พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2555

8
งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยากย่อมมีความส�ำคัญ
อยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทัง้ สิน้ อีกทัง้ งานทุกด้านทุกสาขา ย่อมสัมพันธ์เกีย่ วเนือ่ งกัน
เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้อง
ไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็นความส�ำคัญของกันและกัน แล้วร่วมงาน
ประสานสัมพันธ์กัน ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน และด้วยความเมตตา
ปรองดองกั น งานของแผ่ น ดิ น ทุ ก ส่ ว น จั ก ได้ ด� ำ เนิ น ก้ า วหน้ า ไปพร้ อ มเสมอกั น
และยังเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน
และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2555

กรมส่งเสริมการเกษตร
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ค�ำน�ำ

กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต การจัดการ
และสามารถแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ด้วย
ตนเอง การก�ำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร
การให้ความช่วยเหลือและบริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร เพื่อให้
เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพทาง
การเกษตร ในปี 2555 กรมส่งเสริมการเกษตรด�ำเนินงานภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีที่ก�ำหนดไว้ คือ การด�ำเนินงานตาม
นโยบายส�ำคัญของรัฐบาล การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งผลงานได้ปรากฏอยู่ในรายงาน
เล่มนี้แล้ว
ผลส� ำ เร็ จ ในการด� ำ เนิ น งานของกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร
ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากพี่น้องเกษตรกรทุกท่านและ
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ�ำปีเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน
ตามสมควร

กรมส่งเสริมการเกษตร
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ค่านิยม
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คณะผูบ้ ริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
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นายน�ำชัย พรหมมีชัย

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายบริหาร

นายวิทยา อธิปอนันต์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ

นายสุรพล จารุพงศ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายส่งเสริม
และฝึกอบรม
กรมส่งเสริมการเกษตร
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1

4

2

5

3

6

1 นายพรชัย พีระบูล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

2 นายประสงค์ ประไพตระกูล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาเกษตรกร

3 นางสุกัญญา อธิปอนันต์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

4 นายสงกรานต์ ภักดีคง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

5 นางสาวนันทา บูรณะธนัง
ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน

6 นางสาวดาราวรรณ วัฒนกุล
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
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1

นางนฤมล บูรณะพิมพ์

2

นายศุภนารถ เกตุเจริญ

3

นายวีระ โตสงคราม

4

นายณัฐภูมิ สุขมล

5

นายส�ำราญ สาราบรรณ์

6

นางพัชรินทร์ นาคะประวิง

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

4

1

5

2

6

3

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เลขานุการกรม

ผู้อ�ำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร
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1

4

2

5

3

1 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์

ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ

2 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

3 นายสมชาย ภู่แก้ว

ผู้อ�ำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร

4 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส

ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร

5 นางธุวนันท์ พานิชโยทัย

ผู้อ�ำนวยการสถาบันเสริมสร้างนวัตกรรม
ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1 นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.ชัยนาท

4

1

5

2

6

3

2 นายไพรัช หวังดี

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.ราชบุรี

3 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง

4 นางประทุมวัน ประจันพล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จ.ขอนแก่น

5 นายโกสิทธิ์ อ่องวุฒิวัฒน์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา

6 นายสุภัทร สุปรียธิติกุล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตร
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ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร
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วิสยั ทัศน์
“กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริม
และพัฒนาให้เกษตรกร อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
ตามความต้องการของตลาด
3. ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจ�ำหน่าย
แก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการท�ำงาน
กับทุกภาคส่วน

ค่านิยม
“มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง”
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ภารกิจและอ�ำนาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545
ข้อ 1 ให้กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจเกีย่ วกับการเพิม่ ศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต
การแปรรูป การเพิ่มมูลค่าในสินค้าเกษตร การก�ำหนดมาตรการและแนวทางในการ
ส่งเสริมการเกษตร การควบคุมคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกรเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงในการผลิตและ
การประกอบอาชีพการเกษตรโดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
2. ฝึกอาชีพเกษตรกร และให้บริการทางการเกษตร
3. พัฒนา ส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการจัดการ
ผลผลิต พืช ประมง และปศุสัตว์แก่เกษตรกร
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริม
การเกษตร หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
มาตรา 24 ให้กรมส่งเสริมการเกษตรท�ำหน้าที่เป็นส�ำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูล และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
งานของคณะกรรมการ ให้ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดท�ำหน้าที่และรับผิดชอบงานตามวรรคหนึ่งที่เกี่ยวกับ
งานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด


กรมส่งเสริมการเกษตร
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โครงสร้างองค์กรและกลุม่ เป้าหมายการท�ำงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
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อัตราก�ำลัง ณ 30 กันยายน 2555
กรมส่งเสริมการเกษตร
ประเภทข้าราชการ
ต�ำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

สูง
ต้น
สูง
ต้น
อ�ำนวยการ
ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ช�ำนาญการพิเศษ
ช�ำนาญการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
อาวุโส
ช�ำนาญงาน
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
รวม
บริหาร

วุฒิการศึกษา
ต�่ำกว่า ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
1
3
23
16
22
13
1

28
979
99
1,106

2
411
3,895
1,343
25
708
1
6,430

4
145
1,384
216

1,782

3

4

รวม
1
3
39
36
0
6
559
5,279
1,559
53
1,687
100
9,322

ลูกจ้างประจ�ำและพนักงานราชการ ณ 30 กันยายน 2555
ต�ำแหน่งประเภท
ลูกจ้างประจ�ำ
พนักงานราชการ
รวม

วุฒิการศึกษา
ต�่ำกว่า ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
788
282
781
1,108
134
1,569
1,390
134
0

รวม
1,070
2,023
3,093

กรมส่งเสริมการเกษตร
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งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี จ�ำแนกตามประเภทรายจ่าย/ยุทธศาสตร์
งบประมาณประจ�ำปี 2555 ทัง้ สิน้ 5,205,112,100 บาท
จ�ำแนกตามประเภทงบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น

3,700,914,600 บาท
1,325,850,700 บาท
123,734,400 บาท
54,612,400 บาท

จ�ำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม
ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
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57,813,000 บาท
5,147,299,100 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญในการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2555
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การตอบสนองนโยบาย
ส�ำคัญของรัฐบาล

เป้าประสงค์
1. ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล

ตัวชี้วัด
1. ผลการด�ำเนินงานโครงการและ
กิจกรรมตามนโยบายส�ำคัญ
ของรัฐบาล
2. จ�ำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาความ
เข้มแข็งและความยั่งยืน

2. การเสริมสร้าง
2. เกษตรกรมีการท�ำกิจกรรม
ความเข้มแข็งของเกษตรกร
ที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความยั่งยืนของ
และความยั่งยืน
ภาคเกษตร
3. การสร้างความสมดุล
3. เกษตรกรมีความสามารถ
3. จ�ำนวนเกษตรกรได้รับการ
ในการผลิตและจัดการ
ในการผลิตและจัดการ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
และจัดการสินค้าเกษตร
4. การให้บริการ
4. เกษตรกร และ/หรือ
4. จ�ำนวนเกษตรกรและ/หรือ
ทางการเกษตร
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
กับบริการทางการเกษตรที่ได้รับ
ที่ได้รับบริการทางการเกษตร
จากกรมส่งเสริมการเกษตร
และการช่วยเหลือต่างๆ จาก
กรมส่งเสริมการเกษตร
5. การเพิ่มประสิทธิภาพ
5. กรมส่งเสริมการเกษตร
5. กรมส่งเสริมการเกษตรมี
การบริหารจัดการ
มีขีดความสามารถและ
คะแนนคุณภาพการบริหาร
งานส่งเสริมการเกษตร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
จัดการภาครัฐ (PMQA)
ในระดับสูง
ไม่ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด

กรมส่งเสริมการเกษตร
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ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบตั ริ าชการ
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ผลสัมฤทธิข์ องการปฏิบตั ริ าชการตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ (ก.พ.ร.)

สรุปคะแนนผลการปฏิบตั ริ าชการตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ กรมส่งเสริมการเกษตร ประจ�ำปีงบประมาณ 2555
ล�ำดับที่
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
2
2.1.1
2.1.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3

20

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
ปี 53 ปี 54

มิติภายนอก
ผลส�ำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง ประกอบด้วย
ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
รายได้เงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน
135,351
(บาท / ครัวเรือน / ปี)
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (ล้านล้านบาท)
1.25
ระดับความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญ / พิเศษของรัฐบาล
ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
ของส่วนราชการ
ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการด�ำเนินการ
ของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน
ระดับความส�ำเร็จของความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
คุณภาพน�้ำในลุ่มน�้ำวิกฤต
ร้อยละของจ�ำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์
75.61
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการด�ำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงของยุทธศาสตร์ข้าวไทย
ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการด�ำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่าง
กระทรวงของยุทธศาสตร์พลังงานผสม (เอทานอล)
ผลส�ำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย
ร้อยละของสหกรณ์การเกษตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
76.90
ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การก�ำกับดูแลองค์กรที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ในระดับดีขึ้นไป
สหกรณ์ที่เป็นเป้าหมายใหม่ของปี 2555
81.32
สหกรณ์ที่เป็นเป้าหมายเดิมของปี 2554 ที่ไม่ผ่านการประเมิน
20.00
ร้อยละความส�ำเร็จของการบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแก่
100.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลส�ำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบ
ด้วย
ร้อยละของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และน�ำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติตาม
ระดับความส�ำเร็จในการจัดท�ำแผนงานเพื่อพัฒนาความรู้สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ร้อยละของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
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เป้าหมาย น�้ำหนัก
ผลงาน
ปี 55 (ร้อยละ)

12 เดือน
คะแนนประเมินตนเอง

67
20

306.1900
95.4325

140,184

137,175

6

140,565

5

l

30.0000

1.41

1.37

9

1.39

5

l

45.0000

ระดับ 3

5

4.0865 4.0865

l

20.4325

10

3.5464

l

35.4640

2.00

2

l

0.0000

3.703

3.7033

l

0.0000

3.48

3.48

l

0.0000

3.00

5

l

0.0000

l

49.6375
20.0000

98.94

77.00

79.00

79.00

10
4
3

95.31
100.00
100.00

95.00
95.00
100.00

2.5
0.5
3

82.03

5

98.71 4.855
100.00
5
100/12.66 5

l
l
l

20

12.1375
2.5000
15.0000
125.6560

99.40

2

98.95

1

l

2.0000

ระดับ 3

4

ระดับ 5

5

l

20.0000

70.00

6

99.25

5

l

30.0000

ล�ำดับที่

ตัวชี้วัด

4.4

ร้อยละของเกษตรกรที่ท�ำการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตร
ผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างปลอดภัยและ/หรือมีประสิทธิภาพ
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ก�ำหนดนโยบาย
มิติภายใน
ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิต
ของส่วนราชการ
ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ข้อมูลพื้นฐาน
ปี 53 ปี 54
81.3

85.33

3.70

5

เป้าหมาย น�้ำหนัก
ผลงาน
ปี 55 (ร้อยละ)
65.00

8

100

85
85

7
3
30
3
2.5
1
1.5
5

84.04

ระดับ 5
95

5

ระดับ 5

5
5
5

2
5
5
5
97

ระดับ 5
106.81
56.07
96.93
5.00

12 เดือน
คะแนนประเมินตนเอง
5

l

40.0000

4.8080 l 33.6560
ยกเลิกตามมติ อ.ก.พ.ร.
124.2810
5
15.0000
l
5
12.5000
l
1
1.0000
5
7.5000
l
5
25.0000
l

1.00
1
3.0562 3.0562
5
5
4.20 4.20

l
l
l
l

2.0000
15.2810
25.0000
21.0000
430.471
4.4378

หมายเหตุ : ผลการประเมินตนเอง l = NA

l = 1.00-1.49 l = 1.50-2.49 l = 2.50-3.49 l = 3.50-4.49 l = 4.50-5.00
ตัวชี้วัดที่ 1 - 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ 2 ยังไม่มีข้อยุติในการก�ำหนดน�้ำหนักของตัวชี้วัดย่อย
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ,3.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 5, 6 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ประเมิน
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ผลการปฏิบตั ริ าชการ
ภายใต้แผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีของหน่วยงาน
นโยบายส�ำคัญของรัฐบาล

ส่งเสริมการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนใต้ ด้วยสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ยังไม่มีความแน่นอน ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�ำเนินงานส่งเสริม
การเกษตรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การบูรณาการ
ภารกิจของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
ในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของ
เกษตรกร พัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ พัฒนาอาชีพการเกษตร/
เคหกิจเกษตรจ�ำนวน 6,490 ราย พัฒนาเครือข่ายการช่วยปฏิบัติ
งานเคหกิจเกษตร จ�ำนวน 44 ราย พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับต� ำบล จ�ำนวน
2,315 ราย
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การขึน้ ทะเบียนผูป้ ลูกพืชเศรษฐกิจหลัก รัฐบาลได้ปรับ

เปลี่ยนนโยบายความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีราคาผลผลิตสินค้า
เกษตรตกต�่ำจากการใช้มาตรการแทรกแซงราคา ภายใต้โครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรมาเป็นโครงการรับจ�ำน�ำ  เพื่อยกระดับรายได้
ของเกษตรกร ให้เหมาะสม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมาย
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักท�ำหน้าที่ขึ้นทะเบียน
ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันส� ำปะหลังและ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยส�ำนักงาน
เกษตรอ� ำ เภอได้ ด� ำ เนิ น การรั บ ขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกรผู ้ ป ลู ก พื ช
เศรษฐกิจ จัดท�ำประชาคมให้เกษตรกรตรวจสอบและรับรองข้อมูล
ออกสุ่มตรวจสอบพื้นที่จริงด้วย GPS และบันทึกค่าพิกัด จากนั้น
จึงออกใบรับรองเฉพาะแปลงที่ผ่านการประชาคมให้เกษตรกรใช้เป็น
หลักฐานในการเข้าร่วมโครงการรับจ�ำน�ำและโครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาล ในปี 2555 ได้ตรวจสอบ ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร
ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2554/55 จ�ำนวน 986,743 ครัวเรือน และ
ออกใบรับรองให้กับเกษตรกรตามโครงการรับจ�ำน�ำข้าว ปี 2554/55
จ�ำนวน 4,850,261 ราย
กรมส่งเสริมการเกษตร
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การช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ
1) การช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบอุทกภัย จากสถานการณ์
เกิ ด อุ ท กภั ย ปลายปี 2554 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 24
สิงหาคม 2554 วันที่ 27 ธันวาคม 2554 และ วันที่ 2 เมษายน
2555 ให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเป็นศูนย์ประสานการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ ด�ำเนินการส�ำรวจ และตรวจ
หลักฐานเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และส�ำนักงบประมาณ โดยด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
รวม 1,095,347 ราย พื้นที่ 10,778,837 ไร่ วงเงินการช่วยเหลือ
ทั้งสิ้น 26,602,267,308 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555)
2) การเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 รัฐบาล
มี น โยบายช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรที่ อ ยู ่ ใ นช่ ว งเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ก่ อ น
เริ่มโครงการรับจ�ำน�ำ  โดยกรมส่งเสริมการเกษตรรับหน้าที่ส�ำรวจ
และส่งข้อมูลให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อโอนเงิน
ให้ กั บ เกษตรกร ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง นี้ ข้ อ มู ล ณ วั น ที่
17 สิงหาคม 2555
1. มติ ครม.วันที่ 27 กันยายน 2554 ช่วงเก็บเกี่ยว
1 สิงหาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2554 เกษตรกรได้รับเงิน
เยียวยาแล้ว จ�ำนวน 349,615 ราย จ�ำนวนเงิน 6,979.605 บาท
2. มติ ครม. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ช่วงเก็บเกี่ยว
1-6 ตุลาคม 2554 และกรณีเสียหายจากอุทกภัย 1 ตุลาคม 2554
ถึ ง สิ้ น ฤดู ก าลเก็ บ เกี่ ย วเกษตรกรได้ รั บ การเยี ย วยาแล้ ว จ� ำ นวน
477,920 ราย จ�ำนวนเงิน 2,963.663 ล้านบาท
3. มติ ครม. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ขยายเวลา
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาเกษตรกรที่ เ ก็ บ เกี่ ย วข้ า ว ช่ ว ง
1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2554 และเกษตรกรยกเลิกสิทธิการ
เข้าร่วมโครงการเยียวยา เกษตรกรได้รับการเยียวยาแล้ว จ�ำนวน
2,907 ราย จ�ำนวนเงิน 57.1001 ล้านบาท
4. มติ ครม. วั น ที่ 2 เมษายน 2555 ให้ ค วาม
ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปี 2554/55 กรณี
เสียหายเนือ่ งจากประสบอุทกภัยในพืน้ ทีภ่ าคใต้ระหว่าง 1 พฤศจิกายน
2554 – 31 มีนาคม 2555 เกษตรกรได้รับการเยียวยาแล้ว จ�ำนวน
16,051 ราย จ�ำนวนเงิน 48.3900 ล้านบาท
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3) สนั บ สนุ น กล้ า พั น ธุ ์ พื ช เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชี พ การเกษตร ด� ำ เนิ น การผลิ ต และสนั บ สนุ น กล้ า พั น ธุ ์ พื ช ผั ก
แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยมีพืชอาหารบริโภคสามารถด�ำรงชีพ
และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จ�ำนวน 8 ชนิด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) พืชบริโภคระยะสั้น จ�ำนวน 6 ชนิด ได้แก่ ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ
พริกขี้หนู โหระพา กะเพรา และปูเล่ 2) พืชบริโภคระยะยาว จ�ำนวน
2 ชนิด ได้แก่ กล้วย และมะละกอ รวมทั้งสิ้น 7,699,077 ต้น
4) ช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกพืชต้นทุนสูงทีป่ ระสบอุทกภัย
ปี 2554 กรณีพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร
ที่ขาดรายได้และขาดเงินทุนใหม่ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครสวรรค์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร
อ่างทอง นครปฐม นนทบุรี และกรุงเทพฯ ในกลุ่มกล้วยไม้ตัดดอก กลุ่ม
ไม้กระถาง กลุ่มกล้วยไม้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับอื่น ๆ
และกลุ่มเห็ดถุง โดยมีเกณฑ์การช่วยเหลือ ดังนี้ 1. กลุ่มกล้วยไม้ และ
แคทลียา 133,916 บาท/ไร่ 2. กลุ่มกล้วยไม้หวาย ดอกหน้าวัว 66,878
บาท/ไร่ 3. ไม้ตัดใบ ไม้ประดับ เช่น หยก บอนสี 89,714 บาท/ไร่
4. กลุ่มผัก 6,489 บาท/ไร่ และ 5. เห็ด (ต่อตารางเมตร) 1.98 บาท/ไร่
โดยกรมส่งเสริมการเกษตรด�ำเนินการช่วยเหลือ เกษตรกร จ�ำนวน
7,971 ราย วงเงิน 1,959,974,856.82 บาท
กรมส่งเสริมการเกษตร
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พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จากค�ำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ความตอนหนึ่งว่า “...จัดให้มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนการ
ท�ำงานของภาครัฐ” และก�ำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องด�ำเนินการปีแรกตามแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงก�ำหนดให้อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.) เป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับหมู่บ้าน และในปี พ.ศ. 2555
ซึ่งเป็นปีแห่งการพัฒนาองค์ความรู้แก่ อกม. ได้ด�ำเนินโครงการพัฒนา อกม. ให้มีความรู้ความ
สามารถด�ำเนินการตามบทบาทหน้าที่ใน 4 ด้าน ดังนี้ 1) การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรของ
หมู่บ้าน ได้แก่ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
(ทพศ.) โดยท� ำ การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกรในหมู ่ บ ้ า น รั บ ขึ้ น ทะเบี ย นและปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล
การท�ำประชาคมและร่วมสุ่มตรวจสอบพื้นที่ 2) การร่วมกับกรรมการหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดท�ำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้น โดยรวบรวมข้อมูล ปัญหา ความต้องการของเกษตรกร
ในหมู่บ้านและร่วมเวทีจัดท�ำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ต�ำบล 3) การประสานการถ่ายทอด
ความรู้และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในหมู่บ้าน โดยส�ำรวจความต้องการ ช่วยประสานงานเจ้าหน้าที่/
วิทยากร และเชิญเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ 4) การติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้าน
และรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ด�ำเนินการเฝ้าระวัง/แจ้งเตือนภัย
จากโรคแมลงศัตรูพืชระบาดและภัยพิบัติธรรมชาติ ร่วมส�ำรวจพื้นที่เกิดภัยกับเจ้าหน้าที่ ให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำในการเตรียมเอกสารขอรับความช่วยเหลือและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการตรวจสอบหลักฐาน
เบื้องต้นและให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ได้ พั ฒ นาศั ก ยภาพ อกม. ประกอบกั บ การจั ด ท� ำ บั ต รประจ� ำ ตั ว
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพื่อใช้แสดงตนในการติดต่อประสานราชการท� ำงานต่อหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน จ�ำนวน 45,131 ราย
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การจัดท�ำสมุดทะเบียนเกษตรกร ประเทศไทยประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ข้อมูลการเกษตรต้องมีความถูกต้อง
สมบูรณ์และทันสมัย กรมส่งเสริมการเกษตรมีการพัฒนาปรับปรุง
การจัดท�ำระบบครัวเรือนเกษตรกรให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน จึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำสมุดทะเบียนเพื่อแสดงข้อมูลของ
เกษตรกร เป็นสมุดข้อมูลประจ�ำครัวเรือนเกษตรกรทีส่ ำ� นักงานเกษตร
อ�ำเภอออกให้แก่เกษตรกรทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนเกษตรกรไว้ เพือ่ ใช้ประโยชน์
ในหลายประการ ได้แก่ มีข้อมูลประวัติการท�ำกิจกรรมการเกษตรของ
ตนเองใช้ประกอบการวางแผนการท�ำการเกษตรในฤดูตอ่ ไป เป็นข้อมูล
ประกอบการขอความช่วยเหลือจากราชการในกรณีประสบภัยพิบตั ิ เป็น
ข้อมูลประกอบการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ เช่น โครงการรับจ�ำน�ำ
ผลผลิต โครงการสวัสดิการชาวนาและโครงการบัตรเครดิตเกษตรกร
นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลส�ำคัญต่อภาครัฐในการวางแผนพัฒนาการ
เกษตรในทุกระดับ โดยในปี 2555 ได้ด�ำเนินการจัดพิมพ์ข้อมูลลง
ในสมุดทะเบียนเกษตรกร ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและแจกสมุด
ทะเบียนแก่เกษตรกร ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก
นครราชสีมา อยุธยา ชัยนาท ฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี
อุบลราชธานี และขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 178 อ�ำเภอ เกษตรกร 1.6
ล้านครัวเรือน

กรมส่งเสริมการเกษตร
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การจั ด การเพลี้ ย แป้ ง มั น ส� ำ ปะหลั ง กรมส่ ง เสริ ม

การเกษตรได้ ด� ำ เนิ น การควบคุ ม การระบาดของเพลี้ ย แป้ ง
มั น ส� ำ ปะหลั ง เพื่ อ ลดพื้ น ที่ ร ะบาดและป้ อ งกั น ความเสี ย หายจาก
การท�ำลายของเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง ใน 46 จังหวัด พื้นที่ปลูก
10.59 ล้านไร่ ดังนี้
1) ให้ความรู้เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
จ�ำนวน 11,440 ราย
2) จั ด ท� ำ แปลงติ ด ตามสถานการณ์ 572 แปลง เพื่ อ
ให้เกษตรกรเรียนรู้การเฝ้าระวังและส� ำรวจสถานการณ์เพลี้ยแป้ง
มันส�ำปะหลัง
3) สนับสนุนสารเคมีแช่ทอ่ นพันธุม์ นั ส�ำปะหลังให้เกษตรกร
เพื่ อ ใช้ ก� ำ จั ด เพลี้ ย แป้ ง มั น ส� ำ ปะหลั ง ที่ ติ ด มากั บ ท่ อ นพั น ธุ ์ ใ นพื้ น ที่
ปลูกใหม่ 399,828 ไร่ ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติเพื่อปล่อยควบคุม
ปริมาณของเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง ได้แก่ แตนเบียนอะนาจายรัส
โลเปสซิ 12,011,408 ตัว และแมลงช้างปีกใส 16,628,394 ตัว
การด� ำ เนิ น ดั ง กล่ า วสามารถลดพื้ น ที่ ร ะบาดเหลื อ เพี ย ง
31,193 ไร่ จากทีม่ ีพนื้ ที่ระบาดสูงสูดในปี 2554 จ�ำนวน 410,654 ไร่
และในเดื อ นกั น ยายน 2555 ไม่ พ บการระบาดของเพลี้ ย แป้ ง
มันส�ำปะหลัง
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การควบคุมเพลีย้ กระโดดสีนำ�้ ตาล กรมส่งเสริมการเกษตร

ได้จดั ท�ำสือ่ เอกสารเผยแพร่ความรูท้ างวิชาการเพือ่ ถ่ายทอดองค์ความ
รู้เรื่องเพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาล เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ คู่มือค�ำแนะน�ำ
การจัดการเพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาล คู่มือวิชาการควบคุมเพลี้ยกระโดด
สีน�้ำตาล และปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อประเมินสถานการณ์
และให้ค�ำแนะน�ำเกษตรกรเบื้องต้น รวมถึงบูรณาการความร่วมมือ
กับ กรมการข้าว และกรมวิชาการเกษตร เพื่อด�ำเนินการควบคุม
การระบาด ได้แก่ การรณรงค์ให้เกษตรกรใช้เครื่องดูดแมลง และใช้
เชื้อราบิวเวอร์เรียในพื้นที่ที่มี การระบาด ซึ่งจากความร่วมมือดังกล่าว
สามารถจ�ำกัดและลดพื้นที่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาลลงได้

กรมส่งเสริมการเกษตร
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การป้ อ งกั น และก� ำ จั ด ศั ต รู ม ะพร้ า ว กรมส่ ง เสริ ม

การเกษตรได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ 19 จังหวัด เพื่อควบคุม
และลดพืน้ ที่ระบาดของแมลงด�ำหนามและหนอนหัวด�ำ โดยด�ำเนินการ
ดังนี้
1) จั ด งานรณรงค์ ก ารควบคุ ม และก� ำ จั ด ศั ต รู ม ะพร้ า ว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลิตขยายและปล่อยศัตรูธรรมชาติ ได้แก่
ผลิตและปล่อยแตนเบียนหนอนอะซิโคเดส ฮีสพินาลัม 522,290 มัมมี่
เพื่อควบคุมแมลงด�ำหนาม
2) ผลิตและปล่อยแตนเบียนไข่ทริโคแกรมม่า 978,962 แผ่น
แตนเบียนหนอน บราคอน ฮีบีเตอร์ 93,511,200 ตัว เพื่อควบคุม
หนอนหัวด�ำ 
นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้เกษตรกรใช้วิธีตัดทางใบร่วมกับ
การใช้ศัตรูธรรมชาติและการฉีดพ่นเชื้อบีที เพื่อก�ำจัดหนอนหัวด�ำ 
ส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ศั ต รู ม ะพร้ า วและจั ด การศั ต รู ม ะพร้ า วด้ ว ยตนเอง โดยการจั ด ตั้ ง
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจ�ำนวน 109 ศูนย์ ถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เกษตรกรได้ 3,270 ราย จากการด� ำเนิ นงานท� ำให้พื้นที่ ร ะบาด
แมลงด�ำหนามลดลงจากปี 2554 เหลือ 94,950 ไร่ จากพื้นที่ระบาด
174,113 ไร่ และในขณะเดียวกันสามารถจ�ำกัดพื้นที่ระบาดของ
หนอนหัวด�ำไม่ให้ขยายออกไป
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การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ด�ำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรเกิดการเรียนรู้ และทักษะ
ในการประกอบอาชีพ


สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร

เป็นการพัฒนาการผลิตของเกษตรกร สร้างช่องทางให้สามารถเข้าถึงตลาดได้อย่างรวดเร็ว
และเบ็ดเสร็จ ทั้งจุดให้บริการและการบริการในลักษณะเคลื่อนที่ไปหาเกษตรกร โดยด�ำเนินการดังนี้
คลินกิ เกษตรเคลือ่ นทีใ่ นพระราชานุเคราะห์ฯ ด�ำเนินการแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล
ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง การบริ ก ารทางวิ ช าการและได้ รั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นการเกษตรอย่ า งครบวงจร
ในคราวเดียวกัน มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ารับบริการด้านพืช สัตว์ ประมง ปศุสัตว์ ดิน ชลประทาน
สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย และอื่นๆ จ�ำนวน 136,442 ราย อีกทั้งได้มีการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
ทีปังกรรัศมีโชติ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ส่งเสริมฝึกอาชีพให้เกษตรกรประกอบ
อาชีพตามสภาพพื้นที่ และพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพตามศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศจ�ำนวน 50 ศูนย์ โดยจัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรตาม
ความสนใจ จ�ำนวน 46,778 ราย ตามภารกิจต่าง ๆ เช่น การจัดสวนไม้ผล ไม้ยืนต้น การขยายพันธุ์ไม้ผล
ไร่นาสวนผสม การซ่อมเครื่องจักรกล การเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ เป็นต้น รวมทั้งมีการพัฒนา
แปลงแม่พันธุ์ และเป็นจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไป
กรมส่งเสริมการเกษตร
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ส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กรมส่งเสริมการเกษตรด�ำเนินการสนองพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้พระราชทานแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ยากไร้
ด้อยโอกาสตามภูมิภาคต่างๆ โดยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้
ราษฎรมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โครงการสืบเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ พัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลหรือทุรกันดาร
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แก้ไขปัญหาและส่งเสริมเทคนิควิชาการด้านการเกษตรสมัยใหม่ และสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ โดยด�ำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร จ�ำนวน 4,163 ราย
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โครงการศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ ปัจจุบันมีการด�ำเนินงานทั้งหมด 6 ศูนย์ในภูมิภาคต่างๆ
ได้แก่ ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ ภูพาน จังหวัด
สกลนคร ศูนย์ฯ เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ฯ ห้วยทราย
จังหวัดเพชรบุรี และศูนย์ฯ พิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส มีหน้าที่ศึกษา
ทดลองเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ ซึ่งกรมส่งเสริม
การเกษตรด�ำเนินการในส่วนขยายผลจากศูนย์ไปสู่เกษตรกรและ
ชุมชน โดยการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร จ�ำนวน
1,016 ราย

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าด�ำเนินการช่วยเหลือ

ราษฎรในการประกอบอาชีพการเกษตร มุ่งเน้นสนับสนุนการปรับ
ระบบการผลิ ต ทางการเกษตรให้ เ หมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่
โดยด�ำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
ในกลุ่มการผลิต ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต/
การตลาด มีเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ จ�ำนวน 540 ราย

กรมส่งเสริมการเกษตร
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โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ด�ำเนินการสนอง

พระราชด�ำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารให้มีพัฒนาการ
ที่ดีมีอาหารเพียงพอในการบริโภค และให้นักเรียนได้รับความรู้ด้าน
โภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่สามารถน�ำไปประกอบอาชีพ
โดยถ่ายทอดความรู้ ด้านการเกษตรให้กับครูและนักเรียนใน 654
โรงเรียน และถ่ายทอดความรูเ้ รือ่ งการแปรรูปถนอมอาหารให้กบั กลุม่
แม่บ้านเกษตรกร จ�ำนวน 1,925 ราย
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โครงการรักษ์น�้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ด�ำเนินงาน

เพื่ อ สนองพระราชเสาวนี ย ์ ข องสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรม
ราชินีนาถ ในเรื่องการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่ง
ต้นน�้ำ  ให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงตระหนักถึงความส�ำคัญและ
สามารถด�ำรงชีพร่วมกับป่าไม้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยด�ำเนินการ
ถ่ า ยทอดความรู ้ ด ้ า นการเกษตรเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ ให้ แ ก่
เกษตรกร จ�ำนวน 1,758 ราย

กรมส่งเสริมการเกษตร
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โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงตามแผนแม่บท ด�ำเนินโครงการภายใต้ 4

โครงการย่อย ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ขยายผลโครงการหลวง ถ่ายทอดองค์ความรู้
โครงการหลวงและพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง และขยายผลโครงการหลวงเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
การปลูกฝิ่น โดยถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชบนพื้นที่สูงให้กับเกษตรกร 2,120 ราย รวมทั้ง
ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ไม้ผลเมืองหนาว และพืชผักเพื่ออนุรักษ์ดินและน�้ำบนพื้นที่สูง

โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ เพือ่ ความยัง่ ยืนทางการเกษตร

ด�ำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง 7 ศูนย์ เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึง
ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและเข้าใจประโยชน์ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน�้ำได้อย่างยั่งยืน
โดยด�ำเนินการถ่ายทอดความรู้การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน�้ำแก่เกษตรกร 2,417 ราย
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โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด� ำริในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ ซึ่งมีพระราชด�ำริให้จัดตั้ง

ฟาร์มตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือราษฎร์ที่ยากจนให้มีการผลิตอาหาร
ในชุมชนโดยท�ำการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ปลูกพืชผัก ท�ำนา มีการจ้าง
แรงงาน ตลอดจนให้ราษฎรมีจิตส�ำนึกที่ดีต่อภูมิล�ำเนา ด�ำเนินการ
ใน 19 จังหวัด ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร
จ� ำ นวน 300 ราย พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น แปลงเรี ย นรู ้ ก ารปลู ก พื ช
ภายในฟาร์ม

โครงการพัฒนาตามพระราชด�ำริของส�ำนักราชเลขาธิการ ด� ำ เนิ น งานเพื่ อ สนองแนว

พระราชด�ำริในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกรให้มั่นคง มีการด�ำเนินการ
ภายใต้ 7 โครงการย่อย ประกอบด้วย ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชด�ำริ จังหวัด
ระยอง ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด�ำริ จังหวัดจันทบุรี ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด�ำริ จังหวัดเลย
โครงการพัฒนาตามพระราชด�ำริ อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง
ตามพระราชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน�้ำปายตามพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่
และโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด�ำริ จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี โดยด�ำเนินการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร รวม 800 ราย
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โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว สมเด็ จ พระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระประสงค์ให้ประชาชนไทย
มีสุขภาพสมบูรณ์ สถาบันครอบครัวอบอุ่นเพื่อเป็นรากฐานในการ
พัฒนาก่อเกิดสังคมสงบ ร่มเย็นน่าอยู่ในอนาคต โดยการอบรม
เกษตรกรในเรือ่ งเกษตรสมบูรณ์เพิม่ พูนสุขภาพตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ และสนับสนุน
ปั จ จั ย การผลิ ต ในการท� ำ กิ จ กรรมเกษตรสมบู ร ณ์ เ พิ่ ม พู น สุ ข ภาพ
แก่สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว รวม 4,006 ราย
ตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ประทานให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ
องค์การตลาดเพือ่ เกษตรกร ด�ำเนินการจัดตลาดนัดโครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัว เพือ่ ให้สมาชิกหมุนเวียนน�ำสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ไปจ�ำหน่าย ณ ตลาด อ.ต.ก.
เพื่ อ เรี ย นรู ้ ก ารตลาดมี โ อกาสศึ ก ษาความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภค
โดยตรงเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยจัด
เป็นประจ�ำทุกเดือนครั้งละ 7 วัน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 จนถึง
ปัจจุบัน ในปี 2555 ด�ำเนินการจัดตลาดนัดฯ จ�ำนวน 12 ครั้ง
สมาชิ ก มี ร ายได้ จ ากการจ� ำ หน่ า ยผลผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง สิ้ น
31,186,341 บาท
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สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกร

เป็นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร
องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้
โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกร สนับสนุนให้เกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร และกลุ่ม
ยุ ว เกษตรกร รวมกลุ ่ ม และสร้ า งเครื อ ข่ า ยด� ำ เนิ น กิ จ กรรม เพื่ อ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพการเกษตรให้สามารถ
พึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงทางอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจน
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและชุมชน
 พัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ให้กับผู้น�ำกลุ่ม
เกษตรกร จ�ำนวน 2,169 ราย โดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้สามารถบริหารจัดการการผลิตและ
การตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาการด�ำเนินอาชีพการเกษตรของเกษตรกร
ในด้านการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตการตลาด การจัดโครงสร้าง
และบทบาทเครือข่าย การก�ำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา
เครือข่าย และการวางแผนกิจกรรมร่วมกันของพืชเศรษฐกิจหลัก
ได้แก่ ล�ำไย ทุเรียน มังคุด เงาะ ลิ้นจี่ มะม่วง ส้มโอ ลองกอง
สั บ ปะรด กาแฟ มะพร้ า ว กล้ ว ยไข่ มั น ส� ำ ปะหลั ง ปาล์ ม น�้ ำ มั น
ถั่วเหลือง กล้วยไม้ หน่อไม้ฝรั่ง พริก และพืชผัก
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พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพ
แม่บ้านเกษตรกรเพื่อเพิ่มทักษะการบริหารจัดการองค์กร และการ
ใช้กระบวนการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม จ�ำนวน 4,465 ราย กิจกรรม
ประกอบด้ ว ย การประชุ ม คณะกรรมการกลุ ่ ม แม่ บ ้ า นระดั บ เขต
การอบรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ระดับจังหวัด และสมัชชากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ พร้อมกันนี้
ได้เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ เขต
และระดับจังหวัดชุดใหม่ ซึ่งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี ท�ำให้เกิด
การเชื่อมโยงท�ำงานร่วมกันในรูปเครือข่ายกิจกรรมต่างๆ และการ
ประกวดกลุ่มแม่บ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด เขต และระดับ
ประเทศ ซึ่งกลุ่มที่เข้ารับพระราชทางโล่รางวัลในงานพระราชพิธีมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปี 2555 ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านหนองเต่า ต�ำบลม่วงตึ๊ด อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
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พัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ด�ำเนินการถ่ายทอดความรู้
ให้ ส มาชิ ก ยุ ว เกษตรกรให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในทั ก ษะด้ า น
การเกษตร เคหกิจเกษตร และการบริหารจัดการ ใน 882 อ�ำเภอ ๆ ละ
1 กลุ ่ ม จ� ำ นวน 14,557 ราย และพั ฒ นาผู ้ น� ำ ยุ ว เกษตรกร
บนพื้นที่สูงให้มีความรู้และประสบการณ์ทางการเกษตรแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมประเพณี และสร้างเครือข่ายที่ดีตามระบบของยุวเกษตรกร
จ�ำนวน 180 คน ส่งเสริมยุวเกษตรกรไปฝึกงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น,
สาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ต้ ) จ� ำ นวน 12 ราย และรั บ ยุ ว เกษตรกร
ต่างประเทศมาฝึกอบรมในประเทศไทยจ�ำนวน 31 ราย
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สร้ า งและพั ฒ นาเกษตรกรรุ ่ น ใหม่ กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตรได้ ด� ำ เนิ น การภายใต้ ก ารบู ร ณาการร่ ว มกั น ระหว่ า ง
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างเกษตรกร
รุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพสูง
ในการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายเกษตรกร
รุ่นใหม่และเป็นตัวอย่างส�ำหรับเกษตรกรทั่วไป โดยการฝึกอบรม
เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจ การสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ และการจัดท�ำ
แหล่งเรียนรู้ จ�ำนวน 7,770 ราย เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่
การบริหารจัดการธุรกิจจ�ำนวน 270 ราย และเกิดเครือข่ายเกษตรกร
รุ่นใหม่ จ�ำนวน 6 เครือข่ายใน 6 เขต นอกจากนั้นยังเกิดแหล่งเรียนรู้
ส�ำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ในทุกอ�ำเภอ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่
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เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร ส่งเสริม

และสนับสนุนสมาชิกกลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน จ�ำนวน
4,670 ราย ให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและสามารถบริหาร
จัดการแปรรูปผลผลิตเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิต
เกษตร พัฒนาการผลิตและบรรจุภณ
ั ฑ์ และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ด้านอาหารให้ได้รับการตรวจประเมินและผ่านการรับรองจากสถาบัน
มาตรฐานฮาลาล เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนให้สามารถเข้าสู่ตลาดและ
การแข่งขันได้
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ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ด� ำ เนิ น งานตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ซึ่งกรมส่งเสริม
การเกษตรได้รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนแล้ว 71,531 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)
มีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่อนุมัติการจดทะเบียนแล้ว 284 แห่ง
โดยวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบอาชีพประเภทการผลิตพืชมากที่สุด
จ�ำนวน 18,413 แห่ง ส่วนที่เหลือคือประเภทปศุสัตว์ การแปรรูป
และผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่าย ดังนี้
1) ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านการจัดท�ำแผนวิสาหกิจชุมชน
2,646 แห่ง สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 26,460 ราย
2) ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไป
สู่ SMEs ระดับ 5 ดาว ตั้งแต่ระดับต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ เป็นการบูรณาการ
ร่ ว มกั น ระหว่ า งกรมพั ฒ นาชุ ม ชน กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร และส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์
เป้าหมายในพื้นที่ 6 จังหวัดๆ ละ 2 วิสาหกิจชุมชน รวม 12 แห่ง
โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การวิจัยเพื่อสร้างแผน
พัฒนาชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
อันน�ำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดได้
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3) การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นแห่งชาติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณ
ของวิสาหกิจชุมชนดีเด่นสู่สาธารณชน ผลการประกวด มีดังนี้
		  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 วิสาหกิจชุมชนธนาคารสร้างถ่อน้อย อ�ำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
		  รางวัลชนิดเลิศอันดับที่ 2 วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดภัยจากสารพิษ
บ้านหนองหว้า อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
		  รางวัลชนิดเลิศอันดับที่ 3 วิสาหกิจชุมชนท�ำนาตะโหมด อ�ำเภอ ตะโหมด จังหวัดพัทลุง
4) จัดงานของดีชายแดนใต้ ครั้งที่ 5 เพื่อเผยแพร่ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่ 5
จังหวัดชายแดนใต้ ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและผู้บริโภค โดยจัดงานระหว่างวันที่ 27 – 30 กันยายน
2555 ณ เดอะมอลล์ 3 รามค�ำแหง
5) โครงการพั ฒ นาตลาดสิ น ค้ า เกษตรจั ง หวั ด ชายแดนใต้ สู ่ ธุ ร กิ จ ที่ ยั่ ง ยื น โดยพั ฒ นา
ผู้ประกอบการใน 5 จังหวัดๆ ละ 1 แห่ง ให้มีความเข้าใจด้านขบวนการผลิต การบริหารจัดการ การพัฒนา
คุณภาพสินค้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้วัตถุดิบและภูมิปัญญาได้อย่างเหมาะสมพร้อมที่จะเข้าสู่
การแข่งขัน
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การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร


ส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและผลผลิต
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยด�ำเนินการดังนี้
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ปัจจุบันตลาดและผู้บริโภคมีความต้องการ
อาหารทีป่ ลอดภัย มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน การผลิตสินค้าเกษตรทีป่ ลอดภัยจากสารพิษจึงมีความต้องการของ
ตลาดทัง้ ภายในและต่างประเทศ โดยด�ำเนินการส่งเสริมเกษตรกรเข้าสูร่ ะบบการรับรองมาตรฐาน GAP พืช
และข้าว ดังนี้
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP เพื่อส่งเสริม
เกษตรกรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ GAP พืชอาหารและข้าว จ�ำนวน 31,035 ราย
 ประเมินแปลงเบื้องต้น จ�ำนวน 31,001 แปลง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
และได้มาตรฐาน ช่วยลดต้นทุนการผลิตที่เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช ลดปัญหาผลผลิต
ที่มีสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่ก�ำหนด รวมทั้งลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย
ต่อผู้บริโภค เกิดความยั่งยืนในระบบการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน จากทุกประเทศมีการก�ำหนด
มาตรฐานและกฎระเบียนด้านอาหารปลอดภัย เพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภค โดยอ้างอิงจาก
มาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) เพื่อควบคุมสินค้าเกษตรและอาหารให้ปลอดภัยจากการ
ปนเปื้อนของสารเคมี จุลินทรีย์และศัตรูพืช จึงได้มีการอบรมเกษตรกรในหลักสูตรการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย จ�ำนวน 6,760 ราย จัดท�ำแปลงต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 902 แปลง และจัดท�ำ
แปลงนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 33 แปลง เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตร
ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ เกิดความยั่งยืนในระบบการผลิตสินค้าเกษตรและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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เกษตรอินทรีย์ การท�ำเกษตรอินทรีย์ นอกจากจะท�ำให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร

ทางการเกษตรแล้ว ยังเป็นการผลิตอาหารที่ให้ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นผลดีต่อสุขภาพของ
เกษตรกร ปั จ จุ บั น แนวโน้ ม ความต้ อ งการผลผลิ ต พื ช ที่ ผ ลิ ต จากระบบเกษตรอิ น ทรี ย ์ ทั้ ง ในและ
ต่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น จ� ำ เป็ น ต้ อ งด� ำ เนิ น การพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ของเกษตรกรอย่ า งเป็ น ระบบ
ในปี 2555 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ให้แก่เกษตรกรใน 18 จังหวัด ใน 5 กลุ่มชนิดพืช ประกอบด้วย ข้าว ผัก ชา สมุนไพร และไม้ผลอินทรีย์
ตามฤดูการผลิตพืช ผ่านแปลงเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และเอกสารวิชาการ จ�ำนวน 2,000 ราย

เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคแมลง
ศัตรูพชื ระบาด ประกอบกับความผันผวนด้านราคาจากการแข่งขันในตลาดการค้าเสรี ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อเกษตรกรทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ผลผลิตและรายได้ทางการเกษตรลดลง
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตร โดยพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรให้มีความรู้ด้าน การผลิต การบริหารจัดการ
ที่ถูกต้องและเหมาะสม การเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาด เพื่อเพิ่มผลตอบแทนทั้งผลผลิตและ
รายได้ให้เกษตรกร โดยใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ สนับสนุนให้ใช้พันธุ์ดี การตรวจวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน การส�ำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชและการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคแมลงศัตรูพืช
เป็นต้น
จากแนวทางดังกล่าว ได้ด�ำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพืชเศรษฐกิจ
9 ชนิด เช่น มันส�ำปะหลัง ปาล์มน�้ำมัน ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กาแฟ สับปะรด ไม้ผล กล้วยไม้
และมะพร้าว โดยจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรรวมทั้งสิ้น 43,860 ราย พร้อมจัดท�ำ
แปลงต้นแบบให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาเรียนรู้ จ�ำนวน 107 แปลง
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ลดต้นทุนการผลิตพืช ปรับระบบการปลูกข้าว - พืชหลังนา

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในโครงการจัดระบบการปลูกข้าว
เพื่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพท�ำนาและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการน�้ำ  การใช้น�้ำของ
ประเทศ การระบาดศัตรูข้าว และระบบนิเวศน์ในนาเสียความสมดุล
จึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำแปลงต้นแบบ 11 แปลงใน 11 จังหวัดในเขต
ลุ่มน�้ำเจ้าพระยา และถ่ายทอดความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพข้าวให้กับ
เกษตรกรจ�ำนวน 50,000 ราย ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรมีทัศนคติในการ
ท�ำนาปีละไม่เกิน 2 ครั้ง และยอมรับการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลัก

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินและ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด�ำเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตในพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิดพืช
ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส�ำปะหลัง เป้าหมาย 77 จังหวัด
ประกอบด้วย core team ระดับจังหวัด 800 คน core team ระดับ
อ�ำเภอ 5,731 คน เกษตรกรแกนน�ำ  26,500 คน และเกษตรกร
ทั่วไป 800,000 คน ทั้งนี้เพื่อยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยทั้งระดับ
เจ้าหน้าทีแ่ ละเกษตรกร โดยเฉพาะเรือ่ งการใช้ปยุ๋ ตามค่าวิเคราะห์ดนิ ที่
จะช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ปยุ๋ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรกร
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จั ด ระบบสิ น ค้ า เกษตรในระดั บ พื้ น ที่ เพื่ อ พั ฒ นาขี ด

ความสามารถด้านการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรแก่เจ้าหน้าที่
เกษตรกร และพ่อค้า พัฒนาประสิทธิภาพการกระจายสินค้าเกษตร
ออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตอย่างเป็นระบบ เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งใน
และต่างประเทศโดยท�ำการวิเคราะห์ตลาดชุมชน 6 จุด ส่งเสริมการ
จัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตร จ�ำนวน 9 จุด และอบรมเกษตรกร
หลักสูตรโลจิสติกส์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่า
จ�ำนวน 150 ราย
ส่งเสริมการผลิตและจัดการผึ้ง ด� ำ เนิ น การพั ฒ นา
เกษตรกรผลิตผึ้งให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยการอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งให้แก่เกษตรกรจ�ำนวน 170 ราย มีการจัดท�ำ
แปลงต้นแบบการเรียนรู้ แปลงทดสอบนวัตกรรมปรับปรุงนางพญา
ผึง้ สายพันธุด์ ี และ การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์และออกแบบตราสัญลักษณ์
ผลิตผึ้ง เพื่อรับรองคุณภาพแก่เกษตรกรจ�ำนวน 30,000 ดวง ศึกษา
วิจัยเรื่องสภาพการเลี้ยงผึ้งพันธุ์และการบริหารจัดการผลผลิตน�้ำผึ้ง
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการผลผลิตน�้ ำผึ้งของ
ผู้ประกอบการในภาคเหนือ และจัดสัมมนาเพื่อหาแนวทางผลักดันการ
จัดท�ำยุทธศาสตร์ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจสู่ระดับชาติ
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สร้างโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรไทย

การส่งออกกล้วยไม้ ภายใต้ โครงการพื ช ขยายโอกาส

(กล้ ว ยไม้ ) ได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาและ
ขยายโอกาสการส่งออกกล้วยไม้ไทย ดังนี้
 จั ด สั ม มนาหน่ ว ยงานพั น ธมิ ต รและผู ้ น� ำ เกษตรกร
กล้วยไม้ เรื่อง จุดเปลี่ยนกล้วยไม้ไทย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กล้วยไม้และผู้น� ำเกษตรกรได้ทราบ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของกล้วยไม้ และร่วมหารือแนวทางปรับ
การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการส่งออก
ปีละ 10,000 ล้านบาท ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมการเกษตรทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคในพื้นที่ที่มีการผลิต
กล้วยไม้ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
กระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการผลิตและตลาดกล้วยไม้
ผู้ประกอบการส่งออก และเกษตรกร รวมจ�ำนวน 150 คน
 การเข้ า ร่ ว มงานจั ด แสดงสิ น ค้ า กล้ ว ยไม้ ไ ทยในงาน
IPM ESSEN ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 21 – 28 มกราคม 2555
เพื่อเผยแพร่และขยายตลาดไม้ดอกไม้ประดับโดยเฉพาะกล้วยไม้
ของไทยให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก ในกลุ ่ ม ประเทศยุ โ รป และสร้ า งเปิ ด โอกาส
ในการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริม
ให้ เ กิ ด คู ่ ค ้ า รายใหม่ ๆ หรื อ เกิ ด การลงทุ น ร่ ว มกั น ในต่ า งประเทศ
ซึ่งสินค้าที่ผู้มาติดต่อธุรกิจสนใจมาก ได้แก่ ต้นไม้ประดับ ประเภท
งาช้าง โฮย่า หยก ต้นกล้วยไม้ ประเภทแวนด้า และกล้วยไม้ตัดดอก
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การป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร

โดยคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกร (คชก.)
ได้จัดท�ำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ ภายใต้แนวคิดช่วย
รักษาระดับราคาผลไม้ไม่ให้ตกต�่ำในช่วงผลผลิตออกมาก เกษตรกร
ขายได้ในราคาต�่ำกว่าทุน เพื่อเร่งรัดกระจายผลผลิตออกนอกแหล่ง
ผลิต ส่งเสริมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคและการตลาดทั้งในและ
ต่ า งประเทศ ปี 2555 ใช้ ง บประมาณจากงบกองทุ น รวมเพื่ อ
ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรดั ง นี้ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลไม้ ภ าคตะวั น ออก
(ทุเรียน, มังคุด) จ�ำนวน 51,000 ตัน วงเงิน 127,500,000 บาท
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาลิ้ น จี่ จ� ำ นวน 15,740 ตั น วงเงิ น
44,827,000 บาท ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ (มังคุด)
จ�ำนวน 31,500 ตัน วงเงิน 114,430,000 บาท ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาล�ำไย จ�ำนวน 121,950 ตัน วงเงิน 129,795,000 บาท
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การเข้าร่วมแสดงสินค้าเกษตรไทยในงานต่าง ๆ
กิจกรรมที่ 1 การจัดงานประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในประเทศ
เวียดนาม (Thai Fantastic Fruit in Vietnam 2012) ระหว่าง
วันที่ 2-6 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณลานเอเทรียม 2 ชั้น 1
ศูนย์การค้าเดอะการ์เด้น กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม กิจกรรม
ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ จัดแสดงสินค้าผลไม้สดและผลิตภัณฑ์
แปรรูป จัดชิมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้จักวิธีการบริโภคผลไม้ไทยอย่าง
ถูกวิธี จ�ำหน่ายผลไม้โดยเกษตรกรจาก จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ได้แก่
ทุเรียน ลองกอง มังคุด สละ มังคุดแปรรูปและทุเรียนแปรรูป จัดเจรจา
ธุรกิจ โดยให้เกษตรกรพบปะกับผู้ประกอบการชาวเวียดนามที่สนใจ
ผลไม้ไทยได้พบปะพูดคุยตกลงกัน ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมเจรจาจ�ำนวน 26 ราย
ในการนี้มีผู้แสดงความสนใจต้องการที่จะน�ำผลไม้ไทยมาจ�ำหน่าย
จ�ำนวน 8 ราย
กิจกรรมที่ 2 งานแสดงสินค้าอาหาร โครงการแสดงสินค้า
เกษตรและอาหารในตลาดกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ระหว่างวันที่
23 – 27 กันยายน 2555 ณ ห้างสรรพสินค้า Al Fair กรุงมัสกัต
รัฐสุลต่านโอมาน เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย
และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีศักยภาพ ส�ำหรับการส่งออกไปยังตลาด
กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง โดยจัดแสดงสินค้าเกษตรเช่น ผลไม้สด
ได้แก่ มังคุด ทุเรียน มะพร้าวอ่อน เงาะ ส้มโอ มะม่วงน�้ำดอกไม้
มะม่วงเขียวเสวย สับปะรด ล�ำไย มะขามหวานทั้งฝักและแกะเมล็ด
ผลไม้แปรรูป เช่น ขนุนอบกรอบ ทุเรียนทอดกรอบ กล้วยอบกรอบ
ล�ำไยอบแห้ง และดอกกล้วยไม้ นอกจากนี้ยังมีการจัดการเจรจาธุรกิจ
โดยผู้ส่งออกของไทยที่มีความสนใจสามารถไปร่วมงาน และติดต่อ
ตกลงซื้อขายทั้งในระหว่างงานและต่อเนื่องหลังจากเสร็จสิ้นงาน
กิจกรรมที่ 3 การจัดงานแสดงสินค้าเกษตร ณ นครซีอาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11-16 สิงหาคม 2555 กิจกรรม
การจัดงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตและจัดชิม
ผลไม้ไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยเน้นผลไม้ที่มีศักยภาพและเป็น
ที่นิยมของผู้บริโภคชาวจีน ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ล�ำไย ซึ่งได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้บริโภคและผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งได้
ร่ ว มพบปะหารื อ แนวทางการส่ ง เสริ ม การตลาดผลไม้ ไ ทย-จี น ใน
อนาคตกั บ ผู ้ ป ระกอบการและสมาคมผู ้ ส ่ ง ออกผลไม้ ข องมณฑล
ส้านซีอีกด้วย
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งานแสดงพื ช สวนโลก Floriade เป็ น งานแสดง

พืชสวนนานาชาติที่ประเทศเนเธอร์แลนด์จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกๆ 10 ปี
มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการผลิต
การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสวนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการขยายตลาดสินค้าพืชสวน ซึ่งงานแสดง
พืชสวนโลก Floriade 2012 เป็นการจัดงานครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่
5 เมษายน – 7 ตุลาคม 2555 ณ เมืองเวนโล ประเทศเนเธอร์แลนด์
มีพื้นที่จัดแสดง 402 ไร่ มีประเทศเข้าร่วมจัดงาน 42 ประเทศ
มีผู้เข้าชมงาน 2,046,684 คน ประเทศไทยเข้าร่วมจัดงานครั้งนี้
เป็นครั้งที่ 3 กิจกรรมที่ด�ำเนินการ 4 กิจกรรมหลัก คือ จัดตั้งศูนย์
แสดงสิ น ค้ า และบริ ก ารข้ อ มู ล พื ช สวนไทย จั ด กิ จ กรรมสั ป ดาห์
ประเทศไทย จัดกิจกรรมสัมมนาเจรจาธุรกิจและศึกษาตลาดสินค้า
พืชสวน
ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมชมงานแสดงพืชสวนโลก Floriade 2012
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 โดยมีผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานที่ศูนย์แสดงสินค้า
และบริการข้อมูลพืชสวนไทยเฝ้ารับเสด็จ
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การพัฒนาองค์กร บุคลากรและกระบวนการท�ำงาน

การพัฒนาบุคลากร ในปี 2555 กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะให้กับเจ้าหน้าที่ดังนี้
1) การฝึกอบรม สัมมนาในหน่วยงาน รวม 26 หลักสูตร จ�ำนวน 4,085 คน
2) ฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก 233 หลักสูตร จ�ำนวน 724 คน
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-learning)
กระบวนการท�ำงาน ในปี 2555 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�ำเนินการเพื่อเผยแพร่ความรู้
เทคโนโลยีการเกษตร และการประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ดังนี้
1) ผลิตวิดิทัศน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้การเกษตรและเผยแพร่ผลงานกรมส่งเสริมการเกษตร
จ�ำนวน 10 เรื่อง ประกอบด้วย การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร การเพาะเห็ด การใช้สาร
ชีวภาพควบคุมศัตรูพืช การขยายพันธุ์พืช เป็นต้น
2) ผลิตสื่อส่งเสริมการเกษตร เพื่อเผยแพร่ในรูปเอกสารด้านวิชาการ จ�ำนวน 4 เรื่อง เอกสาร
ค�ำแนะน�ำจ�ำนวน 3 เรื่อง แผ่นพับจ�ำนวน 11 เรื่อง และคู่มือภาคสนาม (Key-card) จ�ำนวน 6 เรื่อง
3) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ดังนี้
		  จัดท�ำค�ำแนะน�ำทางการเกษตรในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) จ�ำนวน 32 เรื่อง
		  รายการสปอต์โทรทัศน์ “การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 55/56” “การป้องกัน
และก�ำจัดเพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาล” และ “ศัตรูมะพร้าว” รวมทั้งสิ้น 168 ครั้ง
		  รายการทีวีวาไรตี้เกษตร “รู้เพิ่มเติมค่าเกษตร กับกรมส่งเสริมการเกษตร” จ�ำนวน 27 ตอน
		  เผยแพร่ข่าวและบทความทางหนังสือพิมพ์ จ�ำนวน 30 ข่าวและ 24 บทความ
		  วารสารส่งเสริมการเกษตรจ�ำนวน 10 ฉบับ
		  จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่งานส่งเสริมการเกษตร ในเรื่อง ศัตรูข้าว พืชไร่ พืชสวน IPM
ศัตรูธรรมชาติที่ส�ำคัญ จัดนิทรรศการงานครบรอบสถาปนา 120 ปี กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ในหัวข้อ “เกษตรฟื้นฟู สู้ภัยธรรมชาติ” นิทรรศการงานเกษตรแห่งชาติ
จังหวัดเชียงใหม่ “สินค้าเกษตรก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน” และนิทรรศการ โครงการ
พระราชด�ำริ BEST OF THE SOUTH
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การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร โดยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย วิเคราะห์งาน ก�ำหนดความรู้ที่จะใช้
และวิธีการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ และจัดเก็บ
องค์ความรู้เข้าสู่คลังความรู้ เป้าหมาย 2 แผนงาน คือ เน้นบุคลากร
ในหน่วยงาน และลูกค้า/ผู้รับบริการ ซึ่งผลการจัดการความรู้ได้
มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เกิ ด การพั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ แ ละเกษตรกร
มีการน�ำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและเผยแพร่สู่เกษตรกร ผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ เวทีเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร สื่อการเรียนรู้
และอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ KM ของหน่วยงาน DOAE K-Center โดย
ได้มีการจัดเก็บองค์ความรู้เข้าสู่คลังความรู้ (DOAE K-Center)
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
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ระบบส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย 2 ระบบย่อย

คือระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ และระบบสนับสุนนการปฏิบัติงาน
ในส่วนของการปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีเ่ ป็นกระบวนการท�ำงานของเจ้าหน้าที่
ในระดับอ�ำเภอ และการเชื่อมโยงระบบส่งเสริมการเกษตรกับชุมชน
ในระดับต�ำบล เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจ�ำต�ำบล สามารถบริหารจัดการเรื่องข้อมูลการเกษตร
แผนพัฒนาการเกษตรระดับต�ำบล การจัดการเรียนรู้ การให้บริการ
ทางการเกษตร ตลอดจนการพัฒนาองค์กรเกษตรกร โดยมีการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดังนี้
 จังหวัดได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด
(PW) จังหวัดละ 2 ครั้ง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอ�ำเภอ
จั ง หวั ด ละ 4-6 ครั้ ง ประชุ ม เกษตรอ� ำ เภอประจ� ำ เดื อ น (MM)
เดือนละ 1 ครั้ง และประชุมเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอประจ�ำ
เดือน (DW) เดือนละ 1 ครั้ง
 ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ได้จัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop : RW) เขตละ
2 ครั้ง เพื่อเป็นเวทีส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานเกษตรจังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจากส่วนกลาง
ได้ ร ่ ว มกั น ก� ำ หนดแผนปฏิ บั ติ ง าน การติ ด ตามนิ เ ทศงาน และ
การประเมินผล พร้อมทั้งการสนับสนุนทางวิชาการ และการจัดการ
ความรู ้ อ ย่ า งสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร
และยุทธศาสตร์ของจังหวัด
 กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร จั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ระดับประเทศ (National Workshop : NW) 1 ครั้ง เพื่อเป็นเวที
ส�ำหรับน�ำเสนอผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเพิ่มพูนความรู้ที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการเตรียม
ความพร้ อ มและสร้ า งขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องส� ำ นั ก งาน
เกษตรจั ง หวั ด ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเกษตรเขต ศู น ย์
บริหารศัตรูพืช และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง รวมทั้งเป็นการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งสิ้น
295 คน

56

รายงานประจ�ำปี 2555
Annual Report 2012

พัฒนางานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร พัฒนางานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร ด้วยการ

สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรน�ำกระบวนการวิจัยไปใช้พัฒนางาน พัฒนาองค์กรพร้อมๆ กับ
พัฒนาตนเอง ดังนี้
1) โครงการพัฒนางานประจ�ำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) โดยการเสริมสร้าง
ความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบ พร้อมกับพัฒนาความคิดเชิงระบบแก่เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร ในปี 2555 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 44 ราย ได้โครงการวิจัยในงานประจ�ำทั้งสิ้น
28 โครงการ
2) โครงการ R2R เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว เพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ รวมทั้งแก้
ปัญหาการระบาดของศัตรูมะพร้าว และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวผ่านกลไกของศูนย์บริหารจัดการ
ศัตรูพืชของชุมชน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 4 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอ
กุยบุรี อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอทับสะแก และอ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเกษตรกร
เข้าร่วมทั้งสิ้น 120 ราย
3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิจัยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การน�ำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง
“งานส่งเสริมการเกษตรก้าวไกลด้วยการวิจัยในงานประจ�ำ  (R2R) : การบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงผึ้ง และการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” ในงาน Thailand Research Expo
2012 ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร จัดท�ำ  R&D
Newsletter เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยผลงานวิจัยและการด�ำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
จ�ำนวน 3 ฉบับ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน 2555 รวมทั้งจัดท�ำเอกสารการถอดบทเรียน
การบริหารจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด�ำ) อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เผยแพร่บนเว็บไซต์
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องน�ำไปปรับใช้ต่อไป
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ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�ำ
ต�ำบล (ศบกต.)
ด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชนเกษตร เป็นการประสานความ
ร่วมมือกับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง ในการ
จัดท�ำแนวทางการจัดแผนพัฒนาการเกษตรกรระดับต�ำบลบูรณาการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และได้จัดท�ำทางเลือกโครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท�ำแผนพัฒนาการเกษตรระดับต�ำบลของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์และจัดท�ำ
เป็นเอกสารส่งให้หน่วยงานในภูมิภาค
ด้านพัฒนา ศบกต. เป็นการสัมมนาเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีม่ คี วามรู้
ความเข้าใจการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหัวข้อแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่
ตามระบบส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ศนู ย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจ�ำต�ำบลเป็นกลไกด�ำเนินการตามนโยบายกรมส่งเสริม
การเกษตร และการถ่ายโอนและการกระจายอ�ำนาจด้านการเกษตรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน 95 คน
ด้านพัฒนาการปฏิบัติการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดย
การพัฒนาระบบจัดเก็บและน�ำเสนอข้อมูล ศบกต. ประกอบด้วยแบบ
รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ (ศ.02) และระบบจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน ซึ่งเป็นระบบที่รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน แผนและผล
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และข้อมูลพื้นฐานในระดับต�ำบล
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ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงาน

ให้บริการประชาชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถรับบริการ
ได้หลายเรื่องในคราวเดียวกัน โดยในปี 2555 ให้บริการแก่ประชาชน
และเอกชนโดยตรง จ�ำนวน 1,709 ราย ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์
966 ราย ทางเว็บไซต์ 9,165 ราย เรื่องที่ได้รับความสนใจและให้ค�ำ
ปรึกษามาที่สุด คือ การปลูกผักสวนครัว การปลูกไม้ยืนต้น และการ
ปลูกไม้ผล เป็นต้น นอกจากนีย้ งั จัดให้มกี ารจัดฝึกอบรมอาชีพทางการ
เกษตร “อาชีพเสริม เพิม่ รายได้” ให้กบั เกษตรกรและประชาชนผูส้ นใจ
ทั่วไป จ�ำนวน 19 หลักสูตร เพือ่ ให้ผเู้ ข้าฝึกอบรมสามารถน�ำไปบริโภค
ภายในครัวเรือนและประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัวได้อีกช่องทางหนึ่ง
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การบริหารจัดการระบบข้อมูลและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบข้อมูล ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้องค์กรมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนภารกิจงานในด้านการส่งเสริม
การเกษตร และตอบสนองภารกิจของหน่วยงานและนโยบายภาครัฐ ดังนี้
1) พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลการเกษตรให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการด�ำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และรัฐบาล โดยด�ำเนินการขึ้นทะเบียน
และปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน (ทบก.) จ�ำนวน 7.2 ล้านครัวเรือน และพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ฐานข้อมูลเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช และฐานข้อมูลเกษตรกร
ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (ทพศ.) ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส�ำปะหลัง เพื่อให้การ
ตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของภาครัฐมีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้
2) พัฒนาระบบสมุดทะเบียนเกษตรกร โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการเกษตรที่ส�ำคัญ ได้แก่
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด เพื่อให้เกษตรกร
ทราบสถานการณ์การประกอบกิจกรรมการเกษตร และประวัติการเข้าร่วมโครงการภาครัฐของตนเอง
โดยด�ำเนินการใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพิษณุโลก
3) จัดหาเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) จ�ำนวน 882 เครื่อง โดยจัดสรรให้ส�ำนักงาน
เกษตรอ�ำเภอ จ�ำนวน 882 อ�ำเภอทั่วประเทศใช้ในการตรวจสอบเนื้อที่เพาะปลูกพืชรายแปลงของ
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก
4) พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน สามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว เพื่อเป็นการ
บริการและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ส�ำหรับผู้ใช้งานทุกระดับผ่านทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร
(http://www.doae.go.th/) จ�ำนวน 1,031 เว็บไซต์ แบ่งเป็นกอง/ส�ำนัก 22 เว็บไซต์ ส�ำนักงาน
เกษตรจังหวัด 77 เว็บไซต์ ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ 882 เว็บไซต์ และศูนย์ปฏิบัติการ 50 เว็บไซต์

การผลิตชีวภัณฑ์เพือ่ สนับสนุนและให้บริการ ส่งเสริมให้

มีการใช้ชวี ภัณฑ์ ได้แก่ แมลงศัตรูธรรมชาติ เชือ้ จุลนิ ทรีย์ เพือ่ ควบคุม
การระบาดของศัตรูพืช โดยศึกษา ทดสอบ คัดเลือก และผลิตขยาย
พ่อแม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติและหัวเชื้อจุลินทรีย์ สนับสนุนให้กับศูนย์
บริหารศัตรูพืช 9 ศูนย์ น�ำไปผลิตขยายเพิ่มปริมาณ เพื่อน�ำสนับสนุน
การด�ำเนินงานกิจกรรมตามโครงการต่างๆ รวมถึงแจกจ่ายให้กับ
เกษตรกรที่ต้องการน�ำไปแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช โดย ใน
ปี 2555 ได้มีการผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อสนับสนุนให้กับ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลัง และโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตเศรษฐกิจ (มะพร้าว) นอกจากนี้ได้ท�ำการผลิต
ขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่าเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรน�ำไปใช้ป้องกัน
ก�ำจัดโรคพืชหลังน�้ำท่วมในพื้นที่ 62 จังหวัด
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ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร

ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารจั ด การศั ต รู พื ช สู ่
เกษตรกรโดยผ่านกลไกการด�ำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ซึ่งในปี 2555 ใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเป็นกลไกถ่ายทอดความรู้
ของโครงการส� ำคั ญ ได้ แ ก่ โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต
มั น ส� ำ ปะหลั ง โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต พื ช เศรษฐกิ จ
(มะพร้ า ว) โดยเน้ น ให้ เ กษตรกรติ ด ตามและเฝ้ า ระวั ง การระบาด
ศัตรูพืชตลอดฤดูการเพาะปลูก โดยการส�ำรวจสถานการณ์ในแปลง
ติด ตามสถานการณ์ศัตรูพืชและวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อหาวิธี
จัดการศัตรูพืชก่อนเกิดการระบาด ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกร
ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ ใช้เองในพื้นที่
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ส่วนที่ 3

รายงานการเงิน

กรมส่งเสริมการเกษตร

Department of Agricultural Extension

63

กรมส่งเสริมการเกษตร
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
			

หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
3
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
4
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
5
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
6
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์		
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
15
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
7
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
		 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
		 รวมหนี้สิน		
สินทรัพย์สุทธิ		
สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
		 รวมสินทรัพย์สุทธิ		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย:บาท)

1,174,092,994.44
86,759,669.85
10,308,521.86
172,660.42
4,009,806.55
1,275,343,653.12
2,074,664.35
1,805,335,141.34
20,134,998.97
6,329,737.42
1,833,874,542.08
3,109,218,195.20
76,359,661.68
16,298,939.23
0.00
17,715,291.45
1,332,410,417.84
-8,178,488.73
1,434,605,821.47
13,699,632.16
8,179,325.00
285,617.09
22,164,574.25
1,456,770,395.72
1,652,447,799.48
3,862,045,624.20
-2,209,597,824.72
1,652,447,799.48

กรมส่งเสริมการเกษตร
งบรายได้และค่าใช้จา่ ย

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
			

หมายเหตุ

รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ
8
		 รวมรายได้จากรัฐบาล		
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รายได้อื่น
		 รวมรายได้จากแหล่งอื่น		
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
9
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
10
ค่าสาธารณูปโภค
11
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน		
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน		
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
รายการอื่น ๆ ที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน		
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ		
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		

(หน่วย:บาท)

7,133,235,840.02
7,133,235,840.02
2,077,912.00
15,494,172.79
183,450,379.41
201,022,464.20
7,334,258,304.22
4,299,300,646.48
1,290,008,354.51
254,129,126.36
275,033,365.91
894,529,787.55
76,701,090.58
156,157,166.53
1,437,900.00
89,602,591.45
7,336,900,029.37
-2,641,725.15
235,303.07
9,115.00
244,418.07
-2,886,143.22
-2,886,143.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
รายได้จากงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน
รายงานรายได้แผ่นดิน

กรมส่งเสริมการเกษตร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุที่ 1



สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดในหลักการและนโยบาย
บัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546
การจั ด ประเภทและการแสดงรายการในงบการเงิน ถื อ ปฏิบั ติตามหนัง สื อ กรมบั ญชีกลาง ด่ว นที่ สุด
ที่ กค 0423.2/ว410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งรวมรายการทางบัญชี
ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำนวน 144 หน่วย
เบิกจ่าย และมีหน่วยเบิกจ่ายที่ปิดด�ำเนินการและอยู่ระหว่างรวบรวมรายการทางบัญชีเพื่อโอนปิดบัญชี
ให้กับส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ�ำนวน 9 หน่วยเบิกจ่าย และกรมการข้าว จ�ำนวน
23 หน่วยเบิกจ่าย
1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
รายการที่ปรากฎในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็น
ของรั ฐ บาลในภาพรวม แต่ ใ ห้ ห น่ ว ยงานเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลรั ก ษาและบริ ห ารจั ด การให้ แ ก่
รัฐบาลภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของ
หน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานเอง ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการ
ที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง
และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัด
1.4 การรับรู้รายได้
		  รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
		  รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
		  รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน
			  รายได้แผ่นดินประเภทภาษีแสดงในงบการเงินด้วยยอดสุทธิจากการจ่ายคืนภาษีแล้ว
			  รายได้แผ่นดินแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ
ของหน่วยงานในงบรายได้และค่าใช้จ่าย
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1.5 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่ า เสื่ อ มราคาและค่ า ตั ด จ� ำ หน่ า ยค� ำ นวณจากราคาทุ น ของอาคารและอุ ป กรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานตามค�ำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1003/
ว458 ลงวันที่ 9 เมษายน 2546 เรื่อง การตีราคาทรัพย์สิน ดังนี้
อายุการใช้งาน
		  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
5 - 35
ปี
		  ครุภัณฑ์
3 - 15
ปี
1.6 การปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังในระบบ GFMIS
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�ำเนินการปรับปรุงรายการย้อนหลังทางบัญชีของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2548 - 2553 ไปแล้วบางส่วน เช่น บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมาณ บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง เป็นต้น นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ท�ำการ
ประสานเป็นการภายในกับกรมบัญชีกลางในการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอกและบัญชีใบส�ำคัญ
ค้างจ่ายที่ยังคงค้างอยู่ในระบบ GFMIS ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 และได้ด�ำเนินการแก้ไข
เรียบร้อยแล้วยกเว้นส�ำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ซึ่งระบบ GFMIS แสดงข้อมูลคลาดเคลื่อนท�ำให้
รายการขอเบิกเลขที่ 2008-3100030604 วันที่ผ่านรายการ 20.03.2008 จ�ำนวนเงิน 23,850.00 บาท
ที่แสดงรายการในบัญชีแยกประเภทบัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102) และบัญชีซื้อสินค้า
(5104010102) ไม่ปรากฏยอดในงบทดลอง แต่กรมส่งเสริมการเกษตรไม่สามารถด�ำเนินการปรับปรุง
บัญชีดังกล่าวในระบบ GFMIS ด้วยตนเองได้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ท�ำหนังสือขอหารือไปที่
ส� ำ นั ก ก� ำ กั บ และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามหนั ง สื อ
กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1003/7959 ลงวันที่ 28มิถุนายน 2554 และต่อมาในวันที่ 9 มีนาคม
2555 กรมบัญชีกลางได้ประสานเป็นการภายในว่าทางระบบGFMIS จะเป็นผู้ปรับปรุงบัญชีดังกล่าวให้
และกรมส่งเสริมการเกษตรได้ติดตามทวงถามการปรับปรุงบัญชีดังกล่าวไปที่กรมบัญชีกลางอีกหลายครั้ง
จนกระทั่งสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมบัญชีกลางก็ยังไม่สามารถปรับปรุงบัญชีดังกล่าวให้กรม
ส่งเสริมการเกษตรได้
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หมายเหตุที่ 2

		

		
		

		

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)



สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ ฐาน (สุทธิ)



สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (สุทธิ)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

หมายเหตุที่ 7
		



สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
รวม สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

หมายเหตุที่ 6
		

เงินลงทุนระยะสัน้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)
อุปกรณ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ์ (สุทธิ)
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

หมายเหตุที่ 5
		
		



เงินฝากประจ�ำ
รวม เงินลงทุนระยะสั้น

หมายเหตุที่ 4
		

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากคลัง
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หมายเหตุที่ 3
		





เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสัน้

เงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น

(หน่วย:บาท)

8,532,925.00
165,270,999.40
1,000,289,070.04
1,174,092,994.44
172,660.42
172,660.42
3,436,193,161.12
-2,137,059,226.33
1,299,133,934.79
2,909,670,958.88
-2,405,759,752.33
503,911,206.55
2,290,000.00
1,805,335,141.34
46,584,557.62
-26,449,558.65
20,134,998.97
43,322,448.90
-36,992,711.48
6,329,737.42
6,329,737.42
17,715,291.45
17,715,291.45

กรมส่งเสริมการเกษตร
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หมายเหตุที่ 8
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ค่าวัสดุและค่าใช้สอย



ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่าน�้ำประปา
ค่าสาธารณูปโภคอื่น
รวม ค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุที่ 12

		
 	

ค่าใช้จา่ ยบุคลากร

ค่าวัสดุ
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
ค่าแก๊สและน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

หมายเหตุที่ 11

		



เงินเดือน
ค่าจ้างประจ�ำ
เงินรางวัลประจ�ำปี
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร

หมายเหตุที่ 10

		

รายได้จากงบประมาณ

รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รายได้จากเงินกู้
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวม รายได้จากงบประมาณ

หมายเหตุที่ 9

		





ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

รายงานประจ�ำปี 2555
Annual Report 2012

(หน่วย:บาท)

3,882,713,654.63
1,239,147,831.36
146,103,710.96
1,831,113,587.36
61,649,474.02
2,654,778.00
-30,147,196.31
7,133,235,840.02
3,246,342,154.60
221,217,928.60
1,118,300.00
249,111,035.77
581,511,227.51
4,299,300,646.48
333,262,518.15
71,164,106.61
33,587,295.83
265,699,932.45
190,815,934.51
894,529,787.55
46,581,075.49
4,222,858.12
25,897,156.97
76,701,090.58
74,953,671.14
76,587,439.05
458,744.09
4,157,312.25
156,157,166.53

กรมส่งเสริมการเกษตร
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หมายเหตุที่ 13



รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปจั จุบนั (2555)

รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
แผนงบประมาณ : ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
โครงการ : ยกระดับรายได้เกษตรกร
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
24,376,710.00
177,000.00
5,000,000.00
งบลงทุน
9,043,290.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม 33,420,000.00
177,000.00
5,000,000.00
แผนงบประมาณ : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
350,970,582.00
3,101,800.00 36,205,748.00
งบลงทุน
13,122,270.00
4,530,500.00
3,587,200.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
23,720,048.00
2,481,948.83
1,400,000.00
รวม 387,812,900.00 10,114,248.83 41,192,948.00
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
งบบุคลากร
3,918,183,180.00
งบด�ำเนินงาน
885,636,622.00
7,940,165.00 34,303,441.11
งบลงทุน
139,057,398.00 13,736,000.00 44,370,308.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
33,875,700.00
รวม 4,976,752,900.00 21,676,165.00 78,673,749.11
แผนงบประมาณ : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
23,452,330.00
650,000.00
งบลงทุน
940,670.00
820,700.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม 24,393,000.00
650,000.00
820,700.00
รวม 3 แผนงาน
5,422,378,800.00 32,617,413.83 125,687,397.11

เบิกจ่าย

คงเหลือ

19,069,985.41
8,917,803.50

129,724.59
125,486.50

27,987,788.91

255,211.09

310,936,532.92
4,914,192.00

726,501.08
90,378.00

19,730,425.00
335,581,149.92

107,674.17
924,553.25

3,917,933,224.08
840,890,117.05
76,978,946.00

249,955.92
2,502,898.84
3,972,144.00

33,665,923.00
4,869,468,210.13

209,777.00
6,934,775.76

22,743,687.00
119,970.00

58,643.00
0.00

22,863,657.00
5,255,900,805.96

58,643.00
8,173,183.10

กรมส่งเสริมการเกษตร
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หมายเหตุที่ 14



รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีกอ่ น (2554)

รายการ

เงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)

แผนงบประมาณ : สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร
โครงการ : สร้างระบบประกันภันความเสี่ยงให้เกษตรกร
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
397,774.00
งบลงทุน
516,510.50
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
914,284.50
แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
621,000.00
งบลงทุน
10,417,912.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
11,038,912.00
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
29,304,477.00
งบลงทุน
42,221,751.38
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
71,526,228.38
แผนงบประมาณ : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
345,000.00
งบลงทุน
1,174,000.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
1,519,000.00
รวม 3 แผนงาน
84,998,424.88
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เบิกจ่าย

372,710.00
516,510.50
889,220.50

คงเหลือ

25,064.00
0.00
25,064.00

621,000.00
10,214,614.00

0.00
203,298.00

10,835,614.00

203,298.00

28,983,565.75
42,070,051.38

320,911.25
151,700.00

71,053,617.13

472,611.25

345,000.00
1,174,000.00

0.00
0.00

1,519,000.00
84,297,451.63

0.00
700,973.25

กรมส่งเสริมการเกษตร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
				

หมายเหตุที่ 15



(หน่วย:บาท)

รายงานรายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
		 รวมรายได้นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฏหมาย
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
			
ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
			

4,028,092.98
30,346,579.37
34,374,672.35
34,374,672.35
-29,700.00
34,344,972.35
-34,368,592.19
-23,619.84
23,619.84
0.00
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ส่วนที่ 4

ภาคผนวก

กรมส่งเสริมการเกษตร
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คณะผูบ้ ริหารของกรมส่งเสริมการเกษตรประจ�ำปี 2555
นางพรรณพิมล ชัญญานุวตั ร
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายกมล เกษมศุข

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ฝ่ายบริหาร
นางนฤมล บูรณะพิมพ์
นายศุภนารถ เกตุเจริญ
นายณัฐภูมิ สุขมล
นายวีระ โตสงคราม
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
นายบุญศรี อ่อนละออ
นางพัชรินทร์ นาคะประวิง
นายพรชัย พีระบูล
นายประสงค์ ประไพตระกูล
นางเริงจิตร พรหมสถิต
นายสุรพล จารุพงศ์
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต
นายสมชาย ภู่แก้ว
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส
นางธุวนันท์ พานิชโยทัย
นายธันวิทย์ เทวอักษร
นางสุกัญญา อธิปอนันต์
นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
นายน�ำชัย พรหมมีชัย
นายโกสิทธิ์ อ่องวุฒิวัฒน์
นายสุภัทร สุปรียธิติกุล
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นายอนันต์ ลิลา

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ฝ่ายวิชาการ

นายวิทยา อธิปอนันต์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เลขานุการกรม
ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
ผู้อ�ำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาเกษตรกร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ผู้อ�ำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
ผู้อ�ำนวยการสถาบันเสริมสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.ชัยนาท
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.ราชบุรี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จ.ขอนแก่น
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่

รายชือ่ บุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ�ำปี 2555
เกษตรต�ำบล ดีเด่น
ระดับประเทศ

นายส�ำเนียง กรมธรรมา

ระดับเขต

นางพิศสมัย สภาทอง
นางอุไร กาลปักษ์
นางมาลี บุญจันทร์
นางวีระ สมศิริ
นายปรารภ คันธวัน

ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก�ำแพงเพชร

เกษตรอ�ำเภอ ดีเด่น
ระดับประเทศ

นายนนท์วศิน นุรักษ์จิรานนท์ ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ระดับเขต

นางณภัทร ภูริผล
นายศิริชัย เลี้ยงอ�ำนวย
นายเนตร นักบุญ
นายถวิล โฉมอุทัย
นายสุวรรณ สุวรรณา

ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอล�ำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
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ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น
ระดับประเทศ

ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

ระดับเขต

ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรดีเด่น
ระดับประเทศ

ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น

ระดับเขต

ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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คณะผูจ้ ดั ท�ำ
ทีป่ รึกษา

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
นายวิทยา อธิปอนันต์
นายสุรพล จารุพงศ์

ประธานคณะกรรมการ

นายน�ำชัย พรหมมีชัย

รองประธานคณะกรรมการ

นางสาวนันทา บูรณะธนัง

คณะกรรมการ

นางสาววัลภา ปันต๊ะ
นางสาวศันสนีย์ กุลชล
นายเสรี กิตติไชย
นายสมชัย วิสารทพงศ์
นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล
นางสาวอุษากร ข�ำวิไล
นางสาวประภัสสร โลหะศิริกุล
นางสาวสร้อยเพชร ตันติรัตนานนท์
นายวิเชียร สุดสม
นางสาวปริญญารัตน์ ภูสิริ
นายกนก ปานบัว

กรรมการและเลขานุการ

นายสุธีร์ ชัยประเดิมศักดิ์

กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
นางสาวอรุณี สุขน่วม

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร
ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน
ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กองคลัง
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ส�ำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ส�ำนักพัฒนาเกษตรกร
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
ส�ำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์สารสนเทศ
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองแผนงาน
กองแผนงาน

ภาพ : ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
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