คํานํา
สํ านั กงานเกษตรจั งหวัดสระบุ รี ได้จัดทํ าคู่ มือ การดําเนิ นงานโครงการส่ง เสริม การเกษตร
ปี พ.ศ. 2557 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางการดํ า เนิ น งานโครงการต่ า งๆ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ ที่ได้กําหนดแผนงบประมาณ ผลผลิต (เป้าหมายเกษตรกร) เพื่อให้หน่วยงานเป็น
ผู้ รั บผิดชอบตามตั วชี้ วัด ทั้งเชิงปริม าณ คุณภาพ และเวลา และเป็ นคู่ มื อเพื่อ ใช้ ในการติดตามประเมิ นผล
การดําเนินงาน เพื่ อให้เกิ ด ผลสัม ฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ โดยคู่ มื อดั งกล่าวได้รวบรวมรายละเอียดโครงการ
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น คู่ มื อ ในการดํ า เนิ น งานโครงการส่ ง เสริ ม การเกษตร ปี 2557 และเป็ น กรอบในการปฏิ บั ติ ง าน
ตามความเหมาะสมกับศักยภาพ และความพร้อมของบุคคลเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
กุมภาพันธ์ 2557

สารบัญ
(หน้า)
ก.1 โครงการส่งเสริมการเกษตรตาม คง.2
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
เกษตรกร 1,761 ราย งบประมาณ 1,351,925 บาท
1.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน เกษตรกร 40 ราย งบประมาณ 28,000 บาท
1.1.1 กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความรูใ้ นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เกษตรกร 40 ราย งบประมาณ 28,000 บาท
1. โครงการเตรียมความพร้อมผลไม้ไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
1-4
เกษตรกร 40 ราย งบประมาณ 28,000 บาท
1.2 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
เกษตรกร 1,721 ราย งบประมาณ 1,323,925 บาท
1.1.2 กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
2. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน (ไม้ผล)
5 - 10
เกษตรกร 50 ราย งบประมาณ 36,000 บาท
3. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน (สมุนไพร)
11 - 13
เกษตรกร 85 ราย งบประมาณ 57,000 บาท
4. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรกรสู่มาตรฐาน (พืชผัก)
14 - 17
เกษตรกร 300 ราย งบประมาณ 133,000 บาท
5. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมี
18 - 19
เกษตรกร 26 ราย งบประมาณ 15,600 บาท
6. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (น้ําผึ้ง)
20 - 23
เกษตรกร 40 ราย งบประมาณ 106,000 บาท
7. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
24 - 27
เกษตรกร 390 ราย งบประมาณ 297,300 บาท
8. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
28 - 31
(จัดระบบการตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์) เกษตรกร 30 ราย งบประมาณ 15,000 บาท
9. โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
32 - 34
และเครือข่ายในการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรกร 65 ราย งบประมาณ 26,000 บาท
10. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
35 - 42
เกษตรกร 220 ราย งบประมาณ 183,500 บาท
11. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
43 - 49
เกษตรกร 145 ราย งบประมาณ 53,000 บาท
12. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรและแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร
50 - 54
เกษตรกร 20 ราย งบประมาณ 24,000 บาท

(หน้า)
13. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกร 260 ราย งบประมาณ 291,525 บาท
14. โครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
เกษตรกร 90 ราย งบประมาณ 86,000 บาท
2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เกษตรกร 710 ราย งบประมาณ 281,750 บาท
2.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตร
เกษตรกร 710 ราย งบประมาณ 281,750 บาท
2.1.1 ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร 710 ราย งบประมาณ 281,750 บาท
2.1.1.1 กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เกษตรกร 710 ราย งบประมาณ 281,750 บาท
15. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
เกษตรกร 50 ราย งบประมาณ 50,000 บาท
16. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เกษตรกร 600 ราย งบประมาณ 87,750 บาท
17. โครงการพัฒนาพืน้ ที่เขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี
เกษตรกร 60 ราย งบประมาณ 144,000 บาท

55 - 61
62 - 64

65 - 68
69 - 73
74 - 77

โครงการเตรียมความพร้อมผลไม้ไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการเตรียมความพร้อมของผลไม้ไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
1. ความสอดคล้อง
นโยบายรัฐบาล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรข้อ 1 : การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Growth &
Competitiveness)
แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรมฯ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศในภูมิภาค
เป้าหมายการให้บริการกรมส่งเสริมการเกษตร : เจ้าหน้าที่และเกษตรกรมีความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์กรมส่งเสริมการเกษตร : เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร
2.หลักการและเหตุผล
ในปี เป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้อาจ
ก่อให้เกิดผลทางด้านบวกและลบต่อสินค้าเกษตรของไทยหากไม่มีการเตรียมความพร้อม ประกอบกับ
สถานการณ์ด้านการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร ของโลกในปัจจุบันทีม่ ีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะ
เป็นต้นทุนการผลิต และมาตรฐานการผลิตสินค้า ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ
ผู้นําเข้า ซึ่งปัญหาในการนําเข้าสินค้าเกษตรที่พบ ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาในด้านการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี
(Non – Trariff Barrier : NTB) ที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะมาตรฐานการผลิต ข้อกําหนดการใช้แรงงาน ข้อกําหนด
ด้านสิ่งแวดล้อม สําหรับปัญหาด้านต้นทุนการผลิตนั้น หากมีต้นทุนสูงเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนอื่นๆ
อาจทําให้ขาดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก อีกทั้งในปัจจุบันยังมีปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยใน
ประเทศผู้นําเข้าในภูมิภาคต่างๆ ทําให้ผู้ซื้อชะลอการส่งสินค้า และมีความโน้มเอียงไปในทิศทางที่ต้องการ
บริโภคสินค้าราคาถูก ทาให้การทําตลาดสินค้าเกษตรส่งออกของไทยมีความยากมากขึ้น
กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดําเนินการวิเคราะห์
ศักยภาพการแข่งขันของผลไม้ 4 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด ลาไย และมะม่วง จึงทราบว่าผลไม้ทั้ง 4 ชนิด ซึ่งเป็น
Product champion อยู่ในเกณฑ์ที่พร้อมจะแข่งขันได้ในระดับอาเซียน และเพื่อให้เกิดความพร้อมอย่าง
สมบูรณ์ในปี 2558 จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้ผลไม้ไทยและเกษตรกรให้มีความรู้ที่พร้อมจะยกระดับ
มาตรฐานการผลิตที่สูงขึ้นจากระดับเดิม (GAP) ให้ได้มาตรฐานระดับอาเซียน (ASEAN GAP) ภายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อมผลไม้ไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
3.วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตให้แก่เกษตรกรและสวนผลไม้ คือ มะม่วง ให้ได้มาตรฐานอาเซียน
(ASEAN GAP)
3.2 เพื่อพัฒนาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อม วิสัยทัศน์กว้างไกลเวทีประชาคมอาเซียน
3.3 เพื่อรักษาฐานการผลิตและการตลาดของผลไม้ไทยคุณภาพดีในระดับอาเซียน
3.4 เพื่อให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนการทํางานระหว่างประเทศคู่แข่ง (มะม่วง – ฟิลิปปินส์)
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4.เป้าหมาย/สถานที่ดําเนินงาน
เกษตรกร 40 ราย ในพื้นที่ อําเภอแก่งคอย อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระบุรี ได้รับความรู้และ
การเตรียมความพร้อมให้เข้าสู่มาตรฐาน (ASEAN GAP)
5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มุ่งหวังที่จะสร้างแบรนด์ไทย
ในผลไม้ ได้แก่ มะม่วง เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตมีแบรนด์มาตรฐานในสินค้าของตนเอง พร้อมที่จะแข่งขันได้ในเวที
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 สาระสําคัญของโครงการนี้ คือ การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร
จํานวน 2 หลักสูตร ตามลาดับก่อน-หลัง ดังนี้
หลักสูตรที่ 1 “การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ASEAN GAP” ดาเนินการ ดังนี้
1. กรมส่งเสริมการเกษตรจะทาโมเดลการพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร “การเตรียมความพร้อม
สู่มาตรฐาน ASEAN GAP” จังหวัดละ 2 คน ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน
ASEAN GAP จากนั้นเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะทําหน้าที่ เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกรในพื้นที่ของตนอีกต่อไป
2. สานักงานเกษตรจังหวัด จัดอบรมเกษตรกร ซึ่งอยู่ในพืน้ ที่ 2 อําเภอ อําเภอแก่งคอย 30 ราย
อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระบุรี 10 ราย รวมเป็นจํานวนเกษตรกรทั้งสิ้น 40 ราย เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่มาตรฐาน ASEAN GAP โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่ผ่านการอบรมจากกรมส่งเสริมการเกษตร ทําหน้าที่
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้
หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการดําเนินงานของสานักงานเกษตรจังหวัด :
1) ประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบ โดยเน้นเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตไม้ผล
ได้แก่ มะม่วง ซึ่งเป็นสินค้าทีก่ รมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ผลักดัน
เกษตรกรผู้ผลิตให้ได้มาตรฐาน ASEAN GAP ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
2) รับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน
ASEAN GAP เป้าหมายเกษตรกรตามที่ระบุไว้ในเอกสารคง. 2
3) พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
1) เป็นเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพดี ได้แก่ มะม่วง กรณีเป็นเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพดี
ชนิดอื่นๆ แต่มคี วามตั้งใจจะเข้ารับการอบรมสามารถดําเนินการได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของเกษตรจังหวัด
โดยเกษตรกรรายนั้นต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเตรียมความพร้อมสูม่ าตรฐาน ASEAN GAP
2) เป็นผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
3) ยินดีปฏิบัติตามข้อกําหนดของโครงการและคําแนะนําของเจ้าหน้าที่
4) ดําเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 200 บาท/คน/วัน ดําเนินการทั้งสิ้น 2 วัน
6) จัดทําทะเบียนเกษตรกรผูผ้ ่านการฝึกอบรม พร้อมรายงานผลการฝึกอบรมให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ทราบภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดโครงการฝึกอบรม ตามระบบรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
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หลักสูตรที่ 2 “การรับรองมาตรฐาน ASEAN GAP” ดาเนินการ ดังนี้
1. กรมส่งเสริมการเกษตรจะทําโมเดลการพัฒนาหลักสูตร “การรับรองมาตรฐาน ASEAN GAP จํานวน
100 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด 40 จังหวัด ที่เป็นแหล่งผลิตไม้ผลเน้นหนัก คือ ทุเรียน มังคุด ลําไย และ
มะม่วง ให้ได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการรับรองมาตรฐาน ASEAN GAP จากนั้นเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะทํา
หน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกรในพื้นที่ของตนอีกต่อไป
2. สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดอบรมเกษตรกร ซึ่งอยู่ในอําเภอแก่งคอย 7 คน อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ
3 คน รวมเป็นจํานวนเกษตรกรทั้งสิ้น 10 ราย เพื่อให้มีความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการรับรองมาตรฐาน
ASEAN GAP โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่ผ่านการอบรมจากกรมส่งเสริมการเกษตร ทําหน้าที่เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ให้
หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการดาเนินงานของสานักงานเกษตรจังหวัด :
1. รับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งต้องเป็นเกษตรกรที่ผา่ นการอบรมจากหลักสูตร
“การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ASEAN GAP” เป้าหมายเกษตรกร 10
3. พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพดี ได้แก่ มะม่วง โดยเกษตรกรรายนั้นต้องผ่านการอบรม
ในหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ASEAN GAP เรียบร้อยแล้ว
2. เป็นผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
3. ยินดีปฏิบัติตามข้อกําหนดของโครงการและคําแนะนําของเจ้าหน้าที่
4. ดําเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 200 บาท/คน/วัน ดําเนินการทั้งสิ้น 3 ครั้งๆ ละ 2 วัน
6. จัดทําทะเบียนเกษตรกรผูผ้ ่านการฝึกอบรม พร้อมรายงานผลการฝึกอบรมให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ทราบภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดโครงการฝึกอบรม ตามระบบรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
6. แผนปฏิทนิ
กิจกรรม
1. อบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมสูม่ าตรฐาน ASEAN GAP
2. อบรมเกษตรกรการหลักสูตรเตรียม
ความพร้อมสูม่ าตรฐาน ASEAN GAP
3. อบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตรการ
รับรองมาตรฐาน ASEAN GAP
4. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการรับรอง
มาตรฐาน ASEAN GAP

แผนปฏิบัติงาน
ปี 2556
ปี 2557
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
7.1 ผลผลิต
เกษตรกร 40 ราย ได้รับความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ASEAN GAP
7.2 ผลลัพธ์
เกษตรกร 40 ราย นําความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน
1. มีการอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสูม่ าตรฐาน ASEAN GAP
จํานวน 1 ครั้ง
2. มีการอบรมเกษตรกรหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ASEAN GAP จํานวน 40 ราย
3. มีการอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสูม่ าตรฐาน ASEAN GAP จํานวน
1 ครั้ง
4. มีการอบรมเกษตรกรหลักสูตรรับรองมาตรฐาน ASEAN GAP จานวน 40 ราย
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ
นายอุทัย โกแสน
นายปรีชา พุทธิโชติ
9. ผู้ประสานงาน
นายปรีชา พุทธิโชติ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
มือถือ 089 8014972

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล)

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน (ไม้ผล)
1. ความสอดคล้อง
นโยบายรัฐบาล
-ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานในการผลิต
การบริหารจัดการเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรมฯ
-โครงการ Flagship ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสินค้าเกษตรและ
อาหาร ปี 2556-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนผู้ผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
-แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2555 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความสมดุล
ในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร ข้อ 1 พัฒนาการผลิตและบริหารจัดการสินค้าเกษตร
- พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2551
- ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย ปี 2553 – 2557 (คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552)
2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2553 - 2557
ซึ่งมีกลยุทธ์การขับเคลื่อน 4 กลยุทธ์ คือการพัฒนาศักยภาพการผลิต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นหน่วยงานหลัก (2) การพัฒนาตลาดภายในประเทศ (3) การพัฒนาตลาดส่งออก กล่าวคือ "เกษตรผลิต
พาณิชย์จําหน่าย" กลยุทธ์ที่ 1 เรื่องการพัฒนาศักยภาพการผลิต จึงเปรียบเสมือนต้นน้ําที่มีความสําคัญในการ
ก่อกําเนิดผลไม้คุณภาพและเป็นการแก้ไขปัญหาผลไม้จากต้นทางอย่างแท้จริง กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้จงึ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ที่ 1
ให้ลุล่วงโดยดี โดยมีเป้าประสงค์ คือคนไทยต้องได้รับประทานผลไม้คณ
ุ ภาพดีเสมือนส่งไป ขายต่างประเทศ
และเกษตรกรผลิตแต่ผลไม้คณ
ุ ภาพดีออกสู่ตลาด และยังมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยได้บริโภคอาหาร
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยความปลอดภัยด้านอาหารเป็นความต้องการของประชาชนในแต่ละประเทศ
ซึ่งทุกประเทศได้กําหนดมาตรฐานและกฎระเบียบด้านอาหารปลอดภัยเพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภค
โดยอ้างอิงจากมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS)
เพื่อควบคุมสินค้าเกษตรและอาหารให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารเคมี จุลินทรีย์ และศัตรูพืช ประกอบ
กับรัฐบาลปัจจุบันได้กําหนดยุทธศาสตร์ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ที่ประเทศไทยจะต้องเร่งพัฒนาวัตถุดิบ ที่เป็น
สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตลอดทั้งระบบ โดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับระบบการผลิตที่เป็นต้นน้ํา
เป็นสําคัญ ซึ่งในปี 2558 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC) ทําให้มีการเคลือ่ นย้ายสินค้าเกษตรอย่างเสรีมากขึ้น ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อการผลิตและการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศอาเซียนด้วยกัน เพราะความปลอดภัย
ด้านอาหารจะถูกนํามาเป็นเงื่อนไขในทางการค้ามากขึ้น ประเทศไทยจึงได้มีการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชอาหาร ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN GAP โดยปัจจุบัน
ได้ประกาศใช้ มกษ 9001-2556 เพื่อเป็นมาตรฐานกลางสําหรับการส่งเสริมและการตรวจรับรองพืชอาหารต่อไป
ทั้งนี้ จึงต้องเร่งดําเนินการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลที่เป็นระบบและครบวงจรจึงเป็นแนวทาง การแก้ไข
ปัญหาตาม ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างแท้จริง
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กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ทักษะ
และความชํานาญ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพดี สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ แต่เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตยังขาดความรู้
ทักษะและความชํานาญในการผลิตที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานระบบการผลิต จึงมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนา
เกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในปี 2557 จึงได้กําหนด
แนวทางการดําเนินงานโดยเน้น 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องการจัดการทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
สู่ระดับมาตรฐานสากล 2) การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) และ 3) การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตร
ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดังนั้น จึงเป็นแนวทางที่ทาให้ให้มีผลผลิตไม้ผลคุณภาพดีสู่มาตรฐาน
ออกสู่ตลาด และตรงตามความต้องการ ในขณะเดียวกันก็สามารถขยายฐานการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้ไทยปี 2553 – 2557 กล่าวคือ
ไทยสามารถรักษาความเป็นผู้นําและเป็นผูผ้ ลักดันการเพิ่มส่วนแบ่งของผลไม้เมืองร้อนในตลาดโลก สําหรับ
การดําเนินงานโครงการฯ ปี 2557 ได้ตระหนักถึงความสอดคล้องตั้งแต่ต้นน้ํา – ปลายน้ํา ซึ่งเริ่มจาก
(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล (2) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตไม้ผลอย่างยั่งยืน เกษตรกรเห็นความสําคัญของการเพิ่มมูลค่าสินค้า
ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล ได้แก่ มะม่วง ให้มีคุณภาพดี มีการผลิต ตามระบบการจัดการ
คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAPพืช) สามารถขอการรับรอง GAP ได้ทั้งแบบรายเดี่ยวและแบบกลุ่ม
และสามารถพัฒนาการผลิตตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้
3.2 เพื่อพัฒนางานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ให้สัมฤทธิผ์ ลและสมบูรณ์ขึ้น
4. เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินงาน (ระบุกลุ่มเป้าหมาย / ระบุจังหวัด)
4.1 กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรผู้ผลิต มะม่วง จํานวน 50 ราย
4.2 พื้นที่ดําเนินการ 2 อําเภอ ประกอบด้วย
4.2.1) อําเภอแก่งคอย อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระบุรี
5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน (ระบุขนั้ ตอน/เงื่อนไขโครงการ ให้ชัดเจน)
5.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิการผลิตผลไม้คณ
ุ ภาพดี
จัดกระบวนการเรียนรู้และศึกษาดูงานเกษตรกร โดยการ
5.1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลไม้คณ
ุ ภาพดี ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และการศึกษาดูงานเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล ได้แก่ มะม่วง จํานวน 2 วัน ประกอบด้วย
1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตตามประเด็นที่เป็นปัญหา/ความต้องการ/แนวทางการแก้ไข 1 วัน และ
2) นําเกษตรกรทัศนศึกษาดูงาน 1 วัน โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) อําเภอคัดเลือกสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน) ที่ดําเนินการผลิต
ไม้ผลเข้าร่วมโครงการ
2) หากมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่กําหนด และกรณีที่เกษตรกรยังไม่มีการรวมกลุ่ม
ให้อําเภอดําเนินการจัดการตั้งเป็นกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลแบบไม่เป็นทางการและมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มที่ถูกต้อง
โดยกําหนดให้กลุ่มที่ตั้งใหม่ควรมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 คน/กลุ่ม และเกษตรกรที่คัดเลือกควรเป็นเกษตรกร
ที่มีพื้นที่การผลิตติดต่อกันซึ่งสะดวกต่อการบริหารจัดการทั้งด้านการผลิตและการตลาด
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการตรวจเยี่ยมให้คําแนะนํา
3) ดําเนินการจัดเวทีชุมชน เพื่อให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์สภาพการผลิตและ
การบริหารจัดการกลุ่ม ในประเด็นที่เป็นปัญหา/ความต้องการ/แนวทางการแก้ไข ทั้งในด้านการบริหาร
การจัดการวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวการผลิตไม้ผล เพื่อพัฒนาการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ
การลดต้นทุน การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด และการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เป็นต้น
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนรวมระหว่างสมาชิกกลุ่ม และค้นหา/วิเคราะห์ปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น
4) จุดเน้นในการวิเคราะห์สภาพการผลิตผลไม้คุณภาพดี โดยการผลิตตามระบบ GAP
ซึ่งจังหวัดสามารถเลือกจุดเน้นตามประเด็นปัญหา/ความเหมาะสมของไม้ผลแต่ละชนิด เช่น
-การวิเคราะห์ดิน เพื่อใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช
-การตัดแต่งกิ่ง และทาให้แตกใบอ่อนพร้อมกัน
-การให้ปุ๋ย ระยะแตกใบอ่อน ระยะติดผล และระยะพัฒนาคุณภาพ
-วิธีการดูแลรักษาและป้องกันกําจัดโรค และแมลงทีส่ ําคัญ
-การใช้สารบังคับเพื่อการผลิตผลไม้นอกฤดู (พาโคบิวทราโซล โปแตสเซียมคลอเรต)
-การเปิดตาดอกเพื่อกระตุ้นการออกดอก
-การให้ปุ๋ยเพิ่มขนาดผล
-การให้ปุ๋ยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
-การห่อผล
-การคัดแยกผลผลิตตามชั้นคุณภาพและจําหน่ายผลผลิตตามเกรด
5) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลไม้คุณภาพดี ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาการผลิตไม้ผลให้มคี ุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด จํานวน 1 วัน โดยเชิญวิทยากร
จากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สถาบันการศึกษา ศูนย์วิจัยด้าน
วิชาการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เกษตรกรก้าวหน้าที่ประสบผลสําเร็จ เป็นต้น หลักสูตรที่ดําเนินการได้แก่
การลดต้นทุนการผลิตไม้ผล การเพิ่มคุณภาพผลผลิต การจัดการดินและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การผลิตตามระบบ
GAP การใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชให้ถูกวิธี รวมทั้ง การส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรเกษตรกรคัดแยกผลผลิต
ตามชั้นคุณภาพและจําหน่ายผลผลิตตามเกรด ทั้งนี้ ขอให้สอดแทรกการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนกลุ่ม
หรือการบริหารจัดการกลุ่มด้วย
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6) ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยของหน่วยงานวิชาการทั้งภาคราชการและเอกชน/แปลงสาธิตของเกษตรกร
ที่ประสบผลสําเร็จ จํานวน 1 วัน เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาจากการปฏิบัติจริง
7) อําเภอสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขจากผลการ
วิเคราะห์กลุ่มเป็นรายพืชในรูปแบบของ File ข้อมูลพร้อมบันทึกลงในแผ่นซีดีรอม แล้วจัดส่งให้จังหวัดฯ ส่งให้
ส่วนกลางรวบรวมภายในเดือน กรกฎาคม 2557
5.2 พัฒนากลุม่ ปรับปรุงคุณภาพไม้ผล
5.2.1 อบรมเกษตรกร เรื่องระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP พืชและทัศนศึกษาดูงาน
เงื่อนไขการกําหนดเป้าหมาย
1) ให้สํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอประสานงานกับหน่วยตรวจรับรอง ในพื้นที่
ร่วมกันกําหนดเป้าหมายเกษตรกรและชนิดพืช และให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลาด
ท้องถิ่น ตลาดค้าส่ง ตลาดค้าปลีก หรือห้างสรรพสินค้าทีม่ เี กษตรกรเป็นลูกไร่ ทราบเพื่อเชิญชวน ให้เกษตรกร
ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1.1) เป็นเกษตรกรที่ผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ พืชในเขตเศรษฐกิจ(Zoning) พืช เพื่อการส่งออก
พืชที่อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด พืชอาหารที่อยู่ใน 27 กลุม่ พืชหรือ 169 ชนิด ที่กรมวิชาการ
เกษตรให้การตรวจรับรองแปลง
1.2) เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล และสมัครใจขอการรับรองมาตรฐาน GAP
1.3) เกษตรกรที่มีเครือข่ายการตลาดรองรับ (ผลผลิตที่ได้รับการรับรอง GAP)
1.4) เกษตรกรที่มีการผลิตเป็นกลุ่ม เช่น กลุม่ ผู้ผลิตพืช กลุม่ วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ
1.5) เกษตรกรทั่วไปที่มีความต้องการใบรับรอง GAP และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP 1.6) เกษตรกรที่สมัครขอการรับรองต้องเป็นเจ้าของพื้นที่เพาะปลูกพืชหรือ
เป็นผู้ถือสิทธิการถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามเอกสารที่ทางราชการออกให้ ไม่เป็นพื้นที่ผลิตที่ไป
บุกรุกในพื้นทีส่ าธารณะ พื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ของกรมป่าไม้ พื้นที่ที่อยู่ในเขตของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หากเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิหรือไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ผลิตหน่วยตรวจรับรองไม่สามารถ
ให้การรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP ได้
2) รับสมัครและจัดทําทะเบียนฐานข้อมูล GAP โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดดําเนินการรับสมัคร
เกษตรกรที่มีความพร้อมและสมัครใจขอรับรองมาตรฐาน GAP โดยยื่นแบบคําร้องขอใบรับรองฟาร์มหรือใบ
สมัครตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูล GAP
Online (http://gap.doae.go.th) เพื่อออกรหัสเกษตรกร และรหัสแปลงสําหรับให้เจ้าหน้าที่
ที่ปรึกษาเข้าไปติดตาม ให้คําปรึกษาแนะนํา และประเมินแปลงเบื้องต้น เพื่อส่งหน่วยตรวจรับรองต่อไป
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ รวมกลุ่มเกษตรกรที่มีการผลิตพืชชนิดเดียวกัน
หรือกลุ่มพืชทีม่ ีลักษณะการผลิตคล้ายกัน มีที่อยู่ใกล้กันหรือพื้นที่เดียวกัน ประมาณกลุม่ ละ 20 -25 คน
ดําเนินการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรความรู้เรื่อง GAP ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช
อาหาร (มกษ 9001-2556) จานวน 1 วัน ประกอบด้วย
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-ข้อกําหนด 8 ข้อ (ข้อกําหนดหลัก ข้อกําหนดรอง ข้อแนะนํา) เรื่อง น้ํา พื้นที่ปลูก วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยว การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูกและเก็บรักษา สุขลักษณะส่วนบุคคล การบันทึก
ข้อมูลและการตามสอบ
-แผนควบคุมการผลิตพืช (เทคโนโลยีการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยมีสุขอนามัยและได้
มาตรฐาน)
-การจดบันทึก
-การใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย และมีการจัดการซากบรรจุภัณฑ์สารเคมี
ทางการเกษตรโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะ ของเสีย สิ่งปฏิกูล สิ่งที่ไม่ใช้หรือไม่เกี่ยวข้อง
กับการผลิต และลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันการปนเปื้อนไปสู่บริเวณที่ผลิตและผลผลิต
รวมทั้งสุขลักษณะส่วนบุคคล
2) จัดทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 1 วัน โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอ ร่วมวางแผน และคัดเลือก
แหล่งเรียนรู้ทมี่ ีความพร้อมในแปลงเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน และนําเกษตรที่
เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นตามข้อกําหนดในแบบประเมินแปลงเบื้องต้น
3) จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ได้แก่ ใบสมัคร แบบประเมินแปลง
เบื้องต้น เอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ แบบบันทึกเกษตรกร หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมสรุปรายงานเสนอกรมฯ และประสานขอส่งรายชื่อเกษตรกรให้หน่วยตรวจสอบรับรองดําเนินการ
ในขั้นตอนการตรวจสอบรับรองให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป โดยสานักพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรและสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ให้จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอกรมฯ และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ e-project เมื่อดําเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
ขั้นตอนการดําเนินงาน
นักวิชาการเกษตรและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากส่วนกลางและสสข.ที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนออกติดตาม
การดําเนินงานและออกให้คําปรึกษาแนะนําแนวทางการพัฒนาวิธีการดําเนินงานเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและ
อําเภอ รวมทั้งแก่เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ในด้านการผลิตไม้ผลอินทรีย์ ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
และตามระบบโรงเรียนเกษตรกร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ครั้ง
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6. แผนปฏิบัตงิ าน
แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
ปี 2556
ปี 2557
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ
1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้และทัศน
ศึกษา ดูงาน
1.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
องค์กรผูผ้ ลิตไม้ผลคุณภาพดีสู่
ระดับประเทศ
1.3 ศึกษาและวิจยั งานด้านไม้ผล
1.4 สัมมนาวิชาการด้านไม้ผลเพื่อ
พัฒนาองค์ความรูก้ ารผลิตไม้ผล
คุณภาพดี
1.5 ผลิตเอกสารวิชาการ
2. พัฒนากลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล
2.1 อบรมเกษตรกรเรื่องระบบการ
ผลิตตามมาตรฐาน GAP พืช และ
ทัศนศึกษาดูงาน

7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
7.1 ผลผลิต
เกษตรกรไม่นอ้ ยกว่า 115 ราย ได้รับความรู้การผลิตไม้ผลคุณภาพดีสู่มาตรฐาน
7.2 ผลลัพธ์
เกษตรกรสามารถผลิตไม้ผลคุณภาพดี และส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน
1) เกษตรกร จํานวน 115 ราย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล
2) มีการพัฒนากลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผลเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP จํานวน 1 กลุ่ม
3) เกษตรกรผูผ้ ลิตไม้ผล จํานวน 115 ราย มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตไม้ผลตามระบบ GAP และ
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ
นายอุทัย โกแสน
นายปรีชา พุทธิโชติ
9. ผู้ประสานงาน
นายปรีชา พุทธิโชติ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
มือถือ 089 8014972

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (สมุนไพร)

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน (สมุนไพร)
1. ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
3.2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตร
3.2.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ การทําการเกษตรยั่งยืนตามแนว พระราชดําริ
เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ และลดการใช้สารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพดินและสินค้าเกษตร รวมทั้งการ
ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นโยบายสําคัญอื่นๆ ของรัฐบาล
ข้อที่ 1 ครัวไทยสู่ครัวโลก
แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ข้อ ก.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (โครงการ flagship ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ
ปัจจุบันกระแสความต้องการบริโภคสมุนไพรเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการดูแลสุขภาพทดแทนการใช้สารสังเคราะห์ ทั้งด้านสมุนไพรอาหารสุขภาพและเครื่องเทศ เครื่องดื่ม
สมุนไพร ยาและอาหารเสริมสมุนไพร โดยผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีผ่ ลิตแบบอินทรีย์ หรือ
สมุนไพรที่มคี วามปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง เชื้อรา จุลินทรีย์ สิ่งปนปลอมและโลหะหนัก และมีสรรพคุณที่มี
ประสิทธิผลเป็นที่เชื่อถือ ดังนั้นการพัฒนาสมุนไพรจึงให้ความสําคัญกับระบบการผลิตสมุนไพรต้นน้ํา ซึ่งมีความ
จําเป็นต้องส่งเสริมการปลูกสมุนไพรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจให้หลากหลาย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของประเทศหรือสากล และสามารถ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า ส่งออก และสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มคี วามรู้ทักษะ
และความชํานาญ สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายใน
และต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกได้ให้ความสําคัญ และเลือกบริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน แต่เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตของประเทศไทยจานวนมาก มีความต้องการ ที่จะผลิตสมุนไพรให้ได้
มาตรฐาน แต่ยังขาดความรู้ทักษะและความชํานาญในการผลิตพืชที่ถูกต้องตามระบบมาตรฐานเกษตร

3. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสมุนไพรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

4. เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินงาน
เกษตรกรจํานวน 85 ราย พื้นที่ดําเนินการอําเภอเมืองสระบุรี และอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
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5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
5.1 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร
5.1.1 อบรมเกษตรกร หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จังหวัดร่วมกับอําเภอ คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและหรือผู้แปรรูปสมุนไพรที่มีความสนใจทีจ่ ะ
พัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน จังหวัดละ 2 กลุ่ม ๆ ละ 30 คน จํานวน 1 วัน ประเด็นใน
การถ่ายทอดความรู้
1) ความสําคัญของมาตรฐาน
2) มาตรฐานตามระบบ จี เอ พี พืชสมุนไพร
3) มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ จี เอ็ม พี โรงเรือนแปรรูปสมุนไพร
มาตรฐานสมุนไพรไทย (มาตรฐานคุณภาพรายพืชสาหรับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์) และมาตรฐาน มผช (สําหรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทต่าง ๆ) ทั้งนี้ให้อําเภอ คัดเลือกประเด็นในการถ่ายทอดให้สอดคล้องตามความ
ต้องการของเกษตรกร ส่วนกลางสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามภาคผนวกคู่มือโครงการ ในเว็บไซด์
ของ สสจ. http://www.agriman.doae.go.th
5.1.2 อบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตและการปรับปรุงคุณภาพสมุนไพร
จังหวัด/อําเภอดําเนินการในรูปกลุ่ม จานวน 1 กลุ่ม 25 ราย โดยคัดเลือกกลุ่มที่ได้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร ปี 2556 ที่มีความสนใจและพร้อมในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตเพื่อเข้า
สู่มาตรฐาน หากไม่สามารถดําเนินการตามเกณฑ์ที่กําหนดให้คัดเลือกกลุ่มสมุนไพรอื่นที่เหมาะสม ประเด็นการ
ถ่ายทอดความรู้
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร
2) การจัดการผลผลิตสมุนไพรหลังการเก็บเกี่ยวและการทําแห้ง
3) กระบวนการกลุ่ม และการหาปัญหา หาสาเหตุและแนวทางปรับปรุงคุณภาพ
๔) การศึกษาดูงาน
ทั้งนี้ให้อําเภอ คัดเลือกประเด็นในการถ่ายทอดให้สอดคล้องตามความต้องการของเกษตรกร ส่วนกลางสนับสนุน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามภาคผนวกคู่มือโครงการ ในเว็บไซด์ ของ สสจ.
http://www.agriman.doae.go.th
5.1.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สาหรับปรับปรุงคุณภาพพืชสมุนไพร
เป็นการดําเนินการต่อเนื่องในกลุ่มเกษตรกร ข้อ 5.1.2 โดยอําเภอจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ตรงกับปัญหา/
ความต้องการของเกษตรกร เพื่อการปรับปรุงคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน และเกิดเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ วัสดุ
การเกษตร เช่น พันธุ์ดี หรือสารชีวภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์หลังการเก็บเกี่ยว เช่น ลานตากสมุนไพร วัสดุอุปกรณ์
ปรับปรุงโรงเรือนทําแห้ง และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ส่วนกลางสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
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โดยทุกกิจกรรมให้จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอกรมฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณในระบบ e-project เมื่อดําเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
6. แผนปฏิบัตงิ าน
กิจกรรม

แผนปฏิบัติงาน
ปี 2556
ปี 2557
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร
1. หลักสูตรการผลิตและการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่มาตรการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2. หลักสูตรการผลิตและการปรับปรุง
คุณภาพสมุนไพร

7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
7.1 ผลผลิต
7.1.1 เกษตรกร 85 คน มีความรู้และสามารถผลิตสมุนไพรที่ปลอดภัย
7.1.2 มีกลุม่ ปรับปรุงคุณภาพสมุนไพร ไม่น้อยกว่า 1 กลุ่ม
7.2 ผลลัพธ์
วัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รบั ความเชื่อถือ และสามารถแข่งขันในตลาด ได้เพิ่มขึ้น
7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 85 ราย ได้รับการพัฒนาผลิตพืชสมุนไพร ให้พร้อมเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ
นายอุทัย โกแสน
นายโกสินทร์ แสงสวงค์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

9. ผู้ประสานงาน
นายโกสินทร์ แสงสวงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
มือถือ 086 0780456

ภาคผนวก
รายละเอียดกิจกรรม พื้นที่ดําเนินงาน
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร
1. อบรมเกษตรกร หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จังหวัดละ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ราย พื้นที่ดําเนินการ ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ
สระบุรี ขอนแก่น จันทบุรี มุกดาหาร ลพบุรี พะเยา นครศรีธรรมราช อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี อุบลราชธานี สุรินทร์
ลําพูน ลําปาง นครปฐม เลย อุดรธานี และมหาสารคาม
2. อบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตและการปรับปรุงคุณภาพสมุนไพร
จังหวัดละ 1 กลุ่ม กลุ่มละ 25 ราย พื้นที่ดําเนินการ ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ
สระบุรี ขอนแก่น จันทบุรี มุกดาหาร ลพบุรี พะเยา นครศรีธรรมราช อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี อุบลราชธานี สุรินทร์
ลําพูน ลําปาง นครปฐม เลย อุดรธานี และมหาสารคาม

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผัก)

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน (พืชผัก)
1.ความสอดคล้อง
1.1 นโยบายเร่งด่วน/นโยบายสําคัญอื่นๆ ของรัฐบาล
1.1.1 ข้อที่ 11 การยกระดับราคาสินค้าเกษตร
1.1.2 ข้อที่ 17 ครัวไทยสู่ครัวโลก
1.2 ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม
1.2.1โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
(โครงการ Flagship ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
1.2.2ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงทางอาหาร
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร
2. หลักการเหตุผลและแนวคิดโครงการ
ปัจจุบันตลาดและผู้บริโภคมีความต้องการอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย
ด้านอาหารเป็นความต้องการของประชาชนในแต่ละประเทศ ซึ่งทุกประเทศได้กําหนดมาตรฐานและกฎระเบียบ
ด้านอาหารปลอดภัย เพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภค โดยอ้างอิงจากมาตรฐานด้านสุขอนามัย และ
สุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) เพื่อควบคุมสินค้าเกษตรและอาหาร
ให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารเคมี จุลินทรีย์และศัตรูพืช โดยเฉพาะพืชผัก ที่เกษตรกรมีการใช้สารเคมี
ในกระบวนการผลิตที่มากเกินความจําเป็น มีการใช้อย่างไม่ถูกต้อง ทาให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัย
ของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ผลผลิตพืชผักปลอดภัยในตลาดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ ทักษะ
และความชํานาญ สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้ง
ภายในและต่างประเทศ แต่เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตยังไม่มีความรู้ทักษะในการผลิตทีม่ กี ารควบคุมและต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการผลิต จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระบบการผลิตสินค้าเกษตรและคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
ปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีและการปนเปื้อนของจุลินทรีย์
3.2 เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักให้ได้รับความรู้การผลิตสินค้าเกษตรเรื่องระบบการจัดการ
คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAPพืช) ทั้งแบบรายเดี่ยวและแบบกลุ่ม และมีความรู้เรื่องการผลิตพืชผัก
ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
3.3 เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้พืชผักที่ปลอดภัยสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายใน
และต่างประเทศ
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4. เป้าหมาย
เกษตรกรผู้ผลิตพืชผัก จํานวน 300 ราย ดังนี้
4.1 เกษตรกร 260 ราย ใน 13 อําเภอ มีความรู้และเข้าใจในเรื่องการผลิตผักปลอดภัย
ตามระบบ GAP
4.2 เกษตรกร 40 ราย มีความรู้และเข้าใจในเรื่องระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรองมาตรฐาน GAP
แบบกลุ่ม ดําเนินการในพื้นที่ 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอพระพุทธบาท และอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
5.1 จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัย และ GAP
5.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้สาหรับเกษตรกร
เป็นการถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยแก่เกษตรกรผู้ปลูกผักเชิงการค้า ให้ตรงตามความ
ต้องการของเกษตรกร รวมทั้งให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจในเรื่องการผลิตพืชผักตามระบบ GAP โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ดําเนินการทุกอําเภอ ทั้งนี้หากอําเภอใดไม่มีพื้นที่และเกษตรกร ที่ตรงตามเงื่อนไข
ของโครงการไม่สามารถดําเนินการได้ ให้อําเภอชี้แจงเหตุผลและจังหวัดสามารถปรับ ไปดําเนินการเพิ่มจํานวน
เกษตรกรในอําเภออื่นที่มีศักยภาพ และเกษตรกรมีความต้องการได้โดยไม่จํากัดจํานวนเกษตรกรต่อกลุ่ม
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) จังหวัดจัดสรรงบประมาณให้แก่อําเภอ ตามจํานวนเกษตรกรเป้าหมาย
2) อําเภอดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเป้าหมาย โดยรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อรับการ
ถ่ายทอดความรู้ ดังนี้
2.1) อําเภอจัดเวทีชุมชนเพื่อให้เกษตรกรร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ทาให้เกษตรกรไม่สามารถ
ผลิตพืชผักที่ปลอดภัยได้ หรือร่วมกันหาแนวทางที่ต้องการพัฒนาการดําเนินงานของกลุ่ม และวางแผนการ
ดําเนินงานตามความต้องการของเกษตรกร
2.2) จัดกระบวนการเรียนรู้ตามประเด็นปัญหาและ/หรือแนวทางการพัฒนาของเกษตรกรตามที่ได้
วิเคราะห์ไว้ รวมทั้ง ความรู้เรื่อง GAP ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร (มกษ
9001-2556) ในข้อกําหนด 8 ข้อ (ข้อกําหนดหลัก ข้อกําหนดรอง ข้อแนะนํา) เรื่อง น้ํา พื้นที่ปลูก วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร โดยการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยว การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูก และเก็บรักษา สุขลักษณะส่วนบุคคล และการบันทึก
ข้อมูล และการตามสอบ) และการพาไปดูแปลงต้นแบบต่างๆ
5.1.2 พัฒนากลุ่มผูผ้ ลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดร่วมกับอําเภอ คัดเลือกพื้นที่ และเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการ และเจรจากับ
ตลาดได้ จังหวัดละ 1 กลุ่ม โดยพิจารณาดังนี้
1) เป็นเกษตรกรผู้ผลิตผักเชิงการค้าหรือเป็นเกษตรกร/กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อปี 2555 และ2556
ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาหรือต่อยอดการดาเนินงานของกลุ่มได้
2) มีความตั้งใจและ พร้อมทีจ่ ะปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) ส่วนกลางจัดทําคู่มือแจ้งวิธีการดําเนินงานแก่จังหวัด
2) จังหวัดร่วมกับอําเภอ ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครเกษตรกรที่มีความตั้งใจ สนใจ ที่จะเข้า
ร่วมโครงการ
3) จังหวัดร่วมกับอําเภอเพื่อคัดเลือกพื้นที่ และเกษตรกร
4) จังหวัด/อําเภอ สนับสนุนกิจกรรมที่จะพัฒนากลุ่มให้มคี วามเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการและ
เจรจากับตลาดได้ ได้แก่
4.1) การถ่ายทอดความรู้ (ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การสร้างเครือข่าย และการวางแผนการผลิต
การตลาด ฯลฯ)
4.2) การเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดย สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สําหรับ
การเรียนรู้ต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์
สําหรับการเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว วัสดุอุปกรณ์สาหรับการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในผลผลิต
ฯลฯ ในกรณีทเี่ กษตรกรต้องการที่จะเรียนรู้โดย ฝึกปฏิบัติการจัดทาแปลงร่วมกัน วัสดุอุปกรณ์สาหรับการเรียนรู้
ได้แก่วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําแปลง รวมทั้งสื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสารต่างๆ
4.3) การพาไปศึกษาดูงานต่างๆ
5) จังหวัด/อําเภอจัดทําข้อมูลการผลิตของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งการจับพิกัด GPS
สถานที่ตั้งของกลุ่ม
6) จังหวัดสรุปผลการดาเนินงานโครงการส่งส่วนกลาง และเขต
5.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติแก่เกษตรกรเรื่องระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรองมาตรฐาน
GAP แบบกลุ่ม
จังหวัด/อําเภอจัดการถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบควบคุมภายในสําหรับการรับรอง GAP
แบบกลุ่ม จํานวน 2 วัน โดยมีเนื้อหาความรู้เรื่อง การจัดทําระบบควบคุมภายในตามขั้นตอน 7 ขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ GAP และฝึกปฏิบัติการใช้เอกสารเพื่อเรียนรู้และทําความเข้าใจเอกสารระบบควบคุม
ภายในและแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต สํานักงานเกษตรจังหวัด
และสํานักงานเกษตรอําเภอเป็นวิทยากร (รายละเอียดเนื้อหาเรื่องระบบควบคุมภายในสําหรับการรับรอง GAP
แบบกลุ่ม ศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือระบบควบคุมภายใน เว็บไซต์สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร)
6. แผนปฏิบัตงิ าน
กิจกรรม
1. จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ และ GAP
2. จัดกระบวนการเรียนรู้สําหรับ
เกษตรกร
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติ
แก่เกษตรกรเรื่องระบบควบคุมภายใน
เพื่อการรับรองมาตรฐาน GAP
แบบกลุ่ม

แผนปฏิบัติงาน
ปี 2556
ปี 2557
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
7.1 ผลผลิต
เกษตรกร รวมทั้งสิ้น 300 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ดังนี้
7.1.1 เกษตรกร จํานวน 260 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
(พืชผัก) และการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชอาหาร (GAP)
7.1.2 เกษตรกร จํานวน 40 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบควบคุมภายในสําหรับการรับรอง
GAP แบบกลุ่ม
7.2 ผลลัพธ์
7.2.1 เกษตรกรร้อยละ 60 ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก)
และการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชอาหาร (GAP)
สามารถนําความรู้ไปปฏิบัติได้
7.2.2 เกษตรกรร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบควบคุมภายในสําหรับ
การรับรอง GAP แบบกลุ่ม สามารถนําความรู้ไปปฏิบัติได้
7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน
เกษตรกร รวมทั้งสิ้น 300 ราย มีความรู้ ดังนี้
7.3.1เกษตรกร จานวน 260 ราย มีความรู้เรื่องการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) และการผลิต
สินค้าเกษตรตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชอาหาร (GAP)
7.3.2 เกษตรกร จานวน 40 ราย มีความรู้เรื่องเรื่องระบบควบคุมภายในสาหรับการรับรอง GAP
แบบกลุ่ม
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ
นายอุทัย โกแสน
นายโกสินทร์ แสงสวงค์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

9. ผู้ประสานงาน
นายโกสินทร์ แสงสวงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
มือถือ 086 0780456

ภาคผนวกที1่
การผลิตพืชผักปลอดภัย
ประเทศไทยในแต่ละปี มีพื้นที่ปลูกผักในระหว่าง 2.5-3 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 3-3.5 ล้านตัน ผลผลิต
ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการบริโภคภายในประเทศ และปัญหาของการผลิตพืชผักที่สําคัญก็คือ การตรวจพบปริมาณ
สารพิษตกค้างอยู่ในผลผลิตเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนด และผลผลิตปนเปื้อนจุลินทรีย์ เพื่อให้คน
ไทยมีผักทีส่ ะอาดและปลอดภัยบริโภคในชีวิตประจําวัน ปัญหานี้จึงต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ การผลิต
ผักให้ปลอดภัย จะต้องมีการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ผสมผสานกันอย่างเหมาะสม ทั้งทางด้านพันธุ์พืช
การสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินที่จะใช้ในการปลูกผัก การเขตกรรม การป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
การเก็บเกี่ยว การดูแลรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวอย่างใกล้ชิด การควบคุมคุณภาพก่อน การบรรจุ เพื่อนํา
ออกจําหน่าย รวมทั้งการเลือกใช้ภาชนะสาหรับบรรจุ ตลอดจนการขนส่งและการตลาด ซึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ
ที่ต้องนํามาใช้ เพื่อให้ผักมี คุณภาพในด้านความสะอาดและปลอดภัยจากสารป้องกันและกาจัดศัตรูพืชคือ
หลักการสําคัญและเป็นหัวใจของการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ วิธีการผลิตพืชผักปลอดภัยมีการดําเนินการ
ดังนี้
1. การคัดเลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม
พื้นที่ปลูกไม่เป็นแหล่งที่สะสมของโรคแมลง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากการสะสมของโลหะหนัก
2. พันธุ์พืชผัก
เลือกใช้พันธุ์พืชผักที่ต้านทานและปลอดจากเชื้อโรค เนื่องจากพันธุ์พืชผักแต่ละพันธุ์มีลักษณะแตกต่าง
กันอันเป็นผลจากการควบคุมโดยหน่วยพันธุกรรมในพืชนั้น ๆ ที่จะแสดงผลออกมาในด้านปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิต ความต้านทานต่อศัตรูพืช ความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ การใช้พันธุ์พืชต้านทานศัตรูพืชนับว่าเป็น
การลงทุนที่ต่ําที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีอื่น ๆ นักปรับปรุงพันธุ์ผักจะปรับปรุง
พันธุ์พืชให้มีลักษณะต้านทานโรคและแมลงที่สําคัญ ๆ โดยเฉพาะแตกต่างกัน ดังนั้นจาเป็นต้องศึกษาและทราบ
ข้อมูลนั้น ๆ โดยตรงก่อนตัดสินใจเลือกซื้อพันธุ์พืชไปใช้
3. การจัดการดินและปุ๋ย
ดินเป็นปัจจัยหลักชนิดหนึ่งในการผลิตพืชผัก เนื่องจากเป็นที่ยึดลําต้นและแหล่งของธาตุอาหารพืช
นอกจากนี้ดินยังมีส่วนที่ก่อให้เกิดศัตรูพืชระบาดได้เช่นกัน คือ
- ดินเป็นส่วนที่วัชพืชขึ้นแข่งกับพืชหลักทาให้ผลผลิตลดลง นอกจากนี้วัชพืชยังเป็นที่หลบอาศัยของ
ศัตรูพืช
- ดินเป็นที่หลบของดักแด้ และตัวอ่อนของแมลงศัตรูพืชหลายชนิดที่เจริญเติบโตเป็นตัวแก่
แล้วบินไปวางไข่ตามต้นพืช หรือไปทาลายต้นพืช
- ดินเป็นที่อาศัยของเชื้อโรคพืช ซึ่งเมื่อบนดินนั้นมีต้นพืชและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ต่อเชื้อโรค ก็จะเกิดการแพร่ระบาดทาลายต่อไป
- ดินเป็นที่อยู่อาศัยของไส้เดือนฝอยที่เข้าทาลายรากพืช
- ดินเป็นที่อยู่อาศัยของ หนู หอยทาก และสัตว์ศัตรูพืชต่าง ๆ
- ดินเป็นแหล่งสารองน้าให้แก่รากพืช หากในดินมีน้าน้อยเกินไปพืชจะเกิดการขาดน้ํา
เจริญเติบโตไม่ได้เต็มที่ แต่ถ้าดินมีน้ามากเกินไปจนเกิดสภาพที่รากพืช ขาดอากาศ
รากจะเน่าเสียหายและเป็นสาเหตุให้เกิดโรครากและโคนเน่าได้ง่าย

3.1 การเตรียมดิน
การเตรียมดินให้ถูกต้องนอกจากจะช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตสมบูรณ์แล้วยังเป็นการลดปัญหา
จากศัตรูพืชที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงการผลิตพืชผักเป็นอย่างดี จึงขอแนะนําวิธีการเตรียม พื้นที่และ
การเตรียมดินปลูกที่ถูกต้อง ดังนี้
3.1.1 ปรับระดับพื้นที่ให้ราบเรียบไม่เป็นแอ่งขังน้ํา
3.1.2 จัดทําคูระบายน้ําเพื่อระบายน้ําฝนหรือน้ําชลประทานที่ให้มากจนเกินความจําเป็น
3.1.3 พื้นที่ที่เป็นแหล่งหลบอาศัยของหนูและสัตว์ศัตรูพืชต่างๆ ก็ควรขุดปรับทําลายแหล่ง
อาศัยให้หมด
3.1.4 กําจัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่เดิมไม่ให้แข่งขันกับพืชที่จะปลูกรวมทั้งขุดถอนตอไม้ที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการเตรียมดินและการดูแลแปลงปลูก
3.1.5 ไถเตรียมดินด้วยการไถดะลึก 1 ครั้ง แล้วตากดินไว้ 7 วันขึ้นไป ทัง้ นี้จะเกิดผลทําให้
-ดักแด้และตัวอ่อนของแมลงรวมทั้งไส้เดือนฝอยจะถูกแดดเผาทําลาย
-เชื้อโรคพืชที่สะสมในดินจะถูกแสงแดดทําลายให้น้อยลง
-เมล็ดวัชพืชที่เคยฝังอยู่ในดินจะพลิกขึ้นมาถูกอากาศและรับแสงแดดแล้วงอก
เป็นต้นอ่อนขึ้นมาง่ายต่อการกําจัด
-วัชพืชที่เคยขึ้นอยู่ตามผิวดินจะถูกพลิกกลบลงในดินและย่อยสลายให้ธาตุอาหาร
แก่พืชหลักต่อไป
-โครงสร้างของดินที่แน่นทึบจะถูกไถพรวนให้เป็นก้อน ดินจะโปร่ง ระบายน้ํา
และอากาศได้ดีขึ้น
3.1.6 ไถพรวนดินอีก 1 ครั้ง หลังจากไถดะแล้วตากไว้ 7 วัน ซึ่งการไถพรวนครั้งนี้
จะทําให้ดินมีเนื้อละเอียด ร่วนซุย เหมาะแก่การปลูกพืชผัก และผลไม้ นอกจากนี้หากมีต้นอ่อนวัชพืช
ที่งอกมาก็จะถูกไถกลบทาลายไป ในบางพื้นที่ที่มีปัญหาวัชพืชและศัตรูพืชเคยระบาดอย่างรุนแรงมาก่อน
ควรจะตากดินทิ้งไว้อีก 7 วัน แล้วไถพรวนอีกครั้งหนึ่งก็จะลดปัญหาได้มากในภายหลัง
3.1.7 ปรับสภาพดินที่เป็นกรดด้วยปูนขาว ปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท์ ให้มีสภาพเป็นกลาง
โดยทั่วไปควรใส่ประมาณไร่ละ 100 กิโลกรัม ทุก ๆ ปี หรือเลือกชนิดพืชที่ทนดินเปรี้ยว ดินเค็ม
3.2 การปรับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน
พืชผักจะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ และโรคผักบางชนิดระบาดรุนแรงในสภาพดิน
ที่เสื่อมโทรม การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน กระทาได้โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยพืชสด อัตรา 1,000-2,000 กิโลกรัม/พื้นที่ปลูก 1 ไร่
3.3 การปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
โดยทั่วไปสภาพดินมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการใส่ปุ๋ยเคมีติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานหลายปี
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของดิน เช่น ดินจับกันแข็งเป็นก้อน ซึ่งเกิดจากการตรึงธาตุอาหารบางชนิด
ที่จําเป็นต่อพืช การไถพรวนดินที่ผิดวิธีก่อให้เกิดการชะล้างของผิวดิน การปลูกพืชชนิดเดียวกันติดต่อกันหลายปี
ทําให้เนื้อดินเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วย วิธีการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินกระทําได้โดยใส่
ปูนขาว ปูนมาร์ลหรือปูนโดโลไมท์ อัตรา 200-300 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากหว่าน หรือใส่ปูนแล้วจะต้องรดน้ํา
ตามด้วย

3.4 การให้ปุ๋ยหลังปลูกพืช
เนื่องจากธาตุอาหารส่วนใหญ่จะมีอยู่ในดินแล้วเมื่อปลูกพืชจึงยังคงเหลือธาตุไนโตรเจนและโปแตสเซียม
ซึ่งจะถูกชะล้างได้ง่าย ดังนั้นจะต้องให้ปุ๋ยทั้งสองในระหว่างที่พืชเจริญเติบโต ซึ่งการให้ปุ๋ยอาจทาได้โดยการให้
พร้อมกับการให้น้า (festination) ในต่างประเทศมักให้ปุ๋ยไนโตรเจนและโปแตสเซียม ในความเข้มข้น 200 ส่วน
ในล้านส่วน ซึ่งเป็นอัตราที่เจือจางและใช้ได้ผลกับพืชหลายชนิด สําหรับในเกษตรกรทัว่ ๆ ไปให้ใช้ปยุ๋ สูตรที่มี
ขายในท้องตลาด เช่น 15-15-15 หรือ 13-13-21 แบ่งใส่ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกหลังปลูกผักไปแล้ว 3 สัปดาห์ และ
ครั้งที่สองหลังจากครั้งแรก 2-3 สัปดาห์ หรือเมื่อผักเริ่มออกดอกติดผล วิธีการใช้โดยโรยรอบๆ ต้นหรือ โรยบาง ๆ
ระหว่างแถว ระวังอย่าให้ชิดโคนต้น เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วให้พรวนดินกลบและรดน้ําตาม
3.5 การให้ธาตุอาหารเสริม
การให้ปุ๋ยก่อนปลูกพืช ธาตุอาหารพืชบางชนิดมีอยู่แล้วในดิน บางชนิดต้องมีการเพิ่มเติม การเตรียมดิน
นอกจากจะเพิ่มอินทรีย์วัตถุเพื่อให้ดินร่วนโปร่งแล้วยังสามารถเพิ่มธาตุอาหารบางชนิดก่อนปลูกได้เลยโดยไม่ต้อง
ให้หลังปลูกอีก ธาตุอาหารเหล่านี้ คือ
3.5.1 แคลเซียมและแมกนีเซียม ตามปกติจะต้องมีการปรับพีเอช (pH) ของดินก่อนปลูกพืชตามที่ได้
กล่าวมาแล้ว หากใช้หินปูนบดก็จะให้แต่ธาตุอาหารแคลเซียม หากใช้ปูนโดโลไมท์ ก็จะได้ทั้งแคลเซียม และ
แมกนีเซี่ยม จึงควรเลือกใช้ปูนโดโลไมท์ปรับสภาพดิน หากดินมีสภาพเป็นกลางควรใช้ยิบซัม ( CaSO4 )
แมกนีเซียมซัลเฟต ( MgSo4 )
3.5.2 ฟอสเฟตและกามะถัน ปกติจะให้ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต ( 0-20-0 ) และปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต
โดยส่วนประกอบแล้วจะประกอบด้วยยิบซัมครึ่งหนึ่ง ดังนั้นจึงให้ธาตุกามะถัน และแคลเชียม อีกด้วย หากไม่มี
ซุปเปอร์ฟอสเฟตอาจใช้ทริปเปิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟต( 0-46-0 ) แทนได้ แต่ทริบเปิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟตไม่มีกําะถัน
จึงควรผสมยิบซัมร่วมด้วยอีกครั้งหนึ่ง ให้รวมแล้วให้เท่ากับอัตราซุปเปอร์ฟอสเฟต
3.5.3 ธาตุอาหารเสริม โดยมากในดินจะมีธาตุอาหารเสริมอยู่บ้าง แต่หากเป็นพื้นที่ปลูกพืชมาเป็น
เวลานาน อาจขาดธาตุอาหารเสริมบางชนิด ดังนั้นควรผสมลงในดินก่อนปลูก หรือให้หลังปลูกพืชก็ได้ พืชบาง
ชนิดมีความต้องการธาตุอาหารเสริม แม้จะต้องการในปริมาณที่ไม่มากแต่ถ้าขาดอาหารที่จําเป็นเหล่านี้พืชจะ
แสดงอาการผิดปกติ เช่น พืชผักตระกูลพริกและมะเขือ มีความต้องการธาตุแคลเซียม ซึ่งถ้าขาดอาหารเหล่านี้
พืชจะแสดงอาการที่ผล (โรคผลเน่าของมะเขือเทศ) พืชผักตระกูลกะหล่ําและผักกาดมีความต้องการธาตุโบรอน
และแคลเซียมในสัดส่วนที่พอเหมาะ เพราะถ้าให้ธาตุอาหารทั้งสองนี้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จะมีผลให้อาหารที่
ให้ไปนั้นไปตรึงธาตุอาหารอีกชนิดหนึ่ง ทาให้พืชไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้และพืชจะแสดงอาการขาดธาตุ
(ไส้กลวงดา)
4. การป้องกันและกําจัดศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน
4.1 การป้องกันกําจัดโดยวิธีกล
4.1.1 การใช้กบั ดักกาวเหนียวสีเหลือง
การวางกับดักกาวเหนียวในแปลงปลูกผัก ควรวางให้อยู่ในระดับเหนือยอดผักที่ปลูกประมาณ 30 เซนติเมตร ฟุต
ในฤดูหนาวซึ่งมีการระบาดของแมลงน้อยอาจวางกับดัก 15-20 กับดัก/ไร่ แต่ในฤดูร้อนและฤดูฝนซึ่งมีการ
ระบาดของแมลงวันศัตรูพืชควรวางกับดัก 60-80 กับดัก/ไร่ หรือวางกับดัก 4x4 เมตร วิธีการนี้จะสามารถดักจับ
ตัวเต็มวัย ( ผีเสื้อ ) ของแมลงศัตรูพืชผักหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแมลงที่เรามักพบเห็นได้ในเวลากลางวัน
เช่น เพลี้ยไฟ

4.1.2 การใช้กบั ดักแสงไฟ
กับดักแสงไฟจะสามารถดักจับผีเสื้อกลางคืน เช่น ผีเสื้อหนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนคืบ
กะหล่ํา แสงไฟที่เหมาะสมในการล่อแมลงควรใช้หลอดไฟแสงสีม่วงหรือแสงสีน้ําทะเล อย่างไร ก็ตามเกษตรกร
สามารถใช้แสงไฟจากหลอดนีออนแทนได้เช่นกัน ในการวางกับดักแสงไฟควรวางห่างจากพื้นดินประมาณ
150 เซนติเมตร มีภาชนะใส่น้ํารับรองอยู่ข้างใต้ห่างจากหลอดไฟประมาณ 30 เซนติเมตร ควรปิดส่วนอื่นๆ ที่จะ
ทําให้แสงสว่างส่องไปเป็นบริเวณกว้าง เพื่อป้องกันไม่ให้แสงไฟกระจายเป็นบริเวณกว้าง ๆ เกินไป อัตราที่ใช้ 2
กับดัก / ไร่
4.1.3 การใช้พลาสติกสีเทา – เงิน
ใช้พลาสติกสีเทา – เงิน คลุมแปลงปลูก เหมาะกับพืชผักที่มีระยะปลูกที่แน่นอน ซึ่งจะเป็นการช่วย
รักษาความชื้นในดิน ควบคุมวัชพืช และยังช่วยลดการระบาดของแมลง พวกปากดูด เช่น เพลี้ยอ่อน และไร
วัสดุที่ใช้คลุมแปลงนี้อาจจะเป็นพลาสติก เทา – ดํา หรือใยสังเคราะห์ เทา – ดํา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่าย
ในการหาวัสดุ และราคาอาจแตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน
4.1.4 การใช้มงุ้ ตาข่าย หรือกางมุ้งไนล่อนในแปลงผัก
พื้นที่ที่มีการปลูกผักเพื่อการค้าอย่างกว้างขวาง มีการปลูกหลายรุ่นติดต่อกันตลอดปี จะมีปัญหาใน
การผลิตที่รุ่นแรก คือ การระบาดของแมลง หนอน ตลอดจนศัตรูพืชหลายชนิดที่มีความต้านทานต่อสารเคมีทํา
ให้เกษตรกรต้องมีการใช้สารเคมีจํานวนมาก วิธีป้องกันที่ควรเลือกใช้ในพื้นที่ดังกล่าว คือ การกางมุ้งตาข่าย หรือ
ปลูกผักในมุ้งตาข่าย แต่ทั้งนี้ต้องมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน
4.2 การป้องกันกาจัดโดยอาศัยศัตรูธรรมชาติ
เป็นการควบคุมศัตรูพืชผักโดยใช้สิ่งมีชีวิตได้แก่ เชื้อไวรัส เช่น Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV)
เชื้อแบคทีเรีย เช่น Bacillus thuringiensis (BT) ไส้เดือนฝอย เช่น Steinernma carpocapsae Weiser
เชื้อรา เช่น Trichoderma spp หรือ ใช้ศัตรูธรรมชาติอื่น เช่นแมลงตัวห้ํา ตัวเบียน เป็นต้น
4.3 การป้องกันกําจัดโดยใช้พืชสมุนไพร
พืชสมุนไพรไทยหลายชนิดสามารถนํามาใช้ป้องกันและนํามาใช้ป้องกันและฆ่าแมลงทดแทนสารเคมีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชในท้องถิ่นไทยปลูกง่ายหาได้โดยทั่วไป จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน
การนํามาใช้ป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชผักหากได้มีการศึกษาและผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ในอนาคต
น่าจะนํามาทดแทนสารเคมีทตี่ ้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ
4.4 การใช้สารเคมี
ใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชให้ถูกวิธี ดังนี้
4.4.1 เลือกใช้สารป้องกันกาจัดศัตรูพืชให้ถูกกับชนิดของศัตรูพืช
4.4.2 ตรวจอุปกรณ์เครื่องพ่นอย่าให้มีรอยรั่ว เพราะจะทําให้สารพิษเปียกเปื้อนเสื้อผ้า
และร่างกายของผู้พ่น
4.4.3 ต้องสวมเสื้อผ้าและรองเท้าให้มิดชิด
4.4.4 อ่านฉลากคําแนะนํา คุณสมบัติ และการใช้ก่อนทุกครั้ง
4.4.5 ควรใช้พ่นในช่วงเช้าหรือเย็นขณะลมสงบ หลีกเลี่ยงการพ่นในเวลาแดดจัดหรือลงแรง
และผู้พ่นต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลา
4.4.6 เตรียมสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชให้ใช้หมดในคราวเดียว
4.4.7 ภาชนะบรรจุป้องกันกําจัดศัตรูพืชควรปิดให้สนิทเมือ่ เสร็จงาน และเก็บไว้ในที่มิดชิดห่างจาก
สถานที่ปรุงอาหาร แหล่งน้ํา และโรงเก็บต้องล็อคกุญแจตลอดเวลา

4.4.8 ภายหลังการพ่นสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ผูพ้ ่นต้องอาบน้ํา สระผม
และเปลี่ยนเสือ้ ผ้าทันที เสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีต้องซักให้สะอาดทุกครั้ง
4.4.9 ไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่ใช้จะสลายตัวถึงระดับปลอดภัย
โดยดูจากตารางคําแนะนําการใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืช
4.4.10 ทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้วอย่างถูกวิธี
5.การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้
5.1 การล้างทําความสะอาดพืชผัก ผักกินใบ ผักกินรากและหัวบางชนิด ควรล้างผลผลิตก่อนนาส่งตลาด
เพื่อล้างเอาส่วนของดิน ที่ติดมากับรากและใบออก ทําให้ดูสะอาด ได้ราคาดีขึ้น และช่วยทําให้ผักอยูใ่ นสภาพสด
และชื้น เพราะผักกินใบจะเหีย่ วอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ถกู แสงแดดแม้เพียงเล็กน้อยหลังเก็บเกี่ยวน้ําที่ใช้ควร
เป็นน้ําสะอาด น้ําไหล หรือมิฉะนั้นควรเปลี่ยนน้ําบ่อย ๆ ขณะล้าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อจุลินทรีย์ทาํ ลาย
คุณภาพของผัก อย่างไร ก็ตามผักบางชนิดไม่จาเป็นต้องล้าง เช่น ผักตระกูลกะหล่ํา – ผักกาด และพวกผักสลัด
ซึ่งช่วยลดระยะเวลาก่อนนาสู่ตลาดไป นอกจากนี้สาหรับผักสลัดยังช่วยลดการเน่าที่รอยตัดเพราะเชื้อจุลินทรีย์
จากน้าสามารถทาให้แผลสดเน่าง่ายมาก ก่อนการล้างมักจะมีการตัดแต่งแยกส่วนที่ไม่ดีเน่าเสียออก บางครั้งการ
ตัดแต่งบางส่วนออกไป ก็เป็นการช่วยให้การล้างง่าย ทาให้ลักษณะทีม่ องเห็นดีขึ้นด้วย ในการตัดแต่งนี้จะแยก
ส่วนที่เสีย ไม่ต้องการออกให้มากที่สุด ใบทีต่ ิดมากับผลจะต้องเอาออกก้านก็จะให้เหลือน้อยที่สุด ในบางครั้งการ
คัดและจัดขนาดและการแบ่งระดับชั้น อาจทาก่อนการล้างสาหรับพืชบางชนิด อย่างไรก็ดีลักษณะการล้างทํา
ความสะอาด อาจจะทาได้ 3 วิธี คือ
- การแช่ คือการนําผลิตผลไปแช่ในน้ําหรือน้ําที่มีสารประกอบอื่นที่ช่วยในการทําความสะอาด หรือช่วย
ฆ่าเชื้อ การแช่เฉย ๆ ประสิทธิภาพของการทําความสะอาดต่ํา การแช่ในน้ําไหลจะช่วยชะล้างให้สะอาดได้ยิ่งขึ้น
การแช่เป็นการทําให้เศษดินและสิ่งสกปรกที่ติดในผลิตผลพองตัวออกและหลุดไป ในทีส่ ุด
- การแกว่ง คือการล้างโดยมีการเคลื่อนไหวของผลิตผลในน้ําหรือมีการไหลของน้ํา สาหรับการ
เคลื่อนไหวของผลิตผลอาจทําได้หลายรูปแบบ อย่างเช่น ผลิตผลวางอยู่บนสายพานเลื่อนผ่านลงไปในน้ํา รวมทั้ง
มีการเคลื่อนไหวของผลิตผล หรืออาจมีการบรรจุผลิตผลลงไปในตะแกรงที่มีรูรอบหมุนลงไปในน้ําเหล่านี้เป็นต้น
การแกว่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการชาระล้างสิ่งสกปรกให้หลุดออกไป
- การฉีด หรือพ่นด้วยน้ําที่มีความแรงลงไปบนผลิตผล ความแรงที่ใช้จะขึ้นอยู่กับชนิด ของผลิตผล
5.2 การตัดแต่ง
ผักบางชนิด เช่น ต้นหอม กะหล่ําปลี ผักกินรากต่าง ๆ ควรได้รับการตัดแต่งส่วนที่เน่าเสีย ส่วนที่
ผิดปกติในขณะเก็บเกี่ยว เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะน่าดูขึ้น และเป็นการตรวจสอบคุณภาพก่อน การบรรจุ
การคัดส่วนที่ไม่ดีทิ้ง ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการขนย้าย ลดการเสียหายที่จะขยายเพิ่มขึ้นจากส่วนที่
เน่าเสียอยู่เดิมก่อนขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งระยะทางไกล ๆ
5.3 การคัดขนาดและคุณภาพหรือคัดเกรด
ผักทุกชนิดควรได้รับการคัดขนาดและคุณภาพทันทีขณะเก็บเกี่ยว หรือหลังการเก็บเกี่ยว ผักที่อยู่ใน
เกรดคุณภาพที่ดีย่อมได้ราคาสูง ส่วนคุณภาพรองลงมาแม้จะได้ราคาต่ํากว่าก็ตาม แต่จะดูน่าซื้อ ถ้าได้แยกขนาด
ไว้เป็นพวก ๆ เพราะผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อตามจุดมุ่งหมายในการปรุงอาหารของตนได้ คุณภาพที่ตั้งขึ้นมักถือ
ตามลักษณะ ขนาด และคุณภาพ เช่น สี รูปร่าง ความสม่ําเสมอ ความสุกแก่ของผักและส่วนที่เป็นรอย โดยปกติ
ผักแต่ละชนิดจะแบ่งคุณภาพไว้ประมาณ 3 – 5 เกรด อย่างไรก็ดีผู้รับซื้อส่วนใหญ่มีการกําหนดชั้นคุณภาพของ
ผลผลิตที่ต้องการไว้แล้ว ดังนั้นเกษตรกรจึงควรทําการคัดคุณภาพพืชผักก่อนบรรจุหีบห่อ แยกตามชั้นคุณภาพที่
ได้ตกลงกันไว้

5.4 การบรรจุ
โดยทั่วไปนิยมใช้เข่งแบบต่าง ๆ บรรจุขนย้ายผัก เพราะสะดวก หาง่าย ราคาถูก แต่จะมีข้อเสียที่ทําให้
ผักบอบช้า เน่าเสียได้ง่าย ปัจจุบันเริ่มมีการใช้กล่องกระดาษ ลังพลาสติก เพื่อบรรจุขนย้ายผักที่ได้รับคัดเลือก
ขนาด และคุณภาพอย่างดีเพื่อการส่งออกและส่งตามซุปเปอร์มาร์เก็ต
5.5 การขนย้ายและการเก็บรักษา
สินค้าผักสด ควรขนย้ายและเก็บรักษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม และถูกต้อง เพื่อรักษาคุณภาพ ไว้ให้ดี
ที่สุด การขนย้ายต้องกระทําด้วยความระมัดระวังทุกระยะ ทั้งช่วงขนย้ายผักออกจากแปลงสู่บริเวณคัดบรรจุผัก
และจากโรงคัดบรรจุผักสู่ตลาด เพราะการเกิดรอยช้า ฉีกขาด จะเพิ่มอัตราการหายใจและเชื้อโรคเข้าทําลายได้
ง่ายขึ้น โดยหลักการแล้วการขนย้ายและเก็บรักษา ควรทําในห้องเย็นเสมอ แต่เนื่องจากต้องลงทุนสูง จึงเป็นไป
ได้ยาก หรือเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับพืชผักหลายชนิด เพราะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั้นการขนย้ายและการเก็บ
รักษาควรพิจารณาดูตามความเหมาะสมของผักแต่ละชนิด
5.6 การเก็บรักษาผักสด
จุดประสงค์หลักของการเก็บรักษาผักสด คือ พยายามให้ผลผลิตยังคงอยู่ในสภาพสดอยู่เสมอ
การเสื่อมสภาพภายหลังเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญ ๆ หลายประการ แต่สาเหตุหลัก ๆ ได้แก่ การสูญเสียน้ํา
และการหายใจของพืชผัก ซึง่ อัตราที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ดังนั้น
การเก็บรักษาในสภาพเย็นจึงเป็นหลักการใหญ่ของวิธีการเก็บรักษา การพิจารณาคัดเลือกเก็บรักษาแต่ผลผลิตที่
มีคุณภาพสูง ปลอดจากโรคแมลงก็เป็นส่วนประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการทําให้อายุเก็บรักษายาวนาน
ขึ้น ข้อพึงระมัดระวังในการเก็บรักษาอีกประการหนึ่ง คือ การเก็บรักษาผักหลายชนิดในบริเวณใกล้ ๆ กันหรือ
ภายในห้องเย็นเดียวกัน ผักชนิดหนึ่งอาจก่อให้เกิดผลทางลบกับผักชนิดอื่น ๆ เช่น มะเขือเทศ ขณะสุกจะสร้าง
ก๊าซเอทธิลีน (Ethylene) ขึ้นมามาก ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพของผักสีเขียวได้ ทาให้ผักสีซีดจางขึ้น และเพิ่ม
การเน่าเสียง่ายขึ้น เป็นต้น

ภาคผนวกที2่
แนวทางวิธีการดําเนินงาน หลักสูตร “ การผลิตพืชผักอินทรีย์ ”
หัวข้อวิชา
ระยะเวลา
เทคนิคการนาเสนอ
6 ชั่วโมง
บรรยายและจัด
1. ความรู้เรื่องพืชผัก
กระบวนการเรียนรู้แบบ
อินทรีย์และมาตรฐาน
มีส่วนร่วม
เกษตรอินทรีย์
2. เทคโนโลยีการผลิต
6 ชั่วโมง
บรรยายและจัด
และปัจจัยการผลิตที่ใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบ
ในการทาเกษตรอินทรีย์
มีส่วนร่วม
6 ชั่วโมง
บรรยายและฝึกปฏิบัติ
3. การจดบันทึกข้อมูล
เกษตรกร และการ
ตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
4. ทัศนศึกษาดูงาน
6 ชั่วโมง
กระบวนการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม

ที่มาของวิทยากร
นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร
นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร
นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร
นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรและ
ภาคเอกชน

สถานที่หรือพืน้ ที่ดําเนินการ : 13 จังหวัดเป้าหมาย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเกษตรกรผลิตพืชผักตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยนได้
เพิ่มขึ้น
พื้นที่ดําเนินงาน จังหวัดลพบุรี สระแก้ว นครราชสีมา สุรินทร์ หนองบัวลาภู เลย ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ ลําปาง และจังหวัดตาก

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมี

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมี
1. ความสอดคล้อง
1.1 นโยบายชาติ : แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 84(8) คุ้มครองและ
รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด
1.2 นโยบายของรัฐบาล : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน ข้อ 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ
ปัจจุบันการผลิตสินค้าเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นที่การผลิต
เพื่อให้ได้สินค้าเกษตรมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่กําหนดขึ้นภายใต้ พ.ร.บ.มาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ.2551 เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่
เกษตรกร หรือกิจการการค้าสินค้าเกษตร หรือเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศ แต่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกลับพบว่าการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐานกําลังเผชิญ
กับอุปสรรคที่สําคัญ นั่นคือ เกษตรกรใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนับวันการระบาดของ
ศัตรูพืชจะทวีความรุนแรง ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยจากสารเคมีจึงมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดําเนินการทําความเข้าใจกับเกษตรกรให้เกิดความตื่นตัว ตระหนักถึงพิษภัยและ
ผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี
3. วัตถุประสงค์
ส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสําคัญ ตื่นตัว และตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการใช้สารเคมี
อย่างไม่ถูกต้อง
4. เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินงาน
4.1 ประธานและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 13 ศจช. ใน 13 อําเภอ รวม 26 ราย
5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
5.1 พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรด้านความปลอดภัยจากสารเคมี
5.1.1 สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดเสวนาระดับจังหวัดร่วมกับประธานและสมาชิกศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนจํานวน 2 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และ
วางแผนขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย และแผนการป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่สําคัญ โดย
ครั้งที่ 1 เสวนาแลกเปลี่ยนผลการดําเนินงานและวางแผนขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนระดับจังหวัดและอําเภอ
ครั้งที่ 2 ให้ความรู้เรื่องการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ โดยประสานความร่วมมือกับ ศบพ.
งบประมาณ 1. ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัย
2. ค่าใช้จ่ายวัสดุสําหรับฝึกอบรมผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ ใช้งบประมาณ
โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
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5.1.2 สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสนับสนุนชุดน้ํายาพร้อมอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้างให้ศูนย์บริหารศัตรูพืช ใช้บริการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตร ศูนย์ละไม่น้อย
กว่า 200 ตัวอย่าง
5.1.3 สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเผยแพร่เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัย
6. แผนปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ปี 2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ปี 2557
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

6.1 พัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรด้านความปลอดภัย
1) เสวนา ศจช. 2 ครั้ง
2) สนับสนุนชุดตรวจ
วิเคราะห์สารพิษตกค้าง

7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วดั
7.1 ผลผลิต
7.1.1 ประธานและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน รวม 26 ราย ได้
1) ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
2) ร่วมวางแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพืน้ ที่
3) รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติเพื่อนําไปขยายผลให้กับสมาชิก ศจช. รายอื่น
ต่อไป
7.2 ผลลัพธ์
7.2.1 ประธานและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีแนวทางในการ
ดําเนินงานและแนวทางพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และสามารถขับเคลื่อนเกี่ยวกับการป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชให้เกิดผลในระดับพื้นที่ได้
7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน
1) ประธานและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 13 ศจช. ร่วมเสวนาได้แผนการขับเคลื่อน
การดําเนินงานของ ศจช. ระดับอําเภอ และจังหวัด
8. หน่วยงาน/ผู้รบั ผิดชอบ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี กลุ่มอารักขาพืช
ผู้ประสานงานโครงการ : 1) นายธํารงค์ พันธุตะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
โทรศัพท์ : 08 1562 3673
2) นางสาววารุณี ลายหงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08 3689 9651

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (น้ําผึ้ง)

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (น้ําผึ้ง)
1. ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
(Growth & Competitiveness)
แนวทาง : การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการลงทุน .
2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ สถานการณ์การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ของประเทศไทยได้เจริญเติบโตเป็น
อุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งและเกิดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ผงึ้ ตามมา ได้ผลผลิตน้ําผึ้งจากพืชชนิดต่างๆ
ได้แก่ ลําไย ลิน้ จี่ เงาะ นุ่น สาบเสือ ขี้ไก่ย่าน ยางพารา งา และทานตะวัน และได้ก่อให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมที่
ต่อเนื่อง คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ผึ้ง สําหรับการผลิตในปี 2555 คาดการณ์ว่าได้ผลผลิตประมาณ 11,000 ตัน
คิดเป็นอันดับที่ 32 ของโลก และมีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจํานวน 964 ราย มีจํานวนรังผึ้ง 184,927 รัง ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อรัง 30 กิโลกรัม การเลี้ยงผึ้งจึงเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้และเป็นประโยชน์อย่างมากให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ
การส่งออกน้ําผึ้งในปี พ.ศ. 2554 ส่งออกน้ําผึ้งปริมาณ 8,770.84 ตัน มูลค่า 535.35 ล้านบาท สําหรับ
ปี พ.ศ. 2555 ส่งออกน้ําผึ้งปริมาณ 8,945.17 ตัน มูลค่า 577.64 ล้านบาท ตลาดส่งออกน้ําผึ้งที่สําคัญ ได้แก่
เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
การนําเข้าน้ําผึ้ง ปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยน้าเข้าน้ําผึ้งปริมาณ 5,070.26 ตัน คิดเป็นมูลค่า 279.70
ล้านบาท และปี พ.ศ. 2555 ไทยน้าเข้าน้ําผึ้งจากต่างประเทศจ้านวน 6,542.68 ตัน มูลค่า 385.10 ล้านบาท
นําเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และพม่า เป็นต้น
ประเทศไทยได้มีนโยบายที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร และสร้างความมั่นคงทางอาหาร น้ําผึ้งเป็นสินค้าทางการเกษตรที่สําคัญ ของ
ประเทศชนิดหนึ่งที่มีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ําผึ้งให้สามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ จึงควรยกระดับการผลิตน้ําผึง้ ของเกษตรกรให้ได้มาตรฐานทั้งกระบวนการผลิตและคุณภาพของ
น้ําผึ้ง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ําผึ้งไทยสู่ครัวโลก
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อส่งเสริมการผลิตน้ําผึง้ ให้ได้มาตรฐานฟาร์มผึ้ง (GAP)
3.2 เพื่อส่งเสริมและขยายการผลิตน้ําผึ้งคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
3.3 เพื่อส่งเสริมให้กลุม่ เกษตรกรผลิตน้ําผึ้งให้มีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐานคุณภาพน้ําผึ้ง
3.4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ําผึ้งให้กับผู้บริโภค
4. เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
เกษตรกรเป้าหมาย จํานวน 40 ราย

21
5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
5.1 กิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการและจัดท้ารายละเอียดแผนการดําเนินงาน
ส่วนกลางดําเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (น้ําผึ้ง)
ระดับจังหวัด อําเภอ และศูนย์ปฏิบัติการ จํานวน 30 ราย ระยะเวลา 2 วัน เพื่อชี้แจงโครงการและจัดทํา
รายละเอียดแผนการดําเนินงานร่วมกัน พร้อมทั้งกําหนดแนวทางการพัฒนาการผลิตน้ําผึ้งคุณภาพและปลอดภัย
ขั้นตอนการดําเนินงาน
จังหวัดพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (น้ําผึ้ง)
โดยมี (เจ้าหน้าที่จังหวัด 1 คน และเจ้าหน้าที่อําเภอมวกเหล็ก 1 คน) เพื่อเข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะแก่
เจ้าหน้าที่
5.2 กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร
5.2.1 หลักสูตรส่งเสริมการเลี้ยงผึง้ และผลิตน้ําผึ้งคุณภาพดีเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มผึ้ง (GAP)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรจํานวน 20 ราย
2) ดําเนินการอบรมเกษตรกรหลักสูตรส่งเสริมการเลี้ยงผึง้ และผลิตน้ําผึง้ คุณภาพดีเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน
ฟาร์มผึ้ง (GAP) และศึกษาดูงาน ระยะเวลา 3 วัน
3) สํานักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุนปัจจัยต้นแบบการผลิตเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ผูเ้ ลี้ยงผึ้งและผลิต
น้ําผึ้งคุณภาพดีระดับจังหวัด ได้แก่
-รังผึ้งพร้อมพันธุ์ผึ้ง จํานวน 20 รัง/กลุ่ม
-วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงผึ้ง การสลัดน้าํ ผึ้ง
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ําผึ้งคุณภาพ
-ชุดนิทรรศการและสื่อเผยแพร่ความรู้/ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ
4) สํานักงานเกษตรอําเภอประเมินและติดตามผลเกษตรกร และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานส่ง
สํานักงานเกษตรจังหวัด
5) สํานักงานเกษตรจังหวัดสรุปผลการดําเนินงานส่งส่วนกลาง
เงื่อนไขโครงการ
- เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย : ประวัติการเลี้ยงผึ้งพันธุ์และประโยชน์ของผึ้ง ชีววิทยาของผึ้ง
อุปกรณ์และการเตรียมอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ที่ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานฟาร์มผึ้ง (GAP) ความสําคัญและ
ประโยชน์ของการเลี้ยงผึ้งตามมาตรฐานฟาร์มผึ้ง (GAP) การจัดการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ตามแนวทางมาตรฐาน GAP
การเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ การจัดการการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ตามสุขอนามัยและป้องกันกําจัดศัตรูผึ้ง
อย่างถูกต้อง การจัดการการเก็บผลผลิตตามมาตรฐานฟาร์มผึ้ง (GAP) ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มผึ้ง
(GAP) สาธิต ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ตามมาตรฐานฟาร์มผึง้ (GAP) ที่ประสบความสําเร็จและ
ความสําคัญของบรรจุภัณฑ์ และการบริหารจัดการกลุ่ม/กระบวนการกลุ่ม
-วิทยากร : วิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) หรือกรมปศุสตั ว์
-จํานวนเกษตรกรเป้าหมาย : 20 ราย
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5.2.2 หลักสูตรพัฒนาเกษตรกรเพื่อยกระดับการผลิตให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานสินค้าน้ําผึ้ง
คุณภาพ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรจํานวน 20 ราย
2) ดําเนินการอบรมเกษตรกรหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรเพื่อยกระดับการผลิตให้เข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานสินค้าน้ําผึ้งคุณภาพ และศึกษาดูงาน ระยะเวลา 3 วัน
3) สํานักงานเกษตรอําเภอประเมินและติดตามผลเกษตรกร และจัดท้ารายงานผลการดําเนินงาน
ส่งสํานักงานเกษตรจังหวัด
4) สํานักงานเกษตรจังหวัดสรุปผลการดําเนินงานส่งส่วนกลาง
เงื่อนไขโครงการ
- เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขอนามัยของสถานที่ตั้ง วัสดุ-อุปกรณ์
เครื่องมือ การควบคุมกระบวนการทํางาน เช่น การขนย้ายวัตถุดิบ การเก็บรักษาสินค้า การบํารุงรักษาและ
ทําความสะอาดเครื่องมือ และสุขลักษณะของบุคลากร ความสําคัญและขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานน้ําผึ้ง
คุณภาพ สาธิต ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงานฟาร์มผึ้งที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าน้ําผึง้ คุณภาพ และ
การบริหารจัดการกลุ่ม/กระบวนการกลุ่ม
-วิทยากร : วิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัด
-จํานวนเกษตรกรเป้าหมาย : 20 ราย
5.3 กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคน้ําผึ้งคุณภาพดี
ขั้นตอนการดําเนินงาน
สํานักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกและประสานงานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งเข้าร่วมงานแสดงสินค้าน้ําผึ้ง
คุณภาพดี
6. แผนปฏิบัตงิ าน
กิจกรรม
1. กิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการและ
จัดทํารายละเอียดแผนการดําเนินงาน
2. กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้แก่
เกษตรกร
2.1 หลักสูตรส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและ
ผลิตน้าํ ผึง้ คุณภาพดีเพื่อเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มผึง้ (GAP)
2.2 หลักสูตรพัฒนาเกษตรกรเพือ่
ยกระดับการผลิตให้เข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานสินค้าน้าํ ผึ้งคุณภาพ
3. กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคน้ําผึง้
คุณภาพดี

แผนปฏิบัติงาน
ปี 2556
ปี 2557
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
7.1 ผลผลิต
เกษตรกรจํานวน 400 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตน้ําผึ้งคุณภาพดี
7.2 ผลลัพธ์
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตน้ําผึ้งคุณภาพดีและปลอดภัยออกสู่ตลาดได้
7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 40 ราย ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับการเลี้ยงผึ้งให้เข้าสู่มาตรฐาน
ฟาร์มผึ้ง (GAP) และสามารถผลิตน้ําผึ้งให้มคี ุณภาพและปลอดภัย
8. หน่วยงาน/ผู้รบั ผิดชอบ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี กลุ่มอารักขาพืช
ผู้ประสานงานโครงการ : 1) นายธํารงค์ พันธุตะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
โทรศัพท์ : 08 1562 3673
3) นายบรรทร สังข์ศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
โทรศัพท์ : 036 319026

โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพชื
1. ความสอดคล้อง
1.1 นโยบายชาติ : แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 84(8) คุ้มครองและ
รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด
1.2 นโยบายของรัฐบาล : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน ข้อ 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ
การระบาดของศัตรูพืชนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ
ทั้งปัจจัยภายใน ได้แก่ ลักษณะปลูกพืชที่เป็นพื้นที่กว้างติดต่อกันนาน การใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชปริมาณ
มากทําให้แมลงศัตรูธรรมชาติตาย ศัตรูพืชกลับมาระบาดซ้ําได้ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ศัตรูพืชขยายปริมาณเพิ่มมากขึ้นและเกิดการพัฒนาสายพันธุ์ให้ต้านทานทําให้
ดํารงชีวิตอยู่ได้ การลักลอบนําชิ้นส่วนของพืชเข้าประเทศมาโดยผิดกฎหมาย ทําให้มีศัตรูพืชต่างถิ่นเข้ามา
ระบาดในประเทศไทยดังที่เคยปรากฏมาแล้ว ได้แก่ เพลี้ยแป้งมันสําปะหลังสีชมพู หนอนหัวดํา และแมลง
ดําหนามมะพร้าว ดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรสามารถรับมือกับภัยพิบัติด้านศัตรูพืชนั้น
จึงมีความจํ าเป็ นอย่ างมากที่ต้องส่ งเสริ ม ให้ เกษตรกรสามารถเฝ้าระวังการระบาดของศั ตรูพืชในพื้นที่
การเกษตรของตน เพื่อให้สามารถดําเนินการป้องกันกําจัดศัตรูพืชได้ทันก่อนที่จะเกิดการระบาดของศัตรูพืช
และสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตร ก็จะสามารถลดความสูญเสียดังกล่าวได้ ดังนั้นจึง
จําเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชให้กับเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ศัตรูพืชในปัจจุบัน และเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่อารักขาพืชเรื่อยๆ แต่ทั้งนี้ก็ยังคงให้
ความสําคัญกับการเฝ้าระวังและการสํารวจสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช เพื่อวินิจฉัย วิเคราะห์ และ
ตัดสินใจเลือกวิธีการควบคุมศัตรูโดยใช้วิธีผสมผสานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยให้เกษตรกรมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม เพื่อให้เกิดการยอมรับและนําไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 พัฒนาเกษตรกรผู้ร่วมโครงการให้มีความรู้เรื่องการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และ
สามารถเลือกใช้วิธีจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.2 เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อารักขาพืช ให้สามารถปฏิบัติงานจัดการศัตรูพืช
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ควบคุมและลดพื้นที่ระบาดศัตรูพืช
4. เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินงาน
4.1 เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่จัดตั้งและดําเนินการในปี 2556 ใน 13
อําเภอๆ ละไม่น้อยกว่า 30 ราย รวมไม่น้อยกว่า 390 ราย
4.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชใน 13 อําเภอ

25
5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
5.1 สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนด้านการควบคุมศัตรูพืช ควบคุมแมลงวันผลไม้ และการใช้สารเคมีอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย โดยให้จัดในพื้นที่ของแต่ละศูนย์จัดการศัตรูพืชและแยกจัดไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
งบประมาณสําหรับเป็นค่าอาหารกลางวัน 75 บาท/คน/วัน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวันละ 1 มื้อๆ
ละ 25 บาท/คน และค่าวัสดุฝึกอบรม (เครื่องเขียนแบบพิมพ์) 30บาท/คน จัดซื้อ 1 ครั้ง
5.2 สํานักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนวัสดุสําหรับการฝึกอบรมผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ ให้
ประธานและสมาชิก ศจช.ที่มาอบรมการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่
มาตรฐานความปลอดภัย (ดูข้อ 5.1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานความปลอดภัย)
5.3 สํานักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สําหรับผลิตขยายศัตรูธรรมชาติให้ศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชนที่ดําเนินการในโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช และศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชนที่จัดตั้งเพิ่มเติมตามโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) แบบ
ครอบคลุมพื้นที่โดยใช้ศัตรูธรรมชาติ งบประมาณสําหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์การผลิตขยาย
5.4 สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชตามสถานการณ์
(Training on the job) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับอําเภอ อย่างน้อยอําเภอละ
1 คน ปีละ 2 ครั้ง โดยประสานความร่วมมือด้านวิชาการกับศูนย์บริหารศัตรูพืช งบประมาณสําหรับ
เป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุฝึกอบรม
5.5 การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
5.5.1 จัดการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดโดยสํานักงานเกษตร
จังหวัด
5.5.2 จัดการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต โดยสํานักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขต
งบประมาณ สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น
แนวทางการคัดเลือกจะดําเนินการจัดส่งให้ต่อไป
5.6 จัดทําแปลงต้นแบบในการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจ อย่างน้อย
ศจช.ละ 1 แปลง และรายงานผลในระบบรายงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชทุกสัปดาห์ทาง
http://www.agriqua.doae.go.th/ งบประมาณ เป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการติดตามสถานการณ์
5.7 ส่วนบริหารศัตรูพืชผลิตขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ (หัวเชื้อหลัก) ได้แก่ เชือ้ ราบิวเวอเรีย เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา เชื้อราเมตตาไรเซียม สนับสนุนให้ศูนย์บริหารศัตรูพืชนําไปผลิตขยายเพิ่มเติมเพื่อใช้ใน
โครงการฝึกอาชีพเฉพาะด้าน
5.8 ส่วนบริหารศัตรูพืชผลิตพ่อ-แม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า 4 ชนิด สนับสนุนให้ศูนย์
บริหารศัตรูพืชนําไปผลิตขยายเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโครงการฝึกอาชีพเฉพาะด้าน
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5.9 ส่วนส่งเสริมและจัดการพันธุ์พืชผลิตแม่พันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว
5.10 การกําหนด สํารวจ จัดทํารายละเอียดจุดเฝ้าระวังสถานการณ์ศัตรูพืชระดับประเทศ
(รายละเอียดการดําเนินงานจะจัดส่งให้สํานักงานเกษตรอําเภอในภายหลัง)
5.11 สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรจัดประชุม สัมมนา ชี้แจงโครงการได้แก่เจ้าหน้าที่
ระดับประเทศ และระดับศูนย์ปฏิบัติการ ตลอดจนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ประเทศ
ไทยจัดขึ้น
6. แผนปฏิบัตงิ าน
แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. พัฒนาสมาชิกศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน
2. สนับสนุนวัสดุฝกึ อบรม
ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ
3. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติให้
ศจช.
4. อบรม Training on the
job
5. จัดประกวด ศจช
1) ระดับจังหวัด
2) ระดับเขต
6. จัดทําแปลงต้นแบบติดตาม
สถานการณ์ศัตรูพชื
7. สบศ.ผลิตหัวเชือ้ จุลนิ ทรีย์
สนับสนุนให้ ศบพ.
8. สบศ. ผลิตขยายพ่อแม่พันธุ์
ศัตรูธรรมชาติ
9. สพพ.ผลิตขยายอ้อยปลอด
โรค
10. กําหนดจุดเฝ้าระวังฯ
11. จัดประชุม สัมมนา ชี้แจง
เจ้าหน้าที่

ปี 2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ปี 2557
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วดั
7.1 ผลผลิต
7.1.1 เกษตรกรจาก 13 ศจช. ไม่น้อยกว่า 390 ราย ได้รบั การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการ
ควบคุมศัตรูพืช ควบคุมแมลงวันผลไม้ และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
7.1.2 เจ้าหน้าที่อารักขาพืชไม่น้อยกว่า 13 ราย ได้รับการเพิ่มเติมองค์ความรู้เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านอารักขาพืช
7.2 ผลลัพธ์
7.2.1 เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถนําความรู้ไปปฏิบัติในพื้นที่เพาะปลูกของ
ตนเองได้
7.2.2 เจ้าหน้าที่อารักขาพืชไม่น้อยกว่า 13 ราย สามารถนําความรูไ้ ปใช้ปฏิบัติงานได้
7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน
1. เกษตรกร 390 ราย ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืช ควบคุมแมลงวัน
ผลไม้ และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนได้เพิ่มเติมองค์ความรู้ 13 ราย
3. ศูนย์จัดการศัตรูพืชที่ปฏิบัติงานดีเด่นระดับจังหวัด 1 ศจช. และระดับเขต 9 เขต
4. รายงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช 13 แปลง
5. พ่อแม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติไม่น้อยกว่า 4 ชนิด
6. จุดเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 13 จุด
8. หน่วยงาน/ผู้รบั ผิดชอบ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี กลุ่มอารักขาพืช
ผู้ประสานงานโครงการ :
1) นายธํารงค์ พันธุตะ
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
โทรศัพท์ : 08 1562 3673
2) นายพิษณุ นิตย์ใหม่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
โทรศัพท์ : 08 4022 3696
3) นางสาววารุณี ลายหงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08 3689 9651
4) นางสาวจิตรลดา แก้วคํา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08 3038 7354

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(จัดระบบการตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์)

โครงการจัดระบบการตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์
1. ความสอดคล้อง
นโยบายรัฐบาล
ด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตรส่งเสริมการยกระดับความสามารถ
ในการบริ ห ารจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ กั บ เกษตรกรรวมทั้ ง พั ฒ นาสถาบั น เกษตรกรให้ เ ป็ น กลไกจั ด การธุ ร กิ จ
(Business arm) ให้กับเกษตรกรเพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากห่วงโซ่อุปทาน
นโยบายสําคัญอื่นๆ ของรัฐบาล
ข้อที่ 4 ระบบ Logistic
ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรมฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและ
ภาคเกษตร
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ เพื่ อ หลุ ด พ้ น จากประเทศรายได้
ปานกลาง (Growth & Competitiveness)
2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ
จากนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเน้นการส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ต้นน้าํ ถึงปลายน้ํา
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ตลอดจนสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ เช่น พืชผัก ไม้
ผล ส่วนใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญทีร่ ัฐบาลจัดให้อยู่ในกลุ่มสินค้าเพื่อการส่งออก ไม่ว่าจะรูปผลผลิตสดและ
แปรรูป การส่งเสริมการผลิตพืชสําคัญดังกล่าวยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิตและการตลาด ถึงแม้
รัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร เนือ่ งจากประสบปัญหาความซับซ้อนและ
เกี่ยวเนื่องกันระหว่างระบบการผลิตการตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะไม้ผลประสบปัญหาผลผลิตในฤดูออกมาพร้อมกัน
ในช่วงเวลาสัน้ ๆ ส่งผลให้ราคาตกต่ําและเป็นปัญหามาโดยตลอด รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณจํานวนมาก
ในการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะมาตรการเร่งรัดกระจายผลผลิตภายในประเทศ
โดยการรวบรวมผลผลิต และขนส่งออกนอกแหล่งผลิตโดยเร็วในช่วงผลผลิตกระจุกตัว ซึ่งมักเกิดความเน่าเสีย
ในระหว่างการขนส่ง และคุณภาพตกต่ํา
ปัญหาที่สําคัญในการผลิตพืชเศรษฐกิจ คือ ผลผลิตคุณภาพดีมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด ผลผลิตสูญเสียง่ายในระหว่างการขนส่ง ส่งผลให้ราคาตกต่ํา ขาดห้องเย็นสําหรับเก็บรักษาเพื่อยืดอายุ
ผลผลิต ก่อให้เกิดปัญหาด้านการส่งออก เกษตรกรยังขาดข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งการขาดระบบการจัดการ
ด้านโลจิสติกส์ ซึ่งปัญหาการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรของประเทศไทย เกษตรกรไทยซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61
ของประชากรในประเทศจึงอยู่ในสภาวะยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้ ระดับการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ยังมีน้อย
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ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีภารกิจด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ให้สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเน้นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคณ
ุ ภาพได้
มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทัง้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกร จึงเป็นหน่วยงานสําคัญที่ต้องดําเนินการขับเคลื่อนกลไกด้านการบริหารจัดการตลาด
สินค้าเกษตรให้เป็นระบบ และระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
ด้านการเกษตร เพื่อให้สินค้ากระจายออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตโดยการขยายช่องทางการตลาดให้กว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะสามารถลดการเกิดปัญหาดังกล่าวได้ และเตรียมความพร้อมของ
เกษตรกรในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างยั่นยืนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรและ
โลจิสติกส์
2. เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการระบบการตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์
3. เพื่อเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถจัดการสินค้า
เกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินงาน
4.1 เกษตรกร จํานวน 30 ราย
4.2 พื้นที่ อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ
5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
5.1 พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรด้านการจัดระบบตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์
ดําเนินการดังนี้
51.1 ส่วนกลางประสานงานกับจังหวัดในพื้นที่เป้าหมายคัดเลือกเกษตรกร
51.2 จังหวัด/อําเภอคัดเลือกเกษตรกรผู้ทสี่ นใจ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย และเกษตรกร
กลุ่มผูผ้ ลิตพืชผักและผลไม้ จํานวน 1 จุดๆ ละ 30 ราย
5.1.3 จังหวัด/อําเภอดําเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายหลักสูตร
ด้านการจัดระบบตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์
5.1.4 จังหวัด/อําเภอสรุปรายงานผลการดําเนินงานพร้อมภาพ เสนอกรมส่งเสริมการเกษตร
ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม
5.2 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดระบบตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์
5.2.1 สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต คัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการตลาดสินค้า
เกษตรและโลจิสติกส์
5.2.2 จัดทําเนื้อหาหลักสูตรในการจัดเวทีกระบวนการเรียนรู้ด้านจัดระบบตลาดสินค้าเกษตร
และโลจิสติกส์
5.2.3 ดําเนินการจัดเวทีโดยเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการตลาดและโลจิสติกส์สินค้าเกษตร
5.2.4 นําบทเรียนที่ได้จากการจัดเวทีกระบวนการเรียนรู้ และจัดทําสื่อเผยแพร่
5.2.5 ติดตามและขยายผลจากการจัดกระบวนการเรียนรู้นําไปสู่จุดเรียนรู้อื่น ๆ
5.2.6 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
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5.5 ศึกษาเส้นทางเชื่อมโยงการกระจายผลผลิตสินค้าเกษตร
5.5.1 ส่วนกลางประสานงานกับจังหวัด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี นครนายก
และสุราษฏร์ธานี ในการคัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการสินค้าเกษตร โดยคัดเลือกจาก
เกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน มีคุณลักษณะในภาพรวมสามารถผลักดันผลผลิตผักออก
สู่ตลาดนอกพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศได้
5.5.2 เมื่อจังหวัดคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ส่วนกลางทราบ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ส่วนกลางร่วมกับจังหวัดศึกษาและสํารวจเก็บข้อมูล/แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานการปลูก
การผลิต และการจําหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร โดยดําเนินการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เป้าหมายได้แก่จังหวัด
สระบุรี นครนายก และสุราษฏร์ธานี
5.5.3 ประมวลสรุปผลการศึกษาในเรื่อง ศึกษาเส้นทางเชื่อมโยงการกระจายผลผลิตสินค้า
เกษตร จากกลุม่ เกษตรกรจนถึงตลาดการซื้อขาย เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบการตลาดสําหรับเกษตรกร
ผู้ผลิตผักปลอดภัยและได้มาตรฐานของประเทศ แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาระบบการตลาดและการกระจาย
สินค้าในแต่ละกิจกรรม
5.5.4 ส่วนกลางสรุปและจัดทํารายงานเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนําไปใช้ในการขยายผลและ
ดําเนินการกับกลุ่มเกษตรกร และจุดกระจายสินค้าอื่น ๆ ต่อไป
6. แผนปฏิบัตงิ าน
กิจกรรม
1. พัฒนาและถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเกษตรกร
ด้านการจัดระบบตลาด
สินค้าเกษตรและ
โลจิสติกส์
2. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
ด้านการจัดการระบบ
การตลาดสินค้าเกษตร
และโลจิสติกส์
3. ศึกษาเส้นทาง
เชื่อมโยงการกระจาย
ผลผลิตสินค้าเกษตร

แผนปฏิบัติงาน
ปี 2556
ปี 2557
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
7.1 ผลผลิต
เกษตรกร จํานวน 30 ราย ได้รบั การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการตลาดและโลจิสติกส์
สินค้าเกษตร
7.2 ผลลัพธ์
1. เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผูผ้ ลิตสินค้าเกษตรทีส่ ําคัญสามารถนําความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. เกษตรกรมีช่องทางในการกระจายสินค้าเกษตร มีตลาดรองรับสินค้าเกษตรกรเพิ่มขึน้
มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค
7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน
1. เกษตรกร 30 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดระบบตลาดสินค้าเกษตร
และโลจิสติกส์และมีความรู้
2. มีการส่งเสริมแหล่งเรียนรูด้ ้านการจัดการระบบการตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ
นายอุทัย โกแสน
นายโกสินทร์ แสงสวงค์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

9. ผู้ประสานงาน
นายโกสินทร์ แสงสวงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
มือถือ 086 0780456

โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
และเครือข่ายในการผลิตสินค้าเกษตร

โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเครือข่ายในการผลิตสินค้าเกษตร
1. ความสอดคล้อง
นโยบายเร่งด่วน/นโยบายสําคัญอื่นๆ ของรัฐบาล
ข้อที่ 1 ครัวไทยสู่ครัวโลก ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)
แนวทาง : เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
ปลอดภัยและการผลิตสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อม
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
2. หลักการและเหตุผลและแนวคิดโครงการ
กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2557
ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy) ปี 2556 –2561 ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร ซึ่งมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร พร้อม ๆ ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม โดยการนํานโยบายสู่การปฏิบัติใน
พื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดความเหมาะสม แต่ละสภาพ
พื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรโดยกําหนดแนวทางด้านการพัฒนาองค์กรเกษตรกร ในการเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้นําเกษตรกรและเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรด้านการบริหารจัดการการผลิต การตลาด
สินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน
ในการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายภาคเกษตรให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ความเข้มแข็งเป็นภารกิจหลักสําคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อใช้เป็นช่องทางในการส่งเสริมอาชีพภาค
การเกษตรให้มคี วามมั่นคงและยังยืน ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของการพัฒนา คือ เกษตรกรและชุมชนเกิด
กระบวนการเรียนรู้และมีความสามารถในการดาเนินกิจกรรมทางการเกษตร ทั้งในระดับของการพึ่งพาตนเอง
และในระดับของการแข่งขัน โดยเกษตรกรได้รับการพัฒนาตามกระบวนการกลุ่มและเครือข่ายให้เกิดการมีส่วน
ร่วมและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรและบุคคลแวดล้อมอย่างแท้จริง มีความสามารถ ในการ
แสวงหาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา กําหนดการพัฒนาการเกษตรทั้งเครือข่ายในสาขาอาชีพ และเครือข่าย
หลากหลายสาขาอาชีพที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการเกษตร รวมทั้งเกื้อหนุนให้เกิดผู้นําเกษตรกรที่สามารถ
เข้ามีส่วนร่วมในเวทีของการบริหารงานด้านการเกษตรในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เสริมสร้างศักยภาพผู้นําเกษตรกรในการบริหารจัดการกลุ่ม การผลิต การตลาดและพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
3.2 เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีการประสานความร่วมมือในการคิด
การทางาน การแก้ไขปัญหา รวมถึงผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งขยายผลไปสู่กลุ่มและองค์กรอื่น ๆ
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4. เป้าหมาย / สถานที่ดาเนินงาน
4.1 ผู้นํากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จํานวน 65 ราย สถานที่ดําเนินงาน จังหวัดสระบุรี
5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
5.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูน้ ํากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเครือข่าย
วิธีการดําเนินงาน
1) จังหวัดบูรณาการทํางานร่วมกันระหว่างงานส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรงานส่งเสริมพัฒนา
การผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคัดเลือกพืชและเกษตรกรเป้าหมายที่ผลิตสินค้าเกษตรที่คณะกรรมการ
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ให้ความเห็นชอบในหลักการแนวทางและการบริหารจัดการเขต
เกษตรเศรษฐกิจ ได้แก่ มันฝรัง่ หอมหัวใหญ่ มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน และสับปะรด พืชที่เป็นสินค้า เกษตรที่
สําคัญของกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและพืชเศรษฐกิจหลักสําคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ ลําไย ทุเรียน มังคุด เงาะ ลิ้นจี่ มะม่วง ส้มโอ ลองกอง สับปะรด กาแฟ มะพร้าว
กล้วยไข่ มันสําปะหลัง ปาล์มน้ํามัน ถั่วเหลือง กล้วยไม้ พริก และพืชผัก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย และสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งบุคคลเป้าหมายเป็น
ผู้นําเกษตรกรในกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรซึ่งประกอบอาชีพการเกษตรในการผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญ
ดังกล่าว และได้มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายอาชีพการเกษตร
2) จังหวัดคัดเลือกผู้นํากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร อําเภอละ 5 ราย โดยคัดเลือกผู้นํากลุ่มที่เป็นอกม.
อันดับแรก
3) จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้นํากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ด้านการบริหารจัดการ
การผลิต การตลาด การจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม
โดยการนํานโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อให้
เกิดความเหมาะสมแต่ละสภาพพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร
4) รายงานผลการดําเนินงานเชิงปริมาณตามระบบ e-project (1/1)
5) จัดทาเอกสารผลการดําเนินงานและรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
6.แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. พัฒนาศักยภาพผู้นํา
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาเครือข่าย
องค์กรเกษตรกร

แผนปฏิบัติงาน
ปี 2556
ปี 2557
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
7.1 ผลผลิต
7.1.1 ผู้นํากลุม่ ส่งเสริมอาชีพการเกษตร จํานวน 65 ราย ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ การผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่มและประชาคมอาเซียน
7.1.2 ได้กระบวนการสร้างเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรในระดับพื้นที่ปฏิบัติ
7.2 ผลลัพธ์
7.2.1 ผู้นํากลุม่ ส่งเสริมอาชีพการเกษตร จํานวน 65 ราย มีความตระหนักถึงความสําคัญ
และปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และนําความรู้ทักษะที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติในการบริหารจัดการ
การผลิตและการจัดการในกลุ่มและเครือข่าย
7.2.3 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสามารถใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการวิเคราะห์
และวางแผนดําเนินงานเพื่อผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย โดยการรวมตัวเป็นเครือข่ายอาชีพ
การเกษตร เชื่อมโยงแนวคิด/กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร ตลอดจนพัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตรทีม่ ีคุณภาพปลอดภัยของผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน
7.3.1 ผู้นากลุม่ ส่งเสริมอาชีพการเกษตร จานวน 65 ราย
7.3.2 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเครือข่ายอาชีพการเกษตรในด้านการผลิต การตลาด
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ผู้ประสานงาน
นางกฤตยา สงวนสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
โทร. 0-3631-9026 โทรสาร. 0-3621-1443 มือถือ.08-1700-0738
E-mail saraburi@doae.go.th

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
1. ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
(Growth & Competitiveness)
แนวทาง: เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรในการผลิตสินค้าเกษตรที่มคี ุณภาพปลอดภัย
และการผลิตสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม
อื่นๆ (ระบุ)
1) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับโครงสร้างภาคเกษตร เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
2) ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
3) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคมและยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ
ประเทศไทยมีความได้เปรียบทั้งในเชิงที่ตั้งที่เหมาะสมสาหรับเป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตร
และอาหารที่สาํ คัญของโลก ศักยภาพที่โดดเด่นคือ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และระบบนิเวศของไทยเหมาะสม
ต่อการผลิตและการลงทุนทางด้านเกษตรและอาหาร อีกทั้งภาคการเกษตรของไทยสามารถผลิตอาหารได้
เพียงพอสาหรับการบริโภคทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออกลําดับต้นของโลกหลายชนิด
ปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยต่อสุขภาพมากขึ้น จึงให้ความสนใจแหล่งทีม่ าของสินค้าเกษตรและ
อาหาร ตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดหรือปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ
ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) จึงเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกัน
การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศมีมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ถูกนามาใช้เป็นข้อกีดกัน
ทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารสาหรับการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี 2558 ทาให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรและอาหาร อย่างเสรีมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อการผลิตและการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศอาเซียนด้วยกันเพราะมาตรการด้านสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชและความปลอดภัยด้านอาหารจะถูกนํามาเป็นเงื่อนไข ในทางการค้ามากขึ้นและรัฐบาลยังได้
ประกาศนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก สินค้าเกษตรและอาหาร ต้องมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน
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กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ภายใต้
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy) ปี 2556 –2561 ตามแผนปฏิบตั ิการด้านการเกษตร ซึ่งมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร พร้อม ๆ ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตร
ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม โดยการนํานโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแต่ละสภาพพื้นที่ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร โดยกําหนดแนวทางด้านการพัฒนาองค์กรเกษตรกร ในการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้นํายุวเกษตรกรและเครือข่ายทั้งในด้านการบริหารจัดการการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกยุวเกษตรกรให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้นั้น
ต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มและชุมชนในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับของการ
พึ่งพาตนเองและในระดับของการแข่งขัน กลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้ยุวเกษตรกรและชุมชนได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มความสามารถไปสู่เป้าหมายดังกล่าว นั้นคือ การนําเอากระบวนการจัดตั้งกลุ่ม
การบริหารจัดการกลุ่มในขั้นพื้นฐาน ไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างยุวเกษตรกรให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรใน
ท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด รวมทั้งการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ในการขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตรซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านเชิงธุรกิจและสังคม ตลอดจนการดําเนินการเพื่อการ
พัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้เกิดผู้นํากลุ่มยุวเกษตรกรที่มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
เวทีของการบริหารงานเกษตรในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกยุวเกษตรกร ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพสูงในการ
ผลิตทางการเกษตรทั้งเพื่อการบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออก อีกทั้งยังเป็นการสร้าง และพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่เพื่อทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่าที่ลดลงและเป็นบุคลากรที่สําคัญในภาคเกษตรกรรมต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มยุวเกษตรกร มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีพลังในการ
ขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่มผ่านกระบวนการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาไปสู่เครือข่าย
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพการเกษตรให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงทาง
อาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี
3.2 ส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะทางด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและปลอดภัยต่อผู้บริโภคมีความเข้าใจ
กลไกการผลิตที่สอดคล้องกับภาวการณ์ตลาดของสินค้าเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในอนาคต
3.3 ส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร เพื่อให้มีประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ มีศักยภาพ
ความเป็นผู้นาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับผู้ประกอบการ
3.4 การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของกลุ่มยุวเกษตรกรและสมาชิกที่เป็นต้นแบบที่ดี
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทัว่ ไป
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4. เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินงาน
ยุวเกษตรกร 13 อําเภอ จํานวน 220 ราย
5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
5.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร (ขั้นบ่มเพาะ)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ยุวเกษตรกรเรียนรู้กระบวนการกลุ่มและฝึกปฏิบัติงานเกษตรขั้นพื้นฐาน
เป้าหมาย กลุม่ ยุวเกษตรกรประเภทนอกโรงเรียน
ความหมายยุวเกษตรกร
ยุวเกษตรกร หมายถึง เด็กและเยาวชน อายุ 10-25 ปี ทั้งหญิงและชาย
ที่สนใจการเกษตร รวมตัวกันขอจัดตั้งเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรต่อสํานักงานเกษตรอําเภอ เพื่อรับบริการความรู้จาก
โครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่โดยปกติ กลุ่มยุวเกษตรกร มีสมาชิก 15-30 คน อายุใกล้เคียงกันหรือเรียน
อยู่ชั้นเดียวกัน มีประเภทกลุม่ ในโรงเรียน นอกโรงเรียน และ กลุ่มผสมและมีเกษตรกรในท้องถิ่นอาสาสมัคร
เป็น ที่ปรึกษายุวเกษตรกร ประจากลุ่มทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลให้คาแนะนากลุ่มในการดาเนินงานและกิจกรรม
ความหมายกลุ่มยุวเกษตรกรประเภทนอกโรงเรียนในปัจจุบัน
การสัมมนาหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทั่วประเทศ ปี 2556 และรายงานกรม
ส่งเสริมการเกษตรรับทราบแล้ว ได้กําหนดความหมายใหม่ของกลุ่มยุวเกษตรกรประเภทนอกโรงเรียนในปัจจุบัน
หมายถึง กลุ่มที่ตั้งขึ้นนอกโรงเรียนหรือมีที่ทําการกลุ่มอยูใ่ นชุมชน แม้ว่ามีสมาชิกทุกคนของกลุ่มเป็นนักเรียน
ทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเด็กและเยาวชน
ในปัจจุบันประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
5.1.1 อบรมถ่ายทอดความรูแ้ ละฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ให้แก่สมาชิก
ยุวเกษตรกรจํานวนคน 195 (ราย) 13 กลุ่ม เป้าหมายจากโครงการ อย่างน้อยกลุ่มละ 15 คน
ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 3 หัวข้อ ดังนี้
1) การประชุมกลุ่มยุวเกษตรกรประจาเดือน ประกอบด้วยเนื้อหาวิชา การเปิด-ปิด
ประชุมคณะกรรมการสภายุวเกษตรกร การประชุมกลุ่มภาคความรู้ ภาคธุรกิจ และภาครื่นเริง
2) การฝึกปฏิบัติงานการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และเคหกิจเกษตร ประกอบด้วย
เนื้อหาวิชาควบคู่กัน 2 กลุ่มวิชา คือ
กลุ่มวิชาที่ 1
-การฝึกปฏิบัติงานรวมหรือกลุ่มย่อย และงานส่วนบุคคล
กลุ่มวิชาที่ 2
- การปลูกพืช เช่น พืชผัก เห็ด พืชไร่ ข้าว และ ไม้ผล เป็นต้น
- การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด สุกร แพะ และ กบ เป็นต้น
- เคหกิจเกษตร เช่น ประกอบอาหาร ถนอมอาหาร แปรรูปผลผลิตเกษตร หัตถกรรมเกษตร และการ
จัดการบ้านเรือน เป็นต้น
3) การจดบันทึกการฝึกปฏิบัติงานและกิจกรรม ได้แก่ การฝึกปฏิบัติงานรวมหรือกลุ่มย่อย งานส่วน
บุคคล และกิจกรรมการจัดประชุมกลุ่มประจําเดือน ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาการจัดทําแผนปฏิบัติงาน การทํา
บัญชีรายรับ-รายจ่าย และการบันทึกผลการฝึกปฏิบัติงานและกิจกรรม
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5.1.2 สาธิตและฝึกอาชีพการเกษตรและเคหกิจเกษตร ให้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรตามจํานวนกลุ่ม
13 กลุ่ม ที่จังหวัดได้รับเป้าหมายจากโครงการ ประกอบด้วย การสาธิตและฝึกอาชีพ 3 ด้าน ดังนี้
1) งานปลูกพืช เช่น พืชผัก เห็ด พืชไร่ ข้าว และ ไม้ผล เป็นต้น
2) งานเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด สุกร แพะ และ กบ เป็นต้น
3) งานเคหกิจเกษตร เช่น ประกอบอาหาร ถนอมอาหาร แปรรูปผลผลิตเกษตร
หัตถกรรมเกษตร และการจัดการบ้านเรือน เป็นต้น
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. วิเคราะห์กลุ่ม
อําเภอเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรที่เห็นสมควรสนับสนุน ดังนั้น บางตําบลอาจไม่ถูกเลือก
และดําเนินการจัดชั้นกลุ่ม (วิเคราะห์กลุ่มพร้อมจัดลําดับตามความสามารถกลุ่ม) โดยใช้แบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่ม
ยุวเกษตรกรและเกณฑ์ ให้คะแนนแบ่งเป็นข้อ ๆ ที่อยู่ในแบบจัดเก็บข้อมูล เป็นเครื่องมือจัดชั้นกลุ่มโดยสามารถ
ดาวน์โหลดแบบ จัดเก็บข้อมูลจากหน้าเว็บกลุ่มยุวเกษตรกรในเว็บไซต์สานักพัฒนาเกษตรกร
(www.farmdev.doae.go.th)
อําเภอสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกรประเภทกลุ่มนอกโรงเรียน ที่มีสถานที่ตงั้ กลุ่ม
หรือที่ทาการกลุ่มตั้งอยู่ในชุมชน เป็นอันดับแรก แม้ว่าสมาชิกกลุ่มเป็นนักเรียนทั้งหมด เพื่อส่งเสริมกลุม่
ให้มีระยะเวลาเป็นกลุ่มมากขึน้ ในการพัฒนาตนเองและเป็นกลไกงานส่งเสริมการเกษตร
กรณีเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนมัธยมศึกษา ขอให้สมาชิกกลุ่มบางส่วนต้องเป็น
นักเรียนในโรงเรียนต่อไปอย่างน้อย 2 ปี เพื่อให้กลุ่มมีระยะเวลาดาเนินงานและกิจกรรมได้ต่อเนื่อง
2. จัดทําแผนและดําเนินการ
จังหวัดจัดทําแผน ประกอบด้วย
(1) แผนอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรในพื้นที่อําเภอ เป็นรายกลุ่ม
อย่างน้อยกลุ่มละ 15 คน
(2) แผนสาธิตและฝึกอาชีพการเกษตรและเคหกิจเกษตรในพื้นที่อําเภอเป็นรายกลุ่ม
และดําเนินการตามแผนที่จังหวัดจัดทา
เพื่อพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูกลุ่มในเรื่องที่กลุ่มได้คะแนนน้อยจากข้อใด ๆ ตามแบบ
จัดเก็บข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร
ให้อําเภอดําเนินการขึ้นทะเบียนจัดตั้งกลุ่มให้กับกลุ่มยุวเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่
และกลุ่มเดิมทีย่ ังไม่ได้ขึ้นทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม และกรณีกลุ่มยุวเกษตรกรที่ไม่มีการดําเนินงาน
และกิจกรรมกลุ่มติดต่อเป็นระยะเวลานานกว่า 1 ปี ให้อําเภอดําเนินการยกเลิกกลุ่มและถอนทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม
นั้น
ให้อําเภอดําเนินการเชิญชวนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และ อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) เป็นที่
ปรึกษายุวเกษตรกรของกลุ่มยุวเกษตรกร ทัง้ กลุ่มที่อําเภอสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
(ขั้นบ่มเพาะ) ปี 2557 และกลุ่มยุวเกษตรกรที่เหลือของอําเภอ เพื่อสร้างโอกาสเชื่อมโยงโครงการส่งเสริม
การเกษตรในพื้นที่
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ให้อําเภอสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกรทุกกลุม่ ให้มีโอกาสถ่ายทอดหรือเผยแพร่ความรู้
ให้แก่ครอบครัวและชุมชน เชื่อมโยงการดําเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มส่งเสริม
อาชีพการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มมีส่วนร่วมเป็นกลไกงานส่งเสริมการเกษตร โดยการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่
กลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อนําไปเผยแพร่ต่อ นอกจากเนื้อหาวิชาตามโครงการแล้ว ขอให้อําเภอสอดแทรก เนื้อหา
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
- ประเด็นส่งเสริมการเกษตร และ การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรของจังหวัด
- การจัดการฟาร์ม การเกษตรผสมผสาน การป้องกันการสูญเสียผลผลิตจากการเก็บเกี่ยว
การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การใช้สารชีวภัณฑ์ประกอบการเกษตร การเกษตรแบบปลอดภัย และ GAP
- การตลาด สินเชื่อ สารสนเทศ จริยธรรม และ เครือข่าย
-ระบบสหกรณ์ และ การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน
-การสร้างและภาวะผู้นา
-ฯลฯ
3. ประเมินผลและจัดทํารายงาน
อําเภอประเมินผลการดําเนินโครงการและจัดทํารายงานส่งให้จังหวัดสระบุรี และจังหวัดรวบรวมส่งกรม
ส่งเสริมการเกษตร และสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
5.2 สร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ สนับสนุนการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
ที่ชนะการประกวดผลงานระดับเขต 3 อันดับแรกในปีทแี่ ล้ว จานวน 6 เขต ๆ ละ 3 กลุ่ม รวม 18 กลุ่ม
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้
1) พัฒนากระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร
2) ดําเนินงานและกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ
3) ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ การผลิต การตลาด และ เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มยุวเกษตรกรเป้าหมาย
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2556 ได้แก่ กลุม่ ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี สมาชิกไม่น้อยกว่า 25 ราย
ขั้นตอนดําเนินงาน
1. วิเคราะห์และจัดทําแผน
จังหวัด อําเภอ ชุมชน ผู้นาท้องถิ่น ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และคณะกรรมการกลุ่ม
ยุวเกษตรกรเป้าหมาย ร่วมกันประเมินศักยภาพ หาแนวทางและจัดทําแผนพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
จังหวัด อําเภอ ชุมชน ผู้นาท้องถิ่น ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และคณะกรรมการ
กลุ่มยุวเกษตรกรเป้าหมาย ร่วมกันจัดทําโครงการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ ภายในวงเงิน 30,000 บาท
และให้มีความสอดคล้องกับการผลิตด้านการเกษตรและวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ เป็น
ต้นแบบกลุ่มยุวเกษตรกร การประชาสัมพันธ์การดําเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร รวมถึงการพัฒนา
กลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความยัง่ ยืน
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2. ดําเนินงานกลุ่มต้นแบบ
สํานักงานเกษตรจังหวัดส่งโครงการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบให้สํานักพัฒนาเกษตรกร
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
สํานักพัฒนาเกษตรกรจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ
จังหวัดดําเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด
สํานักงานเกษตรอําเภอ ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเป็นพี่เลี้ยงการดําเนินงาน กลุม่ ยุวเกษตรกรสามารถ
บูรณาการกิจกรรมและโครงการจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนแผนพัฒนากลุม่ ยุวเกษตรกรต้นแบบ
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
จังหวัดส่งเสริมให้กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขตให้เป็นจุดเรียนรู้เครือข่าย ของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตําบล (ศบกต.) หัวข้อความรู้ กระบวนการกลุ่ม ยุวเกษตรกรดีเด่น โดยมี
องค์ประกอบของจุดเรียนรู้ตามที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบล (ศบกต.) กําหนด
เช่น วิทยากรและเนื้อหาความรู้ประจําจุดเรียนรู้ แผนบริการและการ
ถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลสถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และข้อมูลการเกษตรในพื้นที่ เป็นต้น
จังหวัดส่งเสริมให้กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขตดําเนินการเผยแพร่ความรู้ และเทคโนโลยีการ
ดําเนินงานและกิจกรรมของกลุ่ม โดยใช้ประโยชน์จากสื่อผู้ให้บริการเครือข่ายสังคม บนอินเทอร์เน็ต และให้กลุ่ม
มีการจัดทําแผนการเผยแพร่ความรู้ของกลุ่มเองเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
จังหวัดสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขตให้ดําเนินการก่อตั้งเครือข่าย ของตนเองที่มีลักษณะ
เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายความรู้ เครือข่ายการผลิต หรือ เครือข่ายการตลาด โดยสมาชิกเครือข่ายเป็น
กลุ่มยุวเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่หรือกลุ่มเดิมในพื้นที่ อย่างน้อย 1กลุ่ม
3. ประเมินผลและจัดทํารายงาน
จังหวัดจัดทําประเมินผลและรายงานการดําเนินโครงการส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร และสํานัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
5.3 อบรมหลักสูตร Young Smart Farmer
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) ประชุมทีมงานและวางแผนการจัดอบรมตามกรอบหลักสูตร Young Smart Farmer
2) จังหวัดประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด ดังนี้
(1) มีอายุไม่เกิน 45 ปี
(2) มีที่ดินทําการเกษตร
(3) มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ต้องการทําการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง
(4) สมัครใจเข้าร่วมโครงการและต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ
3) ดําเนินการจัดสัมมนาตามแผนที่กําหนด
ระยะที่ 1 การปรับกระบวนทัศน์และสร้างแรงจูงใจ การจัดทาแผนชีวิต การผลิต/การตลาด
การสร้างเครือข่าย และการจัดหาช่องทางการเรียนรู้และการสื่อสาร
ระยะที่ 2 และ 3 รายงานความก้าวหน้าการเรียนรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ Young
Smart Farmer
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ระยะที่ 4 การเสนอผลงานของ Young Smart Farmer การวางแผนอนาคต การสร้าง
เครือข่าย การสรุปบทเรียนและประเมินผล
4) ติดตามผลการนําความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกรในทุกระยะ เพื่อใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนา Young Smart Farmer
5) สรุปและรายงานผลการอบรม ทําเนียบเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม ทําเนียบวิทยากร และการติดตาม
ผลการนําความรู้ไปปฏิบัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
เงื่อนไขโครงการ เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบโครงการต้องผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา Young
Smart Farmer ระยะที่ 1 ก่อน จึงจะสามารถดาเนินการอบรมหลักสูตร Young Smart Farmer ให้แก่
เกษตรกรในพืน้ ที่ได้
6. แผนปฏิบัตงิ าน
กิจกรรม
1. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
ยุวเกษตรกร (ขั้นบ่มเพาะ)
1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้
และฝึกทักษะกระบวนการ
กลุ่มยุวเกษตรกร
1.2 สาธิตและฝึกอาชีพ
การเกษตรและเคหะกิจ
เกษตร
1.3 สร้างและพัฒนากลุ่ม
ยุวเกษตรกรต้นแบบ
2. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ยุวเกษตรกรสู่ความเป็น
ผู้นําด้านการเกษตร
- อบรมหลักสูตร Young
Smart Farmer

แผนปฏิบัติงาน
ปี 2557

ปี 2556
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
7.1 ผลผลิต
ยุวเกษตรกรได้รับองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรและการทํางานในรูปแบบกลุม่ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็น
ผู้นําทางด้านการเกษตรต่อไป
ตัวชี้วัดผลผลิต
1) ยุวเกษตรกร จานวน 220 ราย ได้รับการบ่มเพาะทางความคิดให้มีทศั นคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม
มีทักษะพื้นฐานทางการเกษตร มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรและการทํางานในรูปแบบ
กลุ่ม และมีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นผู้นําทางด้านการเกษตร
2) ยุวเกษตรกร จานวน 220 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านประสิทธิภาพการผลิต และการ
บริหารจัดการทางธุรกิจ และการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกันในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พัฒนาไปสู่
การเป็นผู้นําทางด้านการเกษตรในท้องถิ่นหรือชุมชน
7.2 ผลลัพธ์
ยุวเกษตรกร ได้รับการบ่มเพาะทางด้านความคิด ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม
มีทักษะทางด้านวิชาการและการปฏิบัติ จนสามารถเกิดความเป็นเลิศนาไปสู่การเป็นผู้นําทางด้านการเกษตร
สามารถพัฒนารูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและปลอดภัยต่อผู้บริโภค มี
การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าภาคเกษตรต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศ และเกิดการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างยุวเกษตรกร ในทุกระดับอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน
1. ยุวเกษตรกร จานวน 220 ราย ได้รับการบ่มเพาะทางความคิดให้มีทศั นคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม
มีทักษะพื้นฐานทางการเกษตร มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรและ
การทํางานในรูปแบบกลุ่ม และมีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นผู้นําทางด้านการเกษตร
2. กลุ่มยุวเกษตรกร จานวน 1 กลุ่ม ได้รับการพัฒนาและมีการดําเนินงานกิจกรรมกลุม่ ยุวเกษตรกร
อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความพร้อมในการเป็นต้นแบบกลุ่มยุวเกษตรกร
วันเด็กแห่งชาติ จานวน 1 ครั้ง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ด้านการเกษตร
3. เกษตรกร 25 ราย ได้รับการพัฒนาเป็น Young Smart Farmer
4. มีสื่อการถ่ายทอดความรู้ 9 ชุด
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ผู้ประสานงาน
นางกฤตยา สงวนสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
โทร. 0-3631-9026 โทรสาร. 0-3621-1443 มือถือ.08-1700-0738
E-mail saraburi@doae.go.th
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โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
1. ความสอดคล้อง
นโยบายเร่งด่วน/นโยบายสําคัญอื่นๆ ของรัฐบาล
ข้อที่ 8 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ข้อที่ 10 การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
ข้อที่ 13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
(Growth & Competitiveness)
แนวทาง : สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
แนวทาง : การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค เพื่อขยายโอกาสการค้า การลงทุน โดยใช้ประโยชน์จากการ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth)
แนวทาง : การเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้นอ้ ย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
สตรี และ SMEs
การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
แนวทาง : การรณรงค์ และสร้างจิตสานึกของประชาชน
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อื่นๆ (ระบุ)
1) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
2) ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและสามารถพึง่ พาตนเองได้
3) แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคมและยุทธศาสตร์การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
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2.หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นสถาบันเกษตรกรภายใต้การดูแลส่งเสริมสนับสนุนของสํานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรี ซึ่งปัจจุบันมีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปี 2556 จํานวน 88 กลุ่ม สมาชิก
1,687 ราย มีสมาชิก 515,950 คนทั่วประเทศ โดยส่งเสริมให้สตรีในภาคเกษตรในหมูบ่ ้าน ตําบลเดียวกัน
รวมตัวกัน เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตามความสมัครใจ เพื่อให้ร่วมกันใช้พลังความคิด กําลังกาย กําลังทรัพย์
และจิตใจ ในการปรับปรุง ยกระดับฐานะของสังคมเกษตรให้ดีขึ้นทุกวิถีทาง เป็นผู้ประกอบการเกษตรมีความรู้
ด้านการผลิตการจัดการ สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ มีความรู้ด้านเคหกิจเกษตร ในการปรับปรุงความเป็นอยู่
ของครอบครัวให้ดีขึ้น เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชน ให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการและมีโครงสร้างการประสานงานของกลุ่มตั้งแต่ระดับตําบล
อําเภอ จังหวัด เขต และระดับประเทศ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีศักยภาพในการดําเนินงาน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงเชิงธุรกิจ ทั้งยังช่วยผลักดันนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลอย่างได้ผลดี
การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้นั้น เกษตรกรต้อง
เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กรและชุมชนในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับของการพึ่งพา
ตนเองและในระดับของการแข่งขัน กลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ความสามารถไปสู่เป้าหมายดังกล่าว นั่นคือ การนําเอากระบวนการจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม ในขั้น
พื้นฐานไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่าง
เกษตรกรให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด การนําองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ตลอดจนการส่งเสริมระบบการทําการเกษตร
แบบมีพันธะสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักประกันทั้งทางด้านรายได้ให้กับเกษตรกรและ
ความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้เกิดผู้นํากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มคี วามสามารถ เข้ามามี
ส่วนร่วมในเวทีของการบริหารงานเกษตรในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ/เพื่อการพัฒนา ทางการเกษตร
และสังคมเกษตรกรอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
3.วัตถุประสงค์
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีพลังในการขับเคลื่อน
งานในรูปแบบของการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบ
อาชีพการเกษตรให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี
3.2 พัฒนาความรู้และทักษะให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผ่านกระบวนการเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้เพื่อให้
เข้าใจกลไกการผลิตที่สอดคล้องกับภาวการณ์ตลาดของสินค้าเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในอนาคต
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้เกิดการสร้างรายได้
ในครอบครัวและลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการกระตุ้น ให้มีการออมเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถพัฒนาจัดตั้งเป็นกองทุน
ในกลุ่มของตนเองได้
3.4 การยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรที่เป็นต้นแบบที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปและเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร
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4. เป้าหมาย/สถานทีด่ ําเนินงาน
เป้าหมาย ผู้นํากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จํานวน 130 ราย -สถานที่ดําเนินงาน 13 อําเภอ
5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
5.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร
5.1.1 จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอําเภอ
วัตถุประสงค์เพื่อ
1) เสริมสร้างการร่วมมือและประสานระหว่างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมากขึ้น
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิต การแปรรูป และการตลาดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
3) เลือกตั้งคณะกรรมการกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรระดับอําเภอชุดใหม่
บุคคลเป้าหมาย : ผู้นํากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอําเภอๆ ละ 10 ราย
วิธีดําเนินงาน
1) กําหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการดําเนินงานจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอําเภอ
2) จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับอําเภอเพื่อทําความเข้าใจและเชื่อมโยงการทํางานร่วมกัน
- บูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กําหนดเป้าหมาย มาตรการ และแผนการทางานของเครือข่ายให้ชัดเจน
- พิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาต่อยอด
ให้ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การพัฒนาตัวสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ และการตลาด บนพื้นฐานความรู้
และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ และความมัน่ คงด้าน
อาหาร
3) เลือกตั้งคณะกรรมการกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรระดับอําเภอชุดใหม่ ภายในเดือนมีนาคม 2557
4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ ตามระบบ e-project
(ก.1/1) และผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามแบบกสก.
5) จัดทําเอกสารผลการดําเนินงานและรายงานจังหวัดทราบ (ตามแบบรายงานที่แนบ)
5.1.2 จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด
วัตถุประสงค์
1) เสริมสร้างการร่วมมือและประสานระหว่างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมากขึ้น
2) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การแปรรูป และการตลาดของสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
3) เลือกตั้งคณะกรรมการกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดชุดใหม่
บุคคลเป้าหมาย : ผู้นํากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดๆ ละ 15 ราย
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วิธีดําเนินงาน
1) กําหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการดาเนินงานจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด
2) จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อทําความเข้าใจและเชื่อมโยงการทํางานร่วมกัน
- บูรณาการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กําหนดเป้าหมาย มาตรการ และแผนการทํางานของเครือข่ายให้ชัดเจน
- พิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาต่อยอด
ให้ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การพัฒนาตัวสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ และการตลาด บนพื้นฐานความรู้
และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ และความมัน่ คงด้าน
อาหาร
3) เลือกตั้งคณะกรรมการกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดชุดใหม่ ภายในเดือนเมษายน 2557
4) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน รายงานผลการดาเนินงานเชิงปริมาณ
ตามระบบ e-project (ก.1/1) และผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามแบบกสก.
5) จัดทําเอกสารผลการดาเนินงานและรายงานสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
และกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ (ตามแบบรายงานที่แนบ)
5.2 กิจกรรมการคัดสรรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเด่น
- ระดับจังหวัด - ระดับเขต
- ระดับประเทศ
วัตถุประสงค์
1) คัดเลือกผลงานเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น 5 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย
สาขาอาชีพทําสวน สาขาอาชีพทําไร่ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุว
เกษตรกร และคัดสรรสถาบันเกษตรกรดีเด่น 2 ประเภท ประกอบด้วย กลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร
2) ยกย่องเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ
ซึ่งเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธี
มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เป้าหมาย: การคัดสรร 7 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 1)
วิธีการดําเนินงาน
1) จังหวัดพิจารณาคัดสรรเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการการเกษตรดีเด่น 5 สาขาอาชีพ
ประกอบด้วยสาขาอาชีพ ทาสวน สาขาอาชีพทําไร่ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และคัดสรรสถาบันเกษตรกรดีเด่น 2 ประเภท ประกอบด้วย กลุ่มยุวเกษตรกร
และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจาปี 2557 ทีจ่ ะเข้ารับพระราชทานรางวัลในปี 2558
2) จังหวัดพิจารณามอบรางวัลให้กับผูท้ ี่ชนะเลิศอันดับ 1 ทั ง 7 ประเภทข้างต้น
เงินรางวัลๆ ละ 1,500 บาท จํานวน 7 รางวัลเป็นเงิน 10,500 บาท และค่าใช้สอยในการคัดสรรเกษตรกร
ดีเด่น/สถาบันเกษตรกรดีเด่น จังหวัดละ 10,500 บาท
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3) จังหวัดส่งผลการคัดสรรเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น/สถาบันเกษตรกร
ดีเด่น ให้สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตและกรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) ภายในสัปดาห์ที่สอง
ของเดือนสิงหาคม 2557
4) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น/บุคคล
ทางการเกษตรดีเด่น 5 สาขาอาชีพ ประกอบด้วยสาขาอาชีพําสวน สาขาอาชีพทําไร่ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม
ที่ปรึกษากลุ่ม ยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และคัดสรรสถาบันเกษตรกรดีเด่น 2 ประเภท
ประกอบด้วย กลุ่มยุวเกษตรกรและกลุม่ แม่บ้านเกษตรกร มอบโล่รางวัลให้กับเกษตรกรดีเด่น/บุคคล
ทางการเกษตรดีเด่น/สถาบันเกษตรกรดีเด่น ทั้ง 7 ประเภท ภายในเดือนกันยายน 2557 และรายงานผล
การคัดสรรให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 2557 ทั้งนี้ งบประมาณ
ที่จัดสรรให้เป็นค่าใช้สอยในการดําเนินงานและโล่รางวัล จํานวนเขต 9 เขตๆ ละ 33,000 บาท
5) กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) พิจารณาคัดสรรเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น
5 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย ประกอบด้วยสาขาอาชีพทําสวน สาขาอาชีพทําไร่ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม
ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และคัดสรรสถาบันเกษตรกรดีเด่น 2 ประเภท ประกอบด้วย
กลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ภายในเดือนธันวาคม 2556 – มกราคม 2557 (เป็นการคัดเลือก
เกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจาปี 2557) เพื่อยกย่องให้เป็น
เกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตร/สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ และนําเสนอผลการคัดสรรดังกล่าว
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ พิจารณาต่อไป
งบประมาณดําเนินงานในกิจกรรม ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายคณะทํางานคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจาปี 2557
จํานวน 5 คณะ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ และน้ํามันเชื้อเพลิงหล่อลื่น รวมเป็นเงิน 673,900 บาท
2. ค่าใช้จ่ายสําหรับค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สาหรับการจัดประชุม
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติ ประจําปี 2557
3. ค่าใช้จ่ายเงินรางวัลการประกวดเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจําปี 2557
จํานวน 7 ประเภท โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 14,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 6,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายจัดทําโล่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประจําปี 2557 จํานวน 7 ประเภท
5. ค่าใช้จ่ายจัดทําประกาศนียบัตร ผู้ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 2, อันดับที่ 3 และชมเชย 3 อันดับ
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6.แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

แผนปฏิบัติงาน
ปี 2557

ปี 2556
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ส่งเสริมและพัฒนาการ
เชื่อมโยงเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร
- ระดับอําเภอ
- ระดับจังหวัด
2 คัดสรรเกษตรกร/
สถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด
7.ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชีว้ ัด
7.1 ผลผลิต (output)
ผู้นํากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จํานวน 145 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรควบคู่ไปกับเชื่อมโยงเครือข่าย การประกอบอาชีพด้านการเกษตรและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
7.2 ผลลัพธ์ (outcome)
1) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีศักยภาพและพลังในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่มและ
พัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเอง
มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความเข้าใจกลไกการผลิตที่สอดคล้องกับ
ภาวการณ์ตลาดของสินค้าเกษตร และมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต
3) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายลดลง มีการออมในครัวเรือนเพิ่มขึ้น และจัดตั้ง
เป็นกองทุนหมุนเวียนในกลุ่มของตนเองได้
4) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปและสามารถเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
ให้แก่เกษตรกรอื่นๆได้
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7.3 ตัวชี้ วัดกระบวนงาน
1) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีศักยภาพและพลังในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่ม และ
พัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเอง
มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จานวน 145 ราย
2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความเข้าใจกลไกการผลิตที่สอดคล้อง
กับภาวการณ์ตลาดของสินค้าเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยร้อยละ 80
3) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายลดลง มีการออมในครัวเรือนเพิ่มขึ้น และมีการจัดตัง้
กองทุนหมุนเวียนในกลุ่มของตนเองได้ อย่างน้อยร้อยละ 60
4) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น จํานวน 7 สาขาอาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทัว่ ไปและสามารถเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรอื่นๆได้
5) ระบบการจัดเก็บข้อมูลงานสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้อง
จํานวน 1 ระบบ
6) มีกรอบแนวทางการประเมินระดับศักยภาพของสถาบันเกษตรกร เพื่อยกระดับศักยภาพของกลุ่ม
ให้สูงขึ้น จานวน 1 ชุดข้อมูล
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ผู้ประสานงานโครงการ
นางวันทนัย แก้วพูลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
โทร. 0-3631-9026 โทรสาร. 0-3621-1443 มือถือ.08-1947-5205
E-mail saraburi@doae.go.th

(แบบรายงานสาหรับอําเภอ)
แบบรายงานกิจกรรมการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ระดับอําเภอ
............................................
1. กิจกรรมย่อยการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอําเภอ
1.1 รายการสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรเป้าหมาย:
1.2 เป้าหมายของเครือข่าย:
1.3 แผนการทํางานของเครือข่าย:
1.4 ภาพประกอบกิจกรรม:
2. กิจกรรมย่อยการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอําเภอชุดใหม่
รายชื่อคณะกรรมการกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรระดับอําเภอชุดใหม่
ที่ ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง
เลขที่

หมู่ที่

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

หมายเลข
โทรศัพท์

(แบบรายงานสาหรับจังหวัด)
แบบรายงานกิจกรรมการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ระดับจังหวัด
............................................
1. กิจกรรมย่อยการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด
1.1 รายการสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรเป้าหมาย:
1.2 เป้าหมายของเครือข่าย:
1.3 แผนการทํางานของเครือข่าย:
1.4 ภาพประกอบกิจกรรม:
2. กิจกรรมย่อยการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดชุดใหม่
รายชื่อคณะกรรมการกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดชุดใหม่
ที่ ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง
เลขที่

หมู่ที่

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

หมายเลข
โทรศัพท์

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรและแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร
1. ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
(Growth & Competitiveness)
แนวทาง : ด้านการเกษตร – การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา
แผนงาน : ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร – เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อื่นๆ (ระบุ)
1) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร เกษตรกรได้รับการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
2) ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
3) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคมและยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพและยั่งยืน
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการพัฒนาประเทศโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ภาคเกษตรมีบทบาทสําคัญ ต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในมิติของการผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองด้านอาหารและเป็นแหล่งสร้าง
รายได้ให้แก่ครัวเรือนภาคเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
นั้น เกษตรกรต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กรและชุมชน การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับ
ของการพึ่งพาตนเองและในระดับของการแข่งขัน กลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มความสามารถไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้นคือ การนําเอากระบวนเรียนรู้ ในการจัดตั้งกลุ่มองค์กร
เกษตรกร การบริหารจัดการกลุ่ม จากขั้นพื้นฐานไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด การมีส่วน
ร่วม การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การ
จัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด การนําองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม ในการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารต้องมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม
บนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร และอาหาร โดยการ
พัฒนาดังกล่าว สามารถพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
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แหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรด้านเคหกิจเกษตรเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพร้อมทั้ง
เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้
สู่เกษตรกรและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดวิทยากรเกษตรกรทางด้านการเกษตร
และเคหกิจเกษตร รวมถึงการพัฒนาการเป็นผู้นําองค์กรเกษตรกรที่มีความสามารถทั้งในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร สู่การเป็นวิทยากรเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และการเรียนรู้ ผ่าน
สื่อทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และนําความรู้ความ สามารถมาถ่ายทอดความรู้ แก่สมาชิก
และเกษตรกรทั่วไป พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตรให้มีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาอาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงด้านรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ครอบครัวเกษตรกรมีความมัน่ คงทางด้านอาหาร นําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งหวัง ให้แหล่งเรียนรู้ด้าน
เคหกิจเกษตรได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer ในรูปแบบกลุ่ม
ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร กลุ่มสถาบันเกษตรกร มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ
และมีพลังในการขับเคลื่อนงานด้านเคหกิจเกษตรในรูปแบบของการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรม
เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารประกอบอาชีพการเกษตรให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3.2 พัฒนาทักษะความรู้ของเกษตรกรจนสามารถเป็นวิทยากรเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเรียนรู้ผ่าน
สื่อทางไกลสามารถเข้าใจกลไกการผลิตและการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับภาวการณ์ตลาดของสินค้าเกษตร
3.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ สามารถเป็นแบบอย่าง
แก่เกษตรกรทัว่ ไปได้เข้ามาเรียนรู้ เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสามารถพัฒนา
เข้าสู่การเป็น Smart Farmer ในรูปแบบกลุ่มต่อไป
4. เป้าหมาย/สถานทีด่ ําเนินงาน
จังหวัดละ 1 แหล่ง ๆ ละ 25 ราย รวมเกษตรกรเป้าหมาย จํานวน 25 ราย
1) วิทยากรเกษตรกรประจําแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตรแหล่งละ 5 ราย รวม 5 ราย
2) สมาชิกองค์กรเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร แหล่งละ 20 ราย รวม 20 ราย
5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิม่ ศักยภาพวิทยากรเกษตรกรของแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรด้านเคห
กิจเกษตร
วัตถุประสงค์เพื่อ
1) พัฒนาวิทยากรเกษตรกร ให้สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และให้คําปรึกษาด้าน
การเกษตรและด้านเคหกิจเกษตรสู่การเป็นผู้นําที่เข้มแข็งและยั่งยืน
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรต้นแบบ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการกลุ่มและ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมให้แก่เกษตรกรอื่นๆ น้าไปเป็นแบบอย่างในการประกอบ
อาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3) แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์หาแนวทางพัฒนาแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกร
ด้านเคหกิจเกษตร
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เป้าหมาย สมาชิกแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรในจังหวัด 1 แหล่ง แหล่งละ 5 ราย จํานวน 5 ราย
วิธีดําเนินงาน
1) จังหวัด/อําเภอพิจารณาคัดเลือกแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ
พร้อมที่จะเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเคหกิจเกษตรและด้านการเกษตรให้เป็นต้นแบบจังหวัดละ 1 แหล่ง
2) คัดเลือกสมาชิกแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกร ที่สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและ
ให้คําปรึกษาจากข้อ (1) จํานวน 5 ราย
3) วิเคราะห์องค์ความรู้ของกลุ่มนํามาสร้างหลักสูตรและชุดสื่อถ่ายทอดความรู้
4) ดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพวิทยากรเกษตรกร โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นเนื้อหา
เทคนิคและวิธีถ่ายทอดความรู้ โดยให้มีเนื้อหาความรู้ ในเรื่องการวางแผนการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้
ความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างเป็นระบบสร้างความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ การทํากิจกรรมด้านการเกษตรและแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ การบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กร
ให้มีความเข้มแข็งและมีกจิ กรรมดําเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมโดย
ผลิตและแปรรูปสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการจัดทําบัญชีรับ-จ่าย อย่างเป็นระบบ
5) รายงานผลการดําเนินงาน และสรุปเป็นเอกสาร/สื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานส่งกรมส่งเสริม
การเกษตร
2. อบรมเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรต้นแบบ
วัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อเพิ่มความรู้ด้านเคหกิจเกษตรแก่เกษตรกรในแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรต้นแบบ
2) เพื่อให้เกษตรกรสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกร
ด้านเคหกิจเกษตร
เป้าหมาย สมาชิกแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรในจังหวัด 1 แหล่ง ๆ ละ 20 ราย
จ้านวน 20 ราย
วิธีดําเนินงาน
1) จังหวัดและอําเภอร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสามารถในการนําความรู้ ด้านเคหกิจ
เกษตรมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดละ 20 ราย
2) วิเคราะห์องค์ความรู้ของกลุ่มน้ามาสร้างหลักสูตรและชุดสื่อถ่ายทอดความรู้
3) ดําเนินการจัดอบรมเกษตรกร โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นเนื้อหาเทคนิค และวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ โดยให้มีเนื้อหาความรู้ ได้แก่
- สร้างความมั่นคงด้านอาหาร
- การวางแผนการผลิต และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ความปลอดภัยของผู้บริโภค อย่างเป็นระบบเพื่อให้
เกิดความมั่นคงด้านอาหาร
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
- การทํากิจกรรมด้านการเกษตรและแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้
- การบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กรให้มคี วามเข้มแข็ง มีการดําเนินอย่างต่อเนื่อง สร้างความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม
- การจัดทําบัญชีรับ – จ่าย
4) รายงานผลการดําเนินงาน และสรุปเป็นเอกสารผลการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตร
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6.แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มศักยภาพวิทยากรของ
แหล่งเรียนรู้องค์กร
เกษตรกรด้านเคหกิจ
เกษตร
- คัดเลือกแหล่งเรียนรู้
- คัดเลือกวิทยากร
- วิเคราะห์องค์ความรู้
- จัดทําหลักสูตร/สื่อการ
ถ่ายทอดความรู้
- ดําเนินการอบรมวิทยากร
เกษตรกร
- สรุป/รายงาน
2.อบรมเกษตรกรในแหล่ง
เรียนรู้ต้นแบบ
- คัดเลือกเกษตรกร
- วิเคราะห์องค์ความรู้
- คัดเลือกหลักสูตร/สื่อการ
ถ่ายทอด
- ดําเนินการอบรม
เกษตรกร
-สรุป/รายงาน

แผนปฏิบัติงาน
ปี 2557

ปี 2556
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
7.1 ผลผลิต (output)
สมาชิกองค์กรเกษตรกร และเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร จํานวน 25 ราย ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรกรเกษตรกร และการพัฒนาทักษะความรู้ ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
และเคหกิจเกษตร เพื่อให้เกิดกิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวเกษตรกร
7.2 ผลลัพธ์ (outcome)
1) สมาชิกองค์กรเกษตรกร จํานวน 25 ราย ได้รับการเพิ่มศักยภาพในการเป็นวิทยากรเกษตรกรประจํา
แหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้สื่อทางไกลได้ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้และให้
คําปรึกษาในด้านการเกษตรและด้านเคหกิจเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สมาชิกองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรในแหล่งเรียนรูด้ ้านเคหกิจเกษตร จํานวน 25 ราย ได้รับการ
อบรมความรู้ด้านเคหกิจเกษตร และสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา ในการประกอบอาชีพการเกษตรเกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตรต้นแบบได้
7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน
1) มีวิทยากรเกษตรกรประจําแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร จํานวน 5 ราย สามารถถ่ายทอดความรู้
และให้ค้าปรึกษาในด้านการเกษตรและด้านเคหกิจเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สมาชิกองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรในแหล่งเรียนรูด้ ้านเคหกิจเกษตร
จํานวน 20 ราย ได้รับการอบรมความรู้ด้านการเกษตรและด้านเคหกิจเกษตร และสามารถนําความรู้
ที่ได้รับไปพัฒนาอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเกษตรกร
8. ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ผู้ประสานงานโครงการ
นางวันทนัย แก้วพูลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
โทร. 0-3631-9026 โทรสาร. 0-3621-1443 มือถือ.08-1947-5205
E-mail saraburi@doae.go.th

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
1. ความสอดคล้อง
1.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18
มกราคม 2548 ในมาตรา 24 กําหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตรทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ให้สํานักงานเกษตรจังหวัดทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัด และหมวดที่ 4 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มาตรา 26, 27, 28 รวมทั้งเป็นไปตามมติ
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ให้ความเห็นชอบให้ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน และให้มีการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ โดยให้
ดําเนินการตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา
1.2 สอดคล้องโดยตรงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้
- นโยบายเร่งด่วน ข้อ 1.13.2 บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ
ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ
- นโยบายเศรษฐกิจ ข้อ 3.1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนทีส่ ามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- นโยบายสร้างรายได้ ข้อ 3.2.4 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาด
ของธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
การผลิตสินค้าและบริการ
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ไปแล้วกว่า 72,000 แห่ง ตามมาตรา 25 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 วิสาหกิจชุมชนเหล่านี้
สามารถขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากคณะกรรมการได้ จากข้อมูลการจดทะเบียน พบว่า วิสาหกิจชุมชน
ส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจชุมชนขั้นพื้นฐาน ซึ่งจําเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งพา
ตนเองได้ โดยการส่งเสริมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการศึกษา
ตนเอง ศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก และสามารถกําหนดแนวทางพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจ
ชุมชนโดยหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กลไกทางานของกรรมการ อนุกรรมการที่ตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มาตรา 24 ที่กําหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตรทา
หน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ให้สาํ นักงานเกษตรจังหวัดทําหน้าที่เป็น
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการประกวดวิสาหกิจ
ชุมชนดีเด่นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในลักษณะบูรณาการในพื้นที่มาก
ยิ่งขึ้น และยังเป็นการค้นหาวิสาหกิจชุมชนที่สามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในสาขาต่างๆ ด้วย
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ตั้งขึ้นภายใต้ พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 ให้สามารถเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถ
กําหนดแนวทาง และจัดทาแผนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนได้
3.3 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในลักษณะบูรณาการในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
และค้นหาวิสาหกิจชุมชนที่สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาและเป็นแหล่งเรียนรู้
4. เป้าหมาย
4.1 กลุ่มเป้าหมาย
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จานวน 1,764 แห่ง สมาชิก 17,640 ราย
4.2 กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย
วิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็นเป้าหมายโครงการได้รับผลประโยชน์จากการดําเนินกิจกรรม เช่น
ด้านการตลาด กิจกรรมของเครือข่าย เป็นต้น
5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
5.1 สนับสนุนกลไกการดําเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
1) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด ใน
ฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด จานวน 77 จังหวัดๆ ละ 2 ครั้ง โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการ 20 คน และผูจ้ ัดประชุม 5 คน รวม 25 คน
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพิจารณากําหนดแนวทาง วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด
(2) เพื่อให้เกิดการประสานและบูรณาการงานส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนร่วมกับหน่วยงาน
ภาคี และองค์กรที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดอย่างเป็นเอกภาพ
(3) เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัด
แนวทางการดําเนินงาน
(1) ประสานงานประธานกรรมการ กรรมการ และหน่วยงานภาคี เพื่อนําประเด็นต่างๆ เข้าสู่การ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
(2) จัดทําวาระการประชุมและนัดหมายประธาน
(3) ขออนุมัติจัดประชุมและเตรียมหลักฐานการเบิกจ่าย
(4) จัดทําหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุม
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(5) จัดทําเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งประเด็นสําคัญทีค่ วรนําเสนอในที่ประชุม ประกอบด้วย
- ข้อมูลการจดทะเบียน ผลการประเมินศักยภาพวิสากิจชุมชน
- แผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะความต้องการขอรับการส่งเสริมสนับสนุน
จากหน่วยงานต่างๆ
- ผล/แผนการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคีต่างๆ
- การพิจารณาบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
ตามภารกิจของหน่วยงานที่เป็นกรรมการ หรือหน่วยงานภาคี
- ข้อเสนอแนะหรือประเด็นจากประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด และคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอําเภอ
- เรื่องเกี่ยวกับนโยบาย แผนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน
ที่ประสงค์จะเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือเรื่องที่เสนอโดยคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ หรือ
คณะทํางาน (ถ้ามี)
- ข้อเสนอแนะ และ/หรือปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
(6) ดําเนินการประชุม
(7) จัดทํารายงานการประชุมส่งกรมส่งเสริมการเกษตรและสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ภายใน 7 วันทําการหลังจากประชุม
ข้อปฏิบัติในการจัดประชุม
- เกษตรจังหวัดต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ
- กรณีประธานหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน
ไม่สามารถเข้าประชุมได้และไม่ได้มีการมอบหมาย ให้ดําเนินการคัดเลือกประธานจากที่ประชุม ตามมาตรา 18
พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยยกเว้นเกษตรจังหวัด เนื่องจากเป็นเลขานุการที่ประชุมอยู่แล้ว
- การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ควรกําหนดช่วงเวลาให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาที่หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด สามารถจัดทํางบประมาณสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้ เช่น ส่วนราชการ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
- ควรมีการเชิญนายก อบจ. หรือหน่วยงานอื่นเข้าร่วมการประชุม ตามความเหมาะสม
- การแจ้งเชิญประชุม รายงานการประชุม หรือแจ้งมติที่เกิดจากการประชุม
ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ องค์กร หรือบุคคลต่างๆ ให้ออกหนังสือโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัด
2) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ 15
คน และผู้จัดประชุม 5 คน รวม 20 คน
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วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพิจารณากําหนดแนวทาง วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เสนอต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
(2) เพื่อการประสานและบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิด
การส่งเสริมและสนับสนุนแก่วิสาหกิจชุมชนตามแผนการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน
แนวทางการดําเนินงาน
(1) ประเด็นที่ควรมีการนําเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย
- ประเด็นที่มีการมอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
- กลั่นกรองแผนการขอรับการสนับสนุนของวิสาหกิจชุมชนในอําเภอ
- พิจารณาบูรณาการเพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต, เทศบาล ในอําเภอ
- ปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ต่อคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัด
(3) ควรให้มีหน่วยงานภาคีต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรม งบประมาณ การตลาด และประชาสัมพันธ์ เช่น อบจ., อบต., สปก. สหกรณ์ฯ ตรวจบัญชีสหกรณ์ ปศุ
สัตว์ ประมง หอการค้าจังหวัด เป็นต้น
(4) สําหรับข้อปฏิบัติในการจัดการประชุมให้ดําเนินการสอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
(5) จัดทํารายงานการประชุมส่งสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ภายใน 7 วันทําการหลังจาก
ประชุม
5.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน
1) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ดําเนินการโดยสํานักงาน
เกษตรอําเภอ เป้าหมายในการดําเนินงาน จํานวนวิสาหกิจชุมชน อําเภอละ 2 แห่งๆ ละ 10 ราย
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน กับแหล่งเรียนรู้
วิสาหกิจชุมชน
แนวทางการดําเนินงาน
(1) จังหวัดจัดสรรจํานวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายให้อําเภอ ทั้งนี้ ขอให้พิจาณาให้ความสําคัญกับ
วิสาหกิจชุมชนที่เป็นเป้าหมายในการทํางานร่วมกันของหน่วยงานภาคี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ภาคเอกชน เป็นอันดับแรก
(2) วิสาหกิจชุมชนที่เป็นเป้าหมายควรได้รับการประเมินศักยภาพ และจัดทําแผนพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชนมาแล้ว ทั้งนี้ ขอเป็นไปตามความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
(3) สํานักงานเกษตรจังหวัดแจ้งรายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่คดั เลือกเป็นเป้าหมายในการดําเนินงาน
ให้สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามแบบฟอร์มที่และช่วงเวลากําหนด
ทาง E-mail: sceb10@doae.go.th
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(4) นําสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนที่คัดเลือก วิสาหกิจชุมชนละ 10 ราย ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน หรือแหล่งเรียนรูอ้ ื่นๆ
(5) ภายหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควรจัดให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสรุปบทเรียนที่ได้รับ และให้มี
การทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนากิจการ
(6) รายงานผลการดําเนินงาน พร้อมส่งแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย ในรูปแบบแผ่น
CD ต่อสํานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อทําการรวบรวมส่ง กรมส่งเสริมการเกษตร ต่อไป
5.3 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นแห่งชาติ
1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อค้นหาวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
(2) เพื่อเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชน
(3) เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการดําเนินงานดีเด่น
แนวทางการดําเนินงาน
การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นมีคณะกรรมการคัดเลือก 3 ระดับ ได้แก่
ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ โดยคณะกรรมการทั้ง 3 ระดับ จะต้องประกอบด้วย
หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยมีแนวทางการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ดังนี้
(1) คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอําเภอคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นส่งเข้า
ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
(2) สํานักงานเกษตรจังหวัดดําเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด โดยให้
คณะกรรมการระดับจังหวัด เป็นผู้คัดเลือก และส่งวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดเข้าประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นระดับเขต
(3) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตดําเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต
โดยให้คณะกรรมการระดับเขต เป็นผู้คัดเลือก และส่งวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตเข้าประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นระดับประเทศ
(4) กรมส่งเสริมการเกษตรดําเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ โดยให้
คณะกรรมการระดับประเทศเป็นผู้คัดเลือก
(5) จัดทําเอกสาร และหรือสือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
5.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
1) ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลพื้นฐานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนของนายทะเบียน จํานวน
13 อําเภอๆละ 2,000 บาท
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานการจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
แนวทางการดําเนินงาน
สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเป็นต้องใช้ในการเก็บข้อมูล และออก
เอกสารสําคัญในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
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6. แผนการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน

ปี 2556

ปี 2557

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1. สนับสนุนกลไกการ
ดําเนินงานส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัด
1.2 ประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนที่แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัด
2.ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้สมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชน
2.1 ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจ
ชุมชนดีเด่น
3. การประกวดวิสาหกิจ
ชุมชนดีเด่นแห่งชาติ
3.1 การประกวดวิสาหกิจ
ชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
4. ส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
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7. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด
7.1 ผลผลิต
1) สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านกระบวนการเรียนรู้
กับแหล่งเรียนรู้ อย่างน้อย 260 ราย
2) สนับสนุนกลไกการดําเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึง่ ประกอบไปด้วยการประชุม
คณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ รวม 3 ครั้ง
7.2 ผลลัพธ์
วิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
และมีความพร้อมในการแข่งขันทางการค้า รวมไปถึงการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการขนาดย่อมและ
ขนาดกลางต่อไป
7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านกระบวนการเรียนรู้
กับแหล่งเรียนรู้ อย่างน้อย 260 ราย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีการกําหนดแผนงาน มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนร่วมกัน และเกิดการบูรณาการทํางาน
ร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และวิสาหกิจชุมชนชุมชน
8.2 เกิดการบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกลไกของ
กรรมการ/อนุกรรมการ
8.3 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนา และ
ริเริ่มดําเนินการพัฒนาด้วยตนเอง
8.4 วิสาหกิจชุมชน ได้รับการส่งเสริมตามแผน และศักยภาพ สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ ของแต่
ละหน่วยงานภาคี
9. ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวศิริทรัพย์ จบเจนภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร. 0-3631-9026 โทรสาร. 0-3621-1443 มือถือ.08-9147-6759
E-mail saraburi@doae.go.th

โครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

โครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสาหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
1. ความสอดคล้อง
1.1 สอดคล้องกับเป้าหมาย
สร้างรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากฐานใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดรายจ่าย
1.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
(Growth & Competitiveness)
แผนงาน : ด้านการเกษตร แนวทาง: การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําแผนงาน/
โครงการ: ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
1.3 หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ
ปัจจุบัน การผลิตสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมีอัตราการแข่งขันสูง โดยเฉพาะสินค้าด้านอาหาร
สิ่งสําคัญนอกเหนือจากคุณภาพด้านหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice:
GMP) ที่ยังคงมีความสําคัญในกระบวนการผลิตเป็นอันดับแรก ที่จะส่งผลถึงคุณภาพและความปลอดภัยผ่านทาง
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น อ.ย. มอก. มผช. เป็นต้น ดังนั้น นอกเหนือจากการ
สนับสนุนสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปสินค้าเกษตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ให้การพัฒนาสินค้า
ไปสู่คุณภาพการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ในปี 2558 ที่ประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้น และจะมี
ผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี
โดยในปี 2557 กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดทําโครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC ) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา โดยสนับสนุนให้กลุม่ ผู้ผลิตมีความรู้
ความเข้าใจในระบบการผลิตที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี สนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลิตส่งเสริม
สินค้ามีความปลอดภัยได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ตลอดจนพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์สินค้าและสามารถแข่งขันได้ในตลาด ส่งผลต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้สินค้าเกษตรแปรรูปได้รับการพัฒนากระบวนการผลิต รูปแบบ คุณภาพ และบรรจุภัณฑ์
ให้มีเอกลักษณ์ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและสามารถแข่นขันได้ในตลาด
3.2 เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าเกษตรแปรรูปที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
ที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน
4. เป้าหมาย
สมาชิกสถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป จํานวน 90 คน
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5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
5.1 สํานักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากสถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปด้านอาหารและด้านที่ไม่ใช่อาหาร
5.2 อบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการสินค้าเกษตรแปรรูปเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่สมาชิก
กลุ่มเป้าหมาย
5.3 สนับสนุนการออกแบบและผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์ จากต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่
ออกแบบโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยคัดเลือกจากกลุ่มที่ผา่ นการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ปี 2556-2557
5.4 สนับสนุนการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพื่อขอหรือต่ออายุเครื่องหมายฮาลาล สําหรับผลิตภัณฑ์
ด้านอาหาร
6. แผนปฏิบัตงิ าน
กิจกรรม

แผนปฏิบัติงาน
ปี 2557

ปี 2556
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2.อบรมถ่ายทอดความรู้
3.สนับสนุนการออกแบบ
และผลิตบรรจุภัณฑ์
4.สนับสนุนการตรวจ
ประเมินและขอ
เครื่องหมายฮาลาล
5.สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน
7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
7.1 ผลผลิต
1) จํานวนเกษตรกรได้รับความรู้จากการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 90 ราย
2) จํานวนผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ผลิตภัณฑ์
3) จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจประเมินและขอหรือต่ออายุเครื่องหมายฮาลาล
ไม่น้อยกว่า 1 ผลิตภัณฑ์
7.2 ผลลัพธ์
สินค้าเกษตรแปรรูปที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน มีศกั ยภาพในการแข่งขัน
ในตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการจําหน่าย
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7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน
1) เกษตรกร ร้อยละ 70 นําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้กับสถานการณ์ของกลุ่ม
2) ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 80 ที่นําบรรจุภัณฑ์ใหม่ไปใช้งานเชิงพาณิชย์ และช่วยส่งเสริมการขาย
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ผู้ประสานงานโครงการ
นางวันทนัย แก้วพูลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
โทร. 0-3631-9026 โทรสาร. 0-3621-1443 มือถือ.08-1947-5205
E-mail saraburi@doae.go.th

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
1. ความสอดคล้อง
นโยบายเร่งด่วน/นโยบายสําคัญอื่นๆ ของรัฐบาล
ข้อที่ 8 การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ข้อ ข.นโยบายสําคัญอื่น ๆ
ข้อที่ 7 โครงการหลวง
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
แนวทาง : รณรงค์ และสร้างจิตสานึกของประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงเล็งเห็นว่าสถาบันครอบครัวอบอุ่นจะเป็นรากฐานในการพัฒนา
และก่อเกิดสังคมสงบที่ร่มเย็นน่าอยู่ในอนาคต จึงทรงขยายงานจากโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลกู เป็น
“โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริม
การเกษตรได้ดําเนินงานตอบสนองพระปณิธานที่แน่วแน่ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ฯ ในการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมทางด้านการเกษตรในสถาบันครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ให้มีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการทํากิจกรรมเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ พัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร พัฒนาศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรม
แม่บ้านงานครัว และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนงบประมาณ ในการ
ทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดมา ในปี 2557 ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับจุดดาเนินการโครงการ
สายใยรักแห่งครอบครัวฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการให้ความรู้และการพัฒนาอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ ตลอดจนการส่งเสริมทางด้านการตลาดเพื่อให้ครอบครัวเกษตรกรมีรายได้ นําพาชุมชนก้าวสู่ความ
เข้มแข็งและยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทําเกษตรสมบูรณ์
เพิ่มพูนสุขภาพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ มีการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ มีการผลิตอาหารที่มีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการไว้บริโภคเพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว
4. ส่งเสริมการตลาดแก่สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผลงานและกิจกรรมของสมาชิกโครงการฯ
5. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและสังคมที่รม่ เย็นเป็นสุข
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4. เป้าหมาย
1. พื้นที่ดาเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จานวน 1 จุด ของจังหวัดสระบุรี
1.1 จังหวัดที่รับเสด็จแล้ว ให้เลือกพื้นที่เสด็จทรงงานเป็นจุดพื้นที่ดาเนินงานโครงการฯ
1.2 จังหวัดที่ยังไม่รับเสด็จ ให้จังหวัดคัดเลือกจุดพื้นที่ดาเนินงานโครงการฯ ตามความเหมาะสม
2. สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพ่อบ้าน และกลุม่ ยุวเกษตรกร
จํานวน 50 ราย
5. ระยะเวลาดําเนินงาน ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557
6. วิธีการดําเนินงาน
1. คัดเลือกพื้นที่ดําเนินงานโครงการสายใยรักฯ โดยคณะกรรมการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
ระดับจังหวัด ดําเนินการคัดเลือกจุดพื้นที่ดําเนินงานโครงการฯ ปี 2557 จานวน 1 จุด มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก
พื้นที่ดําเนินการ ดังนี้
1.1 จังหวัดที่รับเสด็จแล้ว ให้ใช้จุดพื้นที่ดําเนินการรับเสด็จเป็นจุดดําเนินการโครงการฯ
1.2 จังหวัดที่ยังไม่รับเสด็จ ให้จังหวัดเป็นผู้คัดเลือกจุดดําเนินการโครงการฯ ตามความเหมาะสม
โดยผ่านการจัดทําเวทีประชาคมจากชุมชน ควรเป็นจุดที่ชุมชนมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ และมีการ
บูรณาการงานและงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นจุดพื้นที่
ดําเนินการเดิม หรือเลือกจุดพื้นที่ดําเนินการใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ระดับจังหวัด
2. คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ตามความสมัครใจ ตามจํานวนเป้าหมายกิจกรรม
3. สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ระดับจังหวัด
เพื่อชี้แจงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สําหรับการคัดเลือกพื้นที่ดําเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
การกําหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และแผนการดําเนินงานโครงการฯ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
การทํางานสาหรับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนเกษตรกรให้ได้มาตรฐานครบ
ตามเกณฑ์ จปฐ. และ กชช.2 ค.
4. จัดทําแผนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ 3 ปี (2557-2559) ที่มุ่งเน้นเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย
จากทุกภาคส่วนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ โดยมีสมาชิกโครงการพร้อมครอบครัว และ
หมู่บ้านเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
5. กําหนดแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรม ตามความต้องการของสมาชิกโครงการฯ ปี 2557
ทั้งด้านการให้ความรู้วิชาการและปัจจัยการผลิต โดยครอบคลุมกิจกรรมด้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ
กิจกรรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ การประกอบอาชีพให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตลอดจนการส่งเสริม
ด้านสุขภาพและสุขอนามัย โดยแบ่งกลุ่มจําแนกกิจกรรมในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือในแต่ละกลุม่
ตามความเหมาะสม ดังนี้
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- กลุม่ ที่ 1 มีความพร้อม (สีเขียว): ให้ความรู้ คําแนะนําทางวิชาการ และฝึกอบรมเป็นครั้งคราว
- กลุ่มที่ 2 ต้องทํางานเลี้ยงชีพ (สีเหลือง): ให้ความรู้ คําแนะนําทางวิชาการ ฝึกอบรมเป็นครั้งคราว
รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพ ดูแลติดตามเพื่อแก้ไขปัญหา และสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วน
- กลุ่มที่ 3 ต้องให้การช่วยเหลือ (สีแดง): ให้ความรู้ คําแนะนาทางวิชาการ การส่งเสริมอาชีพและ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จําเป็นเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพอนามัย
ให้สามารถทางานได้ด้วยตนเอง
6. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของสมาชิก ดังนี้
6.1 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มพ่อบ้านโครงการสายใยฯ กลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักฯ กลุ่มยุว
เกษตรกรโครงการสายใยรักฯ กลุ่มแม่บ้านงานครัวประจําโครงการสายใยรักฯ และกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือ
เกื้อกูลและทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
6.2 จัดทําฐานข้อมูลสมาชิกโดยรวบรวมข้อมูลสมาชิกตามแบบ สร.01
6.3 อบรมเกษตรกรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพดําเนินงานโครงการแนะนาความรู้ด้านเกษตรสมบูรณ์
เพิ่มพูนสุขภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการทําเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการผลิตอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสําหรับบริโภคในครัวเรือนและชุมชน
6.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ จุดพื้นที่ละ 50 ราย เพื่อดําเนินการจัดทํา
แปลงเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดทําในรูปแบบของแปลงผัก อุโมงค์-ผัก
รั้วผัก ที่ผสมผสานกันระหว่างผักสวนครัว พืชสมุนไพร ผักพื้นบ้าน ไม้ผล ไม้ยืนต้น ในระดับครัวเรือนและระดับ
ชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการไว้บริโภคในครอบครัวและชุมชน
6.5 จัดตั้งศาลาเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้
ของสมาชิก
6.6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเวทีถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกโครงการฯ ในเรื่องอาหารและ
โภชนาการ สุขอนามัย การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมการทางานให้เหมาะสมปลอดภัย
การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานด้วยท่าทางการทํางานที่ถูกต้อง การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์และหญิง
ให้นมบุตร เป็นต้น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้สถานที่บริเวณศาลาเรียนรู้สายใยรักแห่งครอบครัวฯ
6.7 ส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
6.8 ส่งเสริมให้สมาชิกรวมกลุม่ กันทํากิจกรรมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ โดยใช้วัสดุ และทรัพยากร
ในท้องถิ่น
6.9 ส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มแม่บ้านงานครัวทํากิจกรรม
- ทําครัวในโรงเรียน เพื่อทําอาหารกลางวันสําหรับเลี้ยงเด็กนักเรียน โดยให้สมาชิกกลุม่ แม่บ้านงานครัว
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
- ทําครัวเลี้ยงประชาชนเนื่องในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นการกุศล
- ทําครัวเป็นกิจกรรมเพิ่มรายได้ของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านงานครัวฯ
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7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานโครงการฯ ผ่านสื่อต่างๆ
8. ส่งเสริมด้านการตลาดและจัดหาช่องทางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกโครงการฯ
9. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ
10. จัดทํารายงานผลการดาเนินงานโครงการฯ
7. ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ผู้ประสานงานโครงการ
นางวันทนัย แก้วพูลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
โทร. 0-3631-9026 โทรสาร. 0-3621-1443 มือถือ.08-1947-5205
E-mail saraburi@doae.go.th
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จํานวน 50 ราย ได้รับความรู้เรื่องการทําเกษตรสมบูรณ์
เพิ่มพูนสุขภาพ
2. หมู่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จํานวน 1 หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาอาชีพเสริม
เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว
3. สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ มีช่องทางการจําหน่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเพิ่มขึ้น
9. ผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
1. สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ได้บริโภคอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ
และสามารถลดรายจ่ายในครอบครัว
2. มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
10. ผลผลิต (output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
1. จํานวนสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ที่เข้ารับการอบรมการทําเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูน
สุขภาพ ไม่น้อยกว่า 50 ราย
2. จํานวนหมู่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ที่ได้รับการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ไม่น้อยกว่า 1 หมู่บ้าน
11.ผลลัพธ์ (outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
1. สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 นําความรู้เรื่องการทําเกษตร
สมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพไปปฏิบัติ
2. สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ที่ได้รับการพัฒนาอาชีพเสริม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
นําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอาชีพและจําหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว
3. สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
1. ความสอดคล้อง
นโยบายของรัฐบาล
ส่งเสริมการทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อให้ครัวเรือน
เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร ส่งเสริมการขยายกระบวนการเรียนรูร้ ะบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วน
เกษตร โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโคกระบือ ตามแนวพระราชดําริ โดยเกษตรกรและชุมชน
เป็นผู้กําหนดทิศทางและแนวทางด้วยตนเอง
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาช่องทางการให้บริการทางการเกษตรโดยพัฒนาจุดให้บริการ แบบเบ็ดเสร็จ
และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่เกษตรกรทั้งด้านความรู้ แหล่งทุน
และบริการพื้นฐานด้านการเกษตรอื่น
2. หลักการเหตุผลและแนวคิดของโครงการ
การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นวิธีการดําเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทําให้การบริการ
ทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุ ผลสําเร็จตามภารกิจ
ที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทําให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปญ
ั หา ให้ได้รับบริการทางการเกษตร
อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ํา และการให้วัคซีน
ป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรูก้ ารเกษตรเสริมเพิม่ เติมควบคู่กนั ไปด้วย ซึ่งเป็นการดําเนินการ
ในลักษณะบูรณาการการทํางานระหว่าง นักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์
ประมง ดิน และน้ํา ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่างๆ มาให้บริการในคลินิกเกษตร
โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึงในระดับตําบล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน
ในวโรกาสทีส่ มเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา
ในปีพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชานุญาตจัดทําโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
กราบบังคมทูลถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการดังกล่าว ไว้ในพระราชานุเคราะห์
และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ ไว้ในเครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์โครงการ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ตําบลบ้านหลวง อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้ดําเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการ
ทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน
2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน
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4. เป้าหมาย
- ระยะเวลาดําเนินงาน
- สถานที่ดําเนินการ
- ปริมาณงาน

1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
4 อําเภอๆ ละ 1 ครั้ง
600 ราย ดังนี้

เป้าหมายเกษตรกร (ราย)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
150
150
150
150
600
* โดยเน้นพื้นทีท่ ี่มีปัญหาทางการเกษตรหลากหลาย และรุนแรง หรือพื้นทีท่ ี่เป็นความต้องการของเกษตรกร
5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน
5.1 กิจกรรม
1. การจัดคลินกิ เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคระห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (9 ธันวาคม) โดยจัดระหว่าง
วันที่ 9 - 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 1 อําเภอ
2. การจัดคลินกิ การเกษตรเคลือ่ นทีใ่ นพระราชานุเคราะห์ฯ ตามที่จังหวัดเห็นสมควร โดยกําหนด
จัดระหว่างเดือน 1 มกราคม - 30 มีนาคม 2557 จํานวน 1 อําเภอๆ ละ 1 ครั้ง
3. การจัดคลินกิ เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา
( 29 เมษายน) โดยจัดระหว่างวันที่ 29 เมษายน-31 พฤษภาคม 2557 จํานวน 1 อําเภอๆ ละ 1 ครั้ง
4. การจัดคลินิกเกษตรเคลือ่ นที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 กรกฎาคม) โดยจัดระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง
31 สิงหาคม 2557 จํานวน 1 อําเภอๆ ละ 1 ครั้ง
5.2 วิธีการดําเนินงาน
กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ได้จัดแบ่งช่วงเวลา
การดําเนินการ ออกเป็น 4 ระยะ คือ การเตรียมการก่อนเปิดคลินิก การดําเนินงานระหว่าง
เปิดคลินิกการติดตามให้บริการต่อเนื่อง และการรายงานผลการดําเนินงาน
1. การเตรียมการก่อนเปิดคลินิก
1.1 การประชุมคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับ
จังหวัด ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อพิจารณาการจัดตั้งหน่วย
ปฏิบัติงานคลินิกเกษตรเคลือ่ นที่ของเป้าหมายการปฏิบัติงานโครงการจัดทําปฏิทินการเตรียมการ และ
มอบหมายผู้รบั ผิดชอบ
1.2 การกําหนดพื้นที่ตําบลปฏิบัติงาน
1.2.1 การกําหนดพื้นที่ตําบลปฏิบัติงาน (ตําบลเป้าหมาย)
1.2.2 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่
1.2.3 การคัดเลือกจุดที่ตั้งคลินิก โดยใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลหรือสถานที่อื่นทีม่ ีความพร้อมเป็นจุดตั้งคลินิก
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1.3 การวางแผนการปฏิบัติงาน
1.3.1 การวิเคราะห์จัดกลุ่มปัญหา โดยจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อวิเคราะห์
จัดกลุ่มปัญหา เพื่อรองรับการให้บริการอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับประเด็นปัญหา
1.3.2 การจัดเตรียมผู้ปฏิบัติงาน
1.3.3 กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
1.4 การประสานในระดับพื้นที่ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กรณี
1.4.1 กรณีจัดตามแผนปกติ
1.4.2 กรณีจัดคลินิกตามขบวนเสด็จฯ
1.4.3 กรณีจัดภายใต้โครงการฟื้นฟูเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติฯ
1.5 การเตรียมสถานที่
การจัดสถานทีส่ ําหรับพิธีเปิดงาน จัดตั้งจุดรับบัตรคิวและลงทะเบียนของเกษตรกรและ
ประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้า สถานที่จัดคลินิก การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจําคลินิก ป้ายตามประเภท
ของการให้บริการ
1.6 การเตรียมเกษตรกร
จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน กําหนดการและขั้นตอน
การให้บริการ การเตรียมตัวในการเข้ามารับบริการ เช่น การเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน การเก็บตัวอย่าง
(พืช ดิน สัตว์ และน้ํา) ที่มีปญ
ั หามารับบริการอย่างถูกต้อง
1.7 การประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน
2. การดําเนินงานระหว่างเปิดคลินิก
การเปิดให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
มีลักษณะการเปิดให้บริการเป็น 3 กรณี คือ
2.1 กรณีปฏิบัติตามแผนปกติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ กําหนดแผนการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนทีใ่ นพระราชานุเคราะห์ฯ อย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง
(ไตรมาสละ 1 ครั้ง)ดังนี้
ครั้งที่ 1 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลือ่ นที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในวันที่ 9 ธันวาคม โดยกําหนดช่วงเวลาการจัดงาน
ระหว่างวันที่ 9 - 31 ธันวาคม 2556
ครั้งที่ 2 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลือ่ นที่ฯ ตามที่จงั หวัดเห็นสมควรโดยกําหนดจัด
ระหว่างเดือน 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2557
ครั้งที่ 3 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลือ่ นที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในวันที่ 29 เมษายน โดยกําหนดช่วงเวลาการจัดงานระหว่าง
วันที่ 29 เมษายน- 31 พฤษภาคม 2557
ครั้งที่ 4 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม โดยกําหนดช่วงเวลาการจัดงาน
ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2557
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2.2 กรณีตามขบวนเสด็จ
2.3 กรณีจัดภายใต้โครงการฟื้นฟูเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติฯ
ซึ่งการจัดคลินกิ ประกอบไปด้วยคลินิกต่างๆ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกสัตว์ คลินกิ ประมง คลินิกชลประทาน
คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกอื่นๆ เช่น คลินิกบริหารศัตรูพืช คลินิกพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง คลินิก
จักรกลการเกษตร คลินิกหม่อนไหม และกิจกรรมเสริม ได้แก่ นิทรรศการเกษตรสมบูรณ์เพิม่ พูนสุขภาพแม่ลูก
นิทรรศการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
การดําเนินการเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
- พิธีเปิดงาน , การให้บริการ , การประเมินผลการให้บริการ
(โดยรายละเอียดรูปแบบ วิธีดําเนินงาน ได้ระบุไว้ในคู่มือโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)
3. การติดตามให้บริการต่อเนื่อง
3.1 การสรุปสภาพปัญหา
3.2 การจัดทําแผนการให้บริการต่อเนื่อง
3.3 การจัดทําแฟ้มทะเบียนประวัติ
3.4 การปฏิบัติงานตามแผน
3.5 การประเมินผลการให้บริการต่อเนื่อง
4. การรายงานผลการดําเนินงาน ประกอบด้วย
4.1 การรายงานผลการให้บริการ (บันทึกข้อมูลการให้บริการลงในแบบ 01. 02)
4.2 การรายงานผลการให้บริการต่อเนื่อง (บันทึกข้อมูลการให้บริการลงในแบบ 05)
สําหรับรายละเอียดวิธีการบันทึกข้อมูลแบบคลินิกต่างๆ ลงในโปรแกรม กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทําคู่มือการใช้
งานโปรแกรมและสื่อการสอน เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานแต่ละระดับ ให้แต่ละหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
6. แผนปฏิบัตงิ าน

1. จัดทําแผน/ประชุมชี้แจงเกษตรกรและประชาสัมพันธ์
วิธีการเก็บตัวอย่าง พืช ดิน สัตว์ และน้ํา (จังหวัดละ 4 ครั้ง)
2. จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯเนือ่ งในวันคล้าย
วันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (9 ธันวาคม) โดยจัด
ระหว่างวันที่ 9-31 ธันวาคม 2556
3. จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลือ่ นที่ฯ ตามที่จังหวัดเห็นสมควร
โดยกําหนดจัดระหว่างเดือน 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2557
4. จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯเนือ่ งในวันคล้าย
วันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระโอรสในพระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา (29 เมษายน) โดยจัด
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-31 พฤษภาคม 2557
5. จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯเนือ่ งในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (28
กรกฎาคม) โดยจัดระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม -31 สิงหาคม 2557

มิย.57
กค.57
สค.57
กย.57

ปี 2556

ตค.56
พย.56
ธค.56
มค.57
กพ.57
มีค.57
เมย.57
พค.57

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดําเนินการ ปี 2557
ปี 2557
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7. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด
7.1 ผลผลิต
1. เกษตรกร 600 ราย ได้รับบริการวิชาการการแก้ไขปัญหาพร้อมกันได้ ณ จุดเดียว
2. เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ร่วมดําเนินงาน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยงาน
7.2 ผลลัพธ์
เกษตรกรที่มีปญ
ั หาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้รับบริการทางวิชาการและคําแนะนํา
ในการแก้ไขปัญหารวดเร็วทันเวลา เกิดผลตอบแทนและรายได้จากการประกอบอาชีพที่มั่นคง เกษตรกรยอมรับ
และเกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนการให้บริการคลินิกฯ และมีการประชาสัมพันธ์
ให้เกษตรกรทราบไตรมาสละครั้ง
2. จังหวัดมีการจัดคลินิก จํานวน 4 ครั้ง โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการ จํานวน 46,200 ราย
3. มีการติดตามการให้บริการต่อเนื่อง ตามจํานวนที่กําหนด
4. โครงการมีข้อมูลความก้าวหน้าและข้อมูลประเมินผลสัมฤทธิ์
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
ผู้ประสานงานโครงการ นายปรีชา พุทธิโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
โทรศัพท์ 0 3631 9026 โทรสาร 0 3621 1443 E-mail Address : saraburi@doae.go.th

โครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี

โครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดําริ
1. ความสอดคล้อง
1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
5.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
5.2.3 สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เช่น ศักยภาพ
ของดิน และปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรที่สําคัญ เช่น ระบบชลประทาน เป็นต้น
5.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
5.5.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เป็นต้น โดยเฉพาะเกษตรกร
รายย่อย เพื่อสร้างความมั่นคง ความหลากหลาย การพึ่งพาตนเองและสามารถเข้าถึงด้านอาหารทุกครัวเรือน
ในเชิงของปริมาณ คุณภาพ โภชนาการ และความปลอดภัย โดยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต
ผ่านเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ และแหล่งความรู้ในพื้นที่
1.2 ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้ความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุก
ระดับ โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้มีที่ดินทํากิน เพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร โดยสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
ทุนในระบบส่งเสริมองค์ความรู้ และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้มีรายได้เพียงพอกับการครองชีพ และป้องกันความ
เสี่ยงในกระบวนการผลิตของเกษตรกร
1.3 นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร
การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตรในพืน้ ที่ เป้าหมายการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน ให้มคี ุณภาพชีวิตที่ดี เข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้
2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดของโครงการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่
ที่ยากจนของเกษตรกร ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ํา ที่ดินทํากินขาดความรูใ้ นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
จึงทรงมีพระราชดําริให้ดําเนินการพัฒนาด้านต่างๆ แก่ราษฎรที่ประสบปัญหา โดยเน้นให้ผล การดําเนินงาน
ตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่พอกิน” และขณะเดียวกัน
ก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สําหรับ “ความกินดีอยู่ดี” ต่อไปในอนาคตด้วย ดังนั้น จึงมีลักษณะของการมองผลสําเร็จ
ที่เป็นการคุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน นอกจากนี้ยังทรงมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้อยู่ในสภาพทีม่ ีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างสูงสุด เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว
โครงการสืบเนือ่ งมาจากพระราชดําริ เป็นโครงการทีม่ ุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มฐี านะความเป็นอยูท่ ี่ดีขึ้น
ซึ่งพื้นที่ดําเนินการโครงการส่วนใหญ่จะอยูห่ ่างไกลจากชุมชนอยู่ในเขตทุรกันดาร การเข้าไปพัฒนาการเกษตร
ของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลําบาก โดยมีหลักการสําคัญ คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นขั้นตอน
ตามลําดับความจําเป็น ประหยัด การพึ่งตนเองส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม รวมทั้ง
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิต
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง
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3. วัตถุประสงค์โครงการ
3.1 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรอย่างมั่นคงเพียงพอ
ต่อการดํารงชีวิต
3.2 ชุมชนมีแหล่งผลิตอาหารทีเพียงพอกับความต้องการของสมาชิกในชุมชน
3.3 เพื่อให้เกษตรกรเกิดความรักถิ่นที่อยู่อาศัย รู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. เป้าหมาย
4.1 กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรทั่วไปหรือเกษตรกรผู้นําที่มีความพร้อมและมีความตั้งใจในการทําการเกษตร
แบบผสมผสาน จํานวน 60 ราย
4.2 กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
1) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
2) เจ้าหน้าทีใ่ นโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ผู้นําชุมชนและสมาชิกชุมชนในพื้นที่โครงการ
5. กิจกรรมและวิธีดําเนินงาน
กิจกรรม
5.1 ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
5.2 แปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสําหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ ได้แก่
- การปลูกพืชไร่ ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ไม้ดอก พืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
วิธีการดําเนินงาน
1. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร
1.1 จัดเวทีชุมชนสํารวจความต้องและจัดทําแผนการเรียนรู้ โดยคํานึงถึงสภาพปัญหาด้านการเกษตร
และศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของชุมชนเป็นสําคัญ
1.2 ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร โดยคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจ มีความพร้อม
ในการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างจริงจัง หากมีเกษตรกรที่เป็นอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ ควรพิจารณาเป็นลําดับแรก
และจัดทําเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมให้มคี วามรู้และทักษะที่เหมาะสม อาทิ
- การทําการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การผลิตพืชโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
- การปรับปรุงบํารุงดินในเขตชลประทาน
- การลดต้นทุนการผลิตข้าว
- การปลูกพืชไร่หลังนา
- การป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี
ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับการผลิตของเกษตรกรและศักยภาพของพื้นที่ เน้นการถ่ายทอดโดยวิทยากร
ในท้องถิ่น อาทิ ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรผู้นํา อาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น เป็นต้น ส่งเสริมการผลิตพืชและ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี
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3.1 การสนับสนุนสารชีวภัณฑ์
3.2 การถ่ายทอดความรู้และให้บริการด้านการป้องกันกําจัดศัตรูพืช ดําเนินการโดยศูนย์บริหารศัตรูพืช
เป็นถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันกําจัดศัตรูพืชให้กับผู้ดูแลพื้นทีแ่ ละเกษตรกรที่สนใจ รวมถึงการให้บริการ
ด้านการป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องตรงกับสภาพปัญหาในพื้นที่โครงการ
2. แปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสําหรับการเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วมและฝึกปฏิบัติ เป็นการจัดทํา
จุดเรียนรูใ้ ห้กบั เกษตรกรทั้งในพื้นที่โครงการและชุมชน โดยจุดเรียนรูท้ ี่ดําเนินการในพืน้ ที่ชมุ ชนขอให้คัดเลือก
เกษตรกรแกนนําที่พร้อมเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความพร้อมด้านพื้นที่และความรู้ด้านการเกษตร โดยเฉพาะ
มีความสามารถและทักษะในการเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรหรือผูส้ นใจรายอื่นได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้
และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ดว้ ยการปฏิบัติจริงจากเกษตรกรด้วยกันเอง ประกอบด้วย พืชไร่ ไม้ผล/ไม้ยืนต้น พืชผัก
และการเพาะเห็ด คัดเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ ตลอดจนสอดแทรกทักษะการผลิต
วัสดุทางการเกษตรไว้ใช้เอง การขยายพันธุ์พืช เป็นต้น
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิต โดยดําเนินการถ่ายทอด 1 กลุ่มๆ ละ 25 ราย
จํานวน 2 วัน (ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โครงการ) โดยวัตถุดิบที่นํามาแปรรูป/ถนอมอาหาร
ให้เน้นผลผลิตที่หาได้จากท้องถิ่นหรือผลผลิตจากโครงการหรือเกิดจากการขยายผลโครงการ
ดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์ม/ศูนย์ เป็นการจัดหาวัสดุทางการเกษตรที่จําเป็น
และการจ้างเหมาแรงงาน เพื่อใช้ในการดูแลรักษาแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์ม/ศูนย์และพัฒนาต่อยอดให้สามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการด้านการเกษตรแบบครบวงจร
ดูแลแปลงแม่พันธุ์ แปลงรวบรวมพันธุ์ และแปลงทดสอบทดลอง เป็นการจัดหาวัสดุทางการเกษตร
ที่จําเป็นและจ้างเหมาดําเนินการดูแล
การผลิตพืชในพื้นที่ทรงงาน เป็นการดําเนินการผลิตพืชโดยจัดหาวัสดุการเกษตรที่จําเป็น
เช่น เมล็ดพันธุ์พืชผัก กล้าพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น สารปรับปรุงบํารุงดิน สารชีวภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร
และการจ้างเหมาดําเนินการ
การผลิตพืชเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
6. แผนปฏิบัตงิ าน
ปี 2556

ตค.56
พย.56
ธค.56
มค.57
กพ.57
มีค.57
เมย.57
พค.57
มิย.57
กค.57
สค.57
กย.57

กิจกรรม/ขั้นตอน

แผนปฏิบัติงาน
ปี 2557

1. การฝึกอบรม/ดูงานเกษตรกร
2. แปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสําหรับการเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วม
และฝึกปฏิบัติ
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7. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด
7.1 ผลผลิต
1) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 60 ราย ได้รับการส่งเสริม
2) เกิดจุดเรียนรู้เทคโนโลยีในการปลูกพืชให้เกษตรกร/ชุมชนได้ใช้ในการศึกษาดูงาน
และนํากลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในแปลงของตนเอง
7.2 ผลลัพธ์
เกษตรกรร้อยละ 60 ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนา สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ในการทําการเกษตรของตนเอง สามารถลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรได้
7.3 ตัวชี้วัด
1) เกิดจุดเรียนรู้ต้นแบบการทําการเกษตรในชุมชน
2) เกษตรกรลดต้นทุนทางการเกษตรลงได้
8. สถานที่ดําเนินงาน
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
9. หน่วยงาน/ผู้รบั ผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ผู้ประสานโครงการ
นายสมบูรณ์ โควงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
โทร 0 3631 9026
E-mail : saraburi@doae.go.th

