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โครงการอาสาสมัครเกษตร
1. หลักการเหตุผล
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัค รเกษตร พ.ศ.
2551 เห็นว่าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไ ด้มีการคัด เลือกตัวแทนเกษตรกร
ใน ท้องถิ่นตามความชานาญเฉพาะสาขาเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติง านของหน่วยงานต่า ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตรและให้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ค วามรู้ ถ่า ยทอดเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ง านนโยบายใน
รูปแบบของอาสาสมัครประเภทต่าง ๆ และโดยที่แต่ละหน่วยงานดังกล่าวได้มีระเบียบการบริหาร สิ่ง ตอบแทน
และสิ่งจูงใจแตกต่างกันไป ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัค รเกษตรสามารถปฏิบัติหน้า ที่เป็น
เครือข่า ยในท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ ต าบล และหมู่บ้า นได้อย่า งมีเอกภาพและเป็นไปในทิศ ทาง
เดียวกัน ในการพัฒนาการเกษตรมีความหลากหลายและมีค วามเกี่ยวข้องกับหลายสาขา จึง ต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมของหลายภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จาก
การพัฒนาการเกษตรเพื่อให้เกิด ประโยชน์สู ง สุด ส่ว นราชการในสัง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึง ได้
คัด เลือกตัวแทนเกษตรกรในท้ องถิ่ นตามความช านาญเฉพาะสาขา จ านวน 13 สาขา ซึ่ง ประกอบด้ว ย
อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครฝนหลวง อาสาสมัครด้านบัญชี ประมงอาสา ปศุสัต ว์อาสา หมอดิน
อาสา อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อาสาสมัครสหกรณ์ อาสาสมัครชลประทาน เศรษฐกิจการเกษตรอาสา อาสา
ปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อาสาสมัครชาวนาชั้นนา และอาสาสมัครยางพารา เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติง าน
ของ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การเกษตร เช่ น การเผยแพร่ ค วามรู้ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี รวมถึ ง การ
ประชาสัมพันธ์ งานนโยบายด้านการเกษตรในระดับครัวเรือนและหมู่บ้า น จากนั้นจึง ได้ด าเนินการคัด เลือก
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หมู่บ้านละ 1 คน ทั่วประเทศ
จ านวน 75,181 ราย เพื่อทาหน้า ที่
ประสานความเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรสาขาต่าง ๆ ทั้ง 13 สาขา เพื่อให้หน้าที่ในการเป็น
แกนกลางใน การประสานงานเกิดการบูรณา การงานพัฒนาการเกษตรของหมู่บ้า นตามภารกิจ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์อย่า งมีประสิทธิภาพตลอดจนการได้รับการส่ง เสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัค ร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ให้เป็นมีคุณสมบัติเป็น Smart Farmer ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของ อกม. ผ่า น
เครือข่าย อกม. ในระดับจังหวัด เขต และประเทศ
2. แนวคิดโครงการในภาพรวม
2.1 เป้า ประสงค์หลัก อาสาสมัค รเกษตรหมู่บ้า นทุกคนเป็น Smart farmer และพร้อม
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนการได้รับการยกย่องเชิด ชู
เกียรติ
2.2 กลยุทธ์การดาเนินงาน/กิจกรรมหลัก
1) การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
2) การพัฒนา อกม. สู่ความเป็น Smart Farmer ต้นแบบ
3) การสร้างเครือข่าย อกม. ระดับจังหวัด
3. การดาเนินโครงการปี 2562
3.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สู่ความเป็น Smart Farmer ต้นแบบ
2) เพื่อสร้างเครือข่าย อกม. ระดับจังหวัด
3) เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเกิดการยอมรับ อกม. ในทุกระดับชุมชน อาเภอ จังหวัด และ
ประเทศ
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3.2 เป้าหมาย/สถานที่ดาเนินการ
1) เป้าหมาย อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
2) สถานที่ดาเนินการ สานักงานเกษตรอาเภอ อาเภอหนองแค คัดเลือกจาก 181 หมู่บ้า น/
ชุมชน
3.3 กิจกรรรม และวิธีการดาเนินงาน
3.3.1 การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
1) ให้สานัก งานเกษตรจัง หวัด /ส านักงานเกษตรอาเภอด าเนินการจัด ทาบั ญ ชี รายชื่ อ
อาสาสมั ค รเกษตร (อกษ.) แต่ล ะสาขาที่มี อ ยู่ ใ นแต่ล ะหมู่บ้ า นตามระบบฐานข้ อมู ล อาสาสมั ค รเกษตร
(http://www.asa-center.doae.go.th/index.php) เพื่อแจ้งให้อาสาสมัครเกษตรแต่ละสาขาได้ ทราบ พร้อม
ติดประกาศภายในหมู่บ้าน ในเดือน มีนาคม 2558
2) สานักงานเกษตรอาเภอ เรียกประชุมอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) สาขาต่า ง ๆ ที่มี แต่ละ
หมู่บ้า น เพื่อด าเนินการให้อาสาสมัค รเกษตร คัด เลือกกัน เอง ให้ไ ด้ 1 คน เพื่อเป็น อกม. ภายในเดือ น
เมษายน 2562 โดยทั้งนี้ สานักงานเกษตรอาเภอ ต้องทารายงานผลการคัดเลือก อกม. เพื่อแจ้งนายทะเบียน
ดาเนินการต่อไป
3) สานักงานเกษตรอาเภอ ดาเนินรวบรวมประวัติ และภาพถ่า ย อาสาสมัค ร เกษตรที่ไ ด้รับ
คัดเลือกให้เป็น อกม. เพื่อบันทึกประวัติและรูปภาพลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
4) สานักงานเกษตรจังหวัดจัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อกม. โดย มีวาระ 4
ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 30 เมษายน 2562 พร้อมทั้ง จัดทาบัตรประจาตัว อกม.
3.3.2 การพัฒนา อกม. สู่ค วามเป็น Smart Farmer ต้นแบบ พัฒนา อกม. ในพื้นที่โครงการ
บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สาหรับสินค้า เกษตรที่สาคัญ (Zoning) โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ
พัฒนา Smart Farmer ตามแนวทางการ ดาเนินงานพัฒนาอาสาสมัครเกษตร ปี2558 ที่ ภาคผนวก ก
1) สานักงานเกษตรอาเภอคัดเลือก อกม. เป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ อาเภอละ 15 ราย
2) คัดกรอง อกม. ทุกรายในอาเภอ ตามแบบประเมินคุณ สมบัติของ Smart Farmer ซึ่ง เมื่อ
ทาการคัดกรองแล้วจะสามารถจาแนก อกม. จะทราบว่า อกม. รายใดที่เป็น Smart Farmer โดย อกม. ที่คัด
กรองแล้วให้บันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล Smart Farmer (www.doae.go.th/smartfarmer)
3) พัฒนา อกม. ที่เป็น Smart Farmer โดยการ
3.1) วิเคราะห์ศักยภาพของตนเองเพื่อจัดทาแผนพัฒนาตนเองสู่ Smart Farmer ต้นแบบ
3.2) จัดทาแผนพัฒนาตนเองสู่ Smart Farmer รายบุคคล ตามผลการ วิเคราะห์ศักยภาพ
4) ด าเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ต นเองตามแผนพัฒนาตนเองสู่ Smart Farmer
ต้นแบบ โดยการ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ จัดการศึกษาดูง าน ให้ อกม. ในกลุ่มที่เป็น Smart Farmer เพื่อ
พัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer ตัวอย่างเช่น
4.1) การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
4.2) การเป็นวิทยากรเกษตรกร/เกษตรกรต้นแบบ
4.3) การใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ วางแผนการผลิตและการตลาด
4.4) การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด
4.5) การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
4.6) การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.7) กิจกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของเกษตรกร
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5) หลังจากการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ อกม. ตามแผนพัฒนาตนเองสู่ Smart Farmer
ต้นแบบให้ดาเนินการคัดกรอง อกม. โดยใช้แบบประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ต้นแบบ และ ทาการ
บันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล www.doae.go.th/smartfarmer
6) สรุปผลการดาเนินการพัฒนา อกม. สู่ความเป็น Smart Farmer ต้นแบบ
3.3.3 การพัฒนาความสามารถของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
1) สานักงานเกษตรจั งหวั ด ร่วมกับสานักงานเกษตรอาเภอ ท าการคัด เลื อก อกม. ที่ มี
คุณสมบัติSmart Farmer ต้นแบบ จากฐานข้อมูล Smart Farmer ที่ได้ทาการคัดเลือกไว้แล้วใน จัง หวัด ละไม่
น้อยกว่า120 ราย เพื่อเข้า ร่วมการจัด เวทีเครือข่า ย อกม. ระดับจัง หวัด สร้า งเครือข่า ย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันและเพื่อเป็นการแสดงผลงานของ อกม. จานวน 3 เวทีโดยแต่ละเวทีจะมี อกม. เข้า ร่วมไม่น้อยกว่า 40
ราย โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างเครือข่าย อกม. ระดับจังหวัด
1.1) เวทีที่ 1 เพื่อนาเสนอผลงานและมอบเกียรติบัต รให้แก่ อกม. ที่ปฏิบัติหน้า ที่จ น
ครบวาระ 4 ปี ทั้งรูปแบบเกียรติบัตร กรมส่งเสริมการเกษตรจะเป็นผู้ออกแบบและให้ สานักงานเกษตรจัง หวัด
เป็นผู้จัดพิมพ์เกียรติบัตร
1.2) เวทีที่ 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติตลอดจน วิธีการและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน
1.3) เวทีที่ 3 การสร้างเครือข่าย อกม. ระดับจังหวัด เพื่อสร้างความ เข้มแข็งแก่ อกม.
2) สรุปผลการจัดเวทีทั้ง 3 เวที
3.3.4 การบริหารงานอาสาสมัครเกษตร
1) การประชุมคณะกรรมการ (ภาครัฐ)
1.1 คณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร (คน.กษ.) (ส่วนกลาง)
1.2 คณะอนุกรรมการดาเนินงานอาสาสมัครเกษตร (ส่วนกลาง)
2) การคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัค รเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อกษ.กษ.)
(ส่วนกลาง) 3) ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร
2.1 คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อกษ.กษ.) (ส่วนกลาง)
2.2 คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษ.จ) (จังหวัด)
3.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
3.4.1 ผลผลิต
1) อกม. จานวน 13,230 รายมีแผนพัฒนาตนเองสู่ความเป็น Smart farmer ต้นแบบ
2) อกม. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองเป็น Smart farmer
3) เกิดเครือข่าย อกม. ระดับ จังหวัด จานวน 77 จังหวัด
3.4.2 ผลลัพธ์ อกม. สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีแผนพัฒนาตนเองสู่ ความ
เป็น Smart Farmer ต้นแบบ เพื่อน าไปสู่การวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดความ ภาคภูมิใ จ
ในอาชีพเกษตรกรและการเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและเกิดเครือข่าย อกม. ระดับจังหวัด
3.4.3 ตัวชี้วัด
1) จานวน อกม. มีแผนพัฒนาตนเองสู่ความเป็น Smart farmer ต้นแบบ
2) ร้อยละของ อกม. ที่เข้า ร่วมโครงการผ่า นหลักเกณฑ์และคุณ สมบัติของการเป็น Smart farmer
ต้นแบบ
3) จานวนเครือข่าย อกม. ระดับจังหวัด
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3.5 แผนปฏิบัติงาน กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน ปี 2562
กิจกรรม คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
กิจกรรม คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรระดับตาบล
กิจกรรม คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรระดับอาเภอ
กิจกรรม จัดทาบัตรประจาตัวอาสาสมัคร
แผนปฏิบัติงาน
ปี 2562

กิจกรรม/ขั้นตอน
ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร
1.ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร
จังหวัด
2.ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร
1.จัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริม
กระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
(อกม.) ระดับจังหวัด
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัครเกษตร
1.จัดทาบัตรประจาตัวอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

ต.ค. 61
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ม.ค. 62
ก.พ. 62
มี.ค. 62
เม.ย. 62
พ.ค. 62
มิ.ย. 62
ก.ค. 62
ส.ค. 62
ก.ย. 62

ปี 2561







3.6 หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางอรพินท์ วุฒิอุทัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
โทร. 089-7405140
*******
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1. หลักการและเหตุผล
ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ แต่ปัจ จุบัน
ภาคการเกษตรของไทยต้องเผชิญปัญหาและความท้า ทายนานัปการ เช่น การขาดความรู้ของเกษตรกร
ผลผลิตล้นตลาด ต้นทุนการผลิตสูงการขาดแคลนน้าสลับกับปัญหาอุทกภัย ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อม
โทรม เนื่องจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตรและการเติบโตของเมือง ปัญหาการแทรกแซงราคาสินค้า เกษตร
และความท้าทายจากภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การกีด กันทางการค้า ที่รุนแรงขึ้น
การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร และความเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ปัจ จัยต่า งๆ ข้า งต้นส่ง ผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขัน ความยากจนของเกษตรกรรายย่อยและนาไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้
ในที่สุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีนโยบายปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย (ปี 2556 – 2561) เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ โดยกาหนดโครงการที่เป็น Flagship Project จ านวน 8 โครงการ เพื่อ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง เป็น 1 ใน 8 โครงการสาคัญ
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ที่จะต้องดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนา ทั้งประโยชน์ใ นการ
บริหารจัดการด้านการเกษตรและประโยชน์เพื่อเกษตรกร ที่จะได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการ ซึ่ งจะส่งผลให้เกษตรกรมี รายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ ดีต่อไป โดยปี 2555 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้กาหนดการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็น
นโยบายที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องดาเนินการ ซึ่งกรมส่ง เสริมการเกษตรได้
ดาเนินการตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรที่มีความพร้อม
รับกับสถานการณ์ด้านการเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรไทยมีค วามพร้อม
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตร จึงได้กาหนดคุณ สมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer) หมายถึง บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร มีค วามรอบรู้ใ นระบบการผลิต
ด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีค วามสามารถในการวิเคราะห์เชื่อมโยงและการบริหารจัด การการผลิต และ
การตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คานึง ถึง คุณ ภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สัง คมและ
สิ่งแวดล้อมและถือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกร กรมส่ง เสริมการเกษตร ได้จัด ทาโครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็น SmartFarmerคือ มี
ความพร้อม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้า นการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณ ค่า การผลิต ทาง
การเกษตรที่เกษตรกรดาเนินการให้ความสาคัญในการใช้องค์ความรู้และข้อมูลประกอบการตัด สินใจ การนา
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนา โดยตระหนักถึง คุณ ภาพมาตรฐานและปริมาณ
ความต้องการของตลาด มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดจน
สามารถเป็นSmart Farmer ต้นแบบและเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง ที่สามารถเป็นแหล่ง เรียนรู้และช่วยพัฒนา
เกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อพัฒ นาเกษตรกรผู้นา ยกระดั บเป็ นเกษตรกรปราดเปรื่ อง (Smart Farmer) มี
ศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด
2.2 เพื่อสร้า งเครือข่า ย ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบระดับจัง หวัด เป็นต้นแบบการ
เรียนรู้ที่เข้มแข็งให้แก่เพื่อนเกษตรกร
3. เป้าหมาย/สถานที่ดาเนินการ
เป้าหมาย คือ เกษตรกรผู้นาจานวน 10 ราย ดาเนินการใน ทุกตาบลของอาเภอ2
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
พัฒนา Smart Farmer
ดาเนินการพัฒนาเกษตรกรผู้นาศูนย์เครือข่ายจานวน 20 ราย โดยใช้แนวทางการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ปี 2560 ประกอบ(ภาคผนวก ก) ซึ่งประกอบด้วย 2
กิจกรรม ดังนี้
เวทีพัฒนาและค้นหา Smart Farmer ต้นแบบระดับอาเภอ
ครั้งที่ 1พัฒนาและค้นหา Smart Farmer ต้นแบบระดับอาเภอ
วิธีการดาเนินงาน
1) สานักงานเกษตรอาเภอคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ
จานวน 10ราย โดยคัดเลือกจากเกษตรกรผู้นาที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ปี 2562 ที่ยังไม่เคยได้รับการประเมิน
ศักยภาพเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ปี 2562
2) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการประเมินตนเองตามแบบฟอร์มประเมินคุณ สมบัติของ
SmartFarmer(ภาคผนวก ข) โดยการให้คะแนนตนเอง ในส่วนของคุณสมบัติพื้นฐานแต่ละตัวบ่งชี้ จานวน 15

7
ตัวบ่งชี้ และหากเกษตรกรรายนั้นผ่า นคุณ สมบัติเป็น Smart Farmer แล้ว ให้เจ้า หน้า ที่ประเมินคุณ สมบัติ
SmartFarmer ต้นแบบ (ภาคผนวก ค) ต่อไป
3)วิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพของเกษตรกรและจั ด ท าแผนพั ฒ นาศั ก ยภาพรายบุ ค คล
(โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ศักยภาพรายบุคคลที่จัดทาในทานองเดียวกันกับรายละเอียดอธิบายใน ข้อ 4.1)
เพื่อให้เกษตรกรได้นาไปปฏิบัติจริงในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีเจ้า หน้า ที่เป็นพี่เลี้ยงและค่อยให้
คาปรึกษาในระหว่างการนาไปปฏิบัติรวมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
4) ถอดองค์ความรู้เกษตรกรผู้เข้า ร่วมโครงการที่ผ่า นการประเมินเป็น SmartFarmer
ต้นแบบ ทุกราย ตามแบบฟอร์มที่กรมกาหนด (ภาคผนวก ง)
5) บั นทึก การถอดองค์ ค วามรู้ล งระบบฐานข้อมู ล SmartFarmer ผ่า นทางเว็บ ไซต์
เกษตรกรปราดเปรื่อง (http//:www.thaismartfarmer.net)
6) สานักงานเกษตรอาเภอคัด เลือกเกษตรกรที่ผ่า นการประเมินเป็น Smart Farmer
ต้นแบบ จานวน 20 ราย เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการสัมมนา ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบระดับจังหวัด
7) บันทึกผลการประเมินคุณสมบัติของ SmartFarmerและ SmartFarmer ต้นแบบ ลง
ระบบฐานข้ อมูล SmartFarmer ผ่า นทางเว็บไซต์เกษตรกรปราดเปรื่อง (http//:www.thaismartfarmer.net)
โดยบันทึกผลการประเมินในช่อง “การประเมิน ก่อน เข้าร่วมโครงการ”
ครั้งที่ 2 เวทีประเมินศักยภาพเกษตรกรและสรุปผลหลังจากการฝึกปฏิบัติ
วิธีการดาเนินงาน
1) ส านั ก งานเกษตรอ าเภอประเมิ น เกษตรกรเข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นาเกษตรกร
ปราดเปรื่อ ง(Smart Farmer) หลัง จากการนาไปฝึกปฏิบั ติจ ริง ตามแผนพัฒนาศั กยภาพรายบุค คล ตาม
แบบฟอร์มประเมินคุณสมบัติของ SmartFarmer (ภาคผนวก ข)และ SmartFarmer ต้นแบบ (ภาคผนวก ค)
2) สรุปผลหลังจากการฝึ กปฏิบัติ ต ามแผนพัฒนาศั กยภาพรายบุค คล และวางแผน
การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในระยะยาว โดยมี SmartFarmer ต้นแบบที่ไ ด้เข้า ร่วมการสัมมนา ขยายผล
SmartFarmer ต้นแบบระดับจังหวัดเป็นพี่เลี้ยง
3) บันทึกผลการประเมินลงระบบฐานข้อมูล SmartFarmer ผ่า นทางเว็บไซต์เกษตรกร
ปราดเปรื่อง (http//:www.thaismartfarmer.net) โดยบันทึกผลการประเมินในช่อง “การประเมิน หลัง เข้า
ร่วมโครงการ”
4) รายงานผลการดาเนินงานโครงการให้สานักงานเกษตรจังหวัดทราบหลัง จาก เสร็จ สิ้น
โครงการ
5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
5.1 ผลผลิต(Output)
1) เกษตรกรผู้นา จานวน 10 ราย มีแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล
2) เครือข่ายเกษตรกรผู้นาระดับอาเภอ จานวน 20 ราย
3) เกษตรกรผู้นาศูนย์เครือข่าย จานวน 20 ราย ได้รับการพัฒนายกระดับเป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
5) เครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบระดับอาเภอจานวน 2 ราย
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5.2 ผลลัพธ์(Outcome)
1) เกษตรกรนาแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลไปปรับใช้เพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้
2)เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ มีการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสอดรับกับพื้นที่และสินค้า ทาให้ผลผลิตมีคุณภาพดี มุ่งสู่
การเป็น Smart Product
3) เกิดเครือข่ายเกษตรกรผู้นาศูนย์เครือข่ายและ Smart Farmer ต้นแบบ ในทุกระดับเป็น
ต้นแบบให้เพื่อนเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน(KPI)
1) ร้อยละของเกษตรกรที่มีแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล
2) ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนายกระดับเป็นSmart Farmer
6. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางอรพินท์ วุฒิอุทัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
โทร./โทรสาร:0922744313
******

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกร
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาที่ผ่า นมา ภาคการเกษตรมีบทบาทสาคัญ ต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในมิติของการผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองด้านอาหารเป็นแหล่ง สร้า งรายได้
ให้แก่ครัวเรือนภาคเกษตร และเป็นฐานการผลิต ที่สนับสนุนการสร้า งมูลค่า เพิ่มเพื่อการค้า และการส่ง ออก
สาหรับภาคการผลิตและบริการอื่น ๆ สถานการณ์ปัจ จุบันความเข้มแข็ง ของภาคเกษตรไทยมีแนวโน้มลดลง
ในช่ว งหลายปีที่ ผ่า นมา โดยจะเห็น ได้จ ากประสิท ธิภ าพการผลิ ต โดยเฉลี่ ย ในบางสิ น ค้า ที่ยั ง คงต่า หาก
เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากภาคเกษตรไม่สามารถเร่ง พัฒนาผลิต ภาพการผลิต ได้ทันต่อสภาพ
การแข่งขันในตลาดโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่ง ออกหลักของภาคเกษตรยัง คง
อยู่ในรูปของสินค้าขั้นปฐมภูมิ และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาหนี้สินและความยากจน อันมีสาเหตุมา
จากปัจจัยหลายประการ
การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ให้เข้มแข็งและสามารถพึ่ง พาตนเองได้
นั้น ต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม องค์กรและชุมชนในการด าเนินกิจ กรรมต่า งๆ ทั้ง ใน
ระดับของการพึ่งพาตนเองและในระดับของการแข่งขัน โดยยึด เกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา กลไก
หนึ่งที่สนับสนุนให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถไปสู่เป้าหมายดัง กล่า ว
นั่นคือ การนาเอากระบวนการจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มในขั้นพื้นฐานไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่า ย การมี
ส่ว นร่ วม การเสริม สร้ า งกระบวนการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ ระหว่ า งเกษตรกรให้ ช่ วยเหลือ เกื้ อกู ล กั น ให้ มี
ความสามารถในการแสวงหาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา กาหนดแนวทางในการพัฒนา การแสวงหาและการ
จัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด รวมทั้ง การนาองค์ค วามรู้ ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น นวัต กรรม และ
เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
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และผลิตภัณฑ์เกษตรมาประยุกต์ในการขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งในด้านเชิงธุรกิจและสังคม ตลอดจนการด าเนินการเพื่อการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง ทั้ง
เครือข่ายในสาขาอาชีพและเครือข่า ยหลากหลายสาขาอาชีพด้า นสหวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนให้เกิดผู้นาเกษตรกรที่มีค วามสามารถเข้า มามีส่วนร่วมในเวที
ของการบริหารงานเกษตรในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังว่าจะเกื้อหนุน ให้เกิดการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่กลุ่ม องค์กรเกษตรกร เพื่อการพัฒนาทางการเกษตรและสังคมเกษตรกรอย่า งสร้า งสรรค์และ
ยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 ส่งเสริ มและสนั บสนุนให้ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ให้สามารถวิเคราะห์ศัก ยภาพของกลุ่มให้
สอดคล้องกับสินค้าและพื้นที่ และจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มีพลัง ในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของ
การรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือซึ่ง กันและกันในการประกอบอาชีพการเกษตรให้
สามารถพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทัก ษะของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ในการด าเนิ น
กิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่มรายได้ เกิดเครือข่ายการดาเนินงานร่วมกัน
2.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่
เป็นต้นแบบที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปและเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
2.4 ส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร ผู้นายุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร การประกอบอาชีพการเกษตรและทคโนโลยีการเกษตร
3. เป้าหมาย/สถานที่ดาเนินการ
สมาชิกขององค์กรสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ในโรงเรียนหนองจอกใหญ่จานวน 15 ราย
4. กิจกรรม และวิธีการดาเนินงาน
1. ฝึกกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร จานวน 1 ครั้ง โดยเป็นกิจกรรมการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของกลุ่ม และจัดทาแผนการเรียนรู้ และแผนการด าเนินกิจ กรรมของกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม และ
การจัด ประชุมกลุ่มยุวเกษตรกรประจ าเดือน พิธีเปิด -ปิด การประชุมคณะกรรมการสภายุวเกษตรกร การ
ประชุมกลุ่มภาคความรู้ ภาคธุรกิจ และภาครื่นเริง การทากิจกรรมร่วมกัน และการบริหารกลุ่ม ด าเนินการโดย
คณะกรรมการกลุ่มยุวเกษตรกร ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่
2. การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ และฝึกทักษะด้า นการเกษตร เคหกิจ เกษตร การบริหาร
จัดการ การตลาด การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ให้กับสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร เช่น การ
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปอาหาร การพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและฝึกปฏิบัติต ามแผนพัฒนากลุ่ ม
ยุวเกษตรกร
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่า ยกลุ่มยุ วเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร
สานักงาน ยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรที่เป็นตัวแทนกลุ่มยุวเกษตรกรที่ผ่า นการจัด กระบวนการ
เรียนรู้สู่ Smart Group เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุว
เกษตรกรระดับจังหวัด วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัด การกลุ่มยุวเกษตรกร และ
สร้างระบบเครือข่ายความรู้เทคโนโลยีของที่ปรึกษายุวเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกรระดับจัง หวัด โดยการ
ถอดองค์ความรู้ความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมในกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ การนาเสนอโครงการของกลุ่ม
ยุวเกษตรกร รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการบูรณาการกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และการขยายผล
การดาเนินงานสู่ชุมชนข้างเคียงหรือกลุ่มยุวเกษตรกรอื่น
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5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
1 ผลผลิต
1) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้
2) เกิดเครือข่ายสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกรจานวน ๑ เครือข่าย
2 ผลลัพธ์
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกรมีฝึกทักษะด้านการเกษตร เคหกิจ เกษตร
การบริหารจัดการ การตลาด การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ให้กับสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร
เช่น การปลู กพืช เลี้ยงสัต ว์ และการแปรรูปอาหาร การพั ฒนาทั กษะด้า นการเกษตรและฝึกปฏิ บัติต าม
แผนพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
6. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวทัศนีย์ โพธิพรหม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์ :036263850
********

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
1. หลักการและเหตุผล
การส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน พ .ศ.2548มุ่ ง เน้ น
การให้ความรู้และการสนับสนุนในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน โดยการร่วมมือซึ่งกันและกันของคนภายในชุมชน
เพื่อนาวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ใ ห้เหมาะสมกับกิจ การวิสาหกิจ ชุมชนและสภาพ
ท้องถิ่นนั้น ๆ หรือการให้ค วามรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต และการบริหารจัด การธุรกิจ ทุกด้า น ไม่ว่า การ
บริหารงานบุคคลการบัญชีการจัดหาทุนหรือการตลาดทั้ง นี้เพื่อให้กิจ การวิสาหกิจ ชุมชนในระดับปฐมภูมิมี
ความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ และเมื่อวิสาหกิจ ชุมชนมีค วามเข้มแข็ง และพึ่ง พาตนเองได้แล้ว ก็ค วรให้
ความรู้และการสนับสนุนในการประกอบกิจ การวิสาหกิจ ชุมชนในระดับที่สูง ขึ้นตามความพร้อมและความ
ต้องการของกิ จ การวิสาหกิ จ ชุมชนเช่นการส่ง เสริมและพัฒนาผลิต ภัณ ฑ์ของกิจ การวิสาหกิจ ชุม ชนให้ มี
คุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค และมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการ
ของตลาดมีการส่งเสริมด้านการตลาด เป็นต้น จึง จ าเป็นต้องมีการพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชนที่มีค วามพร้อมให้
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรโดยกระบวนการแปรรูปที่ทันสมัย หรือใช้ประโยชน์จ ากวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่และการประกอบอาชีพเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยพัฒนาให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยววิถีเกษตร ซึ่ง จะมี
ส่วนช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรของประเทศและสร้า งความมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่ง ยืนให้กับ
วิสาหกิจชุมชน ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน
2.2เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
3. เป้าหมาย/สถานที่ดาเนินการ
3.1 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนจานวน 2 กลุ่ม
3.2 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมาชิก 20 ราย
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4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
1. ศักยภาพและเพิ่มทักษะการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
1. ส านั กงานเกษตร อ าเภอ คั ด เลื อกวิส าหกิจ ชุม ชนเข้า ร่ว มโครงการฯ จ านวน 2
วิสาหกิจชุมชน โดยพิจารณาคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
1.1 วิสาหกิจชุมชนที่มีกิจกรรมดาเนินการในพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการเกษตร“แปลงใหญ่”
1.2 วิสาหกิจชุมชนที่มีสมาชิกเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขั้นต้น การพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูป
วิสาหกิจชุมชนระดับพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559
1.3 วิสาหกิจชุ มชนที่มีศั กยภาพและมี ความต้องการพัฒนาต่ อยอดกิจ การหรือสินค้ า
สู่การแข่งขันเชิงธุรกิจ
2. สานักงานเกษตร อาเภอ ดาเนินการพัฒนาทักษะแก่สมาชิกวิสาหกิจ ชุมชนที่เข้า ร่วม
โครงการฯ จังหวัดละ 2 วิสาหกิจชุมชน ๆ ละ 10 ราย ดาเนินการ2กิจกรรม ดังนี้
2.1 จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้และหรือจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เช่นด้านการบริหารจัดการ การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การจัดการเชิงธุรกิจ เป็นต้น
2.2 ให้วิสาหกิจชุมชนจัดทาข้อมูลแผนความต้องการการพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบฟอร์มแบบแสดงแผนความต้องการพัฒนา
กระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชน
ควรประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายก่อนด าเนินการ เพื่อกาหนดหลักสูตรการ
อบรมและหรื อประเด็ นศึกษาดู งาน และจัด ทาข้ อมูลแผนความต้ องการการพั ฒนากระบวนการผลิต และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของวิสาหกิจชุมชน
5.ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
5.1 ผลผลิต (output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
1. วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาเข้าสู่กระบวนการประเมินมาตรฐานการผลิตและการจัดทาแผนการพัฒนา
สินค้า 2 แห่ง
2.สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาเข้า สู่กระบวนการประเมินมาตรฐานการผลิต และการ
จัดทาแผนการพัฒนาสินค้าจานวน 20ราย
5.2 ผลลัพธ์ (outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
5.2.1 วิสาหกิจชุมชนสามารถต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้า
เกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
5.2.2 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาเข้า สู่กระบวนการประเมินมาตรฐานการผลิต และการ
จัดทาแผนการพัฒนาสินค้าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
6.หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

นางอรพินท์ วุฒิอุทัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
โทร./โทรสาร:0922744313
********
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โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562
1. หลักการและเหตุผล
1. เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อนาร่องการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ทาการเกษตรในรูปแบบ Shape file ให้สามารถเชื่อมโยงกับ
แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมได้ในอนาคต
3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลางให้มีประสิทธิภาพ สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้หลายมิติ
2. เป้าหมาย
มีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จานวน 3,326 ครัวเรือน ในพื้นที่ 18 ตาบล โดยการเชื่อมกับ
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลางร่วมกับหน่วยงานอื่น
2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก เกษตรกรผู้ปลูกพืช
2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน โดยการ
1) จัดทาประกาศให้เกษตรกรมีหน้าที่มาแจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรภายหลัง จาก
การเพาะปลูกแล้ว 15 วัน
2) กาหนดช่วงวันรณรงค์ใ ห้อาสาสมัค รเกษตรหมู่บ้า น ทาหน้า ที่ ช่วยเจ้า หน้า ที่ส่ง เสริ ม
การเกษตรผู้รับผิดชอบตาบลตาบล จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มปรับปรุงข้อมูล ในพื้นที่รับผิด ชอบเพื่อให้ไ ด้
ข้อมูลครบถ้วนแก้ปัญหาการไม่มาแจ้งปรับปรุงทะเบียนฯของเกษตรกร โดยเลือกช่ วงเวลาที่มีการเพาะปลูก
มากที่สุดในฤดูฝน
3) บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
4) ในกลุ่มพื ชเศรษฐกิจ สาคัญ ให้จัด พิมพ์รายชื่อ ออกไปติด ประกาศในที่ชุ มชน/หมู่บ้า น
เพื่อให้ชุมชนมีการตรวจสอบการแจ้งข้อมูลของเกษตรกร เป็นเวลา 3วัน
5) จัดพิมพ์ผลการปรับปรุงข้อมูลปี 2560 ลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร โดยการประชาสัมพันธ์
ให้เกษตรกรนาสมุดมาปรับปรุงที่สานักงานเกษตรอาเภอ
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก
ก าหนดให้ มี ก ารตรวจสอบพื้ น ที่ ที่ ข อขึ้ น ทะเบี ย นใหม่ หรื อ พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ มี เ อกสารสิ ท ธิ์
พื้นที่ เช่า ที่ผู้เ ช่า ไม่สามารถหาหลัก ฐานเอกสารสิทธิ์ มาแสดงได้ หรือ พื้นที่ ปลูก ข้า ว ให้ วัด ขอบเขตแปลง
และบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในระบบ (รูปแบบ Shape file)เพื่อป้องกันการแจ้งขึ้นทะเบียนซ้าซ้อน โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้
1) พื้น ที่แ นวราบ เช่น ที่น า ที่ มี การเช่ า แต่ ผู้ ใ ห้ เช่ า ไม่ ใ ห้ห ลั กฐานเอกสารสิ ท ธิ์แ ก่ ผู้เ ช่ า
ให้ใช้การตรวจสอบพื้นที่ โดยวัดพิกัดด้วยเครื่อง GPSหรือ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (GISagro โดย GISTDA ,
โปรแกรม QGIS) หรือใช้ Tablet (FAARMisโดยNECTEC) ที่มีการดึงแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ประโยชน์
ตรวจสอบหาพิกัดและวาดขอบเขตแปลงได้
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
1.ผลผลิต(Output)
- มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร1 ระบบ
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุง 59,000 ครัวเรือน
มีข้อมูลแผนที่ Shape file แปลงปลูกของเกษตรกร จานวน 22,000 แปลง
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2. ผลลัพธ์ (Outcome)
-มีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่เป็นปัจจุบัน ใช้ประโยชน์ได้หลายมิติ
-เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการขอตรวจรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรกรณีที่ภาครัฐมีโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกร ซึ่งจะทาให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
5. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวน้าทิพย์ มณีฉาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
โทร .092-2474299
*******
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง
1. หลักการและเหตุผล
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผลผลิตข้าวของประเทศไทยมีปริมาณเกินความต้องการของตลาด การ
เข้าไปสนับสนุนให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ปลูกข้าวในอาเภอหนองแค จัง หวัด สระบุรี จ านวน 18 อาเภอ ผู้ซึ่ง มี
ประสบการณ์ จัดระบบการเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่นา ให้ลดรอบการปลูกข้า วไปปลูกพืชที่มีค วามเหมาะสม
และมีตลาดรองรับผลผลิต จะสามารถช่วยลดปริมาณข้าวใหม่ที่จะออกสู่ตลาด เป็นการลดความเสี่ยงเรื่องราคา
ผลผลิตข้าวตกต่า สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการปลูกพืชอื่น และ
ได้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีรายได้ดีในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 ลดรอบการทานาในฤดูนาปรัง ด้วยการพักการทานาสลับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอื่น
2.2 สร้างรายได้จากการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการลดรอบการทานากับ
ภาครัฐ
2.3 สร้างโอกาสให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่นา เพื่อเป็นเกษตรกรรมทางเลือกให้
เกษตรกรในระยะยาว
3. เป้าหมายของโครงการ
3.1 พื้นที่ 18 ตาบล ประกอบด้วย ตาบล หนองแค กุ่มหัก คชสิทธ์ โคกตูม โคกแย้ บัวลอย ไผ่ต่า โพนทอง
หนองแขม หนองไข่น้า หนองจรเข้ หนองนาก หนองจิก หนองปลาหมอ หนองโรง หนองปลิง ห้วยทราย ห้วยขมิ้น
3.2 พื้นที่จานวน 771 ไร่ สนับสนุนค่าใช้จา่ ยครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท สาหรับ
ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ตามความต้องการของเกษตรกร ยกเว้น หญ้าเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย เผือก พืช ปุ๋ยสด ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลไม้ยืนต้น และพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวมากกว่ า
120 วัน ภายใต้เงื่อนไขของข้อมูลทางวิชาการความเป็นไปได้ในการผลิต และความต้องการของตลาด โดย
พื้นที่ดัง กล่าวต้องไม่ทาการเพาะปลูกข้าว ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 เมษายน 2562
ยกเว้น พื้นที่รับน้าที่มีประกาศให้ทานาปีเร็วขึ้น และเกษตรกรสามารถเลือกช่วงระยะเวลาปลูกพืชหลากหลาย
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
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4. การเตรียมการก่อนรับสมัคร
4.1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้อาเภอรับทราบสถานการณ์ และนโยบายการผลิตข้าวครบวงจรของรัฐ
กิจกรรมทางเลือกพืช รวมทั้งอภิปราย ระดมความคิดเห็นแนวทางการดาเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางไปปฏิบัติใน
พื้นที่ และกาหนดพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายรายจังหวัด
4.2 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร มาแจ้งขอเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี
2562 และรับทราบขั้นตอนการใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งการเตรียมหลักฐานประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียน
ให้ครบถ้วน
4.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืช
หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 ดังนี้ (ภาคผนวกที่ 1 )
4.3.1 คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2562 ระดับ
จังหวัด ทาหน้าที่
1) กากับ ดูแล และตรวจสอบการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์
ที่ระบุในคู่มือโครงการฯ
2) ให้คาแนะนา แก้ไขปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานโครงการฯ
3) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดาเนินงานโครงการแก่เกษตรกร
4) แต่งตั้งคณะทางานเพิ่มเติมตามความจาเป็น
4.3.2 คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2562 ระดับ
อาเภอ ทาหน้าที่
1) กากับดูแล แก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานโครงการฯ
2) พิจารณาผลการตรวจสอบพื้นที่ของคณะทางานตรวจสอบพื้นที่ฯ ระดับตาบล และรับรองสิทธิ์
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
3) บันทึกข้อมูลลงระบบโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562
(rnc.doae.go.th) และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด
4) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดาเนินงานโครงการแก่เกษตรกร
5) แต่งตั้งคณะทางานเพิ่มเติม ตามความจาเป็น
6) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด มอบหมาย
4.3.3 คณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 ระดับ
ตาบล ทาหน้าที่
1) จัดทาแผนการตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ตามจานวนและรายชื่อ ที่
เกษตรกรได้แจ้งการเพาะปลูก รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงในท้องที่ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเนินงาน
โครงการ
2) ตรวจสอบพื้นที่ปรับเปลี่ยนของเกษตรกรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
3) รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ
4.4 คณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตาบล จัดทาแผนกาหนดการจัดเวทีชุมชน และรับ
สมัครเกษตรกร ปิดประกาศที่ว่าการอาเภอ หรือตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่
4.5 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และคณะทางานตรวจสอบพื้นที่
โครงการฯ ระดับตาบล ชี้แจงทาความเข้าใจ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่และ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
5.1 คุณสมบัติเกษตรกร และเงื่อนไขของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
5.1.1 มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว
5.1.2 เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (1 ครัวเรือน 1 สิทธิ์) ตามทะเบียนเกษตรกร
(ทบก.01) ของกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้ได้รับสิทธิ์ เป็น หัวหน้าครัวเรือน
5.1.3 พื้นที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่ซ้าซ้อนกับโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตอื่น ๆ เช่น โครงการ
สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา เป็นต้น รวมทั้งพื้นที่ปรับเปลี่ยนปลูกพืชอื่นเป็นการถาวรไป
แล้ว
5.1.4 เกษตรกรผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้า วนาปรัง ในรอบ
4 ปี (พ.ย. 2557 – เม.ย. 2561 ปีใดปีหนึ่ง) หรือเป็นเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปรับเปลี่ยนการปลูก
ข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 หรือ โครงการส่ง เสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี
2561 และพื้นที่เข้าร่วมต้องเป็นพื้นที่นาเท่านั้น มีขนาดตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป ไม่เกิน 15 ไร่
5.1.5 เกษตรกรต้องลงทุนในการเตรียมแปลงและปลูกพืชในนาก่อน และเมื่อปลูกแล้ว ให้มาแจ้งยืนยัน
การเพาะปลูก เพื่อให้คณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตาบลทาการตรวจสอบ
5.1.6 เกษตรกรต้องมีบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หากไม่
มี ต้องไปเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. เพื่อประโยชน์ในการรับเงินค่าใช้จ่าย หลังจากได้รับการตรวจสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์
5.1.7 เกษตรกรต้องปลูกพืชตรงตามที่แจ้งสมัครเข้าร่วมโครงการ และช่วงเวลาในการปลูกตั้งแต่ 1 พ.ย.
61 – 28 ก.พ. 62
5.1.8 เกษตรกรเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ห้ามน าพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการกลับไปท านาปรัง
ในฤดูปีการผลิต 2562 (1 พ.ย. 61 – 30 เม.ย. 62) ยกเว้น พื้นที่รับน้า ที่มีประกาศให้ทานาปีเร็วขึ้น
5.1.9 เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สานักงานเกษตรอาเภอที่ตั้งแปลงปลูก หรือ สถานที่อื่น ที่
สานักงานเกษตรอาเภอนัดหมายตามความเหมาะสม
5.2 กรอบระยะเวลา
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม
1.
16 ต.ค. 61 – 15 พ.ย. 61 สานักงานเกษตรจังหวัด/อาเภอ
โครงการ
2. จัดเวทีเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร
ธ.ค. 61 – ม.ค. 62
สานักงานเกษตรจังหวัด /อาเภอ
คณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ
การตรวจสอบพื้นที่ และรับรอง
3.
ธ.ค. 61 – เม.ย. 62
ระดับตาบล /คณะกรรมการบริหาร
สิทธิ์เกษตรกร
โครงการฯ ระดับอาเภอ
4.

การจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ให้เกษตรกร
การกากับ ติดตาม สนับสนุน
5การดาเนินงานโครงการในพื้นที่
และรายงานให้ กสก.ทราบ

ม.ค. – มิ.ย. 62

ธ.ก.ส. (ตามผลการตรวจรับรองสิทธิ์
เกษตรกรของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งให้ ธ.ก.ส.)

พ.ย. 61 – มิ.ย. 62

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
/สานักงานเกษตรจังหวัด/สานักงาน
เกษตรอาเภอ
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6. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
6.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสานักงานเกษตรอาเภอ ที่รับผิดชอบพื้นที่ ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ และเป็นผู้มีอานาจลงนามในช่องเจ้าหน้าที่ผู้รบั สมัคร
6.2 วิธีการรับสมัคร
6.2.1 สถานที่รับสมัคร
- สานักงานเกษตรอาเภอที่เป็นที่ตั้งแปลง
- สถานที่อื่นๆ ที่สานักงานเกษตรอาเภอนัดหมาย ตามความเหมาะสม
6.2.2 สานักงานเกษตรอาเภอ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย
ฤดูนาปรัง ปี 2562 หากเกษตรกรไม่มาสมัครภายในระยะเวลาที่กาหนด ถือว่าไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่โครงการฯ กาหนด และมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้
ปฏิบัติ ดังนี้
1) ยื่นความจานงสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบ พหล. 01 (ภาคผนวกที่ 2) โดยเกษตรกรกรอก
ข้อมูลในแบบยื่นความจานงสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง หรือบุคคลอื่นที่เกษตรกรไว้ใจเป็นผูก้ รอก
ข้อมูลให้ พร้อมลงนามรับรองข้อมูลของตนเอง
2) การตรวจสอบเอกสาร เกษตรกรต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริง และ
สมุดทะเบียนเกษตรกรตัวจริง มาแสดง เพื่อให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบข้อมูลประกอบในแบบ พหล. 01 (ให้สาเนา
ใบสมัคร พหล.01 ให้เกษตรกรไว้ เพื่อใช้ยืนยันการสมัคร)
3) กรณีหากเกษตรกรไม่สามารถมาสมัค รด้วยตนเองได้ (เป็นเหตุสุด วิสัย ) สามารถมอบอานาจให้
สมาชิกในครัวเรือน มาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แทนได้ แต่สิทธิ์ที่ได้รับยังคงเป็นของหัวหน้าครัวเรือน ไม่ใช่ผู้รับ
มอบอานาจตามแบบ พหล. 02 (ภาคผนวกที่ 3) การมอบอานาจให้ผู้อื่นมาสมั ค รแทน ให้ผู้รับมอบอานาจ
นาสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้า นของทั้ง ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ มายื่นกับเจ้า หน้า ที่ผู้รับ
สมัครด้วย ทั้งนี้ แบบ พหล. 01 และ พหล. 02 ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครกรอกข้อมูลให้เกษตรกร
6.2.3 แนวทางการปฏิบัติใ นการรับสมัค รเกษตรกรเข้า ร่วมโครงการฯ โดยเจ้า หน้า ที่ผู้รับสมัค ร
ตรวจทานข้อมูลที่เกษตรกรกรอกข้อมูลในใบสมัคร (พหล. 01) ให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนนาไปบันทึกข้อมูลลง
ในระบบโครงการฯ (rnc.doae.go.th) ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร (ศสท.) กาหนด สาหรับ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครทั้งหมด เจ้า หน้า ที่จ ะต้องอ่า นทวนข้อมูลที่เกษตรกรได้กรอกข้อมูลลงใน
แบบรับสมัครให้เกษตรกรรับทราบ จึงให้เกษตรกรลงลายมือชื่อ หรือประทับลายนิ้วมือต่อหน้า เจ้า หน้า ที่ เพื่อ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ได้แจ้ง ณ วันที่รับสมัค รเท่านั้น จะลงลายมือชื่อก่อนไม่ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะต้อง
แจ้ง พร้อมติด ป้า ยประกาศถึงบทลงโทษตามบทบัญ ญัติของกฎหมาย มาตราที่ 137 มาตราที่ 267 และ
มาตราที่ 341 (ภาคผนวกที่ 4) ให้เกษตรกรทราบโดยทั่วกัน
6.2.4 พิมพ์ผลการรับสมัครเกษตรกร จากระบบโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง
ปี 2562 (rnc.doae.go.th) ตามแบบรายงานผลการรับ สมั ค รเกษตรกรเข้ า ร่ว มโครงการ พหล. 03
(ภาคผนวกที่ 5) และนาไปติดประกาศ เพื่อให้เกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อมูล
7. การจัดเวทีชุมชน
7.1 ทาความเข้าใจให้เกษตรกรทราบสถานการณ์ และนโยบายการผลิตข้าวของรัฐ ในการกาหนด
ปริมาณการผลิตข้าวให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการของตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าวล้นตลาด และ
เกษตรกรขายข้าวได้ราคาต่า
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7.2 เสนอข้อมูลกิจกรรมทางเลือกพืชที่จังหวัดพิจารณา และหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ
ให้เกษตรกรในชุมชนประกอบการตัด สินใจเข้า ร่วมโครงการ โดยสานักงานเกษตรจัง หวัด /สานักงานเกษตร
อาเภอ/ศูนย์วิจัยพืชไร่/ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้า เกษตร/เครือข่า ยศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร /สถานีทดลองพืชไร่ที่รับผิดชอบจังหวัด ให้ข้อมูลด้านการผลิตพืช สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดให้ข้อมูลด้านการตลาดทั้งนี้ ในการจัดเวทีชุมชนสามารถรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ได้
8. การจัดการเรียนรู้ให้เกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัด/อาเภอ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/
เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดาเนินการ ดังนี้
8.1 สรุปผลเกษตรกรที่ผ่านการรับสมัคร และรวบรวมกิจกรรมพืชที่เกษตรกรสมัครใจ นาไปกาหนด
แผนการถ่ายทอดความรู้
8.2 จัดทาแผน และจัดการถ่ายทอดความรู้ ตามกิจกรรมพืชที่เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ
8.3 เน้นสร้างการรับรู้กับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยขอให้เพาะปลูกตามหลักวิชาการ
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และปริมาณที่เป็นไปตามศักยภาพของพื้นที่ และพันธุ์พืช เช่น การใช้เมล็ดพันธุ์
ตามอัตราที่หน่วยงานราชการแนะนา การดูแลรักษาตัง้ แต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว เป็นต้น
9. การขอปรับเปลี่ยนข้อมูลที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
9.1 การปรับเปลี่ยนข้อมูลการปลูก (ชนิดพืช และวันปลูก) หรือ ยกเลิกการปลูก หรือ ยกเลิกการ
เข้าร่วมโครงการ หากเกษตรกรมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถปลูกพืชตามที่ได้แจ้งไว้ในใบรับสมัคร หรือเกษตรกรมี
ความประสงค์ไม่เข้าร่วมโครงการแล้ว ให้มายื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงชนิดพืช วันปลูก หรือยกเลิกการปลูก
หรือ ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ตามแบบ พหล.04 (ภาคผนวกที่ 6) ณ สานักงานเกษตรอาเภอที่เป็นที่ตั้ง
แปลง โดยให้แจ้งก่อนวันที่ 28 ก.พ. 62
9.2 การปรับเปลี่ยนข้อมูลผู้สมัครหากเกษตรกรผู้สมัครมีการเปลี่ยนแปลง เช่น คานาหน้านาม ชื่อนามสกุล ให้ยื่นคาร้องขอแก้ไขข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบ พหล. 05 (ภาคผนวกที่ 7)
10. การแจ้งยืนยันการปลูก
หลังจากปลูกพืชหลากหลายแล้ ว 15 วัน ให้เกษตรกรมาแจ้งยืนยันการปลูกพืช (หากเกษตรมา
แจ้งยืนยันปลูกหลังจากวันที่คาดว่าจะปลูกเกิน 60 วัน ถือว่าสละสิทธิ์) โดยยื่นแบบคาร้อง แจ้งปลูกพืช ตาม
แบบพหล. 06 (ภาคผนวกที่ 8) แก่สานักงานเกษตรอาเภอ เพื่อบันทึกลงระบบโครงการฯ (rnc.doae.go.th)
และพิมพ์แบบตรวจสอบแปลงปลูกพืช ให้คณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตาบล ตามแบบ พหล. 07 (ภาคผนวก
ที่ 9) ลงตรวจสอบพื้นที่จริง
11. การตรวจสอบ
11.1 ขั้นตอนการตรวจสอบพื้นที่ ให้คณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตาบล มีหน้าที่
ตรวจสอบพื้นที่ โดยเกษตรกรเจ้าของแปลงเป็นผู้นาคณะทางานฯ ลงตรวจสอบ มีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้
1) ให้เลขานุการคณะทางานตรวจสอบพื้นที่ฯ ระดับตาบล จัดพิมพ์ข้อมูลเกษตรกรตามแบบ
รายงาน พหล. 07 จากระบบโครงการฯ (rnc.doae.go.th) ซึ่งจะประมวลผลเกษตรกรที่ปลูกพืชแล้วครบรอบ
15 วันหลังปลูกให้คณะทางานตรวจสอบพื้นที่ฯ ระดับตาบล ไปตรวจพื้นที่ว่า มีการปลูกจริง เป็นพืชชนิด
เดียวกับที่แจ้งไว้ และขนาดพื้นที่ที่ปลูกต้องตรงตามที่แจ้งสมัครเข้าร่วมโครงการ ทัง้ นี้ การพิจารณาตรวจสอบ
จานวนพื้นที่ปลูก ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตาบล พร้อมให้เกษตรกร ลง
ลายมือชื่อ เพื่อรับทราบผลการตรวจ ในแบบ พหล. 07
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2) ให้คณะทางานตรวจสอบพื้นที่ฯ ระดับตาบล จับพิกัด GPS ของที่ตั้ง แปลงปลูก จ านวน 1 จุด
ในแปลงปลูก และบันทึกพิกัด GPS ลงในแบบ พหล. 07 พร้อมให้คณะทางานตรวจสอบพื้นที่ฯ ระดับตาบล ลง
ลายมือชื่อในแบบ พหล. 07 หลังตรวจแปลงปลูกเสร็จแล้ว
3) นาผลการตรวจสอบพื้นที่ บันทึกลงระบบโครงการฯ (rnc.doae.go.th) และพิมพ์รายงานผล
การตรวจสอบพื้นที่ของคณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตาบล พร้อมลงลายมือชื่อคณะทางาน ตาม
แบบรายงาน พหล. 08 (ภาคผนวกที่ 10) ส่งให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ พิจ ารณาผล
การตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
11.2 ขั้นตอนการรับรองสิทธิ์เกษตรกร คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ มีหน้าที่รับรอง
ผลการตรวจสอบแปลง โดยดาเนินการ ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ นาผลการตรวจสอบตามแบบรายงาน พหล.
08 มาพิจารณา หากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
2) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ ประชุมเพื่อเห็นชอบผลการตรวจ และ
รับรองสิทธิ์เกษตรกร หากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ มีมติเห็นชอบให้ ลงลายมือชื่อ ในแบบ
รายงาน พหล. 08
3) ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ นาข้อมูลผลการพิจารณารับรอง
สิทธิ์ฯ ของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ บันทึกลงในลงระบบโครงการฯ (rnc.doae.go.th)
4) พิมพ์แบบรายงานผลการรับรองสิทธิ์เกษตรกร ตามแบบ พหล. 09 (ภาคผนวกที่ 11)
โดยให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ ลงลายมือชื่อในแบบ พหล. 09 จากนั้นให้ สแกน (scan)
ผลการรับรองสิทธิ์เกษตรกร พร้อม อัพโหลด (upload) ข้อมูล file ที่สแกนเข้าระบบให้ส่วนกลาง เพื่ออนุมัติ
เงิน และให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ ส่งแบบพหล. 09 ให้คณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ ระดับจังหวัด เพื่อทราบต่อไป
5) พิมพ์แบบรายงานผลการรับรองสิทธิ์เกษตรกร ตามแบบ พหล. 10 (ภาคผนวกที่ 12)
โดยให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ลงลายมือชื่อใน
แบบ และไปติดประกาศให้เกษตรกรทราบ (ข้อควรระวัง การบันทึกผลรับรองสิทธิ์ฯ ตามแบบ พหล. 09
เป็นการยืนยันผล เพื่ออนุมัติเงินให้เกษตรกร ควรดาเนินการด้วยความระมัดระวัง)
11.3 กรณีอุทธรณ์ ร้องเรียน ร้องคัดค้านจากเกษตรกรการอุทธรณ์ กรณี การร้องเรียน ร้องคัดค้าน
จากเกษตรกร ที่ไม่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคาร้องขออุทธรณ์
ตามแบบ พหล. 11 (ภาคผนวกที่ 13) และให้นาเสนอข้อเท็จจริงต่อคณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ
ระดับตาบล และสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ และระดับจังหวัด
ตามลาดับ เพื่อหาข้อยุติในระดับจังหวัด ทั้งนี้ ให้ถือมติของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัดเป็น
ที่สิ้นสุด
12. การจ่ายเงินให้เกษตรกร
12.1 สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรตัดยอดบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณารั บรอง
สิทธิ์ จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ (พหล. 09) จากระบบ rnc.doae.go.th ทุก 2 สัปดาห์
รวบรวมเสนอ กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาอนุมตั ิเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทนให้เกษตรกร
12.2 กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติโอนจัดสรรเงินให้สานักงานเกษตรจังหวัดดาเนินการสั่งจ่ายเช็คให้
ธ.ก.ส. สาขา โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร ตามบัญชีรายชื่อที่กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติ
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12.3 ธ.ก.ส. สาขา รายงานผลการโอนเงินให้ สนง.กษจ. ทราบ
12.4 สานักงานเกษตรจังหวัดรายงานผลการโอนเงินให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ทั้งนี้ ถ้าเกษตรกรไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขโครงการ ต้องส่งคืนเงิน อย่างไม่มีเงื่อนไข
13. มาตรการทางกฎหมาย/ลงโทษ
หากคณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตาบล พบว่า ข้อมูลในแบบแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ มี
ข้อมูล ไม่ต รงตามความเป็นจริง คณะทางานฯ สามารถขอให้เ กษตรกรชี้แ จงเหตุผลในการแจ้ง ข้ อมูลไม่
ตรงกั บความเป็ นจริง เพื่ อประกอบการพิ จ ารณา หากพบว่า เกษตรกรมี เจตนาให้ ข้อมูล อันเป็นเท็ จ ให้
ดาเนินการตามชั้นความผิด ดังนี้
13.1 อยู่ในระหว่างขั้นตอนการรับแจ้ง หากพบว่า มีการแจ้ง เท็จ โดยเจตนา ให้ด าเนินการว่า กล่า ว
ตักเตือน ให้ทราบผลทางกฎหมายในการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ และไม่รับสมัครเข้าร่วมโครงการ
13.2 ขั้ น ตอนยื่ น เอกสารเสร็ จ สิ้ น / ขั้ น ตอนตรวจสอบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การรั บ สมั ค รในระบบ
rnc.doae.go.th แล้ว ให้ระงับการดาเนินการ และตัดสิทธิ์เกษตรกรที่แจ้ง เท็จ แจ้ง ความร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อเกษตรกรที่แจ้งข้อมูลเป็นเท็จ เมื่อศาลพิพากษาว่า เกษตรกรมีค วามผิด
ให้ดาเนินการตัดสิทธิ์เกษตรกร
13.3 ขั้นตอนหลังการรับรองสิทธิ์ ให้แจ้ง ความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อด าเนินคดี ตาม
กฎหมายต่อเกษตรกรที่แจ้งเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเท็จ ฐานฉ้อโกง เมื่อศาลพิพากษาว่า เกษตรกรมีค วามผิด ให้
ดาเนินการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ หากพบว่า เกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐ โดยไม่สมควรแล้ว ให้
แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย เพื่อให้ห น่วยงานนั้น ๆ ด าเนินการให้เกษตรกรชดใช้ค่า เสียหายแก่รัฐ
ตามความรับผิดชอบของหน่วยงานต่อไปทั้งนี้ ให้เกษตรอาเภอ /เกษตรจังหวัด เข้มงวดกับการแจ้งความร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อเกษตรกรผู้แจ้งเข้า ร่วมโครงการฯเป็นเท็จ เนื่องจากการแจ้ง ข้อมูลอันเป็นเท็จ เป็นการกระทา
ความผิดต่อแผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายอาญา หากไม่ร้องทุกข์กล่าวโทษ เจ้าหน้าที่อาจต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว
14. การกากับ ติดตาม และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการในพื้นที่
14.1 สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ทาหน้าที่กากับ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการฯ ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) ติดตามผลการดาเนินงาน การรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ การตรวจสอบ การรับรองสิทธิ์
และการขอใช้สิทธิ์ของเกษตรกร
2) ให้คาแนะนาในการดาเนินงานโครงการฯ และแก้ไขปัญหาการดาเนินงานในพื้นที่
3) รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขปัญหาให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
14.2 สานักงานเกษตรจังหวัด/อาเภอ ทาหน้าที่ ดังนี้
1) สานักงานเกษตรจังหวัด/อาเภอ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตาม และจัดทา
แผนการติดตาม
2) ติดตาม ตรวจเยี่ยมแปลง ให้คาแนะนาการปลูกพืชหลากหลาย
3) สรุปผลการติดตาม และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
15. การประเมินผลโครงการ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดาเนินการประเมินผลโครงการ และรายงานผลการประเมินโครงการฯ
ให้ กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ โดยจัดทาเป็นรูปเล่มรายงานส่งกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ แล้ว
16. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพจณ์นีย์ โล้นทีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ โทร.092-24742300
****************
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โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
1. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ใ นปัจ จุบันการผลิต สินค้า เกษตรมีการเปลี่ยนแปลงอย่า งรวดเร็วและมีการ
แข่งขันสูงทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และต้นทุนการผลิตที่สูง ทาให้เกษตรกรรายย่อยประสบปัญ หาในการ
ผลิตและจาหน่ายสินค้าเกษตร ตลอดจนโอกาสการเข้า ถึง ข้อมูลแหล่ง ทุน ทรัพยากรและการตลาดได้น้อย
และจากการที่เกษตรกรรายย่อยต่างคนต่างผลิต ทาให้ยากต่อการจัดการผลผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้ผล
ผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้สามารถแก้ไ ขปัญ หาดัง กล่า ว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จึงได้มีนโยบายในเรื่องการจัด ทาแปลงการเกษตรขนาดใหญ่โดยให้เกษตรกรรายย่อยมี การ
รวมกลุ่มและรวมพื้นที่การผลิตเป็นแปลงขนาดใหญ่ ที่มีผู้จัดการพื้นที่เป็นผู้บริหารจัดการแปลง ตั้งแต่การวาง
แผนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรมีความสามารถ
ในการจัดการผลิตสินค้าเกษตรจนถึงการตลาดที่มีมาตรฐานเช่นเดีย วกับฟาร์มขนาดใหญ่
การด าเนิ นงานดั งกล่า ว กรมส่ง เสริมการเกษตรได้ เตรีย มการเพื่อ รองรั บการส่ ง เสริ ม
การเกษตรในลักษณะแปลงใหญ่โดยได้นาวิธีการทางานรูปแบบ MRCF system ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้วยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม และใช้พื้นที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (Area - Based) มอง
เป้าหมาย พื้นที่-คน-สินค้า เข้าด้วยกัน โดยกาหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งได้แนวทาง
และเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน โดยมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้า เกษตรเป็น
แหล่งเรียนรู้การผลิตทางการเกษตรที่ตอบสนองต่อชุมชน ในการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถด าเนินการผลิต
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ใ นการสนับสนุน
การส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและรวมพื้นที่ดาเนินการในลักษณะแปลงขนาดใหญ่
ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2560 จึงสมควรให้มีการด าเนินงานส่ง เสริมการเกษตรในรูปแบบ
แปลงใหญ่ต่อเนื่องจากปี 2559 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยในการผลิต สินค้า เกษตร การ
บริหารจัดการการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) รวมทั้งมีการบูรณาการของหน่วยงานในทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และในส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจะส่ง ผลให้เกษตรกรรายย่อย มีอานาจ
การต่อรองในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการจาหน่ายผลผลิต ทาให้ต้นทุนการผลิตลดลง มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีค วามเข้มแข็ง สามารถบริหารจัด การการผลิต และ
การตลาด ร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่และพัฒนาให้เป็น Smart Farmer
2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการทางานส่ง เสริมการเกษตรแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนใน
พื้นที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ศักยภาพของพื้นที่ และตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร
3. เป้าหมาย/สถานที่ดาเนินการ
3.1 พืช ได้แก่ ข้าว
3.2 ดาเนินการใน แปลงใหญ่ตาบลหนองแขม แปลงใหญ่ตาบลไผ่ต่า แปลงใหญ่ตาบล
หนองจรเข้ และ แปลงใหญ่สหกรณ์ตาบลหนองจรเข้
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
การบริหารจัดการแปลงใหญ่
1) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระพื้นที่ระหว่างผู้จัดการพื้นที่กับกลุ่มเกษตรกร
ผู้จดั การพื้นที่จดั เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการพื้นที่กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
(ดาเนินการร่วมกับกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในพื้นทีแ่ ปลงใหญ่
ของกองพัฒนาเกษตรกร) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) เรื่องการผลิตและการตลาดในประเด็น

21
- เป้า หมายการพัฒ นาในแต่ ละพื้ นที่ / แปลงให้ สอดคล้ องกั บศั ก ยภาพของพื้ น ที่
(Zoning) สภาพปัญหา และความต้องการของเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สินค้า เกษตร
การตลาด และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
- แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนการผลิต ให้เกษตรกรตลอดฤดูการผลิต
แผนการตลาดโดยประสานงานกับ สหกรณ์ก ารเกษตรหรือ การจั บคู่ ธุร กิจ (Business Matching) กั บ
ภาคเอกชนในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น แบบพันธะสัญ ญา (Contract Farming) หรือระบบตลาดสมาชิกใน
ชุมชน (Community Supported Agriculture : CSA) หรือรูปแบบแบ่งปันผลประโยชน์ (Benefit Sharing)
ฯลฯ ตามความเหมาะสมและแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่
- การบริหารจัดการผลิตในการจัดหาและใช้ปัจจัยการผลิต /ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมร่วมกัน การรวมผลผลิตเพื่อร่วมกันจาหน่าย
- การวิเคราะห์ศัก ยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer รายบุค คล การจัด เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 เวทีหลัก (อาจแบ่งเป็นเวทีย่อยได้อีกในแต่ละเวที) ได้แก่
เวที ที่ 1 การวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ นศั ก ยภาพ เพื่ อ พั ฒ นาเกษตรกรให้ เ ป็ นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ตลอดจนร่วมกันคิดวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพของตนเองและกลุ่ม สถานการณ์
และปัญหาการผลิตของกลุ่มกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานของกลุ่ม แผนการผลิต เป็นรายแปลงและกลุ่ม
แผนการตลาด และแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดทาข้อตกลงร่วมกันในการดาเนินงานให้บรรลุเป้า หมาย
โดยเน้นให้คิดเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สินค้า เกษตร การผลิต สินค้า เกษตรตามระบบมาตรฐาน
GAP ตลอดจนการพึ่งพาตนเองและชุมชนเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรที่ยั่งยืน
เวทีที่ 2 การขับเคลื่อนการดาเนินงาน เพื่อเป็นเวทีนาเสนอเทคโนโลยีแกนกลาง ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงตลาด โดยการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเกษตรกร ผู้จัดการพื้นที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกากับดูแลให้เกษตรกรดาเนินงานจัดทาแปลงใหญ่ตามแผนปฏิบัติงาน
เวทีที่ 3 การถ่า ยทอดความรู้ใ นการผลิต และการตลาดสิน ค้ า เกษต ร เพื่อ พัฒ นา
เกษตรกรให้ มีค วามรู้ ความสามารถและทั ก ษะในการผลิ ต และการตลาดสิ น ค้า เกษตรของตนเองให้ มี
ประสิทธิภาพ
เวทีที่ 4การสรุปบทเรียนและประเมินผล เพื่อสรุปบทเรียนและประเมินผลการดาเนินงาน
5. ผลผลิต ผลลัพท์ ตัวชี้วัด
1. ผลผลิต (Output)
1. เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง และสามารถบริหารจัด การการผลิต ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดต้นทุนการผลิตลดลง คุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
2.มีรูปแบบการทางานส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณการในพื้นที่ที่มีการบริหารจัด การใน
ลักษณะแปลงใหญ่ที่เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่
2. ผลลัพธ์ (Output)
เกษตรกรมี ศัก ยภาพในการผลิ ต สิน ค้า เกษตร มี ต้น ทุน การผลิต ลดลง คุ ณ ภาพผลผลิ ต มี
มาตรฐานสามารถบริหารจัดการผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดรวมทั้งมีอานาจต่อรองในการจัด หา
ปัจจัยการผลิตและจาหน่ายผลผลิตซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรเป็น Smart Farmer รายบุคคล และมีรายได้เพิ่มขึ้น
6. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวพจณ์นีย์ โล้นทีชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :036263850, 092-27442300
******
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
1. หลักการและเหตุผล จากนโยบายคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) และรัฐ บาล สาคัญ กับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้ด้า นการเกษตรในชุมชน เพื่อให้เป็นจุด ถ่า ยทอด
ความรู้ด้านการเกษตร ของชุมชน และเป็นที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตร ประกอบกับใน
สภาวะปัจจุบัน สถานการณ์ การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรมีปัญ หาในเรื่องต้นทุนการผลิต ที่ค่อนข้า งสูง
ปัญ หาโรค แมลง และพื้นดิน ขาดความอุด มสมบูรณ์ ท าให้ผลผลิต ที่ ไ ด้มีปริมาณน้อย และมีคุณ ภาพต่า
เกษตรกรส่วนใหญ่จึงประสบกับปัญหา การขาดทุน เกิดหนี้สิน และไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัด ตั้ง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต สินค้า เกษตร
(ศพก.) ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนสาหรับแก้ไ ขจากปัญ หาของ ชุมชนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม การเกษตร โดยเน้นการ
เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสาเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้า เกษตร ในประเด็น
การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การผลิต ตลอดจน
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่า งต่อเนื่องตลอด ฤดูกาลผลิต
เกษตรกรมีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้กับ เกษตรกรต้น แบบ ในลั กษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร เพื่ อให้
เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสานึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้า เกษตร ที่
มี การใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และนาองค์ความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิต สินค้า ที่ค านึง ถึง สภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิต ที่พึ่ง พา
ตนเองได้ อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นจุดที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตรต่างๆ กับเกษตรกร
อีกทั้งยังใช้ เป็นจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเอง
2.วัตถุประสงค์
2.1 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร
รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
2.2 เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทางานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ
เกษตรในพื้นที่
3. เป้าหมาย/สถานที่ดาเนินการ
ดาเนินการใน
3.1 ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอละ 1 ศูนย์
ตั้งอยู่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร (ศพก.) หมู่ 2 ต าบลห้วยขมิ้น อาเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี
3.2 ศูนย์เครือข่าย ได้แก่
3.2.1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อาเภอละ 1 ศูนย์ ดาเนินการในศูนย์จัด การดินปุ๋ย
ชุมชนตาบลหนองปลิง
3.2.2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อาเภอละ 1 ศูนย์ ดาเนินการในศูนย์จัดการศัต รูพืช
ชุมชน ตาบลหนองปลิง
3.3 ศูนย์เครือข่ายอื่นๆ เช่น ดาเนินการใน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตาบลหนองปลาหมอ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตาบลหนองโรง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตาบลห้วยทราย
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4. กิจกรรม และวิธีการดาเนินงาน
การดาเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นงานนโยบายสาคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องมีการบูรณาการขับเคลื่อนดาเนินงาน จึงขอให้จังหวัดบูรณาการงานและ
งบประมาณจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดทาแผนตามแบบฟอร์มแผน
และตัวอย่าง ในภาคผนวก 3 ประกอบด้วย
1) แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญ และการ
แก้ไข ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (แผน CoO) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2) แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์เรี ยนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (แผน ราย ศพก.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3) แผนการอบรมเกษตรกรของ ศพก./ ศูนย์เครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4) แผนการจัด งานวัน ถ่า ยทอดเทคโนโลยีเ พื่อ เริ่ม ต้น ฤดูก าลผลิ ต ใหม่ (Field day) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ขอให้จังหวัด ด าเนินการจัด ส่ง แผน จ านวน 4 แผน ดัง กล่า วข้า งต้นให้กรม
ส่ง เสริมการเกษตร ภายใน วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ทาง E-mail : Doaeresearch20@gmail.com
กิจ กรรมการด าเนิ น งานของ โครงการศูน ย์ เรี ย นรู้ ก ารเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต สิน ค้ า เกษตร (ศพก.)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 2 ส่วน ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก คือ
ส่วนที่ 1 การดาเนินงานในส่วนศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
และ ศูนย์เครือข่าย
4.1 การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
4.2 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.3 การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย
4.4 การพัฒนาเกษตรกรผู้นา
4.5 การติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 การดาเนินงานของ ศจช., ศดปช. และการอารักขาพืช
4.6 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศจช., ศดปช.) ซึ่งมีวิธีการดาเนินงาน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การดาเนินงานในส่วนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิต สินค้ า เกษตร (ศพก.) และ
ศูนย์เครือข่าย
4.1 การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย เป้าหมาย เป็นการพัฒนาศักยภาพ ศพก.และ
ศูนย์เครือข่ายให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการเกษตรของชุมชน เป็นสถานที่ใ ห้บริการข่า วสาร
และบริการด้านการเกษตร ประกอบด้วย
4.1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การพัฒนา
ศพก. ดาเนินการโดยเกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ ศพก. และสานักงานเกษตรอาเภอ ร่วมกันวิเคราะห์
ศักยภาพของ ศพก. จัดทาแผนและแนวทางการพัฒนา ศพก. ประกอบด้วย
1) การพัฒนาฐานเรียนรู้พัฒนาฐานเรียนรู้เพื่อที่จ ะเป็นจุด ถ่า ยทอดเทคโนโลยี จุด สาธิต
ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่สอดคล้องและสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ โดยให้มีองค์ค วามรู้ของฐานการเรียนรู้นั้น ๆ
ประจา ไว้ที่ฐานการเรียนรู้ด้วย (เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้) ทั้งนี้ สามารถประสานงานและ
บูรณาการ กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาฐานเรียนรู้ตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน
2) การพัฒนาแปลงเรียนรู้การปรับปรุง และพัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรให้มี
ความพร้อม ในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้า เกษตร ที่ยึด
หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจัดทาป้ายแปลงเรียนรู้ให้เห็นได้ชัดเจน

24
3) กาหนดหลักสูต รการเรียนรู้การกาหนดหลักสูต รการเรียนรู้ต ามกระบวนการ
โรงเรียน เกษตรกร และจัดทาแผนการเรียนรู้ของเกษตรกรที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต สินค้าเกษตรหรือศูนย์เครือข่ายให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและความต้องการของชุมชน โดย
เน้นประเด็น หลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนา
คุณภาพผลผลิต) ประกอบไปด้วย หลักสูตรหลัก หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเสริม ดังนี้
3.1) หลั กสูต รหลัก ได้แ ก่ การลดต้น ทุน มาตรฐานการผลิต สิน ค้า เกษตร
Zoning บัญชีครัวเรือน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก. ทางเลือกในการผลิต ตาม
ความ ต้องการของชุมชน และการผลิตตามกิจกรรมแปลงใหญ่
3.2) หลักสูต รบัง คับ ได้แก่ เศรษฐกิจ พอเพียง เกษตรทฤษฎีใ หม่ และเกษตร
ผสมผสาน
3.3) หลักสูตรเสริม เช่น การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจ ชุมชน
แผนธุรกิจ หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน
4) การพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์ฯ สิ่ง อานวยความสะดวก รวมทั้ง จัด ทา/ปรับปรุง
ข้อมูลประจา ศูนย์ ให้มีความพร้อมในการให้บริการ โดยสานักงานเกษตรอาเภอ เกษตรกรต้นแบบ และเจ้าของ
ศูนย์เครือข่าย ประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนา
5) แผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่าย เพื่อให้มีการเสริมหนุน ศพก. กับศูนย์
เครือข่าย ซึ่งกันและกันในการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการด้านการเกษตรของชุมชน ทั้ง นี้ ต้องมี “แผนที่
แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่ า ย พร้อมเทคโนโลยีเด่ นแต่ละศูนย์ ” ติด ตั้ง ใน ศพก.หลัก ตัวอย่า งตาม
ภาคผนวก 4 ทั้งนี้ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่
4.1.2 การพั ฒนาศูนย์เ ครือ ข่า ย ศพก. (ยกเว้น ศจช.และ ศดปช.) เกษตรกรต้ นแบบ
คณะกรรมการ ศพก. และสานักงานเกษตรอาเภอ ร่วมกันวิเคราะห์ ศักยภาพของศูนย์เครือข่า ย (ยกเว้น ศจช.
และ ศดปช.) เพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมในการเป็นจุดเรียนรู้/แหล่ง เรียนรู้ทางการเกษตรด้า นต่า งๆ โดยการ
จัดแผนและแนวทางการพัฒนาศูนย์เครือข่า ยพร้อมทั้ง เสนอให้ CoO ทราบด้วย และด าเนินการพัฒนาศูนย์
เครือข่ายตามแผนอย่างน้อย 3 ศูนย์ โดยมีกรอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
1) เป็นศูนย์เครือข่ายที่มีการท างานเชื่อมโยงกับ ศพก. มาอย่า งต่อเนื่อง และมีการ
บันทึก ข้อมูลในระบบรายงาน ศพก. ( https://learningpoint.doae.go.th/login) หัวข้อ “รายงานการ
ดาเนินงาน ศูนย์เครือข่ายของ ศพก.”
2) เป็นศูนย์เครือข่ายที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการด าเนินงานของ ศพก. แต่ยัง
ไม่ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
3) ในการพิจารณาคัดเลือกศูนย์เครือข่า ย ขอให้เป็นมติค ณะกรรมการ ศพก. และ
ปรากฏ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพก. ด้วย ทั้ง นี้ ขอให้จัง หวัด จัด ทาบัญ ชีและทาเนียบศูนย์
เครือข่ายตามแบบฟอร์มภาคผนวก 5 และ 6 ส่ง กองวิจัยและ พัฒนางานส่ง เสริมการเกษตร กรมส่ง เสริม
การเกษตร ทาง E-mail : Doaeresearch20@gmail.com ดังนี้
1. บัญชีศูนย์เครือข่าย ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561
2. ท าเนี ย บศู น ย์เ ครื อ ข่ า ยทุ กศู น ย์ ที่ ไ ด้ รั บการพั ฒ นาส่ ง กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 4.2 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.2.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน ศพก. ปี 2562 กองวิจัยและ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจง และสร้าง ความเข้าใจแนวทางการดาเนินงาน
ศพก. ปี 2562 แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. ส่วนกลาง ระดับเขต และ จังหวัด
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4.2.2 การประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การ
ผลิตสินค้าเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการ ด าเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อการบริหารโครงการ
4.2.3 เวทีเชื่อมโยงเครือข่า ยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้า เกษตร และ
คณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานเครือข่าย ศพก. ให้เกิด ผลเป็นรูปธรรม จึง จัด
ให้มีเวทีเชื่อมโยง ศพก.และแปลงใหญ่ในทุกระดับ เพื่อให้เกิด การประสานเชื่อมโยงการทางานเครือข่า ยด้า น
การผลิต ด้านการตลาด รวมทั้งองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยมีศพก.และศูนย์เครือข่าย เป็นฐานเรียนรู้และเป็นแหล่ง
องค์ความรู้ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ตลอดจนเป็นที่บ่มเพาะเกษตรกรที่จ ะเข้า
เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ต่อไป โดยให้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเชื่อ มโยงการด าเนิ นงานกั น ทั้ งระดับประเทศ เขต จั ง หวัด และคณะกรรมการ ศพก. ระดั บอาเภอ
ประกอบด้วย
1) ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่า ย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดั บประเทศ โดย
ส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลง
ใหญ่ระดับประเทศ เพื่อประสานเชื่อมโยง วางแผน และขับเคลื่อนการดาเนินการร่วมกัน อย่างน้อย 4 ครั้ง
2) ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่า ย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับเขต สานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นผู้ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับ
เขต เพื่อเป็นการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก.และแปลงใหญ่ ของจัง หวัด ต่า ง ๆ ในพื้นที่รับผิด ชอบ
อย่างน้อย 4 ครั้ง
3) ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจัง หวัด สานักงาน
เกษตรจังหวัดเป็นผู้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจัง หวัด เพื่อเป็น การ
ประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก. และแปลงใหญ่ของอาเภอต่าง ๆ ในจังหวัด อย่างน้อย 4 ครั้ง
4) การประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอาเภอ อย่า งน้อย 4 ครั้ง โดย
เกษตรกรต้นแบบ (ประธานคณะกรรมการ ศพก.) ร่วมกับแปลงใหญ่ และเกษตรอาเภอ จัด ประชุมเพื่อให้
คณะกรรมการได้ร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานของ ศพก. และแปลงใหญ่ การรับรองศูนย์
เครือข่าย การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน การสรุปผลการด าเนินงาน และอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม
4.2.4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล
1) อบรมเชิ งปฏิ บัติ การวิ ทยากรหลัก โดยส่ วนกลาง (กองวิ จัยและพัฒ นางานส่ ง เสริ ม
การเกษตร) ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบลให้แก่เจ้า หน้า ที่เขต
และจังหวัด เพื่อสามารถเป็นวิทยากรหลักในการถ่า ยทอดกระบวนการจัด ทาแผนให้กับเจ้า หน้า ที่ใ นระดับ
อาเภอ ต่อไป
2) การฝึ กอบรมการจั ด ท าแผนพัฒ นาการเกษตรระดั บ ต าบลให้ กับ เจ้ า หน้ า ที่ ส่ง เสริ ม
การเกษตรระดับ อาเภอ โดยเจ้า หน้า ที่ ระดับ เขตและจัง หวัด ที่ ผ่า นการอบรมเชิ ง ปฏิบั ติการวิทยากรหลั ก
ดาเนินการสร้า งทีมวิทยากรในการถ่า ยทอดความรู้แก่เจ้า หน้า ที่ระดับอาเภอในเรื่องการจัด ทาแผนพัฒนา
การเกษตร และเขตเศรษฐกิจระดับอาเภอ (Zoning) และสามารถนาไปใช้ในการจัด ทาแผนพัฒนาการเกษตร
และบูรณาการกับแผนพัฒนาอื่นๆ ได้
4.2.5 การถอดบทเรียน ศพก. ในปีงบประมาณ 2562 การถอดบทเรียน ศพก. จะเป็นการถอดองค์
ความรู้จากเกษตรกร ต้นแบบของ ศพก. โดยดาเนินการดังนี้
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1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกาหนดกรอบการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน ดาเนินการ
โดยส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) เป็นผู้จัด การสัมมนาเชิง ปฏิบัติการดัง กล่า ว ซึ่ง มี
กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศพก. ทั้งในระดับเขต จังหวัด เข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิด เห็น
และออกแบบการถอดบทเรียน ศพก. เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
2) ถอดบทเรียน ศพก. 77 จังหวัด
• เจ้ า หน้า ที่ใ นระดับ เขตเป็นผู้ด าเนิ นการหลัก โดยมีเจ้า หน้า ที่จัง หวัด และอาเภอ ร่ว ม
ดาเนินการคัดเลือก ศพก. ที่มีจุดเด่นในเรื่องการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อดาเนินการถอดบทเรียน ตามประเด็น ที่
ได้ร่วมกันออกแบบในการสัมมนา ได้เล่มองค์ความรู้ 9 เรื่อง (เขตละ 1 เรื่อง)
• เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด และอาเภอร่วมกันดาเนินการคัดเลือก ศพก. ที่มีจุด เด่น ในเรื่อง
การเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อดาเนินการถอดบทเรียนตามประเด็นที่ได้ร่วมกันออกแบบในการสัมมนา ได้เล่ม องค์
ความรู้ 68 เรื่อง (จังหวัดที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายของเขต จังหวัดละ 1 เรื่อง )
3) ส่งสรุปเล่มองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน (ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562)
• สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1–9 ส่ง สรุปเล่มองค์ค วามรู้ที่ไ ด้จ ากการ ถอด
บทเรียน ศพก. ของเขต ให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
• สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1–9 รวมรวมสรุปเล่มองค์ค วามรู้ ที่ไ ด้จ ากการ
ถอดบทเรียน ศพก. ของจังหวัด ส่งให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
4.2.6 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน ศพก. ของจังหวัด (District Workshop : DW)
1 ) สานักงานเกษตรจังหวัด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่ง เสริมการเกษตร รายไตร
มาส โดยอาจแบ่งสายรวมอาเภอได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้อาเภอหมุนเวียนในการเป็นเจ้า ภาพ จัง หวัด
เป็นผู้อานวยความสะดวกและเข้าร่วมทุกครั้ง โดยสานักงานเกษตรจังหวัดและอาเภอ ร่วมกันกาหนด ประเด็น
และแนวทางการจัดเวที โดยเน้นการเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินการส่ง เสริมการเกษตร ในพื้นที่
การขับเคลื่อนการดาเนินการ ศพก. และเครือข่าย รวมทั้งการสรุปผลการดาเนินงานและการถอด องค์ความรู้ที่
ได้จากการดาเนินงานเป็นเวทีเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาคน และพัฒนางาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อแก้ไ ข
ปัญหาในพื้นที่ การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการตามสถานการณ์หรือตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ พื้นที่
หรือประเด็นปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ (Hot Issue) หรือประเด็นอื่น ๆ โดยอาจขอความร่วมมือ จากหน่วยงาน
วิชาการหรือผู้รู้ในพื้นที่ รวมทั้งการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติง านส่ง เสริมการเกษตร
และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการน าองค์ความรู้ไ ปใช้ใ นการปฏิบัติง าน หมายเหตุ : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดดาเนินการ ตามคู่มือโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร
(ขับเคลื่อนการทางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าที่ 2 หัวข้อ 4.1 การ
จัด เวทีต ามระบบส่งเสริมการเกษตร (2) เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอาเภอ (District Workshop : DW)
4.2.7 จัดระบบและประจาสานักงานเชื่อมโยงงานวิจัยสู่พื้นที่ ผ่ า น ศพก. 1) ส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนา
งานส่งเสริมการเกษตร) จัดการประชุมกับหน่วยงาน วิชาการหรือมหาวิทยาลัย เพื่อประสานงานและคัด เลือก
ผลงานวิจัย/เทคโนโลยีพร้อมใช้
2) สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ดาเนินการจัดเวทีระดับเขต โดยเจ้า หน้า ที่
ระดับเขต ร่วมกับหน่วยงานวิชาการหรือมหาวิทยาลัย นาเสนอผลงานวิจัย/เทคโนโลยีพร้อมใช้ให้แก่ เจ้า หน้า ที่
ระดับจังหวัด อาเภอ และคัดเลือกจังหวัดที่จะขยายผลงานวิจัย/เทคโนโลยีพร้อมใช้ เขตละ 1 จังหวัด 7
3) สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ประสานจังหวัด อาเภอ หน่วยงานวิชาการ
หรือมหาวิทยาลัย จัดเวทีนาเสนอผลงานวิจัย/เทคโนโลยีและค้นหาโจทย์วิจัยตามความต้องการของเกษตรกร
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ให้แก่ ศพก. ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขยายผลงานวิจัย/เทคโนโลยี
4) สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ร่วมกับจังหวัด อาเภอ ในการจัดทา แปลง
ทดสอบเทคโนโลยีใน ศพก. ที่ได้รับการคัดเลือก เขตละ 1 ศพก. และติด ตาม นิเทศงานโดยเจ้า หน้า ที่ระดับ
จังหวัด เขต ส่วนกลาง และหน่วยงานวิชาการหรือมหาวิทยาลัย 4.2.8 ส่ง เสริมนวัต กรรมและเทคโนโลยีใ หม่
ยกระดับศักยภาพ ศพก. ส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่ง เสริมการเกษตร) จัด การประชุมเพื่อร่วมกัน
วางแผน คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย สารวจความต้องการ ส่ง เสริมนวัต กรรมและเทคโนโลยีใ หม่ สนับสนุนการ
พัฒนาต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมกับกับการเกษตรแต่ละพื้นที่
และพืชเป้าหมาย และกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน
4.3 การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก.
4.3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) การจัด งาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่า ย
และ คณะกรรมการ ศพก. ร่วมกาหนดแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field
Day) ให้สอดคล้องกับชนิดสินค้า โดยจัด ที่ ศพก. หรือ ศูนย์เครือข่า ยตามความเหมาะสม รายละเอียดตาม
ภาคผนวก 7 และบันทึกแผนการจัดงานในระบบรายงาน ศพก. (http://learningpoints.doae.go.th/login)
ซึ่งงาน Field Day จะประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ได้แก่ สถานีเรียนรู้ต่าง ๆ กิจกรรมรอง ได้แก่ การให้บริการ
ด้านการเกษตรของ หน่วยงานต่าง ๆ นิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง และกิจ กรรมเสริม เช่น การแสดงและ
จาหน่ายสินค้าของกลุ่ม/ สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ โดยให้เกษตรกรเข้าร่วมงาน อย่างน้อยศูนย์ละ
100 คน ทั้งนี้ เมื่อ ดาเนินการจัดงาน Field Day เสร็จ สิ้นแล้วให้บันทึกผลการจัด งาน Field Day ในระบบ
รายงาน ศพก. (http://learningpoints.doae.go.th/login)
4.4 การพัฒนาเกษตรกรผู้นา
1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นาเป็นการอบรมเพื่อบ่มเพาะเกษตรกรไปสู่
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นา จานวน 30 ราย/อาเภอ ตาม
หลักสูต รและแผนการเรีย นรู้ที่กาหนด โดยเป็นกระบวนการเรีย นรู้อย่า งต่อเนื่องตลอดฤดู กาลผลิต ตาม
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจะต้องจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อฤดูกาลผลิต สามารถจัด อบรมที่
ศพก. หรือ ศูนย์เครือข่าย ตามที่คณะกรรมการ ศพก. ได้ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยสามารถบูรณา
การ โครงการจากหน่วยงานต่า งๆ ทั้งภายในและภายนอก กรมส่ง เสริมการเกษตร เข้า มาสนับสนุนการ
ดาเนินการได้ และเมื่อดาเนินการอบรมเกษตรกรในแต่ละครั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการอบรมเกษตรกร
ผู้นาในระบบ รายงาน ศพก. (http://learningpoints.doae.go.th/login)
2) การพัฒนาเกษตรกรผู้นา ซึ่ง เป็นประธานศูนย์เครือข่า ย ศพก. จ านวน 10 ราย/ศพก.
จังหวัด ดาเนินการจัดอบรมให้กับประธานศูนย์เครือข่า ย โดยจัด อบรม 2 ครั้ง เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
ประธาน 8 ศูนย์เครือข่าย ในประเด็น เทคนิค การนาเสนอ การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง ความร่วมมือของ
เครือข่าย ศพก. กับ ภาคราชการ หรือ ในประเด็นอื่นๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่
4.5 การติดตาม และรายงาน
4.5.1 การติดตามการดาเนินงาน ศพก.
1) ส่วนกลาง/เขต/จังหวัด ติดตามการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
2) สานักงานเกษตรอาเภอติดตาม สนับสนุน ประเมินผล เกษตรกรที่มาเรียนรู้ และผลการ
นาไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
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4.5.2 การรายงานการดาเนินงานให้รายงานตามลาดับชั้น โดยระดับอาเภอ และระดับ
จังหวัด ให้รายงานแผนและผลการดาเนินงาน ในระบบรายงานแบบ Online
(http://learningpoints.doae.go.th/login) ตามประเด็นดังนี้
– ผลการจัดอบรมเกษตรกรผู้นา จานวน 30 ราย ต่อศูนย์
- แผนและผลการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
- ศูนย์เครือข่า ย - การให้บริการของ ศพก. ทั้ง นี้ สามารถดูคู่มือการบันทึกระบบรายงาน
ศพก. ที่ https://goo.gl/Wsck2Z
ส่วนที่ 2 การดาเนินงานของ ศจช., ศดปช. และการอารักขาพืช
4.6 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย
4.6.1 อบรมเชิง ปฏิ บัติ ก ารเจ้ า หน้ า ที่ อ ารัก ขาพื ช หลั ก สูต รการเป็ น หมอพื ช และการ
ดาเนินงานคลินิกพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับศูนย์ส่ง เสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้าน อารักขาพืช คัด เลือกจังหวัด นาร่องภูมิภาคละ 2 จัง หวัด และทาการอบรมการเชิง ปฏิบัติการ เพื่อให้
สามารถ ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและการจัดการศัต รูพืชในระดับพื้นที่ไ ด้ โดยจัง หวัด ที่ผ่า นการอบรม
จะต้องเปิด ให้บริการคลินิกพืชแก่เกษตรกร ที่สานักงานเกษตรจังหวัด หรือสานักงานเกษตรอาเภอ หรือศูนย์
เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือศูนย์จัด การศัต รูพืชชุมชน อย่า งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
งบประมาณ เป็นค่าสาหรับการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
4.6.2 สัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้และนาเสนอผลงานด้านอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กอง
ส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดสัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้และนาเสนอแผล งานด้านอารักขาพืช
และจัดการดินปุ๋ย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลงาน และสร้างความร่วมมือการพัฒนางาน อารักขาพืชและ
ดินปุ๋ยทั้งภาครัฐและเอกชน งบประมาณ เป็นค่าสาหรับการจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่
4.6.3 สนับสนุนการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ด้านจัดการศัตรูพืชในงานวันถ่า ยทอดความรู้
(Field day) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และกลุ่มอารักขาพืช สานักงานเกษตร พื้นที่
กรุงเทพมหานคร ให้การสนับสนุนการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ด้านการจัด การศัต รูพืชให้แก่เกษตรกรในงาน
วันถ่า ยทอดความรู้ (Field day) ของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้า เกษตรงบประมาณ เป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการจัด สถานีเรียนรู้ และค่า ใช้จ่า ยอื่นๆที่เ กี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน
4.6.4 จัดทาเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรด้า นอารักขาพืช กอง
ส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดทาเครื่องสนับสนุนการส่งเสริมเรียนรู้ของ เจ้าหน้าที่และเกษตรกร
ในพื้นที่ งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้
4.6.5 สนับสนุนการพัฒนางานภารกิจ ด้า นอารักขาพืชสู่ง านวิจัย สานักงานส่ง เสริมและ
พัฒนาการเกษตรร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สานักงานเกษตรจังหวัด และ/หรือ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช ดาเนินการกาหนดประเด็นการวิจัย โดย
1) เป็ นประเด็ น ที่ส ามารถแก้ ไ ขปัญ หาการทางานในพื้ น ที่ หรื อความรู้ที่ ต้อ งการ
การศึกษาหา ข้อเท็จจริง ซึ่งผู้รับผิดชอบดาเนินการวิจัยจะเป็นสานั กงานส่ง เสริมและพัฒนาการเกษตรหรือ
สานักงานเกษตร จังหวัด หรื อ ศูนย์ส่ งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้า นอารักขาพืช ซึ่ง อาจมอบหมายให้
รับผิดชอบหน่วยงานเดียวหรือ หลายหน่วยงานได้ตามความต้องการของที่ประชุม
2) จัดทาโครงร่างการงานวิจัย ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ที่มาและความสาคัญ วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินงาน แผนปฏิบัตงิ าน และผลที่คาดว่าจะได้รับ ส่งให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
ภายใน เดือนมกราคม 2562
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3) รายงานผลความก้าวหน้าหรือผลงานวิจัยให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
ทราบภายในเดือนกันยายน 2562 งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการทางานวิจัย เช่น ค่าพาหนะ ค่าวัสดุที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น
4.6.6 การพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
1) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการด้านการจัดการศัตรูพืชตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร โดยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช สานักงานเกษตรจังหวัด
สานักงานเกษตรอาเภอ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ( IPM)
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร เพื่อให้สามารถทาหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่
เกษตรกร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยสาหรับการฝึกอบรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนิน กิจกรรม
2) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัต รูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร โดย สานัก งานเกษตรจัง หวัด (กลุ่มอารัก ขาพืช ) ร่ว มกับส านัก งานเกษตรอาเภอ จั ด
กระบวนการ 10 เรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรให้แก่สมาชิก
ศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชน จานวน 30 รายต่อศูนย์ จัดอบรม 1 ครั้ง และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ทราบ (รายละเอียด เพิ่มเติมจะมีหนังสือแจ้ง ให้ทราบภายหลัง ) งบประมาณ เพื่อเป็นค่า ใช้จ่า ยสาหรับจัด
กระบวนการเรียนรู้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ ดาเนินกิจกรรม
3) สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยสานักงานเกษตรจัง หวัด
(กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับสานักงานเกษตรอาเภอ สารวจความต้องการใช้ปัจ จัยต่า ง ๆ ที่จ าเป็นสาหรับการ
ดาเนิน กิจกรรมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยขอให้สานักงานเกษตรจัง หวัด และสานักงานเกษตรอาเภอ
พิจารณา ตามความจาเป็น และความเหมาะสมของการสนับสนุนปัจจัยต่างๆที่จาเป็นของการด าเนินกิจ กรรม
ของศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชนให้มากที่สุด ทั้งนี้ อาจจะไม่สนับสนุนทุกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หรือสนับสนุน
ทุกศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชนภายในจังหวัดก็ได้ งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ปัจจัยที่จาเป็นสาหรับการ ดาเนินกิจกรรม ศจช. และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรม
4) สนับสนุนการดาเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
4.1) สนับสนุนการสารวจติด ตามแปลงติด ตามสถานการณ์ศัต รูพืช โดยสานักงานเกษตร
จังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับสานักงานเกษตรอาเภอ จัดทาแปลงสารวจติดตามสถานการณ์ศัต รูพืช ดัง นี้
(1) แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชของ ศจช.ใน อาเภอๆ ละ 2 ศจช. รวม โดย
คัดเลือกแปลงที่ดาเนินการปลูกพืชหลักหรือพืชรองขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเพาะปลูก ขณะนั้น และสารวจ
สถานการณ์ศัตรูพืชทุกสัปดาห์ ตามแบบสารวจและประเมินสถานการณ์ที่กองส่ง เสริมการ อารักขาพืชและ
จัดการดินปุ๋ยกาหนด (ดาวน์โหลดที่เว็บไซด์กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัด การดินปุ๋ย ) นาข้อมูลที่สารวจ
ได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การระบาด เพื่อแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ พร้อมรายงานข้อมูลออนไลน์ ผ่า นระบบแปลง
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัด การดินปุ๋ยทุก สัปดาห์ตั้ง แต่เริ่ม
ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว
(2) แปลงติดตามสถานการณ์ในกิจกรรมจุดเฝ้าระวังศัตรูพืช (13 ชนิดพืชเศรษฐกิจ
ที่ สาคัญ) เป็นแปลงที่ไม่ซ้ากับแปลงติด ตามฯของ ศจช. ซึ่ง กรมส่ง เสริมการเกษตรได้ กาหนดชนิด พืชและ
จานวนแปลงที่ต้องดาเนินการแต่ละจังหวัด รายละเอียดตามภาคผนวก 9 โดยเลือกแปลง สารวจที่เหมาะสม
แต่ใ ห้มีการกระจายตัวอย่า งสม่าเสมอในพื้นที่ ด าเนินการสารวจทุกสัปดาห์ต ามแบบสารวจและ ประเมิน
สถานการณ์ที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกาหนด (ดาวน์โหลดที่เว็บไซด์กองส่งเสริมการ
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อารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย) นาข้อมูลที่สารวจได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การระบาด เพื่อแจ้งเตือนภัยในพื้นที่
พร้อมรายงานข้ อมูลออนไลน์ผ่ า นระบบแปลงติด ตามสถานการณ์การระบาดศัต รูพืชของกองส่ง เสริมการ
อารักขาพืช และจัดการดินปุ๋ยทุกสัปดาห์ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว โดยหากจัง หวัด มีค วามประสงค์ใ นการ
เปลี่ยนแปลงชนิด พืช ให้แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ทั้ง นี้ กรมส่ง เสริมการเกษตรจะด าเนินการจัด ทา
คู่มือประจาแปลงเพื่อประกอบการ สารวจและติด ตามสถานการณ์มอบให้ทุกแปลง งบประมาณ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสาหรับ อุปกรณ์การสารวจ วัสดุทากับดักล่อแมลง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรม
4.2) จั ด ทาคู่มื อและแบบสารวจแปลงติด ตามสถานการณ์ศั ต รูพืช โดยกองส่ง เสริมการ
อารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัด ทาคู่มือประจ าแปลง เพื่อการบันทึกข้อมูลการสารวจติด ตามสถานการณ์
ศัตรูพืช โดยประกอบด้วย แบบสารวจ เพื่อการสารวจทุกสัปดาห์ต ลอดฤดูกาลเพาะปลูก ตัวอย่า งการกรอก
ข้อมูลการสารวจ วิธีการสารวจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ศัตรูพืชสาคัญของพืชเศรษฐกิจหลัก 13 ชนิด พร้อม
ภาพประกอบ มอบให้ สานักงานเกษตรจัง หวัด และสานักงานเกษตรอาเภอ นาไปใช้ประการสารวจแปลง
ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจ้างเหมาจัดทาคู่มือและแบบสารวจแปลง
ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
4.3) ประเมินการดาเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช โดยกองส่ง เสริมการอารักขา
พืช และจัดการดินปุ๋ยดาเนินการติดตามผลการดาเนินการกิจกรรมการสารวจแปลงติดตามสถานการณ์ระบาด
ศัตรูของ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและแปลงในพื้นที่เสี่ยงของแต่ละจัง หวัด เพื่อตรวจสอบวิธีการด าเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค และจุดเด่น จุดด้อยของการดาเนินงานเพื่อการพัฒนางานด้านการสารวจติด ตามสถานการณ์
ระบาดศัตรูพืชที่มี ประสิทธิภาพ งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินการติดตาม และประเมินผล
ได้แก่ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหะเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์การดาเนินการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) สนับสนุนชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดศัตรูพืช
5.1) ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์และพ่อ-แม่พันธุ์แมลงศัต รูธรรมชาติโดยกองส่ง เสริม
การ อารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ และพ่อ - แม่พันธุ์ศัต รูธรรมชาติ สนับสนุนให้
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้า นอารักขาพืช ส านักงานเกษตรพื้นที่กรุง เทพมหานคร และสา นักงาน
เกษตร จังหวัด เพื่อนาไปผลิตขยายเพิ่มปริมาณใช้ในพื้นที่ต่อไป งบประมาณ เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้าง
เหมาแรงงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดาเนินกิจกรรม
5.2) สนับสนุนหั วเชื้อจุลินทรีย์ขยายให้ศูนย์จัด การศัต รูพืชชุ มชน โดยศูนย์ส่ง เสริ ม
เทคโนโลยี การเกษตรด้านอารักขาพืช ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยายให้ศูนย์จัด การศัต รูพืชชุมชน โดยสานักงาน
เกษตรจังหวัด และสานักงานเกษตรอาเภอ สารวจความต้องการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ของศูนย์จัด การศัต รูพืช
ชุมชน และประสานไป ยัง ศทอ.ในพื้นที่รับผิด ชอบ เพื่อจะได้ผลิต และจัด ส่ง ได้ต รงตามความต้องการ และ
รายงานผลให้ กรมส่ งเสริ ม การเกษตรทราบ (รายละเอี ยดเพิ่ มเติม จะมีห นัง สือ แจ้ ง ให้ท ราบภายหลั ง )
งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่า จ้า ง เหมาแรงงาน และอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรม
5.3) สนับสนุนปัจจัยการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน โดยกองส่ง เสริมการอารักขา
พืช และจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้า นอารักขาพืช จัด ซื้อ /จัด หา และผลิต ผลิต
ปัจจัย ควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ เชื้อจุลินทรีย์ แมลงศัตรูธรรมชาติ สารสกัดธรรมชาติ และสารสัง เคราะห์อื่นๆ ที่
จาเป็น 12 สนับสนุนให้กับพื้นที่ที่เกิดการระบาดของศัตรูพืช โดยมีกลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจัง หวัด
เป็นผู้ชี้เป้าพื้นที่ ดาเนินการควบคุมการระบาด งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
จ้างเหมาแรงงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรม
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6) จัดทาแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ โดยสานักงานเกษตร
จังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับสานักงานเกษตรอาเภอ และมีศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขา
พืช เป็นพี่เลี้ยง ร่วมกันจัดทาแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ โดยต้องดาเนิน การ
ใน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดละ 2 แปลง เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นาไปปฏิบัติใช้ต่อไป
และรายงานผลให้ กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ (รายละเอีย ดเพิ่มเติ มจะมีหนั ง สือแจ้ง ให้ทราบภายหลัง )
งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดทาแปลงเรียนรู้ ค่า จัด ทาป้า ยแปลงเรียนรู้ ค่า จัด ซื้อ-จัด หาวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าพาหนะ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรม
7) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
7.1) ระดับจังหวัด โดยสานักงานเกษตรจัง หวัด (กลุ่มอารักขาพืช ) จัด เวทีเสวนา
ระดับ จังหวัดระหว่างประธาน หรือกรรมการศูนย์จัด การศัต รูพืชชุมชนศูนย์ละ 2 ราย จ านวน 1 วัน เพื่อ
หารือ/ทบทวน/ ปรับปรุง แนวทางการพัฒนาศูนย์จัด การศัต รูพืชชุมชนของจัง หวัด ให้มีประสิทธิภาพ และ
รายงานผลการจัดเวที เสวนา ระดับจังหวัดให้สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทราบ งบประมาณ เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดเวทีเสวนา ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพาหนะ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจ กรรม
7.2) ระดับเขต โดยสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จัดเวทีเสวนาระดับเขต
ให้แก่ เจ้าหน้าที่อารักขาพืชของสานักงานเกษตรจังหวัด 1 คน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้า นอารักขา
พืช 1 คน สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1 คน และประธานหรือกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
จังหวัดละ 2 ราย และรายงานผลการจัด เวทีเสวนาให้กรมส่ง เสริมการเกษตรทราบ งบประมาณ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดเวทีเสวนา ค่า วัสดุ -อุปกรณ์ ค่า พาหนะ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจ กรรม
7.3) ระดับประเทศ โดยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดเวทีเสวนา
ระดับ ประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัด/อาเภอ สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์
ส่งเสริม เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และประธานหรือกรรมการศูนย์จัด การศัต รูพืชชุมชน เพื่อร่วม
แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ หารือ/ทบทวน/ปรับปรุง และวางแผนการพัฒนาศักยภาพและการสร้า งเครือข่า ย
ศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชนที่มีประสิทธิภาพ งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดเวทีเสวนา และอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการ ดาเนินกิจกรรม
8) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ดาเนินการโดย
8.1) ระดับ จัง หวั ด โดยส านั กงานเกษตรจั ง หวัด ร่ วมกับ คณะกรรมการการคั ด เลือ ก
ดาเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด และรายงานผลการคั ด เลือกให้กรมส่ง เสริม
การเกษตร และสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีหนัง สือแจ้ง ให้ทราบ
ภายหลัง) งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการจัดทา เอกสารเกี่ยวกับ
การคัดเลือก ศจช.และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรม ใบประกาศนียบัตร/ค่าจัดทาโล่รางวัล
8.2) ระดั บเขต โดย สานักส่ ง เสริ มและพั ฒนาการเกษตร ร่ วมกั บคณะกรรมการการ
คัดเลือก ดาเนินการคัดเลือกศูนย์จัด การศัต รูพืชชุมชนดีเด่น ระดับเขต และรายงานผลการคัด เลือกให้กรม
ส่งเสริม การเกษตรทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบภายหลัง) งบประมาณ
(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า ที่พัก และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับ การดาเนินกิจกรรม จานวน 10,000 บาท (2) เพื่อใช้เป็นเงินรางวัลตอบแทนให้แก่ ศจช. ดีเด่น ระดับเขต
จานวน 10,000 บาท
9) ถอดบทเรียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดย ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ดาเนินการถอดบทเรียนศูนย์จดั การศัตรูพืชชุมชนของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับเขต และส่งรายงานผล
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การถอดบทเรียนศูนย์จัดการศัต รูพืชชุมชนให้กรมส่ง เสริมการเกษตรทราบ งบประมาณ เพื่อเป็นค่า ใช้จ่า ย
สาหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรม
10) ตรวจประเมินแปลงเรีย นรู้ของศูนย์จัด การศัต รูพืชชุมชนและคุณ ภาพชีวภัณ ฑ์ศูน ย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้า นอารักขาพืช ติด ตาม ประเมินให้ค าแนะนา
แปลง เรียนรู้ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และสุ่มตรวจประเมินคุณภาพชีวภัณฑ์ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
และสรุป รายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ งบประมาณ เพื่อเป็นค่า ใช้จ่า ยสาหรับค่า เบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรม
11) ประเมินผลศักยภาพศูนย์จัด การศัต รูพืชชุมชน โดย กองส่ง เสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุ๋ย ดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อให้คาแนะนา คาปรึกษาแก่เจ้าหน้า ที่ และ
เกษตรกรในพื้นที่ งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการ ดาเนินกิจกรรม
4.6.7 การขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ประกอบด้วยกิจกรรม
1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้า นดินและปุ๋ย เป้า หมาย เจ้า หน้า ที่จ าก
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัด การดินปุ๋ย ส านักงานส่ง เสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 สานักงาน
เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดและสานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ รับผิดชอบงานดินปุ๋ย วิธีดาเนินงาน กอง
ส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาให้ค วามรู้ที่จ าเป็นแก่เจ้า หน้า ที่
ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ย ระดับเขตและจังหวัด ให้สามารถส่ง เสริมด้า นดินและ 14 ปุ๋ยได้อย่า งมืออาชีพ เพื่อ
สามารถขับเคลื่อนขยายผลการจัด การดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ได้อย่า งมี ประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน ผ่านกลไก ศดปช. งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา เช่น ค่า ที่พัก ค่า พาหนะ ค่า อาหาร
เครื่องดื่ม เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
กิจกรรม 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและการแก้ไขปัญหา ด้านดิน และ
ปุ๋ย เป้า หมาย เจ้า หน้า ที่จ ากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัด การดินปุ๋ย ผู้แทนสา นักงาน ส่ง เสริมและ
พัฒนาการเกษตร ผู้แทนสานักงานเกษตรจังหวัดบางจังหวัด เจ้าหน้าที่หน่วยงานวิชาการทั้งที่เกี่ยวข้อง กับสาย
งานด้านดินและปุ๋ย และด้านพืช และผู้แทนสมาชิก ศดปช. วิธีการดาเนินงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุ๋ยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัต กรรมด้า นดินและปุ๋ย
เพื่อสามารถนาไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือเกี่ยวกับปัญ หาด้า นดินและปุ๋ย
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่า ยในการจัด ประชุมเชิง ปฏิบัติการ เช่น ค่า ที่พัก ค่า พาหนะ
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินกิจ กรรมและค่า ใช้จ่า ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนิน
กิจกรรม 3) สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่า ยด้า นดินและปุ๋ย ระดับอาเภอ เป้า หมาย
เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 สานักงานเกษตร จังหวัดทุกจังหวัด สานักงานเกษตร
กรุงเทพมหานคร ที่รับผิดชอบงานดินปุ๋ย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจา ตาบลที่รับผิดชอบ ศดปช. 882
ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์ วิธีดาเนินงาน สานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ ติดตามขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศดปช. และการ
ขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลวิชาการ ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค แนว
ทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน และศึกษาดูงานด้านดินและปุ๋ย งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการ
จัดประชุม เช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นในการด าเนินกิจ กรรม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรม
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4.6.8 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ประกอบด้วย
กิจกรรม 1) สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของ ศดปช. เป้าหมาย ศดปช. และวัสดุอุปกรณ์ ปัจ จัยการ
ผลิต ที่จาเป็นในการดาเนินกิจกรรมของ ศดปช. วิธีด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจัง หวัด (กลุ่มอารักขาพืช )
ร่วมกับสานักงานเกษตรอาเภอ สนับสนุนค่า ใช้จ่า ยหรือจัด ซื้อ จัด หาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรมของ ศดปช. เช่น ชุด ตรวจสอบ pH และ N P K ในดินแบบรวดเร็ว น้ายาเติม ปัจ จัยการผลิต
เช่น แม่ปุ๋ย เป็นต้น เพื่อการสนับสนุนการ ด าเนินกิจ การของ ศดปช. ให้เป็นไปอย่า งต่อเนื่อง เช่น การให้
คาแนะนาการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแก่สมาชิก การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินแก่สมาชิก รวมทั้ง เกษตรกร
อื่นในชุ มชน โดย ศดปช. ต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ การบริห ารจัด การเงิ นทุนที่ รัฐ สนับ สนุนให้อย่า ง
เหมาะสม เพื่อหมุนเวียนใช้ในกิจกรรม ศดปช. งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ซื้อจัด หาวัสดุอุปกรณ์และ
ปัจ จัยการผลิต ที่จ าเป็น เช่น ชุด ตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว ชุด น้ายาเติม แม่ปุ๋ย วัสดุ
ปรับปรุงดิน (เช่น ปูนขาว โดโลไมท์) สารเร่งซูปเปอร์ พด. เมล็ด พันธุ์ปุ๋ยพืชสด เป็นต้น และรวมถึง ค่า ใช้จ่า ย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรม ทั้งนี้ งบประมาณที่รัฐ สนับสนุน ในการด าเนินงานของ ศดปช. ต้องมี
การกาหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัด การอย่า ง เหมาะสมเพื่อสามารถนามาหมุนเวียนใช้ใ นการสนับสนุน
กิจกรรม ศดปช. รวมทั้งจังหวัดและอาเภอควรสนับสนุน และอานวยความสะดวก รวมทั้ง ผลักดันให้ ศดปช. มี
โอกาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และจากแหล่ง งบประมาณอื่น
เพื่อนามาใช้ในการดาเนินกิจกรรมของ ศดปช. ให้สามารถลด ต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมีไ ด้ อย่า ง
ยั่ง ยืน และ ศดปช.ต้องมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่า ยสนับสนุน ขั บเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เรี ยนรู้เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และการส่งเสริมการเกษตรใน รูปแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม 2) ประกวด ศดปช. ดีเด่น เป้าหมาย เพื่อให้ได้ ศดปช. ดีเด่น ระดับจัง หวัด และระดับเขต
วิธีดาเนินงาน สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ร่วมกับสานักงานเกษตร จัง หวัด สานักงาน
เกษตรอาเภอ ด าเนินการจัด ประกวด ศดปช. ดีเด่น ระดับจัง หวัด และเขต ตามหลักเกณฑ์ที่กรม ส่ง เสริม
การเกษตร ร่วมกับ สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 และสานักงานเกษตรจัง หวัด จะร่วมกัน
กาหนด งบประมาณ
(1) สาหรับ สสก. งบประมาณ 20,000 บาท เป็นค่าเงินรางวัลสาหรับ ศดปช.ดีเด่นระดับเขต
(2) สาหรับจังหวัด เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการประกวด จัดทาโล่รางวัล ใบ
ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลตอบแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
กิจกรรม 3) ศึกษาพัฒนาการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ยมาประยุกต์ใช้เพื่อการเกษตร
แม่นยา เป้าหมาย งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านดินปุ๋ย 1 เรื่อง วิธีดาเนินงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุ๋ยร่วมกับหน่วยงานวิชาการ ศึกษาวิจัยนวัตกรรมและการประยุกต์ใ ช้ เพื่อการพัฒนางานด้า น
ดินปุ๋ยให้เกิด ประสิทธิภาพและแม่นยา (Precision Agriculture) จ านวน 1 เรื่อง งบประมาณ สาหรับการ
ศึกษาวิจัย
กิจกรรม 4) สนับสนุนโครงการความร่วมมือด้า นดินและปุ๋ยระหว่า งประเทศ เป้า หมาย สนับสนุน
โครงการความร่วมมือด้านดินและปุ๋ยระหว่างประเทศ วิธีดาเนินงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดิน
ปุ๋ยสนับสนุนโครงการความ ร่วมมือด้านดินและปุ๋ยระหว่า งประเทศ จ านวน 1 ครั้ง งบประมาณ เพื่อใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่า อาหาร เครื่ องดื่ม เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
ดาเนินกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรม 5) พัฒนาศูนย์จัด การดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้เป็นต้นแบบการถ่า ยทอดความรู้เกษตร
แม่นยา เป้าหมาย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับเขต หรือจังหวัด หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอื่น ที่มีศักยภาพ
ในการเป็นต้นแบบ วิธีดาเนินงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยร่วมกับสานักงานส่งเสริมและ
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พัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ส านักงานเกษตรจังหวัด ดาเนินการ
5.1) สนับสนุนการดาเนินกิจกรรม ศดปช.ต้นแบบ 9 ศูนย์
5.2) อบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นยา
5.3) คัดเลือกเกษตรกรสมาชิก ศดปช. จัดทาแปลงต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นยา
งบประมาณ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เอกสาร
วัสดุการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจ กรรมและค่า ใช้จ่า ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
4.6.9 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย
กิจกรรม 1) จัดทาแปลงเรียนรู้ด้า นการจัด การดินและปุ๋ย เป้า หมาย แปลงเรียนรู้ ศดปช. ละ 1
แปลง วิธีดาเนินงาน สานักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสานักงานเกษตรอาเภอคัด เลือกเกษตรกร สมาชิกของ
ศดปช. ที่สามารถเป็นวิทยากรเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรในชุมชน เพื่อจัดทาแปลง เรียนรู้การ
จัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต จานวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ตามความเหมาะสม โดยใช้ เป็นจุด
ถ่ายทอดความรู้และขยายผลในเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีต ามค่า วิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่ง ตัด การใช้ปุ๋ยเคมีต ามค่า
วิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด ร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ (ในพืชที่สามารถด าเนินการได้ ) การใช้ปุ๋ยเคมีต ามค่ า
วิเคราะห์ ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ปุ๋ยพืชสด หรือการไถกลบตอ
ซังพืชหลัก เพื่อปรับปรุงบารุงดินและปรับปรุงโครงสร้างของดินและ/หรือปุ๋ยชีวภาพ โดยต้องมีการเปรียบเทียบ
กับแปลงที่ เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามวิธีการของเกษตรกร เพื่อให้เห็นความแตกต่า งของต้นทุนการผลิต และผลผลิต
รวมทั้งความ แตกต่างในแง่อื่น ๆ เช่น ความแข็ง แรง ความทนทานต่อโรคแมลงของต้นพืช โดยทั้ง 2 แปลง
ต้องมีการปฏิบัติแบบ เดียวกัน ยกเว้นเฉพาะเรื่องการใช้ปุ๋ยที่แตกต่างกัน (สูต รปุ๋ยและจ านวนครั้ง ในการใส่ใ ห้
เป็นไปตามคาแนะนา)
– เจ้าหน้าที่อาเภอร่วมกับเกษตรกรเจ้า ของแปลงเรียนรู้จัด เก็บข้อมูลตามแบบเก็บข้อมูล
แปลงเรียนรู้
- สานักงานเกษตรจังหวัด หรือสานักงานเกษตรอาเภอจัด ทาป้า ยแปลงเรียนรู้เพื่อแสดง
รายละเอียดของการจัดทาแปลงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้กับเกษตรกรสมาชิก ศดปช.
และ เกษตรกรในชุมชนได้ทราบ ขอให้ใช้ข้อความแบบเดียวกันตามตัวอย่า งป้า ยแปลงเรียนรู้ด้า นล่า งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ใน การขยายผลให้ชัด เจนยิ่งขึ้น งบประมาณ เพื่อเป็นค่า ใช้จ่า ยในการจัด ทาแปลง ค่า ป้า ยแปลง
เรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจ กรรม ตัวอย่า งป้า ยแปลงเรียนรู้ หมายเหตุ สามารถ
ดัดแปลงรายละเอียดตามชนิดพืชและอาจเพิ่มข้อมูลปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ร่วมได้
กิจกรรม 2) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย เป้าหมาย เกษตรกรสมาชิก ศดปช. วิธี
ด าเนิน งาน ส านัก งานเกษตรจั งหวั ด (กลุ่ม อารัก ขาพื ช ) ร่ว มกั บสานัก งานเกษตรอาเภอ ด าเนิน การจั ด
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้แก่เกษตรกรสมาชิก ศดปช. จ านวน ศดปช. ละอย่า งน้อย 20 ราย
จานวน 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันสรุปบทเรียนจากการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่ง ตัด
ในปีที่ผ่านมา ร่วมวางแผนการบริหารจัด การ ศดปช. ให้เข้มแข็ง ยั่ง ยืน และสาหรับ ศดปช. ที่มีศักยภาพ
สนับสนุน ให้สามารถประกอบการธุรกิจ ชุมชน เพื่อสร้า งรายได้และความมั่นคงให้ ศดปช. รวมทั้ง เพิ่มพูน
ความรู้ด้านการใช้ ปุ๋ยแบบผสมผสานทั้งการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณ ภาพ และปุ๋ยชีวภาพในพืชที่สามารถ
ใช้ได้ เพื่อเพิ่มความอุดม สมบูรณ์ของดิน ปรับปรุงโครงสร้างของดิน และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งหลักสูตรดิน
ปุ๋ยอื่น ตามปัญหาในพื้นที่ และความต้องการของสมาชิก งบประมาณ เพื่อใช้เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุจัด
กระบวนการเรียนรู้ และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
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กิจกรรม 3) จัดทาสื่อการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยสนับสนุนเจ้า หน้า ที่และเกษตรกร เป้า หมาย
สื่อการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย วิธีดาเนินงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัด การดินปุ๋ยจัด ทาสื่อการเรียนรู้
การจัดการ ดินและปุ๋ย เช่น หนังสือ แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อวีดีทัศ น์ เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการสา หรับ
เจ้าหน้าที่และ เกษตรกร เพื่อใช้ในการดาเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
งบประมาณ เพื่อใช้เป็นค่าจ้างเหมาออกแบบ จัดพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนิน
กิจ กรรม 4) จัด งานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต เป้า หมาย เกษตรกรสมาชิก
ศดปช. และเกษตรกรทั่วไป วิธีดาเนินงาน สานักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสานักงานเกษตรอาเภอ จัด งานวัน
รณรงค์ การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต จังหวัดละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน เพื่อรณรงค์ใ ห้เกิด การขยายผล
การใช้ปุ๋ยเพื่อ ลดต้นทุนการผลิต (การใช้ปุ๋ยตามค่า วิเคราะห์ดินโดยหรือปุ๋ยสั่ง ตัด ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
และ/หรือ ปุ๋ยชีวภาพ) และให้มีกิจกรรมการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน โดยทีมปฏิบัติการจาก ศดปช. ที่มี
ศักยภาพด้วย จานวนผู้เข้าร่วม งานอย่างน้อย 150 ราย งบประมาณ เพื่อใช้เป็นค่า อาหาร อาหารว่า ง วัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
กิจกรรม 5) สนับสนุนการพัฒนางานภารกิจด้านดินและปุ๋ยสู่งานวิจัย เป้าหมาย งานวิจัยด้าน
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านดินและปุ๋ย เขตละ 1 งาน วิธีด าเนินงาน สานักงานส่ง เสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 1-9 ดาเนินการศึกษาวิจัยการใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านดินและปุ๋ย เพื่อเกิด ประโยชน์สนับสนุน
การทางานที่รับผิด ชอบ และเผยแพร่ เพื่อการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อน ศดปช. และการนาเสนอ
ผลงานด้านอารักขาพืชและจัด การดิน ปุ๋ย งบประมาณ เพื่อใช้เป็นค่า ใช้จ่า ยในการศึกษาวิจัย เช่น ค่า วัสดุ
อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต ค่าป้าย เอกสารสรุปผล รวมทั้งเอกสารเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการติดตามเก็บข้อมูลของ
เจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรม
4.6.10 การประเมิน ศดปช. ประกอบด้วย
กิจ กรรม 1) สัมมนาสรุปผลการด าเนินงานการขับเคลื่อน ศดปช. เป้า หมาย เจ้า หน้า ที่
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 สานักงานเกษตร จัง หวัด ทุกจัง หวัด สานักงานเกษตรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ที่รับผิด ชอบงานดินปุ๋ย วิธีการด าเนินงาน กองส่ง เสริมการอารักขาพืช และจัด การดินปุ๋ย
จัด การสัมมนาสรุปผลการ ด าเนินงานโครงการฯ น าเสนอผลการด าเนินงานของสานักงานส่ง เสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ร่วมกับ สานักงานเกษตรจังหวัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัจ จัยความสาเร็จ ปัญ หา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการ ขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 882 ศูนย์ และวางแผนการด าเนินงานในปี
ต่อไป งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา
กิจ กรรม 2) ประเมินการถ่า ยทอดเทคโนโลยีและการขับเคลื่ อนการด าเนินงาน ศดปช.
เป้าหมาย สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานเกษตรอาเภอ และศูนย์จัด การดินปุ๋ยชุมชน วิธีด าเนินงาน กอง
ส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยดาเนินการติดตามและ ประเมินผล เพื่อให้ค าปรึกษาและค าแนะนา
การจัดทาแปลงทดสอบสาธิต แปลงเรียนรู้ และการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ ศดปช. และกิจ กรรมต่า งๆ
ของโครงการ รวมทั้งถอดองค์ค วามรู้ ศดปช. ที่ประสบความสาเร็จ เพื่อเผยแพร่ขยายผล ทั้ง นี้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน ต่อไป งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่า ยในการติด ตามประเมินผล เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
กิจกรรม 3) ประเมินการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศดปช. ระดับเขต เป้า หมายสานักงาน
เกษตรจังหวัด สานักงานเกษตรอาเภอ และศูนย์จัด การดินปุ๋ยชุมชน วิธีด าเนินงาน สานักงานส่ง เสริมและ
พัฒนาการเกษตร ที่ 1-9 ด าเนิ นการประเมิ น ศดปช. โดยการจัด ประกวด ศดปช. ดีเด่ น ติด ตามและ
ประเมินผล เพื่อให้คาปรึกษาและคาแนะนา การจั ด ทาแปลงเรียนรู้ และการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
ศดปช. และกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ รวมทั้งถอดองค์ความรู้ ศดปช. ที่ประสบความสาเร็จ เพื่อเผยแพร่
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ขยายผล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน ต่อไป งบประมาณ เป็นค่าใช้จา่ ยในการ
ติดตามประเมิน ศดปช. ดีเด่น เช่น เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าพาหนะค่าจัดทาโล่รางวัล /ใบประกาศเกียรติคุณ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรม
6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
6.1 ผลผลิต (output)
6.1.1 มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่าย
ในพื้นที่ทุกอาเภอ
6.1.2 เกษตรกรต้นแบบสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรให้กับ
เกษตรกร
6.1.3 เกษตรกรมาเรียนรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดฤดูกาลผลิต
เช่น กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
6.2 ผลลัพธ์ (outcome)
6.2.1 เกษตรกรที่มาเรียนรู้ที่ ศพก. สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต สินค้าเกษตร ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
6.2.2 เกษตรกร องค์กรเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการ
ผลิตสินค้า เกษตร ส่งผลให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้
6.3 ตัวชี้วัด
6.3.1 มีการพัฒนา ศพก. ให้มีความพร้อมในการให้บริการถ่ายทอดความรู้ บริการข้อมูล
ข่าวสาร บริการด้านการเกษตรต่าง ๆ และบริการรับเรื่องร้องเรียน ในพื้นที่ทุกอาเภอ จานวน 882 ศูนย์
6.3.2 เกษตรกรผู้นา จานวน 30 ราย สามารถถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิต ทางการเกษตรให้กับเกษตรกร
6.3.3 เกษตรกรมีความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การลดต้นทุนการ
ผลิต การ จัดการศัตรูพืช การจัดการดินปุ๋ย
6.3.4 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตรและการตลาดของเกษตรกรในพื้นที่
7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
7.1 นางสาวน้าทิพย์ มณีฉาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชานาญการ
โทร.092-2474299
7.2 นางสาวสิริรัตน์ หินอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชานาญการ
โทร.092-2474301
7.3 นายอาทร อ่อนตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
โทร.092-2474301
*********************

37
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใ หม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
1. หลักการและเหตุผล
เป็นการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงให้
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งเพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกให้มากที่สุด และมีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ มีผลตอบแทนที่จะทาให้เกษตรกรสามารถดารงชีวิตและประกอบอาชีพการเกษตร ได้อย่างยัง่ ยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แพร่หลายสู่เกษตรกร เพื่อให้มีรายได้และมีค วามยั่ง ยืน
ในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม ให้เกิดความเข้มแข็ง มีความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างเพียงพอ และยั่งยืน
2.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ ตลาดและเชื่อมโยงกับงานโครงการ
ต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภายนอก
3. เป้าหมาย/สถานที่ดาเนินการ
- ดาเนินการในพืน้ ที่ 18 ตาบล
4. กิจกรรม และวิธีการดาเนินงาน
4.1 วิธีการดาเนินงาน
1) ส่วนกลางจัดทาคู่มือสาหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานโครงการและ
เอกสารคาแนะนาสาหรับเกษตรกรในการดาเนินกิจกรรมเพื่อปรับระบบเกษตรกรรมตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
2) จัดประชุมสัมมนาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
- จัดประชุมชี้แจง วัตถุประสงค์ และแนวทางการดาเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎี ใ หม่ และเกษตรกรรมยั่ งยืน เพื่ อ ให้ นักวิ ชาการส่ง เสริ มการเกษตรจะได้ นาไปชี้แ จงโครงการให้แ ก่
เกษตรกรต่อไป
3) สานักงานเกษตรอาเภอคัด เลือกเกษตรกรเป้า หมาย จ านวน 10 ครัวเรือน เพื่ อ
รวมกลุ่มและจัดทาแผนการผลิตและจัดทาแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีเงื่อนไขเข้า ร่วมโครงการ ดัง นี้
(1) เป็นเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเอง/เช่า
(2) มีภูมิลาเนาและที่ตั้งแปลงอยู่ในชุมชนเดียวกัน
(3) มีพื้นที่ดาเนินการตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
(4) มีแหล่งน้า เช่น บ่อขุด บ่อบาดาล ฯลฯ ในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ
(5) สมัครใจดาเนินการทาเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี
4) สานักงานจังหวัด/อาเภอ จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์แปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ขนาดกว้าง 1.20 x 1.50 เมตร กลุ่มละ 1 ป้าย จานวน 10 ป้าย เพื่อบ่งบอกการเป็นจุดเรียนรู้และขยายผล
5) ติดตามประเมินผลโครงการกากับและติดตามการดาเนินงานโครงการ
4.2 การดาเนินงานกลุ่ม
1) ดาเนินงานการจัดตั้งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยพิจารณารวบรวมและคัดเลือกเกษตรกรที่
มีความสนใจการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขโครงการและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จานวน 10
ราย จานวน 1 กลุ่ม เพื่อเตรียมการจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีส่วนร่วมในการคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
การวางแผนปฏิบัติ ตัดสินใจแก้ไขปัญหา และแบ่งปันผลประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทาให้กลุ่มมีอานาจใน
การต่อรองเพื่อการผลิต การตลาด และการจัดการต่าง ๆ
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2) สนั บสนุนกลุ่ มให้มี การคั ดเลื อกคณะกรรมการบริ หารจั ดการกลุ่ม เพื่อทาหน้ าที่ กาหนด
วัตถุประสงค์ของการตั้งกลุ่ม วางแผน ประสานงาน ดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม การจัดการที่เกี่ยวข้อง และติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม โดยให้สมาชิกทุ กคนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกตัวแทน
อย่า งอิสระตามความเหมาะสมของชุมชน ซึ่ง อาจประกอบด้วย ประธาน เลขานุ การ เหรัญ ญิกและอื่น ๆ
ตามข้อตกลงของกลุ่ม
3) คัดเลือกจุดเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันคัด เลือก
“แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่” ของสมาชิกที่เจ้าของแปลงมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นาใฝ่เรียนรู้ สามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้ผู้อื่น และเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นได้ จานวน 1 จุด เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งใช้เป็นจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อการเรียนรู้และขยายผล
4) จัดทาแผนผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แผนการผลิต และปฏิทินการปลูกพืช โดยให้
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่มีการจัดเวทีเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิต การตลาด ปัญ หาภายในชุมชน และ
ความต้องการของสมาชิก และกาหนดเป็นแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับแผนการตลาดของสมาชิกทุกคนและของ
กลุ่มแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยคานึงถึงระบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่สามารถสร้างแหล่งอาหารของครัวเรือน
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถขายสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องทั้งรายได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี
รวมทั้งกาหนดปฏิทินการปลูกพืชให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่ า ลด
การใช้สารเคมี ใช้แรงงานของครอบครัวและ/หรือช่วยเหลือกันระหว่า งสมาชิกของกลุ่ม เพื่อมุ่ง เน้นการลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ และลดการพึ่งพาจากภายนอกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ โดยจัดการฝึกอบรม ณ จุ ด
เรียนรู้ที่กาหนด
6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ จุดเรียนรู้ที่กาหนด เพื่อให้เป็นเวทีของสมาชิก
ในการร่วมกันคิ ด แสดงความคิดเห็น รับทราบสถานการณ์ ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือเกื้อกูลกั น
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งของกลุ่ม
4.3 จัดทาแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
เพื่อให้เกิดแปลงเกษตรทฤษฎีใ หม่และเป็นแปลงแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ ากการปฏิบัติจ ริง
ของสมาชิกภายในกลุ่มฯ โดยสนับสนุนปัจ จัยการผลิต บางส่วนแก่เกษตรกรที่เข้า ร่วมโครงการ ครัวเรือนละ
2,100 บาท เพื่อส่งเสริมการดาเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกิดเป็นรูปธรรม มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถ
เป็นตัวอย่างการเรียนรู้ของเกษตรกรภายในชุมชนได้
4.4 การเชื่อมโยงตลาด
การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช นั้น พระองค์ได้ทรงกาหนดไว้เป็น 3 ขั้นตอน
ทฤษฎีใหม่ : ขั้นที่ 1 เป็นขั้นตอนของการผลิตทางการเกษตรโดยตรง เพื่อให้มีอาหารอย่าง
เพียงพอสาหรับการบริโภคภายในครอบครัวของเกษตรกร
ทฤษฎีใ หม่ : ขั้ นที่ 2 หลัง จากเกษตรกรด าเนิ นการเกษตรทฤษฎี ใ หม่ขั้ นที่ 1 คื อ
เกษตรกรมีอาหารไว้บริโภคในครอบครัวอย่างเพียงพอ และสามารถช่วยตัวเองได้แล้ว ขั้นต่อไปคือการรวมกลุ่ม
เพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากเกษตรกรสามารถผลิตได้ มากกว่า
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ปริมาณที่ใช้ในการบริโภคส่วนที่เหลือก็สามารถนาไปจาหน่ายได้
ทฤษฎีใ หม่ : ขั้นที่ 3 จะเป็นขั้น ที่นาไปสู่ธุรกิ จ ชุมชน เพื่อ ให้สภาพความเป็น อยู่ของ
เกษตรกรในชุมดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้สานักงานเกษตร
อาเภอดาเนินการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในการนาผลผลิตจากกิจ กรรมเกษตรทฤษฎีใ หม่ มาจ าหน่า ย
ร่วมกับตลาดเกษตรกร ตลาดท้องถิ่น ตลาดสีเขียว ตลาดอื่น ๆ และหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น
สหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พาณิชย์ มหาดไทย เป็นต้น เพื่อ
ส่ง เสริมประชาสัมพันธ์แ ละเชื่อมโยงตลาดเกษตรทฤษฎีใ หม่ใ ห้แก่เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่า ย
ผลผลิตที่หลากหลาย ทาให้เกิดเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งเกิดรายได้อย่างมั่นคงและ
5. ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
5. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน

ปี 2561
ต
.
ค
.
5
9

1. การบริหารโครงการ
1.1 ประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการ
- ระดับอาเภอ
1.2 รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
1.3 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
1.4 ติดตามและประเมินผล
2. จัดกระบวนการเรียนรู้
2.1 จัดกระบวนการกลุ่มเพื่อจัดทา
แผนผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่แผนการ
ผลิต และปฏิทินการปลูกพืช
2.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นหลักสูตรการทา
เกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยีการผลิต
พืช สัตว์ ประมง การทาบัญชีฟาร์ม
และการตลาด
2.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การดาเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
3. จัดทาแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

แผนปฏิบัติง าน
ปี 2562
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3.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
บางส่วน ได้แก่ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ประมง
4. เชื่อมโยงตลาด
4.1 เพิ่มรายได้ให้แก่เ กษตรกร
โดยการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในการ
นาผลผลิต ส่วนที่เหลือจากการบริโภคใน
ครั ว เ รื อ นมาจ าหน่ า ยร่ วมกั บ ตลาด
เกษตรกร ตลาดท้ อ งถิ่ น ตลาดสี เ ขี ย ว
ตลาดอื่น ๆ

6. งบประมาณ
ร่วมคัดเลือกเกษตรกร กับสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
7. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต (output)
1) มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน จานวน
10 ครัวเรือน
2) มีแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เข้มแข็งและยั่งยืนสามารถขยายผลในชุมชนได้
3) มีช่องทางการจาหน่ายผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ผลลัพธ์ (outcome)
1) มีแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรได้สามารถนาไปปรับใช้ในแปลงตนเองได้
2) ลดรายจ่าย มีรายได้ และมีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอ
3) ลดการพึ่งพาจากปัจจัยภายนอก เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง สร้างสมดุลทางธรรมชาติใน
ระยะยาว และทาให้ระบบนิเวศน์ของชุมชนดีขึ้น
ตัวชี้วัด
เกษตรกร 10 ครัวเรือ น ได้รับ การส่ง เสริ มและพัฒ นาศั กยภาพในการประกอบอาชี พ
ทางการเกษตร โดยนาหลักการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
8.1 นางสาวพรวดี ภักดีไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
โทร.080-7874472
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเกษตรทฤษฎีใหม่ สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
********

ภาคผนวก

รูปกิจกรรมโครงการ
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) กิจกรรม พัฒนาและค้นหา Smart Farmer
จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

2. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุว
เกษตรกร จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่

3. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมขับเคลื่อนการดาเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนสาหรับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน

4. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม จัดอบรมการทาแปลงส่งเสริมเกษตร
ทฤษฏีใหม่ จัดกิจกรรมเมื่อมอบวัสดุการเกษตร วันที่ 10 เมษายน, 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจ กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้กับเกษตรกรผู้นา จานวน 30 ราย จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

6. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจ กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
เกษตรกรผู้นา จานวน 30 ราย จัดกิจกรรมเมื่อครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

7. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจ กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
เกษตรกรผู้นา จานวน 30 ราย จัดกิจกรรมเมื่อครั้งที่ 3 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

8. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรม จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ Field day ณ ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ตาบลหนองโรง วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

9. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ ศพก
ประชุมกรรมการ ศพก.และ แปลงใหญ่

10. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการ
จัดการดินและปุ๋ย จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

11. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการ
จัดการพืชชุมชน จัดกิจกรรมเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2560

12. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

13. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) จัดกิจกรรม เวที และจัดการเรียนรู้
ตามกระบวนโรงเรียนเกษตรกร
11.

*********

