนินการรวมกัน และแนวทาง

การสนับสนุนสามารถสนับสนุนวัสดุและหรือการใหความรูทางวิชาการดานการตลาด การแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ 

(packaging) แบรนด/โลโกสินคา การทํา QR-Code แนะนําประชาสัมพันธสินคาเกษตร GAP ของกลุม ประสาน

เช่ือมโยงกับตลาดในข้ันตนได เปนตน ซึ่งเกษตรกรเปาหมายทุกรายตองไดรับการสนับสนุนขางตนอยางนอย 1 เรื่อง 

โดยเกษตรกรเปนเปาหมายเดียวกันกับกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานฯ ท้ังนี้ สามารถพิจารณารูปแบบและ

วิธีการใหสอดคลองกับสถานการณและความเหมาะสมของพื้นท่ี 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 5.3 บริหารจัดการโครงการ  

  5.5.1 ประเมินสถานการณ ติดตามความกาวหนา ศึกษา วิเคราะห สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
   เพื่อการพัฒนางานสงเสริมมาตรฐานสินคาเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพ 
และมาตรฐาน GAP โดยสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กลุมคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตร 
   การรายงานผล  เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแลว  
ใหหนวยงานผูปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในระบบ E-project กรมสงเสริม
การเกษตรทันที เพื่อ ใหทัน กับระบบการเรงรัดการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณตามแผนงานหลัก  
ของโครงการตอไป และทําการวิเคราะหจัดสรุปรายงานผลเสนอหัวหนาสวนราชการทราบตามระเบียบตอไป 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

 

 

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 5.2.3 คือ 

1) สนับสนุนวัสดุ/ความรูเกษตรกรตามความตองการของเกษตรกร อยางนอย 1 เร่ือง  

2) จัดทําขอมูลตามแบบฟอรมสรุปผลการสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลิตสินคาเกษตร GAP 

ในข้ันตน โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

GAP ป พ.ศ. 2566 

3) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ e-project และแบบ กสก. ภายในไตรมาสท่ี 3 

4) จัดทําสรุปรายงานผลเสนอเกษตรจังหวัดทราบ 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

 กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565 ป 2566 

ต.
ค.

 6
5 

พ.
ย.

 6
5 

ธ.
ค.

 6
5 

ม.
ค.

 6
6 

ก.
พ.

 6
6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย

. 6
6 

พ.
ค.

 6
6 

มิ.
ย.

 6
6 

ก.
ค.

 6
6 

ส.
ค.

 6
6 

ก.
ย.

 6
6 

1.พัฒนาเจาหนาที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและ

มาตรฐาน GAP 

            

- พัฒนาเจาหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาเกษตรกรและเปน

วิทยากรดานมาตรฐาน GAP  

 

           

2.ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินคาเกษตรสู

มาตรฐาน GAP 

            

- อบรมเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐาน GAPและศึกษาดูงาน  
 

          

- ติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมินแปลง

เบ้ืองตน 

    
 

 
 

     

- สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินคาเกษตร 

GAP ในข้ันตน 

      
 

     

3.พัฒนาขับเคลื่อนงานสงเสริมมาตรฐานสินคาเกษตร 

GAP 
            

- ประชุมหนวยงานท่ีเกี่ยวของดานความรวมมือการ

รับรองแหลงผลิตสินคาเกษตร (GAP พืช) 
    

 

    
 

  

4.เพิ่มประสิทธิภาพการสงเสริมมาตรฐานสินคาเกษตร

GAP 

- นํารองและขยายผลงานสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร

แบบกลุมตามระบบควบคุมภายใน GAP's ICS 

     
 

      

5.บริหารจัดการโครงการ 

- ประเมินสถานการณติดตามความกาวหนา ศึกษา 

วิเคราะหสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
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8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

 8.1 ผลผลิต (output) 

 เกษตรกรเปาหมาย จํานวน 106 ราย ไดรับการถายทอดความรูตามระบบมาตรฐาน GAP 

8.2 ผลลัพธ (outcome) 

  เกษตรกรเปาหมาย รอยละ 80 สามารถนําความรูการผลิตสินคาเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP  

ไปปฏิบัติในแปลง 

 8.3 ตัวช้ีวัด  

   เชิงปริมาณ จํานวนเกษตรกร 106 ราย ไดรับการอบรมใหความรูตามระบบมาตรฐาน GAP 

    เชิงคุณภาพ รอยละ 80 ของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการผานการประเมินแปลงเบ้ืองตนพรอมท่ีจะยื่น

ขอการรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

  เกษตรกรผูผลิตมีการผลิตสินคาเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ไดเพิ่มข้ึน ซึ่งจะสงผลให

เกษตรกรผูผลิตมีการจัดการระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตอท้ังผูผลิต ผูบริโภค เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม และเปนท่ีตองการของตลาด 

10. การประเมินผลโครงการ   

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  เกษตรกรเปาหมาย 106 ราย ไดรับการอบรมใหความรูตามระบบมาตรฐาน GAP 

ประเมินผลโดยการรายงานผลการจัดอบรมเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน ตามหลักสูตร การ

พัฒนาเกษตรกรเขาสูระบบคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตร GAP ซึ่งหนวยงานผูปฏิบัติตองจัดทําสรุปผล และ

รายงานสํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ ภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จส้ินการอบรม ท้ังนี้ ไมเกินเดือนมกราคม 2566 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  เกษตรกรเปาหมาย รอยละ 80 ผานการประเมินแปลงเบ้ืองตนพรอมท่ีจะยื่นขอการ

รับรองตามระบบมาตรฐาน GAP ประเมินผลโดยการรายงานผล การประเมินแปลงเบ้ืองตน ของเกษตรกร ซึ่ง

หนวยงานผูปฏิบัติตองจัดทําสรุปผลและรายงาน สรุปผล และรายงาน สํานักงานเกษตรจังหวัด ทราบ   ภายใน 15 

พฤษภาคม 2566 

11. 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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โครงการสงเสริมการใชสารชีวภัณฑและแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

กิจกรรมสงเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

1. ความสอดคลอง 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 3 การเกษตร  

  - แผนแมบทยอย เกษตรปลอดภัย  

2. หลักการและเหตุผล 

การขับเคล่ือนประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อใหเกิดความยั่งยืน บรรลุ  

ตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเกษตร แผนแมบทยอยเกษตรปลอดภัย 

มุงเนนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและการรับรองความปลอดภัยในระดับตางๆ สนับสนุนและสงเสริม 

การผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหมากข้ึน  

โดยมีแนวทางการพัฒนาสนับสนุนการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ลด ละ เลิกการใชสารเคมี ท่ีเปนอันตราย  

เพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ผลผลิตทางการเกษตรไมมีการปนเปอนของสารเคมีทางการเกษตรท่ีเปนอันตราย 

และจากสถานการณปจจุบันท่ีเกษตรกรสวนใหญยังคงนําสารเคมีมาใชเพื่อปองกันกําจัดศัตรูพืชจํานวนมาก  

กอใหเกิดสารตกคางในผลผลิตและเปนอันตรายตอตัวเกษตรกร ผูบริโภค และส่ิงแวดลอม ประกอบกับผูบริโภค

ตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพและความเปนอยูท่ีดีข้ึน กระแสความนิยมอาหารเพื่อสุขภาพ 

และอาหารปลอดภัยจึงไดรับความนิยมเปนอยางมาก รวมท้ังประเทศไทยเปนผูผลิตและสงออกสินคาเกษตร 

และอาหาร ท่ีสําคัญ โดยสินคาสงออกจําเปนตองไดรับการรับรองมาตรฐานดานความปลอดภัย กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ  โดยกรมสงเสริมการเกษตร ไดใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว  จึงไดดําเนินการสงเสริม 

ใหเกษตรกรใชชีวภัณฑ (เช้ือจุลินทรียและแมลงศัตรูธรรมชาติ)  และใชการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  

เพื่อลดหรือทดแทนการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช แตในกรณีท่ียังมีความจําเปนตองใชจะตองสงเสริม 

ใหมีการใชอยางถูกตองและปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการขับเคล่ือนภาคการเกษตรดวยโมเดลเศรษฐกิจ 

BCG ท่ีมุงเนนการปรับเปล่ียนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูงดวยการใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรมผสานภูมิปญญา มุงยกระดับสินคาเกษตรสูมาตรฐานสูงครอบคลุมท้ังดานคุณภาพ โภชนาการ  

ความปลอดภัย และระบบการผลิตท่ียั่งยืน เพื่อใหการทําเกษตรเปนอาชีพท่ีสรางรายไดสูง และเกิดการพัฒนา 

ท่ียั่งยืนตอไป 
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3. วัตถุประสงค 

 3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรดําเนินการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสาน รวมถึงการใชชีวภัณฑ

และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืช  

 3.2 ผลักดันใหเกษตรกร ลด ละ เลิกการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช หรือใหมีการใชอยางถูกตอง 

และปลอดภัย 

 3.3 พัฒนาตนแบบการติดตามสถานการณศัตรูพืชเพื่อการเฝาระวังและจัดการอยางเปนระบบ 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

 เกษตรกรท่ีตองการเขาสูการรับรองมาตรฐานดานความปลอดภัยในระดับตางๆ และ / หรือเกษตรกร 

ในพื้นท่ีสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ หรือพื้นท่ีท่ีพบการระบาดของศัตรูพืชและมีการใชสารเคมีปองกันและ

กําจัดศัตรูพืชมาก รวม 80 ราย โดยจังหวัดพังงาจะดําเนินการในพื้นท่ี อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วปา และ

อําเภอทายเหมือง 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน  

  ประกอบดวย 4 กิจกรรม ดังนี้ 

 5.1 สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรดําเนินการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 

 5.2 เฝาระวังการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 

 5.3 สนับสนุนการใชชีวภัณฑ รวมถึงวิธีการตางๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับควบคุมศัตรูพืชในพื้นท่ีมีประวัติเกิด

การระบาดรุนแรงและพื้นท่ีเส่ียง 

 5.4 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 การดําเนินกิจกรรมท่ี 5.1 สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรดําเนินการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 

และกิจกรรม 5.2 เฝาระวังการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ (อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วปา และอําเภอทายเหมือง) ดําเนินการ ดังนี้ 

 1) คัดเลือกเกษตรกรท่ีตองการเขาสูการรับรองมาตรฐานดานความปลอดภัยในระดับตางๆ         หรือ

เกษตรกรในพื้นท่ีสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญท่ียังคงมีการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชอยู      เขา

รวมโครงการเปนลําดับแรก หากไมมีจึงคัดเลือกเกษตรกรจากพื้นท่ีท่ีพบการระบาดของศัตรูพืชและมีการใชสารเคมี

ปองกันกําจัดศัตรูพืชในปริมาณมาก เขารวมโครงการเปนลําดับถัดไป  

 2) ประเมินพฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตร (กอนเขารวมโครงการ) และรายงานผลการประเมิน

ผานระบบสารสนเทศขอมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุย (https://report-ppsf.doae.go.th/site/module)  

--> ระบบการเฝาระวังการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช  

 3) บริหารจัดการการถายทอดความรูใหกับเกษตรกร คือ การจัดการถายทอดความรูใหกับเกษตรกร 

โดยใชรูปแบบการถายทอดความรูดวยวิธีการตางๆ โดย 
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สํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอจะตองวิเคราะหปญหาดานการจัดการศัตรูพืชท่ีแทจริงของ

เกษตรกรกอน แลวจึงเลือกหรือออกแบบวิธีการการถายทอดความรูท่ีสอดคลองกับการแกปญหา เหมาะสมกับ

สถานการณ บริบทของพื้นท่ี และเหมาะสมกับเกษตรกร ซึ่งเนื้อหาความรูท่ีเกษตรกรจะตองไดรับ คือ 

  3.1) การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานท่ีมีประสิทธิภาพตามบริบทของพื้นท่ี ไดแก การสํารวจ

ติดตามสถานการณศัตรูพืช การวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชท่ีสําคัญและพบเปนประจําในพื้นท่ี วิธีการปองกัน

กําจัดศัตรูพืช การผลิตปจจัยความคุมศัตรูพืชท่ีไมใชสารเคมีและการใชในพื้นท่ี เชน ชีวภัณฑ (ไดแก เช้ือจุลินทรีย 

และแมลงศัตรูธรรมชาติ) และสารสกัดธรรมชาติ  

  3.2) การใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย รวมถึงผลกระทบจากสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช   

 4) สนับสนุนใหเกษตรกรใชชีวภัณฑ (เช้ือจุลินทรีย และแมลงศัตรูธรรมชาติ) รวมถึงวิธีการตางๆ  

ท่ีเหมาะสมในการควบคุมศัตรูพืช โดยเมื่อเกษตรกรไดรับความรูตามขอ 3) แลว สํานักงานเกษตรจังหวัด 

และสํานักงานเกษตรอําเภอรวมเปนพี่เล้ียงใหเกษตรกรในการวางแผนการจัดการศัตรูพืชท่ีเหมาะสมกับพืชปลูก

และศัตรูพืชท่ีเปนปญหาของเกษตรกร ต้ังแตการปองกันการระบาด การสํารวจติดตามสถานการณ การควบคุม

โดยใชวิธีการตางๆ ท่ีเหมาะสม เปนไปได และเปนวิธีการท่ี ทําใหผลผลิตมีความปลอดภัยจากสารเคมี 

ทางการเกษตรตกคาง  และดําเนินการจัดหาปจจัยสําหรับควบคุมศัตรูพืชท่ีจําเปนใหกับเกษตรกร ซึ่งหาก

จําเปนตองใชชีวภัณฑ เชน เช้ือจุลินทรีย แมลงศัตรูธรรมชาติ หรือสารสกัดธรรมชาติ สามารถใหเกษตรกรรวมกลุม

กันผลิต โดยสามารถจัดทําแผนความตองการขอรับการสนับสนุนหัวเช้ือจุลินทรีย และพอแมพันธุ 

ศัตรูธรรมชาติ รวมถึงชีวภัณฑชนิดตางๆ ท่ีจําเปนตองใชแตเกษตรกรยังไมสามารถผลิตเองได ไปยังศูนยสงเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชท่ีรับผิดชอบเพื่อขอรับการสนับสนุนไดตอไป 

 5) หลังจากดําเนินการเสร็จแลว ทําการประเมินพฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตร (หลังเขารวม

โครงการ ) และและรายงานผลการประเมินผานระบบสารสนเทศขอมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 

(https://report-ppsf.doae.go.th/site/module) --> ระบบการเฝาระวังการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช 

  งบประมาณ  เปนคาใชจายสําหรับการบริหารจัดการการถายทอดความรูรูปแบบตางๆ ท่ีจังหวัด

พิจารณาแลววาเหมาะสมและเปนไปตามวัตถุประสงคของกิจกรรม คาใชจายสําหรับจัดหาวัสดุสําหรับสํารวจ

ติดตามสถานการณศัตรูพืช วัสดุสําหรับผลิตปจจัยควบคุมศัตรูพืช คาขนสงวัสดุ รวมถึงคาใชจายในการติดตาม

ประเมินผลความรูเกษตรกร การสนับสนุนการดําเนินงานและรายงานผล และอื่นๆท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน

กิจกรรม 
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 การดําเนินกิจกรรมท่ี 5. 3 สนับสนุนการใชชีวภัณฑ รวมถึงวิธีการตางๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับควบคุม

ศัตรูพืชในพื้นท่ีมีประวัติเกิดการระบาดรุนแรงและพื้นท่ีเสี่ยง  

 ผลิตปจจัยควบคุมศัตรูพืช ไดแก หัวเช้ือจุลินทรียควบคุมศัตรูพืช จุลินทรียควบคุมศัตรูพืช (พรอมใช) 

เช้ือไวรัสเอ็นพีวี ไสเดือนฝอยควบคุมแมลง แตนเบียนควบคุมศัตรูมะพราว แมลงศัตรูธรรมชาติ สารสกัดธรรมชาติ 

และแมลงวันผลไมเปนหมัน สนับสนุนใหพื้นท่ีท่ีพบการระบาดของศัตรูพืชและ/หรือเคยมีประวัติเกิดศัตรูพืช

ระบาดรุนแรง ยังคงมีความจําเปนตองใหการดูแล ควบคุมศัตรูพืชอยางตอเนื่อง เพื่อบรรเทาความเสียหายตอ

ผลผลิต และไมกลายเปนแหลงแพรกระจายของศัตรูพืชไปยังพื้นท่ีขางเคียง โดย สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

ดําเนินการ ดังนี้ 

  1) จัดทําแผนความตองการปจจัยควบคุมศัตรูพืชฯ และประสานศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานอารักขาพืชพื้นท่ีรับผิดชอบเพื่อขอรับการสนับสนุนปจจัยควบคุมศัตรูพืชฯ 

  2) ดําเนินการผลิตหรือจัดสงปจจัยควบคุมศัตรูพืชท่ีไดรับจากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ใหศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน หรือดําเนินการผลิตปจจัยควบคุมศัตรูพืชตามแผนท่ีวางไว 

  3) รายงานผลการนําปจจัยควบคุมศัตรูพืชไปใช ทุกส้ินเดือนทางระบบสารสนเทศขอมูลเพื่อการ

อารักขาพืชและจัดการดินปุย (https://report-ppsf.doae.go.th/site/module)  ระบบรายงานการผลิตและ

ใชชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช 

 งบประมาณ เปนคาใชจายสําหรับการผลิตขยายปจจัยควบคุมศัตรูพืชชนิดตางๆ เชน คาวัสดุ อุปกรณ 

คาจางแรงงาน คาใชจายในการจัดสงไปยังพื้นท่ีเปาหมาย คาใชจายในการติดตามการปฏิบัติงานในพื้นท่ี คาใชจาย

เกี่ยวกับวัสดุสํานักงานสําหรับการจัดทํารายงาน และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน   

 การดําเนินกิจกรรมท่ี 5. 4 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  

 1) ประเมินผลสารเคมีทางการเกษตรตกคางในผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร ดําเนินการโดย 

  1.1) กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย ดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาชุดน้ํายาตรวจวิเคราะห

สารเคมีทางการเกษตรตกคางในผลผลิตการเกษตรสงใหสํานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อนําไปตรวจหาสารเคมี

ทางการเกษตรตกคางในผลผลิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

  1.2) สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ดําเนินการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตการเกษตรของ

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการท้ังกอนและหลังการดําเนินโครงการ เพื่อเปรียบเทียบระดับความปลอดภัยของผลผลิต

การเกษตรท่ีผลิตโดยเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ และรายงานผลการตรวจวิเคราะหสารเคมีทางการเกษตรตกคาง

ในผลผลิตของเกษตรกร ผานระบบสารสนเทศขอมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุย (https://report-

ppsf.doae.go.th/site/module)  ระบบการเฝาระวังการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช 
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 งบประมาณ เปนคาใชจายสําหรับจัดซื้อ/จัดหา วัสดุ อุปกรณ และชุดน้ํายาตรวจวิเคราะหสารเคมี

ตกคางในผลผลิตการเกษตร และวัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะหสารเคมีทางการเกษตรตกคาง

ในผลผลิตการเกษตร คาใชจายสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นท่ี รวมท้ังคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน

กิจกรรม 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  

เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 

7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565 ป 2566 

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. สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรดําเนินการจัดการ

ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และเฝาระวังการใชสารเคมีปองกัน

กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 

            

 1.1 บริหารจัดการการถายทอดความรูเกี่ยวกับการปองกัน

และกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานใหเกษตรกร 

  
 

         

 1.2 บริหารจัดการการถายทอดความรูเกี่ยวกับการใช

สารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย 

      
 

     

 1.3 สนับสนุนใหเกษตรกรใชชีวภัณฑรวมถึงวิธีการตางๆท่ี

เหมาะสมในการควบคุมศัตรูพืช 

     
 

      

 1.4 จัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอรฯ        
 

    

2. สนับสนุนการใชชีวภัณฑ รวมถึงวิธีการตางๆ ท่ีเหมาะสม

สําหรับควบคุมศัตรูพืชในพ้ืนท่ีมีประวัติเกิดการระบาดรุนแรง

และพ้ืนท่ีเสี่ยง 

            

3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน             

 3.1 ประเมินผลสารเคมีทางการเกษตรตกคางในผลผลิต

การเกษตรของเกษตรกร 

            

1) จัดหาชุดตรวจวิเคราะหสารตกคางในผลผลิตการเกษ    
 

        

2) สนับสนุนการดําเนินการตรวจวิเคราะหสารตกคาง

ในผลผลิตการเกษตร 
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8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด  

8.1 ผลผลิต (output) : เกษตรกรไดรับการถายทอดความรู จํานวน 80 คน (พื้นท่ี 160 ไร) 

8.2 ผลลัพธ (outcome) : เกษตรกรมีความรูและสามารถนําไปปฏิบัติได 

8.3 ตัวช้ีวัด  : 

 เชิงปริมาณ: จํานวนเกษตรกร 80 ราย ไดรับการถายทอดความรู  

 เชิงคุณภาพ: เกษตรกรสามารถนําความรูไปปฏิบัติไมนอยกวารอยละ 80  

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

เกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชในพื้นท่ีผลิตสินคาเกษตรของตนดวยวิธีผสมผสานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมกับสถานการณ และบริบทของพื้นท่ี โดยอาศัยการควบคุมศัตรูพืชหลายๆ วิธีรวมกัน ผลักดันใหเกิด 

การลด ละ หรือเลิกใชสารเคมีทางการเกษตร เกิดเปนการเกษตรท่ีมีความปลอดภัยท้ังกระบวนการผลิต 

และผลผลิต สงผลใหผลผลิตมีมูลคาเพิ่มข้ึน เพิ่มโอกาสการแขงขัน ตลอดจนลดความเส่ียงใหกับเกษตรกร 

ท่ีจะไดรับอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร และไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในอนาคต 

10. การประเมินผลโครงการ  

  10.1 ติดตามโครงการจาก  

   (1) ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร (e-project) ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน

และการใชจายงบประมาณ 

   (2) ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร (RBM) ในการติดตามเชิงคุณภาพ 

   (3) ระบบสารสนเทศขอมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุย ในการเก็บขอมูลผลการ

ดําเนินงานเชิงลึกรายกิจกรรม 

  10.2 ประเมินผลความสําเร็จโครงการ จาก  

   (1) ผลตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตการเกษตร  

   (2) ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช  

   (3) ออกติดตามเชิงลึกในพื้นท่ี และการประชุมราชการ  

11. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ  

 นางสาวณัฐกมล นุนแกว 

 นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

 โทรศัพท 093 575 9196   

 กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
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โครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรชีวภาพ (สนุนไพร) 
 
1. ความสอดคลอง 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ : ดานสรางความสามารถในการแขงขัน  

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ประเด็นท่ี 3  ดานการเกษตร  

           1.3 แผนแมบทยอย : เกษตรชีวภาพ 

 1.4 แผนปฏิรูปประเทศ : เศรษฐกิจ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศรอนช้ืน และมีสภาพแวดลอมท่ีหลายหลาย สงผลใหมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพคอนขางสูง จึงทําใหเกิดความไดเปรียบในการผลิตสินคาเกษตรชีวภาพท่ีหลากหลายชนิด อาทิเชน  พืช

สมุนไพร และแมลงเศรษฐกิจ 

 พืชสมุนไพรเปนพืชท่ีใหประโยชนหลากหลายท้ังในการนํามาประกอบอาหาร เครื่องด่ืม รวมถึงการ

นําไปใชในการดูแลสุขภาพ เปนสวนประกอบของยารักษาโรค ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เวชสําอาง สารปองกันกําจัด

ศัตรูพืช ยาสัตว รวมท้ังใชในธุรกิจประเภทบริการ เชน การนวดและสปา ซึ่งในปจจุบันความตองการใชสมุนไพรมี

เพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่อง จากกระแสการบริโภคท่ีมีความตองการในการใชสมุนไพรเพื่อเสริมสรางและดูแลสุขภาพ

ของประชาชน กอใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรในรูปแบบตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

และสรางความหลากหลายในการใชประโยชนจากสมุนไพร รวมถึงนโยบายจากภาครัฐ ท่ีสนับสนุน ใหมีการใช

สมุนไพรในการรักษาโรคในโรงพยาบาลรวมกับยาแผนปจจุบัน ส่ิงเหลานี้สงผลใหสมุนไพรถูกนําไปใชใน

อุตสาหกรรมหลายประเภท ทําใหเกิดความตองการใชสมุนไพรเพิ่มมากข้ึน พืชสมุนไพรจึงเริ่มมีความสําคัญใน

ระดับเศรษฐกิจ แตสถานการณการผลิตพืชสมุนไพรในปจจุบันประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพร หรือ

วัตถุดิบยังไมไดมาตรฐานท่ีตรงตามความตองการของตลาด ซึ่งปญหาสําคัญในภาคการผลิตของเกษตรกรท่ีสงผลตอ

การพัฒนาสมุนไพรไทยคือ เกษตรกรผูผลิตพืชสมุนไพรสวนมากยังขาดความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตท่ี

เหมาะสม ต้ังแตพันธุดีคุณภาพสูง การปลูก การดูแล การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเบ้ืองตน รวมถึงยังขาด

ความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการปฏิบัติตามระบบรับรองมาตรฐานตาง ๆ ทําใหผลผลิตยังมีคุณภาพไมตรงตามท่ี

ตลาดตองการ  

 แมลงเศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตไดเปนอยางดีเนื่องจากมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม และมีแหลงพืช

อาหารท่ีหลากหลายกระจายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปจจุบันการเล้ียงแมลงเศรษฐกิจเปนอาชีพท่ีเกษตรกร

ใหความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากแมลงเศรษฐกิจไดถูกนํามาใชประโยชนท้ังทางตรงและทางออม อาทิเชน 

แมลงจําพวกผ้ึง ไดแก ผ้ึงพันธุ ผ้ึงโพรง ชันโรง สามารถเล้ียงเพื่อชวยผสมเกสรใหกับพืช เปนการชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการติดผลใหกับพืชหลายชนิด จึงทําวาเปนประโยชนทางตรงของการเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ สําหรับ

ผลพลอยไดจากการเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ หรือประโยชนทางออม คือ ผลิตภัณฑจากผ้ึง เชน น้ําผ้ึง นมผ้ึง 

พรอพอลิส ไขผ้ึง เปนตน ในสวนของแมลงกินได ท่ีเปนแมลงเศรษฐกิจสําคัญในประเทศไทย ไดแก จ้ิงหรีด ซึ่งเปน 
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อาหารใหม (Novel Food) ท่ีมีคุณคาทางอาหารสูง มีปริมาณโปรตีนท่ีเทียบเทากับเนื้อสัตว จึงเปนท่ีสนใจของ

ประเทศตาง ๆ ในการนํามาเปนอาหารในอนาคต (Future Food) เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารใหกกับ

ประชากรโลก นอกจากนี้ ยังมีแมลงใชสอยท่ีสําคัญอีกชนิด นั่นคือ ครั่ง  

ซึ่งเปนแมลงเศรษฐกิจท่ีสําคัญอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากเปนวัตถุดิบธรรมชาติสําหรับอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบเงา 

และเปนวัตถุดิบเริ่มตนท่ีไมสามารถใชสารเคมีอื่นมาทดแทนได 

การสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรชีวภาพ โดยเฉพาะสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจ                              

โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน สรางมูลคาเพิ่ม และเช่ือมโยง                 

สูอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีมูลคาสูง สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุม                      

ของเกษตรกรและการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน เพื่อประกอบกิจการในการสรางมูลคาและใชประโยชนจากเศษวัสดุ 

เหลือใชทางการเกษตร ท้ังการพัฒนาเปนผลิตภัณฑตาง ๆ การนํากลับมาใชใหม ใชเปนปจจัยในกระบวนการผลิต 

และผลิตพลังงานชีวมวล เปนตน สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ พันธุพืช และเช้ือจุลินทรีย นําไปสู

การผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ และขยายผลเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม รวมถึงการสงเสริมใหผูบริโภคท้ังในและนอกชุมชน ได

ตระหนักและเขาใจถึงความสําคัญของการใชประโยชนท่ีเหมาะสมจากพืชสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจ ซึ่งเปนการ

พัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรจากฐานชีวภาพอันจะนําไปสูความยั่งยืนของการพัฒนาตอไป 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อสนับสนุนเกษตรกรใหมีการรวมกลุมการผลิตสินคาสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจท่ีไดคุณภาพ  

3.2 เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรสามารถพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจ  

 

4. กิจกรรม 

4.1 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาสมุนไพรชีวภาพ 

     4.1.1 เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

4.1.1.1 เปาหมาย : เกษตรกร 30 ราย 

4.1.1.2 สถานท่ีดําเนินการ : อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา 

4.1.2 วิธีการดําเนินงาน 

4.1.2.1 พัฒนาความรูและศักยภาพของเจาหนาท่ีสวนภูมิภาค 

เปาหมาย เจาหนาท่ี 6 เขต 37 จังหวัด 16 ศูนยปฏิบัติการฯ จํานวน 1 ครั้ง  

วัตถุประสงค  เพื่อเพิ่มทักษะดานการบริหารจัดการการผลิตพืชสมุนไพรแกเจาหนาท่ี

สวนภูมิภาค  

แนวทางการดําเนินงาน  สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร ดําเนินการจัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูและศักยภาพของเจาหนาท่ีสวนภูมิภาคดานการบริหารจัดการการผลิตพืช

สมุนไพร 
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4.1.2.2 พัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกร 

เปาหมาย   เกษตรกรผูปลูกสมุนไพรท่ีเขารวมโครงการในป 2565 จังหวัด ๆ ละ 30 ราย  

วัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาความรูและศักยภาพเกษตรกรผูปลูกสมุนไพรใหสามารถ

บริหารจัดการการผลิตพืชสมุนไพร ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลผลิตไดคุณภาพตามมาตรฐานสินคาสมุนไพร  

 แนวทางการดําเนินงาน  

สํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการดังนี ้

1) จัดเวทีวิเคราะห จัดทําแผนการผลิตสินคา  (สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการ) 

ดําเนินการจัดเวทีวิเคราะหพื้นท่ีและศักยภาพของเกษตรกร พืชสมุนไพรท่ีตลาด

ตองการ และปจจัยแวดลอมอื่น  ๆเพื่อจัดทําแผนและกําหนดเปาหมายการสงเสริมการปลูก การพัฒนาคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 

และวิเคราะหศักยภาพการผลิต ประเด็นปญหา และความตองการในการพัฒนา เพื่อกําหนดเปนประเด็นในการ

ถายทอดเทคโนโลยี กําหนดจุดศึกษาดูงาน จุดเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พืชสมุนไพรและจุดเรียนรูการ

แปรรูปพืชสมุนไพร แลวสรุปประเด็นจากการวิเคราะหศักยภาพพื้นท่ี ตามแบบ กสพ. 2 

2) ถายทอดความรูใหกับเกษตรกร (สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการ) 

2.1) เปนกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในป 2565 จังหวัดละ 30 ราย โดย

เกษตรกรหรือองคกรเกษตรกรท่ีรวมโครงการตองไมใชกลุมเปาหมายเดียวกันกับแปลงใหญ  

2.2) จัดทําขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการ ตามแบบ กสพ. 1 (สํานักงานเกษตร

อําเภอดําเนินการ) 

2.3) จัดกระบวนการเรียนรู ถายทอดเทคโนโลยีตามประเด็นท่ีไดจากเวทีวิเคราะห

ศักยภาพในขอ 1) โดยใหมีการถายทอดความรูเรื่องการผลิตตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย / GAP การเพิ่ม

มูลคาผลผลิตสมุนไพรการบริหารจัดการกลุม การตลาด แลวสรุปผลการจัดกระบวนการเรียนรู ตามแบบ กสพ. 2 

(สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการ) 

2.4) ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร ณ จุดดูงานท่ีได

จากเวทีวิเคราะหศักยภาพในขอ 1) แลวรายงานผลการศึกษาดูงาน ตามแบบ กสพ. 2 (สํานักงานเกษตรอําเภอ

ดําเนินการ) 

2.5) จัดทําโครงสรางการบริหารจัดการกลุมผูปลูกสมุนไพร ตามความเห็นชอบของ

เกษตรกร        ท่ีเขารวมโครงการ แลวรายงานตามแบบ กสพ. 3 (สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการ) 

ท้ังนี้ ใหจังหวัดติดตามขอมูล และสรุปรายงานผลใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทาง E - mail : 

herbdoae@hotmail.com ภายใน วันท่ี 31 กรกฎาคม 2566 

 

 

 

 

mailto:herbdoae@hotmail.com%20ภายใน


-33- 

 

                                     2.6) ปรับปรุงจุดเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร (สํานักงานเกษตร

อําเภอดําเนินการ) 

      เปาหมาย จุดเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรป 2565 จํานวน 

ละ 1 จุด 

     วัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาจุดเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรใหดี

ยิ่งข้ึน เหมาะสมกับการเปน  แหลงเรียนรูดานการพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหไดมาตรฐานตามความตองการของ

ตลาด  

      แนวทางการดําเนินงาน 

      2.6.1) ปรับปรุงจุดเรียนรูเดิมท่ีเคยเขารวมโครงการฯ เมื่อปงบประมาณ 2565 

      2.6.2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับจุดเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต เชน สนับสนุนวัสดุสาธิต ชุดนิทรรศการ (องคความรูดีเดนของเกษตรกร / เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับพืช

สมุนไพรชนิดนั้น ๆ) ปายช่ือสมุนไพรพรอมสรรพคุณ เปนตน ตามประเด็นเรียนรูท่ีไดจากเวทีวิเคราะหศักยภาพการ

ผลิตในขอ 1)  

  2.6.3) จังหวัดติดตามขอมูล และสรุปรายงานผล ตามแบบ กสพ. 4 ให

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ทาง E – mail : herbdoae@hotmail.com ภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2566 

 2.7) จัดทําจุดเรียนรูการแปรรูปพืชสมุนไพร (สํานักงานเกษตรจังหวัดดําเนินการ) 

   เปาหมาย เกษตรกร กลุมเกษตรกร องคกรเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน ท่ีมี

การแปรรูปสมุนไพร จํานวน 37 จังหวัด ๆ ละ 1 จุด  

       วัตถุประสงค  เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงเรียนรูในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

ผลผลิตพืชสมุนไพร โดยการแปรรูปเบ้ืองตน หรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีไดคุณภาพมาตรฐานตรงตามความ

ตองการของตลาด 

       แนวทางการดําเนินงาน 

       2.7.1) คัดเลือกพื้นท่ีท่ีจะจัดทําจุดเรียนรูการแปรรูปพืชสมุนไพร โดยเกษตรกร

เจาของพื้นท่ีตองมีความสมัครใจ พรอมท่ีจะเสียสละ สามารถถายทอดองคความรู และขยายผลความสําเร็จตอไปยัง

เกษตรกรรายอื่นไดเปนอยางดี     

       2.7.2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับจุดเรียนรูการแปรรูปพืชสมุนไพร 

เชน จัดทําปายจุดเรียนรู สนับสนุนวัสดุสาธิต ชุดนิทรรศการ (องคความรูดีเดนของเกษตรกร / เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมสําหรับพืชสมุนไพรชนิดนั้น ๆ) เปนตน ตามประเด็นเรียนรูท่ีไดจากเวทีวิเคราะหศักยภาพการผลิตในขอ 

1) 

 2.7.3)  จังหวัดติดตามขอมูล และสรุปรายงานผล ตามแบบ กสพ. 5                            

วันท่ี  30 กรกฎาคม 2566 
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 4.1.2.3 ปรับปรุงและพัฒนาแปลงขยายพันธุและรวบรวมพันธุสมุนไพร 

เปาหมาย  ศูนยปฏิบัติการ จํานวน 16 ศูนย ไดแก ศูนยสงเสริมและพัฒนา

อาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี จันทบุรี ขอนแกน ยะลา กําแพงเพชร อุตรดิตถ ศูนยสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรท่ีสูง) จังหวัดเลย เชียงราย เชียงใหม ตาก พะเยา ศูนยขายพันธุพืชจังหวัดชลบุรี 

บุรีรัมย อุดรธานี และลําพูน 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหมีแหลงพันธุดีของสมุนไพร 

2) เพื่อใหมีแหลงรวบรวมพันธุสมุนไพรพื้นบาน  

3) เพื่อเปนแหลงเรียนรูในการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการแปรรูปเบ้ืองตน

ของเกษตรกรและผูสนใจ 

4) เพื่อประชาสัมพันธและสงเสริมการใชประโยชนจากสมุนไพร 

แนวทางการดําเนินงาน 

1) ปรับปรุงและพัฒนาแปลงขยายพันธุและรวบรวมพันธุสมุนไพรท่ีไดดําเนินงาน

ในปงบประมาณ 2565 โดยจัดหาพันธุดี หรือพันธุท่ีตลาดตองการของสมุนไพร หรือพันธุสมุนไพรพื้นบานท่ีเปน

สมุนไพรสําคัญในทองถ่ิน มาจัดทําแปลงเพาะ ขยาย และรวบรวมพันธุ เพื่อเปนแหลงพันธุดีสําหรับสงเสริมสนับสนุน

เกษตรกรผูปลูกสมุนไพรในพื้นท่ี  

2) ใหบริการความรูดานสมุนไพร โดยพัฒนาศูนยฯ เปนแหลงเรียนรูในการผลิต 

การพัฒนาคุณภาพ และการแปรรูปเบ้ืองตน แกเกษตรกรและผูสนใจ 

3) ประชาสัมพันธและสงเสริมการใชประโยชนจากสมุนไพร โดยจัดทําส่ือ

เผยแพรประชาสัมพันธ การใชประโยชนของสมุนไพร เผยแพรงานสงเสริมการปลูก การเพาะขยายพันธุของศูนยฯ 

ฯลฯ 

4) ศูนยปฏิบัติการฯ รายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบ กสพ. 6 ใหกรม

สงเสริมการเกษตร ทาง E – mail : herbdoae@hotmail.com ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2566 

4.1.2.4 การประชาสัมพันธการสงเสริมการผลิตพืชสมุนไพร 

สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร เขารวมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ

การดําเนินงานสงเสริม การผลิตพืชสมุนไพรในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ประจําป 2566 

4.1.2.5 บริหารจัดการโครงการ  

สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรดําเนินการติดตาม นิเทศ ประเมินผล 

และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

 

 

 

 

mailto:herbdoae@hotmail.com%20ภายใน


-35- 

 

หมายเหตุ :  

 1. พืชสมุนไพร Product Champion ไดแก ขมิ้นชัน กระชายดํา ไพล บัวบก กระชาย ฟาทะลายโจร กวาวเครือ

ขาว มะขามปอม กระเจ๊ียบแดง พริก วานหางจระเข หญาหวาน หรือสมุนไพรท่ัวไป เชน กระวาน ขิง ขา คําฝอย 

ตะไคร บุก พริกไทย วานชักมดลูก ดีปลี บอระเพ็ด พญายอ เพชรสังฆาต มะลิ มะแวงเครือ มะแวงตน อัญชัน พลู 

ชะพลู เปนตน 

 2. พืชสมุนไพรพื้นบานหรือสมุนไพรท่ีสําคัญในทองถ่ิน เชน เจียวกูหลาน พลูคาว มะแขวน เปนตน  

 3. พืชสมุนไพรหายากหรืออาจสูญพันธุ เชน ถ่ัวดินโคก เทพทาโร มะตูมนิ่ม มะหาด เรว หัวรอยรู กระทุมนา 

ขันทองพยาบาท จุกโรหินี ชะเอมไทย ชิงซี่ ตับเตา นางแยมปา ปลาไหลเผือก พังคี มะคังแดง สะคาน สารภีปา 

อบเชยไทย เฉียงพรานางรอ เถาเอ็นออน เปราะหอม เปนตน   

4.1.3 ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

4.1.4 แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565 ป 2566 

ต.
ค.

 6
5 

พ.
ย.

 6
5 

ธ.
ค.

 6
5 

ม.
ค.

 6
6 

ก.
พ.

 6
6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย

. 6
6 

พ.
ค.

 6
6 

มิ.
ย.

 6
6 

ก.
ค.

 6
6 

ส.
ค.

 6
6 

ก.
ย.

 6
6 

1. พัฒนาความรูและศักยภาพของเจาหนาท่ีสวน

ภูมิภาค 

 
 

          

2. จัดเวทีวิเคราะห จัดทําแผนการผลิตสินคา   
 

          

3. ถายทอดความรูใหกับเกษตรกร             

- จัดกระบวนการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตพืชสมุนไพรและศึกษาดูงานการพัฒนา

คุณภาพและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร 

   
 

        

- จัดทําจุดเรียนรูการแปรรูปสมุนไพร       
 

     

- ปรับปรุงและพัฒนาจุดเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสมุนไพร 

         
 

  

4. ปรับปรุงและพัฒนาแปลงขยายพันธุสมุนไพรและ

รวบรวมพันธุสมุนไพร 

 
 

          

5. ประชาสัมพันธการดําเนินงานสงเสริมพืชสมุนไพร         
 

   

6. บริหารจัดการโครงการ 
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4.1.5 ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

4.1.5.1 ผลผลิต (output) 

1) เกษตรกร จํานวน 30 ราย ไดรับความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนา

คุณภาพการผลิตพืชสมุนไพร มีการรวมกลุมเกษตรกรผูผลิตสมุนไพร จํานวน 1 กลุม รวมท้ังมีจุดเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร จํานวน 37 จุด และจุดเรียนรูการแปรรูปสมุนไพร จํานวน 1 จุด 

4.1.5.2 ผลลัพธ (outcome) 

1) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสามารถผลิตสมุนไพรท่ีมีคุณภาพและวัตถุดิบได

มาตรฐานเดียวกัน เกิดการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อเช่ือมโยงเครือขายการผลิตการตลาด จุดเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรสามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรและผูสนใจท่ัวไปได  

4.1.5.3 ตัวช้ีวัด  

เชิงปริมาณ : เกษตรกรจํานวน 30 ราย ไดรับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต / 

การแปรรูปพืชสมุนไพร 

เชิงคุณภาพ : เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสามารถสรางมูลคาเพิ่มจากการผลิตพืช

สมุนไพร ไมนอยกวารอยละ 5 

4.1.6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เกษตรกรมีองคความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรใหมีคุณภาพ สามารถ

นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และสามารถสรางมูลคาเพิ่มจากการผลิตสมุนไพรได 

2. เกษตรกรเกิดการรวมกลุม สามารถเช่ือมโยงเครือขายการผลิตการตลาดได   

3. ศูนยปฏิบัติการเปนแหลงเรียนรู รวบรวม และขยายพันธุพืชสมุนไพรสายพันธุดี 

6. หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ 

6.1 นางสาววิไลวรรณ สีนา ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต         

เบอรโทรศัพท : 076 481466 

 6.2 นางสาวพิไลลักษณ  นนทวัฒน ตําแหนง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 096 223 2823 
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โครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรชีวภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) 

(จังหวัดพังงา) 

 

1. ความสอดคลอง 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ : ดานสรางความสามารถในการแขงขัน  

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ประเด็นท่ี 3  ดานการเกษตร  

           1.3 แผนแมบทยอย : เกษตรชีวภาพ 

 1.4 แผนปฏิรูปประเทศ : เศรษฐกิจ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศรอนช้ืน และมีสภาพแวดลอมท่ีหลายหลาย สงผลใหมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพคอนขางสูง จึงทําใหเกิดความไดเปรียบในการผลิตสินคาเกษตรชีวภาพท่ีหลากหลายชนิด อาทิเชน แมลง

เศรษฐกิจ เปนตน  

 แมลงเศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตไดเปนอยางดีเนื่องจากมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม และมีแหลงพืช

อาหารท่ีหลากหลายกระจายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปจจุบันการเล้ียงแมลงเศรษฐกิจเปนอาชีพท่ีเกษตรกร

ใหความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากแมลงเศรษฐกิจไดถูกนํามาใชประโยชนท้ังทางตรงและทางออม อาทิเชน 

แมลงจําพวกผ้ึง ไดแก ผ้ึงพันธุ ผ้ึงโพรง ชันโรง สามารถเล้ียงเพื่อชวยผสมเกสรใหกับพืช เปนการชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการติดผลใหกับพืชหลายชนิด จึงทําวาเปนประโยชนทางตรงของการเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ สําหรับ

ผลพลอยไดจากการเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ หรือประโยชนทางออม คือ ผลิตภัณฑจากผ้ึง เชน น้ําผ้ึง นมผ้ึง 

พรอพอลิส ไขผ้ึง เปนตน ในสวนของแมลงกินได ท่ีเปนแมลงเศรษฐกิจสําคัญในประเทศไทย ไดแก จ้ิงหรีด ซึ่งเปน

อาหารใหม (Novel Food) ท่ีมีคุณคาทางอาหารสูง มีปริมาณโปรตีนท่ีเทียบเทากับเนื้อสัตว จึงเปนท่ีสนใจของ

ประเทศตาง ๆ ในการนํามาเปนอาหารในอนาคต (Future Food) เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารใหกกับ

ประชากรโลก นอกจากนี้ ยังมีแมลงใชสอยท่ีสําคัญอีกชนิด นั่นคือ ครั่ง  

ซึ่งเปนแมลงเศรษฐกิจท่ีสําคัญอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากเปนวัตถุดิบธรรมชาติสําหรับอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบเงา 

และเปนวัตถุดิบเริ่มตนท่ีไมสามารถใชสารเคมีอื่นมาทดแทนได 

การสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรชีวภาพ โดยเฉพาะแมลงเศรษฐกิจโดยเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน สรางมูลคาเพิ่ม และเช่ือมโยงสูอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อ

พัฒนาเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีมูลคาสูง สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกรและการจัดต้ังวิสาหกิจ

ชุมชน เพื่อประกอบกิจการในการสรางมูลคาและใชประโยชนจากเศษวัสดุ เหลือใชทางการเกษตร ท้ังการพัฒนา

เปนผลิตภัณฑตาง ๆ การนํากลับมาใชใหม ใชเปนปจจัยในกระบวนการผลิต และผลิตพลังงานชีวมวล เปนตน 

สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ พันธุพืช และเช้ือจุลินทรีย นําไปสูการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ และ

ขยายผลเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม รวมถึงการสงเสริมใหผูบริโภคท้ังในและนอกชุมชน ไดตระหนักและเขาใจถึง 
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ความสําคัญของการใชประโยชนท่ีเหมาะสมจากพืชสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจ ซึ่งเปนการพัฒนาเศรษฐกิจภาค

การเกษตรจากฐานชีวภาพอันจะนําไปสูความยั่งยืนของการพัฒนาตอไป 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อสนับสนุนเกษตรกรใหมีการรวมกลุมการผลิตสินคาจากแมลงเศรษฐกิจท่ีไดคุณภาพ 

3.2 เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรสามารถพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจากแมลงเศรษฐกิจ 

4. กิจกรรม 

4.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 

4.1.1 เปาหมาย ประกอบดวย เกษตรกร จํานวน 20 ราย 

4.1.2 สถานท่ีดําเนินการ ประกอบดวย 

4.1.2.1 ในพื้นท่ีจังหวัดพังงา  

4.1.2.2 แมลงเศรษฐกิจเปาหมาย ไดแก ผ้ึงพันธุ ผ้ึงโพรง ชันโรง จ้ิงหรีด และครั่ง 

4.1.3 กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

4.1.3.1 จัดเวทีวิเคราะหศักยภาพพื้นท่ีและจัดทําแผนการพัฒนาสินคาแมลงเศรษฐกิจ 

เปาหมาย เกษตรกรเปาหมาย 20 คน 

 แนวทางการดําเนินงาน 

1) สํานักงานเกษตรจังหวัด กําหนดเกษตรกรเปาหมาย วิเคราะหศักยภาพฯ และ

จัดทําแผนการพัฒนาสินคาแมลงเศรษฐกิจ   

 - ในกรณีท่ีเปนเกษตรกรรายใหม (ตองไมใชกลุมเปาหมายเดียวกับแปลงใหญ)   

จัดกระบวนการรวมกลุมใหแกเกษตรกร โดยช้ีแจงใหเห็นถึงความสําคัญของการ

รวมกลุมในการประกอบอาชีพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ดําเนินการวิเคราะหพื้นท่ีและศักยภาพการผลิตของ

เกษตรกร แมลงเศรษฐกิจท่ีตลาดตองการ และปจจัยอื่นๆ เพื่อกําหนดเปาหมายการสงเสริมการผลิตสินคาแมลง

เศรษฐกิจ และจัดทําแผนการพัฒนาสินคาแมลงเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน และการตลาด  

- ในกรณีท่ีเปนเกษตรกรรายเดิม (ป 2565) (ตองไมใชกลุมเปาหมายเดียวกับแปลง

ใหญ) 

ดําเนินการวิเคราะหพื้นท่ีและศักยภาพการผลิตของเกษตรกรแมลงเศรษฐกิจท่ี

ตลาดตองการ และปจจัยอื่นๆ เพื่อกําหนดเปาหมายการสงเสริมการผลิตสินคาแมลงเศรษฐกิจ และจัดทําแผนการ

พัฒนาสินคาแมลงเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน และการตลาด 

2) กําหนดประเด็นการถายทอดความรูและจุดศึกษาดูงานใหแกเกษตรกร ซึ่งเปนผล

มาจากการวิเคราะหพื้นท่ีและศักยภาพฯ 

3) จัดทําขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการ ตามแบบ กมศ. 1 

4) สรุปประเด็นจากการวิเคราะหศักยภาพพื้นท่ีและจัดทําแผนการพัฒนาสินคา

แมลงเศรษฐกิจ  ตามแบบ กมศ. 2 
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5) จัดทําโครงสรางการบริหารจัดการกลุมผูเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ ตามความเห็นชอบ

ของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ แลวรายงานตามแบบ กมศ.3 

6) จังหวัดติดตามขอมูล และสรุปรายงานผลใหกรมสงเสริมการเกษตร ทาง E-mail 

: beecenter6102@gmail.com 

   4. 1.3.2 อบรมความรูดานแมลงเศรษฐกิจใหแกเกษตรกร 

    เปาหมาย เกษตรกรเปาหมาย 20 คน 

    แนวทางการดําเนินงาน 

    1) สํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการจัดการถายทอดความรูดานแมลงเศรษฐกิจ

ใหแกเกษตรกร ตามประเด็นท่ีไดจากการจัดเวทีวิเคราะหความตองการของเกษตรกร โดยมี แนวทางการถายทอด

ความรูและเนื้อหา ดังนี้  

           - ในกรณีท่ีเปนเกษตรกรรายใหม 

                เนื้อหาหลักสูตร ประกอบดวย ความสําคัญและประโยชนของการเล้ียง 

ชีววิทยาของผ้ึง ชันโรง จ้ิงหรีด และครั่ง อุปกรณในการเล้ียง การจัดการการเล้ียง การจัดการสุขอนามัยและการ

ปองกันกําจัดศัตรู การจัดการผลผลิตและการตลาด การเตรียมความพรอมเขาสูมาตรฐาน GAP และประเด็นอ่ืน ๆ 
ตามความตองการของเกษตรกร 
      วิทยากร (สามารถเลือกขอใดขอหนึ่ง หรือผสมผสานกันเพื่อประโยชนสูงสุดของ

เกษตรกร) 

     1. เจาหนาท่ีจากศูนยปฏิบัติการของกรมสงเสริมการเกษตร ไดแก ศูนยสงเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม  ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจ จ.ชุมพร 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแกน ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

และศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ 

     2. เกษตรกรแปลงใหญในพื้นท่ีใกลเคียง หรือวิทยากรอื่น ๆ ท่ีสามารถใหความรู

ในประเด็นท่ีตรงตามความตองการของเกษตรกร 

     3. คลิปวีดีโอจากสวนกลาง  

หมายเหตุ : สําหรับหัวขอ “การเตรียมความพรอมเขาสูมาตรฐาน GAP” ใหเชิญหนวยงานของกรมปศุสัตวในพื้นท่ี

มารวมเปนวิทยากร  

           - ในกรณีท่ีเปนเกษตรกรรายเดิม (ป 2565) 

                 เนื้อหาหลักสูตร  ประกอบดวยเนื้อหาขอใดขอหนึ่งหรือผสมผสานตามความ

ตองการของเกษตรกร 

1. แนวทางการขอรับรองมาตรฐาน GAP ฟารมผ้ึง 

                            2. ความสําคัญและประโยชนของการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาน้ําผ้ึง และผลิตภัณฑจาก

ผ้ึง เชน การพัฒนาบรรจุภัณฑ การแปรรูปเพื่อสรางมูลคา ฯลฯ ตามความตองการของเกษตรกร 
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                            3. การตลาดของสินคาน้ําผ้ึงและผลิตภัณฑจากผ้ึง และประเด็นท่ีเกี่ยวของตาม

ความตองการของเกษตรกร 

 

    2 ) รายงานผลการจัดฝกอบรมความรูฯ ตามแบบ กมศ.4 

    3) จังหวัดติดตามขอมูล และสรุปรายงานผลใหกรมสงเสริมการเกษตร ทาง E-

mail : beecenter6102@gmail.com 

   4. 1.3.3 การศึกษาดูงานดานแมลงเศรษฐกิจ 

    เปาหมาย เกษตรกรเปาหมาย 20 คน 

    แนวทางการดําเนินงาน  

    1) สํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการจัดศึกษาดูงานดานแมลงเศรษฐกิจใหกับ

เกษตรกร ตามประเด็นท่ีไดจากการจัดเวทีความตองการของเกษตรกร โดยมี แนวทางการเลือกสถานท่ีศึกษาดูงาน 

ดังนี ้

     - ศูนยปฏิบัติการของกรมสงเสริมการเกษตร ไดแก ศูนยสงเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจ จ.ชุมพร 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแกน ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

และศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ 

     - แปลงใหญแมลงเศรษฐกิจท่ีประสบความสําเร็จในพื้นท่ีใกลเคียง หรือกลุม

เกษตรกร / กลุมวิสาหกิจชุมชนดานแมลงเศรษฐกิจและการแปรรูป เปนตน 

     - สถาบันการศึกษาท่ีมีจุดศึกษาดูงานในประเด็นท่ีเกษตรกรตองการ 

หมายเหตุ : สามารถเลือกขอใดขอหนึ่งตามความเหมาะสม หรือผสมผสานกันเพื่อประโยชนสูงสุดของเกษตรกร 

    2) รายงานผลการศึกษาดูงานดานแมลงเศรษฐกิจ ตามแบบ กมศ.4  

    3) จังหวัดติดตามขอมูล และสรุปรายงานผลใหกรมสงเสริมการเกษตร ทาง E-

mail : beecenter6102@gmail.com ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2566 

  4. 1.4 ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
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  4. 1.5 แผนปฏิบัติงาน  

 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565 ป 2566 

ต.
ค.

 6
5 

พ.
ย.

 6
5 

ธ.
ค.

 6
5 

ม.
ค.

 6
6 

ก.
พ.

 6
6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย

. 6
6 

พ.
ค.

 6
6 

มิ.
ย.

 6
6 

ก.
ค.

 6
6 

ส.
ค.

 6
6 

ก.
ย.

 6
6 

1. จัดเวทีวิเคราะหศักยภาพพื้นท่ีและจัดทําแผนการ

พัฒนาสินคาแมลงเศรษฐกิจ 

 
 

          

2. อบรมความรูดานแมลงเศรษฐกิจใหแกเกษตรกร   
 

         

3. การศึกษาดูงานดานแมลงเศรษฐกิจ   
 

         

 

 4. 1.6 ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

  4. 1.6.1 ผลผลิต (output) 

   1) เกษตรกรไดรับความรูและเพิ่มทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลง

เศรษฐกิจ สอดคลองกับความตองการของตลาด จํานวน 20 คน  

  4. 1.6.2 ผลลัพธ (outcome) 

   1) เกษตรกรไดรับองคความรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ นําความรูกลับไป

ปฏิบัติและเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึนรอยละ 5 

   2) เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร มีความรูและพรอมในการสงเสริมการเล้ียงแมลง

เศรษฐกิจ   
   4) เกษตรกรมีความเขาใจถึงความตองการของตลาดและสามารถเขาถึงแหลงรับซื้อ

และเทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีจะนํามาปรับปรุงการผลิตได 

  4. 1.6.3 ตัวช้ีวัด  

   เชิงปริมาณ : เกษตรกร 20 ราย ไดรับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 

   เชิงคุณภาพ : เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสามารถสรางมูลคาเพิ่มจากการเล้ียงแมลง

เศรษฐกิจ  ไมนอยกวารอยละ 5 

   4.1.7 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

    1. เกษตรกรผูเล้ียงแมลงเศรษฐกิจมีองคความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สามารถพัฒนาผลผลิตใหมีคุณภาพและสามารถสรางมูลคาเพิ่มจากการผลิตสินคาแมลงเศรษฐกิจได  
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    2. เกษตรกรมีการรวมกลุม สามารถจัดทําแผนพัฒนากลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคาแมลงเศรษฐกิจ ตลอดจนเช่ือมโยงเครือขายการผลิตการตลาดได    

5. การประเมินผลโครงการ  

 5.1 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการอบรมประเมินจากการรายงานผลตามแบบ กสก. และการรายงานใน

ระบบ   E - project ของกรมสงเสริมการเกษตร เมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมเสร็จส้ิน 

 5.2 การสรางมูลคาเพิ่มจากการผลิตแมลงเศรษฐกิจของเกษตรกรประเมินจากการรายผลตามแบบรายงาน 

กมศ.1 - 7 ท่ีจัดทําโดยกลุมสงเสริมแมลงเศรษฐกิจ เมื่อเสร็จส้ินการดําเนินงานโครงการ ในเดือนกันยายน 2566 

6. หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ 

กลุมอารักขาพืช 
           1. นางสาวกัณฑาภรณ  ฤทธิ์ชู 

 ผูรับผิดชอบ แมลงเศรษฐกิจ 
 ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

               เบอรโทรศัพท : 085 572 0666 

หมายเหตุ : คาใชจายทุกรายการสามารถถัวจายได 
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โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย 

 

1. ความสอดคลอง 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 3 การเกษตร  

  - แผนแมบทยอย  เกษตรปลอดภัย 

2. หลักการและเหตุผล  

 เกษตรอินทรียเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีตองเรงขับเคล่ือน การ

ดําเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน เพื่อปรับทิศทางการผลิตของภาคเกษตรใหสอดรับกับสถานการณโลก  

ปจจุบันประชากรโลกไดตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยดานอาหาร กระบวนการผลิตท่ีเปนมิตร  ตอ

ส่ิงแวดลอม และสวัสดิภาพของผูผลิต การผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรียเปนทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการ

ผลิตสินคาเกษตรดวยหลักธรรมชาติ หลีกเล่ียงการใชปจจัยการผลิตจากการสังเคราะห ไมใชสารเคมี ปุยเคมี 

ฮอรโมนสังเคราะห และไมใชพืชท่ีมีการดัดแปรพันธุกรรม ( GMOs) มีการจัดการผลผลิต และแปรรูปเพื่อรักษา

สภาพและคุณภาพเกษตรอินทรียในทุกข้ันตอน ในปจจุบันตลาดมีความตองการสินคาเกษตรอินทรียมากข้ึน เกิด

กระแสความต่ืนตัวในการดูแลสุขภาพเพื่อหลีกเล่ียงโรคภัยไขเจ็บตางๆ โดยหันมาบริโภคสินคา    ท่ีปลอดภัยไมมี

สารเคมีปนเปอน สงผลใหสินคาเกษตรอินทรียไมเพียงพอตอความตองการบริโภค รวมถึงการขยายพื้นท่ีการผลิต การ

เพิ่มจํานวนเกษตรกร เปนไปไดชา เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญมีความเคยชินกับการผลิตสินคาเกษตรแบบใช

สารเคมี และปุยเคมีท่ัวไป ดังนั้นแนวทางท่ีจะแกไขปญหาดังกลาว และจะนําพาเกษตรกร ไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ควรมีการสงเสริมการผลิตในระบบเกษตรอินทรียใหมีประสิทธิภาพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัน

จะนําไปสูการเปล่ียนแปลงท่ียั่งยืน 

 กรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมีความรู และ

ทักษะในการผลิตสินคาเกษตร ใหมีคุณภาพ ปลอดภัยและไดมาตรฐาน ซึ่งจะทําใหมีอาหารท่ีปลอดภัย ตอ

ผูบริโภค ดูแลสุขภาพของเกษตรกรผูผลิต รักษาส่ิงแวดลอม จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม

พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรียข้ึน เพื่อพัฒนาเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรใหมีความรูดานเกษตรอินทรียในเชิงลึกเพื่อ

เปนวิทยากรหลักในการถายทอดความรูแกเกษตรกรไดอยางถูกตอง มีการอบรมใหความรูแกเกษตรกรเขาสูระยะ

ปรับเปล่ียนและเขาสูการรับรองตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย โดยเนนในพื้นท่ีมีการบูรณาการบริหารจัดการ

สินคาเกษตรในแปลงใหญ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) , Young Smart 

Farmer, Smart Farmer และเกษตรกรท่ีมีความตองการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย  ในพื้นท่ี 77 จังหวัดท่ัว

ประเทศ เพื่อขับเคล่ือนเกษตรอินทรียแบบบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรใน

พื้นท่ีเปาหมายมีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชในการผลิตเกษตรอินทรีย ให

สอดคลองกับบริบทของชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีภูมิคุมกัน เกิดความเขมแข็ง ตนทุนการผลิตลดลง มีแหลง 
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เรียนรูดานเกษตรอินทรีย สินคามีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย มีตลาดและชองทางในการจําหนายผลผลิต

มากข้ึน เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน มีความมั่นคงในอาชีพ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอยาง

สมดุลและยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 พัฒนาเกษตรกรใหมีความรูดานการผลิตและกระบวนการจัดการสินคาเกษตรอินทรีย  

บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้ังแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา  

 3.2 เกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียเพิ่มมากข้ึน และสามารถบริหารจัดการทรัพยากร

ทางการเกษตรอยางสมดุลและยั่งยืน 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

 เกษตรกรผูผลิตพืชอาหาร (ยกเวนขาว) จํานวน 15 ราย ในพื้นท่ีจังหวัดพังงา 

4.1 เกษตรกรท่ีมีความตองการผลิตสินคาเกษตรอินทรียในพื้นท่ีแปลงใหญ/ศพก. 

4.2 Young Smart Farmer, Smart Farmer ท่ีมีความตองการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 

4.3 เกษตรกรท่ัวไป ท่ีมีความตองการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน  

 5.1 อบรมเจาหนาท่ีสงเสริมเกษตรอินทรีย จํานวน 6 คน ดําเนินการจัดอบรมเจาหนาท่ี หลักสูตร “การ

พัฒนาเจาหนาท่ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสงเสริมเกษตรอินทรีย” (จํานวน 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน) โดยเจาหนาท่ี

เปาหมาย ประกอบดวย ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ท่ีเปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม

ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือเปนเจาหนาท่ีนักวิชาการสงเสริม

การเกษตรระดับตําบล ท่ียังไมเคยเขารับการอบรมพัฒนาความรูตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย เพื่อใหมีความรูความ

เขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาเกษตรกรและสามารถถายทอดความรู ตามมาตรฐานเกษตร

อินทรีย ใหกับเกษตรกรเขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้  

 5.2 พัฒนาเกษตรกรเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย (รายใหม) จํานวน 5 ราย  โดยสํานักงาน เกษตร

จังหวัดพังงา ดําเนินการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรเปาหมาย จํานวน 1 ครั้ง เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเกษตรกร

เห็นความสําคัญของการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย ” 

ท้ังนี้ หนวยงานผูปฏิบัติ สามารถดําเนินการถายทอดความรู โดยพิจารณารูปแบบและวิธีการใหสอดคลองกับ

สถานการณ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของแตละพื้นท่ี 

 การรายงานผล เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแลวใหหนวยงานผูปฏิบัติรายงาน

ผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในระบบ E-project กรมสงเสริมการเกษตร ทันที และจัดทําสรุป

รายงานผลเสนอหัวหนาสวนราชการทราบ ตามระเบียบตอไป 

 5.3 พัฒนาเกษตรกรเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย และศึกษาดูงาน (รายเดิม ป 2565) จํานวน 10 ราย  

โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ดําเนินการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรเปาหมาย โดยเนนหนักใหกับเกษตรกรท่ี

ผานการอบรมเมื่อ ป 2565 ซึ่งเปนเกษตรกรท่ีปลูกมะพราว จํานวน 10 ราย ในพื้นท่ี อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  
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เพื่อผลักดันใหเกษตรกรไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย และจัดการศึกษาดูงานในแหลงท่ีประสบ

ความสําเร็จ เพื่อจูงใจใหเกษตรกร สามารถผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐานเกษตรอินทรียได จํานวน 1 ครั้ง   ท้ังนี้ 

หนวยงานผูปฏิบัติสามารถดําเนินการถายทอดความรู โดยพิจารณารูปแบบและวิธีการใหสอดคลองกับสถานการณ 

ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของแตละพื้นท่ี 

 การรายงานผล  เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแลวใหหนวยงานผูปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในระบบ E-project กรมสงเสริมการเกษตรทันที  

และจัดทําสรุปรายงานผลเสนอหัวหนาสวนราชการทราบ ตามระเบียบตอไป 

 5.4 ติดตาม ใหคําปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องตน จํานวน 15 แปลง โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด

พังงา ทําการนัดหมายเกษตรกรเปาหมายครบทุกราย ซึ่งเกษตรกรเปนเปาหมายเดียวกับกิจกรรมท่ี 5.2 และ 5.3 

รวม 2 คร้ัง  ไดแก การติดตามใหคําปรึกษาแนะนําเกษตรกรตามฤดูกาลผลิตพืชในแตละชนิดอยางตอเนื่อง และ

เนนหนักในประเด็นท่ีเกษตรกรยังตองปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 

จํานวน 1 ครั้ง  และตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตนใหกับเกษตรกรเปาหมายของโครงการ จํานวน 1 ครั้ง ท้ังนี้ 

หนวยงานผูปฏิบัติ สามารถดําเนินการติดตาม ใหคําปรึกษาและประเมินแปลงเบ้ืองตน โดยพิจารณารูปแบบและ

วิธีการใหสอดคลองกับสถานการณ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของแตละพื้นท่ี 

 การรายงานผล  เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแลวใหหนวยงานผูปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในระบบ E-project กรมสงเสริมการเกษตรทันที  

พรอมท้ังจัดทําแบบสรุปผลการประเมินแปลงเบ้ืองตน และสรุปรายงานผลเสนอหัวหนาสวนราชการทราบ 

ตามระเบียบตอไป 

 5.5 สนับสนุนปจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย จํานวน 5 แปลง  โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา  

ดําเนินการจัดประชุมรับฟงความเห็นเพื่อใหทราบความตองการและความจําเปนของเกษตรกร โดยการสนับสนุน

ปจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย เชน ปุยอินทรีย สารชีวภัณฑ เมล็ดพันธุ และทอนพันธุอินทรีย เปนตน ซึ่งเกษตรกรเปน

เปาหมายเดียวกับกิจกรรมท่ี 5.2 5.3 และ 5.4 ท้ังนี้ หนวยงานผูปฏิบัติสามารถดําเนินการ        โดยพิจารณา

รูปแบบและวิธีการใหสอดคลองกับสถานการณ  ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของแตละพื้นท่ี 

 การรายงานผล  เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแลวใหหนวยงานผูปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในระบบ E-project กรมสงเสริมการเกษตรทันที พรอมท้ัง

จัดทําแบบสรุปผลการสนับสนุนปจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย และสรุปรายงานผลเสนอหัวหนาสวนราชการทราบตามระเบียบ

ตอไป 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
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7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565 ป 2566 

ต.
ค.

 6
5 

พ.
ย.

 6
5 

ธ.
ค.

 6
5 

ม.
ค.

 6
6 

ก.
พ.

 6
6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย

. 6
6 

พ.
ค.

 6
6 

มิ.
ย.

 6
6 

ก.
ค.

 6
6 

ส.
ค.

 6
6 

ก.
ย.

 6
6 

1. อบรมเจาหนาท่ีสงเสริมเกษตรอินทรีย  
 

          

2. พัฒนาเกษตรกรสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

 (รายใหม) 

 
 

          

3. พัฒนาเกษตรกรสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย  

และศึกษาดูงาน (รายเดิม ป 2565) 

    
 

       

4. ติดตาม ใหคําปรึกษา และประเมินแปลงเบ้ืองตน    
 

        

5. สนับสนุนปจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย    
 

        

6. ประเมินสถานการณ และขอมูลเกษตรอินทรีย             

 

8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

 8.1 ผลผลิต (output) 

  เกษตรกรเปาหมายไดรับการถายทอดความรูดานการผลิตและกระบวนการจัดการสินคาเกษตรอินทรียบน

พื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้ังแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา 

 8.2 ผลลัพธ (outcome) 

 เกษตรกรเปาหมาย รอยละ 50 ผานการประเมินแปลงเบ้ืองตน และเขาสูกระบวนการรับรองมาตรฐาน  

เกษตรอินทรีย 

 8.3 ตัวช้ีวัด  

  เชิงปริมาณ จํานวนเกษตรกร 15 ราย ไดรับการอบรมดานการผลิตและกระบวนการจัดการสินคาเกษตร

อินทรีย 

 เชิงคุณภาพ รอยละ 50 ของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการผานการประเมินแปลงเบ้ืองตน 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

  เกษตรกรในพื้นท่ีเปาหมายมีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชในการผลิต

เกษตรอินทรีย ใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได และเขาสูระบบมาตร ฐานเกษตรอินทรีย          

มีพื้นท่ีเกษตรอินทรียมากข้ึน สินคามีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย มีตลาดและชองทางในการจําหนาย 
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ผลผลิตมากข้ึน ทําใหเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร 

อยางสมดุลและยั่งยืน 

10. การประเมินผลโครงการ   

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ เกษตรกรเปาหมาย จํานวน 15 ราย ไดรับการอบรมดานการผลิตและกระบวนการจัดการ

สินคาเกษตรอินทรีย ประเมินผลโดยการรายงานผลการจัดอบรมเกษตรกรรายใหม และรายเดิม ป 2565  ตาม

หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย ซึ่งหนวยงานผูปฏิบัติตองจัดทําสรุปผล และ

รายงานหัวหนาสวนราชการระดับกรมทราบ ภายใน 60 วัน หลังจากเสร็จส้ินการอบรม ท้ังนี้ ไมเกินเดือนมีนาคม 

2566 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เกษตรกรเปาหมาย รอยละ 50 ผานการประเมินแปลงเบ้ืองตน ประเมินผลโดยการ

รายงานผลการประเมินแปลงเบ้ืองตน ของเกษตรกร ซึ่งหนวยงานผูปฏิบัติตองจัดทําสรุปผลและรายงานหัวหนา

สวนราชการระดับกรมทราบ ภายในเดือนมิถุนายน 2566 

11. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

 นางสาวณัฐกมล นุนแกว  

 นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

 โทรศัพท 093 575 9196   

 กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
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โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

(จังหวัดพังงา) 

 

1. ความเช่ือมโยง 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็น (3) การเกษตร 

  - แผนแมบทยอย : : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

2. หลักการและเหตุผล 

ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ เปนการดําเนินงานซึ่งเนนการ รวมกลุมของเกษตรกรรายยอย 

ในพื้นท่ี โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต โดยเนนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนําการผลิต นําไปสูการจัดการ

สินคาเกษตรสูสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน สรางเสถียรภาพของราคาสินคาเกษตรไดอยางมั่นคงในอนาคต ตาม

แผนปฏิรูปการเกษตร โดยเกษตรกรยังคงเปนเจาของพื้นท่ีและรวมกันดําเนินการบริหารจัดการการผลิต  ท้ังนี้ การ

กําหนดพื้นท่ีเปาหมายของเกษตรแปลงใหญ ดําเนินการในพื้นท่ีตางๆ เชน พื้นท่ีในเขตชลประทาน พื้นท่ีปฏิรูป

ท่ีดิน พื้นท่ีในเขตสหกรณนิคม และพื้นท่ีเกษตรท่ัวไป โดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญจะรวมกันกําหนดเปาหมาย

การผลิต การถายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกข้ันตอน จนถึงการเช่ือมโยงตลาดกับ ภาคเอกชน

แบบประชารัฐ การปรับระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ จะกอใหเกิดความรวมมือในการผลิต โดยเกษตรกรหรือ

องคกรเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีมีการดําเนินกิจกรรมท่ีใกลเคียงกันหรือติดตอกันเปนแปลงใหญทําใหเกิดขนาดเศรษฐกิจ

ท่ีใหญข้ึน (Economy of Scale)  

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งมีภารกิจในการสงเสริมและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรของเกษตรกรใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตร  และเพิ่มรายไดของเกษตรกร ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกร จัดทําโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ท่ี มีการบริหารจัดการรวมกัน ใหเกษตรกรเปน

ศูนยกลางในการดําเนินงาน ผลักดันใหเกษตรกรรวมกลุมในการผลิตเพื่อรวมกันจัดหาปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพดี 

ราคาถูก และการใชเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสม เชน เครื่องจักรกลการเกษตร ( Motor Pool) เพื่อลดตนทุน 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสินคาเกษตร ตลอดจนการจัดการดานการตลาด ชวยพัฒนาเกษตรกรใหมี

คุณภาพชีวิตดีข้ึน มีการพัฒนาเชิงพื้นท่ีตามศักยภาพ สูการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรตามความตองการตลาด 

ดวยการบูรณาการทุกภาคสวน โดยหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก เปนการเพิ่มอํานาจ

การตอรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต ตลอดโซอุปทาน  

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมทําการผลิตสินคาเกษตร ดานสินคาพืช ปศุสัตว และ

ประมง มีการบริหารจัดการรวมกัน เพื่อใหเกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับท่ีแนนอน 
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   3.2 เพื่อใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและมีผลผลิตตอหนวยเพิ่มข้ึน รวมท้ังผลผลิตมีคุณภาพ

ไดมาตรฐานภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

   3.3 พัฒนาสมาชิกแปลงใหญสูกลุมวิสาหกิจชุมชนขนาดยอม (SME) 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

4.1 เปาหมาย การดําเนินงานของกรมสงเสริมการเกษตร 

4.1.1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต แปลงใหญสินคาเกษตรดานพืช (ไมรวมนาแปลงใหญ)      

ผ้ึงและแมลงเศรษฐกิจ จํานวน 25 แปลง ประกอบดวย 

1) แปลงใหญป 2564 จํานวน 7 แปลง 

2) แปลงใหญป 2565 จํานวน 6 แปลง 

3) แปลงใหญป 2566 จํานวน 12 แปลง 

4.1.2 สงเสริมการบริหารจัดการแปลงใหญในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

โดยแตละประเภท มีความหมาย ดังนี้ 

แปลงใหญ ป 2564 และ 2565 หมายถึง 

- แปลงใหญท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคล่ือนงานดานการเกษตรระดับจังหวัด 

(SC) และมีขอมูลในระบบ Co-farm.doae.go.th ณ วันท่ี 10 กันยายน 2564  

แปลงใหญ ป 2566 หมายถึง  

- แปลงท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดสํารวจวามีศักยภาพในการดําเนินการแบบแปลงใหญ  

พรอมดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินการในรูปแบบแปลงใหญในปงบประมาณ 256 6 (รับรอง

ไดภายใน 31 ธันวาคม 2565)  

เง่ือนไขในการเขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ มีดังนี้ 

1) เกษตรกรสมัครใจรวมกลุม เขารวมดําเนินการ โดยเปนการรวมแปลงผลิตสินคาชนิดเดียวกัน 

แปลงไมจําเปนตองอยูติดกันเปนผืนเดียว แตควรอยูภายในชุมชนท่ีใกลเคียงกัน  

2) ขนาดพื้นท่ีและจํานวนเกษตรกร จําแนกเปน 3 ประเภทสินคา ดังนี้ 

ขาว พืชไร ปาลมน้ํามัน และยางพารา มีพื้นท่ีรวมกันไมนอยกวา 300 ไร และเกษตรกรสมัครใจ

เขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย 

ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ สมุนไพร หรือพืชอื่นๆ  มีพื้นท่ีรวมกันไมนอยกวา 300 ไร หรือ 

เกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย 

 ประมง ปศุสัตว ผ้ึงและแมลงเศรษฐกิจ มีพื้นท่ีรวมกันไมนอยกวา 300 ไร  หรือเกษตรกรสมัครใจ

เขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย 

   - โค ๑ ตัว    เทากับ ๐.๖๕ หนวย  

   - กระบือ 1 ตัว   เทากับ ๐.๗๐ หนวย  

   - แพะ แกะ ๑ ตัว  เทากับ ๐.๑๐ หนวย   
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   - สัตวปก ๑ ตัว   เทากับ ๐.๐๑ หนวย  

   - ผ้ึงพันธุ/ผ้ึงโพรง/ชันโรง 1 รัง  เทากับ 0.6 หนวย 

   - จ้ิงหรีด 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 ดังนี้ 

5.1.1.1 การประชาสัมพันธ ช้ีแจงเกษตรกรใหเห็นถึงประโยชน ความสําคัญและวิธีการ

ดําเนินงานของโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

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 2564 รวมกับทีมงานผูจัดการและเกษตรกรสมาชิก 

- ทบทวนบัญชีรายช่ือและขอมูลพื้นฐานของสมาชิกใหเปนปจจุบัน  

- ประเมินผล และจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุม/ สมาชิกในปท่ีผานมา  

ในประเด็นตางๆ ไดแก ผลผลิตท่ีได ตนทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด  

- ปรับปรุงขอมูลในระบบ  

2) แปลงใหญ ป 2565 รวมกับทีมงานผูจัดการและเกษตรกรสมาชิก   

- ทบทวนบัญชีรายช่ือและขอมูลพื้นฐานของสมาชิกใหเปนปจจุบัน  

- ประเมินผล และจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุม/ สมาชิกในปท่ีผานมา  

ในประเด็นตางๆ ไดแก ผลผลิตท่ีได ตนทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด  

- ปรับปรุงขอมูลในระบบ   

3) แปลงใหญป 2566 

- จัดทําบัญชีรายช่ือสมาชิก รวบรวมขอมูลพื้นฐานของสมาชิกท่ีสมัครใจเขารวม

โครงการใหครบถวนตามเงื่อนไขในการดําเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ 

- เปดแปลงและบันทึกขอมูลสมาชิกในระบบใหครบถวน เมื่อผานการรับรองจาก

คณะกรรมการขับเคล่ือนงานดานการเกษตรระดับจังหวัด (SC) แลว 
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หมายเหตุ  

1) การจัดทําขอมูลพื้นฐานของสมาชิก ใหใชขอมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ขอมูลการผลิต

การตลาดของเกษตรกร และขอมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ผานกระบวนการจัดเวทีวิเคราะหและวางแผนรวมกันของ

สมาชิก โดยใชเครื่องมือ  Individual Farm Production Plan : IFPP ในการวิเคราะหและวางแผนการผลิต 

ผลิตรายบุคคล  และแผนบริหารจัดการกลุม ในการลดตนทุน และยกระดับรายได และนําไปเปนขอมูลพื้นฐานตาม

แบบจัดเก็บขอมูลพื้นฐานรายบุคคลสมาชิกแปลงใหญ เพื่อบันทึกไวในระบบ Co-farm.doae.go.th  

ใหสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจากการเขารวมโครงการตอไป  

2) การบันทึกขอมูล : บันทึกขอมูลในระบบออนไลน Co-farm.doae.go.th 

3) การรายงานผลการรับรองและข้ึนทะเบียนเปนแปลงใหญ ตลอดจนการแกไขปรับปรุงขอมูล

ในฐานขอมูลโครงการสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ใหผูรับผิดชอบในระดับจังหวัดดําเนินการผานระบบ 

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

ดําเนินงานโครงการ 

4) แปลงใหญท่ีมีระบบการปลูกพืชหลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกัน หรือสลับการใชพื้นท่ีในการปลูก

พืชตามฤดูกาล เชน แปลงใหญขาว ท่ีมีการปลูกพืชหลังนา ใหทําการปรับปรุงขอมูลในระบบ ต้ังแตการแกไขช่ือ

แปลงโดยเพิ่มเติมช่ือสินคาท่ีปลูก เชน แปลงใหญขาว/ถ่ัวลิสง  และปรับปรุงขอมูลในแผนการผลิตรายบุคคลดวย 

5) ปรับปรุงการต้ังช่ือแปลง ใหเปนแบบแผนเดียวกันเพื่อใหสะดวกตอการจัดหมวดหมู รายงาน 

และสืบคนขอมูล ดังนี้  “ แปลงใหญ .....(ช่ือสินคา) .... ตําบล............อําเภอ.............จังหวัด.............”    

5.1.2 การพัฒนาแปลง ยึดหลักการดําเนินการแบบบูรณาการท่ีสําคัญ คือ 

 ใหมีการบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

และสอดคลองกับระบบสงเสริมการเกษตร (T&V System) 

 สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดการใหมีการบูรณาการทีมงานในทุกกลุม เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ 

   โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้   

5.1.2.1 แปลงใหญ ป 2564 แปลงปท่ี 3 (7 แปลง)  

1) การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงจัดทําแผนธุรกิจปรับปรุงขอมูลพื้นฐานแปลงใหญ 

ติดตาม และประเมินผลและจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุมในประเด็นตางๆ  ไดแก ผลผลิตท่ีได ตนทุน

การผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด ดวยการจัดเวทีเพื่อทบทวนและปรับปรุงเปาหมายการพัฒนาของกลุม

อยางตอเนื่อง และนําขอมูลมาบันทึกในระบบ Co-farm.doae.go.th โดยใชขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP) 

ประกอบการวิเคราะห เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต  

การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ 

2) การบริหารจัดการถายทอดความรูใหเกษตรกรและบริหารจัดการ (เนนการพัฒนา

คุณภาพ การเช่ือมโยงการตลาด และการบริหารจัดการกลุม) เปนการสนับสนุนการรวมกลุม มีการบริหารจัดการ 
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รวมกัน รวมกันผลิต และรวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับท่ีแนนอน โดยใชแนวทางการพัฒนา Smart Group          

ของกรมสงเสริมการเกษตร สําหรับการถายทอดความรูใหกับเกษตรกรสามารถจัดไดหลายรูปแบบเชน การจัดเวที

การถายทอดความรู การศึกษาดูงาน การพบปะแลกเปล่ียนระหวางกลุม เปนตน โดยอาจบูรณาการกับกิจกรรม

ตางๆ จากหนวยงานภายในกรมสงเสริมการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินและปุย การจัดอาชีพ

เสริม เปนตน รวมท้ังกิจกรรมท่ีไดรับสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก (หนวยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

หรือกระทรวงอื่น  ๆและภาคเอกชน) ท้ังนี้ ตองมีการบูรณาการจัดทําหลักสูตรการจัดทําแผนธุรกิจ เพื่อเตรียมความ

พรอมใหกับกลุมใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน หรือสินเช่ือตางๆ ได 

โดยกิจกรรมท่ี 1 และ 2) สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงาน แปลงละ 8,00 บาท 

ท้ังนี้ การบริหารจัดการถายทอดความรูใหเกษตรกรสามารถปรับวิธีการใหเหมาะสมกับสถานการณของแตละพื้นท่ี 

และสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร 

3) เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร/สนับสนุนปจจัย/วัสดุอุปกรณการเรียนรู 

                สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร เปนการสนับสนุน

วัสดุ เพื่อประกอบการใหความรูดานการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร เชน การแปรรูป การเพิ่มมูลคา 

การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การเพิ่มชองทางการจําหนายผานระบบสารสนเทศ เปนตน โดยดําเนินการตามความ

ตองการของกลุม 

5.1.2.2 แปลงใหญ ป 2565 แปลงปท่ี 2 (6 แปลง)  

ดําเนินการในแนวทางเดียวกันกับแปลงป 2564 โดยกิจกรรมท่ีไดรับการสนับสนุน

ประกอบดวย  

1) การวิเคราะหจัดทําแผนและปรับปรุงขอมูล  

2)การถายทอดความรูใหเกษตรกร (เนนพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิต การบริหารจัดการกลุม การเช่ือมโยงการตลาด)  

โดยกิจกรรมท่ี 1 และ 2) สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงาน แปลงละ 8,00 บาท 

ท้ังนี้ การบริหารจัดการถายทอดความรูใหเกษตรกรสามารถปรับวิธีการใหเหมาะสมกับสถานการณของแตละพื้นท่ี 

และสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร 

3) เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร/สนับสนุนปจจัย/วัสดุอุปกรณการเรียนรู   

5.1.2.3 แปลงใหญ ป 2566 แปลงปท่ี 1 (12 แปลง) 

1) การเตรียมการ 

(1) รับรองแปลงผาน SC (รับรองภายใน 31 ธันวาคม 2565) 

(2) จัดเวทีวิเคราะห จัดทําแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุมตามการบริหาร

จัดการรูปแบบแปลงใหญใน 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน GAP การตลาด และการบริหารจัดการ พรอมท้ังติดตามและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานแปลงใหญ 

มาบันทึกในระบบ co-farm.doae.go.th และประเมินผลจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุมในประเด็นตางๆ 

ไดแก ผลผลิตท่ีได ตนทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด  
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2) การถายทอดความรูใหกับเกษตรกรและบริหารจัดการ (เนนดานการลดตนทุน-    

การเพิ่มผลผลิต พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู Smart Farmer และความเขมแข็งของกลุมเกษตรกร/องคกร/

วิสาหกิจชุมชน การตลาดและเช่ือมโยง) 

(1) ถายทอดความรูใหเกษตรกรดานการลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สําหรับการถายทอดความรูใหกับเกษตรกรสามารถจัดไดหลายรูปแบบ เชน การจัดเวทีการถายทอดความรู 

การศึกษาดูงาน การพบปะแลกเปล่ียนระหวางกลุม เปนตน 

(2) การสนับสนุนการรวมกลุม มีการบริหารจัดการรวมกัน รวมกันผลิต และรวมกัน

จําหนายโดยมีตลาดรองรับท่ีแนนอน โดยใชแนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมสงเสริมการเกษตร 

(3) สงเสริมและถายทอดความรูใหเกษตรกรดานการตลาดและเช่ือมโยงการตลาด 

โดยกิจกรรมท่ี 1 และ 2) สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงาน แปลงละ     8,000

บาท ท้ังนี้ การบริหารจัดการถายทอดความรูใหเกษตรกรสามารถปรับวิธีการใหเหมาะสมกับสถานการณของแตละ

พื้นท่ี และสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร 

3) สงเสริมการจัดทําแปลงเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

           จัดทําแปลงเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเปนการทดสอบหรือสาธิต

เทคโนโลยีในประเด็นท่ีเกษตรกรตองการทราบหรือเทคโนโลยีท่ีตองการชักชวนใหเกษตรกรพัฒนา ภายใตความ

เห็นชอบของสมาชิกและบูรณาการกับหนวยงานวิชาการในพื้นท่ี (กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน 

มหาวิทยาลัย เปนตน) โดยดําเนินการตามความตองการของกลุม  

5.2 การบริหารจัดการโครงการ 

5.2.1 การประชุมเช่ือมโยงการดําเนินงานคณะกรรมการเครือขาย 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 2565 ป 2566 

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 2564 แปลงปที่ 3 (7 แปลง)             

        1) การวิเคราะห/จัดทําแผนแ/ปรับปรุงขอมูล 
 

           

        2) การถายทอดความรูใหเกษตรกรเนนการบริหาร

จัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด 

 

           

        3) เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร    
 

        

   1.2 แปลงใหญ ป 2565 แปลงปที่ 2 (6 แปลง)             

        1) การวิเคราะหจัดทําแผนและปรับปรุงขอมูล 
 

           

        2) การถายทอดความรูใหเกษตรกร เนนพัฒนาการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยง

การตลาด 

 

           

        3) เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร/สนับสนุนปจจัย/วัสดุ

อุปกรณการเรียนรู 

   
 

        

   1.3 แปลงใหญ ป 2566 แปลงปที่ 1 (12 แปลง)             

         1. การเตรียมการ และการวิเคราะหจัดทําแผนและ

จัดเก็บขอมูล 

 

           

        2. การถายทอดความรูใหเกษตรกรเนนดานการลด

ตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของ

เกษตรกรสู Smart Farmer และความเขมแข็งของกลุม

เกษตรกร/องคกร/วิสาหกิจชุมชน การตลาดและเชื่อมโยง 

 

           

        3. สงเสริมการจัดทําแปลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิต 

   
 

        

2. การบริหารจัดการโครงการ             

- จัดประชุมเชื่อมโยงการดําเนินงานคณะกรรมการ

เครือขาย ศพก. และแปลงใหญ 

 

  
 

  
 

  
 

  

- การติดตามประเมินผลโครงการ 
 

           

**หมายเหตุ อําเภอเมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมเสร็จแลวใหรายงานผล ใหจังหวัดทราบ (ไฟลพรอมภาพประกอบ) เพ่ือสรุปผลการ

ดําเนินงานตอไป 
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7. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

  ผลผลิต (output) 

พื้นท่ีการเกษตรไดรับการพัฒนาสูระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญไมนอยกวา 25 แปลง 

ผลลัพธ (outcome) 

เกษตรกรในพื้นท่ีแปลงใหญมีการรวมกลุมผลิตสินคาเกษตรตามแนวทางระบบสงเสริมเกษตรแปลงใหญ 

โดยมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานท่ีเนนการลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต มีตลาดรองรับ ภายใตการ

บริหารจัดการท่ีดี สามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันสินคาเกษตรและสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร 

 ตัวช้ีวัด  

 เชิงปริมาณ  

 พื้นท่ีการเกษตรไดรับการพัฒนาสูระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญไมนอยกวา 25 แปลง 

 เชิงคุณภาพ  

 เกษตรกรท่ีเปนสมาชิกแปลงใหญรอยละ 60 มีการลดตนทุนการผลิต และผลผลิตสินคาเกษตรเพิ่มข้ึน 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 เกษตรกรไดรับการสนับสนุนใหมีการรวมกลุมทําการผลิตสินคาเกษตร ดานสินคาพืช ปศุสัตว และ

ประมง มีการบริหารจัดการรวมกัน เพื่อใหเกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับท่ีแนนอน 

  8.2 เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและมีผลผลิตตอหนวยเพิ่มข้ึน รวมท้ังผลผลิตมีคุณภาพได

มาตรฐานภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

9. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

 กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 

 1. นางสาววิไลวรรณ สีนา 

     ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 

 เบอรโทรศัพท : 0 764 81466 

2. นางสาวอรอุมา ศุภศรี 

 ผูรับผิดชอบงานแปลงใหญปาลมน้ํามัน  

     ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

              เบอรโทรศัพท : 086 944 5499 

3. นายภักดี  ทิพยไกรลาศ  

 ผูรับผิดชอบงานแปลงใหญไมผล  

     ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

 เบอรโทรศัพท : 096 695 5573 
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4. นางสาวพิไลลักษณ  นนทวัฒน 

 ผูรับผิดชอบงานแปลงใหญผัก  

     ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

              เบอรโทรศัพท : 096 223 2823 

           5. นายนพดล  ภักดี 

 ผูรับผิดชอบงานแปลงใหญท้ังระบบ แปลงใหญยางพารา และมะพราว  

     ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

              เบอรโทรศัพท : 065 349 6822 

กลุมอารักขาพืช 

           1. นางสาวกัณฑาภรณ  ฤทธิ์ชู 

 ผูรับผิดชอบ แปลงใหญผ้ึงโพรงและแมลงเศรษฐกิจ 

 ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

               เบอรโทรศัพท : 085 572 0666 

หมายเหตุ : คาใชจายทุกรายการสามารถถัวจายได 
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คูมือโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร “ปาลมน้ํามัน” 

1. ความสอดคลอง 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็น ประเด็นท่ี 3 การเกษตร  

  - แผนแมบทยอย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร  

2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ ไดมีมติเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตรการปฏิรูป 

ปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมท้ังระบบ เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2563 โดยไดกําหนดวิสัยทัศน ในการพัฒนา 

คือ “ พัฒนาปาลมน้ํามัน น้ํามันปาลม ไปสูอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล เพื่อการแขงขันในการดําเนินธุรกิจ 

ในอาเซียน” มีกรอบระยะเวลาเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะส้ัน ต้ังแตป 2561 – 2565 ระยะกลาง ต้ังแตป 2566 – 

2570 และระยะยาว ต้ังแตป 2571 – 2580 รวมระยะเวลาการปฏิรูป 20 ป ดําเนินการใน 6 ดาน ประกอบดวย (1) 

ดานการผลิต (2) ดานนวัตกรรม (3) ดานมาตรฐานปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม 

(4) ดานพลังงาน (5) ดานการตลาด (6) ดานการบริหารจัดการ พรอมท้ังกําหนดเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตปาลม

น้ํามัน เพื่อตอบสนองความตองการภายในประเทศ อุปโภค บริโภค พลังงานทดแทน และการสงออก 

ยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมท้ังระบบ ดานการผลิตดําเนินงานในกิจกรรมตาง  ๆ

ไดแก เพิ่มเปอรเซ็นตน้ํามันของผลปาลม เพิ่มผลผลิตตอไร ลดตนทุนการผลิต และเพิ่มรายไดเสริมใหเกษตรกร 

ดังนั้น จึงจําเปนท่ีเกษตรกรตองมีการปรับตัวใหสามารถผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของ

ประเทศ และแขงขันไดภายใตกรอบการคาเสรี กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ในกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผนปฏิรูปดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ปาลม

น้ํามัน) โดยถายทอดความรูใหเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตตอไร ควบคูไปกับการรวมกลุมเพื่อผลิตปาลมน้ํามันท่ีมี

คุณภาพตามมาตรฐานสินคาเกษตร ใหตรงกับตลาดซื้อขายผลผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพ เพื่อใหสอดคลองตาม

ยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมท้ังระบบ   

 

 

 

 

แบบฟอรม 1 
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3. วัตถุประสงค 

3.1 ถายทอดความรูท่ีถูกตองและเหมาะสม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามันใหแก

เกษตรกร รวมท้ังสนับสนุนใหเกษตรกรนําความรูไปปฏิบัติ 

3.2 เพื่อพัฒนาเกษตรกรใหมีการรวมกลุมเปนกลุมเกษตรกรผูผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพดี 

3.3 เพื่อเตรียมความพรอมและสรางศักยภาพของกลุมเกษตรกรเขารวมโครงการสงเสริมระบบ

เกษตรกรแบบแปลงใหญในอนาคต 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

 เปาหมาย เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน จํานวน 40 ราย 

พื้นท่ีดําเนินการ  พ้ืนท่ีเหมาะสมการปลูกปาลมนํ้ามัน ไดแก พื้นท่ี อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

5.1 ถายทอดความรูใหกับเกษตรกร 

5.1.1 ถายทอดเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามันในเขตพื้นท่ี

เหมาะสม โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตปาลมน้ํามัน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การผลิตปาลมน้ํามันอยางยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ควบคูไปกับการจัดทําแปลง

ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน ท้ังนี้ ควรคัดเลือก/รับสมัครเกษตรกรผูสนใจท่ีมีพื้นท่ี 

ในบริเวณใกลเคียงกัน เพื่อใหสามารถรวมกลุมในการทํากิจกรรมรวมกันตลอดการจัดทําโครงการ  โครงการ 

จํานวน 1 ครั้ง 40 ราย งบประมาณ 8,000 บาท 

5.1.3 จัดทําแปลงถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน เพื่อเปนแปลงเรียนรูรวมกันของ

สมาชิกกลุม โดยเนนเรื่อง การใหน้ํา การวิเคราะหดิน-ใบปาลมน้ํามัน (รายละเอียดตามภาคผนวก 1 และ 2) การใส

ปุยตามคาวิเคราะห การเก็บเกี่ยวตามมาตรฐานทะลายปาลม การผลิตปาลมน้ํามันอยางยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล 

โดยสนับสนุนคาปจจัยการผลิต โดยมีเงื่อนไข คือ 1) ดําเนินการในรูปแบบกลุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันคุณภาพดี 

2) จัดทําขอมูลเกษตรกร ขอมูลพื้นฐานของแปลง และพิกัดแปลง 3) เกษตรกรเจาของแปลงและเกษตรกรท่ีเขา

อบรมทุกรายตองจดบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติในแปลงเพื่อเปนขอมูลในการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 

(รายละเอียดตามภาคผนวก 3) จํานวน 1 แปลง งบประมาณ 20,000 บาท 

5.2 สงเสริมกลุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันคุณภาพดี และเช่ือมโยงเครือขายการซ้ือขายผลผลิต

ปาลมน้ํามันคุณภาพ โดยการสนับสนุนใหมีการจัดการผานกระบวนการกลุมในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน และ

รวมกลุมเปนเครือขาย  

5.2.1 จัดกระบวนการสงเสริมและพัฒนากลุม จํานวน 2 ครั้ง โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด 

สํานักงานเกษตรอําเภอ จัดอบรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูในเรื่องการบริหารจัดการกลุมใหมีประสิทธิภาพตาม

กระบวนการมาตรฐานการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน หรือมาตรฐานอื่น ๆ มุงเนนใหกลุมมีการกําหนดขอตกลง 
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รวมกัน มีการควบคุมมาตรฐานการผลิตและการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามมาตรฐานทะลายปาลม รวมท้ังติดตาม

ควบคุมคุณภาพผลผลิตอยางตอเนื่อง และประสานเช่ือมโยงเครือขายการซื้อขายผลผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพกับ

ลานเท หรือโรงงานสกัดน้ํามันปาลมท่ีเกษตรกรนําผลผลิตไปจําหนาย ท้ังนี้ ควรเปนเกษตรกร 

ท่ีดําเนินการในกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน กลุมละไมนอยกวา 40 ราย จํานวน 2 

คร้ัง งบประมาณ 16,000 บาท 

5.2.2 วัสดุอุปกรณในการบริหารจัดการกลุม เชน สมุดทะเบียน – แฟมเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลแปลง

ของสมาชิก / สมุดจดบันทึกประจําแปลง/ คูมือบริหารจัดการกลุม ขอตกลง – ระเบียบกลุม เพื่อใหสมาชิกถือปฏิบัติ

รวมกัน ฯลฯ งบประมาณ 2,000 บาท 

5.3 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน การจัดทําแปลงเรียนรู และการบริหารจัดการกลุม โดยสํานักงาน

เกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565 ป 2566 

ต.
ค.

 6
5 

พ.
ย.

 6
5 

ธ.
ค.

 6
5 

ม.
ค.

 6
6 

ก.
พ.

 6
6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย

. 6
6 

พ.
ค.

 6
6 

มิ.
ย.

 6
6 

ก.
ค.

 6
6 

ส.
ค.

 6
6 

ก.
ย.

 6
6 

1. กิจกรรม ถายทอดความรูใหกับเกษตรกร  

   1) อบรมถายทอดเทคโนโลยี 

   2) แปลงเรียนรูการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต/การปรับเปลี่ยน 

การผลิตปาลมนํ้ามัน 

             

2. กิจกรรม สงเสริมกลุมเกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามันคุณภาพดีและ

เชื่อมโยงเครือขายการซ้ือขายผลผลิตปาลมนํ้ามันคุณภาพ  

    1) จัดกระบวนการสงเสริมกลุมเกษตรกร 

    2) วัสดุอุปกรณในการจัดการกลุม             

3. กิจกรรม บริหารจัดการ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 

            

 

 

 

คร้ัง 1 คร้ัง 2 
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8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

 8.1 ผลผลิต (output) 

       1. เกษตรกร 40 ราย ไดรับการถายทอดความรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นท่ีเหมาะสม และ

การปรับปรุงปรับเปล่ียนการผลิตปาลมน้ํามันในพื้นท่ีไมเหมาะสม 

       2. กลุมเกษตรกร 1 กลุม ไดรับการสงเสริมกลุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันคุณภาพดี 

 8.2 ผลลัพธ (outcome) 

     1. เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสามารถนําความรูไปใชใหเกิด

ประโยชนในแปลงของตนเอง ไมนอยกวา รอยละ 60 

     2. กลุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันคุณภาพดีเก็บเกี่ยวผลผลิตปาลมน้ํามันท่ีเปอรเซ็นตน้ํามัน 

 ไมตํ่ากวา 18 เปอรเซ็นต 

 8.3 ตัวช้ีวัด 

       เชิงปริมาณ  

1) เกษตรกร 40 ราย ไดรับการถายทอดความรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นท่ีเหมาะสม  

และการปรับปรุงปรับเปล่ียนการผลิตปาลมน้ํามันในพื้นท่ีไมเหมาะสม 

2) กลุมเกษตรกร 1 กลุม ไดรับการสงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันคุณภาพดี 

      เชิงคุณภาพ การผลิตสินคาเกษตรมีประสิทธิภาพและมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึนไมนอยกวา รอยละ 3 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เกษตรกรไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถในการผลิต การจัดการสวนปาลมน้ํามัน อยางมปีระสิทธิภาพ 

ยกระดับผลผลิตตอไรและลดตนทุนการผลิต พรอมพัฒนาเปนกลุมเกษตรกรผูผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพดี 

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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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (มะพราว) 

(จังหวัดพังงา)  

 

1. ความเช่ือมโยง 

1.1 ยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น : การเกษตร 

แผนแมบทยอย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

 

2. หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรของเกษตรกรท่ีสําคัญคือ ปริมาณผลผลิตตํ่า       มี

คุณภาพไมสม่ําเสมอ ผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพไมเพียงพอกับความตองการของตลาด และตนทุนการผลิตมีแนวโนม

สูงข้ึนเรื่อย ๆ เนื่องจากเกษตรกรใชเทคโนโลยีไมเต็มท่ี ไมใชพันธุดี ใชปจจัยการผลิตยังไมไดประสิทธิภาพ (ใชไม

ถูกตองท้ังชนิดและปริมาณ ใชไมถูกตองตามศักยภาพของพื้นท่ี ใชมากเกินความจําเปน ) รวมท้ังการจัดการหลัง

การเก็บเกี่ยวไมไดคุณภาพ สภาพแวดลอมถูกทําลายจากการปลอยของเสียลงสูระบบนิเวศน ปญหาสุขภาพ

เกษตรกรผูผลิต และสินคาเกษตรไมปลอดภัย เปนตน ประกอบกับราคาปจจัยการผลิตสูงข้ึนตลอด สภาพแวดลอม

มีการเปล่ียนแปลง ทําใหเกษตรกรลองผิดลองถูกหาวิธีการตางๆ มาใชในการผลิตใหไดผลผลิตท่ีไมนอยกวาเดิม ซึ่ง

ในปจจุบันนี้หนวยงานวิจัยตางๆ ไดมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีสามารถทําใหเกษตรกรลดตนทุนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตสินคาเกษตรได  

ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีตองจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร โดยสงเสริมเกษตรกร

รายยอยใหมีการรวมกลุมและรวมพื้นท่ีการผลิตในรูปแบบพื้นท่ีขนาดใหญเพียงพอเพื่อใหเกษตรสามารถวาง

แผนการผลิต รวมกันบริหารจัดการการใชปจจัยการผลิตตางๆ จัดการผลผลิต สรางกระบวนการเรียนรูให

เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตสินคาเกษตรท่ีปลอดภัย มีคุณภาพและไดมาตรฐานและเช่ือมโยงกับตลาดได 

โดยมีการบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ซึ่งทําใหเกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมท้ังลด

ตนทุนการผลิตสินคาเกษตร และพัฒนาสูระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญตอไป  

3.วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร โดยสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยมีความ

เขมแข็ง สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาด รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 3 .2 เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด 

 3.3 เพื่อพัฒนาเกษตรกรรายยอยสูระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 
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4. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

4.1 ชนิดสินคา 2 กลุม ดังนี้ 

4.1.1 กลุมพืชเศรษฐกิจ ไดแก มันสําปะหลัง ขาวโพดเล้ียงสัตว สับปะรด และปาลมน้ํามัน 

4.1.2 กลุมพืชทางเลือก ไดแก ไมยืนตน (ไผและหวาย พืชเค้ียวมัน กาแฟ มะพราว จากและปาลม

สาคู) พืชตระกูลถ่ัว ออย พืชผัก และไมดอกไมประดับ  

4.2 เกษตรกรเปาหมาย 65 ราย  

4.3 พื้นท่ีดําเนินการ  จังหวัดพังงา 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 5.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน  

 5.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราวเพื่อความยั่งยืน  

6. ระยะเวลาดําเนินงาน  1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน       

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565  ป 2566 

ต.
ค.

 6
5 

พ.
ย.

 6
5 

ธ.
ค.

 6
5 

ม.
ค.

 6
6 

ก.
พ.

 6
6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย

. 6
6 

พ.
ค.

 6
6 

มิ.
ย.

 6
6 

ก.
ค.

 6
6 

ส.
ค.

 6
6 

ก.
ย.

 6
6 

1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน             

2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราวเพื่อ

ความยั่งยืน 
            

 

8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

 8.1 ผลผลิต (Output)  สินคามีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอกับความตองการของตลาด 

 8.2 ผลลัพธ (Outcome) 

   เกษตรกรรอยละ 80  สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให

ไดมาตรฐาน และสอดคลองกับความตองการของตลาด 

 8.3 ตัวช้ีวัด  

   - เชิงปริมาณ จํานวนเกษตรกร 65 ราย ไดรับการอบรมถายทอดความรู ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร  

   - เชิงคุณภาพ   รอยละ 80 ของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสามารถผลิตสินคาเกษตรใหมีมูลคาเพิ่มข้ึน

ไมนอยกวารอยละ 3  
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
9.1 เกษตรกรรายยอยไดรับการสงเสริมและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

มีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาด รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 9.2 เกษตรกรรายยอยไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานตรงตาม 

ความตองการของตลาด 

 9.3 เกษตรกรรายยอยไดรับการพัฒนาสูระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

10. การประเมินผลโครงการฯ  
 10.1 วิธีการประเมินผล  

  1) ระบบ e-project 

  2) ระบบ RBM 

 10.2 ระยะเวลาการติดตามประเมินผล  

   เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 

11. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

 สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต โทรศัพท/โทรสาร 0 7648 1466 

  1. ช่ือ นางสาววิไลวรรณ  สีนา 

ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 

โทรศัพท 0-7648-1466 

  2. ช่ือ นางสาวอรอุมา  ศุภศรี 

      ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

โทรศัพท 086 944 5499 

รับผิดชอบงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน 

 3. ช่ือ นายนพดล  ภักดี 

     ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 โทรศัพท 065 349 6822 

 รับผิดชอบงานสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราวเพื่อความยั่งยืน  

 
---------------------------------------------------------------------------------- 
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โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน 

กิจกรรมสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน 

(จังหวัดพังงา) 

 

1. ความเช่ือมโยง  

      1.1 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ประเด็นท่ี 3 การเกษตร 

  แผนแมบทยอย : เกษตรอัตลักษณพื้นถ่ิน 

 

2. หลักการเหตุผล 

  เปนท่ีทราบกันดีวาสินคาเกษตรในกลุมไมผลซึ่งเปนพืชสวนท่ีสรางมูลคาใหประเทศไทยไดมาก โดยผลไมใน

กลุมเศรษฐกิจหลักท่ีมีการสงออกมากท่ีสุด คือ ทุเรียน (คิดเปนรอยละ 46.06) รองลงมาไดแก ลําไย (คิดเปนรอยละ 

37.49) มังคุด (คิดเปนรอยละ 9.50) มะมวง (คิดเปนรอยละ 5.27) เงาะ (คิดเปนรอยละ 0.72) ล้ินจ่ี (คิดเปนรอยละ 

0.45) และลองกอง (คิดเปนรอยละ 0.06) ในขณะท่ีผลไมพื้นถ่ินซึ่งเปนผลไมในกลุมรองก็มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

และไดรับความนิยมสูงไมแพกัน ซึ่งจะเห็นไดจากมูลคาการซื้อขายในประเทศสูง มีตลาดเฉพาะ กรมสงเสริม

การเกษตรจึงไดสงเสริมใหนักวิชาการและเกษตรกรคัดเลือกพืชในพื้นท่ีข้ึนมาเปนผลไมอัตลักษณ เพื่อพัฒนาความรู

ท้ังดานการผลิต การตลาด และสงเสริมใหเปนผลไมอัตลักษณประจําถ่ินต้ังแต ป 2562 เชน สมโอปากพนัง อําเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สละปาบอน อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง ทุเรียนชะนีเกาะชาง อําเภอเกาะชาง 

จังหวัดตราด มะมวงแปดริ้ว อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนตน ซึ่งจัดเปนสินคาสรางช่ือและมีมูลคาทาง

เศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย มีความพยายามจากทุกภาคสวนในการรวมกันพัฒนาไมผลในทุกมิติ เพื่อสอดรับ

กับกระแสสังคมยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหเกษตรกรผูปลูกไมผลบางคน หรือบางกลุม

มีความพยายามท่ีจะคนหาวิธีการหรือรูปแบบตางๆ ท่ีจะนํามาใช เนนใหมีการพัฒนาดานตางๆ โดยการสนับสนุนใหมี

การทํางานวิจัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ท่ีกําลังจะตอบโจทยการทําเกษตรเชิงรุกมากข้ึน ซึ่งสามารถนํา

งานวิจัยตางๆ ดังกลาวมาประยุกตใชกับการพัฒนาคุณภาพสินคาไมผลอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีกําลังจะเขา

สูกระบวนการพัฒนาตอไปได นอกจากจะมีศักยภาพการผลิตและการตลาดท่ีสูงแลว ก็ยังมีความสัมพันธในดานการ

เจริญเติบโต การใชประโยชน ตลอดจนกระแสความนิยมของผูบริโภค ไมวาจะเปนการจัดแสดงสินคาเพื่อสงเสริมการ

จําหนายของกลุมเกษตร ตลอดจนการเผยแพรความรูในงานพืชสวนก็มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

 ในปงบประมาณ 2566 กรมสงเสริมการเกษตรตระหนักถึงความสําคัญมุงเนนการพัฒนา การเกษตร 

เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีอัตลักษณเฉพาะถ่ิน ซึ่งมีเรื่องราวแหลงกําเนิดสินคา (story)  

ท่ีทําใหสินคามีความแตกตางจากสินคาท่ีผลิตจากแหลงอื่นๆ มีความโดดเดน มีศักยภาพ และมีคุณคาทางเศรษฐกิจ 

สามารถสรางมูลคาและนําไปสงเสริมใหเกษตรกร เพื่อสรางอาชีพและรายได โดยสงเสริมใหเกษตรกรใชเทคโนโลยีและ

ภูมิปญญาทองถ่ินในการพัฒนาการผลิต และเพิ่มมูลคาผลผลิต ตลอดจนการแปรรูป เปนผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย  
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สามารถพัฒนายกระดับเพื่อเขาสูการรับรองมาตรฐานส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร (GI : Geographical Indications) ตอไป 

โดยกําหนดขอบเขตการดําเนินงานออกมาใน 2 ลักษณะ คือ            

  (1) เปนการทํางานในภาพรวม มุงเนนใหนักวิชาการ และเกษตรกร ไดศึกษาเรียนรู สังเกต สํารวจขอมูลใน

พื้นท่ีรวมกันอยางเปนระบบ เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนสินคาอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน ครอบคลุมทุก

ภูมิภาคท่ีเปนแหลงผลิตสําคัญของไมผล ไดแก ภาคตะวันออก (9 จังหวัด) ภาคเหนือ (17 จังหวัด) และภาคใต (14 

จังหวัด) รวม 40 จังหวัด  

  (2) เปนการทํางานแบบเฉพาะเจาะจง มุงเนนใหนักวิชาการ และเกษตรกรไดรวมกันปฏิบัติงานใหเปน

รูปธรรมท่ีชัดเจน โดยสวนกลางไดพิจารณาคัดกรองพื้นท่ีดําเนินการไวเรียบรอยแลว เพื่อจะไดดําเนินการสงเสริม

สินคาเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ินไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งพื้นท่ีดังกลาวลวนเปนพื้นท่ีท่ีมีฐานการผลิต

พืชอัตลักษณ ท้ังนี้ เพื่อใหเปนตนแบบการขยายผลในอนาคตตอไป 

 

3. วัตถุประสงค 

     3.1 เพื่อสรางอาชีพและรายไดจากสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ินแกเกษตรกร/กลุมเกษตรกร 

     3.2 เพื่อสงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ินและพัฒนาชองทางการตลาด 

     3.3 เพื่อพัฒนาความรูและเพิ่มศักยภาพกระบวนการทํางานในพื้นท่ีสําหรับการพัฒนาสินคาไมผลตามอัต

ลักษณและภูมิปญญาท่ีเหมาะสมใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน แขงขันทางการตลาดได 

      3.4 เพื่อสงเสริมภาพลักษณสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ินสูผูบริโภคใหมีความรูความเขาใจถึงถ่ินกําเนิด เกิด

การสรางมูลคาเพิ่มดวยมาตรฐานการรับรอง GI 
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4. เปาหมาย / สถานท่ีดําเนินการ 

      4.1 เกษตรกรผูผลิตสินคาไมผลอัตลักษณท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี รวมท้ังส้ิน 1,550 ราย รายละเอียดแยกตามภาค ดังนี้ 

 

ภาค 

 

จํานวนจังหวัด 

 

จํานวนกลุม 

 

จํานวนเกษตร (ราย)/กลุม 

เปาหมายเกษตรกร 

รวมท้ังสิ้น (ราย) 

เหนือ 17 17 30 510 

ตะวันออก 9 9 40 360 

ใต 10 10 50 500 

ใตชายแดน 4 4 45 180 

รวม 40 40 - 1,550 

     4 .2 พื้นท่ีดําเนินการแบงตามพื้นท่ีระดับภาคท่ีเปนแหลงผลิตไมผลอัตลักษณ รวมท้ังส้ิน 40 จังหวัด 

ประกอบดวย 

 

ภาค 

 

จํานวนจังหวัด 

 

รายช่ือจังหวัดที่เปนพื้นที่ดําเนินการ 

 

 

 

 

เหนือ 

 

 

 

 

17 

(1) จังหวัดเชียงราย  

(2) จังหวัดเชียงใหม  

(3) จังหวัดเพชรบูรณ  

(4) จังหวัดแพร  

(5) จังหวัดแมฮองสอน  

(6) จังหวัดกําแพงเพชร  

(7) จังหวัดตาก 

(8) จังหวัดนครสวรรค  

(9) จังหวัดนาน  

(10) จังหวัดพะเยา  

(11) จังหวัดพิจิตร  

(12) จังหวัดพิษณุโลก  

(13) จังหวัดลําปาง  

(14) จังหวัดลําพูน  

(15) จังหวัดสุโขทัย  

(16) จังหวัดอุตรดิตถ  

(17) จังหวัดอุทัยธานี 

 

 

ตะวันออก 

 

 

9 

(1) จังหวัดนครนายก  

(2) จังหวัดปราจีนบุรี  

(3) จังหวัดสระแกว  

(4) จังหวัดฉะเชิงเทรา  

(5) จังหวัดจันทบุรี  

(6) จังหวัดระยอง  

(7) จังหวัดตราด  

(8) จังหวัดชลบุรี  

(9) จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

ใต 

 

 

 

 

10 

(1) จังหวัดชุมพร  

(2) จังหวัดระนอง  

(3) จังหวัดสุราษฎรธานี  

(4) จังหวัดนครศรีธรรมราช  

(5) จังหวัดภูเก็ต 

(6) จังหวัดพังงา  

(7) จังหวัดกระบี่  

(8) จังหวัดพัทลุง  

(9) จังหวัดตรัง  

(10) จังหวัดสตูล 

ใตชายแดน 4 (1) จังหวัดสงขลา  

(2) จังหวัดยะลา  

(3) จังหวัดปตตานี  

(4) จังหวัดนราธิวาส 
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5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

   5.1 พัฒนาเกษตรกรผลิตสินคาไมผลอัตลักษณพื้นถ่ินท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีสูมาตรฐานสรางความเขมแข็งขององคกร 

         5.1.1 จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาไมผลอัตลักษณพื้นถ่ิน (มังคุด)  ดําเนินการโดย

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา เปาหมาย 50 ราย ดําเนินการในพื้นท่ีอําเภอทายเหมือง 

        วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้

       1) จังหวัดรวมกับอําเภอทายเหมือง รวมกันคัดเลือกเกษตรกรผูปลูกมังคุดจากแปลงใหญหรือ

กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุมสหกรณ หรือกลุม ปรับปรุงคุณภาพ หรือเกษตรกรท่ีมีศักยภาพในพื้นท่ีท่ีสามารถทํา

การผลิตสินคาไมผลท่ีเปนอัตลักษณท่ีเหมาะสมกับศักยภาพพื้นท่ีในแตละภาค จังหวัดละ  1 กลุม ๆ ละ 50 ราย 

โดยมีทิศทางเปาหมายและแผนพัฒนาเกษตรกรท่ี ไดหารือรวมกัน ควรเปนกลุมเกษตรกรท่ีมีความมุงมั่นต้ังใจท่ีจะ

ผลิตไมผลอัตลักษณพื้นถ่ินชนิดเดียวกัน และมีศักยภาพสามารถดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการได  

       2) จัดทําทะเบียนเกษตรกรรายบุคคล และแบบประเมินผลกอน – หลังเขารวมโครงการ ตามแบบฟอรม

ท่ีไดจากการพิจารณารวมกันจากการประชุมคณะทํางาน Core Team 

       3) ดําเนินการจัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีท่ีจําเปนและเหมาะสม (Impact point) ท่ีนําไปสูความสําเร็จ

ของโครงการ จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน คาใชจายในการดําเนินการ 300 บาท/ราย/วัน ท้ังนี้ ควรดําเนินการ

ใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 อยางนอยรอยละ 60 ของเปาหมายเกษตรกรท่ีไดรับ และเสร็จส้ินภายในไตรมาสท่ี 

2 

 4) รูปแบบการดําเนินการจัดอบรมใหประเมินจากสถานการณตามขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น  

ซึ่งสามารถดําเนินการในรูปแบบปกติ หรือรูปแบบ New Normal ก็ไดตามดุลยพินิจและความเหมาะสมของ

สถานการณนั้น ๆ กรณีจัดในรูปแบบ New Normal สามารถถายทอดความรูผานแอพพลิเคช่ัน Zoom Google 

Meet หรือแอพพลิเคช่ันอื่น ๆ ตามความเหมาะสม หรือหากมีการศึกษาดูงานสามารถถายทอดสดเพื่อใหเห็น

สภาพพื้นท่ีจริงในการเรียนรู โดยส่ือใหเห็นถึงการเรียนรูและประโยชนท่ีบุคคลเปาหมายจะไดรับ ยกตัวอยางเชน 

การมีสถานีเรียนรู การสาธิตวิธีการจัดการในสวน การใชส่ือการเรียนรูออนไลน หรืออื่น ๆ  

      5) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ e- project และบันทึกลงในแบบ กสก. ทันที 

ท่ีดําเนินการอบรมเสร็จเรียบรอยแลวโดยรายงานท้ังผลปริมาณงาน-การใชเงิน ภายในไตรมาสท่ี 3 และสรุปผลการ

ดําเนินงานผานคณะทํางาน Core Team ในแตละเขตท่ีรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 5.1.1 คือ 

1) ขอมูลทะเบียนเกษตรกรรายบุคคล และ แบบประเมินผลกอน-หลัง (50 ราย/1 กลุม) 

2) เนื้อหาหลักสูตรในการอบรมจากการนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติในแปลงปลูกของตนเอง 

3) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ e-project และแบบ กสก. ภายในไตรมาสท่ี 3 

(สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ดําเนินการ)  
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5.1.2 จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน (มังคุด) ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร

จังหวัดพังงา เปาหมายอยางนอย 1 แปลง ดําเนินการในพื้นท่ีอําเภอทายเหมือง 

        วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้

      1) จังหวัดรวมกับอําเภอทายเหมือง  รวมกันคัดเลือกพื้นท่ีท่ีจะจัดทําแปลงเรียนรูการผลิตไมผล       

อัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน (Precision Farm) โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้ 

                    1.1 ) เปนสถานท่ีของสมาชิกผูท่ีเขารวมโครงการท่ีมีความพรอมในการพัฒนาแปลงการผลิตไมผล  

อัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน เกิดเปนแปลงเกษตรอัจฉริยะ (Precision Farm) สามารถเปนสถานท่ีศึกษาดูงานเพื่อ

ขยายผลสูแปลงสมาชิกผูเขารวมโครงการคนอื่น ๆ ได ภายในจังหวัดหรือจังหวัดอื่น ๆ 

                    1.2) เปนพื้นท่ีปลูกไมผลอัตลักษณพื้นท่ีตามท่ีไดกําหนดไว มีผลผลิตตอเนื่องกันไมตํ่ากวา 2 ฤดูกาล

ผลิต 

                    1.3) ควรมีแหลงน้ําตามธรรมชาติ หรือมีระบบการใหน้ําท่ีเพียงพอสําหรับใชในการผลิตไมผลท่ี

เหมาะสมกับพื้นท่ีตลอดฤดูกาลผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังออกดอก ติดผล จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต  

                    1.4) เปนแปลงท่ีอาจอยูติดถนน หรือพื้นท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวก ผูคนผานไปมาสามารถมองเห็น

ได  

  1.5) เกษตรกรเจาของพื้นท่ีมีความพรอม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเปนวิทยากรอบรมได

เปนอยางดีและหรือ/ขยายผลความสําเร็จตอไปยังเกษตรกรรายอื่นในพื้นท่ีใกลเคียงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

           1.6) เกษตรกรเจาของพื้นท่ีมีความสมัครใจท่ีจะเขารวมโครงการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข

ขอกําหนดในการดําเนินการ ตลอดจนคําแนะนําของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ี 

                 2) ดําเนินการจัดทําแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน ดังนี้ 

                      2.1) จัดทําแปลงเรียนรูบนพื้นท่ีอยางนอย 2 ไร เพื่อใชเปนจุดสาธิตและถายทอดความรูใหกับสมาชิกใน

พื้นท่ี โดยรัฐสนับสนุนคาใชจายแปลงละ 5 0,000 บาท เปนคาใชจายสําหรับจัดทําปายแปลงเรียนรู คาวัสดุ

อุปกรณทาง การเกษตร (ปุยคอก/ปุยอินทรีย/ปุยเคมี สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ฮอรโมน ถุงหอ ฯลฯ) คาจัดทํา

ระบบน้ํา คาตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง คาวิเคราะหธาตุอาหารในดินและใบพืช คาวัสดุสํานักงานหรืออื่น ๆ ท่ีมี

ความจําเปน โดยวัสดุอุปกรณตองไมใชพัสดุครุภัณฑ 

            2.2) จัดทําปายแปลงเรียนรู ขนาด 1 เมตร  x 1.5 เมตร ปรากฏรายละเอียด ประกอบดวย 

ช่ือเจาของสวน ท่ีต้ังสวน และช่ือแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐานชนิดใด เชน แปลงเรียนรู

การผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน (.............) จังหวัด.......................... รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  

 3) จัดทําขอมูลแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐานตามแบบใน เอกสารแนบ 2 โดย

เสนอสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ เปนผูรวบรวมขอมูลจัดทําเปนทําเนียบแปลง

เรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐานประจําภาคของตนเอง จํานวน 1 เลม  
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     4) สรุปผลการดําเนินงานโดยรายงานผานคณะทํางาน Core Team ในแตละเขตท่ีรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

          5.1.3 พัฒนาสินคาไมผลอัตลักษณสูกระบวนการรับรองสินคา GI และตรวจสอบยอนกลับได ดําเนินการโดย

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา   

                   วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้

       1) จังหวัดดําเนินการพัฒนาสินคาไมผลอัตลักษณท่ีไดรวมกันวิเคราะหและไดกําหนดชนิดสินคาไมผล

ของแตละจังหวัดในภาคของตนเองท่ีตองการพัฒนาจังหวัดละ 1 ชนิดสินคา ซึ่งเปนกลุมเกษตรกรท่ีผลิตไมผลชนิด

เดียวกัน อาจจะเปนชนิดไมผลเดิมท่ีไดดําเนินการแลวในป 2562 – 2565 หรือชนิดไมผลใหมท่ีไดพิจารณารวมกันแลววามี

ศักยภาพและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีไดเปนอยางดี สงผลทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการได 

       2) นําสินคาไมผลท่ีไดกําหนดเปาหมายไวในคณะทํางาน Core Team ดําเนินการเขาสูกระบวนการ

ขอข้ึนทะเบียนส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร (GI) พรอมท้ังจัดทําการรับรองคุณภาพ เชน ระบบการรับรองคุณภาพ

สามารถตรวจสอบยอนกลับไดโดยสต๊ิกเกอร QR Code ติดบนผลผลิตหรือจัดทําบรรจุภัณฑท่ีระบุแหลงผลิต

ชัดเจน ฯลฯ จังหวัดละ 1 สินคา 

       3) กรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการจังหวัดละ 30,000 บาท เพื่อเปนการพัฒนา

สินคาไมผลท่ีเปนอัตลักษณท่ีเหมาะสมกับศักยภาพพื้นท่ีท่ีไดกําหนดเปาหมายไวในคณะทํางาน Core Team ในขอ 

5.1.2 ใหเขาสูกระบวนการรับรองสินคา GI ไดแก คาจัดเก็บขอมูลเกษตรกรในการบันทึกจัดทําขอมูลเกษตรกรเพื่อการ

รับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบยอนกลับได คาการจัดทําขอมูลเพื่อจัดเตรียมคําขอข้ึนทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ คา

จัดประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของตาง ๆ คาติดตามในพื้นท่ีเพื่อสืบคนขอมูล คาสต๊ิกเกอรหรือบรรจุภัณฑท่ีมี QR 

Code หรือคาบรรจุภัณฑท่ีสามารถตรวจสอบถึงแหลงท่ีมาของสินคาไมผลอัตลักษณได หรืออื่น ๆ ท่ีมีความจําเปน

เกี่ยวกับกระบวนการท่ีนําไปสูการรับรองสินคา GI และตรวจสอบยอนกลับได โดยการเบิกจายไมขัดตอระเบียบ

กระทรวงการคลังท่ีกําหนดไว อนึ่ง  

จังหวัดสามารถบริหารจัดการงบประมาณในกิจกรรมนี้ไดตามความเหมาะสมเพื่อใหกิจกรรมการพัฒนาไมผลท่ีคัดเลือกมา

ไดบรรลุถึงกระบวนการรับรองสินคา GI ตอไป 

      4) รายงานผลการดําเนินงานผานคณะทํางาน Core Team 

 

 

 

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 5.1.2 คือ 

1) แปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน พื้นท่ีอยางนอย 2 ไร 

2) ขอมูลแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณท่ีไดมาตรฐาน จังหวัดละ 1 แปลง เสนอสํานักงาน

สงเสริมและพัฒนาการเกษตรในแตละเขตท่ีรับผิดชอบรวบรวม 

(สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ดําเนินการ)  
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   5.2 พัฒนาการสรางมูลคาเพิ่ม การตลาด การประชาสัมพันธและเผยแพรสินคาไมผลอัตลักษณคุณภาพดีสู

ผูบริโภค 

        5.2.1 พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาผลไมอัตลักษณ (มังคุด) ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา  

เปนการจัดทําบรรจุภัณฑท่ีคํานึงถึงความทนทานในการขนสง การเก็บรักษาผลผลิตใหมีคุณภาพดี สามารถสราง

ภาพลักษณของสินคาเพื่อเพิ่มมูลคาได โดยการออกแบบบรรจุภัณฑใหจังหวัดเปนผูพิจารณาดําเนินการเองใหเปนไป

ตามความเหมาะสมกับสินคาไมผลอัตลักษณพื้นถ่ินของตนเอง โดยขอใหมีโลโกกรมสงเสริมการเกษตร ช่ือโครงการ 

เรื่องราวความเปนมาหรือแบรนดสินคา วิธีการบริโภค ปรากฏอยูบนบรรจุภัณฑเปนหลักและสามารถเพิ่มเติม

รายละเอียดไดตามความเหมาะสม โดยรายงานผลการดําเนินงานผานคณะทํางาน Core Team ท้ังนี้ กรมสงเสริม

การเกษตรสนับสนุนคาใชจายเปนคาจางจัดทําบรรจุภัณฑจังหวัดละ 1 สินคา จังหวัดละ 30,000 บาท 

 

 

 

 

      

    5.2.2 พัฒนาจุดรวบรวมและการจัดช้ันคุณภาพไมผลอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน (มังคุด) ดําเนินการ

โดยสํานักงานเกษตรอําเภอคุระบุรี เพื่อใชเปนศูนยกลางในแหลงผลิตสินคาไมผลอัตลักษณในพื้นท่ีเพื่อรวบรวม

ผลผลิตของสมาชิกและคัดคุณภาพผลผลิตเพื่อการจําหนายออกนอกแหลงผลิต โดยกรมสงเสริมการเกษตร

สนับสนุนคาใชจายเปนคาวัสดุท่ีจําเปนเพื่อใหเกิดจุดรวบรวม จังหวัดละ 1 จุด ๆ ละ 30,000 บาท ซึ่งการดําเนินการ

ขอใหรายงานผลการดําเนินงานผานคณะทํางาน Core Team 

 

 

  

 

 

 

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 5.1.3 คือ 

สินคาไมผลอัตลักษณของจังหวัดท่ีเขาสูกระบวนการรับรองสินคา GI และมีการรับรองสินคาเพื่อการตรวจสอบ

ยอนกลับได จังหวัดละ 1 สินคา 

(สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ดําเนินการ)  

 

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 5.2.1 คือ 

บรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาผลไมอัตลักษณ จํานวน 1 ชนิดสินคา 

(สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ดําเนินการ)  

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 5.2.2 คือ 

จุดรวบรวมและการจัดช้ันคุณภาพไมผลอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 1 จุด 

(สํานักงานเกษตรอําเภอคุระบุรี ดําเนินการ)  
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   5.3 บริหารงานตามยุทธศาสตรผลไม 

        5.3.1 ติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับจังหวัด  ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

รวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนคาใชจายในการสํารวจและจัดประชุมเจาหนาท่ีระดับจังหวัด เพื่อ

คาดคะเนสถานการณผลไมระดับจังหวัด แยกตามชนิดพืชต้ังแตกอนฤดูกาลผลิต จนถึงตนฤดูกาลผลิต จํานวน 3 

ครั้ง เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําขอมูลเอกภาพและจัดทําแผนกระจายผลผลิตผลไมออกจากแหลงผลิต หรือ

เช่ือมโยงผลผลิตจากแหลงผลิตหลักอื่นเพื่อนํามากระจายผลไมในพื้นท่ี เพื่อสนับสนุนมาตรการยกระดับราคาผลไม

ตอไป ซึ่งสามารถดําเนินการในรูปแบบปกติ หรือรูปแบบ New Normal ก็ไดตามดุลยพินิจและความเหมาะสม

ของสถานการณนั้น ๆ 

        5.3.2 ติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับอําเภอ ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรอําเภอ 8 อําเภอ  
รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนคาใชจายในการสํารวจและจัดประชุมเกษตรกร และ
ผูเกี่ยวของในระดับอําเภอ เพื่อคาดคะเนสถานการณผลไมระดับอําเภอ แยกตามชนิดพืชต้ังแตกอนฤดูกาลผลิต จนถึง
ตนฤดูกาลผลิต จํานวน 3 ครั้ง เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําขอมูลเอกภาพและจัดทําแผนกระจายผลผลิตผลไม
ออกจากแหลงผลิต หรือเช่ือมโยงผลผลิตจากแหลงผลิตหลักอื่นเพื่อนํามากระจายผลไมใหกับจังหวัด เพื่อนําไปวาง
แผนการดําเนินงานบริหารจัดการผลไม โดยการหามาตรการยกระดับราคาผลไมตอไป ซึ่งสามารถดําเนินการใน
รูปแบบปกติ หรือรูปแบบออนไลน ก็ไดตามดุลยพินิจและความเหมาะสมของสถานการณนั้น ๆ  
    อนึ่ง การติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับจังหวัดและระดับอําเภอจําเปนตองมีการ
ติดตามสถานการณจากแปลงไมผลท่ีใชอางอิงขอมูลท่ีนาเช่ือถือและสอบทานขอมูลได เพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานและยกระดับองคความรูแกนักวิชาการท่ีรับผิดชอบทุกระดับ ในป 2566 กรมสงเสริม
การเกษตรจึงกําหนดใหมีกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําขอมูลประมาณการผลผลิตไมผล ดังรายละเอียดใน
ขอ 5.4.4  
 5. 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําขอมูลประมาณการผลผลิตไมผล 

  (1) สํารวจแปลงพยากรณเพื่อประเมินสถานการณผลผลิตในระดับอําเภอ ดําเนินการโดย สํานักงาน

เกษตรอําเภอ 8 อําเภอ รวมกับเกษตรกรเจาของแปลงพยากรณในพื้นท่ี ซึ่งเปนการสํารวจและติดตามสถานการณการ

ผลิตในพื้นท่ี 

         วธิีการดําเนินงาน มีดังนี ้

 

 

 

 

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 5.3.4 คือ 

จุดรวบรวมและการจัดช้ันคุณภาพไมผลอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 40 จุด 

(สํานักงานเกษตรจังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ)  
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(1.1) หลักการทํางาน  คือ สํานักงานเกษตรอําเภอคัดเลือกแปลงไมผล ประกอบดวย 

ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง โดย ใหสอดคลองกับพื้นท่ีการผลิต จํานวน 1 แปลงตอ 1 ชนิดพืชเปนอยางนอย

ในแตละอําเภอ เพื่อใชเปนแปลงตัวแทนสําหรับใหนักวิชาการท่ีรับผิดชอบในระดับอําเภอ – จังหวัด และผูเกี่ยวของ

เขาไปสํารวจขอมูลติดตามสถานการณการผลิตในชวงท่ีไมผลอยูในระยะแตกใบออน – ดอกบาน – ติดผล – เก็บเกี่ยว 

ท้ังนี้ จะไดนําขอมูลมาใชประเมินสถานการณการผลิตไมผลของอําเภอนั้น ๆ ไดตลอดฤดูกาล เปนการพยากรณ

หรือคาดการประมาณผลผลิตลวงหนาตลอดจนสอบทานผลการคาดการณ ดังนั้นแปลงท่ีคัดเลือกข้ึนมาจึงมี

ความสําคัญมากโดยเฉพาะจะตองเปนแปลงท่ีเปนตัวแทนในการสุมสํารวจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรดวย และ

เรียกแปลงนั้นวา “แปลงพยากรณ” ท้ังนี้ ควรมีแปลงสํารองไวอยางนอย 3 – 4 แปลงกรณีเกิดการกระบาดของศัตรูพืช 

หรือเกิดภัยธรรมชาติข้ึนในอนาคต 

(1.2) ความสําคัญของแปลงพยากรณ  

                           (1.2.1) ความสําคัญเชิงพื้นท่ี เปนแปลงท่ีสะทอนขอเท็จจริงดานสถานการณการผลิตในชวงท่ี

ไมผลอยูในระยะแตกใบออน – ดอกบาน – ติดผล – เก็บเกี่ยว เพื่อใหนักวิชาการท่ีรับผิดชอบไดทําการเก็บขอมูล 

ซึ่งขอมูลท่ีไดเปน “ขอมูลจากการสํารวจ”  ในระดับอําเภอ ซึ่งมีความสําคัญมากเพราะจะตองนํามาใชสําหรับการ

วางแผนบริหารจัดการผลไมในภาพรวมของระดับจังหวัดตอไป 

     (1.2.2) ความสําคัญเชิงนโยบาย คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไมจะกําหนด

แนวทางการบริหารจัดการผลไมในแตละป และมอบหมายใหคณะทํางานจัดขอมูลไมผลเศรษฐกิจจะวางแผน 

การจัดเก็บขอมูลโดยวิธีสํารวจดวยตัวอยาง (Sample Survey) โดยใชแผนการสํารวจแบบการสุมตัวอยางเพื่อเขาไป

สํารวจขอมูล (Sampling Design) ในแปลงพยากรณ ซึ่งในข้ันแรกจําเปนตองมีการจัดทํากรอบตัวอยาง ซึ่งหมายถึง

หมูบานตัวอยางท่ีมีขนาดพื้นท่ีปลูกไมผล ใหมีความชัดเจนเสียกอน จึงจะสามารถสํารวจขอมูลไดสอดคลอง

ตามพื้นท่ีเพาะปลูกไมผลท่ีมีอยูจริง เพื่อจะไดไปติดตอประสานขอมูลจากเกษตรอําเภอ และเกษตรจังหวัด

ในการเขาไปสํารวจขอมูลในพื้นท่ีเพื่อการพยากรณผลผลิต และจัดทําขอมูลเอกภาพ นําไปใชในการพิจารณาขอมูล

การประมาณการผลผลิตไมผลระดับภาคใหมีความถูกตอง แมนยํา ใกลเคียงความเปนจริง เพื่อประโยชนในการ

พัฒนาและการวางแผนปองกันแกไขปญหาผลผลิตและการตลาดในแตละป 

(1.3) เกณฑการคัดเลือกแปลงพยากรณ 

(1.3.1) เจาของแปลงตองมีความเกี่ยวของกับสถาบันเกษตรกร (กลุมเกษตรกร/สหกรณ/

วิสาหกิจชุมชน) โดยเปนประธาน/กรรมการ/สมาชิกหรืออื่น ๆ และเจาของแปลงมีความสมัครใจและความพรอม

ในการใหขอมูล ตลอดจนเขารวมกิจกรรมตางๆ ของกรมสงเสริมการเกษตร 

(1.3.2) มีขนาดพื้นท่ีต้ังแต 1 ไรข้ึนไป ท่ีมีการปลูกพืชชนิดเดียว (สวนเด่ียว)  

(1.3.3) มีการผลิตเปนเชิงการคาในประเทศหรือสงออกก็ได 

(1.3.4) เปนแปลงท่ีมีการจัดการสวนดี ซึ่งหมายถึง มีการปฏิบัติดูแลสวนครบถวนตามหลัก

วิชาการสอดคลองตามปฏิทินการดูแลรักษาพืช ซึ่งเหมาะแกการเขาไปสํารวจขอมูลติดตามสถานการณการผลิตในชวงท่ี 

ไมผลอยูในระยะแตกใบออน – ดอกบาน – ติดผล – เก็บเกี่ยว ตัวอยางตาม ปฏิทินการดูแลรักษาพืช  

ตามภาคผนวกแนบทาย 
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(1.4) การจัดระบบแปลงพยากรณของจังหวัด 

       (1.4.1) สํานักงานเกษตรอําเภอคัดเลือกแปลงไมผล ไดแก ลําไย ล้ินจ่ี ใหสอดคลองกับพื้นท่ี

การผลิตจํานวน 1 แปลงตอ 1 ชนิดพืชเปนอยางนอยในแตละอําเภอ และควรมีแปลงสํารองของแตละชนิดของแตละ

อําเภออีก 3 แปลง พรอมท้ังระบุช่ือ – นามสกุลเจาของแปลง ตามแบบฟอรมในเอกสารแนบท่ี 3 และขอมูลโดยสังเขป

ของแปลงท่ีคัดเลือกมาเพื่อรายงานใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทราบและเก็บเปนฐานขอมูลการใชประโยชนในระยะยาว

ตอไป  

ตามแบบฟอรมในเอกสารแนบท่ี 4  

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) นักวิชาการผูรับผิดชอบระดับจังหวัดจัดระบบแปลงพยากรณในภาพรวมของจังหวัด 

โดยรวบรวมขอมูลแปลงพยากรณของทุกอําเภอ เพื่อประเมินสถานการณการผลิตของพืชชนิดนั้นๆ ใหเปนขอมูลการ

ประมาณการผลผลิตระดับจังหวัด และใชขอมูลนี้เปนขอมูลหลักสําหรับการเทียบเคียงกับขอมูลรายครัวเรือนในท่ีไปสุม

สํารวจสอบถามมาในการประชุม ช้ีแจง การประมาณการผลผลิตกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตลอดจนวางแผนการ

บริหารจัดการผลไม 

ของจังหวัดตนเอง 
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(1.5) การจัดทําขอมูลไมผลจากแปลงพยากรณ 

          รมสงเสริมการเกษตรในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม 

และเปนคณะทํางานจัดทําขอมูลไมผลเศรษฐกิจรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งตองจัดทําขอมูลประมาณ

การผลผลิตเพื่อนํามาวิเคราะหและหาขอสรุปรวมกันรวมกัน ขอมูลท่ีจัดทําครอบคลุมแหลงผลิตไมผลท่ีตองบริหาร

จัดการในพื้นท่ี 25 จังหวัด 3 ภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดกําหนดวิธีการจัดทําขอมูลประมาณการผลผลิต

ไมผลซึ่งสัมพันธกับระยะการเจริญพัฒนาของไมผล ดังนี ้

     (1.5.1) ข้ันตอนประมาณการผลผลิต เพื่อเก็บขอมูลการออกดอกของไมผลเศรษฐกิจ  

          (1) ใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรท่ีรับผิดชอบแตละตําบล กําหนดกรอบตัวอยาง

ของหมูบานออกเปน 3 ขนาด จากนอยไปมากตามขนาดพื้นท่ีปลูกไมผล ดังนี้ 

 

กรอบตัวอยาง คําอธิบาย 

หมูบานขนาด S หมูบานท่ีมพีื้นท่ีปลูกไมผลแตละชนิดนอยกวา 50 ไร  

หมูบานขนาด M หมูบานท่ีมีพื้นท่ีปลูกไมผลแตละชนิดต้ังแต 51- 100 ไร  

หมูบานขนาด L หมูบานท่ีมีพื้นท่ีปลูกไมผลแตละชนิดมากกวา 100   ไร  

        (2) สุมรายช่ือเกษตรกรท่ีปลูกไมผล ตามกรอบหมูบานท่ีกําหนดในกรอบตัวอยาง

หมูบานละ 5 ครัวเรือน เพื่อเปนตัวแทนการติดตามสถานการณการออกดอกและติดผลของไมผล โดยตองมีเจาของ

แปลงพยากรณท้ังแปลงจริงและแปลงสํารองรวมอยูในรายช่ือเกษตรกรท่ีสุมข้ึนมาดวย เพื่อใหเปนมาตรฐานทาง

วิชาการและเกิดความนาเช่ือถือในการจัดเก็บขอมูล นําขอมูลมาถัวเฉล่ียกับเกษตรกรรายอื่นท่ีไมไดเปนเจาของ

แปลงพยากรณ 

        (3) ติดตามสถานการณในการออกดอกในแตละแปลงทุก ๆ 10 วันวามีการออก

ดอกแลวกี่เปอรเซ็นต ดังนี้  

   - ล้ินจ่ี      ใหนับท่ีระยะชอดอกสะเดา  

  - ลําไย  ใหนับท่ีระยะชอดอกบาน  

      - ทุเรียน  ใหนับท่ีระยะชอดอกเหยียดตีนหนู  

  - เงาะ  ใหนับท่ีระยะชอดอกสะเดา  

  - มังคุด  ใหนับท่ีระยะดอกกลม  

  - ลองกอง ใหนับระยะชอดอกเขียว  

            (4) คํานวณรอยละการออกดอกรวมท้ังหมดของตําบลนั้น ๆ โดยใชวิธีการนับ

ระยะการออกดอกดวยสายตาเพื่อประเมินดูวารอยละการออกดอกของพืชชนิดนั้นในภาพรวมท้ังหมูบานออกดอก

แลวรอยละเทาไร จากนั้นเปรียบเทียบกับพื้นท่ีใหผลรวมของหมูบานท่ีคัดเลือกมา ก็จะสามารถคํานวณออกมาเปน

รอยละการออกดอกของตําบลนั้น 
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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 

 

วิธีคํานวณพื้นท่ีการออกดอก โดยเทียบบัญญัติไตรยางค 

หมูบาน ก  พื้นท่ีรวม 120 ไร ออกดอกแลวรอยละ 10  =   = 12 ไร  

     หมูบาน ข  พื้นท่ีรวม 60 ไร ออกดอกแลวรอยละ 25    =    = 15 ไร  

 

     หมูบาน ค  พื้นท่ีรวม 40 ไร ออกดอกแลวรอยละ 15    =    = 6 ไร  

 

รวมพื้นท่ีออกดอกของตําบล ก = 12+15+6 = 33 ไร หรือคิดเปน  = รอยละ 15 

 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรระดับตําบลสรุปขอมูลลงในแบบฟอรมระดับตําบล 

(5) คํานวณรอยละการออกดอกรวมท้ังหมดของอําเภอ ซึ่งเปนผลรวมมาจากรอย

ละการออกดอกของแตละตําบลแลวเปรียบเทียบกับพื้นท่ีใหผลรวมของอําเภอ ก็จะสามารถคํานวณออกมาเปน

รอยละการออกดอกของอําเภอนั้น  

 

รอยละการออกดอกของอําเภอ = (พื้นท่ีการออกดอกของตําบล ก + พื้นท่ีการออกดอกของตําบล ข) X 100 

         พื้นท่ีใหผลท้ังหมดของอําเภอ 

 

ตัวอยาง ตําบล ก. มีพื้นท่ีใหผล 500 ไร ออกดอกแลวรอยละ 25 ตําบล ข. มีพื้นท่ีใหผล 300 ไร ออกดอกแลวรอยละ 30  

 

รอยละการออกดอกของอําเภอ       

                     ________________________   

                                           800 

 

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 

X 100  = 26.87%  
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(6) สํานักงานเกษตรอําเภอสรุปขอมูลลงในแบบฟอรมระดับอําเภอ สงใหสํานักงาน

เกษตรจังหวัด 

(7) คํานวณรอยละการออกดอกรวมท้ังหมดของจังหวัด ซึ่งเปนผลรวมมาจากรอยละ

การออกดอกของแตละอําเภอ แลวเปรียบเทียบกับพื้นท่ีใหผลรวมของจังหวัด ก็จะสามารถคํานวณออกมาเปนรอยละ

การออกดอกของจังหวัด  

 

รอยละการออกดอกของจังหวัด = (พื้นท่ีการออกดอกของอําเภอ ก +พื้นท่ีการออกดอกของอําเภอ ข) X 100 

         พื้นท่ีใหผลท้ังหมดของจังหวัด 

 

(8) สํานักงานเกษตรจังหวัดสรุปขอมูลลงในแบบฟอรมระดับจังหวัด สงใหสํานักงาน

สงเสริมและพัฒนาเกษตรเขตตอไป 

 (1.5.2) การติดตามเพื่อประเมินปริมาณผลผลิตในแปลงพยากรณ 

          (1) กําหนดชวงเวลาในการประเมิน เพื่อคํานวณปริมาณผลผลิต ดังนี้ 

         - ลิ้นจ่ี     คํานวณผลผลิต 2 ระยะ  คือระยะชอสะเดากับระยะผลเล็ก 

         - ลําไย    คํานวณผลผลิต 2 ระยะ  คือระยะดอกบานกับระยะผลออน 

    - ทุเรียน   คํานวณผลผลิต 2 ระยะ คือระยะเหยียดตีนหนูกับระยะตัดแตง

ผล 

    - เงาะ    คํานวณผลผลิต 2 ระยะ คือระยะชอสะเดากับระยะผลเล็ก 

      - มังคุด   คํานวณผลผลิต 2 ระยะ คือระยะดอกกลมกับระยะผลออน 

         - ลองกอง คํานวณผลผลิต 2 ระยะ คือระยะดอกเขียวกับระยะติดผลออน

             (2 )ใชวิธีการสุมจํานวนตนจากแปลงพยากรณของเกษตรกรท่ีคัดเลือกมา 

ตนขนาดใหญ 5 ตน ตนขนาดปานกลาง 5 ตน และตนขนาดเล็ก 5 ตน 

 

 

1. คํานวณพื้นท่ีใตทรงพุม ใหใชสูตร   D = เสนผานศูนยกลาง 

 2. คํานวณผลผลิตตอตน ใหใชสูตร = พื้นท่ีใตทรงพุม x น้ําหนักของผลผลิตตอตารางเมตร     

 

 

ตัวอยางการคํานวณปริมาณผลผลิตตอไร 

(2.1) ลิ้นจ่ี โดยตนล้ินจ่ีมีเสนผานศูนยกลาง (D) 6 เมตร 

 มีพื้นท่ีใตทรงพุม =    = 28.26 ตารางเมตร 
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        วิธีคํานวณ 

1) ล้ินจ่ีใหนับวา 1 ตารางเมตรมีกี่ชอดอก โดยใหคิดเพียงรอยละ 70 ซึ่งล้ินจ่ี 1 ชอดอก  

ใหผลผลิตมีน้ําหนัก 0.3 – 0.7 กิโลกรัม 

2) คํานวณน้ําหนักของผลผลิตตอตารางเมตร ซึ่งนับในพื้นท่ี 1 ตารางเมตร ได 10 ชอดอก (70% ของชอดอก = 7 

ชอดอก)  1 ชอดอก มีน้ําหนัก 0.5 กิโลกรัม สรุป น้ําหนักของผลผลิตตอตารางเมตร = 7x0.5 = 3.5 กิโลกรัม 

3) ผลผลิตตอตน = 28.26 x (7x0.5) = 98.91 กิโลกรัม 

ดังนั้น  ถา 1 ไร มีล้ินจ่ี 20 ตนคํานวณผลผลิตตอไร = 20 ตน x 98.91 กิโลกรัม 

             = 1,978.2 กิโลกรัม หรือ 1.98 ตัน 

(2.2) ลําไย โดยตนลําไยมีเสนผานศูนยกลาง (D) 6 เมตร 

 มีพื้นท่ีใตทรงพุม =    = 28.26 ตารางเมตร 

        วิธีคํานวณ  

 1 ) ลําไยใหนับวา 1 ตารางเมตรมีกี่ชอดอก โดยใหคิดเพียงรอยละ 70 ซึ่งลําไย 1 ชอดอก  

ใหผลผลิตมีน้ําหนัก 0.3 – 0.7 กิโลกรัม 

 2) คํานวณน้ําหนักของผลผลิตตอตารางเมตร ซึ่งนับในพื้นท่ี 1 ตารางเมตร ได 10 ชอดอก (70% ของชอดอก = 7 

ชอดอก)  1 ชอดอก มีน้ําหนัก 0.5 กิโลกรัม สรุป น้ําหนักของผลผลิตตอตารางเมตร = 7x0.5 = 3.5 กิโลกรัม 

 3) ผลผลิตตอตน = 28.26 x (7x0.5) = 98.91 กิโลกรัม 

ดังนั้น  ถา 1 ไรมีลําไย 20 ตนคํานวณผลผลิตตอไร = 20 ตน x 98.91 กิโลกรัม 

             = 1,978.2 กิโลกรัม หรือ 1.98 ตัน 

(2.3) ทุเรียน โดยตนทุเรียนมีเสนผานศูนยกลาง (D) 6 เมตร 

   มีพื้นท่ีใตทรงพุม =    = 28.26 ตารางเมตร 

        วิธีคํานวณ  

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

        2) คํานวณน้ําหนักของผลผลิตตอตารางเมตร ซึ่งนับในพื้นท่ี 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 

(2.4) เงาะ โดยตนเงาะมีเสนผานศูนยกลาง (D) 6 เมตร 

 มีพื้นท่ีใตทรงพุม =    = 28.26 ตารางเมตร 
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        วิธีคํานวณ  

        1) เงาะใหนับวา 1 ตารางเมตรมีกี่ชอดอก โดยใหคิดเพียงรอยละ 70 เงาะ 1 ชอดอก ใหผลผลิตมีน้ําหนัก  

0.4 – 0.8 กิโลกรัม 

        2) คํานวณน้ําหนักของผลผลิตตอตารางเมตร ซึ่งนับในพื้นท่ี 1 ตารางเมตร ได 10 ชอดอก (70% ของชอดอก = 

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 

(2.5) มังคุด โดยตนมังคุดมีเสนผานศูนยกลาง (D) 6 เมตร 

   มีพื้นท่ีใตทรงพุม =    = 28.26 ตารางเมตร 

        วิธีคํานวณ  

        1) มังคุดใหนับวา 1 ตารางเมตรมีกี่ยอด โดยใหคิดเพียงรอยละ 40  

           มังคุด 1 ยอด ใหผลผลิตมีน้ําหนัก 70 กรัม 

        2) คํานวณน้ําหนักของผลผลิตตอตารางเมตร ซึ่งนับในพื้นท่ี 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 (วัดจากกิ่งแรกถึงปลายยอด) x 

ผลผลิตตอตารางเมตร  

            = 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 

(2.6) ลองกอง โดยตนลองกองมีเสนผานศูนยกลาง (D) 2 เมตร มีผลผลิตประมาณ 60 กิโลกรัมตอตน 

        วิธีคํานวณ 

                   มีผลผลิตตอตนประมาณ    = 30 กิโลกรัม 

 

                   ดังนั้น  1 ไรมีลองกอง 30 ตนตอไร 

                   ตนคํานวณผลผลิตตอไร = 30 ตน x 30 กิโลกรัม = 900 กิโลกรัม หรือ 0.9 ตัน 

หมายเหตุ : ท่ีมาตัวอยางการคํานวณปริมาณผลผลิตไมผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการบริหารจัดการผลไม

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

นครศรีธรรมราช 
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     (2) จัดทําเวที Focus Group เพื่อสรุปขอมูลการประเมินสถานการณผลผลิตในแปลงพยากรณ ดําเนินการ

โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา และสํานักงานเกษตรอําเภอ 8 อําเภอ  เจาของแปลงพยากรณในพื้นท่ี รวมกับ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี เกี่ยวของในพื้นท่ี 

          วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้

                     (2.1) สํานักงานเกษตรอําเภอจัดทํา Focus Group เปาหมาย 20 คน/อําเภอ ประกอบดวย 

เจาของแปลงพยากรณ เกษตรกรในพื้นท่ีและผูเกี่ยวของในระดับอําเภอ เพื่อประเมินขอมูลการออกดอก – 

ผลผลิตใน ระดับอําเภอ แยกตามชนิดพืชต้ังแตกอนฤดูกาลผลิต จนเสร็จส้ินฤดูกาลผลิต จํานวน 3 ครั้ง เพื่อเปน

ขอมูลเทียบเคียงประกอบการจัดทําขอมูลเอกภาพและจัดทําแผนกระจายผลผลิตผลไมออกจากแหลงผลิต หรือเช่ือมโยง

ผลผลิตจากแหลงผลิตหลักอื่นเพื่อนํามากระจายผลไมใหกับจังหวัด เพื่อนําไปวางแผนการดําเนินงานบริหารจัดการผลไม

รวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรตอไป 

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

เจาของแปลงพยากรณ 1 ชนิดพืช/อําเภอ และผูเกี่ยวของในระดับจังหวัด เพื่อประเมินขอมูลการออกดอก – ผลผลิตใน

ระดับจังหวัด แยกตามชนิดพืชต้ังแตกอนฤดูกาลผลิต จนเสร็จส้ินฤดูกาลผลิต จํานวน 3 ครั้ง เพื่อเปนขอมูลเทียบเคียง

ประกอบการจัดทําขอมูลเอกภาพและจัดทําแผนการกระจายผลผลิตผลไมออกจากแหลงผลิต หรือเช่ือมโยงผลผลิต

จากแหลงผลิตหลักอื่นเพื่อนํามากระจายผลไมใหกับจังหวัด เพื่อนําไปวางแผนการดําเนินงานบริหารจัดการผลไม

รวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรตอไป 

          (2.3) การดําเนินการเปนคาใชจายในการจัดประชุม จัดเวที หรือการจัดกิจกรรมเพื่อใหมีการระดม
สมองเพื่อใหไดขอมูลสนับสนุนการจัดทําแปลงพยากรณและขอมูลเอกภาพในการประเมินสถานการณผลไมใหมี
ความชัดเจนและใกลเคียงกับสถานการณความเปนจริงมากยิ่งข้ึน ซึ่งรูปแบบดําเนินการสามารถทําไดท้ังในรูปแบบ
ปกติ หรือรูปแบบ New Normal ก็ไดตามดุลยพินิจและความเหมาะสมของสถานการณนั้น ๆ  
***อนึ่ง การจัด Focus Group ท้ัง 2 ระดับ ควรดําเนินการท้ังกอนและหลังกิจกรรมในขอ 5.3.1 และ 5.3.2 

ตามลําดับ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและการใชประโยชนของขอมูลไดอยางสูงสุด*** 

   5.4 บริหารจัดการโครงการ 

         5.4.1 คาใชจายติดตาม และประเมินผล ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา เปนคาเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก 

พาหนะเพื่อใชในการติดตามปญหาอุปสรรค /แนวทางแกไข และประเมินผลกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ 

         5.4.2 คาใชจายในการจัดทําสรุปผล  ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา เปนการสรุปผลการ

ดําเนินงานของกิจกรรมโครงการท่ีสามารถนําไปประยุกตใชและขยายผลไดในอนาคตโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดสงผล

การพิจารณาใหกับสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ จากนั้นใหรวบรวมเรียบเรียงแลว

เสนอกรมสงเสริมการเกษตรตอไป 

 

 

 

 

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 5.4 คือ 

รายงานผลการดําเนินงานของจังหวัดสงใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จํานวน 1 เลม 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม 2565 –  กันยายน 2566 

7. แผนปฏิบัติงาน  

8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

 ผลผลิต ( Output)  

 เกษตรกรผูผลิตไมผล จํานวน 50 ราย ไดรับความรูในการพัฒนาการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุม

ในการพัฒนาไมผลอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ินของพื้นท่ีภาคใต 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565 ป 2566 

ต.
ค.

 6
5 

พ
.ย

. 6
5 

ธ.
ค.

 6
5 

ม.
ค.

 6
6 

ก.
พ

. 6
6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย

. 6
6 

พ
.ค

. 6
6 

มิ.
ย.

 6
6 

ก.
ค.

 6
6 

ส.
ค.

 6
6 

ก.
ย.

 6
6 

1. พัฒนาเกษตรกรผลิตสินคาไมผลอัตลักษณพื้นถ่ินท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีสูมาตรฐานสรางความเขมแข็งขององคกร 
   1.1 จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาไมผลอั
ลักษณพื้นถ่ิน  
   1.2 จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณท่ีได
มาตรฐาน 
   1.3 พัฒนาสินคาไมผลอัตลักษณสูกระบวนการรับรอง
สินคา GI และตรวจสอบยอนกลับได 

  
 

 
 

   
 

   

2. พัฒนาการสรางมูลคาเพิ่ม การตลาด การประชาสัมพันธและเผยแพรสินคาไมผลอัตลักษณคุณภาพดีสูผูบริโภค 
   2.1 พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาผลไมอัตลักษณ 
   2.2 พัฒนาจุดรวบรวมและการจัดช้ันคุณภาพไมผลอัต
ลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  
  

        

3. บริหารงานตามยุทธศาสตรผลไม 
   3.1 ติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับจังหวัด 
   3.2 ติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับอําเภอ 
   3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําขอมูลประมาณการ
ผลผลิตไมผล 
       3.3.1 สํารวจแปลงพยากรณเพื่อประเมินสถานการ
ผลผลิตไมผลระดับอําเภอ 
       3.3.2 จัดทําเวที Focus Group เพื่อสรุปขอมูลการ
ประเมินสถานการณผลผลิตในแปลงพยากรณ (จังหวัด
และอําเภอ) 

  
  

 
  

 
  

  

4. บริหารจัดการโครงการ 
   4.1 ติดตาม และประเมินผล 
   4.2 สรุปผล 
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 ผลลัพธ (Outcome)  

 เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสามารถนําความรูมาประยุกตใชวางแผนการผลิต และการตลาด เพื่อพัฒนาการผลิต

สินคาไมผลอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ินของ ภาคใตท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน และเพิ่มมูลคาสูการรองรับ GI 

ในอนาคต รอยละ 60  

  ตัวช้ีวัด  

  เชิงปริมาณ : เกษตรกร จํานวน 5 0 ราย ไดรับความรูในการพัฒนาการผลิตไมผลอัตลักษณคุณภาพ 

โดยมีการรวมกลุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไมผลท่ีเหมาะสมกับศักยภาพตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน

ของพื้นท่ีภาคใต และสรางมูลคาเพิ่มไมนอยกวารอยละ 3 

   เชิงคุณภาพ  : มีสินคาไมผลท่ีมีอัตลักษณและเหมาะสมกับศักยภาพพื้นท่ีภาคใต สามารถเพิ่มมูลคาดวย

มาตรฐานการรับรองสินคา GI  

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

  9.1 เชิงคุณภาพ เกิดประโยชนใน 3 มิติการพัฒนา 

       9.1.1 คน : เกษตรกรมีองคความรูในแบบเฉพาะ เขาใจการพัฒนาสินคาอัตลักษณพื้นถ่ินอยางเปนมืออาชีพ 

       9.1.2 พื้นท่ี : แหลงผลิตไดรับการเขาถึงการพัฒนา มีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผสมผสานและอนุรักษณ

เรื่องราวพื้นถ่ินไวอยางงดงาม 

        9.1.3 สินคา : ไมผลท่ีไดรับการคัดเลือกเปนสินคาเกษตรอัตลักษณเกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหแกเกษตรกรและแหลง

ผลิต  

  9.2 เชิงปริมาณ เกิดประโยชนใน 3 มิติการพัฒนา 

       9.2.1 คน : เกษตรกร 50 ราย มีองคความรูในแบบเฉพาะ เขาใจการพัฒนาสินคาอัตลักษณพื้นถ่ินอยางเปนมือ

อาชีพ 

      9.2.2 พื้นท่ี : จังหวัดพังงา ไดรับการเขาถึงการพัฒนา มีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผสมผสานและอนุรักษ

เรื่องราวพื้นถ่ินไวอยางงดงาม 

      9.2.3 สินคา : ไมผลไมนอยกวา 1 ชนิด ท่ีไดรับการคัดเลือกเปนสินคาเกษตรอัตลักษณเกิดการสราง

มูลคาเพิ่มใหแกเกษตรกรและแหลงผลิต  

10. การประเมินผลโครงการ 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย ชวงเวลาท่ีประเมิน 

องคความรูในแบบเฉพาะ เขาใจการพัฒนาสินคาอัตลักษ

พื้นถ่ินอยางเปนมืออาชีพ 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 50 ราย ไตรมาสท่ี 2 – 3 

 

การเขาถึงการพัฒนา มีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผสมผสาน

อนุรักษ 

เร่ืองราวพื้นถ่ินไวอยางงดงาม 

แหลงผลิต 1 จังหวัด 

(จังหวัดพังงา) 

ไตรมาสท่ี 3 

การสรางมูลคาเพิ่มใหแกเกษตรกรและแหลงผลิต สินคาไมผล 

ไมนอยกวา 1 ชนิด (มังคุด) 

ไตรมาสท่ี 4 
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11. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

 11.1 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

   11.1.1 นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมไมผล         

เบอรโทรศัพท : 0 2579 3816 

E-mail: rapeepen@hotmail.com 

   11.1.2 นางสาวนริศรา วายนต ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  

    เบอรโทรศัพท : 0 2579 3816 

E-mail: salapaochang@gmail.com 

   11.1.3 นางชไมพร เพียรพานิชย ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

    เบอรโทรศัพท : 0 2579 3816 

E-mail: pp.chamai@gmail.com 

  11.2 สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา  

   11.2.1 นางสาววิไลวรรณ สีนา ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต  

    เบอรโทรศัพท : 0 76 481 466 

E-mail: phangnga@doae.go.th 

   11.2.2 นายภักดี ทิพยไกรลาศ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

    เบอรโทรศัพท : 0 76 481 466 

E-mail: phangnga@doae.go.th 
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โครงการสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา 

กิจกรรมสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา 

 

1. ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ประเด็นท่ี 3 ดานการเกษตร  

- แผนแมบทยอย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

 

2. หลักการและเหตุผล 

 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป ดานการสรางความมั่นคงน้ําภาคการผลิต กําหนดใหมี

การจัดแหลงน้ําเก็บกักน้ําเพิ่มเติมและพัฒนาพื้นท่ีชลประทาน 18 ลานไร จัดหาน้ําในพื้นท่ีเกษตรน้ําฝนใหมีพื้นท่ี

รับประโยชน 14 ลานไร พัฒนาระบบผันน้ําและเช่ือมโยงแหลงน้ํา การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ําและระบบ

สงน้ําเดิม รวมท้ังการสงเสริมการเพิ่มผลิตภาพการใชน้ํา 

 กิจกรรมการเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เชน ขาว ยางพารา ออยโรงงาน มัน

สําปะหลัง ปาลมน้ํามัน และขาวโพดเล้ียงสัตว เปนตน มีความตองการใชน้ําสูงถึงรอยละ 75 ของความตองการใช

น้ําท้ังหมด  ภาคเกษตรจึงควรตองมาตระหนักการใชทรัพยากรน้ําอยางมีคุณคาและเกิดประโยชนสูงสุด อยางไรก็

ตามการใหน้ําแกพืชโดยท่ัวไปของเกษตรกรสวนใหญเปนการใหน้ําแบบไหลบา มีการสูญเสียน้ําคอนขางสูง หรือ

แมแตในบางพื้นท่ีท่ีมีการใหน้ําแกพืชดวยระบบน้ําก็ตาม แตยังมีปญหาในการใชไมถูกตอง มีการสูญเสียและขาด

ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจําเปนตองใหเกษตรกรมีความตระหนักการใชน้ําอยางรูคุณคา และมีความรูในการใชน้ํา

อยางมีประสิทธิภาพดวยระบบการใหน้ําแกพืชท่ีถูกตอง รวมท้ังเจาหนาท่ีผูขับเคล่ือนโครงการจําเปนตองมีความรู

ความเขาใจในเรื่องการใหน้ําแกพืชท่ีถูกตอง สามารถแนะนําถายทอดความรูแกเกษตรกรได จึงควรดําเนินกิจกรรม

สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา 

 

3.วัตถุประสงค 

 3.1  เพื่อสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนาแกเกษตรกร 

 3.2 เพื่อใหเกษตรกรมีความรูในการใหน้ําตามความตองการน้ําของพืช การดูแลรักษาความช้ืนของดิน 

 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

 ดําเนินการในพื้นท่ีเกษตรกรเปาหมาย จํานวน 1 แหง ๆ ละ 5 0 ราย 
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5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 5.1 การถายทอดความรูแกเจาหนาท่ีและเกษตรกรโดยวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวม  

การถายทอดความรูแกเกษตรกรโดยวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวม หลักสูตรการใชน้ําอยางรูคุณคา

สําหรับเกษตรกร  

วิธีการดําเนินงาน ดังนี้  

1) สํานักงานเกษตรจังหวัดเปนผูดําเนินการหลัก รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีเปนพื้นท่ี

เปาหมาย ดําเนินการจัดอบรมถายทอดความรูแกเกษตรกรในพื้นท่ี หลักสูตรการใชน้ําอยางรูคุณคา หลักการใหน้ํา

เบ้ืองตนแกพืช การดูแลรักษาพืชชวงน้ํานอย และ/หรือหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ํา 

ดานการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี เปนตน กําหนดอบรมภายในไตรมาสท่ี 2 เกษตรกรเปาหมายจังหวัดละ 50 ราย  

2) สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการเก็บขอมูลผลการ

เปล่ียนแปลงของเกษตรกรท่ีเขารับการอบรม หลักสูตรการใชน้ําอยางรูคุณคาสําหรับเกษตรกร กอน และหลังเขา

รวมโครงการ รายละเอียดตามแบบฟอรมท่ี 1 ในภาคผนวก และสงใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

(เขต) ท่ีสังกัด และเขตสงขอมูลใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบเปนรายจังหวัด และสรุปเปนภาพรวมของเขต 

ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2566 

งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการถายทอดความรู เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณใชในการถายทอดความรู และคาใชจายอื่น  ๆท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

กรอบแนวทางหลักสูตรการใชน้ําอยางรูคุณคา ดังนี้ 

1. ความจําเปนของการใชน้ําอยางรูคุณคา 

จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ฝนตกไมสม่ําเสมอ มีน้ําตนทุนท้ังระบบชลประทานและ

ในแหลงน้ําธรรมชาติไมเพียงพอกับความตองการภาคเกษตร เกษตรกรสวนใหญขาดแหลงน้ําสํารองในไรนา 

รวมท้ังวิธีการใหน้ําแกพืชของเกษตรกรท่ัวไปยังขาดประสิทธิภาพ กลาวคือการใหน้ําแกพืชโดยท่ัวไปยังมีวิธีการ

ปฏิบัติท่ีไมประหยัดน้ําและมีการสูญเสียน้ํา จึงจําเปนตองใหภาคการเกษตรตระหนักเรื่องการใชน้ําอยางรูคุณคา 

โดยใหทราบขอมูลสถานการณและความจําเปนท่ีควรปฏิบัติ ดังนี้  

1) สถานการณการเกิดฝนท้ิงชวง ทําใหขาดแคลนน้ําท้ังในเขตชลประทาน และนอกเขต

ชลประทาน เกิดความแหงแลง 

2) น้ําตนทุนไมเพียงพอกับความตองการในภาคเกษตร แหลงน้ํามีนอย ไมกระจายอยางท่ัวถึง 

และปริมาณน้ําไมเพียงพอ ท้ังแหลงน้ําชลประทาน และแหลงน้ําธรรมชาติ ตลอดจนเกษตรกรไมมีแหลงน้ําสํารอง

ในพื้นท่ีอยางเพียงพอ  

3) เกษตรกรสวนใหญ มีวิธีการใชน้ําท่ีขาดประสิทธิภาพ เกิดการส้ินเปลืองและสูญเสียน้ําไดงาย 

รวมถึงการดูแลรักษาความช้ืนใหกับพืชยังทําไดไมดีพอ เชน การใหน้ําแกพืชไมเหมาะสมกับความตองการของพืช 

(ปริมาณ /ชวงเวลาท่ีพืชตองการ) วิธีการใหน้ําแกพืชท่ีไมเหมาะสมกอใหเกิดการสูญเสียน้ําอยางมาก ในขณะท่ีพืช

นําไปใชไดเพียงเล็กนอย เชน การใหน้ําแบบไหลบา และการทวมขัง รวมถึงวิธีการผลิตยังขาดการเอาใจใสในการ  
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รักษาความช้ืนใหกับแปลงปลูกพืช เชน ไมคลุมดิน โครงสรางดิน ไมเหมาะสมกับการอุมน้ํา และตนพืชคายน้ําสูง

หรือดินสูญเสียความช้ืนงายเนื่องจากไดรับแสงแดดจัด เปนตน   

2. การใชน้ําอยางรูคุณคา 

การใชน้ําอยางรูคุณคา เปนการใหน้ําแกพืชดวยความประหยัดและเพียงพอกับความตองการ

ของพืช ใหพืชสามารถนําไปใชสรางการเจริญเติบโตใหผลผลิต ดังนั้นจึงตองมีวิธีการใหพืชนําน้ําไปใชประโยชนได

อยางเต็มท่ี ดวยการรักษาความช้ืนในดิน ทําใหดินอุมน้ําดี โคนตนบริเวณรากพืชมีความชุมช้ืนเพียงพอ และ

หลีกเล่ียงการใหน้ําแบบส้ินเปลือง ตลอดจนการลดการคายน้ําของพืช ดังนี้ 

- การใหน้ําแกพืชอยางประหยัดแตเพียงพอกับความตองการของพืช ไมใหน้ําแบบทวมขัง 

หรือไมควรใหน้ําเกินความตองการของพืช 

- การรักษาความช้ืน และลดการคายน้ําของพืชดวยวิธีเขตกรรม 

- การใชวัสดุคลุมแปลงและโคนตนพืช 

- การปรับปรุงบํารุงดิน ใหมีความอุดมสมบูรณ โครงสรางดินดีข้ึนใหสามารถอุมน้ําและความช้ืน

ไดดี 

- การระวังปองกันการสูญเสียความช้ืน ดวยการจัดการพืชและสภาพแวดลอม เชน การปลูกไม

บังลม และการลดความเขมของแสงแดดดวยการพรางแสงเพื่อลดการคายน้ําของพืช  

- การตัดแตงกิ่ง เพื่อลดการคายน้ําของพืช 

3. หลักการใหน้ําพืช 

“น้ํา” เปนปจจัยหลักสําหรับการเพาะปลูกพืช ภายใตสภาพการปลูกพืชท่ีมีน้ําเพียงพอ ธาตุ

อาหารเพียงพอ สภาพภูมิอากาศเหมาะสมแลว พืชสามารถสังเคราะหแสง สรางอาหารเพื่อนําไปใชในการ

เจริญเติบโต เก็บสะสมอาหารใหเปนผลผลิตท่ีมนุษยตองการไดอยางเต็มท่ี การปลูกพืชจึงตองไดรับน้ําอยาง

เพียงพอและเหมาะสมตามระยะเวลาท่ีตองการ หลักการใหน้ําเพื่อการเจริญเติบโตของพืชอยางมีคุณภาพและใหได

ผลตอบแทนสูง จะตองคํานึงถึงวาควรใหน้ําแกพืชเมื่อไร และใหปริมาณน้ําเทาไร มีปจจัย 3 ประการท่ีตองคํานึงถึง 

คือ ดิน น้ํา และพืช ดังนี้  

 ดิน คํานึงถึงความสามารถในการอุมน้ําของดินในเขตรากพืช 

 น้ํา คํานึงถึงปริมาณของน้ําท่ีตองจัดหามาใหแกพืช 

 พืช คํานึงถึงปริมาณน้ําท่ีพืชตองการในชวงเวลาตาง ๆ ตลอดอายุพืช 

 ในการอุมน้ําของดินในเขตรากพืชและปริมาณน้ําท่ีพืชตองการในแตละชวงเวลาตาง ๆ ตลอดอายุ

ของพืชเปนขอมูลสําคัญเบ้ืองตนท่ีจะตองนํามาใชกําหนดความถ่ีและปริมาณน้ําท่ีใหแกพืชแตละครั้ง  
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4. ความตองการน้ําของพืช 

4.1 ปริมาณความตองการน้ําของพืชผัก (ตลอดฤดูกาลปลูก) 

ลําดับ ชนิดพืช อายุพืชจากวันปลูกถึงเก็บเกี่ยว ความตองการน้ํา (ลูกบาศกเมตรตอไร)  

1 กระเทียม 75 - 150 วัน 535 

2 กะหลํ่าปลี 100 - 110 วัน 450 – 600 

3 คะนา 45 - 55 วัน 350 

4 แตงกวา 30 - 40 วัน 350 

5 ถ่ัวฝกยาว 50 - 75 วัน 400 

6 ผักชี 45 - 50 วัน 350 

7 พริกตาง ๆ 70 - 90 วัน 500 – 850 

8 มะเขือตาง ๆ 60 - 90 วัน 400 – 600 

9 มะเขือเทศ 60 - 75 วัน 500 – 650 

10 หอมแบง 40 - 50 วัน 650 

11 บวบตาง ๆ 40 - 60 วัน 300 – 500 

12 ผักกาดขาว 45 - 80 วัน 450 

13 ผักกาดเขียว 55 - 75 วัน 350 

14 ผักกาดหอม 55 - 70 วัน 350 

15 ผักบุงจีน 30 - 35 วัน 200 

16 ฟกเขียว 90 - 120 วัน 350 

17 ฟกทอง 120 - 180 วัน 333 

18 แตงราน 80 - 120 วัน 400 

19 แตงโม 75 - 120 วัน 470 

4.2 ปริมาณความตองการน้ําของพืชไร 

ลําดับ พืชไร อายุการเจริญเติบโต ความตองการน้ําตลอดฤดูปลูก 

1 ขาวโพดเล้ียงสัตว 120 วัน 450 - 600 มิลลิเมตร  

หรือ 720 - 960 ลูกบาศกเมตรตอไร 

2 มันสําปะหลัง 240 - 360 วัน 800 มิลลิเมตร  

หรือ 1,280 ลูกบาศกเมตรตอไร 

3 ออยโรงงาน 420 วัน 1,500 มิลลิเมตร  

หรือ 2,400 ลูกบาศกเมตรตอไร 
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4.3 ปริมาณความความตองการน้ําของไมผล และไมยืนตน 

4.3.1 ตามระยะปลูก 

ไมผล ไมยืนตน ระยะปลูก (เมตร) พื้นท่ีทรงพุมเฉล่ีย 

(ตารางเมตร) 

ความตองการน้ําเฉล่ีย 

(ลิตรตอตนตอวัน) 

ทุเรียน มังคุด ลําไย 8×8 ถึง 10×10 64 - 100 320 - 500 

เงาะ 6×6 ถึง 8×8 36 - 64 180 - 320 

มะมวง 5×5 ถึง 6×6 25 - 36 125 - 180 

ปาลมน้ํามัน 9×9 81 405 

ยางพารา 2.5×7 17.5 87.5 

 

4.3.2 ตามขนาดทรงพุม  

ขนาดทรงพุม 

(เมตร) 

ความตองการน้ํา (ลิตรตอตนตอวัน) 

มังคุด เงาะ ทุเรียน ลําไย มะมวง ปาลมน้ํามัน ยางพารา 

1 - 2 5 - 20 5 - 20 5 - 20 3 - 10 

3 - 4 45 - 80 34 - 60 45 - 80 23 - 40 

5 - 6 125 - 180 94 - 135 125 - 180 60 – 90 

7 - 8 245 - 320 184 - 240 245 - 320 120 - 160 

9 - 10 405 - 500 300 - 375 405 - 500 200 -250 

5. ระบบการใหน้ําพืช 

พืชทุกชนิดมีความตองการน้ํา โดยน้ําเปนปจจัยสําคัญของขบวนการสังเคราะหแสงของพืช เปน

ตัวละลายธาตุอาหารในดิน เพื่อใหรากดูดข้ึนไปสรางการเจริญเติบโต และคายน้ําเพื่อระบายความรอน นอกจากนี้ 

น้ํายังมีความสําคัญในการกําหนดปริมาณและผลผลิตของพืชดวย ซึ่งพืชแตละชนิดมีความตองการน้ําตางกัน ข้ึนอยูกับ

ชนิด พันธุ และอายุของพืช การใหน้ํานอยไปทําใหพืชเจริญเติบโตชา ผลผลิตตํ่า ฯลฯ แตถา มากไปก็จะทําให

ส้ินเปลืองน้ําและคาใชจาย ดังนั้นจึงจําเปนตองใหน้ําอยางเหมาะสมกับความตองการน้ําของพืชนั้น ๆ 

ระบบการใหน้ําพืช เปนกลไกท่ีสามารถจัดการควบคุมปริมาณการใหน้ําพืชไดอยางถูกตอง 

เหมาะสมและสะดวก มีผลดีดังนี้ 

 ชวยในการใหน้ําแกพืชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 พืชเจริญเติบโตอยางเต็มท่ี จะไมชะงักการเจริญเติบโต 

 เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตได 

 กําหนดเวลาการเก็บผลผลิตได   

 การใชปุยมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
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 สะดวกและประหยัดเวลาการใหน้ํา 

 ลดความเส่ียงในการเพาะปลูกและการประกอบอาชีพเกษตร  

ระบบการใหน้ําพืชท่ีดีจะตองสนองความตองการน้ําของพืชไดอยางเพียงพอ อีกท้ังยังตองเปน

ระบบท่ีเหมาะสมกับปจจัยอื่น ๆ ท่ีเปนความสะดวกของผูใชระบบดวย เชน ชนิดของแหลงน้ํา ขอจํากัดของเครื่องสูบ

น้ํา เวลาในการใหน้ํา เปนตน ซึ่งในการเลือกระบบท่ีจะมาใชกับพืชชนิดตาง ๆ จะตองรูจักและทําความเขาใจกับ

ระบบการใหน้ํากอน ในปจจุบันสามารถจําแนกได 2 ลักษณะ คือ 

5.1 การจําแนกเปนกลุมใหญตามลักษณะการตกของน้ําและการกระจายตัวในพื้นท่ี  

 5.1.1 การใหน้ําแบบฉีดฝอย (Sprinkler Irrigation) เปนการใหน้ําโดยฉีดน้ําข้ึนไปบนอากาศ

เหนือตนพืช กระจายเปนฝอย แลวใหตกลงมาบนพื้นท่ีปลูก เปนระบบท่ีใชแรงดันต้ังแต 20 เมตรข้ึนไป โดยมีเครื่อง

สูบน้ําเปนอุปกรณสงน้ําผานระบบทอดวยแรงดันท่ีสูง เพื่อน้ําออกท่ีหัวปลอยโดยน้ําฉีดเปนฝอย 

5.1.2 การใหน้ําแบบเฉพาะจุด (Localize Irrigation) เปนการใหน้ําบริเวณรากพืช

โดยตรง น้ําจะถูกปลอยจากหัวปลอยน้ําสูดินใหน้ําซึมไปในดินบริเวณเขตรากพืช ระบบนี้เปนระบบท่ีประหยัดน้ําได

อยางแทจริง เนื่องจากจะเกิดการสูญเสียน้ําจากปจจัยอื่นนอยมาก และแรงดันท่ีใชกับระบบตํ่าประมาณ 5-20 

เมตร ทําใหประหยัดคาใชจายในดานตนกําลังสูบน้ํา โดยแบงออกไดอีก 3 ระบบ ไดแก ระบบมินิสปริงเกลอร 

ระบบไมโครสเปรยและเจ็ท และระบบน้ําหยด  

5.2 การจําแนกเปนกลุมเล็กตามแตละประเภทเปน 4 ระบบ ไดแก ระบบสปริงเกลอร ระบบมินิ

สปริงเกลอร ระบบไมโครสเปรยและเจ็ท และระบบน้ําหยด  

5.2.1 ระบบสปริงเกลอร (Sprinkler system) 

เปนระบบท่ีใชแรงดันต้ังแต 20 เมตรข้ึนไป และมีอัตราการไหลของหัวปลอยน้ําต้ังแต 200 

ลิตรตอช่ัวโมงข้ึนไป เหมาะสําหรับการใหน้ําในบริเวณกวาง ครอบคลุมพื้นท่ีไดมาก ระบบนี้ใชกับ พืชไร และพืชผัก ท่ี

มีพื้นท่ีปลูกเปนบริเวณกวาง ระบบสปริงเกลอร เหมาะกับสภาพแหลงน้ําท่ีมีปริมาณน้ํามากเพียงพอ คุณภาพน้ํา

ปานกลาง ดูแลงาย ปญหาการอุดตันนอย จึงไมตองการระบบการกรอง แตถาคุณภาพน้ําตํ่าและมีส่ิงเจือปนมาก 

จําเปนตองมีระบบการกรอง แรงดันท่ีตองใชในระบบคอนขางสูง ทําใหการลงทุนดานเครื่องสูบน้ําและคาใชจาย

ดานพลังงานสูงกวาระบบการใหน้ําอื่น ๆ 

5.2.2 ระบบมินิสปริงเกลอร (Mini-Sprinkler system) 

 ระบบมินิสปริงเกลอร เปนระบบท่ีใชแรงดัน 10 - 20 เมตร และมีอัตราการไหลของหัวปลอย

น้ํา 35 - 300 ลิตรตอช่ัวโมง เหมาะสําหรับไมผลท่ีมีระยะปลูกต้ังแต 4 เมตรข้ึนไป และนอกจากนี้ยังมีการใชกับ

พืชผัก ระบบนี้เหมาะกับสภาพแหลงน้ําท่ีมีปริมาณน้ําจํากัด คุณภาพน้ําคอนขางดี รูปลอยน้ํามีขนาดเล็ก ตองการ

ระบบการกรองท่ีดีเพื่อไมใหอุดตัน ผูใชตองละเอียดในการตรวจสอบและลางกรองสม่ําเสมอทุกวัน ใชแรงดันระดับปาน

กลาง การลงทุนดานเครื่องสูบน้ําและคาใชจายดานพลังงานนอยกวาระบบสปริงเกลอร  
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5.2.3 ระบบไมโครสเปรย (Micro-Spray system) และระบบเจ็ท (Jet system)  

 เปนระบบท่ีใชแรงดัน 10 - 20 เมตร และมีอัตราการไหลของหัวปลอยน้ํา 35 – 220 ลิตรตอ

ช่ัวโมง เหมาะสําหรับไมผลระยะชิด หรือท่ีมีระยะปลูกไมเกิน 4 เมตร และพืชผัก ระบบนี้เหมาะกับสภาพแหลงน้ํา

ท่ีมีปริมาณน้ําจํากัด คุณภาพน้ําคอนขางดี รูปลอยน้ํามีขนาดเล็ก ตองการระบบการกรองท่ีดีเพื่อไมใหเกิดการอุด

ตัน ผูใชตองตรวจสอบและลางกรองอยางสม่ําเสมอทุกวัน ใชแรงดันระดับปานกลาง การลงทุนดานเครื่องสูบน้ํา

และคาใชจายดานพลังงานนอยกวาระบบสปริงเกลอร   

5.2.4 ระบบน้ําหยด (Drip system) 

เปนระบบท่ีใชแรงดัน 5 - 15 เมตร และมีอัตราการไหลของหัวปลอยน้ํา 1 - 8 ลิตรตอช่ัวโมง 

ปลอยน้ําจากหัวปลอยน้ําสูดินโดยตรง แลวซึมผานดินไปในบริเวณเขตรากพืชดวยแรงดูดซับของดิน เหมาะสําหรับ

พืชไร พืชผัก ท่ีปลูกเปนแถวชิดหรือไมผลบางชนิด ระบบน้ําหยด เหมาะกับสภาพแหลงน้ําท่ีมีปริมาณน้ําจํากัด 

คุณภาพน้ําดี รูปลอยน้ํามีขนาดเล็กมาก ตองการระบบการกรองท่ีดีเพื่อไมใหเกิดการอุดตัน ผูใชตองมีความ

ละเอียดในการตรวจสอบ และลางไสกรองอยางสม่ําเสมอทุกวัน แรงดันท่ีตองใชในระบบอยูในระดับคอนขางตํ่า 

ทําใหการลงทุนดานเครื่องสูบน้ําและคาใชจายดานพลังงานนอยท่ีสุด 

6. ตารางเปรียบเทียบระบบการใหน้ํา 

ระบบการใหน้ํา แรงดันน้ํา อัตราการไหล ระยะเวลาการใหน้ํา 

สปริงเกลอร สูง 

(20 เมตรข้ึนไป) 

มาก 

(200 ลิตรตอช่ัวโมงข้ึนไป) 

นอย 

มินิสปริงเกลอร ปานกลาง 

(10 - 20 เมตร) 

ปานกลาง 

(35 - 300 ลิตรตอช่ัวโมง) 

ปานกลาง 

 

ไมโครสเปรย  

และเจ็ท  

ปานกลาง 

(10 - 20 เมตร) 

ปานกลาง 

(35 – 220 ลิตรตอช่ัวโมง) 

ปานกลาง 

 

น้ําหยด ตํ่า 

(5 - 15 เมตร) 

ตํ่า 

(1 - 8 ลิตรตอช่ัวโมง) 

นาน 

 

7. องคประกอบของระบบการใหน้ํา 

7.1 เครื่องสูบน้ํา ทําหนาท่ีสูบน้ําจากแหลงน้ําและเพิ่มความดันใหกับหัวปลอยน้ํา  

7.2 เครื่องกรองน้ํา ทําหนาท่ีกรองส่ิงสกปรกและเศษผงตาง ๆ ท่ีปนมากับน้ํา ปองกัน

ไมใหเกิดการอุดตันท่ีหัวปลอยน้ํา  

7.3 ทอเมน ทอท่ีสงน้ําออกจากเครื่องสูบน้ําไปยังทอเมนยอย ควรใชเปนทอพีวีซี (PVC) 

7.4 ทอเมนยอย ทอซึ่งแยกออกมาจากทอเมน และสงน้ําไปยังทอยอย ควรใชเปนทอพีวีซี 

(PVC) หรือ พีอี (PE) ชนิด HDPE 
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7.5 ทอยอย ทอท่ีสําหรับติดต้ังหัวปลอยน้ําและจายน้ําใหกับหัวปลอยน้ําโดยตรง ควรใช

ทอพีอี (PE) ชนิด LDPE 

7.6 หัวปลอยน้ํา อุปกรณท่ีทําหนาท่ีรับน้ํามาจากทอยอย และจายน้ําใหกับตนพืชตาม

ปริมาณท่ีตองการ 

8. การเลือกระบบน้ําท่ีเหมาะสมกับประเภทของพืช 

8.1 ระบบการใหน้ําแกพืชผักและพืชสมุนไพร 

พืชผักและพืชสมุนไพร โดยท่ัวไปจะปลูกในลักษณะการยกแปลง ท้ังในพื้นท่ีลุมและพื้นท่ี

ดอน ในพื้นท่ีลุมนิยมยกแปลงและมีคูน้ําลอมรอบเพื่อใชประโยชนจากคูน้ําในการขนยายผลผลิต และใหน้ําโดยการ

ใชเรือรดน้ํา แตปญหาท่ีเกิดคือ เม็ดน้ําขนาดใหญกระทบใบผัก ทําใหผักชํ้าเสียหายได สวนในพื้นท่ีดอนนิยมความ

ลาดชันไมเกินรอยละ 5 ใชวิธีการสูบน้ําเขาแปลงโดยวิธีการใหน้ําทางผิวดิน หรือใหน้ําไหลไปตามรองคู แตใน

ปจจุบันนิยมใชระบบการใหน้ําพืชดวยแรงดันจากเครื่องสูบน้ําสงน้ําผานทอน้ํา และจายน้ําออกทางหัวปลอยน้ํา

ใหแกตนพืช 

ระบบการใหน้ําท่ีเหมาะสม 

 1. ระบบมินิสปริงเกลอร และระบบไมโครสเปรย เหมาะสําหรับพืชผักท่ีปลูกเปนแปลง

แบบหวานหรือแบบตนกลา เชน ผักกินใบ ผักหัว การติดต้ังสามารถวางระยะหางระหวางหัวมินิสปริงเกลอร ไมเกิน 

4 เมตร เปนตน 

 2. ระบบน้ําหยด เหมาะสําหรับพืชผักท่ีปลูกเปนแถวเปนแนว เชน ถ่ัวฝกยาว คะนา 

ผักกาดขาว กะหลํ่าปลี ท่ีมีระยะการปลูกระหวางแถว 0.5 – 1 เมตร สามารถใชเทปน้ําหยดท่ีมีชองทางน้ําออกให

เลือกใชไดหลายระยะ เชน 30 50 60 และ 100 เซนติเมตร อัตราการไหล 1.5 – 2.5 ลิตรตอช่ัวโมง  

8.2 ระบบการใหน้ําแกพืชไร  

พืชไร เปนพืชท่ีปลูกเปนแปลงมีระบบการปลูกเปนแถวประมาณ 1 - 2 เมตร จึงสามารถ

ใหน้ําไดหลายวิธี ในพื้นท่ีซึ่งมีความสม่ําเสมอและความลาดชันไมมากเกินไป โดยท่ัวไปในอดีตใหน้ําแบบรองคู โดย

น้ําไหลไปตามรอง ซึ่งปรับระดับความลาดชันใหสม่ําเสมอน้ําจะซึมเขาทางดานขางไปยังรากพืช แตวิธีนี้คอนขาง

ส้ินเปลืองน้ํา เกิดการสูญเสียไปไดมาก ปจจุบันมีใหน้ําท่ีมีประสิทธิภาพโดยการใชระบบน้ํา 

ระบบการใหน้ําท่ีเหมาะสม 

 1. ระบบน้ําหยด เหมาะสําหรับพืชไรท่ีมีลักษณะการปลูกเปนแถวชิด เชน มันสําปะหลัง 

ออย ขาวโพด สามารถใชเทปน้ําหยดวางตามแนวแถวปลูก โดยใชเทปน้ําหยดท่ีมีอัตราการจายน้ํา 1.5 - 2.5 ลิตร

ตอช่ัวโมง ระยะหางระหวางจุดปลอยน้ํา 20 - 30 เซนติเมตร เปนตน 

 2. ระบบสปริงเกลอร เหมาะสําหรับพืชไรท่ีปลูกเปนพื้นท่ีกวาง ซึ่งตองมีแหลงน้ําอยาง

เพียงพอ และมีคาใชจายดานพลังงานสูง นิยมใชในการใหน้ํากับ มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด  
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สับปะรด เปนตน ระยะหางระหวางทอยอยและระหวางหัวสปริงเกลอร มากกวา 10 เมตรข้ึนไป เชน ติดต้ังหัว

สปริงเกลอรอัตราการไหล 500 ลิตรตอช่ัวโมง รัศมีการกระจายน้ํา 10 - 12 เมตร ทุกระยะ 10×10 เมตร เปนตน 

8.3 ระบบการใหน้ําแกไมผลและไมยืนตน  

ไมผล และไมยืนตน สวนใหญมีระยะปลูกท่ีแนนอน อยางไรก็ตามในอดีตมักจะทําดิน

ลอมรอบโคนตนและปลอยน้ําทางผิวดินไหลเขาทวมขังและซึมลงดินเอง หรือใชสายยางปลอยน้ําลงพื้นดินใตโคน

ตนพืช แตปจจุบันมีระบบการใหน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใหน้ําท่ีบริเวณโคนตนดวยหัวมินิสปริงเกลอร หรือหัวไมโค

รสเปรย ซึ่งใชไดกับไมผล เชน เงาะ ทุเรียน มังคุด มะมวง และในไมยืนตน เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน สวนหัวน้ํา

หยดก็สามารถใชไดในไมผลท่ีปลูกเรียงเปนแถวชิด เชน องุน กลวย เปนตน  

ระบบการใหน้ําท่ีเหมาะสม 

ระบบการใหน้ําท่ีเหมาะสมสําหรับไมผล และไมยืนตนท่ีมีประสิทธิภาพ คือการใหน้ํา

แบบเฉพาะจุดบริเวณรากพืชโดยตรง น้ําจะถูกปลอยจากหัวปลอยน้ําสูดินใหซึมไปในดินบริเวณเขตรากพืช ระบบนี้

เปนระบบท่ีประหยัดน้ํา สูญเสียน้ํานอยมากและแรงดันท่ีใชกับระบบประมาณ 5 - 20 เมตร ทําใหประหยัด

คาใชจายในดานตนกําลังสูบน้ํา การใหน้ําแบบเฉพาะจุดท้ัง 3 ระบบ โดยท่ัวไปไมผลท่ีปลูกระยะหางต้ังแต 4 เมตร

ข้ึนไป นิยมใชระบบมินิสปริงเกลอร สวนไมผลระยะชิดนิยมใชระบบไมโครสเปรย   

 1. ระบบมินิสปริงเกลอร เหมาะสําหรับไมผล ไมยืนตนท่ีมีระยะปลูกต้ังแต 4 เมตรข้ึน

ไป เชน ไมผล ไมยืนตน ระยะปลูก 5×5 , 6×6 , 8×8 เมตร สามารถวางทอยอยตามแถวของไมผลทุกแถว และ

ติดต้ังหัวมินิสปริงเกลอรตนละ 1 - 2 หัว  

ขอดี มีใบหมุนชวยกระจายน้ําเปนวงกวางใชกับตนไมใหญได 

ขอจํากัด ตองใชเครื่องกรองละเอียดปานกลาง 40 - 120 เมช (mesh) และหมั่นลางไส

กรองทุกวัน ถาใบหมุนชํารุดจะใชงานไมได 

2. ระบบไมโครสเปรย (Micro Spray) และเจ็ท (Jet) เหมาะสําหรับไมผล ไมยืนตนท่ีปลูก

ระยะชิด คือไมเกิน 4 เมตร เชน ไมผล ไมยืนตน ระยะปลูก 3x3 หรือ 4×4 เมตร สามารถวางทอยอยตามแถวปลูก

ของไมผล และติดต้ังหัวไมโครสเปรยหรือหัวเจ็ท ตนละ 1 - 2 หัว  

ขอดี เปนอุปกรณท่ีไมมีช้ินสวนเคล่ือนไหว ลดปญหาการสึกหรอ สามารถใชงานไดนาน 

ขอจํากัด สูญเสียน้ําจากการกระจายไปตามลมบาง ตองใชเครื่องกรองละเอียด

คอนขางมาก 80 - 120 เมช (mesh) และหมั่นลางไสกรองทุกวัน 

 3. ระบบน้ําหยด (Drip) เหมาะสําหรับไมผล ไมยืนตนท่ีมีระยะปลูกเปนแถวระยะชิด 

เชน 2×5 , 3×7 เมตร เปนตน วางทอยอย 1 - 2 เสนตามแถวของไมผลทุกแถว และติดต้ังหัวน้ําหยดตนละ 2 - 8 หัว 

ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน องุน สม กลวย เปนตน 

ขอดี ประหยัดน้ํา และใชพลังงานนอยท่ีสุด 
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ขอจํากัด อุดตันงายตองใชเครื่องกรองละเอียดมาก 140 เมช (mesh) และตองหมั่น

ตรวจสอบและลางไสกรองทุกวัน การวางบนพื้นดินทําใหตรวจสอบยาก และเมื่อพบการอุดตันพืชอาจเกิดความเสีย

หายไปแลว 

 5.2 การจัดทําแปลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา เพื่อเปนตัวอยางและจุด

เรียนรูใหเกษตรกรและชุมชน 

วิธีการดําเนินการ ดังนี้  

5.2.1 การคัดเลือกเกษตรกรตนแบบ สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอท่ี

เปนพื้นท่ีเปาหมาย ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรตนแบบสําหรับจัดทําแปลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา

ในระดับไรนา เพื่อเปนตัวอยางและจุดเรียนรูใหเกษตรกรและชุมชน จังหวัดละ 2 ไร โดยใหพิจารณาคัดเลือกจาก

หลักเกณฑ ดังนี้ 

1) เปนพื้นท่ีท่ีมีแหลงน้ําเพียงพอสําหรับติดต้ังระบบน้ําในแปลงเรียนรู เชน สระน้ําในพื้นท่ี

เกษตรของตนเอง บอบาดาล แหลงน้ําชลประทาน หรือแหลงน้ําธรรมชาติ เปนตน ท่ีสามารถเปนแหลงน้ํา

การเกษตรไดอยางเพียงพอ และเหมาะสม 

2) เกษตรกรสมัครใจเขารวมดําเนินโครงการเพื่อจัดทําแปลงตนแบบการเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา  มีจิตอาสา และความพรอมสําหรับการพัฒนาเปนเกษตรกรตนแบบ และจุด

ถายทอดความรูใหแกเกษตรกร และชุมชนได 

5.2.2 การออกแบบ และติดต้ังระบบน้ําในแปลงเรียนรู 

สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ออกแบบและติดต้ังระบบน้ําในแปลง

เรียนรูอยางเหมาะสมกับพื้นท่ีแปลงเรียนรูของเกษตรกรตนแบบ 

5.2.3 การจัดทําปายแปลงเรียนรู สํานักงานเกษตรจังหวัดดําเนินการจัดทําปายแปลง และติดต้ัง

อยางมั่นคงในจุดท่ีเหมาะสม โดยมีขนาดปายแปลงไมนอยกวา 80 เซนติเมตร x 120 เซนติเมตร  

ตัวอยางขอความ  

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

แปลงเรียนรูการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบการใหน้ํา แบบ .................................... 

นาย ................................ บาน ........... ตําบล ................ อําเภอ................. จังหวัด................... 

โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา ป 2566 

โดย สํานักงาน........................................... 

กรมสงเสริมการเกษตร 
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ตัวอยางโครงสรางและขนาดปายแปลง 

 
หมายเหตุ : สวนขอความใหระบุตามขอมูลแปลงของเกษตรกรตนแบบแตละพื้นท่ี 

งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดทําแปลงเรียนรู เชน คาวัสดุ อุปกรณ ปจจัยตาง ๆ ท่ีใชใน

แปลงเรียนรู คาจัดทําปายแปลง และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

5.3 การจัดเก็บขอมูลผลตอบแทนของแปลงเรียนรูอยางตอเนื่องตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

วิธีการดําเนินการ ดังนี้  

5.4.1 สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการเก็บขอมูลผลตอบแทนแปลงเรียนรูของเกษตรกรตนแบบ 

กอน และหลังเขารวมโครงการ รายละเอียดในภาคผนวกตามแบบฟอรมท่ี 2  

5.4 การติดตามนิเทศงาน การรายงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน 

    การติดตามนิเทศงาน และการประเมินผล โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร  

ท้ังนี้ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดดําเนินการติดตาม และประเมินผล

แปลงเรียนรู รายละเอียดตามภาคผนวกในแบบฟอรมท่ี 4  

งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับคาท่ีพัก คาอาหาร คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาวัสดุ อุปกรณ   คา

เอกสาร และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม   

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
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7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565 ป 2566 

ต.
ค.

 65
 

พ.
ย.

 65
 

ธ.
ค.

 65
 

ม.
ค. 

66
 

ก.
พ.

 6
6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย

. 6
6 

พ.
ค.

 66
 

มิ.
ย. 

66
 

ก.
ค.

 66
 

ส.
ค. 

66
 

ก.
ย.

 66
 

2. การถายทอดความรูแบบมีสวนรวมแกเกษตรกร

เปาหมาย  

- หลักสูตรการใชน้ําอยางรูคุณคาสําหรับเกษตรกร 

   
 

        

3. การจัดทําแปลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการใช

น้ําในระดับไรนา  

     
 

      

4. การจัดเก็บขอมูลผลตอบแทนของแปลงเรียนรู      
 

      

5. การติดตามนิเทศงาน การรายงาน และการ

ประเมินผลการดําเนินงาน 

     
 

      

 

8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

 ผลผลิต (output) 

 1. เกษตรกรในพื้นท่ีไดรับการถายทอดความรูดานการใชน้ําอยางรูคุณคา และแนวทางการใชน้ําอยางมี

ประสิทธิภาพดวยระบบการใหน้ําแกพืชเบ้ืองตน จํานวน 50 ราย 

    2. เกิดแปลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา เปนตัวอยางและจุดเรียนรูใหกับ

เกษตรกรและชุมชน จํานวน 1 แปลง 

 ผลลัพธ (outcome) 

    1. เกษตรกร นําความรูจากการเขารับการอบรมถายทอดความรู ไปปรับใชในพื้นท่ีการเกษตรของตนเอง

และชุมชน 

 2. เกิดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพในแปลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา  

ตัวช้ีวัด  

 เชิงปริมาณ  

         จํานวนเกษตรกร 50 รายไดรับการถายทอดความรูการใชน้ําอยางรูคุณคา  

 เชิงคุณภาพ    

  แปลงเรียนรูมีการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เกษตรกรมีการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพในระดับไรนาไดผลตอบแทนสูงข้ึน สามารถใชประโยชนจาก

แปลงเรียนรู เพื่อการผลิตในไรนาของตนเองไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในชุมชน 

10. การประเมินผลโครงการ  

 1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรจํานวน 50 ราย ไดรับการถายทอดความรูการใชน้ําอยางรูคุณคา 

วิธีการประเมินผล : การเก็บบันทึกขอมูลเกษตรกรท่ีเขารับการถายทอดความรู จํานวน 50 ราย  

ลงระบบรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร (http://e-project.doae.go.th)  

ชวงเวลา : ภายในไตรมาสท่ี 2 (ภายในเดือนมีนาคม 2566) 

2. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : แปลงเรียนรูมีการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

วิธีการประเมินผล : การเก็บบันทึกขอมูลแปลงเรียนรูการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยเก็บขอมูล 

รายจาย รายได ปริมาณการใชน้ําในแปลงเรียนรูฯ ท้ังกอน และหลังเขารวมโครงการ เพื่อหาผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน

ของแปลงเรียนรูการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

ชวงเวลา : กันยายน - ธันวาคม 2565 

11. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
นายกวีพจน มัชฉากิจ  
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
รักษาราชการในตําแหนง หัวหนากลุมยุทศาสตรและสารสนเทศ  
 

นางสาวชลลดา หอมรักษ  
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 โทรศัพท 0 7648 1466/ โทรสาร 0 7648 1466 E - mail : phangnga@doae.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-project.doae.go.th/
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โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

 

1. ความสอดคลอง 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็น การเกษตร 

       - แผนแมบทยอย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

2. หลักการและเหตุผล 

กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรในกลุมผูปลูกพืช  

ทําไรนาสวนผสม ทํานาเกลือและเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ จากเกษตรกรท่ีทําการเกษตรในพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์และ 

ไมมีเอกสารสิทธิ์เพื่อตองการทราบสถานการณการเพาะปลูกของเกษตรกรประมาณการผลผลิตท่ีจะออกสูตลาด 

ในชวงเวลาตางๆไดอยางถูกตอง โดยเกษตรกรจะตองเปนผูแจงข้ึนทะเบียนเมื่อทําการเพาะปลูกแลว 

กรมสงเสริมการเกษตร ไดนําเครื่องมือ และเทคโนโลยีมาปรับปรุงวิธีการรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุง

ทะเบียนเกษตรกร และการตรวจสอบขอมูลท่ีไดรับแจงจากเกษตรกรอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

- ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง 

- ตรวจสอบรูปขอบแปลงท่ีดินกับฐานขอมูลการถือครองท่ีดินของกรมท่ีดิน 
- นําเครื่องจับพิกัดภูมิศาสตร GPS มาใชในการจัดเก็บพิกัดท่ีต้ังแปลง วัดขนาดพื้นท่ี  

- วาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล โดยใชแผนท่ีภาพถายดาวเทียมคนหาพิกัดและโปรแกรม GISagro  

- ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป Qgis และใชแผนท่ี Google Map ในการคนหาพิกัดและวาดผังแปลง

เกษตรกรรมดิจิทัล 

- พัฒนา Mobile Application ช่ือ FARMBOOK ซึ่งเปนสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลท่ีใชแทน 

สมุดทะเบียนเกษตรกร โดยเกษตรกรทุกคนสามารถดาวนโหลดใชงานไดท้ังระบบแอนดรอยด และไอโอเอส (iOS)  

- พัฒนาระบบการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน ผาน e-Form ท่ีเว็บไซตทะเบียน

เกษตรกร (farmer.doae.go.th) โดยเริ่มใชงานในป 2565  

การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผาน Mobile Application และ e-Form ชวยอํานวยความสะดวก

ใหเกษตรกรสามารถแจงขอมูลไดดวยตนเอง ผานสมารทโฟน เครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต (Tablet) หรือเครื่อง

คอมพิวเตอร โดยไมตองเดินทางมาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ และสามารถตรวจสอบความถูกตองและความเปน

ปจจุบันของขอมูลตามท่ีใหขอมูลไวกับกรมสงเสริมการเกษตรไดทุกท่ีทุกเวลา เพื่อสิทธิประโยชนและการเขารวม

โครงการตางๆ และใชเปนหลักฐานยืนยันตัวตนความเปนเกษตรกรในรูปแบบดิจิทัล รวมท้ังยังเปนชองทางการรับรู

ขอมูลขาวสารดานการเกษตรจากภาครัฐ และการตรวจสอบสิทธิเกษตรกรท่ีไดรับความชวยเหลือในกรณีประสบ 

ภัยพิบัติ หรือตามมาตรการแกปญหาอื่น  ๆของภาครัฐ 

ในการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะตองมีการตรวจสอบขอมูลท่ีเกษตรกรแจง โดยการ

ตรวจสอบทางสังคม เจาหนาท่ีจะจัดพิมพขอมูลท่ีเกษตรกรแจงไปติดประกาศขอมูลของเกษตรกรเพื่อใหเกษตรกรใน



หมูบาน/ชุมชนนั้นตรวจสอบ โดยเกษตรกรตองลงนามเพื่อเปนหลักฐานยืนยันความถูกตองขอมูลของตนเอง 

มิฉะนั้นจะถือวาไมผานการตรวจสอบ หรือสามารถคัดคาน หากขอมูลของตนเองหรือเกษตรกรรายอื่นไมถูกตอง และ

การตรวจสอบพื้นท่ีปลูกโดยการจัดทําผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล (วาดแปลง)  

การจัดทําผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ยังสามารถนําไปใชประโยชนในการวิเคราะหขอมูลอื่นๆ ไดอีก เชน  

นําผังแปลงมาซอนทับกับขอมูลภาพดาวเทียมในพื้นท่ีประสบภัยธรรมชาติ เพื่อวิเคราะหแปลงท่ีไดรับผลกระทบ  

เปนขอมูลในการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติดานพืช และโครงการประกันภัยพืชผล  

รวมท้ัง สามารถนําไปซอนทับกับช้ันขอมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆ เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของแปลงนั้นๆ เชน 

ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช เขตชลประทาน ช้ันคุณภาพน้ําบาดาล พื้นท่ีตนน้ํา รวมถึงการวิเคราะห 

สถานท่ีต้ังของแปลงเพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดนโยบายตางๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการ 

ดานการตลาด 

เมื่อเกษตรกรแจงข้ึนทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และจัดทําผังแปลงดิจิทัลแลว จะนําขอมูล  

ท่ีผานการตรวจสอบและประมวลผลมาจัดพิมพลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรเพื่อยืนยันตัวตนเกษตรกร  

และใชประกอบในการเขารวมโครงการหรือมาตรการตางๆ ของภาครัฐ ดังนั้น การแจงข้ึนทะเบียนและปรับปรุง

ทะเบียนเกษตรกรเปนประจําทุกป ขอมูลจะมีความครบถวน เปนปจจุบันทําใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรเปนอยางยิ่ง  

เนื่องจากทําใหภาครัฐสามารถวางแผนการผลิต การตลาด สงเสริมสนับสนุนเกษตรกรไดอยางถูกตองเหมาะสมและ

จัดทําโครงการมาตรการตางๆ เพื่อใหความชวยเหลือเกษตรกรไดอีกดวย ดังจะเห็นไดจากการท่ีหนวยงานภาครัฐ

เช่ือมโยงขอมูลทะเบียนเกษตรกรไปใชเปนขอมูลประกอบโครงการและมาตรการเพื่อใหการสนับสนุน และ

ชวยเหลือเกษตรกรเปนจํานวนมากในปท่ีผานมา เชน 

- การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติดานพืช 

- โครงการประกันภัยขาวนาปและขาวโพดเล้ียงสัตว 

- โครงการสงเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง 

- โครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาวนาป 

- โครงการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาว  

- โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลําไย  

- โครงการสนับสนุนคาบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผูปลูกขาว  

- โครงการประกันรายได พืชเศรษฐกิจ (ขาว ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง ขาวโพดเล้ียงสัตว) 

 ในป 2566 กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานข้ึนทะเบียนและปรับปรุง

ทะเบียนเกษตรกร โดยการประชาสัมพันธใหเกษตรกรแจงขอมูลการปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรตามขอเท็จจริงดวย

ตนเอง 

ผาน Mobile Application และ e-Form เพื่อความสะดวกของเกษตรกร และยังสามารถนําขอมูลไปใชประโยชน 

ไดอยางรวดเร็ว รวมท้ัง บริหารจัดการและบํารุงรักษาฐานขอมูลหลัก และระบบท่ีเกี่ยวของ สําหรับใหบริการ

บันทึกขอมูลและประมวลผลขอมูลขนาดใหญ เพื่อใหทะเบียนเกษตรกรมีขอมูลท่ีครบถวน นําไปสูการประมวลผล

และวิเคราะหขอมูลดานการเกษตรจัดทําสารสนเทศดานการเกษตรในภาพรวมของประเทศ สามารถนําไปเผยแพร

บูรณาการใชประโยชนไดท่ัวไปท้ังภาครัฐและเอกชนเปนขอมูล ประกอบโครงการและมาตรการตางๆ ไดอยางรวดเร็ว  

มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหเกษตรกรไดรับประโยชนอยางสูงสุด 
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3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหมีความครบถวน และเปนปจจุบัน  

3.2 เพื่อจัดเก็บขอมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ใหมีความครบถวน และเปนปจจุบัน 

3.3 เพื่อนําขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรท่ีไดรับการปรับปรุง ตรวจสอบแลว มาวิเคราะห ประมวลผล 

ในภาพรวมของประเทศท่ีถูกตอง สามารถนําไปเผยแพร บูรณาการใชประโยชนไดท่ัวไปท้ังภาครัฐและเอกชน 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

 เปาหมาย ครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดพังงา 32,000 ครัวเรือน เปาหมายรายอําเภอ ดังนี้ 

         4.1 อําเภอเมืองพังงา 3,625 ครัวเรือน  

             4.2 อําเภอเกาะยาว 1,910 ครัวเรือน  

             4.3 อําเภอกะปง 3,365 ครัวเรือน  

         4.4 อําเภอตะกั่วทุง 5,230 ครัวเรือน  

         4.5 อําเภอตะกั่วปา 3,975 ครัวเรือน  

         4.6 อําเภอคุระบุรี 3,625 ครัวเรือน  

         4.7 อําเภอทับปุด 3,740 ครัวเรือน  

         4.8 อําเภอทายเหมือง  6,530 ครัวเรือน 

สถานท่ีดําเนินการ สํานักงานเกษตรอําเภอ 8 อําเภอ  

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 5.1 ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหเปนปจจุบัน  

1) ประชาสัมพันธใหเกษตรกรแจงปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหเปนปจจุบัน หลังจากการเพาะปลูก  

- ขาว พืชไร พืชผัก หลังปลูกแลว 15 วัน  

- ไมผล ไมยืนตน หลังปลูกแลว 30 วัน หรือถายืนตนอยูใหปรับปรุงทุกป 

2) เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร รับแจงข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จากเกษตรกร 

ตามสมัครใจ ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ หรือนัดหมายเกษตรกรเพื่อข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

ในหมูบานหรือตําบล 

3) เกษตรกรแจงขอมูลการปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรตามขอเท็จจริงดวยตนเองผาน Farmbook 

Application หรือระบบการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน ผาน e-Form ท่ีเว็บไซตทะเบียน

เกษตรกร (farmer.doae.go.th) 

4) กําหนดชวงวันรณรงคใหอาสาสมัครเกษตรหมูบาน ทําหนาท่ีชวยเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร

ผูรับผิดชอบตําบล จัดเก็บขอมูลตามแบบฟอรมปรับปรุงขอมูลในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหไดขอมูลครบถวน

แกปญหาการไมมาแจงปรับปรุงทะเบียนฯ ของเกษตรกร โดยเลือกชวงเวลาท่ีมีการเพาะปลูกมากท่ีสุดในฤดูฝน 

ระหวาง 

วันท่ี 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566  
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5) บันทึกขอมูลท่ีเกษตรกรแจงข้ึนทะเบียนและปรับปรุงขอมูลในระบบทะเบียนเกษตรกร  

 5.2 ตรวจสอบขอมูล 

1) การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการขอข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน  

เชน หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองท่ีดิน ตรวจสอบใหสัมพันธกับจํานวนพื้นท่ีท่ีทําการเกษตรท่ีแจงข้ึนทะเบียนไว  

2) ระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกตอง 

3) ตรวจสอบทางสังคม จัดพิมพขอมูลไปติดประกาศในหมูบาน/ชุมชน เปนเวลา 3 วัน (กําหนดใหมีการ 

ติดประกาศทุกชนิดพืช ท้ังแปลงเดิมและแปลงใหม) เพื่อใหเกษตรกรในหมูบาน/ชุมชนนั้นตรวจสอบ โดยเกษตรกรตอง 

ลงนามยืนยันความถูกตองขอมูลของตนเอง มิฉะนั้นจะถือวาไมผานการตรวจสอบ หรือสามารถคัดคาน หากขอมูลของ

ตนเองหรือเกษตรกรรายอื่นไมถูกตอง  

4) ตรวจสอบพื้นท่ี ใหดําเนินการท้ังแปลงเดิมและแปลงใหม เพื่อปองกันการแจงข้ึนทะเบียน ซ้ําซอน 

โดยผูดําเนินการตรวจสอบใชเครื่อง GPS ออกเดินสํารวจรอบแปลงพื้นท่ีจริง เพื่อวัดและจับพิกัดแปลง  

หรือวาดแปลงดวยระบบ เชน Geoplot, GISagro, FAARMis Application , QGIS หรือตรวจสอบโดยภาพถาย

แปลงปลูกรวมกับผูนําชุมชน/ อกม. 

 5.3 วิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร   

 5.4 เผยแพรขอมูล  

1) เช่ือมโยงหรือจัดสงขอมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อใชในมาตรการของภาครัฐ  

2) เผยแพรขอมูลทะเบียนเกษตรกรท่ีผานการวิเคราะหขอมูลแลวทางเว็บไซตและจัดพิมพเปนเอกสาร 

3) จัดทําสมุดทะเบียนเกษตรกร เพื่อพิมพขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร แจกจายใหกับเกษตรกร 

5.5 อํานวยการ เพื่อบริหารจัดการโครงการใหเปนไปดวยความเรียบรอย พรอมท้ังแกไขปญหาอุปสรรค 

ในการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

1) ดูแลและบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลหลัก สําหรับการใหบริการบันทึกขอมูล ประมวลผลขอมูลขนาด

ใหญ  

และจัดทําสารสนเทศดานการเกษตร พรอมท้ังเตรียมความพรอมสําหรับการสนับสนุนขอมูลใหกับหนวยงานภาครัฐ 

ในการเช่ือมโยงขอมูลทะเบียนเกษตรกรไปใชเปนขอมูลประกอบโครงการและมาตรการตางๆ ไดอยางรวดเร็ว  

มีประสิทธิภาพ  

2) ประชาสัมพันธ ติดตามนิเทศ อบรม สัมมนา จัดทําคูมือ/เอกสารท่ีเกี่ยวของ และ จางเหมาบริการ

บุคคล 

ในการปฏิบัติงานในโครงการฯ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ป 2565 ป 2566 หนวยงาน 

ตค
. 

พย
. 

ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พค
. 

มิย
. 

กค
. 

สค
. 

กย
. 

1. ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหเปนปจจุบัน              

   1.1 ประชาสัมพันธใหเกษตรกรแจงปรับปรุงขอมูล

ทะเบียนเกษตรกรใหเปนปจจุบัน 

            ศสท./

สนง.กษจ./

สนง.กษอ. 

   1.2 เกษตรกรแจงปรับปรุงขอมูล    
 

        สนง.กษอ. 

   1.3 รณรงคให อกม.จัดเก็บขอมูล     
 

   
 

    สนง.กษจ./

สนง.กษอ. 

   1.4 บันทึกขอมูลท่ีเกษตรกรแจงข้ึนทะเบียนและ

ปรับปรุงขอมูลในระบบทะเบียนเกษตรกร 

  
 

          

สนง.กษอ. 

2. ตรวจสอบขอมูล 

(ติดประกาศ / จัดทําผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล) 

   
 

         

สนง.กษอ. 

3. วิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร   
 

           ศสท. 

4. เผยแพรขอมูลจากฐานขอมูลท่ีผานการวิเคราะห

ขอมูลแลว (ปรับปรุงขอมูลในสมุดทะเบียนเกษตรกร / จัดทํา

เอกสารสรุปผลการดําเนินงานในรูปแบบสถิติและแผนที่) 

             

ศสท. 

5. อํานวยการ             ศสท./

สนง.กษจ. 

 

  



-100- 

 

8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

 8.1 ผลผลิต ( Output)  

 1) มีการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร  

2) มีการจัดเก็บขอมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรท่ีมาข้ึนทะเบียนใหมหรือปรับปรุงพื้นท่ีเพาะปลูก  

 3 ) มีการวิเคราะห ประมวลผลขอมูลและเผยแพรขอมูลทางเว็บไซตและจัดพิมพเปนเอกสาร    

  8.2 ผลลัพธ (Outcome)  

มีขอมูลประกอบการเขารวมโครงการ และมาตรการของภาครัฐ หรือ เอกชนกรณีท่ีมีโครงการชวยเหลือ

เกษตรกร ซึ่งจะทําใหการสนับสนุนชวยเหลือเกษตรกรเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

  8.2 ตัวช้ีวัดโครงการ 

    เชิงปริมาณ จังหวัดพังงา มีจํานวนครัวเรือนเกษตรกร 32,000 ครัวเรือน มีการปรับปรุงขอมูลทะเบียน

เกษตรกร  

  เชิงคุณภาพ รอยละ 80 ของขอมูลทะเบียนเกษตรกรสามารถนําไปประกอบการเขารวมโครงการ และ

มาตรการของภาครัฐ  

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

มีการวิเคราะหและเผยแพรขอมูลทะเบียนเกษตรกรจากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรท่ีครบถวน เปนปจจุบัน 

สามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาการผลิต การตลาด สงเสริมการเกษตร บูรณาการขอมูลรวมกัน  

ท้ังภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะทําใหเกษตรกรไดรับการสนับสนุน ชวยเหลือ และไดรับประโยชนสูงสุด 

 

10. การประเมินผลโครงการ  

ประเมินผลจากรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานในระบบทะเบียนเกษตรกร จังหวัดพังงา มีจํานวน

ครัวเรือนเกษตรกรท่ีปรับปรุงขอมูลในป 2566 จํานวน 32,000 ครัวเรือน โดยประเมินผลหลังจากเสร็จส้ินโครงการ 

 

11. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

1) นายกวีพจน  มัชฉากิจ         ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ รักษาราชการ 

    ในตําแหนงหัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

    โทร.  0 7648 1467 

2) นางสาวพรเพ็ญ จักรพงศ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ        

    โทร. 0 7648 1467 

     
---------------------------------------------------------------------------------- 
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกสเกษตรเพ่ือลดการสูญเสีย 

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกสเกษตรเพื่อลดการสูญเสีย 

 

1. ความสอดคลอง 

1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็น การเกษตร  

 แผนแมบทยอย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

2. หลักการและเหตุผล 

ภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 - 2580) มุงสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับ

มาตรฐานสินคาเกษตร เพิ่มความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริหารจัดการทรัพยากร

การเกษตรและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญใน

การพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาวเพื่อสรางรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในประเทศตามวิสัยทัศน 

เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน โดยรัฐบาลใหความสําคัญกับมาตรการสนับสนุนท่ีจะ

ชวยสงเสริมใหการสรางมูลคาในภาคเกษตรดําเนินการไดอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรมสงเสริมความรูและผลักดัน

การรวมกลุมของเกษตรกรเพื่อใหเปนสถาบันเกษตรกรท่ีมีความเขมแข็ง รวมท้ังสงเสริมการตลาดใหแกเกษตรกร 

เพื่อรองรับผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตรตางๆ ควบคูไปกับการผลิตท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

ปจจุบันเกษตรกรสวนใหญยังขาดองคความรูและทักษะท่ีเพียงพอในการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส

แบบครบวงจร ต้ังแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา เชน การวางแผนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดการ

หลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาผลผลิต การบรรจุภัณฑ การจัดการเชิงธุรกิจ การเช่ือมโยงตลาดสินคาเกษตร      

ท้ังในระบบออฟไลนและออนไลน ภายในประเทศและตางประเทศ สงผลทําใหตนทุนการจัดการ โลจิสติกสในภาคเกษตร

สูงกวาภาคการผลิตอื่นๆ ซึ่งมีผลทําใหประเทศไทยเสียเปรียบในการแขงขันกับประเทศอื่นๆ อีกท้ังเจาหนาท่ี      

นักสงเสริมมีองคความรูเรื่องการใชเทคโนโลยีสมัยใหมและความรูในการบริหารจัดการโลจิสติกสในภาคการเกษตร

ท่ีจํากัด เพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมโลจิสติกสภาคการเกษตรใหสามารถแขงขัน และเช่ือมโยงสูตลาด        

ท่ีมีศักยภาพ 

กรมสงเสริมการเกษตรมุงเนนการพัฒนาเกษตรกรใหเปนผูประกอบการดานการเกษตรท่ีมีความพรอม

ในดานการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรครบวงจร มีความรูดานการจัดการโลจิสติกสเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนการใชเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหมเพื่อยกระดับการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงพัฒนา

และออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความเหมาะสมกับสินคา ยืดอายุผลผลิต ลดการสูญเสีย เพิ่มมูลคาสินคาใหสูงข้ึน 

สามารถวางแผนการผลิตใหตรงตามความตองการของตลาด โดยมี “ตลาดเกษตรกร” เปนแหลงรวบรวมและจําหนาย

ผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นท่ีครอบคลุมท้ัง 77 จังหวัด  

 



-102- 

 

ซึ่งเกษตรกรเปนผูจําหนายเองผานตลาดเกษตรกร และมีผูจัดการตลาดเกษตรกรเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา สงเสริม 

สนับสนุน ผลักดันและขับเคล่ือนในทุกมิติ นอกจากนี้ ไดสนับสนุนใหมีการกระจายผลผลิตทางการเกษตรไปยังตลาด

ศักยภาพอื่นๆ ท้ัง ตลาด Modern Tradeตลาดในกลุม HORECA ตลาดคาสงสินคาเกษตร และตลาดออนไลน เชน 

www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com, Thailand Postmart, DGTFarm, Lazada, Shopee ซึ่งจะเปนการขยาย

โอกาสและสรางความไดเปรียบในการแขงขันดวยการลดตนทุนเพิ่มผลผลิต รวมท้ังชวยเหลือเกษตรกรในดาน

การตลาดใหเขมแข็งและมั่นคง สงผลเกิดการสรางรายไดและผลตอบแทนสูเกษตรกร  

สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจไดอยางยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อพัฒนาเจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบโครงการและผูเกี่ยวของใหมีศักยภาพใน

ดานการบริหารจัดการโลจิสติกสสินคาเกษตรแบบครบวงจร 

3.2 เพื่อพัฒนาเกษตรกรใหเปนผูประกอบการท่ีมีศักยภาพ สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม 

กับสินคาและเพิ่มชองทางกระจายสินคาสูตลาดท่ีมีศักยภาพท้ังออนไลนและออฟไลน 

3.3 เพื่อพัฒนาตลาดเกษตรกรใหเกิดอัตลักษณ เกิดสินคานวัตกรรม เปนแหลงรวบรวมผลผลิตและ

แหลงจําหนายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นท่ี สรางการรับรูใหบุคคลท่ัวไปไดรูจักอยางแพรหลาย  

 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

เกษตรกร  

สถานท่ีดําเนินการ สํานักงานเกษตรจังหวัด 

 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

5.1 พัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกรและเครือขาย โดยจังหวัดประสานงาน/บูรณาการ

รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน เพื่อจัดกระบวนการเรียนรูผานกระบวนการตางๆ   

ท้ังในรูปแบบออนไลน และออฟไลน โดยเนนเกษตรกรเปนศูนยกลางการเรียนรู 

1) จัดทําฐานขอมูลตลาดเกษตรกร รายงานยอดจําหนายในโปรแกรมเว็บบราวเซอร 

https://farmermarket.doae.go.th โดยนําฐานขอมูลไปใชในการวางแผนการผลิต การตลาด และบริหารจัดการ

ศูนยเรียนรูการบริหารจัดการสินคาเกษตร ตลาดเกษตรกร (ตลาดถาวร) 7 จังหวัด ตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินคาเกษตร

ท้ัง Offline และ Online ในมิติตางๆ เพื่อใหเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกทุกรายสามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นท่ีและความตองการของตลาด มีสินคาคุณภาพ สามารถนํามาจําหนายในตลาดไดอยางตอเนื่อง  

2) จัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเวทีวิเคราะห/ประเมินสถานการณ พื้นท่ี สินคาเกษตร   

ผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตรกร ผูบริโภค ฯลฯ จํานวน 1 ครั้ง เพื่อใหเห็นถึงผลการดําเนินงานท่ีผานมา จุดออน 

จุดแข็ง ปญหา อุปสรรค สถานการณการแขงขันวาเปนเชนไร และตองแกไขปรับปรุงในจุดใด ทบทวนบทบาทหนาท่ี

ของคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินคาเกษตรของจังหวัด พรอมท้ังรวมกันกําหนดแนวทาง  

 

http://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com/
https://farmermarket.doae.go.th/
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แกไขปรับปรุง วางแผนกลยุทธอยางมีทิศทาง เพื่อนํามาเปนแนวทางการพัฒนาศูนยเรียนรูการบริหารจัดการ  

สินคาเกษตร ตลาดเกษตรกร และตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินคาเกษตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

3) จัดอบรมและศึกษาดูงานแกเกษตรกรผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตรกรหรือตลาด

สินคาเกษตร (Offline และOnline) อยางนอย 2 หลักสูตร เชน หลักสูตรการพัฒนาตลาดเกษตรกรหรือตลาด

สินคาเกษตรในระดับท่ีสูงข้ึน การใชนวัตกรรมในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดหรือพัฒนาสินคา    

เพื่อจําหนายในตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินคาเกษตร และตลาดออนไลนตางๆ รวมถึงตองมีการถายทอดความรู

การบริหารจัดการโลจิสติกสสินคาเกษตร เปนตน ท้ังนี้ ใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ี เกษตรกร และสถานการณ

รวมท้ังการสรางเครือขายการสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรทฤษฎีใหม องคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน

Young Smart Farmer และ Smart Farmer ในการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเกษตรกรเพื่อสนับสนุนการจําหนาย

สินคาคุณภาพสูตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินคาเกษตร ใหสามารถวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการ

ของตลาด มีการจัดการดานขนสง ลดตนทุนเพิ่มผลผลิต พัฒนาสินคาใหมีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมทุกกิจกรรม

ต้ังแตกระบวนการผลิต กอนและหลังเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ เพื่อใหไดนวัตกรรมจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือ

สินคาเกษตรท่ีมีความเปนเอกลักษณอยางนอย 1 ชนิด ท่ีสามารถยกระดับเปนสินคาเกษตรพรีเมี่ยมพรอมขยาย

ชองทางสูตลาดท่ีมีศักยภาพ ท้ังตลาด Modern Trade ตลาดออนไลน และตลาดสินคาเกษตรอื่น ๆ ได 

5.2 กิจกรรมพัฒนาตลาดเกษตรกร 

5.2.1 จังหวัดดําเนินการพัฒนาตลาดเกษตรกรใหเกิดรูปแบบท่ีเปนอัตลักษณ สามารถส่ือใหเห็น

ถึงความเปนตลาดเกษตรกร เชน รูปแบบของเต็นท ปาย การจัดวางสินคา  การจัดทําเรื่องราวสินคา (story) บรรจุ

ภัณฑ สินคาท่ีมีความหลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน รูปแบบของสถานท่ีปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดตลาด หรือ

จัดหาเครื่องมือตรวจสอบสารเคมีตกคางพรอมน้ํายาตรวจสอบในพืชผัก/ผลไม/อาหาร เปนตน  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
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7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565 ป 2566 

ต.
ค.

 6
5 

พ
.ย

. 6
5 

ธ.
ค.

 6
5 

ม.
ค.

 6
6 

ก.
พ

. 6
6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย

. 6
6 

พ
.ค

. 6
6 

มิ.
ย.

 6
6 

ก.
ค.

 6
6 

ส.
ค.

 6
6 

ก.
ย.

 6
6 

1. พัฒนาความรูและศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตร

และโลจิสติกส 

            

2) พัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกรและเครือขาย             

(1) จัดเวทีชุมชน              

(2) หลักสูตรท่ี 1 อบรม             

(3) หลักสูตรท่ี 2 อบรมและศึกษาดูงาน             

2. พัฒนาตลาดเกษตรกรใหมีศักยภาพ             

สนับสนุนวัสดุสื่อประชาสัมพันธ และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการ

จัดการตลาด 

            

8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

8.1 ผลผลิต (output) 

1) เกษตรกรมีแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดท้ังคุณภาพและปริมาณ

จําหนายในชองทางตลาดสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพท้ังตลาด  Offline และ Online 

2) ตลาดเกษตรกรจังหวัดพังงา ไดรับการพัฒนาเปนแหลงเรียนรู และสถานท่ีหลักในการจําหนาย

ผลผลิตทางการเกษตร มีความเปนอัตลักษณ เกิดสินคานวัตกรรมอยางตอเนื่อง 

3) ฐานขอมูลการจําหนายสินคาเกษตรจากเว็บไซตตลาดเกษตรกรออนไลน.com และเว็บบราวเซอร 

https://farmermarket.doae.go.th/ ไดนํามาวางแผนและบริหารจัดการตลาดเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) เกิดการรับรูเรื่อง “ตลาดเกษตรกร” ของผูบริโภคในวงกวาง 

5) เช่ือมโยงเครือขายดานการตลาดและผลผลิตคุณภาพรองรับการเขาสูชองทางการจําหนายตางๆ 

6) เกษตรกรท่ีมีศักยภาพในการจําหนายสินคาผานระบบออนไลน โดยผานทาง www.ตลาดเกษตรกร

ออนไลน.com เพิ่มจากฐานขอมูลเกษตรกรท่ีจําหนายผานเว็บฯ ในปงบประมาณ 2565 

8.2 ผลลัพธ (outcome) 

1) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการจัดการโลจิสติกสสินคาเกษตร  

แบบครบวงจร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นท่ี  สงผลใหมูลคา

ผลผลิตสูงข้ึน ตลอดจนผลิตสินคามีคุณภาพ ไดการรับรองมาตรฐานมากยิ่งข้ึน พัฒนาเปนผูประกอบการท่ีมีศักยภาพ 

2) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและเกิดความเขมแข็ง มั่นคงและยั่งยืน 

3) ผูบริโภคสามารถเขาถึงอาหารท่ีปลอดภัยในราคาท่ีสมเหตุสมผลในทุกชองทาง  

 

https://farmermarket.doae.go.th/
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4) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสสินคาเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร 

และสถาบันเกษตรกรเพิ่มมากข้ึน และพัฒนาบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ยืดอายุผลผลิต 

ลดการเนาเสีย ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานอยางนอยจังหวัดละ 1 ชนิด เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผลิต

สินคาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

5) เกษตรกรสามารถเช่ือมโยงตลาดรูปแบบใหมโดยการเขาถึงตลาดออนไลนได  

8.3 ตัวช้ีวัด  

เชิงปริมาณ เกษตรกรไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกสเกษตรเพื่อลดการสูญเสียเชิงคุณภาพมูลคาการ

จําหนายในตลาดเกษตรกรเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 10 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรไดรับการพัฒนาเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตรท่ีมีศักยภาพ มีความรูในการ

บริหารจัดการโลจิสติกสสินคาเกษตรอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี – 

สินคา – ตลาด ใชเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหมเพื่อลดตนทุนการผลิต ลดความสูญเสียของผลผลิต ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐาน ยกระดับการผลิตใหสูงข้ึนมีบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสมกับสินคา ยืดอายุผลผลิต ลดการเนาเสียระหวางการขนสง 

โดยม ี“ตลาดเกษตรกร” เปนแหลงรวบรวมและจําหนายสินคา รวมถึงเปนแหลงเรียนรูดานการตลาดในทุกจังหวัด โดย

ตลาดเกษตรกรตองพัฒนาใหเกิดอัตลักษณ มีสินคานวัตกรรม เช่ือมโยงผลผลิตคุณภาพจากเครือขายตางๆ เพื่อขยาย

ชองทางสูการจําหนายในตลาดศักยภาพอื่นๆ รวมท้ังมีฐานขอมูลตลาดเกษตรกร และการสํารวจสถานการณดานการตลาด

เพื่อนํามาวิเคราะห วางแผน พัฒนาตลาดเกษตรกร และตลาดเกษตรกรออนไลนใหมีรูปแบบ 

การบริหารจัดการการดําเนินงาน ท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอเกษตรกร สินคา และพื้นท่ี นําไปสูการพึ่งพาตนเองอยาง

เขมแข็ง มั่นคง และยั่งยืน 

10. การประเมินผลโครงการ   

ติดตามผลการดําเนินงานจากระบบ E project ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ 

เชิงปริมาณ  เกษตรกรไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกสเกษตรเพื่อลดการสูญเสีย     

โดยการพัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกรและเครือขาย และตลาดเกษตรกรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพนั้น คือ 

1) มีตลาดเกษตรกรท่ีเปนอัตลักษณและเปนแหลงจําหนายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร   

ไดท้ังหมด 77 จังหวัด  

2) มีรายงานแผน-ผลการวางแผนการผลิตและการตลาดของตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินคาเกษตร  

3) มีการรายงานฐานขอมูลตลาดเกษตรกรและรายงานยอดจําหนายในเว็บไซตตลาดเกษตรกรออนไลน.com 

และเว็บบราวเซอร https://farmermarket.doae.go.th/ใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ 

เชิงคุณภาพ 

1) มูลคาการจําหนายในตลาดเกษตรกรเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 10  

2) มีการเช่ือมโยงตลาดเกษตรกรและตลาดสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพ  

3) เกิดนวัตกรรมจากกระบวนการพัฒนาสินคาเกษตร หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ 

4) มีความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตรและมีชีวิตความเปนอยูดีข้ึน  
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11. ผูรับผิดชอบ 

   กลุม สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

   1) ช่ือ นายณรงค  แกวพิพัฒน 

  ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

   2) ช่ือ นายปณิธาน  ทองแกมแกว 

  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

  โทรศัพท 089-733-1271 

        E-mail: panitan.tk55@gmail.com  
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โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

 

1. ความสอดคลอง 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 3 การเกษตร  

  - แผนแมบทยอย  การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

 

2. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561  - 2580 ตองการใหประเทศไทยมี 

การขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเขาสูกลุมประเทศท่ีมีรายไดสูง ดวยการเพิ่มศักยภาพ

ของผูประกอบการ ตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนา

กลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตท่ีสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดท้ังในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการและ

การทองเท่ียว สอดคลองกับพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ท่ีมุงเนนใหคนในชุมชนรวมตัวกัน

ประกอบกิจการ โดยอาศัยทรัพยากร แรงงาน ภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูสมัยใหม  

มาผลิตเปนสินคาหรือบริการท่ีเปนท่ีตองการของผูบริโภคในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน สงผลใหชุมชนพึ่งตนเองได

และเปนกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ปจจุบันจากสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 ต้ังแตป 2563 – 2564 ทําใหเกิด 

การเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของโลก รวมถึงประเทศไทยท่ีไดรับผลกระทบจากการ

แพรระบาดของโรคไวรัสดังกลาว ไมวาจะเปนการขยายตัวทางเศรษฐกิจติดลบ หรือประชาชนมีกําลังซื้อลดลง ซึ่ง

สถานการณดังกลาวสงผลกระทบตอวิสาหกิจชุมชนดวยเชนกัน ปจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนท่ีผลิตสินคา ท้ังในและนอก

ภาคการเกษตร รวมไปถึงภาคบริการ จดทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตรแลวกวา 81,000 แหง ในจํานวนนี้เปน

กิจการท่ีมีความเขมแข็งหรือมีผลการประเมินศักยภาพระดับดีกวา 21,000 แหง หรือคิดเปนรอยละ 25 แตหาก

สถานการณการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 ยังคงเปนเชนนี้ตอไป อาจสงผลให 

ความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชนลดลง ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีตองการใหวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเปนกิจการท่ีมี

ความเขมแข็งไมนอยกวารอยละ 30 เมื่อส้ินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (2566-2570) และ

รอยละ 40 เมื่อส้ินแผนยุทธศาสตรชาติในป 2580 

 กรมสงเสริมการเกษตร ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน มีหนาท่ี 

ในการประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อใหการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนเปนไปอยางมีเอกภาพ และมีภารกิจ 

ใหการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนภาคการเกษตรอีกบทบาทหนึ่ง จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อสงเสริมใหวิสาหกิจชุมชนสามารถวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนากิจการไดสอดคลองกับสภาพ  
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ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนไป มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ สินคาและบริการสามารถแขงขัน 

ในตลาดได และพัฒนาไปเปนกิจการท่ีเขมแข็งหรือกิจการในระดับท่ีสูงข้ึนไดตอไป 

 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหสูงข้ึน  

 3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชน 

 3.3 เพื่อสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูวิสาหกิจชุมชน 

 3.4 เพื่อสนับสนุนกลไกการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  

ใหสามารถสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

 วิสาหกิจชุมชน จํานวน 8 แหง ในจังหวัดพังงา 

 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 5.1 สงเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  

  เพื่อใหเกิดการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบกิจการของสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ไดแก 

  5 .1.1 การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

   1) สงเสริมการยกระดับวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลการประเมินศักยภาพระดับปานกลางไประดับดี 

จํานวน 8 แหง  ในจังหวัดพังงา โดยพัฒนาทักษะผูประกอบการกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑใหไดคุณภาพ

มาตรฐาน และการจัดทําบัญชีท่ีเปนระบบ 

    1.1) การดําเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งท่ี 1 สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดเวที     ครั้งท่ี 

1 เพื่อประเมินศักยภาพและวิเคราะหสถานการณของวิสาหกิจชุมชน โดยใชเครื่องมือแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจ

ชุมชน เพื่อใหวิสาหกิจชุมชนมีความเขาใจในสถานการณ การดําเนินกิจการ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคตอการ

พัฒนาและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และจัดทํารายงานผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และแผนพัฒนา

กิจการวิสาหกิจชุมชน สงสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ภายในวันท่ี 23 ธันวาคม 2565 

    1.2)  สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการระดับปานกลางไประดับดี 

กรมสงเสริมการเกษตรโอนงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน เพื่อ

สงเสริมการยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ดําเนินการภายในเดือนเมษายน 25656 

    1.3) การดําเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งท่ี 2 สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดเวทีครั้ง

ท่ี 2 เพื่อดําเนินการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวมโครงการ พรอมจัดทํารายงานผลการประเมิน

ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนหลังเขารวมโครงการและผลการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน สง สํานักงานเกษตร

จังหวัดพังงาภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2566     
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 5.2 สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตนแบบ 

  เพื่อสงเสริมใหวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีพัฒนาเปนแหลงเรียนรูเพื่อใหวิสาหกิจชุมชน

และประชาชนท่ัวไปเขามาศึกษาเรียนรูกระบวนการวิสาหกิจชุมชน ประกอบดวย 2 กิจกรรมยอย ไดแก 

  5.2.1 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน  (ประกวด 77 จังหวัด 6 เขต 1 ประเทศ) 

   ดําเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพใน 

การบริหารจัดการท่ีดี มีความเขมแข็ง พึ่งตนเองได เพื่อพัฒนาเปนแหลงเรียนรูวิสาหกิจชุมชนใหวิสาหกิจชุมชนอื่น หรือ

ผูท่ีสนใจ เขามาเรียนรู ซึ่งจะทําใหวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยแบงการประกวดออกเปน 3 ระดับ

คือ ระดับจังหวัด เขต และระดับประเทศ และจัดใหมีการเชิดชู เกียรติวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ 

1) ดําเนินประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับจังหวัด จํานวน 77 จังหวัด 

   โดยการประกวดในระดับจังหวัดขอใหแตละอําเภอคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพเขา

รวมการประกวดฯอยางนอยอําเภอละ 1 แหง คาดวาจะดําเนินการประกวดในชวงเดือน ม.ค. 2566 

   2) ดําเนินประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต จํานวน 6 เขต  

   3) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ จํานวน 1 ครั้ง  และมอบโล/เงินรางวัลให

วิสาหกิจชุมชนท่ีชนะเลิศในระดับประเทศ (อันดับ 1 - 3) พรอมท้ังประกาศนียบัตรใหวิสาหกิจชุมชนใน 

อันดับ 1-3 และรางวัลชมเชย 

 

 5. 3 สนับสนุนการปฏิบัติงานดานทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในการดําเนินงานดานทะเบียนวิสาหกิจ

ชุมชน ไดแก   

  5.3.1 สนับสนุนการดําเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  

   เปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร สําหรับการดําเนินงาน 

ในการรับจดทะเบียน/เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการคัดกรองวิสาหกิจ

ชุมชน ดําเนินการในทุกอําเภอ อําเภอละ 3,000 บาท (โดยขอใหอําเภอดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายใน

เดือนพฤศจิกายน 2565) 

 

 5. 4 ติดตามผลการดําเนินงานโครงการในพื้นท่ี 

  5. 4.1 การติดตามและประเมินผลโครงการ  

   เจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6 สํานักงาน

เกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ ใหคําแนะนําและติดตามผลการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงค

โครงการ ตลอดระยะเวลาในการดําเนินโครงการ เพื่อสรุปประเด็นและผลการดําเนินโครงการ 

ในภาพรวมหลังจากส้ินสุดโครงการ 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 

เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 

 

7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565 ป 2566 

ต.
ค.

 6
5 

พ.
ย.

 6
5 

ธ.
ค.

 6
5 

ม.
ค.

 6
6 

ก.
พ.

 6
6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย

. 6
6 

พ.
ค.

 6
6 

มิ.
ย.

 6
6 

ก.
ค.

 6
6 

ส.
ค.

 6
6 

ก.
ย.

 6
6 

7.1 สงเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน             

7.1.1 การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 

  1)  สงเสริมการยกระดับวิสาหกิจชุมชนจาก

ระดับปานกลางไประดับดี 

              1.1) จัดเวทีชุมชน ครั้งท่ี 1 

      1.2) สนับสนุนการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนากิจการระดับปานกลางไประดับดี 

              1.3) จัดเวทีชุมชน ครั้งท่ี 2 

            

7.2 สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตนแบบ             

 7.2 .1 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน 

  1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับจังหวัด  

  2) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต  

  3) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ 

 7.2 .2 เผยแพรขอมูลแหลงเรียนรูวิสาหกิจชุมชนดีเด 

            

7.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานดานทะเบียนวิสาหกิจ

ชุมชน 

            

 7.4. 1 สนับสนุนการดําเนินงานของนายทะเบียน

วิสาหกิจชุมชน 

            

7.5 ติดตามผลการดําเนินงานโครงการในพื้นท่ี             
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8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

 8.1 ผลผลิต (output) 

      วิสาหกิจชุมชนระดับปานกลาง 8แหง ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนากิจการและยกระดับใหมี

ศักยภาพท่ีสูงข้ึน  

  8.2 ผลลัพธ (outcome) 

      วิสาหกิจชุมชนระดับปานกลาง และวิสาหกิจชุมชนระดับปรับปรุงไดรับการยกระดับศักยภาพ 

ใหสูงข้ึนไมนอยกวารอยละ 80 ของวิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวมโครงการ 

 8.3 ตัวช้ีวัด  

  เชิงปริมาณ จํานวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไดรับความรูดานการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน  

และแนวทางการจัดทําแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน จํานวน 8 แหง (80 ราย) 

      เชิงคุณภาพ รอยละ 80 ของวิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวมโครงการไดรับการยกระดับศักยภาพใน 

การดําเนินกิจการ 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

  วิสาหกิจชุมชนจํานวน 8 แหง สามารถจัดทําแผนพัฒนากิจการ ขับเคล่ือนกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และมีศักยภาพในการดําเนินงานเพิ่มสูงข้ึน 

10. การประเมินผลโครงการ   

     10.1 จัดทําแบบรายงานแผนการพัฒนากิจการ และแบบรายงานผลการพัฒนาตามงบประมาณ 

ท่ีไดรับการจัดสรร ใหสํานักงานเกษตรอําเภอ หลังดําเนินกิจกรรมเสร็จส้ินในแตละเวทีใหจัดสงแบบรายงานให

สํานักงานเกษตรจังหวัดทราบตามกําหนด  

     10.2 สํานักงานเกษตรจังหวัด ติดตามการดําเนินงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ และจัดทํารายงานผล

การติดตามงานท่ีลงพื้นท่ีเปนระยะ ต้ังแตไตรมาส 1 - 4 ของปงบประมาณ 

     10.3 ประมวลผลตามแบบรายงานในขอ 10.1 และผลการลงพื้นท่ีในขอ 10.2 เพื่อจัดทําเปนรายงาน

ผลการดําเนินโครงการฯ ในป 2566 

11. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

  1. ช่ือ นางสาวนิติภรณ  เกตุแกว 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศัพท 099-4165661 

  E-mail: nitiporn.ketkk@gmail.com 

----------------------------------------------------------- 
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โครงการสงเสริมการจัดต้ังและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน 

กิจกรรมสงเสริมวิสาหกิจชุมชนตนแบบในการพัฒนาสินคาและบริการจากฐานชีวภาพ 

 

1. ความสอดคลอง 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 3 การเกษตร 

  - แผน แมบทยอย เกษตรชีวภาพ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การสงเสริมการดําเนินกิจกรรมของชุมชนท่ีมีการนําวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปญญาของชุมชนมาใช   

ใหเหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพทองถ่ินนั้น ๆ โดยหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ    มี

หนาท่ีสงเสริมกิจการของชุมชนและสนับสนุนความรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม คุณภาพมาตรฐานการผลิต และผลิตภัณฑ การบริหารจัดการธุรกิจ และการแขงขันทางการตลาด 

เพื่อใหกิจการของชุมชนมีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได การประกอบกิจการชุมชนในปจจุบันมีความทาทาย

มากยิ่งข้ึนตามกระแสการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ และระบบเศรษฐกิจโลก การปรับตัว

ของวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินคาและการนําภูมิปญญาทองถ่ิน โดยเฉพาะการนําทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใน

ชุมชนมาพัฒนา (development) ผานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของตลาด 

เพื่อใหชุมชนมีโอกาสในการสรางกิจกรรมท่ีหลากหลาย ดําเนินกิจกรรมท่ีมีความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดย

สอดคลองกับแนวทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป ( พ.ศ. 2561 - 2580 ) ท่ีมุงเนนการพัฒนาและสงเสริมการสราง

มูลคาเพิ่มจากเกษตรชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมการทําเกษตรท่ีอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรชีวภาพ ปลอด

สารพิษ และเกษตรอินทรีย รวมถึงการใชความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรดวย

กระบวนการทางชีวภาพ เพื่อนําไปสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูงข้ึน  สัมพันธกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  แผน

แมบทยอยเกษตรชีวภาพ ในเปาหมายวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินมีการจัดต้ังในทุกตําบล

เพิ่มข้ึน ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีจํานวน 7,255 ตําบล  

 การสงเสริมกิจการของชุมชนในการพัฒนาสินคาและบริการจากฐานชีวภาพท่ี สอดคลองกับ          BCG 

Model (การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองครวม) จึงเปนการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการแปรรูปสินคาเกษตร

และบริการจากทรัพยากรท่ีอยูในทองถ่ิน  อาทิ ดานพืช และเกลือทะเล เปนตน  รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชนในดานการบริหารจัดการ การวางแผน และดําเนินการกิจการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม    ซึ่งเปนการ

ยกระดับชุมชนใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีเปนระบบ และมีความถูกตองตามหลักวิชาการ สรางความ

ตระหนักในการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา เพื่อนําไปสูความยั่งยืนตอไป 
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3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อสงเสริมจัดต้ังวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน 

 3.2 เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด ใหเหมาะสมตามศักยภาพของวิสาหกิจ ชุมชน 

ผูผลิตสินคาและบริการจากฐานชีวภาพ 

 3.3 สงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาและบริการจากฐานชีวภาพ และพัฒนาชองทางการตลาด 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

 วิสาหกิจชุมชน จํานวน 30 แหง/พื้นท่ี 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 5.1 สํารวจขอมูลแหลงทรัพยากรวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินดานพืช 

และเกลือทะเลไทย 

  วิธีการดําเนินการ 

   1) สํานักงานเกษตรอําเภอ  ท้ัง 8 อําเภอ รวมดําเนินการสํารวจการประกอบกิจการของวิสาหกิจท่ีมี

การผลิต/แปรรูปสินคาจากทรัพยากรดานพืช  มีศักยภาพในการเพิ่มมูลคา และผูประกอบการมีศักยภาพในการ

พัฒนากิจการ เพื่อเขาสูการแขงขันท่ีสูงข้ึนโดยดําเนินการลงพื้นท่ีและจัดเก็บขอมูลสินคาและทรัพยากรดานพืชของ

วิสาหกิจชุมชนตามแบบการสํารวจขอมูล จัดลําดับวิสาหกิจชุมชนท่ีจะเขารวมและจัดทําแบบรายงานผลการสํารวจ

ขอมูล 

   - รายงานผลการสํารวจขอมูลใหจังหวัดทราบภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2565  เพื่อจัดทํา

คลังขอมูลของ วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินดานพืช ในภาพรวมของจังหวัดเพื่อสงไปยัง  

กรมสงเสริมการเกษตร 

 5.2 สงเสริมวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินดานพืชตนแบบ  

   วิธีการดําเนินการ 

  5.2.1 การรวมกลุมและพัฒนาศักยภาพ   

                    1) การคัดเลือกเปาหมายของวิสาหกิจชุมชนเขารวมโครงการ 

     1.1) สํานักงานเก ษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ  จัดประเภทผูประกอบ

กิจการวิสาหกิจชุมชนตามระดับศักยภาพและความพรอมของวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินคาจากฐานชีวภาพ      

หรือทรัพยากรในชุมชน พรอมเสนอช่ือวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความพรอมในการเขารวมโครงการ จังหวัดละ 1 แหง 

โดยคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีมีคุณลักษณะเบ้ืองตน ดังนี้ 

            1.1.1) วิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

            1.1.2) มีผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในรอบลาสุด อยูในระดับดี 

            1.1.3) เปนวิสาหกิจชุมชนท่ีมีประกอบกิจการประเภทผลิตพืช หรือมีการแปรรูปผลผลิต

จากพืช 
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           1.1.4) วิสาหกิจชุมชนมีความพรอมในการสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑให

มีคุณภาพ และไดรับรองมาตรฐาน 

ท้ังนี้  สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดสงขอมูลของวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับการคัดเลือกและแผนพัฒนากิจการของ

วิสาหกิจชุมชนใหกรมสงเสริมการเกษตรภายในเดือน คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี              23 

ธันวาคม 2565 

     1.2) กรมสงเสริมการเกษตร พิจารณาคัดเลือกเปาหมายวิสาหกิจชุมชนเขารวม

โครงการสงเสริมการจัดต้ังและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน ดานพืช 

จํานวน 30 แหง  เพื่อสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่ม และมีความพรอมใน  

การพัฒนาสูการเปนผูประกอบการ ท้ังนี้ การคัดเลือกเปาหมายของกรมสงเสริมการเกษตรใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

                   2) พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน (ดําเนินการ 2 ครั้ง) 

     กรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการจัดสัมมนาใหกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานสงเสริม

วิสาหกิจชุมชนท้ังในสวนกลาง ระดับเขต และสวนภูมิภาค จํานวน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยมีการ

ดําเนินงาน ดังนี้  

     2.1) การสรางความเขาใจและถายทอดองคความรู สําหรับเจาหนาท่ีในการสงเสริม

วิสาหกิจชุมชนท่ีมีการผลิตสินคาจากฐานชีวภาพ  

     2.2) สรุปผลการดําเนินงาน รวมท้ังถอดบทเรียนท่ีไดจากการดําเนินงานหลังส้ินสุดการ

ดําเนินโครงการ เพื่อวางแผนในการการขยายผลและปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 

                    3) จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการวิสาหกิจเกษตรฐาน

ชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน (ดําเนินการ 1 ครั้ง)  

     3.1) กรมสงเสริมการเกษตร จัดทําหลักสูตรกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการ

เปนผูประกอบการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินใหกับผูประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน        ท่ี

ไดรับการคัดเลือกเปนเปาหมายในการพัฒนาเพื่อสรางความเขาใจและสรางการรับรูในการพัฒนารวมกัน  และ

จัดสงหลักสูตรใหกับสํานักงานเกษตรจังหวัดท่ีมีวิสาหกิจชุมชนเขารวมโครงการ 

     3.2) สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดกระบวนการ

เรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินใหกับวิสาหกิจชุมชนท่ี

เขารวมโครงการ 

     3.3) สํานักงานเกษตรจังหวัด รายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

                    4) ศึกษาดูงานผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ (ดําเนินการ 1 ครั้ง) 

      สํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีมีกลุมเปาหมาย รวมกันจัดศึกษา

ดูงานผูประกอบการท่ีมีการพัฒนาผลิตภัณฑฐานชีวภาพท่ีประสบความสําเร็จ เพื่อถอดบทเรียน         และกําหนด

แนวทาง/รูปแบบในการพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน 
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   5.2.2 การวิเคราะหศักยภาพการดําเนินงานและจัดทําแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจเกษตรฐาน

ชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินดานพืช (ดําเนินการ 1 ครั้ง) 

                    วิเคราะหศักยภาพของชุมชน และกําหนดเปาหมายการพัฒนา  และการจัดทําแผนพัฒนา

กิจการแบบมีสวนรวม  

   1) สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ รวมกันจัดเวทีเพื่อเปนพื้นท่ีเพื่อ

ประเมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน และใหวิสาหกิจชุมชนไดวิเคราะหการดําเนินกิจการ การใชทรัพยากรท่ีมีอยู

ในชุมชน และการกําหนดรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ ท่ีไดจากกระบวนการเรียนรูและการศึกษาดูงาน จาก

กิจกรรมในขอ 5.2.1  และดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากิจการ ดานการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีสอดคลองกับ  

แนวทางการจําหนาย และเปนการสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อใหเกิดการสรางรายไดใหกับวิสาหกิจชุมชนอยางยั่งยืน  โดย

มีเจาหนาท่ีจากสํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ เปนพี่เล้ียง 

   2) สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดสงแผนการพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชนใน  

การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

  5.2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑและยกระดับมาตรฐานการผลิตตนแบบ (จํานวน 30 แหง) 

                   1) การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีสามารถดําเนินการผลิตและจําหนายไดในเชิงพาณิชย 

   กรมสงเสริมการเกษตร สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาผลิตภัณฑจากฐานชีวภาพของ

วิสาหกิจชุมชนเปาหมาย จํานวน 30 แหง ตามแผนพัฒนากิจการฯ (พัฒนาผลิตภัณฑจนถึงการไดรับรองมาตรฐาน 

เชน อย. มผช. เปนตน) 

                   2) ก ารพัฒนาบรรจุภัณฑและสรางตราสินคาท่ีมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑท่ีไดพัฒนา  

   กรมสงเสริมการเกษตร สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาบรรจุภัณฑใหผลิตภัณฑ 

ท่ีไดรับการพัฒนา เพื่อเพิ่มโอกาสในการจําหนายสินคาของวิสาหกิจชุมชน 

ท้ังนี้ สํานักงานเกษตรจังหวัด รายงานผลการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

 5.3 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

                กรมสงเสริมการเกษตร ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานต้ังแตการเริ่มตนดําเนินโครงการของ

ผูเขารวมโครงการ เพื่อจัดทํารายงานฉบับสมบูรณตอไป 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 
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7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565 ป 2566 

ต.
ค.

 6
5 

พ.
ย.

 6
5 

ธ.
ค.

 6
5 

ม.
ค.

 6
6 

ก.
พ.

 6
6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย

. 6
6 

พ.
ค.

 6
6 

มิ.
ย.

 6
6 

ก.
ค.

 6
6 

ส.
ค.

 6
6 

ก.
ย.

 6
6 

7.1 สํารวจขอมูลแหลงทรัพยากรวิสาหกิจเกษตร 

ฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินดานพืชและ 

เกลือทะเลไทย 

            

7.2 สงเสริมวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและ         ภูมิ

ปญญาทองถ่ินดานพืชตนแบบ (กรมฯ คัดเลือก วสช. 30 แหง 

เขารวมโครงการฯ) 

            

     7.2.1 การรวมกลุมและพัฒนาศักยภาพ              

            1) การคัดเลือกเปาหมายของวิสาหกิจชุมชนเขารวม

โครงการ (จังหวัดดําเนินการคัดเลือก วสช. 1แหง จัดทํา

แผนพัฒนา สงกรมฯ) 

            

            2) พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบงาน  

            

            3) จัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการเปน

ผูประกอบการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน 

            

            4) ศึกษาดูงานผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ             

     7.2.2 การวิเคราะหศักยภาพการดําเนินงาน      และจัดทํา

แผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญา

ทองถ่ินดานพืช 

 

            

            วิเคราะหศักยภาพของชุมชน และกําหนดเปาหมาย

การพัฒนา การจัดทําแผนพัฒนากิจการ 

แบบมีสวนรวม 

            

     7.2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑและยกระดับมาตรฐาน 

การผลิตตนแบบ 

            

            1) การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีสามารถดําเนินการผลิตและ

จําหนายไดในเชิงพาณิชย            

            

            2) การพัฒนาบรรจุภัณฑและสรางตราสินคา 

ท่ีมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑท่ีไดพัฒนา 

            

7.3 การติดตามและประเมินผลโครงการ             
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8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

 8.1 ผลผลิต (output) 

      8.1.1 มีวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินเกิดข้ึน ครอบคลุมพื้นท่ี 76 จังหวัด  

ท่ีมีศักยภาพและมีความพรอมในการพัฒนา  

      8.1.2 ฐานขอมูลผูประกอบการและสินคาท่ีมาจากวิสาหกิจเกษตรจากฐานชีวภาพ  

 8.2 ผลลัพธ (outcome) 

   มีการนําฐานขอมูลไปใชประโยชนในการวางแผนการพัฒนามูลคาเพิ่มในเชิงพาณิชย  

และสามารถตอยอดในดานการเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีบทบาทในการสนับสนุน/สงเสริมสินคาและ

บริการจากฐานชีวภาพ  

 8.3 ตัวช้ีวัด  

  เชิงปริมาณ จํานวนวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนอยางนอย 1 แหงใน

จังหวัด มีแผนพัฒนาตอยอดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ การตลาดเพื่อการแขงขัน  

 เชิงคุณภาพ สินคาของวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนท่ีเขารวมโครงการ  

มีมูลคาเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 9.1 มีฐานขอมูลวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 1 ชุด 

 9.2 เกิดวิสาหกิจชุมชนผูผลิตสินคาและบริการจากฐานเกษตรชีวภาพ ครอบคลุมท่ัวประเทศ  

และสามารถพัฒนาเปนตนแบบได จํานวน 30 แหง 

 9.3 ผลิตภัณฑ และบริการจากฐานเกษตรชีวภาพ  ท่ีมีเอกลักษณ และสามารถจําหนายไดใน 

เชิงพาณิชย จํานวน 30 ผลิตภัณฑ 

10. การประเมินผลโครงการ   

 10.1 สํานักงานเกษตรจัดสงแบบรายงานใหสํานักงานเกษตรอําเภอ และสํานักงานเกษตรจังหวัดรวบรวม

รายงานเพื่อจัดสงกรมสงเสริมการเกษตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

 10.2 สํานักงานเกษตรจังหวัด ลงพื้นท่ีติดตามการดําเนินงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ และจัดทํา

รายงานผลการติดตามงานท่ีลงพื้นท่ีเปนระยะ ต้ังแตไตรมาส 1 - 4 ของปงบประมาณ 

 10.3 ประมวลผลตามแบบรายงานในขอ 10.1 และผลการลงพื้นท่ีในขอ 10.2 เพื่อจัดทําเปนรายงานผล

การดําเนินโครงการฯ ในป 2566 

11. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

  กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

  ช่ือ นางสาวนิติภรณ  เกตุแกว     ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

 โทรศัพท 099-4165661        E-mail: nitiporn.ketkk@gmail.com 
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โครงการสรางมูลคาเพ่ิมจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

กิจกรรมสรางมูลคาเพ่ิมจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

 

1. ความสอดคลอง 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 3 การเกษตร 

  - แผน แมบทยอย เกษตรชีวภาพ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันประเทศไทยมีพื้นท่ีการเกษตรประมาณ 148 ลานไร ซึ่งหลังจากฤดูการผลิตจะเกิดเศษวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตรเปนจํานวนมาก โดยท่ัวไปเกษตรกรเมื่อทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร หรือภายหลัง

เก็บเกี่ยวแลว มักจะเผาทําลายเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร กลาวคือ ในพื้นท่ีทํานา ท่ีพบปญหามากในพื้นท่ี

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ คือการเผาตอซังฟางขาวเพื่อความสะดวกในการไถเตรียมดิน

สําหรับการเพาะปลูกในรอบถัดไป ในพื้นท่ีปลูกออย ในพื้นท่ีภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีการเผา

ใบออยกอนการตัดออย เพื่อความสะดวกของแรงงานในการตัดออย หรือในกรณีหลังการเก็บเกี่ยวออย เกษตรกรก็

จะทําการเผาใบออยเพื่อความสะดวกในการไถเตรียมดินปลูกออยในรอบใหม และหากเปนกรณีออยตอ เกษตรกร

จะเผาใบออยเพื่อปองกันไฟไมใหไหมตนออยท่ีงอกข้ึนมาใหม และในพื้นท่ีปลูกขาวโพดทางภาคเหนือ มีการเผา

เศษวัสดุการเกษตรในพื้นท่ีการเกษตรกอนและหลังการเพาะปลูก การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรสงผลใหเกิด

ปญหาวิกฤติหมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็กท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีหลายจังหวัดของประเทศ นอกจากจะทําใหเกิด

มลพิษและหมอกควันทําลายช้ันบรรยากาศของโลกแลว ยังเปนการทําลายอินทรียวัตถุ ธาตุอาหาร และโครงสราง

ดิน ทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ ทําใหผลผลิตลดลง และมีตนทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึน นอกจากนี้การเผาในพื้นท่ี

การเกษตร หากทําการเผาจนเกิดอันตราย มีความผิดตามกฎหมายมีโทษท้ังจําและปรับรวมท้ังมีผลกระทบตอ

สุขภาพอนามัยของประชาชนสงผลกระทบตอการทองเท่ียว สูญเสียทางดานเศรษฐกิจของประเทศ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร ไดตระหนักถึงความสําคัญในการรวมมือเพื่อการ

บริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อลดปญหาการเกิดวิกฤติหมอกควัน ฝุนละอองขนาดเล็ก การ

ทําลายอินทรียวัตถุ ธาตุอาหาร และโครงสรางดิน ทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ ทําใหผลผลิตลดลง และมีตนทุน

การผลิตเพิ่มสูงข้ึน โดยการบริหารจัดการสรางมูลคาเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เผยแพรความรูความ

เขาใจในสภาพปญหาท่ีเกิดจากการเผา เสนอทางเลือกในการจัดการเศษวัสดุเหลือใชจากภาคการเกษตร และเสนอ

แนวทางการบริหารจัดการสรางมูลคาเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เพื่อสรางใหเกิดการปรับเปล่ียน

ทัศนคติและจิตสํานึกของเกษตรกรใหตระหนักถึงผลเสียจากการเผา และมีความรูความเขาใจในการใช

เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผามาบริหารจัดการสรางมูลคาเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
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3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในเรื่องการนําเศษวัสดุการเกษตรมาใชประโยชน สามารถลด

ตนทุน และสรางมูลคาเพิ่มข้ึนได 

 3.2 เพื่อลดการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เพิ่มปริมาณการใชวัสดุการเกษตรไปเปนพลังงานชีวมวล 

ลดปญหาหมอกควัน และสรางสมดุลระบบนิเวศ ในชุมชน 

 3.3 เพื่อเสริมสรางใหเกิดการปรับเปล่ียนทัศนคติและจิตสํานึกของเกษตรกร  

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

 4.1 เกษตรกร จํานวน 200 ราย 

4.2 ดําเนินการ ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) หรือศูนยจัดการดินปุย

ชมชุน (ศดปช.) หรือศูนยเครือขาย หรือกลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน หรือกลุมเกษตรกรแปลงใหญ จํานวน 77 

จังหวัด โดยใหจังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ี 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 5.1 ประชุมช้ีแจงโครงการ 

   - จัดประชุมช้ีแจงโครงการสรางมูลคาเพิ่มจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร  เพื่อเปนแนวทางและ

เตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการ มีเปาหมาย จํานวน 1 ครั้ง 

 5.2 จัดเวทีชุมชน คร้ังท่ี 1 วิเคราะหสถานการณและศักยภาพชุมชน เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการ เพิ่ม

มูลคาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรท่ีเหมาะสมตามบริบทของชุมชน และวางแผนการดําเนินการ 

พื้นท่ีดําเนินการ  อําเภอทับปุด 40 ราย อําเภอเกาะยาว 40 ราย อําเภอทายเหมือง 40 ราย  อําเภอตะกั่วทุง       

40 ราย อําเภอตะกั่วปา 40 ราย 

   - จัดเตรียมขอมูลชุมชน วิเคราะหสถานการณของพื้นท่ี เชน 

   พื้นท่ี : ทรัพยากรธรรมชาติ ขอมูลกายภาพ ชีวภาพ ภัยธรรมชาติ แหลงน้ํา สาธารณูปโภค 

เสนทางคมนาคม 

   คน : เกษตรกร YSF SF อกม. องคกรเกษตรกร วสช. ศพก. แปลงใหญ กลุมแมบาน การเมือง

การปกครอง สภาพสังคมครัวเรือนเกษตร ประเพณี วัฒนธรรม สภาพความเปนอยู วิถีชีวิต อาชีพหลัก  อาชีพรอง 

อาชีพเสริม (รายได คาจาง) 

   สินคา : สินคาการเกษตรหลัก (ตนทุน ผลผลิต ราคา) การใชเทคโนโลยีในการผลิต การใช

แรงงานในการผลิต ตลาดท้ังในชุมชน นอกชุมชน 

   เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร : ฟางขาว ใบออย ใบ ซังขาวโพด กิ่งไม มูลสัตว เปลือกผลไม 

เปนตน (ปริมาณ) 
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   วิเคราะหขอมูล : สถานการณปจจุบัน ศักยภาพ จุดเดน ปญหา ความรูท่ีตองการ 

   - จัดเวทีชุมชน ระยะท่ี 1 ครั้งท่ี 1 จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชนดานการสรางมูลคาเพิ่ม

จากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ดังนี้ 

    สรางความรูความเขาใจถึงผลดีของการเพิ่มมูลคาผลผลิตหรือเศษวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตร สามารถลดตนทุน ลดปญหาหมอกควัน และสรางสมดุลระบบนิเวศ ในชุมชน ดวยการจัดกระบวนการ

เรียนรูรวมกันมีชุมชนเปนศูนยกลาง เสริมสรางการเรียนรูและจิตสํานึก  

    วิเคราะหสถานการณของพื้นท่ีโดยนําขอมูลการใชประโยชนพื้นท่ี ขอมูลการผลิตของ

ครัว ขอมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ขอมูลทะเบียนเกษตรกร มาใชวิเคราะห สังเคราะห เพื่อ

ประเมิณสภาพปจจุบัน คันหาศักยภาพ ปญหาตางๆ โดยเกษตรกรท่ีเขารวมเวทีเปนผูรวมกันวิเคราะห และทวน

สอบความถูกตองของขอมูลตางๆ เพื่อนําไปสูการกําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นท่ี กลุมเครือขาย พัฒนาแนวทาง

แบบองครวม  

    ชุมชนรวมกันกําหนดเปาหมายของตัวเอง โดยชุมชนเปนคนคิดและคนทํา เพื่อให

เกษตรกรไดรวมกันกําหนดเปาหมายการพัฒนาการเกษตรของชุมชนตนเอง 

    จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน  

    และสรุปผลการจัดเวทีชุมชน ครั้งท่ี 1 

 5.3 สนับสนุนปจจัยการผลิตตามแนวทางการดําเนินงานท่ีกําหนด 

   โดยมีเปาหมาย 10 ครั้งตอจังหวัด ใหดําเนินการ 2 ครั้ง ตอ 1 กลุม โดยครั้งท่ี 1 ใหดําเนินการ 5 

กลุม สําหรับครั้งท่ี 2 ใหแบงกลุมดําเนินการตามชวงงบประมาณท่ีจัดสรร ดังนี้  

   ครั้งท่ี 1 สนับสนุนปจจัยการผลิตตามแนวทางการดําเนินงานท่ีกําหนด เพื่อสรางมูลคาเพิ่มจาก

วัสดุเหลือใชทางการเกษตร พรอมเอกสารความรู ของกลุม 

   ครั้งท่ี 2 สนับสนุนปจจัย วัสดุ ตอยอดหรือขยายผลกิจกรรมของกลุม  

   งบประมาณ : เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ ปจจัยการผลิตหรืออื่นๆ 

เพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และเอกสารความรูตางๆ 

 5.4 จัดเวทีชุมชน ครั้งท่ี 2 สรุปบทเรียนและคืนขอมูลสูชุมชน 

   เกษตรกรเปาหมาย จํานวน 5 กลุม กลุมละ 40 ราย รวมเปน 200 รายตอจังหวัด 

   พื้นท่ีดําเนินการ ประกอบดวย อําเภอทับปุด 40 ราย  อําเภอเกาะยาว 40 ราย                               

อําเภอทายเหมือง 40 ราย อําเภอตะกั่วทุง 40 ราย อําเภอตะกั่วปา 40 ราย 

   ถอดบทเรียนผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

   ประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรการสรางมูลคาเพิ่มจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

   วางแผนพัฒนากลุมเครือขาย 

(ท่ีมา : คูมือดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรในงานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี กรมสงเสริมการเกษตร 2563 ) 

   -  จัดเก็บขอมูลเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสามารถผลิตสินคาเกษตรใหมีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 5 
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  5.5 ติดตาม นิเทศ สรุป ประเมินผล และจัดทํารายงาน 

 5.5.1 การติดตามการดําเนินงาน 

         1) สวนกลาง/เขต/จังหวัด ติดตามการดําเนินงาน โครงการ  

         2) สํานักงานเกษตรอําเภอติดตาม สนับสนุนเกษตรกรท่ีมาเรียนรู และการนําผลท่ีไดจาก

การอบรมไปรับใชในพื้นท่ีของตนเอง 

         3) การสรุปผลการดําเนินงานโครงการโดยสวนกลาง (กพวส.) รวบรวมขอมูลผลการ

ดําเนินงาน และจัดทําสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการเสนอกรมสงเสริมการเกษตร  

  5.5.2 การรายงานการดําเนินงานใหรายงานตามลําดับช้ัน  

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

รับผิดชอบ ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ 

 5.6 ประชุมสรุปผลการดําเนิน โครงการสรางมูลคาเพิ่มจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร  เพื่อพัฒนา

ศักยภาพเจาหนาท่ี วิเคราะห ความสามารถ สถานการณการผลิตในเชิงพื้นท่ี ท้ังดานผลผลิตและเศษวัสดุเหลือใช

ทางการเกษตร และความพรอมของจังหวัด โดยใชวิทยาศาสตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับการแปรรูปเพื่อ

เพิ่มมูลคาของผลผลิตหรือเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร วางแผนสงเสริม ป 2566 – 70 

 5.7 ทางเลือกการจัดการและเพิ่มมูลคาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรท่ีเหมาะสมตามบริบทของชุมชน 

 ทางเลือกท่ี 1 คือ การไถกลบตอซังฟางขาว ใบออย หรือเศษซากพืช เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน 

คืนชีวิตใหดิน เพราะถาดินดี เกษตรกรก็จะไดรับผลผลิตสูง มีรายไดเพิ่มข้ึน อีกท้ังยังเปนการเพิ่มปุยในดิน ทําให

สามารถลดการใชปุยเคมี เปนการลดตนทุนการผลิตไดอีกทางหนึ่ง การเผาตอซัง เปนการทําลายอินทรียวัตถุและ

ธาตุอาหารในดิน (N P K) คิดเปนมูลคา 217 บาทตอไร (คํานวณจากปริมาณตอซังฟางขาวจํานวน 1 ไร เทียบกับ

ราคาแมปุย ณ เดือนธันวาคม 2561) นอกจากนั้น การไถกลบตอซังยังชวยในกรณีประสบปญหาภัยแลงพืชก็จะยืน

ตนไดนาน ไมเห่ียวเฉางาย เพราะดินดี มีน้ําในดิน เนื่องจากเศษซากพืชท่ีเปนอินทรียวัตถุ จะเปรียบเสมือนฟองน้ํา 

ท่ีดูดซับน้ําเก็บไวในดิน ใหพืชนําไปได 

 ทางเลือกท่ี 2 คือ นําเศษตอซังฟางขาว หรือเศษวัสดุการเกษตรอื่นๆ ท่ีเหลือท้ิงในแปลงเพาะปลูก มาทํา

ปุยอินทรีย ปุยหมัก เพื่อใชทดแทนปุยเคมี ทําใหลดตนทุนการผลิต และลดปญหาส่ิงแวดลอม  

 ทางเลือกท่ี 3 คือ นําเศษวัสดุการเกษตร มาใชเล้ียงสัตว เชน นํามาอัดกอน หรือนํามาทําอาหารหมักเพื่อ

ใชเล้ียงสัตว 

 ทางเลือกท่ี 4 คือ นํามาใชประโยชนทางดานพลังงาน เปนพลังงานทดแทน คือ นําผลิตเปนเช้ือเพลิงอัดแทง 

หรืออัดกอน เพื่อใชเปนเช้ือเพลิงใหความรอนในการผลิตทางกระบวนการอุตสาหกรรม หรือนํามาใชทําอาหารในครัวเรือน 

 ทางเลือกท่ี 5 คือ นํามาเพาะเห็ด เพื่อสราง อาหาร สรางรายได 

 ทางเลือกท่ี 6 คือ นําเศษใบไม เศษฟาง เศษหญา ท่ีแหงมาคลุมบริเวณโคนตนพืช หรือเรียกวา การหมดิน 

เปนท่ีอยูอาศัยของจุลินทรียเก็บรักษาความช้ืน “อุมน้ํา อุมปุย”เมื่อยอยสลายจะกลายเปนฮิวมัส ซึ่งเปนปุยใหกับ

พืชเปนอาหารใหสัตวหนาดิน เชนไสเดือน กิ้งกือ ฯลฯ ชวยพรวนดินและถายมูลเปนปุยใหกับพืช  

 ทางเลือกท่ี 7 คือ นําเปลือกขาวโพด ซังขาวโพด หรือฟางมาทําวัสดุเพาะปลูก 

http://e-project.doae.go.th/
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 ทางเลือกท่ี 8 คือ รวบรวมเศษวัสดุทางการเกษตรในชุมชน สงจําหนายโรงไฟฟาชีวมวลใกลเคียง  

 ทางเลือกท่ี 9 คือ ตามบริบทพื้นท่ีในการเพิ่มมูลคาเศษวัสดุการเกษตรแปรรูป เชน การแปรรูปฟางขาว

เปนกระดาษสา แปรรูปเครื่องประดับ การนําวัสดุมาเล้ียงแมลง เล้ียงดวง เปนตน 

 

  
คูมืองานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

7. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

 7.1 ผลผลิต (output) เกษตรกรไดรับการถายทอดความรู ไมนอยกวา 15,400 ราย 

 7.2 ผลลัพธ (outcome) เกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรู ไมนอยกวารอยละ 60 มีความรู ความ

เขาใจ และสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับเศษวัสดุการเกษตรในพื้นท่ีของตนเองได 

 7.3 ตัวช้ีวัด  

  เชิงปริมาณ จํานวนเกษตรกร 15,400 ราย ไดรับการถายทอดความรู  

 เชิงคุณภาพ รอยละ 60 ของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสามารถผลิตสินคาเกษตรชีวภาพใหมีมูลคาเพิ่ม

ข้ึนรอยละ 5 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. เกษตรกรมีความรูความเขาใจในเรื่องการนําเศษวัสดุการเกษตรมาใชประโยชน สามารถลดตนทุน และ

สรางมูลคาเพิ่มข้ึนได  

 2. ชุมชนมีสวนรวมดําเนินการกอใหเกิดความสามัคคีในชมชุน  

 3. ลดการเผาเศษวัสดุการเกษตร และรักษาส่ิงแวดลอมสรางสมดุลระบบนิเวศในชุมชนอยางยั่งยืน  
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9. การประเมินผลโครงการ   

 1. จํานวนเกษตรกรไดรับการถายทอดความรู จํานวน 200 ราย วิธีการประเมินผล  ระบบฐานขอมูล

เกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร  (RBM) ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร (e-

Project) 

 2. รอยละ 60 ของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสามารถผลิตสินคาเกษตรชีวภาพใหมีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 5 

วิธีการประเมินผล รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการสรางมูลคาเพิ่มจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

 กลุมอารักขาพืช 

 ช่ือ นางสาวสุภิญญา ทองพัฒน 

 โทรศัพท  0887507258  

----------------------------------------------------------- 
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โครงการสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตร 

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรแปรรูป 

 

1. ความสอดคลอง 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็น การเกษตร 

       - แผนแมบทยอย เกษตรแปรรูป 

2. หลักการและเหตุผล 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเกษตร ไดใหความสําคัญในการยกระดับความสามารถ  

ในการแขงขันของภาคเกษตร โดยเนนการปรับเปล่ียนโครงสรางการผลิตในภาคเกษตรไปสูการผลิตสินคาเกษตร

และผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูง โดยการนําเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงานวิจัยมาใชในการแปรรูป ท้ังในสินคาพืช ปศุ

สัตว และประมง เพื่อนําไปสูการสรางรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับเกษตรกร เนนการรวม 

กลุม การบริหารจัดการ และการสรางความเขมแข็งของกลุม  

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในสวนท่ีเกี่ยวของกับกรมสงเสริมการเกษตร จึงมีความสําคัญ  

ในการเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตทางการเกษตร ลดปญหาผลผลิตลนตลาด ชวยยกระดับราคาผลผลิต และสามารถ

ลดตนทุนในดานการดูแลรักษาผลผลิต และลดคาใชจายในการขนสง มุงเนนการนําวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิ

ปญญาของชุมชนมาใชใหเหมาะสม อีกท้ังยังเปนการสงเสริมใหเกิดอาชีพใหมในชุมชน นอกจากนี้     การแปรรูปยัง

ตอยอดใหเกิดรายไดทางธุรกิจอยางตอเนื่อง ถือเปนการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มจากสินคาเกษตรธรรมดาไปสู

การแปรรูปเปนผลิตภัณฑชนิดใหมได ดังนั้น การสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรใหกับผูประกอบการท่ีเปน

วิสาหกิจชุมชน โดยการสนับสนุนปจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ องคความรูและทักษะ     การแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร และความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ จะชวยยกระดับสินคาชุมชนใหสามารถแขงขันทาง

การตลาด สรางรายได เกิดการจางงาน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตอไป 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อพัฒนาทักษะดานการผลิตสินคาเกษตรแปรรูปใหกับวิสาหกิจชุมชน 

 3.2 เพื่อพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปดานการพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ หรือคุณภาพมาตรฐานสินคา

เกษตรแปรรูปใหกับวิสาหกิจชุมชน 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

 วิสาหกิจชุมชน จํานวน 2 แหง ในจังหวัด 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 5.1 พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนดานการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรแปรรูป 

 5.1.1 สํานักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเขารวมโครงการสงเสริมการแปรรูปสินคา

เกษตร จังหวัดละ 2 แหง โดยมีคุณสมบัติครบทุกขอ ดังนี้ 
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1) ประกอบกิจการดานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประเภทอาหารหรือสมุนไพร 

2) มีผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชมในระดับปานกลางหรือระดับดี 

3) ไมเคยไดรับงบประมาณสนับสนุนในดานเดิมท่ีเคยไดรับการพัฒนาไปแลวจากกรมสงเสริม

การเกษตร  

5.1.2 สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดสงรายช่ือวิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวมโครงการฯ และแผนการจัดอบรม

พัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรแปรรูป (ตามแบบฟอรม) ใหกรมสงเสริมการเกษตรตาม

กําหนด 

5.1.3 สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดอบรมพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรแปร

รูป เชน  การพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนาบรรจุภัณฑ การพัฒนากระบวนการผลิต การสรางคุณภาพมาตรฐาน

ใหกับสินคาเกษตรแปรรูป และการตลาด เปนตน ใหกับวิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวมโครงการฯ โดยอบรมใหกับสมาชิก

วิสาหกิจชุมชน 2 แหง ๆ ละ 10 ราย รวมท้ังส้ิน 20 ราย จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน พรอมจัดทําแผนความ

ตองการการพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน  

5.1.4 สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดทํารายงานผลการจัดอบรมพัฒนาทักษะดานการบริการจัดการการ

ผลิตสินคาเกษตรแปรรูป และแผนความตองการการพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน      (ตาม

แบบฟอรม) และจัดสงใหกรมสงเสริมการเกษตรตามกําหนด 

 5.3  พัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน (กรมฯ พิจารณาคัดเลือกเขารวมกิจกรรม) 

 5.3.1 กรมสงเสริมการเกษตรพิจารณาแผนความตองการการพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจ

ชุมชนในดานตาง ๆ ตามขอ 5.2.3 และจัดสรรงบประมาณตามแผนความตองการฯ ใหสํานักงานเกษตรจังหวัด 

ท้ังนี้ ผลการจัดสรรงบประมาณข้ึนอยูกับการพิจารณาของกรมสงเสริมการเกษตร  

 5.3.2 สํานักงานเกษตรจังหวัดดําเนินการพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูป ใหกับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดละ 

2 แหง จํานวนรวมท้ังส้ิน 154 แหง งบประมาณรวมท้ังส้ิน 4,620,000 บาท ท้ังนี้ การพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูป

ใหดําเนินการตามระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด หากมีการเปล่ียนแปลงแผนความตองการการพัฒนา

สินคาเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน ใหขออนุมัติกรมสงเสริมการเกษตรกอนดําเนินการ  

 5.3.3 สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดทํารายงานผลการพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน 

(ตามแบบฟอรม) และจัดสงใหกรมสงเสริมการเกษตรตามกําหนด 

 5.4 พัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปตนแบบ 

  5.4.1 กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการรวมกับสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6 

คัดเลือกผลิตภัณฑท่ีสามารถตอยอดเพื่อพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑตนแบบจากจังหวัดตาง ๆ จํานวน 8 ผลิตภัณฑ 

งบประมาณรวมท้ังส้ิน 410,000 บาท 

  5.4.2 กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปตนแบบ จํานวน 8 ผลิตภัณฑ  

 5.5 กรมสงเสริมการเกษตรจัดทําสรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565 ป 2566 

ต.
ค.

 6
5 

พ.
ย.

 6
5 

ธ.
ค.

 6
5 

ม.
ค.

 6
6 

ก.
พ.

 6
6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย

. 6
6 

พ.
ค.

 6
6 

มิ.
ย.

 6
6 

ก.
ค.

 6
6 

ส.
ค.

 6
6 

ก.
ย.

 6
6 

1. พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนดานการบริหารจัดการ

การผลิตสินคาเกษตรแปรรูป 

            

2. พัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน             

3. พัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปตนแบบ             

 

8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

 8.1 ผลผลิต (output) 

วิสาหกิจชุมชนไดรับการพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูป จํานวน 2 แหง 

 8.2 ผลลัพธ (outcome) 

วิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปมีรายไดเพิ่มข้ึน ไมนอยกวารอยละ 20 

(เปรียบเทียบกอนและหลังเขารวมโครงการฯ)  

 8.3 ตัวช้ีวัด  

  เชิงปริมาณ  

  1 . จํานวนวิสาหกิจชุมชน 2 แหง ไดรับการสนับสนุนดานการพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูป  
  2 . วิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปมีรายไดเพิ่มข้ึน ไมนอยกวารอยละ 20 
(เปรียบเทียบกอนและหลังเขารวมโครงการฯ) 
 เชิงคุณภาพ  

 มูลคาสินคาเกษตรแปรรูป ของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 4 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

  9.1 สินคาเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนมีมูลคาเพิ่มจากการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ หรือการพัฒนาบรรจุภัณฑ  
  9.2 สินคาเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการแขงขันทางการตลาดและเปนท่ียอมรับ
ของผูบริโภค  
  9.3 วิสาหกิจชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจากการจําหนายสินคาเกษตรแปรรูปท่ีไดรับการพัฒนา 
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10. การประเมินผลโครงการ  

 10.1 สํานักงานเกษตรจังหวัดรายงานผลการดําเนินงานเมื่อดําเนินการเสร็จส้ินในแตละกิจกรรม     ใน

รูปแบบรายงานตามแบบฟอรมท่ีกรมสงเสริมการเกษตรกําหนด 

 - รายงานผลการจัดอบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนดานการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตร

แปรรูป ไมเกินเดือนกุมภาพันธ 2566 

  - รายงานผลการพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน ไมเกินเดือนสิงหาคม 2566 

 10.2 กรมสงเสริมการเกษตรรายงานผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จส้ินโครงการ ไมเกินเดือนกันยายน 2566 

 10.3 กรมสงเสริมการเกษตรและสํานักงานเกษตรจังหวัดรายงานผลการดําเนินงานเมื่อดําเนินการเสร็จส้ิน

ในแตละกิจกรรมในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร (e-Project Management System) ของ

กรมสงเสริมการเกษตรท้ังเปาหมายและงบประมาณท่ีใชดําเนินการ ตามกําหนดในขอ 10.1 และ 10.2 

11. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

  กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
  นางสาว นิติภรณ  เกตุแกว ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  เบอรโทรศัพท 099-4165661    
  Email : nitiporn.ketkk@gmail.com 
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โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

กรมสงเสริมการเกษตร 

จังหวัดพังงา 

1. ความสอดคลอง 

1.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดาน 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม  

   - แผนแมบทยอย การเสริมสรางทุนทางสังคม  

  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ 

  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม  

        - ประเด็นปฏิรูปยอย การขยายผลโครงการในพระราชดําริกวา 4,000 โครงการท่ัวประเทศ 

2. หลักการและเหตุผล  

 

 เนื่องในวโรกาสอันเปนมิ่งมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อครั้งทรงดํารงพระราชอิสริยยศ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในพุทธศักราช 2545  

กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงขอพระราชานุญาตจัดทําโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี กราบบังคมทูลถวาย  

และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไวในพระราชานุเคราะห และทรง

พระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยยอไวในเครื่องหมายตราสัญลักษณโครงการ โดยเปดใหบริการ

ครั้งแรก  

เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตําบลบานหลวง อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และไดดําเนินงานมาอยาง

ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

  การใหบริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี เปนวิธีการดําเนินงานอยางหนึ่งท่ีสามารถทําใหการบริการทาง

วิชาการ 

และการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

โดยเปนการปฏิบัติงานในเชิงรุกท่ีทําใหเกษตรกรในพื้นท่ีเปาหมายท่ีมีปญหา ใหไดรับบริการทางการเกษตรอยางรวดเร็ว 

ท่ัวถึงและครบถวน เชน การวิเคราะหดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว โรคสัตวน้ํา และการใหวัคซีนปองกันโรค 

รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมความรูการเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคูกันไปดวย ซึ่งเปนการดําเนินการ  

ในลักษณะบูรณาการการทํางานระหวาง นักวิชาการเกษตรของหนวยงานตาง ๆ ในแตละสาขา ท้ังดานพืช สัตว 

ประมง ดิน และน้ํา ฯลฯ พรอมดวยอุปกรณและเครื่องมือทางวิชาการดานตาง ๆ มาใหบริการในคลินิกเกษตร  

โดยสามารถเคล่ือนท่ีเขาไปไดถึงในระดับตําบล เพื่อใหเกษตรกรสามารถเขารับบริการทางการเกษตรไดอยาง

ถูกตองครบถวนทุกดานในคราวเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อสนองพระราชดําริ และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2565   
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  3 .2 เพื่อใหเกษตรกรในพื้นท่ีหางไกลสามารถเขาถึงการบริการทางการเกษตร และไดรับการแกไขปญหา 

ดานการเกษตรอยางครบวงจรในคราวเดียวกัน 

  3.3 เพื่อบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานวิชาการ หนวยงานสงเสริม และศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในการใหบริการและแกไขปญหาทางการเกษตร  

4. เปาหมาย    

 ดําเนินการในพื้นท่ี 4 อําเภอ ดังนี้ เกษตรกร 100 คน/ครั้ง  

4.1 จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไตรมาสท่ี 1  อําเภอเกาะยาว  

4.2 จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไตรมาสท่ี 2  อําเภอกะปง 

4.3 จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไตรมาสท่ี 3  อําเภอตะกั่วทุง 

4.4 การจัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะหฯ ไตรมาสท่ี 4 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 

ในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566)  ระหวางวันท่ี 24 กรกฎาคม  – 4 สิงหาคม 2566 อําเภอทาย

เหมือง 

5. กิจกรรม   

5.1 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ ไตรมาสท่ี 1 ในพื้นท่ีอําเภอเกาะยาว 

เกษตรกร 100  ราย 

5.2 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ ไตรมาสท่ี 2 ในพื้นท่ีอําเภอกะปง 

เกษตรกร 100  ราย 

5.3 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ ไตรมาสท่ี 3 ในพื้นท่ีอําเภอตะกั่วทุง  

เกษตรกร 100  ราย 

5.4 การจัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะหฯ ไตรมาสท่ี 4 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 

ในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566)  ระหวางวันท่ี 24 กรกฎาคม  – 4 สิงหาคม 2566 อําเภอทาย

เหมือง เกษตรกร 100  ราย 

กิจกรรมดานคลินิกเกษตรท่ีเปดใหบริการ ไดแก 

           1) คลินิกดิน  ใหคําปรึกษา ตรวจวิเคราะห วินิจฉัยและใหบริการดานวิเคราะห ตรวจสอบดิน 

และปุย โดยกรมพัฒนาท่ีดิน 

      2) คลินิกพืช ใหคําปรึกษา ตรวจวิเคราะห วินิจฉัยและใหบริการดานโรคและแมลง ศัตรูพืช 

วัชพืชการเก็บเกี่ยวพืช การผลิตเมล็ดพันธุ การคัดเลือกพันธุ การทดสอบความงอก การขาดธาตุอาหารพืช สารพิษ

ตกคาง วัตถุมีพิษทางการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตร 

    3) คลินิกขาว  ใหคําปรึกษา ตรวจวิเคราะห วินิจฉัยโรคท่ีเกิดในขาว การปองกันและกําจัดแมลงศัตรู

ขาว การกําจัดวัชพืชในนาขาว การลดตนทุนการผลิตขาว การใชขาวพันธุดี การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุขาว  

การบริการตรวจรับรอง GAP ขาว การแปรรูปและการใชประโยชนจากขาว โดยกรมการขาว 
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    4) คลินิกปศุสัตว ใหคําปรึกษา ตรวจวิเคราะห วินิจฉัยโรคและการตรวจรักษา พยาบาลสัตว การให

วัคซีน ทําหมันสัตว การผสมเทียม การควบคุมโรคระบาดในสัตว การเล้ียงสัตว โดยกรมปศุสัตว  

       5) คลินิกประมง ใหคําปรึกษา ตรวจวิเคราะห วินิจฉัยและรักษาโรคในสัตวน้ํา การควบคุมโรค

ระบาด 

ในสัตวน้ํา การตรวจคุณภาพน้ํา และการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา โดยกรมประมง 

     6) คลินิกชลประทาน ใหคําปรึกษา แนะนําการบริหารจัดการน้ํา การพัฒนาแหลงน้ํา และการใหน้ําแก

พืช โดยกรมชลประทาน 

    7) คลินิกสหกรณ  ใหคําปรึกษา แนะนําการจัดต้ังสหกรณ การบริหารงานในสหกรณ และใหความรู

เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับสหกรณ โดยกรมสงเสริมสหกรณ 

    8) คลินิกบัญชี ใหคําปรึกษา แนะนําการจัดทําบัญชีฟารม บัญชีครัวเรือน โดยกรมตรวจบัญชี

สหกรณ 

    9) คลินิกกฎหมาย ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานความรูดานกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน 

เพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสํานักงาน 

การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  

    10) คลินิกหมอนไหม ใหคําปรึกษา แนะนําการปลูกหมอนเล้ียงไหม พันธุหมอนท่ีควรปลูก การตัดแตง

กิ่งและการดูแลรักษาแปลงหมอน การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูหมอน การดูแลรักษาผลหมอนสุก และการทําชาใบ

หมอน 

โดยกรมหมอนไหม 

 11) คลินิกสงเสริมการเกษตร ใหคําปรึกษา แนะนํา การปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช การใช

แมลงศัตรูธรรมชาติ (ตัวหํ้า ตัวเบียน) เช้ือจุลินทรียและสารชีวภัณฑตางๆ การผลิตและขยายพันธุพืช การสนับสนุน

พืชพันธุดี การเล้ียงผ้ึง ชันโรง และจ้ิงหรีด การปลูกพืชบนพื้นท่ีสูง การซอมและการบํารุงรักษาเครื่องยนตเบ้ืองตน เปน

ตน โดยกรมสงเสริมการเกษตร  

12) คลินิกอื่น  ๆไดแก คลินิกการยางแหงประเทศไทย คลินิกฝนหลวง คลินิกเศรษฐกิจการเกษตร  

และคลินิกสาธารณสุข เปนตน 

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 จัดประชุม 

เพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติงาน เชน วัน เวลา สถานท่ี และรูปแบบ ในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีใน

พระราชานุเคราะห ฯ  และมอบหมายผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ  
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6.1.2 การกําหนดพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

1) การกําหนดพื้นท่ีเปาหมาย 

สํานักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมขอมูลพื้นฐาน สภาพปญหาทางการเกษตร และความ

ตองการของเกษตรกร เปนขอมูลนําเสนอตอคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ ระดับ

จังหวัด  

โดยใหพิจารณาตําบลท่ีมีปญหาทางดานการเกษตรหลากหลาย ตองการแกไขอยางเรงดวน หรือเปนความตองการ 

ของเกษตรกร โดยบูรณาการและออกหนวยใหบริการคลินิกเกษตรเพื่อแกไขปญหาลงในระดับพื้นท่ี  

2) ศึกษาวิเคราะหปญหาของพื้นท่ี 

หลังจากคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ ระดับจังหวัด 

คัดเลือกพื้นท่ีเปาหมายไดแลว สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดทีมเปนคณะลงไปศึกษาวิเคราะหปญหาสภาพพื้นท่ี และ

จัดลําดับ 

ความตองการของเกษตรกรในพื้นท่ีเปาหมาย 

3) การคัดเลือกจุดท่ีต้ังคลินิก 

   ใหพิจารณาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) หรือสถานท่ีอื่นท่ีมี 

ความพรอมเปนจุดต้ังคลินิก มีการคมนาคมสะดวก สามารถอํานวยความสะดวกแกเกษตรกรในการเดินทางมารับ

บริการ ท้ังนี้ การจัดงานแตละครั้งไมจําเปนตองครบท้ัง 11 คลินิก เนนเฉพาะคลินิกท่ีมีปญหาและหนวยงานท่ีอยูใน

พื้นท่ี 

6.1.3 การประสานในระดับพื้นท่ี สํานักงานเกษตรจังหวัดแจงกําหนดการปฏิบัติงานในแตละครั้ง 

ใหกับหนวยงานตางๆ เพื่อขอใหอํานวยความสะดวกและขอความรวมมือในการเตรียมการดานสถานท่ี 

6.1.4 การเตรียมสถานท่ี การจัดสถานท่ีสําหรับพิธีเปดงาน จัดต้ังจุดรับบัตรคิวและลงทะเบียน 

ของเกษตรกรและประชาสัมพันธบริเวณดานหนา สถานท่ีจัดคลินิก การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณประจําคลินิก  

ปายตามประเภทของการใหบริการ 

6.1.5 การเตรียมเกษตรกร จัดประชุมช้ีแจงเกษตรกรใหทราบถึงวัตถุประสงคการจัดงาน กําหนดการ 

และข้ันตอนการใหบริการ การเตรียมตัวในการเขามารับบริการ เชน การเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน การเก็บ

ตัวอยาง  

(พืช ดิน สัตว และน้ํา) ท่ีมีปญหามารับบริการอยางถูกตอง 

6.5.6 เนนประชาสัมพันธการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ ทุก

ชองทางกอนการจัดงานอยางนอย 1 สัปดาห และแจงใหผูนําชุมชนในพื้นท่ีประชาสัมพันธงานใหทราบอยางท่ัวถึง 

6.2 การดําเนินงานระหวางเปดคลินิก 

6.2.1 การใหบริการ  

1) การรับบัตรคิว  

                               เกษตรกรลงทะเบียนเขารับบริการทางดานการเกษตรทุกสาขาท่ีจุดลงทะเบียน  

โดยรับบัตรคิว ณ จุดรับบัตรคิว เพื่อใหทราบจํานวนผูมารับบริการ  
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                           2)  การลงทะเบียน 

เกษตรกรนําบัตรประจําตัวประชาชนยื่นตอเจาหนาท่ีรับลงทะเบียนเจาหนาท่ีโดย

เจาหนาท่ีจะสอบถามปญหาและความตองการมารับบริการของเกษตรกร บันทึกลงในบัตรทะเบียนประวัติการรับ

บริการ  

(แบบคลินิก 01) และทําเครื่องหมายแสดงคลินิกท่ีเกษตรกรจะไปรับบริการไวในแบบคลินิก 01 และฉีกสําเนา

ใหกับเกษตรกรนําไปรับบริการตามคลินิกท่ีระบุไว  

3) การเขารับบริการ 

                                    เกษตรกรเขารับบริการในแตละคลินิก หนวยงานใหบริการคลินิกรับทราบปญหาทางการเกษตร 

พรอมใหคําแนะนําทางดานวิชาการ และแกไขปญหา โดยเจาหนาท่ีในแตละคลินิกจะตองจัดทําบัตรรับบริการ

คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี (แบบคลินิก 02) โดยตองระบุลําดับท่ีผูมารับบริการใหตรงกับลําดับท่ีในสําเนาของแบบคลินิก 01  

ท่ีเกษตรกรนํามาแสดง (หากเกษตรกรไมมีสําเนาของแบบคลินิก 01 มาแสดงใหเกษตรกรกลับไปลงทะเบียน  

ณ จุดลงทะเบียนดานหนากอน) 

4) การบันทึกผลการใหบริการ 

                               การใหบริการ เจาหนาท่ีจะตองบันทึกปญหาท่ีเกษตรกรมาขอรับบริการ และผลการ

ใหบริการลงในแบบคลินิก 02 โดยฉีกสําเนาใหเกษตรกรเก็บไวเพื่อใชติดตามผลและใหบริการตอเนื่อง สําหรับตัว

จริงใหจัดเก็บไวท่ีหนวยงานท่ีใหบริการคลินิก 

6.2.2 การประเมินผลการใหบริการ  

                              1) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด ดําเนินการประเมินผลการใหบริการคลินิกในการจัด

งานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ ไตรมาส 1 – 3 โดยการสัมภาษณเกษตรกร เจาหนาท่ี 

ท่ีใหบริการคลินิก และการสังเกตการณของเจาหนาท่ีประเมินผล เสร็จแลวรายงานสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ และสําเนาผลการประเมินใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

                            2) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดําเนินการประเมินผลเกษตรกรท่ีเขารับบริการคลินิก

เกษตรแบบเบ็ดเสร็จ จากการจัดงานในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิม

พระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566)  โดยจัดทําการติดตามประเมินผลใน

ปงบประมาณถัดไป 

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 หนวยงานท่ีใหบริการคลินิกบันทึกขอมูลบัตรรับบริการ (แบบคลินิก 

02) เขาสูระบบขอมูลโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ ใหครบถวนสมบูรณ ภายใน 30 วันทํา

การ หลังจากวันใหบริการ  
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6.4 การติดตามใหบริการตอเนื่อง 

หลังจากท่ีหนวยงานบันทึกขอมูลบัตรรับบริการ (แบบคลินิก 02) เขาสูระบบขอมูลโครงการคลินิก

เกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ แลว จะทราบวามีหนวยงานท่ีใหบริการคลินิกใดจะตองมีการติดตาม

ใหบริการเกษตรกรอยางตอเนื่อง จากนั้นหนวยงานท่ีใหบริการคลินิกเกษตรจะตองวิเคราะหขอมูล สภาพปญหา  

เพื่อวางแผนออกติดตามและใหบริการตอเนื่องแกเกษตรกร โดยทุกครั้งท่ีหนวยงานท่ีใหบริการคลินิกออกติดตาม

ใหบริการตอเนื่อง ใหบันทึกขอมูลผลการใหบริการในแบบคลินิก 05 ดวย  

7. แผนปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

ผูรับผิด 

ชอบ 

ปริมาณ 

งาน 

หนวย 

วัด 

ระยะเวลาดําเนินการ ป 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตค
.6

5 

พ
ย.

65
 

ธค
.6

5 

มค
.6

6 

กพ
.6

6 

มีค
.6

6 

เม
ย.

66
 

พ
ค.

66
 

มิย
.6

6 

กค
.6

6 

สค
.6

6 

กย
.6

6 

1. จัดทําแผน/ประชุมชี้แจงเกษตรกรและ

ประชาสัมพันธ วิธีการเก็บตัวอยาง พืช ดิน 

สัตว นํ้า พรอมท้ังวิเคราะหปญหาทางดาน

การเกษตรท่ีตองแกไขเรงดวน   

สนง.กษจ. 2 ครั้ง    

 

 

 

        

  2. จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี 

ในพระราชานุเคราะห ฯ ไตรมาสท่ี 1  

และบันทึกผลในระบบขอมูลโครงการคลินิก

เกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ  

และระบบรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริม

การเกษตร (e - Project) 

สนง.กษอ. 

เกาะยาว 

100 ราย             

  3. จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี 

ในพระราชานุเคราะห ฯ ไตรมาสท่ี 2 

และบันทึกผลในระบบขอมูลโครงการคลินิก

เกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ  

และระบบรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริม

การเกษตร (e - Project)   

สนง.กษอ. 

กะปง 

100 ราย             

4. จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี 

ในพระราชานุเคราะห ฯ ไตรมาสท่ี 3 

และบันทึกผลในระบบขอมูลโครงการคลินิก

เกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ  

และระบบรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริม

การเกษตร (e - Project) 

สนง.กษอ. 

ตะกั่วทุง 

100 ราย             
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กิจกรรม/ข้ันตอน 

ผูรับผิด 

ชอบ 

ปริมาณ 

งาน 

หนวย 

วัด 

ระยะเวลาดําเนินการ ป 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตค
.6

5 

พ
ย.

65
 

ธค
.6

5 

มค
.6

6 

กพ
.6

6 

มีค
.6

6 

เม
ย.

66
 

พ
ค.

66
 

มิย
.6

6 

กค
.6

6 

สค
.6

6 

กย
.6

6 

 5. จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุ

เคราะห ฯ ไตรมาสท่ี 4  โครงการคลินิกเกษตร

เคลื่อนท่ี 

ในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิ

ราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ 

เน่ืองในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566)   

ระหวางวันท่ี 24 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 

2566 อําเภอทายเหมือง เกษตรกร 100  ราย 

และระบบรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริม

การเกษตร (e - Project) 

สนง.กษอ.

ทายเหมือง 

100 

 

ราย             

 6. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

เปนรายไตรมาสสงกรมสงเสริมการเกษตร 

จังหวัด               

 

8. ระยะเวลา 

ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

9. ผลผลิต ผลลัพธ และตัวช้ีวัด 

       9.1 ผลผลิต (Output) 

 1) เกษตรกร 400 ราย ไดรับบริการทางดานการเกษตร และแกไขปญหาดานการเกษตร 

อยางครบวงจรในคราวเดียวกัน  

 2) เกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีบูรณาการใหบริการดาน

การเกษตร และแกไขปญหาทางการเกษตรใหกับเกษตรกร      

 9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

 เกษตรกรท่ีมีปญหาการประกอบอาชีพดานการเกษตรไดรับคําแนะนํา การบริการ การแกไขปญหา

ทางดานการเกษตรท่ีรวดเร็วและทันเวลา ซึ่งเปนการนําความรูอยางถูกตองตามหลักวิชาการทางการเกษตรไป

ปฏิบัติตอพื้นท่ีของตนเอง เกิดผลตอบแทนและรายไดจากการประกอบอาชีพท่ีมั่นคง  

9.3 ตัวช้ีวัดกระบวนงาน 

1) หนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมกันวางแผน และใหบริการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุ

เคราะห ฯ 
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2) จังหวัดมีการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ฯ โดยมีเกษตรกรเขารับ

บริการ จํานวน 30,800 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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โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน) 
 

1. ความเช่ือมโยง 

 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 ในทุกระดับ 

เปนกลไกในการชวยสรางโอกาสและแกไขความไมเสมอภาค แผนยอยการเสริมสรางทุนทางสังคม เนนการ

เสริมสรางศักยภาพและความสามารถของประชาชน 

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ ประเด็นปฏิรูปประเทศความเทาเทียมและการเติบโตอยางมี

สวนรวม ประเด็นปฏิรูปยอยการขยายผลโครงการในพระราชดําริกวา 4,000 โครงการท่ัวประเทศ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงปฏิบัติ  

พระราชกรณียกิจดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารมาอยางตอเนื่อง ทรงมีพระราชดําริใหเริ่ม

ดําเนินการ “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนต้ังแต 

พ.ศ.2523 มีวัตถุประสงคเพื่อชวยแกปญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน นอกจากจะทําใหมี

อาหารกลางวันทีมีคุณคาทางโภชนาการบริโภคตลอดชวงการศึกษาสําหรับนักเรียนแลว นักเรียนยังไดรับความรู

ดานการเกษตร เกิดทัศนคติท่ีดีตออาชีพการเกษตร และสามารถนําไปใชประกอบอาชีพไดในอนาคต และทรงมี

พระราชดําริใหขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสูชุมชนพัฒนาการศึกษาเปนศูนยบริการความรู โดยมีหนวยงาน

มารวมบูรณาการการสงเสริมใหครอบครัวของนักเรียนทําการเกษตรแบบผสมผสาน และสงเสริมการแปรรูปถนอม

อาหารเพื่อบริโภค เปนการลดรายจายและเพิ่มรายไดจากการขายผลผลิตในข้ันตอไป  

  พระราชดํารัช สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    

เมื่อวันอังคารท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ความวา 

 ...อีกอยางคือ ในชุมชนหรือครอบครัว ความต้ังใจมีอยูวาไมใชแคพัฒนาโรงเรียนเทานั้น แตเม่ือ

โรงเรียนดีแลวก็จะเปนจุดท่ีขยายโอกาสและขยายความรูการปฏิบัติงานเขาไปในชุมชน นอกจากใหชุมชนเขา

มาชวยเหลือแลว ก็ตองปฏิบัติการในชุมชน เชน งานเกษตร เพื่อใหชุมชนสามารถไดรับประโยชนนี้หรือ

อุสาหกรรม ซ่ึงสวนใหญก็เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก ก็สามารถใหชุมชน  
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ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมนั้นได เพราะเปนท่ีท่ีเราเขาไปเห็นเขาไปถึง อะไรท่ียังไมดี ยังไมกาวหนาเทาท่ีควรเราก็

ตองทําหรือวากาวหนาแลว ก็ตองใหกาวหนาหรือดียิ่งข้ึน ใหทุกคนพรอมทุกดานท้ังทางดานรางกาย ดาน

ความอยูเย็นเปนสุข ดานจริยธรรมก็เปนเร่ืองสําคัญ... 

 กรมสงเสริมการเกษตรไดรวมสนองงานดําเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดําริสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสงเสริมสนับสนุนและถายทอด  

ความรู เชน หลักสูตรการผลิตพืช การขยายพันธุพืช การผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืช การปองกันและกําจัด

โรคแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน และการแปรรูปถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร มุงเนนกระบวนการมี

สวนรวมใหครู นักเรียน และผูปกครอง แลกเปล่ียนเรียนรู รวมกันทําการเกษตรแบบผสมผสาน พัฒนาโรงเรียน

เปนแหลงเรียนรูดานการเกษตร 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 และผูปกครองสามารถนําความรูไปปรับใชใน

ครัวเรือนเพื่อขยายผลสูชุมชน 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 เพื่อวางแผนการผลิตจัดทําแผนการ

เพาะปลูกใหสอดคลองกับความตองการบริโภคและโภชนาการของนักเรียนไดรับสารอาหารท่ีครบถวน เนนให

นักเรียนบริโภคพืชท่ีปลอดภัยหลากหลายชนิดท้ังพืชผักและไมผล การผลิตตองมีความตอเนื่องและมีผลผลิต

เพียงพอตอการบริโภคตลอดปการศึกษา 

3) สงเสริมและฝกปฏิบัติจริงในการจัดทําแปลงเกษตรแบบมีสวนรวม เนนใหครู นักเรียน และผูปกครอง

เกิดกระบวนการเรียนรู มีความรู ทักษะในดานการเกษตร เชน การผลิตพืชประเภทตางๆ การผลิตและเก็บรักษา

เมล็ดพันธุพืช การขยายพันธุพืช และการปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน เปนตน  
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4) จัดทําฐานเรียนรูดานการผลิตพืชเพื่อเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

5) สนับสนุนปจจัยการผลิตดานการเกษตรตามความตองการของโรงเรียน 

6) ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิดและตอเนื่อง  

7) เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินแลว รายงานผลในระบบ e-project และแบบสัมภาษณเพื่อประเมินผลของ

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

 5.2 ขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสูระดับครัวเรือนของหมูบานท่ีโรงเรียนต้ังอยู งบประมาณโรงเรียน

ละ 10,000 บาท 

 ผูดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงารวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอคุระบุรี ดําเนินการ 

วิธีดําเนินงาน 

1) คัดเลือกหมูบานท่ีเปนท่ีต้ังของโรงเรียนในโครงการฯ พรอมคัดเลือกเกษตรกรท่ีมีความสนใจท่ีจะเรียนรู

และนําองคความรูจากโรงเรียนไปปฏิบัติท่ีบาน จํานวน 20 ราย/หมูบาน 

2) จัดทําแผนความตองการของเกษตรกร และสนับสนุนปจจัยการผลิตตามแผนความตองการ  

3) ดําเนินการสงเสริมใหความรูแกเกษตรกรเพื่อขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสูระดับครัวเรือนของ

หมูบาน สงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พรอมให

คําปรึกษา ติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

4) จังหวัดจัดสงรายช่ือเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

5) เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินแลว รายงานผลในระบบ e - project และแบบสัมภาษณเพื่อประเมินผลของ

เกษตรกร ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ กสก.) และรายงานผลการดําเนินงานประจําปใหกรมทราบ  

6.แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565 ป 2566 

ต.
ค.

 6
5 

พ.
ย.

 6
5 

ธ.
ค.

 6
5 

ม.
ค.

 6
6 

ก.
พ.

 6
6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย

. 6
6 

พ.
ค.

 6
6 

มิ.
ย.

 6
6 

ก.
ค.

 6
6 

ส.
ค.

 6
6 

ก.
ย.

 6
6 

1. สงเสริมการจัดทําแปลงผลิตพืชในโรงเรียน 

2. ขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสูระดับ

ครัวเรือนของหมูบานท่ีโรงเรียนต้ังอยู 

3. ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตามผลการดําเนินงาน

อยางใกลชิดและตอเนื่อง 

4. รายงานผลการดําเนินงานประจําปใหกรมฯ 

ทราบ 
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7. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

  7.1 ผลผลิต ( Output) 

1) โรงเรียนในโครงการฯ จํานวน 1 แหง ไดรับการสงเสริมการจัดทําแปลงผลิตพืชในโรงเรียน และนํา

ผลผลิตมาประกอบเล้ียงอาหารกลางวันใหกับนักเรียน 

2) หมูบานท่ีโรงเรียนในโครงการฯต้ังอยู ไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตร ขยายผลองค

ความรูการพัฒนาจากโรงเรียนสูระดับครัวเรือนของหมูบานท่ีโรงเรียนต้ังอยู 
 

    7.2 ผลลัพธ (Outcome) 

1) โรงเรียนในโครงการฯมีแปลงเกษตรท่ีมีผลผลิตนํามาประกอบเล้ียงอาหารกลางวันใหกับนักเรียน

เพียงพอตลอดปการศึกษาและมีความตอเนื่อง รวมท้ังสามารถแบงปนผลผลิตไปยังครัวเรือนของนักเรียน 

2) โรงเรียนในโครงการฯสามารถเปนตนแบบขยายผลองคความรูสูหมูบาน/ชุมชน สามารถนําความรูไป

ปรับใชและพัฒนาเปนอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได  
 

7.3 ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ 

1) จํานวนโรงเรียนในโครงการฯท่ีทําแปลงเกษตรเพื่อผลิตพืชเพื่อเปนอาหารกลางวันแกนักเรียนไดอยาง

เพียงพอ 

2) จํานวนหมูบานท่ีโรงเรียนในโครงการฯต้ังอยูไดรับการพัฒนาอาชีพดานการเกษตรตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเปนตนแบบได 

เชิงคุณภาพ 

ผลผลิตพืชจากแปลงเกษตรท่ีผลิตไดในโรงเรียนเพียงพอและตอเนื่องตลอดปกรศึกษา นักเรียนไดบริโภค

ผักและผลไมท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ ผลผลิตมีความปลอดภัยและสามารถขยายผลองคความรูจากโรงเรียนสู

ชุมชนได 
 

8. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

  กลุมเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

 1. นางสาววิไลวรรณ สีนา  

 ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต         

          เบอรโทรศัพท : 076 481466 

 2. นางสาวอรอุมา ศุภศรี  

 ตําแหนง นักวิชาการเกษตรสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

 เบอรโทรศัพท : 086 944 5499 
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โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

(เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน) 

 

1. ความสอดคลอง  

1.1 ยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ. 2561 – 2580) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม  

- แผนแมบทยอย การเสริมสรางทุนทางสังคม  

2. หลักการและเหตุผล  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักวาการ

ท่ีประชาชน ท่ีอยูในถ่ินทุรกันดารจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถพึ่งตนเองได ประชาชนเหลานี้จะตองทันตอ

เหตุการณตาง ๆ ซึ่งเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ท้ังนี้ตองมีการเตรียมคนใหพรอมท่ีจะรับสถานการณ ใหรูจัก

ปรับตัวในส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง ในดานตาง ๆ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม เนนการมีสวนรวม ของประชาชน เพื่อใหเกิดการเรียนรู และนําไปสูการปฏิบัติ จึงทรงมีพระราชดําริ

ใหดําเนินงานโครงการสงเสริม เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนข้ึนในป 2556 เพื่อใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตของ

ตน และครอบครัวในยุคโลกาภิวัตน ไดอยางดีและมีความปกติสุขโดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชในการดําเนินชีวิต สามารถพึ่งตนเอง มีอาชีพมีรายไดทําใหสามารถปรับปรุงสภาพความเปนอยูในครอบครัวไดดี

ข้ึน มีกําลังสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน สงผลใหชุมชนเขมแข็งอยางมั่นคงและยั่งยืน ในการพัฒนาทรงใหยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง ในการพัฒนา และดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยึดความประหยัด ยึดถือการ

ประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ในปจจุบันดําเนินการในพื้นท่ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ัง 20 จังหวัด และ

ภาคใต 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดกระบ่ี พังงา ภูเก็ต และจังหวัดระนอง รวมท้ังส้ินจํานวน 24 จังหวัด 114 กลุม 

หนวยงานท่ีรวมดําเนินโครงการฯ ประกอบดวย สํานักพระราชวัง กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงมหาดไทย 

และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมกันขับเคล่ือนใหบรรลุวัตถุประสงค  ตามพระราชดําริ โดยตองการให

ชุมชนไดรับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู ทักษะวิชาการดานการเกษตร เพื่อนําไปวางแผน การผลิตพืชอาหาร

ปลอดภัยไวบริโภคอยางเพียงพอในครัวเรือน เหมาะสมกับความตองการและสอดคลองกับพื้นท่ี อยางแทจริง  

กรมสงเสริมการเกษตรไดสนองพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดําเนินงานโครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดําริฯ มาต้ังแตป 

2556 โดยเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการกลุม ความรูทาง

วิชาการ การแลกเปล่ียนประสบการณซึ่งกันและกัน ซึ่งมุงเนนใหมีการผลิตอาหารในครัวเรือนเพื่อใหเพียงพอตอ

การบริโภค และแบงปนสมาชิกในชุมชนเปนอันดับแรก ถาเหลือจึงนํามาจําหนายเปนรายได เนนประชาชนเปน

ศูนยกลาง ใหชุมชนมีสวนรวม รวมกันคิดรวมกันทํา ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด  
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พัฒนาใหกลุม มีความเขมแข็งและยั่งยืน พรอมท้ังสงเสริมการยกระดับกลุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตนแบบ

สรางเครือขายในชุมชน และขยายผลระหวางชุมชนตอไป  

ในปงบประมาณ 2566 กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการพัฒนากลุมตามแผนพัฒนากลุมเศรษฐกิจ

พอเพียงในชุมชน ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี โดยไดสงเสริม กิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือน และการเพิ่ม

ศักยภาพความเขมแข็ง ในระดับชุมชนดวย และยังคงบูรณาการรวมกับหนวยงานในการขับเคล่ือนโครงการ ท้ัง

ภาคราชการ เอกชน  

สถาบันทางการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน เกษตรกร ในรูปแบบการประสานความรวมมือภายใต

กรอบ และวัตถุประสงคเดียวกัน เพื่อท่ีจะทํางานรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหสมาชิกในกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดําริฯ ไดรับความรูความเขาใจ  หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเอง ชวยเหลือซึ่งกันและกันได  

3.2 เพื่อสงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ใน

ชุมชน สูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางยั่งยืน  

3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิก/กลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดําริฯ มีความเขมแข็ง  สามารถ

พัฒนาเปนกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตนแบบได  

3.4 เพื่อขยายผลการดําเนินงานของกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดําริฯ ตนแบบ สูชุมชน

ขางเคียงตอไป  

4. เปาหมาย  

กลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดําริฯ จํานวน 3  กลุม เกษตรกรสมาชิก 

จํานวน 90 ราย ไดแก 

3.1 กลุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะท่ี 3  บานตีนเปด  ตําบลลําภี อําเภอทายเหมือง  

3.2 กลุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะท่ี 4  บานนากลาง ตําบลโคกกลอย  อําเภอตะกั่วทุง  

3.3 กลุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะท่ี 5 หมูท่ี 2 ตําบลกะปง อําเภอกะปง  

5. สถานท่ีดําเนินงาน 

- กลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน อําเภอทายเหมือง, อําเภอตะกั่วทุง, อําเภอกะปง  จังหวัดพังงา  

6. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน  

6.1 แนวทางการดําเนินงานโครงการ 

  กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการพัฒนากลุมตามแผนพัฒนากลุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตาม

พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยไดสงเสริม

กิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือน และการเพิ่มศักยภาพความเขมแข็งใน

ระดับชุมชนดวย และยังคงบูรณาการรวมกับหนวยงานในการขับเคล่ือนโครงการ ท้ังภาคราชการ เอกชน สถาบัน 
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ทางการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน เกษตรกร ในรูปแบบการประสานความรวมมือภายใตกรอบและ

วัตถุประสงคเดียวกัน เพื่อท่ีจะทํางานรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 5.2 วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 

1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายกลุมจังหวัด 

      สวนกลางดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายฯ ใหแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

โครงการฯ ระดับเขตและระดับจังหวัด เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูผลการดําเนินงาน รวมแกไขปญหาอุปสรรค พัฒนา

แนวทางการดําเนินการรวมกัน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

2) กิจกรรมถายทอดความรูเทคโนโลยีดานการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตตามความ

ตองการของเกษตรกร 

   1 สํานักงานเกษตรอําเภอพิจารณาหาความตองการการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุมท่ี

สอดคลองกับวิถีชุมชนและบริบทพื้นท่ี 

   2 สํานักงานเกษตรอําเภอ จัดอบรมใหแกสมาชิกกลุม  จํานวน 30 ราย (หากกลุมใดมีสมาชิก

เพิ่มเติมก็สามารถเขารับการอบรมดวยได) เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิกระยะ 3 - 5 ตามความตองการ ใหเกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนากลุมรวมกัน พรอมนําองคความรูท่ีไดมาฝกปฏิบัติใหเกิดเปนผลสําเร็จ ท้ังนี้ ใหมีการ

จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตนของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ สําหรับวัดผลสําเร็จหลังจากการเขารวมโครงการ เชน 

กิจกรรมการเกษตร รายไดจากการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร และอื่นๆดวย 

3. จัดเก็บขอมูลของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ตามแบบจัดเก็บขอมูลและการติดตามผล  

การดําเนินงานโครงการสงเสริมการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

   4. สํานักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือกกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตาม   

พระราชดําริฯ ตนแบบในระดับจังหวัด โดยพิจารณากลุมท่ีมีความเขมแข็ง มีศักยภาพหรือมีความพรอมในการ

พัฒนาตามแผนพัฒนากลุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ           

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเตรียมความพรอมในการยกระดับใหเปนกลุมสงเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียงในชุมชน ตามพระราชดําริฯ ตนแบบตอไป 

3) กิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุม 

    สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดประชุมและวางแผนการดําเนินงาน กลุมสงเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียงในชุมชนตามพระราชดําริฯ ตนแบบในระดับจังหวัด (สามารถพิจารณาผูเขารวมโดยการคัดเลือกสมาชิก

จากทุกกลุมได) หรือสนับสนุนปจจัยใหแกกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดําริฯตนแบบใน

ระดับจังหวัด เพื่อตอยอดและพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมใหมีมาตรฐาน และเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางการตลาดได 

4) กิจกรรมยกระดับกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบดีเดนระดับประเทศ 

    1. สํานักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จากกลุมสงเสริม

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดําริฯ ตนแบบในระดับจังหวัด (สามารถเปนกลุมเดิมท่ีไดรับการคัดเลือกไว

ในระดับจังหวัดหรือระดับเขตในปใดก็ได) จังหวัดละ 1 กลุม เพื่อพิจารณาสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุมเพื่อ

ยกระดับใหเปนกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบดีเดนระดับประเทศตอไป 
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  2. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และแนวทางการยกระดับกลุมท่ีไดรับการคัดเลือกจากขอ 1 

โดยทําการวิเคราะหกิจกรรมตางๆ ไดแก ดานการบริหารจัดการและกระบวนการกลุม ดานการผลิตของกลุม ดาน

การเงินและบัญชี ดานการตลาด ดานการชวยเหลือสังคม ตลอดจนมีการสรางเครือขายและขยายผล  

     3. สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร รวบรวมและจัดสงรายงานตามขอ 2 ใหกรม

สงเสริมการเกษตรภายในเดือนพฤษภาคม 2566 

    4. กรมสงเสริมการเกษตรและสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร รวมกับโครงการสวน

พระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี (สสท) พิจารณา

คัดเลือกกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอพียงตนแบบดีเดนระดับประเทศ และใหการสนับสนุนตอไป  

     5. สํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการสงเสริมยกระดับกลุมท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนกลุม

สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบดีเดนระดับประเทศ 

5) การติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 

    สวนกลางติดตามและตรวจเยี่ยมความกาวหนาการดําเนินงานโครงการฯในพื้นท่ี 

6) การเตรียมการรวมรับเสด็จ 

    1. โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี (สสท.) แจงขอมูลใหกรมสงเสริมการเกษตรนํากลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตาม

พระราชดําริฯ ไปรวมรับเสด็จฯ ตามหมายกําหนดการ 

    2. สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ จัดทําขอมูลรายละเอียดของกลุมท่ี

ไปรวมรับเสด็จฯเชน ขอมูลพื้นฐาน ความกาวหนาของการดําเนินงาน การพัฒนา/การตอยอดกิจกรรมตามพระ

ราชกระแสแผนการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และความตองการการพัฒนาตอยอด นวัตกรรมของกลุม และ

บุคคลตนแบบในกลุม และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รายงานใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบกอนเสด็จฯ 2 

สัปดาห 

    3. จัดทําเอกสารถวายรายงานเปนรูปเลม จํานวน 2 เลม 

7) สํานักงานเกษตรจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร (E-project 

Management System) ตามท่ีกรมสงเสริมการเกษตรกําหนด 

  8) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร / สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดทํารายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการ พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา ใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ ภายใน

วันท่ี 30 กันยายน 2566 
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6. แผนปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน  

 

ผูรับผิดชอบ 
ป 2565 ป 2566 

ต.
ค.

 6
5 

พ.
ย.

 6
5 

ธ.
ค.

 6
5 

ม.
ค.

 6
6 

ก.
พ.

 6
6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย

. 6
6 

พ.
ค.

 6
6 

มิ.
ย.

 6
6 

ก.
ค.

 6
6 

ส.
ค.

 6
6 

ก.
ย.

 6
6 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายกลุมจังหวัด             สวนกลาง 

2. อบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตตามความ

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 ตัวช้ีวัด  

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 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีปรับตัวตอสถานการณ       

ท่ีเปล่ียนแปลงได  

2. กลุมไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีไดรับมาตรฐาน และสามารถแขงขันทางการตลาดได 

3. เกษตรกรตนแบบไดรับการพัฒนา นําความรูปรับใชในการดําเนินกิจกรรมของตนเอง และถายทอด

ความรูไปยังเกษตรกรรายอื่นๆได 

4. กลุมมีการขยายผลองคความรูสูชุมชนใกลเคียง และสรางเครือขายได  

7.3 ตัวช้ีวัด  

เชิงปริมาณ  

1. เกษตรกรสมาชิกกลุม จํานวน 90 ราย ไดรับความรูเทคโนโลยีดานการพัฒนาศักยภาพการผลิต   

2. มีกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดําริฯ ตนแบบในระดับจังหวัดจํานวน 3 กลุม  

3. มีกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตนแบบ  

เชิงคุณภาพ  

1. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในพื้นท่ีของตนเองและสามารถลด รายจาย และ

เพิ่มรายไดในครัวเรือน  

2. ผลิตภัณฑของกลุมมีการพัฒนา มีมาตรฐานและสามารถแขงขันทางการตลาดได  

3. กลุมมีความเขมแข็ง สามารถขยายผลองคความรูสูชุมชนใกลเคียงได เปนกลุมสงเสริมเศรษฐกิจ พอเพียง

ตนแบบในระดับจังหวัด และมีการพัฒนาเปนกลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบดีเดนระดับประเทศตอไป 

 8.   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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โครงการสงเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

กิจกรรม สงเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

 

1. ความสอดคลอง 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การดําเนินภารกิจยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร

ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคสังคม 

2. หลักการและเหตุผล 

 ภาคเกษตรมีความสําคัญอยางมากตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เนื่องจากจํานวนผูมีงานทํา

ท้ังหมด 37.63 ลานคน ประกอบดวยผูทํางานในภาคบริการและการคา 18.08 ลานคน ภาคเกษตรกรรม 10.52 

ลานคน และภาคการผลิต 9.03 ลานคน (สํานักงานสถิติแหงชาติ,2563) และทําให GDP ในชวง               เดือน

เมษายน 2563 มีมูลคา 1,351,042 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มข้ึน 1.62 %  ปจจุบันมีครัวเรือนเกษตรกรท้ังหมด

จํานวน 8,025,712 ลานคน สมาชิกในครัวเรือนประมาณ 30 ลานคน อายุเฉล่ียของเกษตรกร 58 ป(กรมสงเสริม

การเกษตร,2654 ขอมูล ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 2564)  โดยในอีกประมาณ 10 ปขางหนาประเทศไทยคาดวาจะเขา

สูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป 2574 จะกอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุม

ผูบริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง รวมท้ังการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมี

รูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน ประชากรในประเทศไทยจะมีชวงอายุท่ีแตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหม ๆ 

เพิ่มข้ึนซึ่งจะสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพ

และการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะ

ตอไป การเขาสูสังคมสูงวัยเปนปญหาลําดับตน ๆ  การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร ซึ่งอาจสงผลตอคุณภาพ

แรงงานและผลิตภาพ จึงเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเกษตรซึ่งเปนภาคการผลิตท่ีใช

แรงงานเขมขนสูง (high labor intensive) แรงงานไมสามารถทดแทนโดยเทคโนโลยีหรือปจจัยการผลิตอื่น ๆ ได

งายนัก และยังคงมีระดับผลิตภาพตํ่า นอกจากนี้ยังอาจสงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรซึ่งคิด

เปนเกือบหนึ่งในสามของประชากรไทยอีกดวย ซึ่งสถานการณสูงวัยในครัวเรือนเกษตรอาจเปนปจจัยฉุดรั้งตอการ

พัฒนาของภาคเกษตรไทย เพราะครัวเรือนเกษตรกวาหนึ่งในสามมีแรงงานสูงวัย และเปนหัวหนาครัวเรือนดวย ซึ่ง

ก็อาจเปนอุปสรรคสําคัญในการสงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพในภาคการผลิตได ใน

ขณะเดียวกันการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กท่ีลดลงและประชากร

สูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเส่ียงสําคัญท่ีจะทําใหการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ มีความทาทาย

มากข้ึน ท้ังในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผูสูงอายุท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

การลงทุนและการออม  

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

อยางยั่งยืน ซึ่งจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคล่ือนประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 
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กรมสงเสริมการเกษตรไดตระหนักและเห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการสงเสริม 

เคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะดานเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมเกษตรสูงวัย และเพิ่มขีดความสามารถ 

ของเกษตรสูงวัยในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายได ตลอดจนการสรางและเช่ือมโยงเครือขายระหวางเกษตรสูง

วัยกับเกษตรกรรุนใหมในการถายทอด การแลกเปล่ียนองคความรู ประสบการณ และภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตรใหเกษตรกรสูงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 

 3.1เพื่อสงเสริมและพัฒนาดานเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมเกษตรสูงวัย 

 3.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรสูงวัยในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายได 

 3.3 เพื่อสรางและเช่ือมโยงเครือขายระหวางเกษตรสูงวัยกับเกษตรกรรุนใหมในการถายทอด 

การแลกเปล่ียนองคความรู ประสบการณ และภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

 เกษตรกรสูงวัย (อายุ 60 ปข้ึนไป) จํานวน 1 กลุมๆละ 14 ราย ในพื้นท่ี ต.ลําภี อ.ทายเหมือง จ.พังงา 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน  

  5.1 สงเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย (จังหวัดดําเนินการ) 

5.1.1 จัดเวทีถายทอดความรูและวิเคราะหศักยภาพตนเอง/ชุมชน เพื่อรวมกันจัดทําแผน 

การจัดการบานเกษตรสมบูรณ  จํานวน 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน จังหวัดละ 1 กลุม กลุมละ 14 ราย  

   วัตถุประสงค : เพื่อสรางการรับรูในการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมเกษตรสูงวัย 

และวิเคราะหศักยภาพตนเอง/ชุมชน รวมกันจัดทําแผนการจัดการบานเกษตรสมบูรณ โดยการถายทอดความรู

ดานเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

   สถานท่ีจัดเวทีถายทอดความรู 

1) สํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นท่ี  

2) ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในพื้นท่ี 

3) ศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนยขยายพันธุพืช ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานอารักขาพืช และศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการการเกษตร ดานแมลงเศรษฐกิจ  

4) สถานท่ีอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

องคความรูท่ีจําเปน เชน 

1) การเตรียมความพรอมเขาสูสังคมสูงอายุ 

2) การประเมินสถานการณผูสูงอายุในชุมชน 

3) การจัดเวทีถายทอดความรู 
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4) จิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญ 

5) การสงเสริมเคหกิจเกษตรและการจัดการบานเกษตรสมบูรณ 

6) ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ 

เครื่องมือท่ีใชจัดกระบวนการฯ : เชน การบรรยาย การศึกษาจากสถานท่ีจริง การฝกปฏิบัติบัตรคํา 

แผนผังตนไม แผนท่ีความคิด (Mind Map) เสนแบงเวลา (Time Line) และการวิเคราะหสถานการณ (SWOT) เปนตน 

ข้ันเตรียมการ 

สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้ 

1) ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจข้ันตอนการดําเนินงานโครงการฯ แกทีมงาน และเจาหนาท่ี

ผูเกี่ยวของ 

2) ติดตอประสานงานวิทยากร และแจง วัน เวลา สถานท่ี ในการจัดเวทีถายทอดความรู 

ใหแกบุคคลเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน   

สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินงานจัดเวทีถายทอดความรู โดยมี

เนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมเกษตรสูงวัย วิเคราะหศักยภาพตนเอง  

เพื่อรวมกันจัดทําแผนการจัดการบานเกษตรสมบูรณ โดยการถายทอดความรูดานเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต เชน การสรางความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน การเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร  

การจัดการสุขภาวะท่ีดีในครัวเรือน และการประกอบอาชีพทางการเกษตรเพื่อสรางรายไดเสริมสําหรับเกษตรกรสูงวัย เปนตน 

ผลท่ีเกิดข้ึน (Output) 

แผนการจัดการบานเกษตรสมบูรณในครัวเรือนเกษตรสูงวัยของบุคคลเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ 

การกํากับ ติดตาม และรายงานผล 

1) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรใหคําแนะนําการจัดเวทีถายทอดความรู  

แกสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และบุคคลเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ  

2) สํานักงานเกษตรจังหวัด รายงานผลการดําเนินงานในขอ 5.1.1 ตามแบบรายงาน สว. 1  

ใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายในเดือนมกราคม 2566 หรือทาง E-mail : farmdev62@hotmail.com 

 5.2 สงเสริมการรวมกลุมเพื่อสรางรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย  

(จังหวัดดําเนินการ) 

5.2.1 จัดเวทีถายทอดความรูและวิเคราะหศักยภาพกลุม/พื้นท่ี/ชุมชน จัดต้ังกลุมและจัดทํา

แผนการสรางรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย จํานวน 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน  

จังหวัดละ 1 กลุม กลุมละ 14 ราย  

วัตถุประสงค : เพื่อสงเสริมการจัดต้ังกลุม จัดทําแผนการสรางรายไดเสริมจากการประกอบ

อาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย และพัฒนาทักษะการดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ 

 

mailto:farmdev62@hotmail.com


-149- 

 

สถานท่ีจัดเวทีถายทอดความรู 

1) สํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นท่ี 

2) ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในพื้นท่ี 

3) ศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนยขยายพันธุพืช ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานอารักขาพืช และศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจ  

4)  ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม 

5) สถานท่ีอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

องคความรูท่ีจําเปน เชน 

1) กระบวนการรวมกลุม/การจัดต้ังกลุมแมบานเกษตรกร/การจัดต้ังกลุมสงเสริมอาชีพ

การเกษตร 

2) การจัดต้ังกองทุนเพื่อการผลิต 

3) การแปรรูปเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 

4) การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีสวนรวม 

เครื่องมือท่ีใชจัดกระบวนการ : เชน บัตรคํา แผนผังตนไม แผนท่ีความคิด (Mind Map)  

เสนแบงเวลา (Time Line) และการวิเคราะหสถานการณ (SWOT) เปนตน 

ข้ันเตรียมการ 

 สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตร อําเภอ ดําเนินการ ดังนี้ 

1) ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจข้ันตอนการดําเนินงานโครงการฯ แกทีมงาน และเจาหนาท่ี

ผูเกี่ยวของ 

2) ติดตอประสานงานวิทยากร และแจง วัน เวลา สถานท่ี ในการจัดเวทีถายทอดความรู 

ใหแกบุคคลเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

  สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินงาน ดังนี้ 

1) จัดเวทีถายทอดความรู โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับกระบวนการรวมกลุม/ 

การจัดต้ังกลุมแมบานเกษตรกร/การจัดต้ังกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร การจัดต้ังกองทุนเพื่อการผลิต  

การแปรรูปเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร และการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีสวนรวม เพื่อสรางรายได

เสริมจากการประกอบอาชีพ พรอมพัฒนาทักษะการดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ 

2) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และบุคคลเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ 

รวมกันจัดต้ังเปนกลุมแมบานเกษตรกร หรือกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร ตามความเหมาะสม 

3) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และบุคคลเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ 

รวมกันวิเคราะหศักยภาพกลุม/พื้นท่ี/ชุมชน ดําเนินการจัดต้ังกลุมพรอมจัดทําแผนการสรางรายไดเสริมจากการ

ประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัยตามความตองการของกลุมฯ และพัฒนาทักษะการดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ  
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4) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระดับจังหวัด อําเภอ และบุคคลเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ 

รวมกันพิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรท่ีมีผลการดําเนินงานดีเดน เชน กลุมเกษตรกรสูงวัยท่ีเขารวมโครงการ

สงเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ประจําปงบประมาณ 2564 – 2565 กลุมแมบานเกษตรกร กลุม

สงเสริมอาชีพการเกษตร ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม และวิสาหกิจชุมชน เปนตน  

เพื่อเปนสถานท่ีเปาหมายสําหรับใชในการดําเนินกิจกรรมตามขอ 5.4.1 

5) จัดทําแผนการจัดซื้อปจจัยการผลิตเพื่อดําเนินกิจกรรมสรางรายไดเสริมจากการประกอบ

อาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย ใหสอดคลองกับแผนการสรางรายไดเสริมฯ ในขอ 3)  

ผลท่ีเกิดข้ึน (Output) 

1) มีการจัดต้ังกลุมแมบานเกษตรกร หรือกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร 

2) มีแผนการสรางรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย 

3) มีทักษะในการดําเนินกิจกรรมตามแผนการสรางรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพ 

ในกลุมเกษตรสูงวัย  

4) มีแผนการจัดซื้อปจจัยการผลิตเพื่อดําเนินกิจกรรมสรางรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพ

ในกลุมเกษตรสูงวัย 

5) มีสถานท่ีเปาหมายสําหรับใชในการดําเนินกิจกรรมตามขอ 5.4.1 

การกํากับ ติดตาม และรายงานผล 

1) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรใหคําแนะนําการจัดเวทีถายทอดความรูใหกับ

สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และบุคคลเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ 

2) สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ รายงานผลการดําเนินงาน 

ในขอ 5.2.1 ตามแบบรายงาน สว. 2 พรอม CD ไฟลภาพการดําเนินงานกิจกรรม จํานวน 1 ชุด สงให 

กรมสงเสริมการเกษตร ภายในเดือนมีนาคม 2566 

5.3.2 สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมสรางรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพ 

ในกลุมเกษตรสูงวัย ดําเนินการจังหวัดละ 1 กลุม 

วัตถุประสงค : สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมสรางรายไดเสริมจากการประกอบ

อาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย ตามแผนท่ีไดจากการจัดเวทีถายทอดความรูฯ ในขอ 5.2.1 

ข้ันตอนการดําเนินงาน สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินงาน ดังนี้ 

1) จัดจําแนกหมวดหมูของเครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัยการผลิต ท่ีจําเปนในการดําเนินกิจกรรม

สรางรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย ตามงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน 

2) จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัยการผลิต ตามความตองการของกลุม ภายใตงบประมาณท่ี

ไดรับการสนับสนุน โดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัด 

3) จัดทําบัญชีรายการส่ิงของท่ีจัดซื้อของกลุม 

4) ทําการสงมอบเครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัยการผลิต ใหแกบุคคลเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ 
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ข้ันตอนหลังการดําเนินงาน 

1) เมื่อเสร็จส้ินการดําเนินงานกิจกรรมในขอ 5.3.2 ใหบุคคลเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ  

ประเมินและสรุปผลการดําเนินกิจกรรมของกลุม  

2) วางแผนการดําเนินกิจกรรมของกลุม และบริหารจัดการคาใชจายท่ีไดรับการสนับสนุน 

ใหมีความตอเนื่อง 

ผลท่ีเกิดข้ึน (Output) 

บุคคลเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ มีอาชีพ มีรายไดจากการเขารวมโครงการฯ 

กํากับ ติดตาม และรายงานผล 

1) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ใหคําแนะนํา กํากับ ติดตามการดําเนินงาน 

แกสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และบุคคลเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ  

2) สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ รายงานผลการดําเนินงาน 

ในขอ 5.2.2 ตามแบบรายงาน สว. 3 พรอม CD ไฟลภาพการดําเนินงานกิจกรรม จํานวน 1 ชุด  

สงใหกรมสงเสริมการเกษตร ภายในเดือนมิถุนายน 2566 

3) สํานักงานเกษตรจังหวัดรายงานผลการดําเนินงาน ภายในเดือนมิถุนายน 2566 ดังนี้ 

3.1) เชิงปริมาณตามระบบ e – project (ก.1/1) 

3.2) เชิงคุณภาพตามแบบ กสก. (โครงการสงเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย) 

 

 5.3 สรางและเช่ือมโยงเครือขายระหวางเกษตรสูงวัยกับเกษตรกรรุนใหม เพื่อการพัฒนาอาชีพ

การเกษตร (จังหวัดดําเนินการ) 

5.3.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินกิจกรรมกลุมและเช่ือมโยงเครือขาย 

กับสถาบันเกษตรกร จํานวน 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน จังหวัดละ 1 กลุมๆละ 14 ราย  

วัตถุประสงค : เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินกิจกรรมกลุมและเช่ือมโยงเครือขาย 

กับสถาบันเกษตรกร 

สถานท่ีจัดกิจกรรมฯ 

1) กลุมเกษตรกรสูงวัยท่ีเขารวมโครงการสงเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

ประจําปงบประมาณ 2564 – 2565 

2) กลุมแมบานเกษตรกร  

3) กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร  

4) ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม  

5) วิสาหกิจชุมชน 

องคความรูท่ีจําเปน เชน 

1) จิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญ 

2) ทักษะการถายทอดองคความรู 
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3) การจัดกระบวนแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูสูงวัย 

4) ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ 

5) การสรางและเช่ือมโยงเครือขาย 

เครื่องมือท่ีใชจัดกิจกรรมฯ เชน 

1) การถายทอดความรูโดยใชเทคนิคการเลาเรื่อง (Story Telling) จากประสบการณ 

2) การถอดองคความรู/การจัดการองคความรู 

ข้ันเตรียมการ 

สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้ 

1) ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจข้ันตอนการดําเนินงานโครงการฯ แกทีมงาน และเจาหนาท่ี

ผูเกี่ยวของ 

2) ติดตอประสานงานวิทยากร และแจง วัน เวลา สถานท่ี ในการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรูการดําเนินกิจกรรมกลุมและเช่ือมโยงเครือขายกับสถาบันเกษตรกร ใหแกบุคคลเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินงานจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรูการดําเนินกิจกรรมกลุมและเช่ือมโยงเครือขายกับสถาบันเกษตรกร  

ผลท่ีเกิดข้ึน (Output) 

บุคคลเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ ไดรับการแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินกิจกรรมกลุม 

และเช่ือมโยงเครือขายกับสถาบันเกษตรกร 

การกํากับ ติดตาม และรายงานผล 

1) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรใหคําแนะนําการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 

การดําเนินกิจกรรมกลุมและเช่ือมโยงเครือขายกับสถาบันเกษตรกร แกสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตร

อําเภอ และบุคคลเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ 

2) สํานักงานเกษตรจังหวัด สรุปผลท่ีไดรับจากกิจกรรมในขอ 5.3.1 เปนรูปแบบไฟลสําหรับ

นําเสนอ เชน Powerpoint หรือวิดิทัศน เปนตน เพื่อใชในกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศตอไป  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ตุลาคม 2565 – 31 กันยายน 2566 
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7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565 ป 2566 

ต.
ค.

 6
5 

พ.
ย.

 6
5 

ธ.
ค.

 6
5 

ม.
ค.

 6
6 

ก.
พ.

 6
6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย

. 6
6 

พ.
ค.

 6
6 

มิ.
ย.

 6
6 

ก.
ค.

 6
6 

ส.
ค.

 6
6 

ก.
ย.

 6
6 

1. สงเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

            

1.1 จัดเวทีถายทอดความรูและวิเคราะหศักยภาพ

ตนเอง/ชุมชน เพื่อรวมกันจัดทําแผนการจัดการบาน

เกษตรสมบูรณ 

            

2. สงเสริมการรวมกลุมเพื่อสรางรายไดเสริมจาก

การประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย 

            

2.1 จัดเวทีถายทอดความรูและวิเคราะหศักยภาพ

กลุม/พื้นท่ี/ชุมชน จัดต้ังกลุมและจัดทําแผนการสราง

รายไดเสริมจากการประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย 

            

2.2 สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม 

สรางรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพในกลุมเกษตร

สูงวัย 

            

3. สรางและเช่ือมโยงเครือขายระหวางเกษตรสูงวัย

กับเกษตรกรรุนใหม เพื่อการพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 

            

3.1 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินกิจกรรม

กลุมและเช่ือมโยงเครือขายกับสถาบันเกษตรกร 

            

8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

 8.1 ผลผลิต (output) 

  1) เกษตรกรสูงวัย จํานวน 14 ราย ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานเคหกิจเกษตรเพื่อเตรียมความ

พรอมในการเขาสูสังคมเกษตรสูงวัย 

    2) เกษตรกรสูงวัย จํานวน 1 กลุม มีการรวมกลุมเพื่อสรางรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพ 

และกอใหเกิดรายไดอยางตอเนื่อง 
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                       3) เกษตรกรสูงวัยและเกษตรกรรุนใหม ไดรับการถายทอด เช่ือมโยงเครือขายเกิดการแลกเปล่ียนองค

ความรู ประสบการณ และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสําคัญเพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร  

  8.2 ผลลัพธ (outcome) 

   ครัวเรือนเกษตรสูงวัยมีอาชีพ มีรายไดท่ีมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถพึ่งพาตนเองได 

ตลอดจนมีการถายทอดองคความรู ประสบการณ และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสําคัญการไปสูเกษตรกรรุนใหม  

เพื่อใชการพัฒนาอาชีพการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 8.3 ตัวช้ีวัด  

   เชิงปริมาณ  

   จํานวนเกษตรกรสูงวัย 14 ราย ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานเคหกิจเกษตรเพื่อเตรียม 

ความพรอมในการเขาสูสังคมเกษตรสูงวัย  

   เชิงคุณภาพ  

     รอยละ 60 ของเกษตรกรกรสูงวัยท่ีเขารวมโครงการมีรายไดเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

  ครัวเรือนเกษตรสูงวัยนําความรูดานเคหกิจเกษตรไปปรับใชในการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ ทํา

ใหมีรายไดท่ีมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถพึ่งพาตนเองได ตลอดจนมีการถายทอด   

การแลกเปล่ียนองคความรู ประสบการณ และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสําคัญการไปสูเกษตรกรรุนใหมเพื่อใช 

การพัฒนาอาชีพการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10. การประเมินผลโครงการ  

  10.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  

เกษตรกรสูงวัยจํานวน 14 ราย ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานเคหกิจเกษตรเพื่อเตรียม 

ความพรอมในการเขาสูสังคมเกษตรสูงวัย และมีการรวมกลุมเพื่อสรางรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพ วิธีการ

ประเมินผลโดยใชการบันทึกผลการดําเนินงานในระบบ e – project (ก.1/1) ภายในเดือนกันยายน 2566 

  10.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  

รอยละ 60 ของเกษตรกรกรสูงวัยท่ีเขารวมโครงการมีรายไดเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 วิธีการ

ประเมินผลโดยการใชแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย  

(แบบรายงาน สว.1 - สว.3) และแบบ กสก. (โครงการสงเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย)   

ภายในเดือนกันยายน 2566 
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11. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

1. ช่ือ นายณรงค แกวพิพัฒน   

ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

โทรศัพท 093-4146495   

 2. ช่ือ นางสาวอรณิชชา ประทีป ณ ถลาง  

  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผูรับผิดชอบงานกลุม สงเสริมอาชีพการเกษตร/   

                          กลุมแมบานเกษตรกร  

โทรศัพท 092-2244535  

E-mail : freezpop@hotmail.com 

 

สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมรายงานท่ีเก่ียวของกับโครงการสงเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

ไดท่ี URL : https://is.gd/sdbgBJ หรือ QR code  
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โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร 

กิจกรรม พัฒนาความเขมแข็งของกลุมเกษตรกร 

 

1. ความสอดคลอง 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 

  - แผน แมบทยอย การสรางสภาพแวดลอมและกลไกท่ีสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

 

2. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน ภายใตยุทธศาสตรเกษตรและ

สหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) มุงในการเสริมจุดแข็งและแกไขจุดออนใหเอื้อตอการพัฒนาภาค

การเกษตรในระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากรยั่งยืน” โดยสราง

ความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร 

เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริหารจัดการทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ในยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความ

เขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยมีแนวทางการพัฒนา ในการสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร

และสถาบันเกษตรกร Smart Farmer Smart Group และ Smart Enterprise และเสริมสราง 

ความภาคภูมิใจและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม 

การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกรใหเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองไดนั้น ตองเกิด

จากกระบวนการเรียนรูรวมกันภายในกลุม องคกรและชุมชนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท้ังในระดับของการ

พึ่งพาตนเองและในระดับของการแขงขัน โดยยึดเกษตรกรเปนศูนยกลางของการพัฒนา กลไกหนึ่งท่ีสนับสนุนให

เกษตรกรและองคกรเกษตรกรไดรับการพัฒนาอยางเต็มความสามารถไปสูเปาหมายดังกลาว นั่นคือ การนํา

กระบวนการจัดต้ังกลุม การบริหารจัดการกลุมในข้ันพื้นฐานไปสูการเช่ือมโยงเครือขาย การมีสวนรวมการ

เสริมสรางกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเกษตรกรใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน ใหมีความสามารถในการ

แสวงหาขอมูล การวิเคราะหปญหา กําหนดแนวทางในการพัฒนา การแสวงหาและการจัดการกับทรัพยากรใน

ทองถ่ินอยางชาญฉลาด รวมท้ังการนําองคความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอมบนฐานความคิดริเริ่มสรางสรรคมาใชในการสรางมูลคาเพิ่มสินคาและผลิตภัณฑเกษตรมาประยุกต

ในการขับเคล่ือนการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรซึ่งกอใหเกิดเครือขาย 

ความรวมมือท้ังในดานเชิงธุรกิจและสังคม เพื่อการกระจายรายได พัฒนาชองทางการตลาดและเครือขาย รวมท้ัง

การบริหารจัดการกองทุน เกิดการกระจายรายไดใหกับเศรษฐกิจชุมชนไดอยางเปนรูปธรรมและ 

การบริหารจัดการกลไกตาง ๆ เพื่อยกระดับเปนผูประกอบการในอนาคต 
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ดังนั้น การดําเนินการเพื่อการพัฒนาองคกรเกษตรกรใหเขมแข็ง สงผลใหชุมชนพึ่งพาตนเองไดและไดรับ

สวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียม ท้ังเครือขายในสาขาอาชีพและเครือขายหลากหลายสาขาอาชีพ

ดานสหวิชาชีพ ท่ีเกี่ยวของทางการเกษตรท่ีมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนใหเกิดผูนําเกษตรกร

ท่ีมีความสามารถเขามามีบทบาทในเวทีของการบริหารงานเกษตรต้ังแตในระดับชุมชน สูระดับท่ีสูงข้ึนตามลําดับ 

จนถึงในระดับประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงหวังวาจะเกื้อหนุน ใหเกิดการเสริมสรางความเขมแข็งแกกลุม 

องคกรเกษตรกร เพื่อพัฒนาดานการเกษตร ตลอดจนเศรษฐกิจฐานราก และสังคมเกษตรตอไป 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 ยกระดับกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีมีศักยภาพ ใหมีทักษะการเปน

ผูประกอบการดานการเกษตรเบ้ืองตน รวมถึงสนับสนุนการสรางและใชประโยชนจากแหลงอาหารในชุมชน 

สําหรับสรางรายได หรือลดรายจายใหครัวเรือนและชุมชน 

  3.2 เสริมสรางและพัฒนาองคกรเกษตรกร ไดแก กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร กลุมแมบานเกษตรกร 

และกลุมยุวเกษตรกร ใหมีความเขมแข็งสูการเปน Smart Group มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุมเพิ่มข้ึน 

นําไปสูการเปนตนแบบขยายผลตอไปได 

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

 - เปาหมาย องคกรเกษตรกร จํานวน 7 กลุม ประกอบดวย 

1. กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร จํานวน 2 กลุม  

  2. กลุมแมบานเกษตรกร จํานวน 3 กลุม  

  3. กลุมยุวเกษตรกร จํานวน 2 กลุม 

 - สถานท่ีดําเนินการ อําเภอเมืองพังงา อําเภอทายเหมือง อําเภอตะกั่วทุง อําเภอตะกั่วปา  

อําเภอทับปุด และอําเภอเกาะยาว 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 5.1 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร   

5.1.1 พัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร สู Smart Group  (อําเภอเกาะยาว) 

สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะยาว คัดเลือกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร จํานวน 1 กลุม 

(สมาชิกเขารวมโครงการ 10 ราย) โดยพิจารณาคัดเลือกจากกลุมท่ีมีการจัดต้ังใหม หรือเปนกลุมมีผลการประเมิน

ตามเกณฑการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก) อยูในระดับปรับปรุง  หรือปานกลาง ท่ีมีความตองการเขาสู

กระบวนการพัฒนาสู Smart Group รวมถึงการพัฒนาสูการเปนผูประกอบการพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม 

เพิ่มข้ึนอยางนอย 1 ระดับ หลังจากการเขารวมโครงการ โดยดําเนินการจัดกระบวนการพัฒนา 

กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร สู Smart Group ดังนี ้

1) จัดกระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกลุม สู Smart Group 

และวิเคราะหศักยภาพกลุม/พื้นท่ี/ชุมชน ดวยแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)  

สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะยาว ดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู ใหแกสมาชิกของ

กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร (สมาชิกเขารวมโครงการ 10 ราย) จํานวน 1 ครั้ง จํานวน 2 วัน โดยมี 



-158- 

 

การประเมินศักยภาพกลุมตามแบบประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก) กอนเขารวมโครงการ (ครั้งท่ี 1) และ

มุงเนนใหเกษตรกรหรือกลุมเปนศูนยกลางและออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการกลุม การพัฒนาสินคาและบริการ การตลาด พื้นฐานการเปนผูประกอบการเบ้ืองตน การวิเคราะห

ศักยภาพของกลุม แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) เปนตน รวมถึงเช่ือมโยงแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) สูการ

จัดทําแผนการดําเนินการกลุม และจัดทําแผนการเรียนรู เพื่อการพัฒนาศักยภาพของกลุมสู Smart Group  

ท้ังนี้ สมาชิกกลุมฯ ท่ีไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการทุกคน ตองดําเนินการประเมิน

คุณสมบัติ Smart Farmer ตามเกณฑประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จากนั้นใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายบันทึกผลการประเมินตนเองกอนการเรียนรูของเกษตรกร ในระบบ

ฐานขอมูล Smart Farmer พรอมท้ังประชาสัมพันธใหสมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

(ทบก.) ดวย (หากครัวเรือนของสมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรรายใดมีการข้ึนทะเบียนแลวใหเพิ่มขอมูลของ

สมาชิกรายนั้นในสวนของสมาชิกครัวเรือน)  

- อําเภอรายงานผลการดําเนินกิจกรรม ตามแบบ กสอ.1 ใหสํานักงานเกษตรจังหวัด

พังงาทราบ ภายในวันท่ี 6 มกราคม 2566 

2) สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงานตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) เพื่อ 

การพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร สู Smart Group   

(1) สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะยาว รวมกับกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรเปาหมาย 

เตรียมแผน/รายการจัดซื้อ เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ/ปจจัยการผลิต/วัสดุสาธิต เชน ปจจัยการผลิต (เชน ปุย พันธุพืช 

แกลบ มูลสัตว เปนตน) วัสดุสาธิต วัสดุการเกษตร (เชน วัสดุเพาะชํา สแลนหรือผาใบ ตาขาย อุปกรณใน 

การขยายพันธุ เปนตน) วัสดุงานบานงานครัว (เชน ภาชนะสําหรับใสของ เขียง ถวยตวง เปนตน) และปจจัยอื่น ๆ 

โดยดําเนินการตามแผนความตองการของกลุม ภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน ท้ังนี้ตองไมใช 

การจัดซื้อครุภัณฑ 

(2) สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะยาว จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัยการผลิต/วัสดุสาธิต 

และปจจัยอื่น ๆ ตามความตองการของกลุมภายใตงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน และมอบใหกลุมดําเนินการ

ตามแผนการพัฒนาตอไป 

(3) สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะยาว ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงาน

เกษตรจังหวัดทราบ 

5.1.2 พัฒนาศักยภาพกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบื้องตน 

(อําเภอเมืองพังงา) 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา คัดเลือกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร จํานวน 1 กลุม 

(สมาชิกเขารวมโครงการ 10 ราย) โดยใหพิจารณาคัดเลือกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรท่ีมีผลการประเมินตาม

เกณฑการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก) อยูในระดับดี มีผลงานเดนซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด 

และความเหมาะสมของพื้นท่ีเปนลําดับแรก หากไมสามารถคัดเลือกกลุมฯ ตามคุณสมบัติดังกลาวได ใหพิจารณา

กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดีหรือปานกลาง ท่ีมีศักยภาพใน 
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การบริหารจัดการสูการเปนการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตน และพัฒนาสูกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร

ตนแบบตอไป โดยตองเปนกลุมท่ีไมเคยไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพ

การเกษตรตนแบบ ภายใตโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 - 2565 มากอน และดําเนินการจัดกระบวนการพัฒนาสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตน ดังนี ้

1) จัดกระบวนการเรียนรู เพื่อวิเคราะหศักยภาพกลุม/พื้นท่ี/ชุมชน และพัฒนาทักษะสูการ

เปนผูประกอบการเกษตรเบื้องตน ดวยแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)  

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา ดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู ใหแกสมาชิกของกลุม

สงเสริมอาชีพการเกษตร (สมาชิกเขารวมโครงการ 10 ราย) จํานวน 1 ครั้ง จํานวน 2 วัน โดยมี 

การประเมินศักยภาพกลุมตามแบบประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก) กอนเขารวมโครงการ (ครั้งท่ี 1) และ

มุงเนนใหเกษตรกรหรือกลุมเปนศูนยกลางและออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ ทักษะการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตน การบริหาร

จัดการดานการผลิตหรือบริการ การจัดทําบัญชี การจัดทําแผนธุรกิจกลุม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา/

บริการ การวิเคราะหธุรกิจแบบ SWOT การวิเคราะหศักยภาพของกลุม แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) เปนตน 

รวมถึงเช่ือมโยงแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) สูการจัดทําแผนการดําเนินการกลุม และจัดทําแผนการเรียนรู เพื่อ

การพัฒนาศักยภาพสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตน และพัฒนาเปนกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรตนแบบ

ตอไป 

ท้ังนี้ สมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรท่ีไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการทุกคน 

ใหดําเนินการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ตามเกณฑประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ จากนั้นใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายบันทึกผลการประเมินตนเองกอนการเรียนรูของ

เกษตรกร ในระบบฐานขอมูล Smart Farmer พรอมท้ังประชาสัมพันธใหสมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรข้ึน

ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ดวย (หากครัวเรือนของสมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรรายใด 

มีการข้ึนทะเบียนแลวใหเพิ่มขอมูลของสมาชิกรายนั้นในสวนของสมาชิกครัวเรือน) 

- อําเภอรายงานผลการดําเนินกิจกรรม ตามแบบ กสอ.2 – 1 ใหสํานักงานเกษตรจังหวัด

พังงาทราบ ภายในวันท่ี 6 มกราคม 2566 หรือทาง E-mail : freezpop@hotmail.com หรือ  

line id : zeeiu 

2) สนับสนุนคาใชจายเพื่อการพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรสูผูประกอบการเกษตร

เบื้องตน ตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 

(1) สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา รวมกับกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรเปาหมาย 

เตรียมแผน/รายการจัดซื้อ เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ/ปจจัยการผลิต/วัสดุสาธิต เชน ปจจัยการผลิต (เชน ปุย พันธุพืช 

แกลบ มูลสัตว เปนตน) วัสดุสาธิต วัสดุการเกษตร (เชน วัสดุเพาะชํา สแลนหรือผาใบ ตาขาย อุปกรณใน 

การขยายพันธุ เปนตน) วัสดุงานบานงานครัว (เชน ภาชนะสําหรับใสของ เขียง ถวยตวง เปนตน) และปจจัยอื่น ๆ 

โดยดําเนินการตามแผนความตองการของกลุม ภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน ท้ังนี้ตองไมใช 

การจัดซื้อครุภัณฑ 
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(2) สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ/ปจจัยการผลิต/วัสดุสาธิต และ

ปจจัยอื่น ๆ ตามความตองการของกลุมภายใตงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน และมอบใหกลุมดําเนินการตาม

แผนการพัฒนาตอไป 

(3) สํานักงานเกษตรอําเภอ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานเกษตร

จังหวัดทราบ 

3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและเช่ือมโยงเครือขายกับผูประกอบการเกษตร 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา ดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูและเช่ือมโยง

เครือขายระหวางสมาชิกของกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร (สมาชิกเขารวมโครงการ 10 ราย) กับผูประกอบการ

เกษตรในดานท่ีตรงตามความตองการของกลุมฯ จํานวน 1 ครั้ง จํานวน 1 วัน โดยมีเนื้อหา/ประเด็นเกี่ยวกับการ

แลกเปล่ียนเพื่อพัฒนาความรูและทักษะการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตน ตามประเด็นในแผน IFPP และแผน

กิจกรรมกลุมท่ีไดวิเคราะหจากการจัดกระบวนการเรียนรู (ขอ 5.1.2 พัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรตนแบบ 

ขอยอย 1) จัดกระบวนการเรียนรูฯ ) เพื่อนําความรูและทักษะมาปรับใชในการดําเนินการ รวมถึงการพัฒนาตอ

ยอดสินคาและบริการของกลุมตอไป 

- อําเภอรายงานผลการดําเนินกิจกรรม ตามแบบ กสอ.2 - 2 ใหสํานักงานเกษตร

จังหวัดพังงาทราบ ภายในวันท่ี 4 สิงหาคม 2566 หรือทาง E-mail: freezpop@hotmail.com หรือ line id: 

zeeiu 

การติดตาม กํากับ และรายงานผล (กิจกรรม 5.1.1 - 5.1.2) 

1) สํานักงานเกษตรอําเภอ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานในสวนท่ีเกี่ยวของให

สํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ  

2) สํานักงานเกษตรจังหวัด ติดตามและกํากับการดําเนินโครงการฯ พรอมท้ังจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

3) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ีรับผิดชอบ ติดตาม กํากับ และสนับสนุนใน

การดําเนินงานโครงการฯ 

หมายเหตุ  

1. อําเภอบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร  

ทาง https://rbm.doae.go.th ตาม แบบ กสก. ท่ีกําหนด เม่ือดําเนินโครงการเรียบรอยแลว 

2. สําหรับกิจกรรม อบรม/สัมมนา/จัดกระบวนการเรียนรู สามารถปรับรูปแบบการดําเนินกิจกรรม

ใหสอดคลองกับสถานการณและมาตรการของจังหวัดนั้น ๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนและ

เปาหมายท่ีกําหนด โดยการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

 5.2 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร 

  5.2.1 พัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร สู Smart Group (อําเภอทายเหมือง) 

 สํานักงานเกษตรอําเภอทายเหมือง คัดเลือกกลุมแมบานเกษตรกร จังหวัดละ 1 กลุม (สมาชิก

เขารวมโครงการ 10 ราย) โดยพิจารณาคัดเลือกจากกลุมท่ีมีผลการประเมินตามเกณฑการประเมินศักยภาพองคกร 
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เกษตรกร (3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร อยูในระดับปรับปรุงหรือระดับปานกลาง ท่ีมีความตองการเขาสู

กระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร สู Smart Group ท้ังนีต้องเปนกลุมท่ียังไมเคยเขารวมกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรเพื่อเตรียมความพรอมสู Smart Group ปงบประมาณ 2562 – 2565 ซึ่ง

หลังจากการเขารวมโครงการฯ ตองมีผลการประเมินศักยภาพกลุมเพิ่มข้ึน 

อยางนอย 1 ระดับ โดยดําเนินการจัดกระบวนการพัฒนากลุมแมบานเกษตรกร สู Smart Group ดังนี ้ 

   1) จัดเวทีถายทอดความรู วิเคราะหศักยภาพกลุม/พื้นท่ี/ชุมชน และจัดทําแผนพัฒนา

ศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร สู Smart Group จังหวัดละ 1 กลุม (10 ราย) จํานวน 1 ครั้ง (2 วัน) 

  วัตถุประสงค : เพื่อถายทอดความรูการบริหารจัดการกลุมแมบานเกษตรกร สู Smart 

Group ประเมินสถานการณเพื่อวิเคราะหศักยภาพกลุม/พื้นท่ี/ชุมชน จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพกลุมแมบาน

เกษตรกร สู Smart Group และพัฒนาศักยภาพตามแผนฯ 

  สถานท่ีจัดเวทีถายทอดความรู  

     1) ท่ีทําการกลุมแมบานเกษตรกรท่ีไดรับการคัดเลือก  

     2) สํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นท่ี 

     3) ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในพื้นท่ี 

     4) ศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนยขยายพันธุพืช ศูนยสงเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช และศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการการเกษตร ดานแมลงเศรษฐกิจ  

     5) สถานท่ีอื่นๆ ตามความเหมาะสม  

องคความรูท่ีจําเปน เชน 

1) การจัดเวทีถายทอดความรู 

2) การประเมินสถานการณและการวิเคราะหศักยภาพของกลุม 

3) การจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร 

4) การจัดทําแผนการผลิตรายกลุม (GFPP)  

5) ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ  

6) ทักษะการเรียนรูของผูใหญ 

7) การบริหารจัดการองคกรเกษตรกร เชน การบริหารจัดการกลุม การพัฒนาสินคา

และบริการ การพัฒนาความรูของสมาชิก การจัดการเทคโนโลยี การจัดการทุนและทรัพยากร และการตลาด เปน

ตน  

  รูปแบบเวทีถายทอดความรู : เชน การบรรยาย การสาธิตและฝกปฏิบัติ และการศึกษาดู

งาน เปนตน 

  เครื่องมือท่ีใชจัดเวทีถายทอดความรู : เชน บัตรคํา แผนผังตนไม แผนท่ีความคิด (Mind 

Map) เสนแบงเวลา (Time Line) การวิเคราะหสถานการณ (SWOT) แผนการผลิตรายกลุม (GFPP) และแบบประเมิน

การประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร เปนตน 
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  ข้ันเตรียมการ  

  สํานักงานเกษตรอําเภอทายเหมือง ดําเนินการ ดังนี้ 

  1) ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจข้ันตอนการดําเนินงานโครงการฯ แกทีมงาน และ

เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ 

  2) ติดตอประสานวิทยากร และแจง วัน เวลา สถานท่ี ในการจัดเวทีถายทอดความรูใหแก

กลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ  

  3) ประชาสัมพันธใหสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ดวย 

(หากครัวเรือนของสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรรายใดมีการข้ึนทะเบียนแลวใหเพิ่มขอมูลของสมาชิกรายนั้น 

ในสวนของสมาชิกครัวเรือน และในกรณีท่ีสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ไมมีพื้นท่ีการเกษตร 

ไมตองข้ึนทะเบียนเกษตรกร) 

 ข้ันตอนการดําเนินงาน   

1) สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทําการประเมินตนเอง  

ดวยแบบฟอรมการสํารวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer กอนเขารวมโครงการฯ จากนั้นใหเจาหนาท่ีหรือ

ผูท่ีไดรับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบฐานขอมูล Smart Farmer (กรณีเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการฯ ไมสามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกรได ใหเกษตรกรทําการประเมินตนเองดวย แตไมตองบันทึกลงระบบ

ฐานขอมูล) 

2) กลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทําการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร 

(3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร (กอนเขารวมโครงการฯ) และใหเจาหนาท่ีรวบรวมเก็บรวบรวมแบบฟอรมฯ 

เพื่อใชในการประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการฯ 

3) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระดับอําเภอ จัดเวทีถายทอดความรู  โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกรเกษตรกร การประเมินสถานการณเพื่อวิเคราะหศักยภาพกลุม/พื้นท่ี/ชุมชน การ

จัดทําแผนการผลิตรายกลุม (GFPP) และการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร  

4) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระดับอําเภอ และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ  

รวมกันประเมินสถานการณเพื่อวิเคราะหศักยภาพกลุม/พื้นท่ี/ชุมชน และจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพกลุมแมบาน

เกษตรกร สู Smart Group 

5) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบอําเภอ และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ รวมกัน

เตรียมแผน/รายการจัดซื้อปจจัยการผลิต (เชน ผลผลิตทางการเกษตร วัตถุดิบในการแปรรูป เปนตน) เครื่องมือ/

อุปกรณในการแปรรูป (เชน ภาชนะสําหรับใสของ เขียง ถวยตวง เครื่องช่ัง บรรจุภัณฑ และสต๊ิกเกอร เปนตน) 

สําหรับดําเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร สู Smart Group  

ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร สู Smart Group ในขอ 4)    

6) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระดับอําเภอ ดําเนินการพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร สู 

Smart Group ตามแผน ฯ  
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  ผลท่ีเกิดข้ึน (Output)  

  1) มีผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer กอนเขารวมโครงการฯ           

  2) มีผลการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร กอน

เขารวมโครงการฯ 

  3) มีแผนพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร สู Smart Group เชน แผนการผลิตราย

กลุม (GFPP) เปนตน 

  4) มีแผน/รายการจัดซื้อปจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณในการแปรรูป สําหรับดําเนิน

กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร สู Smart Group 

   5) กลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ไดรับการพัฒนาศักยภาพกลุม  

สู Smart Group 

  การกํากับ ติดตาม และรายงานผล 

  1) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ใหคําแนะนํา กํากับ ติดตามการดําเนินงานแก

สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ  

  2) สํานักงานเกษตรอําเภอ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี ้ 

 2.1) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมท่ี 5.2.1 ขอ 1) การจัดเวทีถายทอดความรูฯ 

ตามแบบ กมบ.SG 1 ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงาทราบ ภายในเดือนธันวาคม 2566 หรือทาง E-mail: 

freezpop@hotmail.com หรือ line id: zeeiu    

   2) สนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร สู Smart Group

จังหวัดละ 1 กลุม  

   วัตถุประสงค : สนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร  

สู Smart Group ตามแผนพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร สู Smart Group ของกลุม ท่ีไดจากการดําเนิน

กิจกรรมท่ี 5.2.1 ขอ 1) การจัดเวทีถายทอดความรูฯ 

 

 ข้ันตอนการดําเนินงาน   

 1 ) สํานักงานเกษตรอําเภอทายเหมือง จัดจําแนกหมวดหมูของปจจัยการผลิต เครื่องมือ/

อุปกรณในการแปรรูปท่ีจําเปน สําหรับการพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร สู Smart Group และคํานวณ

งบประมาณใหเพียงพอกับรายการส่ิงของท่ีตองการจัดซื้อ  

 2 ) สํานักงานเกษตรอําเภอทายเหมือง จัดซื้อปจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ 

ในการแปรรูป ตามแผน/รายการจัดซื้อท่ีไดจากการจัดเวทีถายทอดความรูฯ ภายใตงบประมาณท่ีไดรับ 

การสนับสนุน โดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัด ท้ังนี้ตองไมใชการจัดซื้อครุภัณฑ  

 3) สํานักงานเกษตรอําเภอทายเหมือง นัดหมายกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

และทําการสงมอบปจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณในการแปรรูปท่ีจําเปน สําหรับดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา 
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ศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร สู Smart Group พรอมท้ังจัดทําบัญชีรายการส่ิงของท่ีจัดซื้อของกลุม 4) กลุมแมบาน

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร สู Smart Group ตาม

แผนท่ีวางไว  

  ข้ันตอนหลังการดําเนินงาน 

  เมื่อเสร็จส้ินการดําเนินกิจกรรมท่ี 5.2.1 ขอ 2) สนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ

กลุมแมบานเกษตรกร สู Smart Group  ใหสํานักงานเกษตรอําเภอทายเหมืองดําเนินการ ดังนี ้

  1) สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทุกคน ประเมินคุณสมบัติของ Smart 

Farmer ดวยแบบฟอรมการสํารวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer หลังเขารวมโครงการฯ จากนั้นให

เจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบฐานขอมูล Smart Farmer 

  2) กลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทําการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร 

(3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร (หลังการเขารวมโครงการฯ) และใหเจาหนาท่ีเก็บรวบรวมแบบฟอรมฯ เพื่อใช

ในการประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการฯ 

        3) สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทุกคน ประเมินผลการดําเนินงานเชิง

คุณภาพ กสก. (กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร) ตามแบบสัมภาษณเพื่อประเมินผล

การนําความรูไปปฏิบัติของเกษตรกร ป 2566  

 ผลท่ีเกิดข้ึน (Output)    

   1) มีผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer หลังเขารวมโครงการฯ  

   2) มีผลการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร 

หลังเขารวมโครงการฯ 

   3) กลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการพัฒนา

ศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร สู Smart Group    

   การกํากับ ติดตาม และรายงานผล 

  1 ) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ใหคําแนะนํา กํากับ ติดตาม การ สนับสนุน

คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร สู Smart Group แกสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตร

อําเภอ และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ   

  2 ) สํานักงานเกษตรอําเภอทายเหมือง รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี ้ 

  2.1) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมท่ี 5.2.1 ขอ 2) สนับสนุนคาใชจายในการ

พัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร สู Smart Group พรอมไฟลภาพการดําเนินงานในแตละกิจกรรม จํานวน 

1 ชุด ตามแบบ กมบ.SG 2 ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงาทราบภายในเดือนเมษายน 2566  

หรือทาง E-mail: freezpop@hotmail.com หรือ line id: zeeiu 

   2.3) บันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริม

การเกษตร ทาง https://rbm.doae.go.th ตาม แบบ กสก (กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลุม

แมบานเกษตรกร) ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 



-165- 

 

  5.2.2 พัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบื้องตน   

(จังหวัดดําเนินการ) 

   สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอคัดเลือกกลุมแมบานเกษตรกร จังหวัด

ละ 1 กลุม (จํานวน 10 ราย) โดยพิจารณาคัดเลือกจากกลุมท่ีมีผลการประเมินตามเกณฑการประเมินศักยภาพ

องคกรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร อยูในระดับดีและเปนตนแบบของจังหวัด  

ท่ีมีความตองการเขาสูกระบวนการพัฒนาเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตนเปนลําดับแรก หากไมสามารถคัดเลือก

กลุมฯ ตามคุณสมบัติดังกลาวได ใหพิจารณากลุมแมบานเกษตรกรท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดีหรือปานกลาง 

ท่ีมีศักยภาพในการบริหารจัดการสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตน และพัฒนาสูกลุมแมบานเกษตรกร

ตนแบบตอไป ซึ่งหลังจากการเขารวมโครงการตองมีผลการประเมินศักยภาพกลุม เพิ่มข้ึนอยางนอย 1 ระดับ โดย

ดําเนินการจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตน ดังนี ้

1) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการ

เกษตรเบื้องตน จังหวัดละ 1 กลุม (10 ราย) จํานวน 1 ครั้ง (2 วัน) 

  วัตถุประสงค : เพื่อถายทอดความรูดานการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร ประเมิน

สถานการณเพื่อวิเคราะหศักยภาพกลุม/พื้นท่ี/ชุมชน และจัดทําแผนธุรกิจใหแกกลุมแมบานเกษตรกร เพื่อ 

การพัฒนาศักยภาพสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตน 

  สถานท่ีจัดอบรม 

     1) ท่ีทําการกลุมแมบานเกษตรกรท่ีไดรับการคัดเลือก  

     2) สํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นท่ี 

     3) ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในพื้นท่ี 

     4) สถานท่ีอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

  

องคความรูท่ีจําเปน เชน 

1) การบริหารจัดการธุรกิจเกษตร 

2) การประเมินสถานการณและการวิเคราะหศักยภาพของกลุม 

3) การจัดทําแผนการผลิตรายกลุม (GFPP)  

4) การจัดทําแผนธุรกิจเกษตร 

5) ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ  

6) ทักษะการเรียนรูของผูใหญ 

7) การบริหารจัดการองคกรเกษตรกร เชน การบริหารจัดการกลุม การพัฒนาสินคา

และบริการ การพัฒนาความรูของสมาชิก การจัดการเทคโนโลยี การจัดการทุนและทรัพยากร และการตลาด เปน

ตน 
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  รูปแบบการจัดอบรม : เชน การบรรยาย การสาธิตและฝกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน 

เปนตน โดยมุงเนนใหกลุมแมบานเกษตรกรเปนศูนยกลางการเรียนรู และออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง 

  เครื่องมือท่ีใชจัดอบรมฯ : เชน ส่ือการเรียนรูตาง ๆ บัตรคํา แผนผังตนไม แผนท่ีความคิด 

(Mind Map) เสนแบงเวลา (Time Line) การวิเคราะหสถานการณ (SWOT) แผนการผลิตรายกลุม (GFPP) และแบบ

ประเมินการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร เปนตน 

  ข้ันเตรียมการ  

  สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ดังนี ้

  1) ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจข้ันตอนการดําเนินงานโครงการฯ แกทีมงาน และ

เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ 

  2) ติดตอประสานวิทยากร และแจง วัน เวลา สถานท่ี ในการจัดอบรมหลักสูตรการ

พัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตน ใหแกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการฯ  

  3) ประชาสัมพันธใหสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)  (หาก

ครัวเรือนของสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรรายใดมีการข้ึนทะเบียนแลวใหเพิ่มขอมูลของสมาชิกรายนั้นในสวนของ

สมาชิกครัวเรือน และในกรณีท่ีสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ไมมีพื้นท่ีการเกษตร ไมตองข้ึน

ทะเบียนเกษตรกร) 

 ข้ันตอนการดําเนินงาน   

1) สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทําการประเมินตนเอง  

ดวยแบบฟอรมการสํารวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer กอนเขารวมโครงการฯ จากนั้นใหเจาหนาท่ีหรือ

ผูท่ีไดรับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบฐานขอมูล Smart Farmer (กรณีเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการฯ ไมสามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกรได ใหเกษตรกรทําการประเมินตนเองดวย แตไมตองบันทึกลงระบบ

ฐานขอมูล) 

2) กลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทําการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร 

(3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร (กอนเขารวมโครงการฯ) และใหเจาหนาท่ีเก็บรวบรวมแบบฟอรมฯ เพื่อใชในการ

ประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการฯ  

  3) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรการ

พัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตน โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับ การ

บริหารจัดการธุรกิจเกษตร การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา/บริการ การเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรการทํา

แบรนด และการพัฒนาผลิตภัณฑ กลยุทธดานการตลาดและการเพิ่มชองทางการจําหนายสินคา โอกาสและการ

เขาถึงแหลงทุน การวิเคราะหศักยภาพของกลุม และการเช่ือมโยงการจัดทําแผนการผลิตรายกลุม (GFPP) สูการ

จัดทําแผนธุรกิจเกษตร ท่ีมุงเนนใหกลุมแมบานเกษตรกรเปนศูนยกลางการเรียนรู และออกแบบการเรียนรูดวย

ตนเองเพื่อการพัฒนาศักยภาพสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตน 
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4) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการฯ รวมกันประเมินสถานการณเพื่อวิเคราะหศักยภาพกลุม/พื้นท่ี/ชุมชน และจัดทําแผนธุรกิจเกษตรของ

กลุมฯ 

5) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการฯ รวมกันเตรียมแผน/รายการจัดซื้อปจจัยการผลิต (เชน ผลผลิตทางการเกษตร วัตถุดิบในการแปรรูป 

เปนตน) เครื่องมือ/อุปกรณในการแปรรูป (เชน ภาชนะสําหรับใสของ เขียง ถวยตวง เครื่องช่ัง บรรจุภัณฑ และ

สต๊ิกเกอร เปนตน) และคาใชจายในการออกแบบและจัดทําบรรจุภัณฑและสต๊ิกเกอร ฯลฯ สําหรับสนับสนุน

คาใชจายเพื่อการพัฒนากลุมแมบานเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตน ท่ีสอดคลองกับแผนธุรกิจ

เกษตรของกลุมฯ ในขอ 4)   

  ผลท่ีเกิดข้ึน (Output)  

  1) มีผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer กอนเขารวมโครงการฯ           

  2) มีผลการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร กอน

เขารวมโครงการฯ 

  3) มีแผนพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตนเชน 

แผนธุรกิจเกษตรกรของกลุม เปนตน 

  4) มีแผน/รายการจัดซื้อปจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณในการแปรรูป และคาใชจายใน

การออกแบบและจัดทําบรรจุภัณฑและสต๊ิกเกอร เพื่อดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร

สูการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตนตามแผนธุรกิจ  

   5) กลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ไดรับการพัฒนาศักยภาพกลุมแมบาน

เกษตรกรสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตน 

  การกํากับ ติดตาม และรายงานผล 

  1) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ใหคําแนะนํา กํากับ ติดตามการดําเนินงาน 

แกสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

   2) สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ รายงานผลการดําเนินงาน 

ดังนี ้

  2.1) บันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ในระบบรายงานผล

การปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร (e-Project Management System) ทาง http://e-project.doae.go.th ทันทีท่ี

ดําเนินการในแตละกิจกรรมแลวเสร็จ  

       2.2) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมท่ี 5.2.2 ขอ 1) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา

ศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบื้องตน ตามแบบ กมบ.ABiz 1 ใหกรมสงเสริม

การเกษตรทราบภายในเดือนมีนาคม 2566 หรือทาง E-mail : farmdev42@hotmail.com  

 

mailto:farmdev62@hotmail.com
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2) สนับสนุนคาใชจายเพื่อการพัฒนากลุมแมบานเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการเกษตร

เบื้องตนตามแผนธุรกิจ จังหวัดละ 1 กลุม 

   วัตถุประสงค : สนับสนุนคาใชจายเพื่อการพัฒนากลุมแมบานเกษตรกรสูการเปน

ผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตน ตามแผนธุรกิจเกษตรของกลุม ท่ีไดจากการดําเนินกิจกรรมท่ี 5.2.2 ขอ 1) อบรม

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตน  

 ข้ันตอนการดําเนินงาน   

 1 ) สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ จัดจําแนกหมวดหมูของปจจัย

การผลิต เครื่องมือ/อุปกรณในการแปรรูป และคาใชจายในการออกแบบและจัดทําบรรจุภัณฑและสต๊ิกเกอร ท่ี

จําเปน สําหรับการพัฒนากลุมแมบานเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตนตามแผนธุรกิจ และคํานวณ

งบประมาณใหเพียงพอกับรายการส่ิงของท่ีตองการจัดซื้อ  

 2 ) สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ จัดซื้อปจจัยการผลิต 

เครื่องมือ/อุปกรณในการแปรรูป และคาใชจายในการออกแบบและจัดทําบรรจุภัณฑและสต๊ิกเกอร ท่ีจําเปนตาม

แผน/รายการจัดซื้อท่ีไดจากการจัดอบรมฯ ภายใตงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน โดยดําเนินการใหเปนไปตาม

ระเบียบอยางเครงครัด ท้ังนี้ตองไมใชการจัดซื้อครุภัณฑ   

 3) สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ นัดหมายกลุมแมบานเกษตรกร

ท่ีเขารวมโครงการฯ และทําการสงมอบปจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณในการแปรรูป บรรจุภัณฑและสต๊ิกเกอร 

ท่ีจําเปน สําหรับดําเนินกิจกรรมในการพัฒนากลุมแมบานเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตนตาม

แผนธุรกิจ พรอมท้ังจัดทําบัญชีรายการส่ิงของท่ีจัดซื้อของกลุม  

 4) กลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ดําเนินกิจกรรมในการพัฒนากลุมแมบาน

เกษตรกรสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตน ตามแผนธุรกิจท่ีวางไว  

  ข้ันตอนหลังการดําเนินงาน 

  เมื่อเสร็จส้ินการดําเนินกิจกรรมท่ี 5.2.2 ขอ 2) สนับสนุนคาใชจายเพื่อการพัฒนากลุม

แมบานเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตนตามแผนธุรกิจ ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับ สํานักงาน

เกษตรอําเภอ ดังนี้ 

  1) สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทุกคน ประเมินคุณสมบัติของ Smart 

Farmer ดวยแบบฟอรมการสํารวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer หลังเขารวมโครงการฯ จากนั้นให

เจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบฐานขอมูล Smart Farmer 

  2) กลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทําการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร 

(3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร (หลังการเขารวมโครงการฯ) และใหเจาหนาท่ีเก็บรวบรวมแบบฟอรมฯ เพื่อใช

ในการประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการฯ 
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        3) สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทุกคน ประเมินผลการดําเนินงานเชิง

คุณภาพ กสก. (กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร) ตามแบบสัมภาษณเพื่อประเมินผล

การนําความรูไปปฏิบัติของเกษตรกร ป 2566  

 ผลท่ีเกิดข้ึน (Output)    

   1) มีผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer หลังเขารวมโครงการฯ  

   2) มีผลการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร 

หลังเขารวมโครงการฯ 

   3) กลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ไดรับการสนับสนุนคาใชจายเพื่อการพัฒนา

กลุมแมบานเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตนตามแผนธุรกิจ    

   การกํากับ ติดตาม และรายงานผล 

  1 ) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ใหคําแนะนํา กํากับ ติดตาม การ สนับสนุน

คาใชจายเพื่อการพัฒนากลุมแมบานเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตนตามแผนธุรกิจ แกสํานักงาน

เกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ   

  2 ) สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี ้

  2.1) บันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ในระบบรายงานผล

การปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร (e-Project Management System) ทาง http://e-project.doae.go.th ทันทีท่ี

ดําเนินการในแตละกิจกรรมแลวเสร็จ  

  2.2) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมท่ี 5.2.2 ขอ 2) สนับสนุนคาใชจายเพื่อ 

การพัฒนากลุมแมบานเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการเกษตรเบื้องตนตามแผนธุรกิจ พรอม CD ไฟลภาพการ

ดําเนินงานในแตละกิจกรรม จํานวน 1 ชุด ตามแบบ กมบ.ABiz 2 ใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายในเดือน

มิถุนายน 2566 หรือทาง E-mail : farmdev42@hotmail.com 

3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและเช่ือมโยงเครือขายกับผูประกอบการเกษตร  

จังหวัดละ 1 กลุม (10 ราย) จํานวน 1 ครั้ง (1 วัน) 

วัตถุประสงค : เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินธุรกิจเกษตรและเช่ือมโยงเครือขายระหวาง

กลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ กับผูประกอบการเกษตร 

องคความรูท่ีจําเปน เชน 

6) จิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญ 

7) ทักษะการถายทอดองคความรู 

8) การจัดกระบวนแลกเปล่ียนเรียนรู 

9) ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ 

10) การสรางและเช่ือมโยงเครือขาย 
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ข้ันเตรียมการ 

สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้ 

1) ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจข้ันตอนการดําเนินงานโครงการฯ แกทีมงาน และเจาหนาท่ี

ผูเกี่ยวของ 

2) ติดตอประสานงานวิทยากร ผูประกอบการเกษตร และแจง วัน เวลา สถานท่ี ในการ

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูและเช่ือมโยงเครือขายกับผูประกอบการเกษตร ใหแกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการฯ 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินงานจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรูและเช่ือมโยงเครือขายกับผูประกอบการเกษตร 

ผลท่ีเกิดข้ึน (Output) 

กลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินธุรกิจเกษตรและ

เช่ือมโยงเครือขายระหวางกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ กับผูประกอบการเกษตร และนําความรูและ

ทักษะท่ีไดรับมาปรับใชในการพัฒนากลุม 

  การกํากับ ติดตาม และรายงานผล 

  1 ) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรใหคําแนะนําการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู

และเช่ือมโยงเครือขายกับผูประกอบการเกษตร แกสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และบุกลุม

แมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ  

  2 ) สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี ้

  2.1) บันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ในระบบรายงานผล

การปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร (e-Project Management System) ทาง http://e-project.doae.go.th ทันทีท่ี

ดําเนินการในแตละกิจกรรมแลวเสร็จ  

  2.2) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมท่ี 5.2.2 ขอ 3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

เช่ือมโยงเครือขายกับผูประกอบการเกษตร พรอม CD ไฟลภาพการดําเนินงานในแตละกิจกรรม  

จํานวน 1 ชุด ตามแบบ กมบ.ABiz 3 ใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายในเดือนสิงหาคม2566 หรือทาง E-

mail : farmdev42@hotmail.com 

   2.3) บันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริม

การเกษตร ทาง https://rbm.doae.go.th ตาม แบบ กสก (กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลุม

แมบานเกษตรกร) ภายในเดือนสิงหาคม 2566 

 5.3 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกร 

5.3.1 เสริมสรางและพัฒนากลุมยุวเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง (อําเภอทับปุด, อําเภอตะก่ัวทุง) 
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5.3.1.1 การพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพรอมสูกลุมเขมแข็ง 

(Smart Group)  

1) อบรมถายทอดความรูและฝกทักษะกระบวนการกลุมยุวเกษตรกร จํานวน  

2 กลุม ๆ ละไมนอยกวา 15 ราย  

 (1) สํานักงานเกษตรอําเภอทับปุดและสํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุง คัดเลือกกลุมยุว

เกษตรกร อําเภอละ 1 กลุม ท่ีมีความตองการและมีความพรอมท่ีจะพัฒนาศักยภาพกลุมใหมีความเขมแข็ง เพื่อพัฒนา

ศักยภาพกลุมยุวเกษตรกรตามหลักเกณฑการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก) เพิ่มข้ึน 

อยางนอย 1 ระดับ หลังจากการเขารวมโครงการ 

 (2) สํานักงานเกษตรอําเภอทับปุดและสํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุง ประเมิน

ศักยภาพกลุมยุวเกษตรกร กอน เขารวมโครงการ (แบบประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก)) พรอมท้ังกําหนด

แผนปฏิบัติงานรวมกันกับกลุมยุวเกษตรกร ใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีและตอบสนองความตองการของกลุม 

และแจงแผนปฏิบัติงานใหสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงาทราบ  

 (3) สํานักงานเกษตรอําเภอทับปุดและสํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุง  

จัดกระบวนการเรียนรูตามความตองการของกลุมยุวเกษตรกรและมีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี  

กลุมละไมนอยกวา 15 ราย เพื่อกระตุนหรือเพิ่มพูนความรูและประสบการณจากการปฏิบัติจริง เนนใหกลุมยุวเกษตรกรเปน

ศูนยกลางและออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีเนื้อหา/ประเด็น/หัวขอการเรียนรูเปนความรูหรือประสบการณ

ท่ีกลุมยุวเกษตรกรยังขาด การฝกทักษะดานการเกษตรข้ันพื้นฐาน และครอบคลุมดานการพัฒนากระบวนการกลุม 

5 ดาน ไดแก 

  - การบริหารจัดการกลุม 

  - การบริหารทุนและทรัพยากร 

  - การพัฒนาความรูและความสามารถของสมาชิก 

  - กระบวนการพัฒนาสินคาและบริการ 

  - สาธารณประโยชน/การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 (4) สํานักงานเกษตรอําเภอทับปุดและสํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุง จัดเก็บ

ขอมูลกลุมยุวเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตามแบบจัดเก็บขอมูลองคกรเกษตรกร (3ก) และรายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานใหสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงาทราบ 

 ท้ังนี้ สามารถปรับรูปแบบการดําเนินงานใหสอดคลองและเหมาะสมกับ

สถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะการเกษตรและเคหกิจเกษตร จํานวน 

2 กลุม (อําเภอละ 1 กลุม) 

 (1) สํานักงานเกษตรอําเภอทับปุดและสํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุง คัดเลือก

กลุมยุวเกษตรกรจากเปาหมายของกิจกรรมขอ 1) อบรมถายทอดความรูและฝกทักษะกระบวนการกลุมยุว

เกษตรกร เพื่อสนับสนุนวัสดุหรือปจจัยการผลิตเพื่อการพัฒนาทักษะการเกษตรและเคหกิจเกษตร  
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  (2) สํานักงานเกษตรอําเภอทับปุดและสํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุง รวมกับ

กลุมยุวเกษตรกรเปาหมาย จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมท่ีจะฝกปฏิบัติ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมยุว

เกษตรกร 

 (3) สํานักงานเกษตรอําเภอทับปุดและสํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุง จัดซื้อวัสดุ

หรือปจจัยการผลิตในการฝกและพัฒนาทักษะใหแกกลุมยุวเกษตรกรเปาหมาย ตามแผนพัฒนาและ 

ความตองการของกลุมยุวเกษตรกร ใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี เพื่อพัฒนาความรู ฝกทักษะและพัฒนากลุมยุว

เกษตรกร เชน ดานการเกษตร เคหกิจเกษตร การพัฒนาผลงาน/กิจกรรมกลุมยุวเกษตรกร การตลาด การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนตน 

 (4) สํานักงานเกษตรอําเภอทับปุดและสํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุง รายงาน

สรุปผลการดําเนินงานใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ  

 3) สํานักงานเกษตรอําเภอทับปุดและสํานักงานเกษตรอําเภอตะก่ัวทุง ติดตามผล
การนําไปปฏิบัติของกลุมยุวเกษตรกรและประเมินศักยภาพกลุมยุวเกษตรกร หลัง เขารวมโครงการ  
(แบบประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก)) จากนั้นทําการบันทึกขอมูลกลุมยุวเกษตรกรและผลการประเมิน
ศักยภาพกลุมยุวเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ผานทางเว็บไซตระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง (SF/YSF/3ก) 
(https://ffgdev.doae.go.th) 
  ท้ังนี้ สามารถศึกษาวิธีการใชงานระบบ การบันทึกขอมูล แนวทางการประเมินและ
แบบฟอรมการประเมินท่ีหนาเว็บไซต https://ffgdev.doae.go.th 
 4) สํานักงานเกษตรอําเภอทับปุดและสํานักงานเกษตรอําเภอตะก่ัวทุง จัดทํา

รายงานสรุปผลการพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพรอมสูกลุมเขมแข็ง (Smart Group) 

(กิจกรรมขอ 1) และขอ 2)) ตามแบบฟอรมการรายงานท่ีกําหนด สงใหสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงาทราบ 

ภายในเดือนเมษายน 2566 

 5.4 การสงเสริมความม่ันคงดานอาหารระดับชุมชน 

  5.4.1 สงเสริมการสรางความม่ันคงดานอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน  

(อําเภอตะก่ัวทุง) 

  สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุง พิจารณาคัดเลือกกลุมแมบานเกษตรกรในพื้นท่ีเปาหมายจังหวัดละ 

1 กลุม (สมาชิกเขารวมโครงการ 10 ราย) โดยเปนกลุมท่ีไมเคยเขารวมกิจกรรมการสงเสริมความม่ันคงดานอาหาร

ระดับชุมชนมากอน และมีความพรอมตามหลักเกณฑการคัดเลือกพื้นท่ีดําเนินงานโครงการฯ ดังนี้  

  หลักเกณฑการคัดเลือกพื้นท่ีดําเนินงานโครงการฯ (โดยพิจารณาจากขอใดขอหนึ่ง) 

   1) เปนพื้นท่ีเส่ียงตอความมั่นคงดานอาหาร 

   2) เปนพื้นท่ีท่ีมีคาขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน           ของ

กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2566 – 2570  โดย

พิจารณาจากตัวช้ีวัด ดังนี ้
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   2.1) ดานสุขภาพดี  

   2.2) ดานสภาพแวดลอม  

   2.3) การมีงานทําและรายได   

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2566 – 2570  ยังไมไดประกาศใช               

ใหพิจารณาคัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีคาขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานของกรมพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ไปพลางกอน 

   3) เปนพื้นท่ีท่ีมีการดําเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีการดําเนินงานกลุมยุวเกษตรกร (กรณีท่ีพื้นท่ีดําเนินงาน

โครงการฯ ไมมีกลุมแมบานเกษตรกร ใหรวมกลุมสตรีในภาคการเกษตรในพื้นท่ี แลวจัดต้ังเปนกลุมแมบานเกษตรกร 

โดยใหดําเนินการตามคูมือจัดต้ังกลุมแมบานเกษตรกร และระเบียบกรมสงเสริมการเกษตร  

วาดวยคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกร พ.ศ. 2557 และระเบียบกรมสงเสริมการเกษตร วาดวยคณะกรรมการ

กลุมแมบานเกษตรกร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564)  

   4) เปนพื้นท่ีท่ีมีความพรอมในการดําเนินงานสงเสริมความมั่นคงดานอาหารระดับชุมชน 

  สํานักงานอําเภอ ตะกั่วทุง ดําเนินการสงเสริมการสรางความมั่นคงดานอาหารเพื่อ 

การบริโภคในครัวเรือนและชุมชน ดังนี้ 

1) จัดเวทีถายทอดความรูและพัฒนาทักษะการสรางความม่ันคงดานอาหาร วิเคราะห

ศักยภาพกลุม/พื้นท่ี/ชุมชน และจัดทําแผนการสรางความม่ันคงดานอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 

จํานวน 1 กลุม (สมาชิกเขารวมโครงการ 10 ราย) จํานวน 1 ครั้ง (2 วัน) 

  วัตถุประสงค : เพื่อถายทอดความรูการสรางความมั่นคงดานอาหารในระดับชุมชน 

ประเมินสถานการณเพื่อวิเคราะหศักยภาพกลุม/พื้นท่ี/ชุมชน จัดทําแผนและพัฒนาทักษะการสรางความมั่นคง

ดานอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 

  สถานท่ีจัดเวทีถายทอดความรู  

     1) ท่ีทําการกลุมเปาหมายท่ีทําการคัดเลือก  

     2) สํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นท่ี 

     3) ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในพื้นท่ี 

     4) ศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนยขยายพันธุพืช ศูนยสงเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช และศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการการเกษตร ดานแมลงเศรษฐกิจ  

     5) สถานท่ีอื่นๆ ตามความเหมาะสม  

  องคความรูท่ีจําเปน เชน   

     1) การสงเสริมความมั่นคงดานอาหาร 

     2) การประเมินสถานการณความมั่นคงดานอาหาร  

     3) การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีสวนรวม 

     4) การจัดเวทีถายทอดความรู 
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     5) การวิเคราะหสถานการณดานการเกษตร 

     6) การจัดทําแผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP) 

   7) ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ  

   8) ทักษะการเรียนรูของผูใหญ 

   9) ความรูดานการเกษตร เชน การผลิตและขยายพันธุพืช การปองกันกําจัด

ศัตรูพืชโดยชีววิธี และการผลิตเมล็ดพันธุผักพื้นบานเพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร เปนตน  

   10) ความรูดานเคหกิจเกษตร เชน การประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ การ

ถนอมและแปรรูปอาหารเพื่อบริโภคและเพิ่มรายได การจัดการบานเรือนและการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการ

ประกอบอาชีพ และการจัดทําบานเกษตรสมบูรณเพิ่มพูนสุขภาพ เปนตน 

ท้ังนี้ ขอใหพิจารณาวิทยากรในการถายทอดความรูดานการเกษตร เชน การผลิตและขยายพันธุพืช  

การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี และการผลิตเมล็ดพันธุผักพื้นบานเพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร เปนตน จาก

ศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนยขยายพันธุพืช ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช และ

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการการเกษตร ดานแมลงเศรษฐกิจ ในพื้นท่ีเปนลําดับแรก 

  รูปแบบการเวทีถายทอดความรู : เชน การบรรยาย การสาธิตและฝกปฏิบัติ  

และการศึกษาดูงาน เปนตน 

  เครื่องมือท่ีใชจัดเวทีถายทอดความรู : เชน บัตรคํา แผนผังตนไม แผนท่ีความคิด 

(Mind Map) แผนท่ีอาหารชุมชน ปฏิทินอาหาร เสนแบงเวลา (Time Line) การวิเคราะหสถานการณ (SWOT) 

แผนการผลิตรายบุคคลและกลุม (IFPP) แบบประเมินการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุมแมบาน

เกษตรกร และแบบฟอรมการประเมินผลความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน เปนตน 

  ข้ันเตรียมการ  

  สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุง ดําเนินการ ดังนี้ 

  1) ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจข้ันตอนการดําเนินงานโครงการฯ แกทีมงาน และ

เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ 

  2) ติดตอประสานวิทยากร และแจง วัน เวลา สถานท่ี ในการจัดเวทีถายทอดความรู

ใหแกกลุมแมบานเกษตกรท่ีเขารวมโครงการฯ  

  3) ประชาสัมพันธใหสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)  

(หากครัวเรือนของสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรรายใดมีการข้ึนทะเบียนแลวใหเพิ่มขอมูลของสมาชิกรายนั้นในสวน

ของสมาชิกครัวเรือน และในกรณีท่ีสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ไมมีพื้นท่ีการเกษตร ไมตอง

ข้ึนทะเบียนเกษตรกร) 

  ข้ันตอนการดําเนินงาน   

  1) สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทําการประเมินตนเอง ดวย

แบบฟอรมการสํารวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer กอนเขารวมโครงการฯ จากนั้นใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ี 
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ไดรับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบฐานขอมูล Smart Farmer (กรณีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

ไมสามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกรได ใหเกษตรกรทําการประเมินตนเองดวย แตไมตองบันทึกลงระบบฐานขอมูล) 

  2) กลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทําการประเมินศักยภาพองคกร

เกษตรกร (3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร (กอนเขารวมโครงการฯ) และใหเจาหนาท่ีรวบรวมเก็บรวบรวม

แบบฟอรมฯ เพื่อใชในการประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการฯ 

  3) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระดับอําเภอ จัดเวทีถายทอดความรูโดยมีเนื้อหา/หลักสูตร 

เกี่ยวกับการสงเสริมความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน การประเมินสถานการณเพื่อวิเคราะหศักยภาพ

กลุม/พื้นท่ี/ชุมชน การทําแผนท่ีอาหารชุมชน การจัดทําแผนการผลิตรายบุคคล/ 

กลุม (IFPP/GFPP) และการจัดทําแผนการสรางความมั่นคงดานอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน  

  4) สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทําการประเมินสถานการณ

ความม่ันคงดานอาหาร (กอนเขารวมโครงการฯ) ดวยแบบฟอรมการประเมินผลความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือน

และชุมชน และใหเจาหนาท่ีเก็บรวบรวมแบบฟอรมฯ เพื่อใชในการประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการฯ  

  5) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระดับอําเภอ และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

นําผลท่ีไดจากขอท่ี 4) มาวิเคราะหศักยภาพกลุม/พื้นท่ี/ชุมชน โดยรวมกันจัดทําแผนท่ีอาหารของชุมชน และ

จัดทําแผนการสรางความมั่นคงดานอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน   

 6) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระดับอําเภอ และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

รวมกันวางแผนการจัดซื้อปจจัยการผลิตเพื่อดําเนินกิจกรรมการสรางแหลงอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและ

ชุมชน ใหสอดคลองกับแผนการสรางความมั่นคงดานอาหาร ฯ ของกลุม ในขอ 5)  

  7) รับสมัครและคัดเลือกครัวเรือนตนแบบบานเกษตรสมบูรณเพิ่มพูนสุขภาพจากผูท่ี

เขารวมโครงการฯ อยางนอย จํานวน 3 ครัวเรือน จากคุณสมบัติ ดังนี้ 

  - มีความพรอมและสมัครใจเขารวมเปนครัวเรือนตนแบบ 

  - มีความสามารถในการผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือนไดตลอดป  

  - สามารถเปนแหลงเรียนรู/ถายทอดความรูใหกับบุคคลอื่นได  

  - มีการจัดการบานเรือนและสภาพแวดลอมในการประกอบอาชีพการเกษตรท่ีดี 

  8) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระดับอําเภอ ดําเนินการพัฒนาทักษะการสราง 

ความมั่นคงดานอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน ใหแกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ โดย

การถายทอดความรูดานการเกษตรและดานเคหกิจเกษตร เชน การปลูกพืช/เล้ียงสัตว การขยายพันธุพืช/สัตว การ

ปองกันกําจัดศัตรูพืช การเก็บสํารองเมล็ดพันธุ การถนอมอาหารและการแปรรูปเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและ

ชุมชน เปนตน 

  ผลท่ีเกิดข้ึน (Output)  

  1) มีผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer กอนเขารวมโครงการฯ           

  2) มีผลการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร 

กอนเขารวมโครงการฯ 



-176- 

 

  3) มีผลการประเมินความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน กอนเขารวมโครงการฯ 

  4) มีแผนการสรางความมั่นคงดานอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 

ไดแก แผนการผลิตรายบุคคล แผนการผลิตของกลุม (แปลงรวม) และภาพแผนท่ีอาหารชุมชน 

  5) มีแผนการจัดซื้อปจจัยการผลิตเพื่อดําเนินกิจกรรมการสรางแหลงอาหารเพื่อการ

บริโภคในครัวเรือนและชุมชน  

  6) มีรายช่ือครัวเรือนตนแบบบานเกษตรสมบูรณเพิ่มพูนสุขภาพ 

  7) มีทักษะในการดําเนินกิจกรรมสรางแหลงอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและ

ชุมชน 

  การกํากับ ติดตาม และรายงานผล 

  1) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ใหคําแนะนํา กํากับ ติดตามการดําเนินงาน

แกสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

 2) สํานักงานเกษตรจังหวัดอําเภอ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี ้

        2.1) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมท่ี 5.4.1 ขอ 1) การจัดเวทีถายทอด

ความรูฯ ตามแบบ คมค.1 ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงาทราบภายในเดือนมกราคม 2566  

ทาง E-mail: freezpop@hotmail.com หรือ line id: zeeiu 

2) สนับสนุนคาใชจายในการสรางแหลงอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน  

จํานวน 1 กลุม  

    วัตถุประสงค : สนับสนุนคาใชจายในการสรางแหลงอาหารเพื่อการบริโภค 

ในครัวเรือนและชุมชน ตามแผนการสรางความมั่นคงดานอาหาร ฯ ของกลุม ท่ีไดจากการดําเนินกิจกรรมท่ี 5.4.1 

ขอ 1) การจัดเวทีถายทอดความรูฯ 

    รูปแบบการสรางแหลงอาหาร  

   - แปลงรายบุคคล : ดําเนินการในบริเวณพื้นท่ีบานของผูเขารวมโครงการฯ 

   - แปลงรวม : ดําเนินการในพื้นท่ีสาธารณะประโยชนของชุมชน หรือพื้นท่ีของโรงเรียน 

หรือพื้นท่ีไดรับอนุญาตใหเขาไปทําประโยชนจากเจาของท่ีดิน หรือพื้นท่ีตามท่ีระบุไวในแผนการสรางความมั่นคงดาน

อาหาร เปนตน   

   องคความรูท่ีจําเปน เชน  

  1) การปลูกผักปลอดสารพิษ 

  2) การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  

  3) กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย  

  4) การประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ  

  5) การถนอมและแปรรูปอาหาร 

  6) การขยายพันธุพืช  และการเก็บเมล็ดพันธุ 
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  7) การดําเนินงานกองทุนเพื่อการเกษตร 

  8) การถอดบทเรียน งานสงเสริมการเกษตร 

  ข้ันตอนการดําเนินงาน   

  1. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตะกั่วทุง จัดจําแนกหมวดหมูของปจจัยการผลิต/อุปกรณ 

ท่ีจําเปนในการสรางแหลงอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน และคํานวณงบประมาณใหเพียงพอกับ

รายการส่ิงของท่ีตองการจัดซื้อ  

ท้ังนี้ ไดบูรณาการความรวมมือกับกองขยายพันธุพืชและศูนยขยายพันธุพืช ท้ัง 10 ศูนย ในการสนับสนุนปจจัย

การผลิตเพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุผักพื้นบาน เชน ผักบุง คะนา กวางตุง พริก 

มะเขือเปราะ กระเจ๊ียบเขียว ถ่ัวพลู และถ่ัวฝกยาว เปนตน ใหแกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ   

  2 . สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุง จัดซื้อปจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ 

ทางการเกษตร วัสดุการเกษตร และปจจัยการผลิตอื่น ๆ ตามแผนการสรางความมั่นคงดานอาหารเพื่อ 

การบริโภคในครัวเรือนและชุมชน (แผนรายบุคคลและแผนแปลงรวม) ท่ีไดจากการจัดเวทีถายทอดความรูฯ 

ภายใตงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน โดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัด ท้ังนี้ตองไมใช 

การจัดซื้อครุภัณฑ   

   3. สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุง และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

รวมกันกําหนดขอตกลงในการใชประโยชนจากแหลงอาหาร และการบริหารจัดการแหลงอาหารท่ีเกิดข้ึนใหมีการ

หมุนเวียนและใชประโยชนไดอยางตอเนื่อง ประกอบดวย  

 

    1) การนําผลผลิตท่ีไดจากแหลงอาหารมาแบงปน/แลกเปล่ียนภายในชุมชน   

   2) การจัดเล้ียงอาหารใหแกเยาวชน หรือผูสูงอายุ หรือผูดอยโอกาสในชุมชน  

    3) การนําผลผลิตท่ีเหลือมาแปรรูปเพิ่มมูลคา เพื่อสรางรายไดในครอบครัว/ชุมชน 

    4) ทําการเก็บสํารองอาหาร/เมล็ดพันธุ/ตนพันธุ/พันธุสัตวไวใชในครัวเรือนและชุมชน  

   5) จัดต้ังกองทุนความมั่นคงดานอาหารในชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา แหลง

ผลิตอาหารคุณภาพเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชนใหมีการหมุนเวียนและใชประโยชนไดอยางตอเนื่อง  

  4. สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุง นัดหมายกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการฯ และทําการสงมอบปจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณทางการเกษตร วัสดุการเกษตร และปจจัย 

การผลิตอ่ืน ๆ ในการสรางความมั่นคงดานอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน พรอมท้ังจัดทําบัญชี

รายการส่ิงของท่ีจัดซื้อของกลุม  

 5. กลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ดําเนินการสรางแหลงอาหารในรูปแบบ

แปลงรายบุคคลและแปลงรวม ตามแผนการสรางความมั่นคงดานอาหารท่ีวางไว  
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      6. สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุง และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

รวมกันขยายผลการสรางความมั่นคงดานอาหารไปยังชุนชนในพื้นท่ีใกลเคียง อยางนอย 3 ครัวเรือน (ไมซํ้ากับ

ครัวเรือนตนแบบ) โดยใหครัวเรือนตนแบบฯ ท่ีไดรับการคัดเลือกในการดําเนินกิจกรรมท่ี 5.4.1 ขอ  

1) การจัดเวทีถายทอดความรูฯ เปนแหลงเรียนรูและถายทอดความรูใหแกคนในชุมชนและผูท่ีสนใจ 

   ข้ันตอนหลังการดําเนินงาน 

   เมื่อเสร็จส้ินการดําเนินกิจกรรมท่ี 5.4.1 ขอ 2) สนับสนุนคาใชจายในการสราง 

แหลงอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน ใหสํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุง ดังนี ้

   1. ใหสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทุกคน ประเมินคุณสมบัติของ 

Smart Farmer ดวยแบบฟอรมการสํารวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer หลังเขารวมโครงการฯ จากนั้น

ใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบฐานขอมูล Smart Farmer 

   2. ใหกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทําการประเมินศักยภาพองคกร

เกษตรกร (3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร (หลังการเขารวมโครงการฯ) และใหเจาหนาท่ีรวบรวมเก็บรวบรวม

แบบฟอรมฯ เพื่อใชในการประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการฯ 

         3. ใหสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทุกคน ประเมินสถานการณ

ความม่ันคงดานอาหาร(หลังเขารวมโครงการฯ) ดวยแบบฟอรมการประเมินผลความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือน

และชุมชน และเจาหนาท่ีเก็บรวบรวมแบบฟอรม ฯ เพื่อแนบสําเนาในภาคผนวกของแบบ คมค. 2 สงใหสํานักงาน

เกษตรจังหวัดพังงา 

   4. ให สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทุกคน ประเมินผลการ

ดําเนินงานเชิงคุณภาพ กสก. (กิจกรรมการสงเสริมความมั่นคงดานอาหารในระดับชุมชน) ตามแบบสัมภาษณเพื่อ

ประเมินผลการนําความรูไปปฏิบัติของเกษตรกร ป 2566  

  ผลท่ีเกิดข้ึน (Output)    

   1. มีแหลงอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชนในรูปแบบแปลงรายบุคคล 

และแปลงรวม  

   2. มีแผนการจัดเล้ียงอาหารแกเยาวชน หรือผูสูงอายุ หรือผูดอยโอกาสในชุมชน  

   3. มีกองทุนความมั่นคงดานอาหารในชุมชน รูปแบบตางๆ ไดแก กองทุนเมล็ดพันธุ/

ตนพันธุกองทุนแมพันธุไกไข และกองทุนออมทรัพยเพื่อซื้อปจจัยการผลิต เปนตน  

   4. เกิดการกระจายผลผลิต/ผลิตภัณฑอาหารคุณภาพออกภายในชุมชน  

   5. มีผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer หลังเขารวมโครงการฯ  

   6. มีผลการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร 

หลังเขารวมโครงการฯ 

   7. มีผลการประเมินความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน หลังเขารวมโครงการฯ 

    8. มีครัวเรือนตนแบบบานเกษตรสมบูรณเพิ่มพูนสุขภาพ อยางนอย 3 ครัวเรือน และ

ครัวเรือนขยายผล อยางนอย 3 ครัวเรือน  
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    การกํากับ ติดตาม และรายงานผล 

  1 ) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ใหคําแนะนํา กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน

สรางแหลงอาหาร การใชประโยชนจากแหลงอาหาร การบริหารจัดการแหลงอาหารท่ีเกิดข้ึน แกสํานักงานเกษตร

จังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ   

  2) สํานักงานอําเภอตะกั่วทุง รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้  

    2.1) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมท่ี 5.4.1 ขอ 2) สนับสนุนคาใชจายใน

การสรางแหลงอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน พรอมไฟลภาพการดําเนินงานในแตละกิจกรรม 

จํานวน 1 ชุด ตามแบบ คมค.2 ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงาทราบภายในเดือนเมษายน 2566 หรือทาง E-

mail: freezpop@hotmail.com หรือ line id: zeeiu 

    2.3) บันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริม

การเกษตร ทาง https://rbm.doae.go.th ตาม แบบ กสก (กิจกรรมการสงเสริมความมั่นคงดานอาหารใน

ระดับชุมชน) ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 

5.4.2 สงเสริมการสรางแหลงผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสรางรายไดระดับชุมชน  

(อําเภอตะก่ัวปา) 

   สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วปา พิจารณาคัดเลือกกลุมแมบานเกษตกรท่ีเขารวมกิจกรรม

การสงเสริมความม่ันคงทางดานอาหารในระดับชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 

1 กลุม (สมาชิกเขารวมโครงการ 15 ราย) และดําเนินการสงเสริมการสรางแหลงผลิตอาหารคุณภาพเพื่อ 

สรางรายไดระดับชุมชน ดังนี้ 

1) จัดเวทีถายทอดความรูและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการแหลงผลิตอาหารคุณภาพ 

วิเคราะหศักยภาพกลุม/พื้นท่ี/ชุมชน และจัดทําแผนการสรางแหลงผลิตอาหารคุณภาพเพื่อ 

สรางรายไดระดับชุมชน กลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมกิจกรรมการสงเสริมความมั่นคงทางดานอาหารในระดับ

ชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 1 ครั้ง (ครั้งละ 2 วัน) 

    วัตถุประสงค : เพื่อถายทอดความรูและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการแหลงผลิต

อาหารคุณภาพ วิเคราะหศักยภาพกลุม/พื้นท่ี/ชุมชน และจัดทําแผนการสรางแหลงผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสราง

รายไดระดับชุมชน  

  สถานท่ีจัดเวทีถายทอดความรู  

     1) ท่ีทําการกลุมเปาหมายท่ีทําการคัดเลือก  

     2) สํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นท่ี 

     3) ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในพื้นท่ี 

     4) ศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนยขยายพันธุพืช ศูนยสงเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช และศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการการเกษตร ดานแมลงเศรษฐกิจ  

     5) สถานท่ีอื่นๆ ตามความเหมาะสม  
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  องคความรูท่ีจําเปน เชน   

     1) การบริหารจัดการแหลงผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสรางรายได 

     2) การประเมินสถานการณความมั่นคงดานอาหาร  

     3) การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีสวนรวม 

     4) การจัดเวทีถายทอดความรู 

     5) การวิเคราะหสถานการณดานการเกษตร 

     6) การประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer  

     7) การจัดทําแผนการผลิตรายบุคคล/รายกลุม (IFPP/GFPP) 

   8) ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ  

   9) ทักษะการเรียนรูของผูใหญ 

   10) ความรูดานการเกษตร เชน การวางแผนการผลิตพืช การผลิตและขยายพันธุ

พืช การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี และการผลิตเมล็ดพันธุผักพื้นบานเพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร เปนตน 

   11) ความรูดานเคหกิจเกษตร เชน การประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ การ

ถนอมและแปรรูปอาหารเพื่อบริโภคและเพิ่มรายได การจัดการบานเรือนและการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการ

ประกอบอาชีพ และการจัดทําบานเกษตรสมบูรณเพิ่มพูนสุขภาพ เปนตน 

  รูปแบบการเวทีถายทอดความรู : เชน การบรรยาย การสาธิตและฝกปฏิบัติ  

และการศึกษาดูงาน เปนตน 

  เครื่องมือท่ีใชจัดกระบวนการฯ : เชน บัตรคํา แผนผังตนไม แผนท่ีความคิด (Mind 

Map) แผนท่ีอาหารชุมชน ปฏิทินอาหาร เสนแบงเวลา (Time Line) การวิเคราะหสถานการณ (SWOT) แผนการผลิต

รายบุคคลและกลุม (IFPP) แบบประเมินการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร และ

แบบฟอรมการประเมินผลความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน เปนตน 

  ข้ันเตรียมการ  

  สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วปา ดําเนินการ ดังนี้ 

  1) ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจข้ันตอนการดําเนินงานโครงการฯ แกทีมงาน และ

เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ 

  2) ติดตอประสานวิทยากร และแจง วัน เวลา สถานท่ี ในการจัดเวทีถายทอดความรู

ใหแกกลุมแมบานเกษตกรท่ีเขารวมโครงการฯ  

ท้ังนี้ ขอใหบูรณาการความรวมมือดานวิชาการ เทคโนโลยกีารผลิตและขยายพันธุพืช การผลิตเมล็ดพันธุผักพื้นบาน

เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร และวิทยากร จากศูนยขยายพันธุพืช ท้ัง 10 ศูนย โดยคาใชจาย 

ของวิทยากรใหเบิกจายจากสํานักงานเกษตรจังหวัด และเกษตรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

  ข้ันตอนการดําเนินงาน   

  1) สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทําการประเมินตนเอง  

ดวยแบบฟอรมการสํารวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer กอนเขารวมโครงการฯ จากนั้นใหเจาหนาท่ีหรือ 
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ผูท่ีไดรับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบฐานขอมูล Smart Farmer (กรณีเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการฯ ไมสามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกรได ใหเกษตรกรทําการประเมินตนเองดวย แตไมตองบันทึกลงระบบ

ฐานขอมูล) 

  2) กลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทําการประเมินศักยภาพองคกร

เกษตรกร (3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร (กอนเขารวมโครงการฯ) และใหเจาหนาท่ีรวบรวมเก็บรวบรวม

แบบฟอรมฯ เพื่อใชในการประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการฯ 

  3) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระดับระดับอําเภอ จัดเวทีถายทอดความรูโดยมีเนื้อหา/

หลักสูตร เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหลงผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสรางรายได การประเมินสถานการณเพื่อ

วิเคราะหศักยภาพกลุม/พื้นท่ี/ชุมชน การทําปฏิทินการผลิตพืชอาหารของชุมชน การจัดทําแผนการผลิต

รายบุคคล/กลุม (IFPP/GFPP) และการจัดทําแผนการสรางแหลงผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสรางรายไดระดับชุมชน  

  4) สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทําการประเมินสถานการณ

ความม่ันคงดานอาหาร (กอนเขารวมโครงการฯ) ดวยแบบฟอรมการประเมินผลความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือน

และชุมชน และใหเจาหนาท่ีเก็บรวบรวมแบบฟอรมฯ เพื่อใชในการประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการฯ  

  5) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระดับอําเภอ และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

นําผลท่ีไดจากขอท่ี 4) มาวิเคราะหศักยภาพกลุม/พื้นท่ี/ชุมชน โดยรวมกันจัดทําปฏิทินการผลิตพืชอาหารของ

ชุมชน และจัดทําแผนการสรางแหลงผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสรางรายไดระดับชุมชน โดยมุงเนนใหมีการผลิต

อาหารเพื่อสรางรายได และการผลิตเมล็ดพันธุไวใชในชุมชน  

 6) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระดับอําเภอ และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

รวมกันวางแผนการจัดซื้อปจจัยการผลิตเพื่อดําเนินกิจกรรมการสรางและบริหารจัดการแหลงผลิตอาหารคุณภาพ

เพื่อสรางรายไดระดับชุมชน ใหสอดคลองกับแผนของกลุมฯ ในขอ 5)  

  7) รับสมัครและคัดเลือกครัวเรือนตนแบบบานเกษตรสมบูรณเพิ่มพูนสุขภาพจากผูท่ี

เขารวมโครงการฯ อยางนอย จํานวน 5 ครัวเรือน จากคุณสมบัติ ดังนี้ 

  - มีความพรอมและสมัครใจเขารวมเปนครัวเรือนตนแบบ 

  - มีความสามารถในการผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือนไดตลอดป  

  - สามารถเปนแหลงเรียนรู/ถายทอดความรูใหกับบุคคลอื่นได  

  - มีการจัดการบานเรือนและสภาพแวดลอมในการประกอบอาชีพการเกษตรท่ีดี 

  8) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระดับระดับอําเภอ ดําเนินการพัฒนาทักษะการบริหาร

จัดการแหลงผลิตอาหารคุณภาพ ใหแกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ โดยการถายทอดความรูดาน

การเกษตรและดานเคหกิจเกษตร เชน การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การคัด ตัดแตง บรรจุผลผลิตทางการเกษตร 

การผลิตและขยายพันธุพืช และการผลิตเมล็ดพันธุผักพื้นบานเพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร และการเพิ่มมูลคา

ผลผลิตทางการเกษตร เปนตน 
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  ผลท่ีเกิดข้ึน (Output)  

  1) มีผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer กอนเขารวมโครงการฯ           

  2) มีผลการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร 

กอนเขารวมโครงการฯ 

  3) มีผลการประเมินความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน กอนเขารวมโครงการฯ 

  4) มีแผนการสรางแหลงผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสรางรายไดระดับชุมชน ไดแก 

แผนการผลิตรายบุคคล แผนการผลิตของกลุม (แปลงรวม) และปฏิทินการผลิตพืชอาหารของชุมชน 

  5) มีแผนการจัดซื้อปจจัยการผลิตเพื่อดําเนินกิจกรรมการสรางและบริหารจัดการ

แหลงผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสรางรายไดระดับชุมชน 

  6) มีรายช่ือครัวเรือนตนแบบบานเกษตรสมบูรณเพิ่มพูนสุขภาพ 

  7) มีทักษะในการดําเนินกิจกรรมเพื่อดําเนินกิจกรรมการสรางและบริหารจัดการ

แหลงผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสรางรายไดระดับชุมชน 

  การกํากับ ติดตาม และรายงานผล 

  1) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ใหคําแนะนํา กํากับ ติดตามการดําเนินงาน

แกสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

 2) สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วปา รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้  

    2.1) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมท่ี 5.4.2 ขอ 1) การจัดเวที

ถายทอดความรูฯ ตามแบบ คมค.สรางรายได 1 ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงาทราบภายในเดือนกุมภาพันธ 

2566 หรือทาง E-mail: freezpop@hotmail.com หรือ line id: zeeiu 

2) สนับสนุนคาใชจายในการสรางและบริหารจัดการแหลงผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสราง

รายไดระดับชุมชน จํานวน 1 กลุม  

    วัตถุประสงค : สนับสนุนคาใชจายในการสรางและบริหารจัดการแหลงผลิตอาหาร

คุณภาพเพื่อสรางรายไดระดับชุมชน ตามแผนฯ ของกลุม ท่ีไดจากการดําเนินกิจกรรมท่ี 5.4.2 ขอ 1) การจัดเวที

ถายทอดความรูฯ 

    รูปแบบการสรางแหลงอาหาร  

   - แปลงรายบุคคล : ดําเนินการในบริเวณพื้นท่ีบานของผูเขารวมโครงการฯ 

   - แปลงรวม : ดําเนินการในพื้นท่ีสาธารณะประโยชนของชุมชน หรือพื้นท่ีของโรงเรียน 

หรือพื้นท่ีไดรับอนุญาตใหเขาไปทําประโยชนจากเจาของท่ีดิน หรือพื้นท่ีตามท่ีระบุไวในแผนการสรางความมั่นคงดาน

อาหาร เปนตน   

   องคความรูท่ีจําเปน   

  1) การปลูกผักปลอดสารพิษ 

  2) การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  

  3) กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย  
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  4) การประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ  

  5) การถนอมและแปรรูปอาหาร 

  6) การขยายพันธุพืช  และการเก็บเมล็ดพันธุ 

  7) การดําเนินงานกองทุนเพื่อการเกษตร 

  8) การถอดบทเรียน งานสงเสริมการเกษตร 

  ข้ันตอนการดําเนินงาน   

  1. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตะกั่วปา จัดจําแนกหมวดหมูของปจจัยการผลิต/วัสดุ/

อุปกรณในการบรรจุ บรรจุภัณฑ สต๊ิกเกอร และปจจัยการผลิตอื่น ๆ ท่ีจําเปนในการสรางและบริหารจัดการแหลง

ผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสรางรายไดระดับชุมชน และคํานวณงบประมาณใหเพียงพอกับรายการส่ิงของท่ีตองการ

จัดซื้อ  

ท้ังนี้ ไดบูรณาการความรวมมือกับกองขยายพันธุพืชและศูนยขยายพันธุพืช ท้ัง 10 ศูนย ในการสนับสนุนปจจัย

การผลิตเพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุผักพื้นบาน เชน ผักบุง คะนา กวางตุง พริก 

มะเขือเปราะ กระเจ๊ียบเขียว ถ่ัวพลู และถ่ัวฝกยาว เปนตน ใหแกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ   

  2. สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วปา จัดซื้อปจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ 

ทางการเกษตร วัสดุการเกษตร วัสดุ/อุปกรณในการบรรจุ บรรจุภัณฑ สต๊ิกเกอร และปจจัยการผลิตอื่น ๆ  

ท่ีจําเปน ตามแผนการสรางแหลงผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสรางรายไดระดับชุมชน (แผนรายบุคคลและแผนแปลง

รวม) ท่ีไดจากการจัดเวทีถายทอดความรูฯ ภายใตงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน โดยดําเนินการใหเปนไปตาม

ระเบียบอยางเครงครัด ท้ังนี้ตองไมใชการจัดซื้อครุภัณฑ   

   3. สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วปา และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

รวมกันกําหนดขอตกลงในการใชประโยชนจากแหลงอาหาร และการบริหารจัดการแหลงอาหารท่ีเกิดข้ึนใหมีการ

หมุนเวียนและใชประโยชนไดอยางตอเนื่อง ประกอบดวย  

    1) การนําผลผลิตท่ีไดจากแหลงอาหารมาแบงปน/แลกเปล่ียนภายในชุมชน   

   2) การจัดเล้ียงอาหารใหแกเยาวชน หรือผูสูงอายุ หรือผูดอยโอกาสในชุมชน  

    3) การนําผลผลิตท่ีเหลือมาแปรรูปเพิ่มมูลคา เพื่อสรางรายไดในครอบครัว/ชุมชน 

    4) จัดทําธนาคารเมล็ดพันธุ/ตนพันธุ/พันธุสัตวในชุมชน  

   5) จัดต้ังกองทุนความมั่นคงดานอาหารในชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหลง

ผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสรางรายไดระดับชุมชน ใหมีการหมุนเวียนและใชประโยชนไดอยางตอเนื่อง  

  4. สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วปา นัดหมายกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการฯ และทําการสงมอบปจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณทางการเกษตร วัสดุการเกษตร วัสดุ/อุปกรณใน

การบรรจุ บรรจุภัณฑ สต๊ิกเกอร และปจจัยการผลิตอื่น ๆ ท่ีจําเปน ในการสรางและบริหารจัดการแหลงผลิต

อาหารคุณภาพเพื่อสรางรายไดระดับชุมชน พรอมท้ังจัดทําบัญชีรายการส่ิงของท่ีจัดซื้อของกลุม 
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 5. กลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ดําเนินการสรางแหลงผลิตอาหาร

คุณภาพในรูปแบบแปลงรายบุคคลและแปลงรวม ตามแผนการสรางแหลงผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสรางรายได

ระดับชุมชนท่ีวางไว  

      6. สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วปา และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

รวมกันขยายผลการสรางความมั่นคงดานอาหารไปยังชุนชนในพื้นท่ีใกลเคียง อยางนอย 5 ครัวเรือน (ไมซํ้ากับ

ครัวเรือนตนแบบ) โดยใหครัวเรือนตนแบบฯ ท่ีไดรับการคัดเลือกในการดําเนินกิจกรรมท่ี 5.4.2 ขอ 1) การจัดเวที

ถายทอดความรูฯ เปนแหลงเรียนรูและถายทอดความรูใหแกคนในชุมชนและผูท่ีสนใจ  

   ข้ันตอนหลังการดําเนินงาน 

   เมื่อเสร็จส้ินการดําเนินกิจกรรมท่ี 5.4.2 ขอ 2) สนับสนุนคาใชจายในการสรางและ

บริหารจัดการแหลงผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสรางรายไดระดับชุมชน ใหสํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วปา ดําเนินการ 

ดังนี ้

   1. ใหสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทุกคน ประเมินคุณสมบัติของ 

Smart Farmer ดวยแบบฟอรมการสํารวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer หลังเขารวมโครงการฯ จากนั้น

ใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายบันทึกผลการประเมินฯ ในระบบฐานขอมูล Smart Farmer 

   2. ใหกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทําการประเมินศักยภาพองคกร

เกษตรกร (3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร (หลังการเขารวมโครงการฯ) และใหเจาหนาท่ีรวบรวมเก็บรวบรวม

แบบฟอรมฯ เพื่อใชในการประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการฯ 

         3. ใหสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทุกคน ประเมินสถานการณ

ความม่ันคงดานอาหาร(หลังเขารวมโครงการฯ) ดวยแบบฟอรมการประเมินผลความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือน

และชุมชน และเจาหนาท่ีเก็บรวบรวมแบบฟอรม ฯ เพื่อแนบสําเนาในภาคผนวกของแบบ คมค. 2 สงใหสํานักงาน

เกษตรจังหวัดพังงา 

   4. ใหสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ทุกคน ประเมินผลการ

ดําเนินงานเชิงคุณภาพ กสก. (กิจกรรมการสงเสริมความมั่นคงดานอาหารในระดับชุมชน) ตามแบบสัมภาษณเพื่อ

ประเมินผลการนําความรูไปปฏิบัติของเกษตรกร ป 2566  

  ผลท่ีเกิดข้ึน (Output)    

   1. มีแหลงผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสรางรายไดระดับชุมชนในรูปแบบแปลงรายบุคคล 

และแปลงรวม  

   2. มีแผนการจัดเล้ียงอาหารแกเยาวชน หรือผูสูงอายุ หรือผูดอยโอกาสในชุมชน  

   3. มีกองทุนความมั่นคงดานอาหารในชุมชน รูปแบบตางๆ ไดแก กองทุนเมล็ดพันธุ/

ตนพันธุกองทุนแมพันธุไกไข และกองทุนออมทรัพยเพื่อซื้อปจจัยการผลิต เปนตน  

   4. เกิดการ สรางรายไดจากกระจายผลผลิต/ผลิตภัณฑอาหารคุณภาพออกภายใน

ชุมชน 

   5. มีผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer หลังเขารวมโครงการฯ  
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   6. มีผลการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร 

หลังเขารวมโครงการฯ 

   7. มีผลการประเมินความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน หลังเขารวมโครงการฯ 

    8. มีครัวเรือนตนแบบบานเกษตรสมบูรณเพิ่มพูนสุขภาพ อยางนอย 5 ครัวเรือน และ

ครัวเรือนขยายผล อยางนอย 5 ครัวเรือน  

    การกํากับ ติดตาม และรายงานผล 

  1. สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ใหคําแนะนํา กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน

สรางแหลงอาหาร การใชประโยชนจากแหลงอาหาร การบริหารจัดการแหลงอาหารท่ีเกิดข้ึน แกสํานักงานเกษตร

จังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ   

  2) สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วปา รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้  

    2.1) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมท่ี 5.4.2 ขอ 2) สนับสนุนคาใชจายใน

การสรางและบริหารจัดการแหลงผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสรางรายไดระดับชุมชน พรอมไฟลภาพ 

การดําเนินงานในแตละกิจกรรม จํานวน 1 ชุด ตามแบบ คมค.สรางรายได 2 ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงาทราบ

ภายในเดือนมิถุนายน 2566 หรือทาง E-mail: freezpop@hotmail.com หรือ line id: zeeiu 

    2.2) บันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริม

การเกษตร ทาง https://rbm.doae.go.th ตาม แบบ กสก (กิจกรรมการสงเสริมความมั่นคงดานอาหารใน

ระดับชุมชน) ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 

หมายเหตุ  ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมในพื้นท่ีได เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สามารถปรับรูปแบบการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับสถานการณ

และมาตรการของจังหวัดนั้น ๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนด โดยการเบิกจาย

ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
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7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565 ป 2566 

ต.
ค.

 6
5 

พ
.ย

. 6
5 

ธ.
ค.

 6
5 

ม.
ค.

 6
6 

ก.
พ

. 6
6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย

. 6
6 

พ
.ค

. 6
6 

มิ.
ย.

 6
6 

ก.
ค.

 6
6 

ส.
ค.

 6
6 

ก.
ย.

 6
6 

1. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร             

1.1 พัฒนาศักยภาพกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร สู 

Smart Group (อําเภอเกาะยาว) 

            

1) จัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะการ

บริหารจัดการกลุมสู Smart Group และวิเคราะหศักยภาพ

กลุม/พ้ืนท่ี/ชุมชน ดวยแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 

            

2) สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงานแผนการผลิต

รายบุคคล (IFPP) เพ่ือการพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพ

การเกษตรสู Smart Group 

            

1.2 พัฒนาศักยภาพกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรสูการ

เปนผูประกอบการเกษตรเบ้ืองตน (อําเภอเมืองพังงา) 

            

1) จัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือวิเคราะหศักยภาพกลุม/

พ้ืนท่ี/ชุมชน และพัฒนาทักษะสูการเปนผูประกอบการเกษตร

เบื้องตน ดวยแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 

            

2) สนับสนุนคาใชจายเพ่ือการพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพ

การเกษตรสูผูประกอบการเกษตรเบื้องตน ตามแผนการผลิต

รายบุคคล (IFPP) 

            

3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและเชื่อมโยงเครือขาย

กับผูประกอบการเกษตร 

            

2. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร 

 

            

2.1 พัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร  

สู Smart Group (อําเภอทายเหมือง) 

            

     1) จัดเวทีถายทอดความรู วิเคราะหศักยภาพกลุม/พ้ืนท่ี/

ชุมชน และจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร สู 

Smart Group 

            

     2) สนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพกลุมแมบาน

เกษตรกร สู Smart Group 

            



กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565 ป 2566 

ต.
ค.

 6
5 

พ
.ย

. 6
5 

ธ.
ค.

 6
5 

ม.
ค.

 6
6 

ก.
พ

. 6
6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย

. 6
6 

พ
.ค

. 6
6 

มิ.
ย.

 6
6 

ก.
ค.

 6
6 

ส.
ค.

 6
6 

ก.
ย.

 6
6 

3 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกร             

3.1 เสริมสรางและพัฒนากลุมยุวเกษตรกรใหมีความ

เขมแข็ง (อําเภอทับปุด,อําเภอตะก่ัวทุง) 

            

3.1.1 การพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกรเพื่อ

เตรียมความพรอมสูกลุมเขมแข็ง (Smart Group) 

            

1) อบรมถายทอดความรูและฝกทักษะ

กระบวนการกลุมยุวเกษตรกร 

            

2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือพัฒนาทักษะ

การเกษตรและเคหกิจเกษตร 

            

4. การสงเสริมความม่ันคงดานอาหารระดับชุมชน             

4.1 สงเสริมการสรางความม่ันคงดานอาหารเพื่อการบริโภค

ในครัวเรือนและชุมชน (อําเภอตะก่ัวทุง) 

            

     1) จัดเวทีถายทอดความรูและพัฒนาทักษะการสราง

ความมั่นคงดานอาหาร วิเคราะหศักยภาพกลุม/พ้ืนท่ี/ชุมชน 

และจัดทําแผนการสรางความมั่นคงดานอาหารเพ่ือการ

บริโภคในครัวเรือนและชุมชน 

            

     2) สนับสนุนคาใชจายในการสรางแหลงอาหารเพ่ือการ

บริโภคในครัวเรือนและชุมชน    

            

4.2 สงเสริมการสรางแหลงผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสราง

รายไดระดับชุมชน (อําเภอตะก่ัวปา) 

            

     1) จัดเวทีถายทอดความรูและพัฒนาทักษะการบริหาร

จัดการแหลงผลิตอาหารคุณภาพ วิเคราะหศักยภาพกลุม/

พ้ืนท่ี/ชุมชน และจัดทําแผนการสรางแหลงผลิตอาหาร

คุณภาพเพ่ือสรางรายไดระดับชุมชน 

            

     2) สนับสนุนคาใชจายในการสรางและบริหารจัดการ

แหลงผลิตอาหารคุณภาพเพ่ือสรางรายไดระดับชุมชน 
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8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

 8.1 ผลผลิต (output) 

1) กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร จํานวน 2 กลุม และกลุมแมบานเกษตรกร จํานวน 3 กลุม และกลุม

ยุวเกษตรกร จํานวน 2 กลุม มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุมเพิ่มข้ึน มีความเขมแข็งสูการเปน Smart 

Group ตามเกณฑการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร 

2) กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร จํานวน 2 กลุม และกลุมแมบานเกษตรกร จํานวน 3 กลุม ไดรับการ

พัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการดานการเกษตรเบ้ืองตน และมีประมาณการรายไดจากการจําหนายผลผลิต/

ผลิตภัณฑหลังจากเขารวมโครงการเพิ่มข้ึน 

3) องคกรเกษตรกร จํานวน 5 กลุม ไดแก กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร จํานวน 2 กลุม  

กลุมแมบานเกษตรกร จํานวน 3 กลุม ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแหลงเรียนรูตนแบบ เปนศูนยกลางของการ

สรางเครือขายในการดําเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสรางและพัฒนาใหองคกรเกษตรกรมีความเขมแข็ง  

ในการจัดการเรียนรู รวมถึงเปนศูนยถายทอดความรูขยายผลสูชุมชน 

 8.2 ผลลัพธ (outcome) 

1) องคกรเกษตรกรมีความเขมแข็ง สามารถวิเคราะหเพื่อวางแผนการดําเนินงานและดําเนินกิจกรรม

ตามแผนอยางตอเนื่องไดดวยตนเอง โดยสมาชิกของกลุมองคกรเกษตรกร มีสวนรวมในการวิเคราะห การวางแผน

ในการดําเนินกิจกรรมกลุม  

2) กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร และกลุมแมบานเกษตรกร มีแนวทางในการประกอบอาชีพ สราง

รายไดใหกับกลุม และเปนตนแบบขยายผลไปสูชุมชน ซึ่งเปนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมั่นคง พึ่งพาตนเองได 

 8.3 ตัวช้ีวัด  

เชิงปริมาณ  

1. กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร และกลุมแมบานเกษตรกร จํานวน 5 กลุม ไดรับการพัฒนา

ทักษะการเปนผูประกอบการดานการเกษตรเบ้ืองตน 

2. องคกรเกษตรกร1. จํานวน 7 กลุม ไดรับการพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการกลุม ใหมี

ความเขมแข็งสูการเปน Smart Group2 

เชิงคุณภาพ  

1. รอยละ 60 ของกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร และกลุมแมบานเกษตรกร ท่ีเขารวมโครงการมี

รายไดเพิ่มข้ึน3. ไมนอยกวารอยละ 3  

2. รอยละ 70 ขององคกรเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ มีผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน

ศักยภาพองคกรเกษตรกร เพิ่มข้ึนอยางนอย 1 ระดับ 

คําอธิบาย 1. องคกรเกษตรกร ประกอบดวย กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร กลุมแมบานเกษตรกร 

   และกลุมยุวเกษตรกร  

 2. Smart Group หมายถึง องคกรเกษตรกรท่ีมีความเขมแข็ง โดยวัดจากเกณฑประเมิน 

   ศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก) ซึ่งประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้ 
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1) การบริหารจัดการกลุม 

2) การบริหารทุนและทรัพยากร 

3) การพัฒนาความรูและความสามารถของสมาชิก 

4) กระบวนการพัฒนาสินคาและบริการ 

5) สาธารณะประโยชน/การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 3. รายไดท่ีเพิ่มข้ึน วัดจากรายไดของของกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร และกลุมแมบาน 

   เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ท่ีมีผลการประเมิน (ตามเกณฑการประเมินศักยภาพ 

   องคกรเกษตรกร) ระดับปานกลางข้ึนไป มีประมาณการรายไดจากการจําหนายผลผลิต/ 

   ผลิตภัณฑหลังจากเขารวมโครงการ เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 3 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ยกระดับกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรและกลุมแมบานเกษตรกรท่ีมีศักยภาพใหมีทักษะการเปน

ผูประกอบการดานการเกษตรเบ้ืองตน 

2. องคกรเกษตรกรมีความสามารถบริหารจัดการกับทรัพยากรในทองถ่ิน รวมท้ังการนําองคความรู  

ภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยี และนวัตกรรมบนพื้นฐานความคิดริเริ่มสรางสรรคมาใชในการเพิ่มมูลคาสินคาและ

ผลิตภัณฑเกษตร 

3. มีการวางพื้นฐานทักษะดานการเกษตรแกเยาวชน เกิดเครือขายความรวมมือท้ังในดานการเรียนรู  

เชิงธุรกิจ และสังคม 
 

10. การประเมินผลโครงการ   

 จัดเก็บขอมูลเปาหมายเขารวมโครงการ ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานเกษตรกร/องคกรเกษตรกรเปาหมาย 

2. ประเมินศักยภาพกลุมท่ีเขารวมโครงการตามเกณฑการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก)

เปรียบเทียบกอนและหลังเขารวมโครงการ 

3. จัดเก็บขอมูลรายไดองคกรเกษตรกร (กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร และกลุมแมบานเกษตรกร)    ท่ี

เขารวมโครงการ กอนและหลังเขารวมโครงการ  

ตัวช้ีวัด 

 เชิงปริมาณ  

1. กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร และกลุมแมบานเกษตรกร จํานวน 5 กลุม ไดรับการพัฒนาทักษะ

การเปนผูประกอบการดานการเกษตรเบ้ืองตน  

วิธีการประเมินผล 

สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอจัดเก็บขอมูลและรวบรวมรายงานผลการ

ดําเนินกิจกรรมของกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร และกลุมแมบานเกษตรกร ท่ีไดรับการพัฒนาทักษะ 
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การเปนผูประกอบการดานการเกษตรเบ้ืองตนตามแบบรายงานท่ีกําหนด สงใหกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อรวบรวม 

สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมเมื่อส้ินสุดการดําเนินโครงการฯ 

2. องคกรเกษตรกร จํานวน 7 กลุม ไดรับการพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการกลุม ใหมี 

ความเขมแข็งสูการเปน Smart Group2 

วิธีการประเมินผล 

สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอจัดเก็บขอมูลและรวบรวมรายงานผลการ

ดําเนินกิจกรรมขององคกรเกษตรกร (กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร กลุมแมบานเกษตรกรและ 

กลุมยุวเกษตรกร) ท่ีไดรับการพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการกลุม ใหมีความเขมแข็งสูการเปน Smart Group 

ตามแบบรายงานท่ีกําหนด สงใหกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อรวบรวม สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมเมื่อ

ส้ินสุดการดําเนินโครงการฯ 

ท้ังนี้ Smart Group หมายถึง องคกรเกษตรกรท่ีมีความเขมแข็ง โดยวัดจากเกณฑประเมินศักยภาพองคกร

เกษตรกร (3ก) ซึ่งประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้ 

1) การบริหารจัดการกลุม 

2) การบริหารทุนและทรัพยากร 

3) การพัฒนาความรูและความสามารถของสมาชิก 

4) กระบวนการพัฒนาสินคาและบริการ 

5) สาธารณะประโยชน/การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 เชิงคุณภาพ  

1. รอยละ 60 ของกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร และกลุมแมบานเกษตรกร ท่ีเขารวมโครงการมี

รายไดเพิ่มข้ึน ไมนอยกวารอยละ 3   

วิธีการประเมินผล  

สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอจัดเก็บขอมูลและรวบรวมรายงานรายได

ของกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร และกลุมแมบานเกษตรกร กอน - หลัง เขารวมโครงการเพื่อเปรียบเทียบรายได

ท่ีเพิ่มข้ึนตามแบบรายงานท่ีกําหนด สงใหกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อรวบรวม สรุปและประเมินผลการดําเนิน

กิจกรรมเมื่อส้ินสุดการดําเนินโครงการฯ โดยรายไดท่ีเพิ่มข้ึนวัดจากรายไดของของกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร 

และกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการท่ีมีผลการประเมิน (ตามเกณฑ 

การประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก)) ระดับปานกลางข้ึนไป มีประมาณการรายไดจากการจําหนายผลผลิต/

ผลิตภัณฑหลังจากเขารวมโครงการ เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 3 

2. รอยละ 70 ขององคกรเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ มีผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน

ศักยภาพองคกรเกษตรกร เพิ่มข้ึนอยางนอย 1 ระดับ 

วิธีการประเมินผล  

สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอจัดเก็บขอมูลและรวบรวมรายงานผลการ

ประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร กลุมแมบานเกษตรกรและ 
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กลุมยุวเกษตรกร) ตามเกณฑการประเมินศักยภาพองคกรเกษตรกร (3ก) กอน - หลัง เขารวมโครงการ  

ตามแบบรายงานท่ีกําหนด สงใหกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อรวบรวม สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมเมื่อ

ส้ินสุดการดําเนินโครงการฯ  

11. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

1. ช่ือ นายณรงค แกวพิพัฒน   

ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

โทรศัพท 093-4146495   

 2. ช่ือ นางสาวอรวรรณ พานิกร 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผูรับผิดชอบงานกลุมยุวเกษตรกร 

โทรศัพท 080-5356239 

E-mail:  orawan.nnn@gmail.com 

 3. ช่ือ นางสาวอรณิชชา ประทีป ณ ถลาง  

  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผูรับผิดชอบงานกลุม สงเสริมอาชีพการเกษตร/   

                          กลุมแมบานเกษตรกร  

โทรศัพท 092-2244535  

E-mail : freezpop@hotmail.com 

 

สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการรายงานท่ีเก่ียวของกับโครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดาน

การเกษตรไดท่ี 

https://drive.google.com/drive/folders/1Px9MTXbIg1B8T2MGYduVFlwrs17pGSvW?usp=sharing 

หรือ QR code 
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โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

กิจกรรมศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
 

1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร จึงไดจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ข้ึน เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชนสําหรับแกไขจากปญหาของชุมชนและ

สามารถตอบสนองความตองการดานการเกษตรของชุมชนได และเปนเครื่องมือในการสงเสริมการเกษตร โดยเนนการ

เรียนรูจากเกษตรกรตนแบบท่ีประสบความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

ในประเด็นการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจน

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมี

การแลกเปล่ียนเรียนรูกับเกษตรกรตนแบบ ในลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกร 

ท่ีมาเรียนรูเกิดความรู ความเขาใจ และเกิดจิตสํานึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ท่ีมีการใชปจจัยการ

ผลิตไดอยางเหมาะสม และนําองคความรูท่ีไดรับจาก ศพก. ไปประยุกตใชเพื่อลดตนทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและ

คุณภาพของผลผลิต ผลิตสินคาท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอม และมีระบบการผลิตท่ีพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน รวมท้ังยัง

เปนจุดท่ีใหบริการขอมูลขาวสารและบริการดานการเกษตรตางๆ กับเกษตรกร อีกท้ังยังใชเปนจุดนัดพบในการพบปะ

พูดคุยของเจาหนาท่ีกับเกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกรดวยกันเอง 
 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เปนศูนยกลางในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแกเกษตรกร รวมท้ัง

การใหบริการทางการเกษตร และเผยแพรขอมูลขาวสารในพื้นท่ี 

2.2 เพื่อเปนกลไกในการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตางๆ ในการแกไขปญหาและพัฒนา 

การเกษตรในพื้นท่ี 
 

3. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

ดําเนินการในจังหวัดพังงา ท้ัง 8 อําเภอ ประกอบดวย  

3.1 ศูนยหลัก ไดแก ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอละ 1 ศูนย รวม 8 ศูนย  

3.2 ศูนยเครือขาย ไดแก ศูนยเครือขายอื่น ๆ เชน ศูนยเรียนรูดานบัญชี ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว ศูนยเรียนรูดาน

ประมง ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยเครือขายเฉพาะดานตางๆ รวม 122 ศูนย 
 

4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

กิจกรรมการดําเนินงานของ โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประกอบดวย 5 กิจกรรมหลัก คือ 

4.1 การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนยเครือขาย 
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4.2 การพัฒนาเกษตรกร     

4.3 การสนับสนุนการใหบริการของ ศพก. และเครือขาย 

4.4 การบริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงาน 

4.5 การติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน 

รายละเอียดวิธีการดําเนินงาน ดังนี้  
  4.1 พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนยเครือขาย เพื่อใหมีความพรอมในการเปนแหลงเรียนรู 

ดานการเกษตรของชุมชน และเปนสถานท่ีใหบริการขาวสารและบริการดานการเกษตร โดยมีเปาหมายในการพัฒนา ดังนี้ 

เปาหมายหลัก คือ มุงเนน มุงเนนพัฒนา ศพก. ใหสามารถผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและ 

ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย  

เปาหมายรอง สนับสนุน และพัฒนา ศพก. ท่ีมีศักยภาพและความพรอม ดังนี้ 

 1) การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมไปใชในการดําเนินงาน  

และเรียนรูเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี รวมถึงการเรียนรูจากศูนย AIC (Agritech and Innovation Center) 

 2) การตอยอดเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 

    3) การขับเคล่ือนดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG Economy Model)  

ประกอบดวยกิจกรรมการพัฒนา ศพก. หลัก และศูนยเครือขายอื่นๆ (ยกเวน ศจช. และ ศดปช.) ดังนี้  

4.1.1 พัฒนา ศพก. ดําเนินการใน ศพก.หลัก ใหมีความพรอมในการเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของ

ชุมชน เปนสถานท่ีใหบริการขาวสาร บริการดานการเกษตร รวมท้ังเปนสถานท่ีรับเรื่องรองเรียนของเกษตรกรในชุมชน 

โดยการปรับปรุงฐานเรียนรู แปลงเรียนรู หลักสูตรเรียนรู องคความรู และขอมูลประจําศูนย ฯลฯ ดําเนินการโดย

เกษตรกรตนแบบ คณะกรรมการ ศพก. และสํานักงานเกษตรอําเภอ รวมกันวิเคราะหศักยภาพของ ศพก. จัดทําแผน

และแนวทางการพัฒนา ศพก. ประกอบดวย 

 1) วิเคราะหศักยภาพ ศพก. เพื่อจัดทําแผนและแนวทางการพัฒนาโดยคณะกรรมการ ศพก. 

รวมกับเกษตรอําเภอ ประกอบดวย  

  1.1) แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการขับเคล่ือนงานดานการเกษตรระดับจังหวัด 

(แผนคณะกรรมการขับเคล่ือนงานดานการเกษตรระดับจังหวัด) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาคผนวก 3.1) 

 1.2) แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคล่ือนการดําเนินงานของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (แผน ราย ศพก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามภาคผนวก 3.2) 

 1.3) แผนการอบรมเกษตรกรของ ศพก./ ศูนยเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(ภาคผนวก 3.3)  

  หมายเหตุ :  แผนขอ 1.1 – 1.3 ใหจัดทําแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และมี

ประจําไว ณ ศพก. ดังกลาว ไมตองสงขอมูลใหกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร  
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1.4) แผนการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field day) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายละเอียดเพิ่มเติมขอ 4.3.1 การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม 

(Field Day))  

 2) กําหนดหลักสูตรการเรียนรู ใหเปนไปตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จัดทําแผนการ

เรียนรูของเกษตรกรท่ีจะเขามาเรียนรูท่ี ศพก. หรือศูนยเครือขาย ใหสอดคลองกับประเด็นการพัฒนาและความตองการ

ของชุมชน ตลอดจนการเช่ือมโยงการถายทอดความรูท่ีเกี่ยวกับการขับเคล่ือนดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG 

Economy Model) และความรู เทคโนโลยจีากศูนย AIC (Agritech and Innovation Center) มาถายทอดสูเกษตรกร

ตามความเหมาะสมของแตละพื้นท่ี โดยเนนประเด็นหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ลดตนทุนการ

ผลิต เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต) ประกอบดวย  หลักสูตรหลัก หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเสริม ดังนี้ 

 2.1) หลักสูตรหลัก ไดแก Zoning การลดตนทุน การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต/

การจัดทํามาตรฐานการผลิต การจัดการดานการตลาด การแปรรูป/การเพิ่มมูลคาผลผลิต  

การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช ความรูดานการเกษตรท่ัวไป เชน ทางเลือกในการผลิตตามความตองการ 

ของชุมชน  การผลิตตามกิจกรรมแปลงใหญ เปนตน 

 2.2) หลักสูตรบังคับ ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน และการ

จัดทําบัญชีครัวเรือน 

 2.3) หลักสูตรเสริม เชน การใชน้ําอยางรูคุณคา องคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  

แผนธุรกิจ อาชีพเสริมเพิ่มรายได หรือหลักสูตรอื่น ๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการและบริบทของชุมชน 

 3) พัฒนาฐานเรียนรู เพื่อใหเปนจุดถายทอดเทคโนโลยี จุดสาธิตของศูนยเรียนรูฯ  

ท่ีสอดคลองและสนับสนุนกับหลักสูตรการเรียนรู โดยใหมีองคความรูของฐานการเรียนรูนั้น ๆ ประจําไวท่ี 

ฐานเรียนรูดวย เพื่อใหผูสนใจสามารถเขามาศึกษาเรียนรูไดดวยตนเอง ท้ังนี้ สามารถประสานงานและบูรณาการกับ

หนวยงานตาง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาฐานเรียนรูตามบทบาทของแตละหนวยงาน 

 4) พัฒนาแปลงเรียนรู มีการปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรูของเกษตรกรตนแบบ เพื่อใหมี

ความพรอมในการถายทอดความรูในเรื่องของการลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังจัดทําปายแปลงเรียนรูใหเห็นไดชัดเจน 

 5) พัฒนาพื้นท่ีบริเวณ ศพก. จัดทํา/ปรับปรุง ขอมูลประจําศูนยฯ ส่ิงอํานวยความสะดวก ใหมี

ความพรอมในการใหบริการดานการเกษตร โดยสํานักงานเกษตรอําเภอ เกษตรกรตนแบบ และเจาของศูนยเครือขาย 

ประสานงานและบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนา ศพก.  

 6) แผนท่ีแสดงท่ีต้ัง ศพก. และศูนยเครือขาย เพื่อใหมีการเสริมหนุนระหวาง ศพก.  

กับศูนยเครือขาย ในการถายทอดความรูและการใหบริการดานการเกษตรของชุมชน ท้ังนี้ ตองมี “แผนท่ีแสดงท่ีต้ัง 

ศพก. และศูนยเครือขาย พรอมเทคโนโลยีเดนแตละศูนย” ติดต้ังใน ศพก.หลัก (ภาคผนวก 4) โดยสามารถปรับ

รูปแบบไดตามความเหมาะสมสวยงาม 
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  งบประมาณ  : เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ ศพก. สําหรับการจัดทําฐานเรียนรู แปลง

เรียนรู และพื้นท่ีบริเวณ ศพก. เชน คาวัสดุอุปกรณ ปจจัยการผลิตตาง ๆ คาจัดทําปายแปลง/ปายฐานเรียนรู และ

คาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

  หมายเหตุ :  สํานักงานเกษตรอําเภอ ปรับปรุงขอมูล ศพก. หลัก ทุกอําเภอใหเปนปจจุบัน โดย

จัดทําขอมูลทําเนียบ ศพก. หลัก ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ (ภาคผนวก 6) และบัญชี ศพก. (ภาคผนวก 7.1) สง

ใหสํานักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  
  4.1.2 พัฒนาศูนยเครือขายอื่นๆ (ยกเวน ศจช. และ ศดปช.) ใหมีความพรอมในการเสริมหนุน และ

เช่ือมโยงการขับเคล่ือนการดําเนินงาน ศพก. ดําเนินการโดย เกษตรกรตนแบบ คณะกรรมการ ศพก.  

และสํานักงานเกษตรอําเภอ รวมกันวิเคราะหศักยภาพของศูนยเครือขาย (ยกเวน ศจช. และ ศดปช.)  

เพื่อพัฒนาใหมีความพรอมในการเปนจุดเรียนรู/แหลงเรียนรูทางการเกษตรดานตาง ๆ โดยการจัดทําแผนและแนว

ทางการพัฒนาศูนยเครือขายพรอมท้ังเสนอใหคณะกรรมการขับเคล่ือนงานดานการเกษตรระดับจังหวัดทราบดวย และ

ดําเนินการพัฒนาศูนยเครือขายตามแผน อําเภอละ 2 ศูนย โดยมีกรอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

   1) เปนศูนยเครือขายท่ีมีการทํางานเช่ือมโยงกับ ศพก. มาอยางตอเนื่อง และมีการบันทึกขอมูลใน

ระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login) หัวขอ “รายงานการดําเนินงานศูนยเครือขายของ 

ศพก.” 

   2) เปนศูนยเครือขายท่ีมีศักยภาพในการสนับสนุนการดําเนินงานของ ศพก. แตยังไมไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ  

   3) เปนศูนยเครือขายท่ียังไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศูนยเครือขาย ศพก. จาก

กรมสงเสริมการเกษตรในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   4) ในการพิจารณาคัดเลือกศูนยเครือขาย ขอใหเปนมติคณะกรรมการ ศพก. และปรากฏใน

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอําเภอ ดวย 

   5) กรณีนอกเหนือจากเกณฑการพิจารณา 4 ขอดังกลาว ขอใหใชมติคณะกรรมการ ศพก. ระดับ

อําเภอ และปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพก. ดวย 

  งบประมาณ  : เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ ศพก. สําหรับการจัดทําฐานเรียนรู แปลง

เรียนรู และพื้นท่ีบริเวณ ศพก. เชน คาวัสดุอุปกรณ ปจจัยการผลิตตาง ๆ คาจัดทําปายแปลง/ปายฐานเรียนรู และ

คาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

  หมายเหตุ :  สํานักงานเกษตรอําเภอจัดทําขอมูลทําเนียบศูนยเครือขาย (อําเภอละ 2 ศูนย) 

เฉพาะศูนยเครือขายท่ีผานมติเห็นชอบของคณะกรรมการ ศพก. ระดับอําเภอ ใหไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ (ภาคผนวก 8) และบัญชีศูนยเครือขาย เฉพาะศูนย

เครือขายไดรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ภาคผนวก 9.1) สงใหสํานักงานเกษตร

จังหวัดภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565   

 

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


-196- 

 

 4.2 พัฒนาเกษตรกร ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังนี้ 

  4.2.1 พัฒนาประธานศูนยเครือขาย จํานวน 80 ราย (อําเภอละ 10 ราย) ดําเนินการโดยสํานักงาน

เกษตรจังหวัดโดยจัดอบรม 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของประธานศูนยเครือขาย ในประเด็น การผลิตสินคาเกษตร

ปลอดภัย การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการเกษตรในพื้นท่ี ความรูท่ีเกี่ยวของกับการขับเคล่ือนดวย

โมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG Economy Model) การเรียนรูผานเทคโนโลยีออนไลน หรือ ในประเด็นอื่น ๆ ตามความ

เหมาะสมและความตองการของผูเขารับการอบรม ตลอดจนการเช่ือมโยงการถายทอดความรู/เทคโนโลยี/นวัตกรรม

การเกษตร จากศูนย AIC (Agritech and Innovation Center) มาถายทอดสูเกษตรกรตามความเหมาะสมของแตละ

พื้นท่ี  

   งบประมาณ  : เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการถายทอดความรู เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณใชในการถายทอดความรู และฝกปฏิบัติ คาวิทยากร คาพาหนะ คาเบ้ียเล้ียง และคาใชจายอื่น 

ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

   หมายเหตุ :   รายช่ือศูนยเครือขายรายจังหวัด สามารถตรวจสอบไดท่ีเว็บไซต ศพก. 

(http://alc.doae.go.th) หัวขอ “บัญชีศูนยเครือขาย ของ ศพก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566”  

         สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบแนวทางการพัฒนาประธานศูนยเครือขาย (อบรม/ดู

งาน) ใหเหมาะสมตามสถานการณในแตละพื้นท่ีและในชวงเวลานั้น ๆ  

  4.2.2 จัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรผูนํา จํานวน 240 ราย (อําเภอละ 30 ราย) ดําเนินการ ดังนี้ 

    1) สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และคณะกรรมการ ศพก./ศูนยเครือขาย 

รวมกันวิเคราะหขอมูลการผลิตพืชในพื้นท่ีและเลือกพืชท่ีไดรับความสนใจหรือพืชเศรษฐกิจหลักของพื้นท่ีนั้น 

1 ชนิด หรือประเด็นการเกษตรท่ีตองการพัฒนาของพื้นท่ีนั้น ๆ เพื่อกําหนดการจัดกระบวนการเรียนรูควบคูกับการ

ปฏิบัติใหกับเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและแผนการเรียนรูท่ีกําหนด เนนกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด

ฤดูกาลผลิตตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

   2) จัดกระบวนการเรียนรูใหกับใหกับเกษตรกรผูนํา เกษตรกรรายใหม เกษตรกรท่ีเปนสมาชิก

แปลงใหญ หรือเกษตรกรท่ีเตรียมเพื่อจะเขาเปนสมาชิกแปลงใหญ จํานวน 30 ราย/อําเภอ เพื่อบมเพาะเกษตรกรไปสู

การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ซึ่งกําหนดใหจัดกระบวนการเรียนรู จํานวน 2 ครั้ง ณ ศพก. หรือ ศูนย

เครือขาย และใหมีการศึกษาดูงาน จํานวน 1 ครั้ง ณ สถานท่ีท่ีมีองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีเหมาะสม  

หรือประเด็นความรูท่ีเกี่ยวของกับการขับเคล่ือนดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG Economy Model)  

หรือประเด็นเนื้อหาวิชาการเรียนรูท่ีสอดคลองกับหลักสูตรท่ีอบรม ตามมติของท่ีคณะกรรมการ ศพก.  

ท่ีรวมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยเกษตรกรท่ีรวมกิจกรรมท้ัง 3 ครั้ง ควรเปนเกษตรกรรายเดียวกัน 

  ท้ังนี้ การจัดกระบวนการเรียนรูสามารถบูรณาการโครงการจากหนวยงานตาง ๆ  

ท้ังภายในและภายนอกกรมสงเสริมการเกษตร เขามาสนับสนุนการดําเนินการได ตลอดจนการเช่ือมโยง 

การถายทอดความรู/เทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตร จากศูนย AIC (Agritech and Innovation Center)  

มาถายทอดสูเกษตรกรตามความเหมาะสมของแตละพื้นท่ี  
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   งบประมาณ : เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการถายทอดความรู เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณใชในการถายทอดความรู และฝกปฏิบัติ คาวิทยากร คาพาหนะ คาเบ้ียเล้ียง  

และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

   หมายเหตุ :  เมื่อดําเนินการอบรมเกษตรกรในแตละครั้งเสร็จส้ินแลว ใหสํานักงานเกษตรอําเภอ

บันทึกขอมูลการอบรมเกษตรกรผูนําในระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login)  หัวขอ 

“รายงานสรุปการจัดอบรมเกษตรกร”  

 4.3 สนับสนุนการใหบริการของ ศพก. และศูนยเครือขาย ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 

  4.3.1 การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ดําเนินการอยางนอย

จังหวัดละ 1 จุด ซึ่งเกษตรกรท่ีเขารวมงานตองมาจากทุกอําเภอ อยางนอยอําเภอละ 30 ราย มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

   1) สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ หนวยงานภาคีเครือขาย  

และคณะกรรมการ ศพก./ศูนยเครือขาย รวมกันวิเคราะหสถานการณการเกษตรในพื้นท่ี พิจารณาคัดเลือกชนิดพืช/

สถานการณการเกษตรท่ีสําคัญ หรือประเด็นเรงดวนมากําหนดเปนเปาหมายหลักในการนําเสนอการจัดงาน Field Day 

เพื่อวางแผนและกําหนดประเด็นการจัดงาน  

   2) สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ หนวยงานภาคีเครือขาย และคณะกรรมการ 

ศพก./ศูนยเครือขาย รวมกันจัดงานใหสอดคลองกับชนิดพืชหลัก/ประเด็นหลักท่ีไดกําหนดไว โดยสามารถใชสถานท่ีจัด

งาน ณ ศพก./ ศูนยเครือขาย ศพก./ แปลงใหญ/ สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี/ ศูนย AIC/  หนวยงานวิชาการ/ ภาคเอกชน 

หรือสถานท่ีอื่นๆ ท่ีมีความเหมาะสม มีเทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตร หรือมีองคความรูดานการตลาด หรือ BCG 

Economy Model ท่ีสามารถเปนสถานท่ีจัดกิจกรรม และมีจุดเรียนรู/การถายทอดเทคโนโลยีใหเกษตรกรได ซึ่ง

กิจกรรมในงานควรประกอบดวย  

    2.1) กิจกรรมหลัก ไดแก จุดเรียนรู/สถานีเรียนรูตางๆ ท่ีมีเนื้อหาสอดคลอง 

กับเปาหมายและประเด็นการถายทอดเทคโนโลยี  

    2.2) กิจกรรมรอง ไดแก การนําเสนอนิทรรศการความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม หรือ BCG 

Economy Model ซึ่งเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติ หรือศึกษาคนควาเพิ่มเติมได จากหนวยงานรวมบูรณาการ ศูนย 

AIC (Agritech and Innovation Center) สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และอื่นๆ  

ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการใหบริการดานการเกษตรของหนวยงานตางๆ  

    2.3) กิจกรรมเสริม เชน การแสดงและจําหนายสินคาของกลุม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจ

ชุมชน ฯลฯ  

   ท้ังนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดใน (ภาคผนวก 10)  

   งบประมาณ  : เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดงาน เชน คาอาหาร คาอาหารวาง 

และเครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณใชในการถายทอดความรู และฝกปฏิบัติ คาวิทยากร คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

  หมายเหตุ : ขอใหสํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการ ดังนี ้

 

https://learningpoint.doae.go.th/login
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   บันทึกแผนการจัดงาน Field Day ป2566 ในระบบรายงาน ศพก. 

(https:learningpoint.doae.go.th/login)  หัวขอ “รายงานแผนดําเนินงานการจัด Field Day” กรณีจัดงานรวมกัน

หลายอําเภอในครั้งนั้น ณ สถานท่ีเดียวกัน ใหแตละอําเภอบันทึกขอมูลแผนการจัดงาน (วันท่ี/สถานท่ี/ประเด็นอื่นๆ) ให

เหมือนกันทุกอําเภอ และทุกอําเภอตองมีการบันทึกแผนการจัดงาน Field Day ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565     

    ใหบันทึกผลการจัดงาน Field day ป 2566 ในระบบรายงาน ศพก. 

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

Field Day เสร็จส้ินแลว ใหถูกตอง ครบถวน ทุกประเด็น กรณีจัดงานรวมกันหลายอําเภอในครั้งนั้น ณ สถานท่ีเดียวกัน 

ใหแตละอําเภอบันทึกขอมูลแผนการจัดงาน (วันท่ี/สถานท่ี/ประเด็นอื่นๆ) ใหเหมือนกันทุกอําเภอ และทุกอําเภอตองมี

การบันทึกผลการจัดงาน Field Day ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2566 

  ในกรณีจังหวัดท่ีมีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม Field Day เปนจํานวนมากเกินกวา

มาตรการปฏิบัติตามแนวทางของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

(ศบค.) และขอกําหนดของทางผูวาราชการจังหวัดนั้นๆ กําหนด เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางเรียบรอย และมี

ความปลอดภัย จังหวัดสามารถพิจารณาดําเนินการได ดังนี้ 

- แบงเปาหมายเกษตรกรท่ีเขารวมงาน Field Day ออกเปนกลุมยอย หรือ 

- แบงจํานวนครั้ง/แบงการจัดงานตามกลุมอําเภอ หรือ 

- ปรับรูปแบบการจัดงานไดตามความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ีและสถานการณ   

  ในชวงเวลานั้น ๆ   

  4.3.2 ประกวด ศพก. ดีเดน ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้     

   1) ประกวด ศพก. ดีเดนระดับจังหวัด ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับ

คณะกรรมการประกวด ศพก. ดีเดน ระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือก ศพก. ท่ีมีผลสําเร็จในการดําเนินงานจังหวัดละ 1 

ศูนย โดยใชหลักเกณฑการคัดเลือก ศพก. ดีเดน ตามท่ีกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตรกําหนดไวในการ

ประกอบการพิจารณา พรอมรายงานผลใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินแลว  

   งบประมาณ : เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการประกวด เชน คาใชจายสําหรับการประชุม 

คาใชจายสําหรับเดินทางไปราชการ คาวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับจัดทํารายงาน คาใชจายในการจัด

สถานท่ี คาใชจายในการจัดทําวีดิทัศน คาเอกสาร คาจัดทําโลรางวัล คาเงินรางวัล คาใบประกาศเกียรติคุณ และ

คาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม  

 4.4 บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

  4.4.1 การประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก. และแปลงใหญทุกระดับ (ประเทศ เขต จังหวัด และ

อําเภอ  

   เปนการขับเคล่ือนการดําเนินงานเครือขาย ศพก. ใหเกิดเปนรูปธรรม จึงจัดใหมีเวทีเช่ือมโยง 
ศพก. และแปลงใหญในทุกระดับ เพื่อใหเกิดการประสานการทํางานเครือขายดานการผลิต  
ดานการตลาด รวมท้ังองคความรูตางๆ โดยมี ศพก. และศูนยเครือขาย เปนฐานเรียนรูและเปนแหลงองคความรูในการ 
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เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตลอดจนเปนการบมเพาะเกษตรกรท่ีเขาเปนสมาชิกแปลงใหญตอไป โดยให
คณะกรรมการเครือขาย ศพก. และแปลงใหญ ไดพบปะแลกเปล่ียนเรียนรูและเช่ือมโยงการดําเนินงานกันท้ัง
ระดับประเทศ เขต จังหวัด และคณะกรรมการ ศพก. ระดับอําเภอ ประกอบดวย 

 1.) ประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก. และแปลงใหญ ระดับจังหวัด สํานักงานเกษตร

จังหวัด เปนผูจัดการประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก. และแปลงใหญ ระดับจังหวัด เพื่อเปนการประสานเช่ือมโยง

การขับเคล่ือน ศพก. และแปลงใหญของอําเภอตางๆ ในจังหวัด โดยมีการดําเนินการจัดรวมกับผูรับผิดชอบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ อยางนอย 4 ครั้ง  

   1) การประชุมรูปแบบปกติ (แบบเผชิญหนา) จํานวน 2 ครั้ง โดยจัดการประชุม  

ในชวงแรก (ต.ค. 65 – มี.ค. 66) จํานวน 1 ครั้ง และชวงท่ี 2 (เม.ย. – ก.ย. 66) จํานวน 1 ครั้ง 

   2) การจัดประชุ มรูปแบบออนไลน จํานวน 2 ครั้ง โดยจัดการประชุมในชวงแรก  

(ต.ค. 65 – มี.ค. 66) จํานวน 1 ครั้ง และชวงท่ี 2 (เม.ย. – ก.ย. 66) จํานวน 1 ครั้ง 
  งบประมาณ  : เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดประชุม เชน คาวัสดุอุปกรณ  

คาเอกสารประกอบการประชุม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

 2) ประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก. และแปลงใหญ ระดับอําเภอ เกษตรกรตนแบบ 

(ประธานคณะกรรมการ ศพก.) รวมกับแปลงใหญ และเกษตรอําเภอ จัดประชุมเพื่อใหคณะกรรมการไดรวมกันวิเคราะห

และวางแผนการดําเนินงานของ ศพก. และแปลงใหญ การรับรองศูนยเครือขาย การบริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือนการ

ดําเนินงาน การสรุปผลการดําเนินงาน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยมีการดําเนินการจัดรวมกับผูรับผิดชอบ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ อยางนอย 4 ครั้ง เปนการจัดการประชุมรูปแบบปกติ (Onsite)  

 งบประมาณ  : เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดประชุม เชน คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสาร

ประกอบการประชุม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ  

ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

  หมายเหตุ :  ใหดําเนินการจัดประชุม 2 เครือขาย (ศพก. และแปลงใหญ) รวมกันทุกระดับ 

(ประเทศ เขต จังหวัด และอําเภอ) จํานวน 4 ครั้ง/ป โดยบูรณาการงบประมาณการจัดประชุมจากโครงการศูนย

เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) รวมกับโครงการแปลงใหญ 

 4.4.2 การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ ศพก.  

  การวางแผนดําเนินงาน และการเก็บขอมูล 

  1.) สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการวางแผนการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ ศพก. ป 

2566 และสงแผนการดําเนินงานใหสํานักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันท่ี 1 มีนาคม 2566 

  2.) สํานักงานเกษตรอําเภอจัดเก็บขอมูลตามแบบสัมภาษณเกษตรกรผูนําท่ีเขารับการอบรม

โครงการ ศพก. ป 2566 ใหถูกตองครบถวน และบันทึกผลการสัมภาษณเกษตรกรผูนําฯ  

ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด สงใหสํานักงานเกษตรจังหวัด ทุก ศพก. ภายในวันท่ี 1 กันยายน 2566  
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4.5 ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน ศพก. 

 4.5.1 การติดตามการดําเนินงาน ศพก. 

         1) จังหวัด ติดตามการดําเนินงานของ  ศพก.  

         2) สํานักงานเกษตรอําเภอติดตาม สนับสนุนเกษตรกรท่ีมาเรียนรู และผลการนําไปปรับ

ใชในพื้นท่ีของตนเอง 

         3) การสรุปผลการดําเนินงาน ศพก. โดยจังหวัดและอําเภอ รวบรวมขอมูลผลการ

ดําเนินงาน และจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน ศพก. ในภาพรวมของโครงการเสนอกรมสงเสริมการเกษตร  

  4.5.2 การรายงานการดําเนินงานใหรายงานตามลําดับช้ัน  

 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) การจัดทํารายงานอื่นๆ ตามท่ีกรมสงเสริมการเกษตรกําหนดเพิ่มเติม (ถามี) 

หนวยงานรับผิดชอบ ไดแกสํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ 
  งบประมาณ : เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการติดตามและรายงานผลการขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการ 

ศพก. การจัดงาน Field Day การประเมินผล การประกวด ศพก. ดีเดน เชน คาเบ้ียเล้ียง คาท่ีพัก  

คาพาหนะ คาจัดทําเอกสารรายงาน และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 
 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningpoint/
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6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565 ป 2566 

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. พัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนยเครือขาย             

    1.1 พัฒนา ศพก.             

    1.2 พัฒนาศูนยเครือขายอ่ืน ๆ (ยกเวน ศจช. และ ศดปช.)             

2. พัฒนาเกษตรกร             

    2.1 พัฒนาประธานศูนยเครือขาย             

    2.2 จัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรผูนํา             

3. สนับสนุนการใหบริการของ ศพก. และศูนยเครือขาย             

   3.1 การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิต

ใหม (Field Day) 

            

   3.2 ประเมินและติดตามการจัดงาน Field Day             

   3.3 ประกวด ศพก. ดีเดน             

4. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน             

   4.1 ประชุมคณะทํางานและคณะกรรมการเครือขาย ศพก.             

        1) ประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก.ระดับจังหวัด             

        2) ประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก.ระดับอําเภอ             

   4.2 พัฒนาประธาน ศพก. เพ่ือเตรียมความพรอมสู

ผูประกอบการดานเกษตร 

            

5. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน ศพก.             

 

7. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

 7.1 ผลผลิต (Output)  

         1) เกษตรกรผูนํา จํานวน 240 ราย ไดรับการถายทอดความรูจาก ศพก. 

         2) ศพก. หลัก จํานวน 8 ศูนย ไดรับการพัฒนา 

         3) ศูนยเครือขาย จํานวน 118 ศูนย ไดรับการพัฒนา  
 

 7.2 ผลลัพธ (Outcome)  

         1) เกษตรกรไมนอยกวารอยละ 75 ท่ีไดรับการถายทอดความรูจาก ศพก. สามารถนําความรูไปปฏิบัติได 

         2) เกษตรกรท่ีไดรับความรูจาก ศพก. มีรายไดเพิ่มข้ึน 
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7.3 ตัวช้ีวัด (ตรงกับเอกสารงบประมาณรายจายประจําป 2566 ขาวคาดแดง) 

    เชิงปริมาณ  

    1) ศพก. จํานวน 8 ศูนย ไดรับการพัฒนา 

    2) เกษตรกรผูนํา จํานวน 240 ราย ไดรับการพัฒนา  

   เชิงคุณภาพ  รอยละ 70 ของ ศพก. และศูนยเครือขาย มีความพรอมในการใหบริการและเปนจุด

เรียนรูใหกับเกษตรกร  
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 ศพก. สามารถเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน และเปนกลไกในการบูรณาการการทํางานของ

หนวยงานตางๆ ในการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นท่ีได  
 

9. การประเมินผลโครงการ  

ติดตามประเมินผล จากการระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login)  

ซึ่งประกอบดวยขอมูล ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานของ ศพก.หลัก และศพก.เครือขาย 

2. แผน-ผล การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day)  

3. ขอมูลการอบรมเกษตรกรผูนํา 

4. ขอมูลการใหบริการดานการเกษตร ของศพก. 

 นอกจากนี้ยังมีการติดตามผล โดยใชแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูลจากเกษตรกรท่ีเขารวมการอบรมเกษตรกร

ผูนํา และเขารวมการจัดงาน Field Day เพื่อมารวบรวมและสรุปการดําเนินงาน 
 

10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

10.1 สวนท่ี 1 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

นายกวีพจน มัชฉากิจ  
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
รักษาราชการในตําแหนง หัวหนากลุมยุทศาสตรและสารสนเทศ  
 

นางสาวชลลดา หอมรักษ  
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศัพท 0 7648 1466/ โทรสาร 0 7648 1466  
E - mail : phangnga@doae.go.th 
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คูมือการดําเนินงานของศุนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

การดําเนินงานของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)  

 1. พัฒนาศูนยเครือขาย (ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) โดยพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือน

การดําเนินงาน ศจช. ใหเช่ือมโยงเปนเครือขายการทํางานรวมกับ ศพก. ประกอบดวย  

  1.1 พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและการใหบริการของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

  1.2 พัฒนาศักยภาพการใหบริการคลินิกพืชสนับสนุนการดําเนินงานศูนยเครือขาย 

  1.3 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาศูนยเครือขาย 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  1.1 พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและการใหบริการของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

   สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรม/เวที เพื่อช้ีแจงแนวทางการพัฒนาศักยภาพ  

การดําเนินงานและการใหบริการของ ศจช.  แกเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ เพื่อให การดําเนินกิจกรรม 

มีความถูกตอง เกิดประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 

   1) ดําเนินกิจกรรม กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  ประกอบดวย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

    1.1) พัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เล้ียงขับเคล่ือนงานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตาม

กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โดย กองสงเสริมการอารักพืชและจัดการดินปุยจัดสัมมนาเจาหนาท่ีอารักขาพืช ดวย

รูปแบบท่ีเหมาะสมตามสถานการณ เพื่อพัฒนา ศักยภาพ และเสริมสรางทักษะการเปน วิทยากรพี่เล้ียง สําหรับ

ขับเคล่ือนงานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร แกเจาหนาท่ีอารักขาพืช  

    1. 2) พัฒนา ศจช. ตนแบบดานการจัดการศัตรูพืชโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ดําเนินการดังนี้ 

     ( 1) สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ คัดเลือก ศจช. ท่ีมีความพรอมในการเรียนรู และ

ไมเคยไดรับการถายทอดความรูตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรมากอน  หรือเกษตรกรท่ัวไป ท่ีมี 

ความสนใจ สามารถรวมกลุมจัดต้ังเปน  ศจช.ใหมได (ตามหลักเกณฑการจัดต้ัง ศจช.)  สําหรับเปนเปาหมาย  

ในการอบรมถายทอดความรูตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  77 จังหวัด ๆ ละ 1 ศูนย ท้ังนี้ ศจช. ท่ีผาน 

การถายทอดความรู จะจัดต้ังเปนโรงเรียนเกษตรกรตนแบบ ระดับจังหวัด ตอไป 

     ( 2) สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ อบรมถายทอดความรูตามกระบวนการโรงเรียน

เกษตรกร ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมตามสถานการณของแตละพื้นท่ี ใหแก ศจช. ในพื้นท่ี 77 จังหวัด ๆ ละ 1 ศูนย ๆ 

ละ 10 ราย จํานวน 5 ครั้ง โดยวางกรอบประเด็นการถายทอดความรูใหครอบคลุมกิจกรรมตลอดฤดูกาลผลิต และ

อาจเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเกษตรกรสนใจ สมาชิกศจช. ตองเขารับการอบรม ฝกปฏิบัติ และเรียนรูรวมกันอยาง

ตอเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต 

     ( 3) การเลือกชนิดพืชในการเรียนรู จํานวน 1 ชนิด ข้ึนอยูกับความตองการของสมาชิก 

ศจช. และตองเปนพืชชนิดเดียวกับแปลงเรียนรูโรงเรียนเกษตรกร (ตามกิจกรรมจัดทําแปลงเรียนรูโรงเรียน

เกษตรกร) เพื่อใหเกษตรกรไดฝกปฏิบัติจริง และเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง  
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     ( 4) เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรท่ีเปนทีมวิทยากรกระบวนการ ระดับจังหวัด ระดับ

อําเภอ ท่ีไดรับการฝกปฏิบัติการเปนวิทยากรกระบวนการจากกรมสงเสริมการเกษตรมาแลว เจาหนาท่ีศูนยสงเสริม

เทคโนโลยี การเกษตรดานอารักขาพืช (ศทอ.) และวิทยากรจากหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมทําหนาท่ีเปนวิทยากร

ถายทอดความรูใหแกสมาชิก ศจช. ตอไป 

     งบประมาณ : เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการถายทอดความรู เชน คาอาหาร คาอาหาร

วางและเครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณใชในการถายทอดความรู และฝกปฏิบัติ คาวิทยากร คาพาหนะ คาเบ้ียเล้ียง และ

คาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

    1. 3) จัดทําแปลงเรียนรูโรงเรียนเกษตรกร ดําเนินการดังนี้ 

     ( 1) สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ และ  ศจช.  (ท่ีเขารวมกิจกรรมพัฒนา ศจช. 

ตนแบบดานการจัดการศัตรูพืชโดยการมีสวนรวมของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร) รวมกันจัดทํา

แปลงเรียนรู เพื่อใชเปนแปลงท่ีเกษตรกรจะรวมกันศึกษา ฝกหัด เรียนรู ทดลอง เปรียบเทียบ และกิจกรรมตาง  ๆท่ี

เกษตรกรตองการ หรือควรท่ีจะเรียนรู ซึ่งถือวาเปนหัวใจของโรงเรียนเกษตรกร 

     ( 2) จัดทําแปลงเรียนรู ในพื้นท่ี 77 จังหวัด ๆ ละ 1 แปลง พื้นท่ีประมาณ 1 ไร หรือ

พิจารณาขนาดพื้นท่ีตามความเหมาะสมกับชนิดพืช (ชนิดพืชท่ีเกษตรกรเลือกเรียนรูตองเปนชนิดเดียวกับท่ีอบรม

ในกิจกรรม พัฒนา ศจช. ตนแบบดานการจัดการศัตรูพืชโดยการมีสวนรวมของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียน

เกษตรกร) และตองมีแปลงเปรียบเทียบซึ่งปลูกพืชชนิดเดียวกัน และพันธุเดียวกันกับแปลงเรียนรู เพื่อใหเกษตรกร

ไดเรียนรู เชน แปลงท่ีเกษตรกรปฏิบัติดวยวิธีปจจุบันของเกษตรกร หรือแปลงท่ีมีการใชสารเคมีมาโดยตลอด หรือ

แปลงท่ีอยูในพื้นท่ีเส่ียงตอการระบาดของศัตรูพืช เปนตน เพื่อใชเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับแปลงเรียนรู (แปลง

เรียนรูโรงเรียนเกษตรกร คือ แปลงท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการ) 

     ( 3) บันทึกขอมูลการดําเนินกิจกรรม การเรียนรูของเกษตรกรในการจัดทําแปลง

เรียนรู และแปลงเปรียบเทียบ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก และรายงานผลใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

   งบประมาณ  : เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดทําแปลงเรียนรู เชน คาวัสดุอุปกรณ 

ปจจัยการผลิต ตาง ๆ ท่ีใชในแปลงเรียนรู คาจัดทําปายแปลง คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

ดําเนินกิจกรรม 

   2) จัดกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกรเพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพศูนยจัดการศัตรูพืช

ชุมชน (ศจช.) ดําเนินการดังนี้ 

          2.1) การจัดกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมตามสถานการณของ

แตละพื้นท่ี เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช. มีวัตถุประสงค ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช. ผาน

กระบวนการถายทอดความรูดานการอารักขาพืช และสงเสริมกระบวนการกลุมแกเกษตรกรสมาชิก ศจช. โดยมี

เปาหมายคือ ศจช. ท่ีจัดต้ังใหม และ ศจช. ระดับ B หรือ C ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสูระดับท่ีสูงข้ึน 

    2.2) สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอจัดกระบวนการเรียนรู  

ดานการอารักขาพืช แกสมาชิก ศจช . ๆ ละ 15 ราย จํานวน 2 ครั้ง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช.  

(ใหพิจารณา ศจช. ท่ีจัดต้ังใหมเปนอันดับแรก และศจช. ระดับ B และ C ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสูระดับท่ีสูงข้ึน  
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และไมควรเปน  ศจช. เปาหมาย เดียวกับกิจกรรมพัฒนา ศจช. ตนแบบดานการจัดการศัตรูพืชโดยการมีสวนรวม

ของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร หากไมมี ใหอยูในดุลยพินิจของสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงาน

เกษตรอําเภอ ) โดยเกษตรกรท่ีรวมกิจกรรมครั้งแรก และครั้งท่ี 2 อาจเปนรายเดียวกันหรือไมก็ได ข้ึนอยูกับ

วัตถุประสงค และแนวทางการพัฒนาสมาชิก ศจช.ของแตละพื้นท่ีนั้น ๆ ท้ังนี้ หากเกษตรกรท่ีไมไดเปนสมาชิก 

ศจช. มีความสนใจรวมกระบวนการเรียนรู สามารถพิจารณาใหเขารวมกิจกรรมเปนการเพิ่มเติมได  

     2.3) หัวขอการจัดกระบวนการเรียนรู ควรมาจากความตองการของกลุมเกษตรกร สภาพ

ปญหา และชนิดของศัตรูพืชในพื้นท่ี หรือเจาหนาท่ีสามารถเสริมนวัตกรรมความรูดานการอารักขาพืชใหม ๆ ใหแก

เกษตรกร  โดยหัวขอการจัดกระบวนการ เรียนรู ครั้ง ท่ี 1 และครั้งท่ี  2 อาจเปนเรื่องเดียวกันหรือไม  

ก็ได ใหพิจารณาจากความตองการของเกษตรกรเปนหลัก 

    งบประมาณ : เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดกระบวนการเรียนรู การฝกปฏิบัติ  เชน คา

วัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น  ๆ  

ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

   3) สัมมนาเครือขายศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับเขต ใหแกเกษตรกรแกนนํา  

ดําเนินการโดย สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร จัดสัมมนาเครือขาย  ศจช. ระดับเขต ดวยรูปแบบท่ี

เหมาะสมตามสถานการณของแตละพื้นท่ี จํานวน 1 ครั้ง บุคคลเปาหมายประกอบดวย 

    3. 1) ประธาน คณะกรรมการ หรือสมาชิก ศจช. จากจังหวัดในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ อยาง

นอยจังหวัดละ 5 ราย  

   3. 2) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ศจช. ระดับจังหวัด อยางนอย จังหวัดละ 1 คน 

   3. 3) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ศจช. ระดับอําเภอ อยางนอย อําเภอละ 1 คน 

   3. 4) เจาหนาท่ีจากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช  (ศทอ.) ผูรับผิดชอบ

พื้นท่ี อยางนอย ศูนยละ 1 คน 

   3. 5) เจาหนาท่ีจากสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร  

โดยวัตถุประสงค ของการสัมมนา เพื่อ แลกเปล่ียนและระดมความคิดเห็นสําหรับเปนแนวทางใน การพัฒนา 

และขับเคล่ือน ศจช. พรอมแลกเปล่ียนความรู และเช่ือมโยงเครือขายการดําเนินงานดานการจัดการศัตรูพืช และ

เครือขายการเฝาระวังติดตามสถานการณการระบาดของศัตรูพืชในระดับภูมิภาค พรอมรายงานผล 

การจัดสัมมนาฯ ใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบเมื่อดําเนินการเสร็จส้ินแลว 

หมายเหตุ :  ในกรณีท่ี สสก. ใดมีจํานวนผูเขารวมสัมมนาจํานวนมาก สามารถแบงเปาหมาย และแบงจํานวนครั้งใน

การจัดสัมมนาฯ ไดตามความเหมาะสม  

   งบประมาณ : เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดสัมมนา เชน คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสาร

ประกอบการสัมมนา คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาวิทยากร และคาใชจายอ่ืน 

ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 
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   4) สนับสนุนวัสดุผลิตปจจัยควบคุมศัตรูพืช 

    4.1) ผลิตและสนับสนุนหัวเช้ือจุลินทรียบริสุทธิ์และพอแมพันธุศัตรูธรรมชาติ  ดําเนินการ

โดย กลุมสงเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย ดําเนินการผลิตและ

สนับสนุนหัวเช้ือ จุลินทรียบริสุทธิ์ และพอ-แมพันธุศัตรูธรรมชาติ ใหแกศูนยสงเสริมเทคโนโลยี การเกษตรดานอารักขา

พืช เพื่อนําไปผลิตขยายเพิ่มปริมาณการใชในพื้นท่ีการเกษตรตอไป 

     งบประมาณ : เพื่อเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจางแรงงาน คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืน 

ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

    4.2) สนับสนุนวัสดุผลิตหัวเช้ือขยาย  ดําเนินการโดย ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานอารักขาพืชผลิตหัวเช้ือจุลินทรียขยายและปจจัยสําหรับการควบคุมศัตรูพืชตาง ๆ ให  ศจช.  โดยสํานักงาน

เกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ สํารวจความตองการของ  ศจช. และประสานไปยังศูนยสงเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อจะไดผลิตและจัดสงไดตรงตามความตองการ และ

รายงานผล การผลิต การสนับสนุน การใช ใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ  ทางระบบสารสนเทศขอมูลเพื่อการ

อารักขาพืชและจัดการดินปุย https://report-ppsf.doae.go.th/ ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน 

     งบประมาณ : เพื่อเปนคาใชจายสําหรับจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ คาเบ้ียเล้ียง คาท่ี

พัก คาพาหนะ คาจางแรงงาน และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

    4.3) สนับสนุนวัสดุผลิตจุลินทรียพรอมใช  และศัตรูธรรมชาติให ศจช.  ดําเนินการโดย

สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ และปจจัยสําหรับใชใน

การผลิตจุลินทรีย และแมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชท่ีจําเปน สนับสนุนแก ศจช. และสํานักงานเกษตรจังหวัด/

อําเภอ รายงานผลการผลิตขยาย ใชชีวภัณฑใหกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยทราบ ทราบ ทางระบบ

สารสนเทศขอมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุย https://report-ppsf.doae.go.th/ ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน 

ท้ังนี้ การสนับสนุนวัสดุผลิตปจจัยควบคุมศัตรูพืชท้ังชนิดและปริมาณ ขอใหพิจารณาตามความตองการ  

ความเหมาะสมของ ศจช.โดยคํานึงถึงการใชประโยชนอยางคุมคาเปนหลักสําคัญ รวมถึงพิจารณาจํานวนวัสดุ

อุปกรณท่ีมีอยูเดิมแลวของแตละ ศจช. โดยไมจําเปนตองจัดซื้อ จัดหาในชนิด และปริมาณท่ีเทากันทุก ศจช. 

     งบประมาณ : เพื่อเปนคาใชจายสําหรับจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่น  ๆท่ี

เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

    4.4) สนับสนุนปจจัยควบคุมศัตรูพืชในพื้นท่ีท่ีพบการระบาดของศัตรูพืชแกศูนยจัดการ

ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และเกษตรกรท่ัวไป  ดําเนินการโดย ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช 

ดําเนินการผลิตหัวเช้ือจุลินทรียขยาย เช้ือจุลินทรียพรอมใช แมลงศัตรูธรรมชาติ สารสกัดธรรมชาติ และปจจัย

สําหรับการควบคุมศัตรูพืชตางๆ ใหแก ศจช. เกษตรกร และหรือกลุมเกษตรกร ท่ัวไปในพื้นท่ีท่ีพบการระบาด ของ

ศัตรูพืช พรอมลงพื้นท่ีใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาท่ี เกษตรกร และรายงานผลใหกองสงเสริมการอารักขาพืชและ

จัดการดินปุยทราบ 

     งบประมาณ  : เพื่อเปนคาใชจายสําหรับจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ คาพาหนะ  

คาเบ้ียเล้ียง คาท่ีพัก คาจางแรงงาน และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 
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   5) สนับสนุนการสํารวจและติดตามสถานการณศัตรูพืช  ดําเนินการโดย สํานักงานเกษตร

จังหวัด (กลุมอารักขาพืช) รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ คัดเลือกพื้นท่ีดําเนินการท่ีมีความเหมาะสมเปนแปลง

ตัวแทนในการสํารวจ และดําเนินการสํารวจติดตามสถานการณศัตรูพืช ดังนี้ 

    5.1) คัดเลือกพื้นท่ีดําเนินการแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช ตองมาจาก 2 สวน คือ  

     (1) แปลงติดตามสถานการณศัตรูพืชของ ศจช. โดย คัดเลือกจาก แปลงของสมาชิก 

ศจช.ท่ีเขารวมกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ  ศจช.ๆ ละ 1 แปลง  โดยเปนแปลงท่ี

ดําเนินการปลูกพืชหลักหรือพืชรองก็ได ข้ึนอยูกับสถานการณการเพาะปลูกขณะนั้น  

     (2) แปลงสํารวจติดตามสถานการณศัตรูพืชในพื้นท่ีเส่ียง โดยคัดเลือกจากแปลงปลูกพืช

เศรษฐกิจท่ีสําคัญ ตามเปาหมายท่ีกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยกําหนด (ตาม QR code ทาย

กิจกรรม ) ซึ่งตอง เปนแปลงท่ีไมซ้ํากับแปลงติดตามฯ ของ ศจช.  โดย ให แปลงสํารวจ อยู กระจาย 

อยางสม่ําเสมอในพื้นท่ี และหากจังหวัดมีความประสงค จะเปล่ียนชนิดพืช ใหแจง กองสงเสริมการอารักขาพืชและ

จัดการดินปุยทราบ โดยขอใหคัดเลือกพื้นท่ีท่ีจะทําแปลงสํารวจใหมจากคุณสมบัติตอไปนี้ 

• เปน พื้นท่ีท่ีมีประวัติการระบาดของศัตรูพืช โดยพิจารณาพื้นท่ีท่ีเคยเกิด 

การระบาดของศัตรูพืชในฤดูกาลท่ีผานมา  

• เปนพื้นท่ีเส่ียงตอการระบาดของศัตรูพืช เชน พื้นท่ีใชพันธุออนแอ พื้นท่ีใช

สารเคมีอยางตอเนื่อง  

• เปนพื้นท่ีไมเคยเกิดการระบาดของศัตรูพืช 

    5.2) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรวมกับสมาชิก ศจช.และเกษตรกร กําหนดขนาดพื้นท่ี สํารวจ

และดําเนินการสํารวจสถานการณศัตรูพืชทุกสัปดาห ตามวิธีท่ีระบุในคูมือการสํารวจแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช 

กลุมขาว พืชไร พืชผัก ไมดอกไมประดับ และคูมือการสํารวจแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช กลุมไมผล ไมยืนตน  

(สามารถดาวนโหลดไฟลคูมือ ท้ัง 2 เลม ไดทางเว็ บไซตกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย หรือ QR 

code ทายกิจกรรม) 

    5.3) เมื่อทําการสํารวจเสร็จส้ินในแตละสัปดาห ตอง นําขอมูลท่ีสํารวจไดมาวิเคราะห

สถานการณการระบาดเพื่อแจงเตือนภัยในพื้นท่ี พรอมรายงานขอมูลออนไลนผานระบบสารสนเทศขอมูล  

เพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุย (https://report-ppsf.doae.go.th) ในระบบติดตามสถานการณศัตรูพืชราย

แปลง ต้ังแตเริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 

     งบประมาณ : เพื่อเปนคาใชจายสําหรับอุปกรณการสํารวจ เชน สวิงโฉบ กระดาษ

และดินสอ/ปากกา วัสดุสําหรับทํากับดักลอแมลง หรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน 
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จํานวนแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช 

ในพื้นที่เสี่ยง ป 66 
คูมือการสํารวจแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช 

กลุมขาว พืชไร พืชผัก ไมดอกไมประดับ 

คูมือการสํารวจแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช 

กลุมไมผล ไมยืนตน 
 

   6) พัฒนาศักยภาพการผลิตขยายชีวภัณฑแก ศจช. ตนแบบเพื่อยกระดับเปนศูนยบริการ

ชีวภัณฑชุมชน  มีวัตถุประสงค เพื่อ พัฒนา  ศจช . ท่ีมีการผลิตและ ใหบริการ ชีวภัณฑภายในชุมชน 

ใหพรอมสําหรับ เปนศูนยบริการชีวภัณฑท่ีมีคุณภาพของชุมชน  โดยยกระดับมาตรฐานการผลิตชีวภัณฑ 

ของ ศจช. และควบคุมคุณภาพชีวภัณฑท่ี ศจช. ผลิต รวมถึงสงเสริมให ศจช. มีการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดการ

พึ่งพางบประมาณ จากภาครัฐ มีเปาหมายดําเนินการนํารองใน ศจช. ท่ีมีการผลิตและใหบริการชีวภัณฑภายในชุมชน 

จํานวน 18 ศจช. ดําเนินการดังนี้ 

     6. 1) ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช รวมกับ สํานักงานสงเสริม  

และพัฒนาการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอพิจารณาคัดเลือก ศจช . ในพื้นท่ีจังหวัด

ภายใตความรับผิดชอบของ ศทอ. จํานวน 2 ศูนย (ไมซ้ํากับป 65) ท่ีมีการผลิตและใหบริการ ชีวภัณฑภายในชุมชน  

และมีศักยภาพในการเขารวมกิจกรรม (ไมควรเปน ศจช. เปาหมายภายใตกิจกรรมพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

(ศจช.) ตนแบบ ดานการจัดการศัตรูพืชโดยการมีสวนรวมของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร หากไมมี 

ใหอยูในดุลยพินิจของ ศทอ. สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ)   

     6.2) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แกเกษตรกรแกน

นําสมาชิก ศจช.  ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมตามสถานการณของแตละพื้นท่ี เพื่อพัฒนา ศจช.  ใหพรอมสําหรับเปน

ศูนยบริการชีวภัณฑท่ีมีคุณภาพของชุมชน  โดยหัวขอการสัมม นาควรประกอบดวย ความรูเรื่องการผลิต 

และการใชชีวภัณฑ มาตรฐานชีวภัณฑ พระราชบัญญัติ หรือกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับชีวภัณฑควบคุม

ศัตรูพืช รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการกลุม และประเด็นอื่น  ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยเนน การศึกษาดูงาน 

ดานการผลิตขยายชีวภัณฑ  ณ ศทอ . หรือสถานท่ีอื่น  ๆ ตามความ เหมาะสม เพื่อใหเกษตรกรไดเรียนรูจากการ

ปฏิบัติจริง เปาหมายผูเขารวมสัมมนา ประกอบดวย  

     ( 1) เกษตรกรแกนนําสมาชิก ศจช. ๆ ละ ไมนอยกวา 8 คน  

     (2) เจาหนาท่ี ศทอ.   

     ( 3) เจาหนาท่ีอารักขาพืช ระดับจังหวัด  

     ( 4) เจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอผูรับผิดชอบ ศจช. (ศูนยเปาหมาย) 

     (5 ) ผูจัดงานสัมมนา   

หมายเหตุ :  1. เปาหมาย ศจช. ภายใตความรับผิดชอบของ สสก.1 2 และ 3  สสก.ละ 2 ศูนย  (รวมเปาหมาย

ผูเขารวมสัมมนา สสก.ละ อยางนอย 28 คน) 
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       2. เปาหมาย ศจช. ภายใตความรับผิดชอบของ สสก.4 5 และ 6  สสก.ละ 4 ศูนย  (รวมเปาหมาย

ผูเขารวมสัมมนา สสก.ละ อยางนอย 56 คน) 

       3. ในกรณีท่ี สสก. ใดมีจํานวนผูเขารวมสัมมนาจํานวนมาก สามารถแบงเปาหมาย และแบงจํานวน

ครั้งในการจัดสัมมนาไดตามความเหมาะสม  

     งบประมาณ  : เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดสัมมนา เชน คาวัสดุอุปกรณ  

คาเอกสารประกอบการสัมมนา คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาเบ้ียเล้ียง คาท่ีพัก คาพาหนะ  

คาวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

   7) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)  และแปลงใหญ 

ระดับจังหวัด  ดําเนินการโดย สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการขับเคล่ือน ศจช.  

และคณะกรรมการขับเคล่ือนแปลงใหญ จํานวน 1 ครั้ง อยางนอย 20 คน ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมตามสถานการณ เพื่อ

ขับเคล่ือนการดําเนินงานเครือขายระหวาง ศจช. และแปลงใหญ เชน การเช่ือมโยงเครือขายดานการผลิต และดาน

การตลาด เปนตน นําสูการบูรณาการการขับเคล่ือนการเกษตรรวมกันอยางเปนรูปธรรม  

    งบประมาณ  : เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดประชุม เชน คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสาร

ประกอบการประชุม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ  

ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

   8) ประกวดศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเดน ประกอบดวย 

    8.1) ประชุมคณะกรรมการประกวด ศจช. ระดับประเทศ ดําเนินการโดยกองสงเสริมการ

อารักขาพืชและจัดการดินปุย จัดประชุมคณะกรรมการการประกวด ศจช. ระดับประเทศ เพื่อกําหนดรูปแบบ 

กฎเกณฑการประกวด และพิจารณาผลการประกวด ใหเปนไปอยางถูกตองเรียบรอย 

    8.2) ประกวด ศจช. ดีเดนระดับจังหวัด ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด  

ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือก  ศจช.ดีเดนระดับจังหวัด และดําเนินการคัดเลือก ศจช. ท่ีมีผลสําเร็จ ใน

การดําเนินงานจังหวัดละ 1 ศูนย โดยใชหลักเกณฑการคัดเลือก ศจช. ดีเดน ตามท่ีกองสงเสริมการอารักขาพืช และ

จัดการดินปุยกําหนดไวในการประกอบการพิจารณา พรอมรายงานผลใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

และกรมสงเสริมการเกษตรทราบ เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินแลว 

    8.3) ประกวด ศจช. ดีเดนระดับเขต ดําเนินการโดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนา  

การเกษตร แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือก ศจช. ดีเดน ระดับเขต และดําเนินการคัดเลือก ศจช.ท่ีมีผลสําเร็จ  

ในการดําเนินงาน สสก.ละ 1 ศูนย  โดยใชหลักเกณฑการคัดเลือก ศจช. ดีเดน ตามท่ีกองสงเสริมการอารักขาพืช

และจัดการดินปุยกําหนดไวในการประกอบการพิจารณา พรอมรายงานผลใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ ดังนี้ 

     ( 1) ถอดบทเรียน ศจช. ดีเดน ระดับเขต ประจําป 256 6 จํานวน 1 เลม โดยแสดงให

เห็นถึงผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม และปจจัยท่ีกอใหเกิดผลสําเร็จ เพื่อเปนเอกสารประกอบการประกวด ศจช. 

ระดับประเทศ และเพื่อเผยแพรความสําเร็จของ ศจช. ตนแบบ ใหแกศูนยอื่น ๆ เปนแนวทางการพัฒนาตอไป 

     (2) จัดทําส่ือวีดิทัศน ศจช. ดีเดน ระดับเขต ประจําป 256 6 จํานวน 1 วีดิทัศน ความ

ยาว 3 – 5 นาที เพื่อใชเปนส่ือประกอบสําหรับการประกวด ศจช. ระดับประเทศ และเปนการเผยแพร และ 
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ประชาสัมพันธผลสําเร็จของการดําเนินงานของ ศจช. ตอสาธารณชน และเพื่อเปนการแนะนําศูนยตนแบบใหแก

ศูนยอ่ืน ๆ เปนแนวทางการพัฒนาตอไป 

    8. 3) ประกวด ศจช. ดีเดนระดับประเทศ ดําเนินการโดยกองสงเสริมการอารักขาพืช  

และจัดการดินปุย แตงต้ังคณะกรรมการประกวด ศจช. ระดับประเทศ และดําเนินการพิจารณาคัดเลือก ศจช.

ดีเดน ระดับเขต จากทุกเขต เพื่อใหได ศจช.ดีเดน ระดับประเทศ  

    งบประมาณ : เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการประกวด เชน คาใชจายสําหรับ  

การประชุม คาใชจายสําหรับเดินทาง ไปราชการ คาวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับจัดทํารายงาน  

คาใชจายในการจัดสถานท่ี คาใชจายในการจัดทําวีดิทัศน คาเอกสาร คาจัดทําโลรางวัล คาเงินรางวัล  

คาใบประกาศเกียรติคุณ และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

   9) ประเมินผลและขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)  ดําเนินการ

โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ติดตามและประเมินผลการขับเคล่ือนการดําเนินงานศูนยจัดการ

ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และการใหบริการของ  ศจช. และใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน เกษตรกร 

และชุมชน 

    งบประมาณ : เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการเดินทางไปราชการ คาวัสดุสํานักงาน  

และวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับจัดทํารายงาน และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม   

   10) สัมมนาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน  ดําเนินการ  

โดยกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย จัดสัมมนาเจาหนาท่ีอารักขาพืช ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม  

ตามสถานการณ เพื่อพัฒนาและขับเคล่ือนงาน ศจช . รวมถึงเพิ่มพูนความรูและทักษะดานการอารักขาพืชแก

เจาหนาท่ี  

หมายเหตุ : * กรณีสถานการณการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไมสามารถจัดกิจกรรมท่ีรวมกลุมได 

สามารถพิจารณาปรับกิจกรรมโดยแบงการจัด กิจกรรม เปนรุน  ๆ จนครบจํานวนเปาหมาย ปรับกิจกรรม  

เปนรูปแบบออนไลน การใชส่ือวีดิทัศน การจัดนิทรรศ การ  หรือ การจัดกิจกรรม โดยกระบวนการตางๆ  

ท่ีเหมาะสมท้ังนี้  หาก ไดดําเนินกิจกรรม และบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมแลว สามารถปรับการใชจาย

งบประมาณท่ีเหลือจากการดําเนินงานไปใชในกิจกรรมอื่นภายใตโครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตสินคาเกษตร ตามความเหมาะสมของแตละพื้นท่ี  

 * แนวทางการดําเนินงานรายกิจกรรม และรูปแบบการรายงานผล กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการ

ดินปุย จะแจงใหทราบตอไป 
 

  1.2 พัฒนาศักยภาพการใหบริการคลินิกพืชสนับสนุนการดําเนินงานศูนยเครือขาย ประกอบดวย 3 

กิจกรรม ดังนี้ 

   1) บริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีอารักขาพืชใหเปนหมอพืชระดับพื้นท่ี  

ดําเนินการโดย ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ดานอารักขาพืชทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการพัฒนาเจาหนาท่ี

อารักขาพืชในภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานในฐานะหมอพืชและใหบริการคลินิกพืชในระดับพื้นท่ีได  
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โดยวางแผนและดําเนินการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีดวยรูปแบบตาง ๆ ตามท่ีศูนยพิจารณาแลว

วาสามารถดําเนินการได และมีประสิทธิภาพตอการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี เชน ถายทอดความรูแบบเผชิญหนา 

ถายทอดความรูแบบออนไลน จั ดทําสถานีใหความรู จัดทําส่ือความรูชนิ ดตางๆ ท้ังแบบ hardcopy และ online 

หรือรูปแบบอ่ืนท่ีสามารถทําได โดยเนื้อหาความรูท่ีเจาหนาท่ีระดับพื้นท่ีตองไดรับขอใหเกี่ยวกับการวินิจฉัยศัตรูพืช

และอาการผิดปกติของพืชดวยวิธีการวินิจฉัยท่ีเจาหนาท่ีระดับพื้นท่ีจะทําได ศัตรูพืชสําคัญท่ีเจาหนาท่ีตองรูของแต

ละพื้นท่ี การจัดการศัตรูพืชท่ีอยูบนพื้นฐานสําคัญ 5 ประการ คือ การมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 

เกษตรกรสามารถปฏิบัติได คุมคา กับการลงทุน และมีความปลอดภัยตอตัวเกษตรกร สภาพแวดลอมและผูบริโภค 

ท้ังนี้ขอใหรายงานแผนการดําเนินงานภายในวันท่ี 30 เมษายน  2566 และรายงานผลสําเร็จของการดําเนินงาน

ภายในวันท่ี 10 กันยายน 2566 ทาง e - mail : pestdiag.doae@gmail.com 

   2) สรางเครือขายและพัฒนาหมอพืชระดับชุมชน ดําเนินการโดย 

    2.1) กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยคัดเลือกพื้นท่ีพื้นดําเนินการ  

ท่ีจะสรางหมอพืชระดับชุมชน และแจงใหจังหวัดทราบ เพื่อรวมจัดทําหลักสูตรการอบรมรวมกัน 

    2.2) สํานักงานเกษตรจังหวัดเปาหมายจัดการอบรมสรางเครือขายการดําเนินงานคลินิก

พืชและพัฒนาเกษตรกรเพื่อเปนหมอพืชระดับชุมชน วิทยากรอบรมคือ เจาหนาท่ีของสํานักงานเกษตรจังหวัด 

สํานักงานเกษตรอําเภอ ท่ีผานการอบรมหลักสูตรหมอพืชและการดําเนินงานคลินิกพืช ศูนยสงเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช และกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ

ใหรายงานผลการดําเนินงานใหกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยทราบกอนส้ินสุดปงบประมาณ 2566 

ทาง e – mail : pestdiag.doae@gmail.com  

   3) ขับเคลื่อนการดําเนินงานและการใหบริการคลินิกพืชระดับพื้นท่ี ดําเนินการดังนี้ 

     3.1) ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ดานอารักขาพื ชขับเคล่ือนการใหบริการคลินิกพืช

ระดับภูมิภาค ดําเนินการโดย 

     (1) เปดใหบริการคลินิก พืชตามแนวทางการใหบริการคลินิกพืชของกรมสงเสริม

การเกษตร (ตาม QR code ทายกิจกรรม) และ รายงานการใหบริการทางระบบสารสนเทศขอมูล 

เพื่อการอารักขาพืชและจัดการ ดินปุย  (https://report-ppsf.doae.go.th) ในระบบคลินิกพืช ทุกครั้ง  

ท่ีใหบริการ 

     (2) หลังจากใหบริการแลว ขอใหผูเขารับบริการตอบแบบประเมินการใหบริการของ

คลินิกพืช (ตาม QR code ทายกิจกรรม) ทุกครั้ง และรายงานใหกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย

ทราบทุกเดือน (รูปแบบการรายงานจะแจงใหทราบอีกครั้ง 

     (3) ตรวจสอบผลการวินิจฉัยของคลินิกระดับจังหวัดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  

ทางระบบสารสนเทศขอมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการ ดินปุย  (https://report-ppsf.doae.go.th)  

ในระบบคลินิกพืช  

     3.2) สํานักงานเกษตรจังหวัดขับเคล่ือนการ ใหบริการ คลินิกพืช ระดับจังหวัด  

ใหครอบคลุมท้ังดานการพัฒนาเจาหนาท่ีระดับอําเภอและดานการใหบริการในพื้นท่ี โดย 
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      ( 1) ดานการพัฒนาเจาหนาท่ี โดยจัดทําแนวทางและดําเนินการพัฒนาเจาหนาท่ีใหมี

ความรูเกี่ยวกับการวินิจฉัยอาการผิดปกติท่ีพบเปนประจําในพื้นท่ี รวมถึงศัตรูพืชสําคัญและการจัดการ ท้ังนี้ ขอให

บูรณาการกับงบพัฒนาจังหวัดหรืองบประมาณท่ีไดรับจากกิจกรรมอื่นท่ีมีเปาหมายเพื่อการพัฒนา ศักยภาพ

เจาหนาท่ี โดยจังหวัดสามารถพิจารณารูปแบบการพัฒนาตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณ เชน อบรม

เชิงปฏิบัติการ  (workshop) หรือการอบรมแบบออนไลน หรือ ใหเจาหนาท่ีฝก ปฏิบัติการวินิจฉัยอยางนอยปละ 1 

ครั้ง โดยเชิญวิทยากรจากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ดานอารักขาพืช รวมถึงการ จัดทําคลิปความรูเผยแพร

ทางออนไลน จัดทําส่ือความรูชวยสนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ี เปนตน 

      ( 2) ดานการใหบริการในพื้นท่ี โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตร

อําเภอ เปดใหบริการค ลินิกพืชระดับ จังหวัดและคลินิกพืชระดับอําเภอ ตามแนวทางการใหบริการคลินิกพืช  

ท่ีแจงไว (ตาม QR code ทายกิจกรรม) และรายงานการใหบริการให รายงานทางระบบสารสนเทศขอมูลเพื่อการ

อารักชาพืชและจัดการดินปุย (https://report-ppsf.doae.go.th) ในระบบคลินิกพืช ทุกครั้ง โดยขอให สํานักงาน

เกษตรตองตรวจสอบผลการวินิจฉัยของสํานักงานเกษตรอําเภอผานระบบรายงานดวยเชนกัน (รายงานผลการ

วินิจฉัยของสํานักงานเกษตรจังหวัด ทาง ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด านอารักขาพื ช 

จะเปนผูตรวจสอบความถูกตองเปนลําดับตอไป) 

     (3) หลังจากใหบริการแลว ขอใหผูเขารับบริการตอบแบบประเมินการใหบริการของ

คลินิกพืช (ตาม QR code ทายกิจกรรม) ทุกครั้ง และรายงานใหกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย

ทราบทุกเดือน (รูปแบบการรายงานจะแจงใหทราบอีกครั้ง 

      งบประมาณ : เพื่อเปนคาใชจายสําหรับจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา การจัดซื้อจัดจางท่ี

เกี่ยวของกับกิจกรรม คาใชจายในการเ ดินทางไปราชการ/ติ ดตามงาน และอื่นๆ ท่ีหนวยงานพิจารณาแลววา

เหมาะสมและเปนไปตามวัตถุประสงคของกิจกรรม 

หมายเหตุ : หากจังหวัดมีความประสงคขอรับแบบบันทึกการวินิจฉัยอาการผิ ดปกติของพืช ติ ดตอสอบถามไ ด 

ท่ีกลุมสงเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช โทร 0 2561 4663 หรือ e - mail : pestdiag.doae@gmail.com 

  
แนวทางการดําเนินงานคลินิกพืช แบบประเมินการใหบริการคลินิกพืช 

 

  1.3 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาศูนยเครือขาย 

   ดําเนินการโดย กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยติดตาม ประเมินศักยภาพ 

การพัฒนาศูนยเครือขายและติดตามการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาศูนยเครือขาย ทุกกิจกรรม ดวยรูปแบบ  

ท่ีเหมาะสมตามสถานการณ ไดแก การออกติดตามในพื้นท่ี การติดตามผานการประชุมราชการแบบ onsite และ 

online เปนตน  

  

mailto:pestdiag.doae@gmail.com
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565 ป 2566 

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. พัฒนาศูนยเครือขาย ศจช.             

 1.1  พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและการ

ใหบริการของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

            

  1 ) การดําเนินกิจกรรมกระบวนการโรงเรียน

เกษตรกร   
            

      1.1) พัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เล้ียง

ขับเคล่ือนงานศจช.ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

            

      1.2) พัฒนา ศจช. ตนแบบดานการจัดการ

ศัตรูพืชโดยการมีสวนรวมของชุมชนตามกระบวนการ

โรงเรียนเกษตรกร 

            

   1.3) จัดทําแปลงเรียนรูโรงเรียนเกษตรกร             

  2) จัดกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร เพื่อ

พัฒนา และยกระดับคุณภาพ ศจช. 

            

  3) สัมมนาเครือขาย ศจช. ระดับเขต ใหแก

เกษตรกรแกนนํา  

            

  4)  สนับสนุนวัสดุผลิตปจจัยควบคุมศัตรูพืช             

   4.1) ผลิตและสนับสนุนหัวเช้ือจุลินทรีย

บริสุทธิ์และพอแมพันธุศัตรูธรรมชาติ 

            

      4.2) สนับสนุนวัสดุผลิตหัวเช้ือขยาย             

      4.3) สนับสนุนวัสดุผลิตจุลินทรียพรอมใช 

และ 

ศัตรูธรรมชาติให ศจช. 
            

      4.4) สนับสนุนปจจัยควบคุมศัตรูพืชในพื้นท่ีท่ี

พบการระบาดของศัตรูพืชแก ศจช. และเกษตรกรท่ัวไป 
            

  5) สนับสนุนการสํารวจและติดตามสถานการณ

ศัตรูพืช 
            



กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565 ป 2566 

ต.
ค.

  

พ
.ย

.  

ธ.
ค.

  

ม.
ค.

  

ก.
พ

.  

มี.
ค.

  

เม
.ย

.  

พ
.ค

.  

มิ.
ย.

  

ก.
ค.

  

ส.
ค.

  

ก.
ย.

  

  6) พัฒนาศักยภาพการผลิตขยายชีวภัณฑแก 

ศจช. ตนแบบ เพื่อยกระดับเปนศูนยบริการชีวภัณฑ

ชุมชน 

            

  7) ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน ศูนยจัดการ

ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และแปลงใหญ ระดับจังหวัด 
            

  8) ประกวด ศจช. ดีเดน             

   8.1) ประชุมคณะกรรมการประกวด ศจช. 

ระดับประเทศ 

            

     8.2) ประกวด ศจช. ดีเดนระดับจังหวัด             

       8.3) ประกวด ศจช. ดีเดนระดับเขต              

       8.4 ) ประกวด ศจช. ดีเดนระดับประเทศ              

  9) ประเมินผลและขับเคล่ือนการดําเนินงาน 

ศจช. 

            

  1 0) สัมมนาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ศจช.              

 1.2 พัฒนาศักยภาพการใหบริการคลินิกพืช

สนับสนุนการดําเนินงานศูนยเครือขาย 
            

  1) บริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี

อารักขาพืชใหเปนหมอพืชระดับพื้นท่ี 
            

  2)  สรางเครือขายและพัฒนาหมอพืชระดับ

ชุมชน 
            

  3) ขับเคล่ือนการดําเนินงานและการใหบริการ

คลินิกพืชระดับพื้นท่ี 
            

 1.3 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ

ดําเนินงานการพัฒนาศูนยเครือขาย 
            

หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใหบริการคลินิกพืชสนับสนุนการดําเนินงานศูนยเครือขาย (ขอ 1.2) ในสวนของ เสนประ 

สามารถดําเนินการกอนท่ีงบประมาณจะลงพ้ืนท่ีไดโดยดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตรท่ีมีอยู  
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8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

 8.1 ผลผลิต (Output)  

         1) ศูนยเครือขาย ศจช. ไดรับการพัฒนา  

 8.2 ผลลัพธ (Outcome)  

         1) เกษตรกรไมนอยกวารอยละ 75 ท่ีไดรับการถายทอดความรูจาก ศจช. สามารถนําความรูไปปฏิบัติได  

         2) เกษตรกรท่ีไดรับความรูจาก ศจช. มีรายไดเพิ่มข้ึน 

8.3 ตัวช้ีวัด (ตรงกับเอกสารงบประมาณรายจายประจําป 2566 ขาวคาดแดง) 

    เชิงปริมาณ  

    1) ศจช. เครือขาย ไดรับการพัฒนา 

    2) เกษตรกรผูนํา ไดรับการพัฒนา  

    เชิงคุณภาพ    

  รอยละ 70 ของ ศจช. และศูนยเครือขาย มีความพรอมในการใหบริการและเปนจุด

เรียนรูใหกับเกษตรกร  

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 ศจช. สามารถเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน และเปนกลไกในการบูรณาการการทํางานของ

หนวยงานตางๆ ในการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นท่ีได  

 

10. การประเมินผลโครงการ (ตองระบุ ตัวช้ีวัดและวิธีการประเมินผลใหชัดเจนวาจะมีการติดตาม ประเมินผลได

อยางไร เมื่อใด) 

ติดตามประเมินผล ซึ่งประกอบดวยขอมูล ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานของ ศจช.หลัก และศจช.เครือขาย  

3. ขอมูลการอบรมเกษตรกรผูนํา 

4. ขอมูลการใหบริการดานการเกษตร ของ ศจช. 

 

11. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

11.1 กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 

1) นางปาลลิน พวงมี 

ตําแหนง ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 

โทรศัพท 02 940 6033 

2) นายเดนพงษ เวียงศรีพนาวัลย 

ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร 

โทรศัพท 02 579 9524 

 E-mail: doaeresearch20@gmail.com  
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11.2 กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย  

1) นางสาวจุฬาภรณ  นกสกุล 

ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช 

โทร. / โทรสาร : 02 955 1512 

E-mail: pestdiag.doae@gmail.com 

2) นางสาวปวีณา  คนยงค 

 ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

โทรศัพท 0 2940 6181 

E-mail: smartfar59@gmail.com 

3)  นางสาวกรกัญญา  อักษรเนียม 

ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

โทรศัพท 0 2955 1515 

E-mail: soil_fer57@hotmail.com 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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คูมือศูนยจัดการดินปุยชุมชน ประจําปงบประมาณ 2566 

 

1. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ประกอบดวย 3 กิจกรรม 

ดังนี ้

   1) ขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ประกอบดวย 

    1.1) ขับเคล่ือนการดําเนินงาน ศดปช. และจัดเวทีถอดบทเรียน ศดปช. ระดับจังหวัดและ

ระดับอําเภอดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ จัดเวทีใหสมาชิก ศดปช. ไดรวม

แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณความสําเร็จในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน ศดปช. การเปนตนแบบและขยายผลการใช

ปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต การใชปุยแบบผสมผสาน การใชปุยอยางมีประสิทธิภาพ  

ตามหลักการ 4 ถูก รวมถึงการวิเคราะหปญหา อุปสรรค เพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนา ศดปช. ใหเปนตนแบบการ

ใชปุยอยางมีประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต และเปนผูใหบริการแหลงเรียนรูและปจจัยการผลิต  

ใหสมาชิกและชุมชน 

     งบประมาณ :เพื่อใชเปนคาใชจายสําหรับการจัดเวที เชน คาอาหาร คาอาหารวาง

และเครื่องด่ืม คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

    

   2) ประกวดศูนยจัดการดินปุยชุมชน ดําเนินการดังนี้ 

   2.2) ประกวด ศดปช. ดีเดนระดับจังหวัด ดําเนินการโดย สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับ

สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกศูนยจัดการดินปุยชุมชน ท่ีมีผลสําเร็จ 

ในการดําเนินงานดีเดน ป 2566 จังหวัดละ 1 ศูนยโดยใชหลักเกณฑการประกวด ศดปช. ดีเดนตามท่ีกองสงเสริม

การอารักขาพืชและจัดการดินปุยกําหนดในการประกอบการพิจารณา และการลงพื้นท่ีเพื่อประเมินผลสําเร็จ พรอม

ท้ังถอดองคความรูปจจัยท่ีสงผลใหประสบความสําเร็จและจัดทําส่ือวีดิทัศนความยาว 3-5 นาที เพื่อแสดงใหเห็น

ผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมและปจจัยท่ีกอใหเกิดผลสําเร็จท่ีเขาใจไดงาย สงสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร กรม

สงเสริมการเกษตรและเผยแพรสูสาธารณชน เพื่อประชาสัมพันธแนะนําศูนยจัดการดินปุยชุมชนตนแบบและใหศูนย

จัดการดินปุยชุมชนอื่น ๆ ใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองตอไป  

    งบประมาณ : เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการประกวด เชน คาใชจายสําหรับ 

การประชุม คาใชจายสําหรับเดินทางไปราชการ คาวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับจัดทํารายงาน  

คาใชจายในการจัดสถานท่ี คาใชจายในการจัดทําและเผยแพรส่ือวีดีทัศน  คาเอกสาร คาจัดทําโลรางวัล  

คาเงินรางวัล คาใบประกาศเกียรติคุณ และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม  

   3) ประเมินผลและขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศดปช. ระดับเขต ดําเนินการ 

โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ดําเนินการติดตามและประเมินผลการขับเคล่ือนการดําเนินงาน ศดปช. 

คําปรึกษาและคําแนะนําการขับเคล่ือนการดําเนินงานของ ศดปช. และกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ รวมท้ังถอดองค 
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ความรู ศดปช. ท่ีประสบความสําเร็จ เพื่อเผยแพรขยายผล เกิดประโยชนตอเกษตรกรและชุมชนอยางยั่งยืน และ

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จรายงานสรุปผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 
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    งบประมาณ:เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการติดตามประเมินผล ศดปช. เชน คาเบ้ียเล้ียงคาท่ี

พัก คาพาหนะ คาจัดทํารายงาน และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม  
 

2. พัฒนาศูนยเครือขายและถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการดินและปุยประกอบดวย  

2 กิจกรรม ดังนี้ 

   1) พัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ประกอบดวย 

    1.1) สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ ศดปช. เครือขาย ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร

จังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ คัดเลือก ศดปช. เครือขาย หรือ ศดปช. ท่ีต้ังข้ึนใหม เพื่อสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณท่ีจําเปนในการดําเนินกิจกรรมตามบทบาทภารกิจของ ศดปช. เชน ชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบ

รวดเร็ว ชุดน้ํายาเติม ปจจัยการผลิต เชน พันธุพืช แมปุย วัสดุปรับปรุงดิน เมล็ดพันธุพืชปุยสด ปุยอินทรีย ปุย

ชีวภาพ เปนตน รวมถึงการจัดพิมพแผนท่ีชุดดินระดับตําบล ส่ือองคความรู แผนพับประชาสัมพันธ ศดปช.การ

อบรมใหความรูดานการจัดการดินและปุยเพื่อการลดตนทุนการผลิตแกสมาชิก เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปอยาง

ตอเนื่อง ในการเปนแหลงเรียนรูดานดินและปุย การใหบริการตรวจวิเคราะหดิน 

ใหคําแนะนําการจัดการดิน ชุดดินและการใชปุยตามคาวิเคราะหดินหรือปุยส่ังตัด รวมกับการใชปุยอินทรีย และปุย

ชีวภาพในพืชท่ีสามารถใชได แกสมาชิกศดปช. และเกษตรกรอื่นในชุมชน     

     งบประมาณ : เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณและปจจัยการ

ผลิตท่ีจําเปน การจัดอบรม/ประชุม และรวมถึงคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

    1.2) พัฒนาความรูการบริหารธุรกิจดินปุยชุมชนแก ศดปช. ดําเนินการโดยสํานักงานก

เกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการคัดเลือก ศดปช. ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสูการดําเนิน

กิจกรรมเชิงธุรกิจ จังหวัดละ 1 ศูนย เพื่อจัดอบรม ถายทอดความรูเกี่ยวกับการจัดการดินและปุย และการบริหาร

จัดการเชิงธุรกิจ เพื่อนําไปสูการทําธุรกิจบริการดินปุย โดยมีประเด็นเกี่ยวของกับการจัดการดินและปุย  

แนวทางการดําเนินธุรกิจของ ศดปช. เชน ศดปช. มีสินคา/ใหบริการอะไร ขายอยางไร ขายท่ีไหน ใครเปนลูกคา มี

ตนทุน - รายไดอยางไร วางแผนการใหบริการตรวจวิเคราะหดิน การวางแผนรวบรวมความตองการและจัดหาปุย

บริการใหแก สมาชิก ศดปช. สมาชิกแปลงใหญ และเกษตรกรท่ัวไป เปนตน 

     งบประมาณ: เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินกิจกรรม เชน คาใชจายสําหรับการ

จัดอบรม / ประชุม คาวัสดุการเกษตร และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

   2) ถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการดินและปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต ดําเนินการดังนี้ 

    2.1) จัดกระบวนการเรียนรูดานการจัดการดินและปุยแกสมาชิก ศดปช. 882 ศูนย 

ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรอําเภอรวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือก ศดปช. อําเภอละ 1 ศูนย  
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จัดกระบวนการเรียนรูดานการจัดการดินและปุยแกสมาชิกเพื่อถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการดินและปุยเพื่อ

ลดตนทุนการผลิต  

     งบประมาณ: เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินกิจกรรม เชน คาใชจายสําหรับการ

จัดอบรม / ประชุม คาวัสดุการเกษตร และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

    2.2) จัดทําแปลงเรียนรูดานการจัดการดินและปุย 882 แปลง ดําเนินการโดย 

     (1) สํานักงานเกษตรอําเภอคัดเลือกเกษตรกรสมาชิกของ ศดปช. ท่ีสามารถเปนวิทยากร

ถายทอดความรูไปสูเกษตรกรในชุมชน เพื่อจัดทําแปลงเรียนรูการจัดการดินและการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต 

หรือแปลงเรียนรูการจัดการดินและปุยตามความตองการของสมาชิก/ประเด็นรวมจากการทํา Smart A4 จํานวน 

1 แปลง ขนาดพื้นท่ีตามความเหมาะสม และใชเปนจุดถายทอดความรูและขยายผลในประเด็นดังกลาว เชน การใช

ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินหรือปุยส่ังตัด การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินหรือปุยส่ังตัดรวมกับการใชปุยชีวภาพ 

(ในพืชท่ีสามารถดําเนินการได) การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับการใช 

ปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก/ปุยหมักเติมอากาศ ปุยพืชสด หรือการไถกลบตอซังพืชหลัก เพื่อปรับปรุงบํารุง

ดินและปรับปรุงโครงสรางของดินและ/หรือปุยชีวภาพ การใชปุยแบบผสมผสาน (ปุยเคมี ปุยอินทรีย และปุย

ชีวภาพ)โดยตองมีการเปรียบเทียบกับแปลงท่ีเกษตรกรใชปุยตามวิธีการของเกษตรกร เพื่อใหเห็น 

ความแตกตางของตนทุนการผลิตและผลผลิต รวมถึงความแตกตางในดานอื่น ๆ เชน การเจริญเติบโต ความแข็งแรง 

ความทนทานตอโรคและแมลงของตนพืช ตนทุนการใชสารเคมี โดยท้ัง 2 แปลง ตองมีการปฏิบัติแบบเดียวกัน 

ยกเวนเฉพาะเรื่องการใชปุยท่ีแตกตางกัน (สูตรปุยและจํานวนครั้งในการใสใหเปนไปตามคําแนะนํา) 

โดยเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา 

     (2) เจาหนาท่ีของสํานักงานเกษตรอําเภอรวมกับเกษตรกรเจาของแปลงเรียนรูจัดเก็บ

ขอมูลตามแบบเก็บขอมูลแปลงเรียนรู 

     (3)  สํานักงานเกษตรจังหวัด หรือสํานักงานเกษตรอําเภอจัดทําปายแปลงเรียนรูเพื่อ

แสดงรายละเอียดของการจัดทําแปลงเพื่อเปนการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใหกับเกษตรกรสมาชิก ศดปช. 

และเกษตรกรในชุมชนไดทราบ ขอใหใชขอความแบบเดียวกันตามตัวอยางปายแปลงเรียนรูดานลางนี้ เพื่อ

ประโยชนในการขยายผลใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

     งบประมาณ: เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดทําแปลง เชน คาวัสดุทางการเกษตร

คาจางเหมาจัดทําแปลงและเก็บขอมูล คาปายแปลงเรียนรู และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



-220- 
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โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

 

1. ความสอดคลอง 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

 1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 16 เศรษฐกิจฐานราก 

  - แผนแมบทยอย การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ 

 

2. หลักการและเหตุผล 

 ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แตปจจุบันภาค

การเกษตรของไทยตองเผชิญปญหาและความทาทายนานัปการ เชน การขาดความรูของเกษตรกร ผลผลิต  

ลนตลาด ตนทุนการผลิตสูง การขาดแคลนน้ําสลับกับปญหาอุทกภัย ปญหาทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม 

เนื่องจากการใชสารเคมีในภาคเกษตร และการเติบโตของเมือง ปญหาการแทรกแซงราคาสินคาเกษตร  

การเปล่ียนแปลงสัดสวนโครงสรางประชากรท่ีกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ และความทาทายจากภายนอก เชน การ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การกีดกันทางการคาท่ีรุนแรงข้ึน การเปดเสรีการคาสินคาเกษตร และความ

เปล่ียนแปลงของตลาดโลก ปจจัยตาง ๆ ขางตนสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน ความยากจนของ

เกษตรกรรายยอยและนําไปสูปญหาความเหล่ือมลํ้าดานรายไดในท่ีสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดมีนโยบาย

ปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรประเทศ ท่ีจะตองดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของ

การขับเคล่ือนยุทธศาสตรในดานการพัฒนา ท้ังประโยชนในการบริหารจัดการดานการเกษตรและประโยชนเพื่อ

เกษตรกร ท่ีจะไดรับการพัฒนาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป โดย ป 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดการพัฒนาเกษตรกรสูการเปน

เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เปนนโยบายท่ีทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจะตอง

ดําเนินการ ซึ่งกรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินการตามนโยบายมาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ เพื่อใหเกษตรกรทุกคนไดรับ

การพัฒนาเปนเกษตรกรท่ีมีความพรอมรับกับสถานการณดานการเกษตรท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โดย

มุงหวังใหเกษตรกรไทยมีความพรอม มีความรู ความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตร จึงไดกําหนด

คุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หมายถึง บุคคลท่ีมีความภาคภูมิใจในความเปนเกษตรกร มี

ความรอบรูในระบบการผลิตดานการเกษตรแตละสาขา  

มีความสามารถในการวิเคราะหเช่ือมโยงและการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใชขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจ คํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผูบริโภค สังคมและส่ิงแวดลอม  และถือเปนเปาหมายในการ

พัฒนาเกษตรกร 

 กรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการดูแลลูกหลานของเกษตรกร โดยการ

พัฒนาและสรางคนรุนใหมเขาสูเกษตรยุคใหม ผลิตเกษตรกรและชาวนารุนใหมใหเรียนรูเรื่องเทคโนโลยี การใช  
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เครื่องมือ การบริหารจัดการและขับเคล่ือนชุมชน โดยมุงหวังใหคนรุนใหมจบภาคการเกษตร มีความรู

ความสามารถดานวิชาการเกษตรท้ังระบบ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร การพึ่งพาตนเอง และ

การแขงขันทางการคาในอนาคต นอกจากนี้ ความสามารถของกลุมคนรุนใหมท่ีหันมาทําการเกษตรดวยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม ซึ่งทําใหเกิดการปรับเปล่ียนเปน “ทํานอยไดมาก” ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงจากการเกษตรแบบ

ด้ังเดิมไปสูการเกษตรสมัยใหม เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) และการเกษตรแมนยําสูง 

(Precision Farming) มีการใชวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนา แลวตอยอดเปนการสราง New Startups ดานเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนการใช ICT เพื่อการพัฒนา 

Digital Market ท้ังนี้ กรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินงานสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมตามนโยบายพัฒนา

เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยมีการแบงชวงอายุของกลุมเกษตรกรรุนใหม คือ อายุ 17 – 45 ป 

และยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart Farmer เนนกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูและ

การสรางเครือขาย โดยใหเกษตรกรเปนศูนยกลางการเรียนรูและออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง และมีเจาหนาท่ี

สงเสริมการเกษตรเปนผูจัดการเรียนรู มีเปาหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหมีความสามารถดาน

การเกษตร ทดแทนเกษตรกรผูสูงอายุ และสรางแรงจูงใจใหคนรุนใหมหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยนํา

เทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด จนเปนเกษตรกรมืออาชีพ เปนผูนํา

ทางการเกษตรในทองถ่ิน และสรางเครือขายความรวมมือในการขับเคล่ือนงานสงเสริมการเกษตรและองคกร

เกษตรกรใหมีความเขมแข็ง ดําเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ จนทําใหชุมชนเติบโต

ทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร 

 นอกจากนี้ กรมสงเสริมการเกษตรมีการพัฒนาเกษตรกรใหกาวสูสังคมเกษตรรูปแบบใหมจากผูผลิตอยาง

เดียวเปนผูประกอบการเกษตร พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรท่ีเปน Smart Farmer ใหเปน

ผูประกอบการเกษตรช้ันนําท่ีมีความสามารถแขงขันไดในตลาดการคาท้ังในและตางประเทศ และสามารถปรับตัว

รองรับเศรษฐกิจยุคใหมไดอยางเหมาะสม เปนตนแบบในการประกอบอาชีพดานการเกษตรใหแกเกษตรกรรายอื่น 

ๆ ตลอดจนการเช่ือมโยงเครือขายผูประกอบการเกษตรช้ันนําในการทํางานรวมกันและการแลกเปล่ียนองคความรู

เพื่อประกอบอาชีพดานการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อเตรียมความพรอม สงเสริม และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง 

(Smart Farmer) และยกระดับเปนผูประกอบการเกษตรท่ีมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิต การ

แปรรูป การตลาดสินคาเกษตร และการบริหารจัดการตลอดหวงโซอุปทาน  

 3.2 เพื่อสรางและเช่ือมโยงเครือขายเกษตรกรและเกษตรกรตนแบบ ใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 

และพัฒนาเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรรายอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 3.3 เพื่อเช่ือมโยงเครือขายผูประกอบการเกษตร สรางทักษะในการพัฒนาการประกอบการเกษตร

สมัยใหมท่ีมีการเช่ือมโยงและใชประโยชนจากขอมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถแขงขันไดใน

ตลาดการคาท้ังในและตางประเทศ  
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4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ  

 4.1 เปาหมาย รวมท้ังส้ิน 120 ราย  

 4.1.1 การพัฒนาเกษตรกรรุนใหม  

        - เกษตรกรรุนใหม จํานวน 40 ราย ทุกอําเภอๆ ละ 5 ราย 

 4.1.2 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

                 โดยคัดเลือกเกษตรกรท่ียังไมเปน Smart Farmer (Developing Smart Farmer) จํานวน 80 ราย   

(ทุกอําเภอ อําเภอละ 10 ราย) 

 4.2 สถานท่ีดําเนินการ  

 - สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหมและเครือขายฯ และ 8 อําเภอ ในจังหวัดพังงา 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 5.1.1 การพัฒนาเกษตรกรรุนใหม (จังหวัดดําเนินการ) 

 1) พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart Farmer 

1.1) อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart Farmer 

         (1) สํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร รับสมัครและคัดเลือก

เกษตรกรรุนใหม ตามคุณสมบัติ ดังนี้  

    (1.1) มีอายุระหวาง 17  – 45 ป 

    (1.2) มีความมุงมั่นต้ังใจในการทําการเกษตร ตองการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

ตนเอง สมัครใจเขารวมโครงการและตองเขารวมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ 

    (1.3) ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตรแลว 

         (2) สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู เนนใหความสําคัญกับ

เกษตรกรรุนใหมในการเปนศูนยกลางการเรียนรูและออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง บูรณาการการแลกเปล่ียน

เรียนรูรวมกับ Young Smart Farmer รุนพี่ และศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม โดยดําเนินการอยางนอย 2 เวที 

ดังนี ้

    เวทีท่ี 1 จัดเวทีวิเคราะหตนเอง ปรับแนวคิด สรางแรงจูงใจ จัดทําแผนท่ีกิจกรรม 

(แผนการผลิต/การตลาด) แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และหรือแผนพัฒนากิจกรรมการเกษตรในเชิงธุรกิจ

เกษตร รวมถึงประเมินคุณสมบัติของ Young Smart Farmer กอนการเรียนรู ในระบบ ffgdev.doae.go.th โดย

นํามาใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง เพื่อคนหาความตองการดานวิชาการและเทคโนโลยีของเกษตรกรรุน

ใหม พรอมท้ังเช่ือมโยงเครือขายเกษตรกรรุนใหม และจัดทําชองทางการเรียนรูและการติดตอส่ือสาร  

    เวทีท่ี 2 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู อบรมใหความรู หรือสัญจร/ศึกษาดูงานใหกับ

เกษตรกรรุนใหม เนนการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน เช่ือมโยงเครือขายระดับจังหวัด นําเสนอผลงานจากการเรียนรู 

และใหเกษตรกรรุนใหมวางแผนอนาคต สรุปและประเมินผลการเรียนรู พรอมท้ังประเมินคุณสมบัติของ Young 

Smart Farmer หลังการเรียนรู ในระบบ ffgdev.doae.go.th 
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ท้ังนี้ สามารถเพิ่มเติมการเรียนรูใหกับเกษตรกรรุนใหม โดยการประสานงานเช่ือมโยงแหลงความรูหรือหนวยงาน

วิชาการท่ีเหมาะสมได 

         (3) สํานักงานเกษตรจังหวัด สรุปและรายงานผลการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน Young 

Smart Farmer ทําเนียบเกษตรกรรุนใหมท่ีเขารวมโครงการ ป 2566 ทําเนียบวิทยากร และผลการติดตามการนํา

ความรูไปปฏิบัติ สงใหกรมสงเสริมการเกษตร ผานทางระบบ ffgdev.doae.go.th (ระบบฐานขอมูล Young 

Smart Farmer) 

ท้ังนี้ สามารถปรับรูปแบบการดําเนินงานใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณตาง  ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยการ

เบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

2) ขับเคล่ือนการดําเนินงานศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม 

   2. 1) พัฒนาศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม 

         (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม และเครือขาย Young 

Smart Farmer ระดับจังหวัด จัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูและจัดทําแผนการดําเนินงานศูนยบมเพาะ

เกษตรกรรุนใหม เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจําป 2566 และแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อพัฒนากิจกรรม

การเกษตร การพัฒนาเปนผูประกอบการเกษตร เนนการสรางเสริมกระบวนการทํางานของศูนยบมเพาะเกษตรกร

รุนใหม และเช่ือมโยงเครือขายในชุมชนและพื้นท่ีใกลเคียง เชน 

    (1 .1) ปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู ฐานเรียนรู ปจจัยการผลิต ฯลฯ 

    (1 .2) จัดทําวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนรู การจัดทําส่ือถายทอดความรู การ

จัดทําปายขอมูลเจาของศูนยฯ ขอมูลศูนยฯ ขอมูลเครือขายศูนยฯ และปายศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม ฯลฯ 

ท้ังนี้ ตองไมเปนการใชจายงบประมาณท่ีมีลักษณะเปนงบลงทุนหรือรายจายท่ีจายในลักษณะคาครุภัณฑ คาท่ีดิน

และส่ิงกอสราง ซึ่งการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

         (2) สํานักงานเกษตรจังหวัด สรุปและรายงานผลการพัฒนาศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม 

สงใหกรมสงเสริมการเกษตร ผานทางระบบ ffgdev.doae.go.th (ระบบฐานขอมูล Young Smart Farmer) 

 5.1.2 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 

1) พัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

1.1) อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

(1) สํานักงานเกษตรอําเภอ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรท่ีจะเขารวมโครงการจํานวน 8 

อําเภอ ๆ ละ 10 ราย รวม 80 ราย โดยพิจารณาตามคุณสมบัติ ดังนี้  

(1.1) มีความสมัครใจและมีความพรอมท่ีจะไดรับการพัฒนา เปน Smart Farmer 

(1.2) เกษตรกรท่ียังไมเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เนื่องจากยังไมผาน

คุณสมบัติพื้นฐานครบท้ัง 6 ขอ 

(1.3) เกษตรกรท่ีเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) อยูแลวแตผานตัวบงช้ี

ยังไมครบ 15 ขอ 

(1.4) เกษตรกรท่ีอยูในกลุมผูมีรายไดนอยและเกษตรกรรายยอย 
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(1.5) ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตรแลว 

(2) สํานักงานเกษตรอําเภอสัมภาษณเกษตรกรท่ีสมัครเขารวมโครงการ และกรอก

รายละเอียดใบสมัครพรอมประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ครั้งท่ี 1 และบันทึกขอมูลลงใน

ชอง “กอน” ในระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง (https://ffgdev.doae.go.th) และจัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนา

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ตามความตองการของเกษตรกร โดยมี

กรอบวิชาท่ีกําหนดดังนี ้

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

2. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

3. การจัดการศัตรูพืช 

4. ระบบเกษตรอัจฉริยะ 

5. มาตรฐานสินคาเกษตร 

6. เกษตรกรรมผสมผสาน 

7. การจัดการดินและปุย 

8. การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 

9. การจัดการฟารม 

10 การทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีตนทุน 

11. การแปรรูป/การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร 

12. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสืบคนขอมูล 

13. วิชาอื่น ๆ ท่ีพิจารณาแลวเปนประโยชนและสอดคลองกับการพัฒนาเกษตรกกร

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

(3) จัดเวทีท่ี 1 จัดทําเวที ปรับแนวคิดในการเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

อบรมและพัฒนาความรูและทักษะตามแผนความตองการ โดยเลือกวิชาตามกรอบหลักสูตรท่ีกําหนด หรือวิชาการ

ท่ีเหมาะสม สอดคลองกับคุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 6 ตัวช้ีวัด 15 ตัวบงช้ี รวมท้ัง

สรางเครือขายการเรียนรูรวมกันของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ขอใหอําเภอดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน

เดือนธันวาคม 2565 

(4) จัดเวทีท่ี 2 เวทีสรุปผลและทบทวนความรู แลกเปล่ียนเรียนรูผลการนําความรูท่ีไดรับ

จากเวทีท่ี 1 ไปปรับใชในการดําเนินกิจกรรมการเกษตร และวิพากษผลการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาตนเอง 

(Individual Development Plan: IDP) พรอมท้ังประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่องหลัง 

การอบรม โดยเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอเปนผูประเมินโดยใชขอมูลจากการเยี่ยมเยียนติดตาม  

ตามระบบ T&V System รวมกับการสัมภาษณเกษตรกร ตามแบบประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง 

(Smart Farmer)และวิเคราะหขอมูลจากแผนการพัฒนาตนเอง (IDP) ของเกษตรกร  
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โดยขอใหอําเภอดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2566 พรอมท้ัง บันทึกผล

การประเมินเกษตรกรปราดเปรื่อง ในระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง(https://ffgdev.doae.go.th) ใหเรียบรอย 

และจัดสงรูปเลมรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ ใหจังหวัดทราบภายในวันท่ี 25 เมษายน 2566 

 ท้ังนี้ ชวงระยะเวลาของการจัดทําเวทีท่ี 1 และเวทีท่ี 2 ควรหางกันอยางนอย 40 วัน 

เพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)   

ท้ังนี้ สามารถปรับรูปแบบการดําเนินงานใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดย 

การเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

1.2) จัดทําแปลงเรียนรูตนแบบเพื่อการขยายผลการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

ระดับพื้นท่ี 

สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอคัดเลือกแปลงเรียนรูตนแบบของ

เกษตรกรปราดเปรื่องตนแบบ (Smart Farmer Model) เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรท่ีตองการพัฒนาให

เปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หรือเกษตรกรปราดเปรื่องตนแบบ (Smart Farmer Model) จังหวัด

ละ 1 แปลง โดยตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) เปนเกษตรกรท่ีผานการประเมินจากระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง 

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

2) ตองไมเปนเกษตรกรท่ีเปนเจาของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

(ศพก.)  

สนับสนุนวัสดุหรือปรับปรุงพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูตนแบบ เชน ดานปรับปรุงและ

พัฒนาการผลิตใหไดมาตรฐาน ดานการจัดการของเหลือจากการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ดานการเช่ือมโยงการผลิต

และการตลาด เปนตน พรอมท้ังจัดทําปายขอมูลเกษตรกรปราดเปรื่องตนแบบ (Smart Farmer Model) เจาของ

แปลง และจัดทําแผนการผลิตและการตลาด เพื่อใชในการแลกเปล่ียนและถายทอดความรู ท้ังนี้ ตองไมเปนการใช

จายงบประมาณท่ีมีลักษณะเปนงบลงทุนหรือรายจายท่ีจายในลักษณะคาครุภัณฑ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  ซึ่งการ

เบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

2) ถอดองคความรูเกษตรกรปราดเปรื่องตนแบบ (Smart Farmer Model) ระดับจังหวัด 

2.1 ) ถอดองคความรูเกษตรกรปราดเปรื่องตนแบบ (Smart Farmer Model) ระดับจังหวัด 

   (1) สํานักงานเกษตรจังหวัด /สํานักงานเกษตรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร รวมกับสํานักงาน

เกษตรอําเภอ/สํานักงานเกษตรพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของ ถอดองคความรูเกษตรกรปราดเปรื่องตนแบบ (Smart Farmer 

Model) ท่ีเขารวมกิจกรรมจัดทําแปลงเรียนรูตนแบบเพื่อการขยายผลการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 

Farmer) ระดับพื้นท่ี เพื่อจัดทําขอมูลเกษตรกร ในประเด็น ดังนี้  

(1.1) ขอมูลกิจกรรมการผลิตของเกษตรกร 

(1.2) แผนและผลการดําเนินกิจกรรม  

(1.3) การบริหารจัดการการผลิตและมาตรฐานท่ีไดรับการรับรอง 

(1.4) การจัดการทางการตลาดและชองทางการตลาด 

https://ffgdev.doae.go.th/
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(1.5) ความเปนผูนําและการมีสวนรวมในชุมชน 

(1.6) การบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดการของเหลือจากการผลิต 

(1.7) การใชเทคโนโลยี/นวัตกรรม เครื่องจักรกลทางการเกษตร 

(1.8) ปจจัยความสําเร็จของการประกอบอาชีพของเกษตรกรเกษตรกรปราดเปรื่อง

ตนแบบ (Smart Farmer Model)  

(1.9) ประเด็นอื่น ๆ ท่ีพิจารณาแลวเปนประโยชนในการพัฒนาเกษตรกร

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

(2) สํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จัดทําเอกสารถอด

องคความรูเกษตรกรปราดเปรื่องตนแบบ (Smart Farmer Model) ระดับจังหวัด ในรูปแบบเอกสารและไฟล .pdf 

เพื่อใชเผยแพรประชาสัมพันธงานพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระหวางเดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566  

 

7. แผนปฏิบัติงาน 

 7.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ืองและเกษตรกรรุนใหม (Smart Farmer & Young Smart 

Farmer) 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2565 ป 2566 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

7.1.1 การพัฒนาเกษตรกรรุนใหม (จังหวัดดําเนินการ)             

  1) อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart 

Farmer 

  เว

ที 

1  

 เว

ที 

2 

      

  2) พัฒนาศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม             

7.1.2 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)             

1) พัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)             

 อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเปน เกษตรกรปราดเปรื่อง 

Smart Farmer 

  เว

ที 

1  

 เว

ที 

2 

      

2) จัดทําแปลงเรียนรูตนแบบเพ่ือการขยายผลการพัฒนาเกษตรกร

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)ระดับพ้ืนที่ 

   

 

        

3) ถอดองคความรูเกษตรกรปราดเปรื่องตนแบบ (Smart Farmer 

Model) ระดับจังหวัด 
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8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

 8.1 ผลผลิต ( Output) 

 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการอบรม และพัฒนาศักยภาพใหเปน Smart Farmer 

8.2 ผลลัพธ (Outcome)  

 8.2.1 เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพดานการเกษตรของตนเองได มีการวางแผนการผลิตท่ีมี

ประสิทธิภาพสอดรับกับพื้นท่ีและสินคา ทําใหผลผลิตมีคุณภาพดี ไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการและ

ปลอดภัยตอผูบริโภค มุงสูการเปน Smart Product สงผลใหมีรายไดเพิ่มข้ึน 

 8.2.2 เกษตรกรเปนผูประกอบการเกษตรท่ีมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิต การแปร

รูป การบริหารจัดการ และการตลาดสินคาเกษตร 

 8.2.3 เกษตรกรเปนผูนําดานการเกษตร และมีเครือขายเกษตรกรตนแบบท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู

รวมกัน และเปนแหลงเรียนรู สรางแรงจูงใจและถายทอดองคความรูในการประกอบอาชีพใหแกเยาวชน เกษตรกร 

และบุคคลท่ัวไปได สามารถสรางความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได 

 8.3 ตัวช้ีวัด 

 เชิงปริมาณ  

- เกษตรกร จํานวน 80 ราย ไดรับการอบรมและพัฒนาศักยภาพใหเปน Smart Farmer  

 เชิงคุณภาพ  

- รอยละ 80 ของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดรับการยกระดับเปน Smart Farmer  

   

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 9.3 เกษตรกรไดรับการพัฒนาเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer) มีทักษะในการประกอบอาชีพ

การเกษตรท่ีมีการใชเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อการดําเนินธุรกิจอยางทันยุคสมัย มีรายไดเพิ่มข้ึน           

มีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได ตลอดจนเกิดเครือขาย Smart Farmer เปนตนแบบใหเพื่อนเกษตรกร  

 9.4 เกษตรกรกาวสูสังคมเกษตรรูปแบบใหม เปนผูประกอบการเกษตร มืออาชีพท่ีมีความสามารถแขงขัน

ไดในตลาดการคาท้ังในและตางประเทศ และปรับตัวรองรับเศรษฐกิจยุคใหมไดอยางเหมาะสม เปนตนแบบในการ

ประกอบอาชีพดานการเกษตรใหแกเกษตรกรรายอื่น 

 

10. การประเมินผลโครงการ 

 10.1 ประเมินผลการไดรับการอบรมและพัฒนาศักยภาพใหเปน Smart Farmer หรือผูประกอบการ

เกษตร จากระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร (rbm.doae.go.th) 

 10.2 ประเมินผลจํานวน Smart Farmer ท่ีเพิ่มข้ึน จากระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง 

(SF/YSF/3ก) (ffgdev.doae.go.th) 
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11. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

1. ช่ือ นางสาวอรวรรณ พานิกร 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผูรับผิดชอบงาน YSF 

โทรศัพท 080-5356239 

E-mail:  orawan.nnn@gmail.com 

2. นางสาวนิติภรณ  เกตุแกว 

  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ผูรับผิดชอบงาน SF 

  เบอรโทรศัพท : 099-4165661 

  E-mail: nitiporn.ketkk@gmail.com 

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

 


