พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2557

ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ ในต�ำแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่อย่างไร ล้วนมีส่วนส�ำคัญ
อยู่ ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มก�ำลังความสามารถ
ด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไป
อย่างถูกต้องเที่ยงตรง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัว ปฏิบัติงานของตนมีผล
เกี่ยวเนื่องถึงสุข ทุกข์ ประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้น หรือเสื่อมลงของประเทศชาติ
วังไกลกังวล
วันที่ 25 มีนาคม พุทธศักราช 2557

กรมส่งเสริมการเกษตร
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กรมส่งเสริมการเกษ

ค�ำน�ำ

ตร
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กรมส่งเสริมการเกษ

รายงานประจ�ำปี 2557

ตรมีบทบาทส�ำคัญในการ
ภาคเกษตรกรรมของ
ป
ร
หลากหลาย อยู่ ใกล ะเทศ เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีภาพัฒนา
ครอบคลมุ พื้นที่ท�ำการ้ชิดเกษตรกรและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอ รกิจที่
และพัฒนาเกษตรกรใหเกษตรทั่วประเทศ เพื่อท�ำหน้าที่ดแู ล ช่วยบงาน
เหลอื
้มีอาชีพและรายได้ที่มั่น
ค
ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2557 กรมส่งเสร
ได้ ขั บ เค ลื่ อ น ก า ร ด�ำ
ิมกา
การเปลยี่ นแปลงวธิ กี า เนิ น ง า น ต า ม น โย บ า ย ที่ ต ้ อ ง ก า ร ใหร้ เ หเกษตร
ประสิทธิภาพ ก�ำหนดขรทำ� งานใหส้ ามารถรองรบั ภารกจิ ตา่ งๆ อ ็ น ผ ล
“พื้นที่ - คน - สินค้า” อบเขตพื้นที่การด�ำเนินงานที่ชัดเจน บูรณยา่ งมี
โดยใช้รูปแบบ MRCF เข้าด้วยกัน ปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกาการ
ยั่งยืน ในขณะเดียวก System เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตรงจ ษตร
ของเกษตรกรตามมาตันก็ ให้ความส�ำคัญในการเร่งรัดการแก้ ไขปุดและ
รวมทั้งนโยบายและมา รการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คัญหา
ตรการส�ำคัญของกระท
ส
ด้วยเช่นกัน
รวงเกษตรและสหกรชณ.)
์
กรมสง่ เสรมิ การเกษตร
หวงั เปน็ อยา่ งยงิ่ วา่ ผล
ดังกล่าว ที่ ได้รวบรวม
การดำ�
ประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง มาน�ำเสนอในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้ เนจนิ งาน
ะ
และผู้ที่สนใจในงานด้า
ตามสมควร
นการส่งเสริมการเกษเปต็น
ร

กรมส่งเสริมการเกษตร
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ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจ�ำปี 2557

กรมส่งเสริมการเกษตร
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นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายสุรพล จารุพงศ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ฝ่ายบริหาร

รายงานประจ�ำปี 2557

นายไพรัช หวังดี

7
กรมส่งเสริมการเกษตร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ฝ่ายวิชาการ

นายสงกรานต์ ภักดีคง

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์

รายงานประจ�ำปี 2557

เลขานุการกรม

นายวีระ โตสงคราม

ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

กรมส่งเสริมการเกษตร
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นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง

นายพีรพร พร้อมเทพ
ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส

ผู้อ�ำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชด�ำริ
และพื้นที่เฉพาะ

นายศุภนารถ เกตุเจริญ

ผู้อ�ำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
รายงานประจ�ำปี 2557

นายไกวัล กล้าแข็ง

ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายส�ำราญ สาราบรรณ์

ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร

นายประสงค์ ประไพตระกูล

ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

กรมส่งเสริมการเกษตร

นางสุกัญญา อธิปอนันต์

นางอรสา ดิสถาพร

รายงานประจ�ำปี 2557

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต

ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

กรมส่งเสริมการเกษตร
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- ว่าง -

ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร

- ว่าง -

ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางนฤมล บูรณะพิมพ์

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางอ้อมทิพย์ สุทธพงศ์เกียรติ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1
รายงานประจ�ำปี 2557

นายบ�ำรุง สังข์สว่าง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2

11

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3

นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4

นายไพศาล โรจนสราญรมย์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5

กรมส่งเสริมการเกษตร

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์

นายชาตรี บุญนาค

รายงานประจ�ำปี 2557

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6

นายปัญญา ศิลปะ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7

กรมส่งเสริมการเกษตร

12
นายบุญเลี้ยง บ่ายม่าน

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8

นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 9

นายมนู โป้สมบูรณ์

ท�ำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการไม้ผล
ไม้ยืนต้น และยางพารา

นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ

ท�ำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการ
การผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
รายงานประจ�ำปี 2557

นางนันทา ติงสมบัติยุทธ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

13

ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

นางวัชรีพร โอฬารกนก

ท�ำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช

นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร

นางยุพา อินทราเวช

รายงานประจ�ำปี 2557
กรมส่งเสริมการเกษตร
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วิสัยทัศน์
❝
กรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนา
ให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
❞

พันธกิจ
2.

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการ
ผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตร
เพื่อสนับสนุนและจ�ำหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร
และบูรณาการการท�ำงานกับทุกภาคส่วน

3.
4.

ค่านิยม

“มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง”

17
กรมส่งเสริมการเกษตร

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
และสามารถพึ่งพาตนเองได้
รายงานประจ�ำปี 2557

1.

รายงานประจ�ำปี 2557

ภารกิจและอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

กรมส่งเสริมการเกษตร

18

กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
ให้กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจเกีย่ วกับการส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต
การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา ก�ำหนดมาตรการ
และแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร และการให้บริการทางการเกษตร เพื่อให้
เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กร
เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
3) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร
4) ฝึกอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการทางการเกษตร
5) ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร
6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

โครงสร้างองค์กรของกรมส่งเสริมการเกษตร

รายงานประจ�ำปี 2557
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กรมส่งเสริมการเกษตร

อัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายงานประจ�ำปี 2557

ภาพรวมอัตราก�ำลัง จ�ำนวน 11,773 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร
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อัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

1) ข้าราชการ
ต�ำแหน่ง
ประเภท
ข้าราชการ

หน่วย : อัตรา

ระดับ

บริหาร

ต�ำแหน่งประเภท
ลูกจ้างประจ�ำ
พนักงานราชการ
รวม

ต�่ำกว่า
ปริญญาตรี
911
868
1,779

วุฒิการศึกษา
ปริญญา ปริญญา
ตรี
โท
29
1,122
7
1,151
7

1
3
69
24
2
816
4,193
1,669
79
1,605
375
8,836
หน่วย : อัตรา

ปริญญา
เอก
-

รวม
940
1,997
2,937
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2) ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานราชการ

รวม

รายงานประจ�ำปี 2557

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

วุฒิการศึกษา
ต�่ำกว่า ปริญญา ปริญญา ปริญญา
ปริญญา
ตรี
โท
เอก
ตรี
1
1
2
36
33
15
7
2
2
639
172
5
3,566 621
6
1,453 215
1
38
39
2
920
668
17
361
14
1,319 6,431 1,072
14

งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2557

รายงานประจ�ำปี 2557

กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการอนุมัติงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จ�ำนวน 5,434,985,700 บาท จ�ำแนกตามประเภทงบรายจ่าย ดังนี้

กรมส่งเสริมการเกษตร
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นโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานประจ�ำปี 2557

การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

23
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1) ยึดพื้นที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยก�ำหนดขอบเขตพื้นที่ด�ำเนินการ และ
เป้าหมายของการพัฒนาให้ชัดเจน วัดผลส�ำเร็จได้
2) มองภาพของ “คน-พื้นที่-สินค้า” เข้าด้วยกัน ทั้งในเชิง Agenda-Based,
Function-Based และ Area-Based ตอบนโยบายทุกระดับ และเชื่อมโยงตลาด
3) เป้าหมายหลักคือ (1) พัฒนาการผลิต โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ปรับเปลี่ยนการผลิต และ (2) พัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
4) นักส่งเสริมการเกษตรเป็นแกนหลักในการประสานผู้เกี่ยวข้องมาร่วมกันท�ำงาน
โดยได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Win - Win)
5) ขับเคลื่อนการท�ำงานในพื้นที่ของ Smart Officer ต้นแบบ และในทุกอ�ำเภอ
อย่างน้อย อ�ำเภอละ 1 จุด
6) ปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรโดยใช้รูปแบบ MRCF system
(Mapping - Remote Sensing-Community Participation-Specific Field Service)

รายงานประจ�ำปี 2557
กรมส่งเสริมการเกษตร
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การบริหารจัดการข้อมูล

1) ท�ำงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้และ
เป็นที่เชื่อถือยอมรับ
2) สามารถ “จัดท�ำและใช้” ข้อมูล และการจัดท�ำข้อมูลไม่ ใช่ภาระ แต่เป็นโอกาสหรือ
จุดแข็งในการท�ำงาน
3) ใช้ข้อมูลแผนที่ (Mapping) ในการท�ำงาน
4) ใช้ข้อมูลในการเข้าพื้นที่อย่างมีเป้าหมาย และเตรียมข้อมูลให้พร้อมส�ำหรับ
การให้บริการแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Field Service)
5) จัดระบบให้นักส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเข้าถึงข้อมูลได้ โดยสะดวก
โดยใช้การสื่อสารระยะไกล (Remote Sensing)
6) ปรับปรุงระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) และทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.) ให้มีประสิทธิภาพและผู้เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมท�ำ
และร่วมใช้ประโยชน์

การบริหารจัดการองค์กร

รายงานประจ�ำปี 2557
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1) ด้านโครงสร้างองค์กร เพิ่มบทบาทส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
เป็นหน่วยตรวจราชการ และแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้เหมาะสม ศูนย์ปฏิบัติการเป็น
หน่วยสนับสนุนวิชาการและปรับโครงสร้างองค์กรให้รองรับการท�ำงานส�ำคัญต่างๆ
2) ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีความเจริญก้าวหน้า
ในต�ำแหน่งตาม Career Path ที่ก�ำหนด และสร้างนักส่งเสริมการเกษตรให้เป็น
Smart Extension Officer และ “ผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่” ที่มีอัตลักษณ์
เป็นของตนเอง แตกต่างจากเจ้าหน้าที่อื่น และท�ำงานโดยไม่ขัดแย้งกับใคร
3) ด้านวิธีการท�ำงาน บริหารจัดการงานต่างๆ บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ ใช้เครือข่าย/
องค์กรเกษตรกร ในการท�ำงาน ให้ความส�ำคัญกับงานที่เป็นพื้นฐานการเกษตรและ
เป็นความต้องการของเกษตรกร เช่น งานอารักขาพืช งานจักรกลการเกษตร
ส่งเสริมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรให้มี Marketing Mind การจัดการสินค้าเกษตร
มุ่งเน้นประสิทธิภาพ/ความปลอดภัย/Zoning/การจัดการศัตรูพืชเชิงป้องกัน
4) ด้านการสื่อสาร น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ให้มากขึ้น
ใช้การติดต่อสื่อสารระยะไกล (Remote Sensing) ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการเกษตรกร และเน้นการสื่อสาร 2 ทาง (two-way communication)

ผลการปฏิบัติราชการ

รายงานประจ�ำปี 2557

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมส่งเสริมการเกษตร
ได้ด�ำเนินงานตามนโยบาย แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 นโยบาย
ของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2556-วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ช่วงที่ 2 นโยบายรัฐบาล
ของพลเอกประยุทธ จันทร์ โอชา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2557-วันที่ 30
กันยายน 2557 เป็นการเร่งรัดการด�ำเนินงานตามมาตรการ/
แนวทางการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ส�ำคัญ
และเร่งด่วน

กรมส่งเสริมการเกษตร
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2.1.1 การเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร
1) การแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557

คสช. มีมติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 อนุมัติ ใน
หลั ก การงบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2557
งบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรที่ ผู ้ ป ลู ก ยางพารา ซึ่ ง กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตรได้ด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันจ�ำนวน
เกษตรกร และส่งบัญชีรายชื่อเกษตรกรให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร
ซึ่งมีเกษตรกรที่ ได้รับเงินช่วยเหลือ จ�ำนวน 83,814 ครัวเรือน
เป็นเงิน 2,225.447 ล้านบาท

29
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คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) ได้ ก� ำ หนด
มาตรการในการขับเคลื่อนประเทศ เน้นย�้ำการแก้ ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ส�ำคัญและเร่งด่วน ให้ทุกส่วนราชการ
เร่งรัดด�ำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกลไกหนึ่งใน
การปฏิรูปเศรษฐกิจ คือ ภาคการเกษตร โดยให้ความส�ำคัญกับ
การแก้ ไขปัญหาที่ตัวเกษตรกร ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ
ผลิตสินค้าเกษตรไปสู่ตลาดการบริ โภค มุ่งส่งเสริมพัฒนาให้สินค้า
มีคุณภาพ ขายได้ราคา และชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลการ
ด�ำเนินงานในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ขับเคลื่อนตาม
นโยบายของ คสช. ดังนี้

รายงานประจ�ำปี 2557

2.1 การด�ำเนินงานตามนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายงานประจ�ำปี 2557

2) การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
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กรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งรัดการส�ำรวจ สรุปประมวลผลข้อมูล และตรวจหลักฐาน
ให้รวดเร็วขึ้น และประสานการด�ำเนินงานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส�ำรวจ
และการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เกิดภัยธรรมชาติ จ�ำนวน 9 ภัย ได้แก่อุทกภัย วาตภัย
ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ศัตรูพืชระบาด ภัยหนาว อากาศแปรปรวน พายุลูกเห็บ น�้ำป่า และอัคคีภัย
เกษตรกรได้รับความเสียหาย 160,852 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย 1,121,092 ไร่ วงเงิน
ให้ความช่วยเหลือ 1,277.84 ล้านบาท
✤ การให้ความช่วยเหลือโดยใช้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร
1,101 ราย พื้นที่เสียหาย 2,522 ไร่ วงเงินให้ความช่วยเหลือ 3,028,531 บาท
✤ เงินทดรองราชการในอ�ำนาจนายอ�ำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตรกร 3,003 ราย
พื้นที่เสียหาย 9,384 ไร่ วงเงินให้ความช่วยเหลือ 14,288,998 บาท
✤ การให้ความช่วยเหลือโดยใช้เงินทดรองราชการในอ�ำ นาจปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เกษตรกร 7,449 ราย พื้นที่เสียหาย 46,072 ไร่ วงเงินให้ความช่วยเหลือ
53,922,872 บาท
✤ การให้ความช่วยเหลือโดยใช้เงินงบกลาง เกษตรกร 149,299 ราย พื้นที่เสียหาย
1,063,113 ไร่ วงเงิน 1,206,603,509 บาท

1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้
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กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและ
แก้ ไขปัญหาผลไม้ของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการ
ผลไม้ โดยใช้หลักของการสร้างความสมดุล ของปริมาณการผลิต
(Supply) กับปริมาณความต้องการ (Demand) ในระดับพื้นที่
และก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ โดยไม่แทรกแซง
กลไกตลาดปกติ นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ งบประมาณจากคณะ
กรรมการนโยบายและมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)
ส�ำหรับเตรียมการป้องกันและแก้ ไขปัญหาผลไม้ ใน 3 เขตพื้นที่
ที่เป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่ส�ำคัญ คือ ภาคตะวันออก เหนือ และ
ภาคใต้ ซึ่งผลจากการด�ำเนินงานสามารถป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ทุกภาคได้ทันท่วงที เป็นการสนับสนุน
กลไกตลาดปกติให้มีความคล่องตัวมากขึ้น และมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพเพื่อแก้ ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป

รายงานประจ�ำปี 2557

2.1.2 การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร

รายงานประจ�ำปี 2557

2) การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58

กรมส่งเสริมการเกษตร
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คสช. มีมติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เห็นชอบแนวทางการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต ปี 2557/2558 ใน 2 มาตรการ คือ มาตรการหลัก : ลดต้นทุน
การผลิต และมาตรการสนับสนุน 4 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมปัจจัยการผลิต ด้านสนับสนุน
แหล่งเงินทุน ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ซึ่งกรมส่งเสริม
การเกษตรได้ด�ำเนินการตามมาตรการสนับสนุนด้านส่งเสริมปัจจัยการผลิต โดยจัดงานรณรงค์
การลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ใน 59 จังหวัด มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน
จ�ำนวน 66,208 ราย อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้แก่อาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จ�ำนวน 61,844 ราย ใน 77 จังหวัด เพื่อให้ อกม. น�ำความรู้
ไปถ่ายทอดและให้ค�ำแนะน�ำแก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ประจ�ำต�ำบล และ อกม.ออกตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร จ�ำนวน 1,000,000 ราย พร้อมทั้ง
ให้ความรู้และค�ำแนะน�ำในการลดต้นทุนการผลิตและช่วยแก้ ไขปัญหาในแปลงของเกษตรกร
และส�ำรวจร้านค้าจ�ำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจ�ำนวน 33,730 ร้านค้า เพื่อแก้ ไข
ปัญหาปัจจัยการผลิตของเกษตรกรที่ ไม่ ได้คุณภาพมาตรฐาน รวมถึงป้องปรามไม่ ให้ผู้ที่จะกระท�ำผิด
ด้านการจ�ำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น

3) การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

รายงานประจ�ำปี 2557

จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร จ�ำนวน
1,018 แห่ง ทั่วประเทศ ในส�ำนักงานทุกแห่งที่เป็นจุดให้
การบริการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้แก่ ส�ำนักงาน
เกษตรอ�ำเภอ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการและ
ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ให้บริการประจ�ำด้านข้อมูลข่าวสาร การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
รับเรื่องราวร้องทุกข์ และแจ้งเตือนการเฝ้าระวังภัยพิบัติ ซึ่งมี
การให้บริการประชาชนแล้ว จ�ำนวน 3,104,422 ราย รวมทั้ง
ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน
1,001 ราย มีการติดตามผลการด�ำเนินงานผ่านระบบโปรแกรม
help.doae.go.th ซึ่งท�ำให้ทราบผลการปฏิบัติงานได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น และสามารถแก้ ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์
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4) ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

กรมส่งเสริมการเกษตร
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ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรผลิ ต ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ ใช้ เ องได้ ใน
ชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่ 882 อ�ำเภอ 77 จังหวัด
โดยบู ร ณาการจั ด ท� ำ แผนการด� ำ เนิ น งานส่ ง เสริ ม การผลิ ต
ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ ในพื้ น ที่ ร ่ ว มกั น กั บ กรมพั ฒ นาที่ ดิน มี ก ารผลิ ต
ปุ๋ยอินทรีย์ ได้ จ�ำนวน 69,257 ตัน ประกอบด้วย ปุ๋ยหมัก
ไถกลบตอซังข้าว ไถกลบตอซังข้าวโพด ไถกลบตอซังสับปะรด
ไถกลบตอซังอ้อย น�้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยพืชสด และมีการ
จั ด ตั้ ง จุ ด ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารจั ด ท� ำ ปุ ๋ ย หมั ก ที่ ส� ำ นั ก งาน
เกษตรอ�ำเภอเพื่อรณรงค์ ให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไว้ ใช้เอง
ในไร่นา และจัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุน
การผลิตในพื้นที่ 9 จังหวัด เกษตรกรได้น�ำความรู้เรื่องการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไปใช้ ท�ำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพและ
ลดต้นทุนการผลิต

รายงานประจ�ำปี 2557

5) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

35
กรมส่งเสริมการเกษตร

เป็นแหล่งที่เน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรที่ประสบความส�ำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร มีการลดต้นทุนการผลิต มีการพัฒนาคุณภาพ และปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ที่จัดตั้งได้คัดเลือกจากพื้นที่น�ำร่อง
ที่มีการส่งเสริมการเกษตร ตามรูปแบบ MRCF ใน 882 อ�ำเภอๆ ละ 1 จุด องค์ประกอบ
ของศูนย์เรียนรู้ ประกอบด้วย เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ หลักสูตร
การเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนรู้ ให้แก่เกษตรกรศูนย์ละประมาณ 200 ราย
มีเกษตรกรผ่านการเรียนรู้แล้ว 124,215 ราย พร้อมกับน�ำเกษตรกรต้นแบบ ไปศึกษาเรียนรู้
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 ผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี

กรมส่งเสริมการเกษตรมีการด�ำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยสรุปผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ รวม 4 ด้าน ดังนี้

2.2.1 ด้านการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
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ด�ำเนินการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาขีดความสามารถในการด�ำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป
การตลาด ส่งผลให้เกษตรกรและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

กรมส่งเสริมการเกษตร
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1) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

พั ฒ นาผู ้ น� ำ กลุ ่ ม ส่ ง เสริ ม อาชี พ การเกษตร จ� ำ นวน
4,410 ราย เสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้น�ำการบริหาร
จัดการองค์กร การวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย
เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ท�ำให้กลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพการเกษตรเกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายอาชีพ
การเกษตร เพื่ อ ผลิ ตสิ นค้ าเกษตรที่ มีคุณ ภาพและปลอดภั ย
ตลอดจนพัฒนาผู้น�ำกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ�ำนวน
210 ราย และสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับเขต

2) กลุ่มยุวเกษตรกร

รายงานประจ�ำปี 2557
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พัฒนากลุ่มเยาวชนเกษตร จ�ำนวน 15,155 ราย
โดยพัฒนาเยาวชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการท�ำกิจกรรม
การเกษตร และเคหกิจเกษตรในโรงเรียนที่จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร
พั ฒ นากระบวนการกลุ ่ ม ยุ ว เกษตรกรให้ เ กิ ด ความเข้ ม แข็ ง
มีการต่อยอดกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต
ประจ�ำปี 2556 อันดับที่ 1-3 จ�ำนวน 18 กลุ่ม ให้เป็น
กลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบในการพัฒนางานยุวเกษตรกรให้มี
ความยั่ ง ยื น ตลอดจนคั ด เลื อ กเยาวชนเกษตรที่ มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมไปฝึกงานในต่างประเทศ และน�ำมาขยายผล พัฒนา
อาชีพการเกษตรในฟาร์มของตนเองและเกษตรกรรายอื่นใน
ประเทศ

รายงานประจ�ำปี 2557
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3) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

พัฒนาผู้น�ำแม่บ้านเกษตรกร จ�ำนวน 10,129 ราย
มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจในการวางแผนการผลิ ต การตลาด
มีการเชื่อมโยงเครือข่ายในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ของกลุ ่ ม แม่ บ ้ า นเกษตรกรในระดั บ อ� ำ เภอและระดั บ จั ง หวั ด
รวมทั้งมีการด�ำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรระดั บ อ� ำ เภอ จั ง หวั ด เขต และประเทศชุ ด ใหม่
เพื่อวางแผนการด�ำเนินงานในปีต่อไป
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สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร 77 แห่ง
เกษตรกร จ�ำนวน 1,925 ราย สร้างความมั่นคงด้านอาหาร
และโภชนาการ ด้ า นความเป็ น อยู ่ และด้ า นเศรษฐกิ จ
ของครอบครัว สามารถขับเคลื่อนงานด้านเคหกิจเกษตรในรูปแบบ
ของการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรม ให้ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และเป็น
วิ ท ยากรในการถ่ า ยทอดความรู ้ สู ่ เ กษตรกรรายอื่ น ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
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4) งานเคหกิจเกษตร

รายงานประจ�ำปี 2557
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5) วิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียน จ�ำนวน 73,656 แห่ง
ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จ�ำนวน 51,622 แห่ง แบ่งเป็น
ระดับดี จ�ำนวน 16,601 แห่ง ปานกลาง จ�ำนวน 26,374 แห่ง
และระดับปรับปรุง จ�ำนวน 8,647 แห่ง ส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนให้จัดท�ำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน จ�ำนวน
1,764 แห่ง สมาชิก 17,640 ราย วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ�ำนวน 476 แห่ง

6) พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
สู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

รายงานประจ�ำปี 2557

พัฒนา อกม. จ�ำนวน 75,181 ราย และคัดเลือก
อกม.เข้าสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
จ�ำนวน 10,000 ราย ที่สามารถวิเคราะห์ ทบทวนศักยภาพ
ของตนเองตามผลการคัดกรองตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) พร้อมทั้งคัดเลือก
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) พัฒนาเป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ต้นแบบ จ�ำนวน 3,850 ราย
ที่สามารถเป็นวิทยากรเกษตรกร สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
นั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม การเกษตรได้ ตลอดจนการถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ทักษะประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้กับเกษตรกร
รายอื่นต่อไป
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7) Young Smart Farmer
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พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จ�ำนวน 2,119 ราย โดย
การจั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น ให้ เ กษตรกรรุ ่ น ใหม่ เ ป็ น
ศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู ้ แ ละออกแบบการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง
เน้นการมีส่วนร่วม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย
ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการตลาด เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรเป็ น ผู ้ จั ด การการเรี ย นรู ้ ซึ่ ง เป็ น การตอบสนอง
ความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร สร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเอง
สู่ความเป็น Young Smart Farmer

กรมส่งเสริมการเกษตร
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จ�ำนวน 8 สาขา ประกอบด้วยอาชีพท�ำสวน อาชีพท�ำไร่ อาชีพไร่นาสวนผสม ที่ปรึกษา
กลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน โดยเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น
เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ และเป็นการให้ความส�ำคัญ สร้างขวัญและก�ำลังใจแก่ผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมให้มีพลังสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพการเกษตร รวมถึงเพื่อเป็นต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป โดยผู้ชนะเลิศระดับประเทศได้รับพระราชทานรางวัล
ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจ�ำปี 2557 ณ มณฑลพิธีสนามหลวง
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8) การคัดสรรเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร
และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
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9) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
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ด� ำ เนิ น งานสนองพระราชด� ำ ริ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว และพระบรมวงศานุ ว งศ์ ที่ ไ ด้ พ ระราชทาน
แนวทางการด�ำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น�ำไปวางแผนปฏิบัติ
งานให้ความช่วยเหลือแก้ ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ประสบความ
ทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจน ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
โดยยึดหลักสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรและ
การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ จ�ำนวน 10,834 ราย ส่งผล
ให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดและพฤติกรรม
ในการประกอบอาชี พ และด� ำ เนิ น ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ
สภาพภู มิ นิ เ วศและภู มิ สั ง คม ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ราษฎรให้พออยู่พอกิน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในระยะยาว
และในปี 2557 ได้ ด� ำ เนิ น การโครงการเทิ ด พระเกี ย รติ
จ�ำนวน 3 โครงการ คือ

รายงานประจ�ำปี 2557
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9.1) โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า เกษตร
สู ่ ม าตรฐานด้ า นความปลอดภั ย จากสารเคมี เพื่ อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2557
โดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ด�ำเนินการโดยศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน 350 ศูนย์ ในพื้นที่ 77 จังหวัด เกษตรกร
จ�ำนวน 9,999 ราย มีความรู้เรื่องพิษภัยของสารเคมีและ
สามารถใช้สารเคมีทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
มีการรณรงค์เน้นหนักในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 87 ศูนย์
ให้เกษตรกรตระหนักถึงโทษและอันตรายของการใช้สารเคมี
มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมโดย ลด ละ การใช้ ส ารเคมี
ทางการเกษตร ให้ ใช้เท่าที่จ�ำเป็น และใช้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
ท�ำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
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9.2) โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารในโรงเรียนต�ำรวจตะเวนชายแดน
และชุมชน เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา พ.ศ. 2558 โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน เน้นกระบวนการด�ำเนินโครงการจาก
โรงเรียนต้นแบบของกองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนไปสู่ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ภายใต้ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันทั่วไป ขยายผลไปยังหมู่บ้านที่ตั้งโรงเรียน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกน�ำไปสู่การพึ่งพาตนเอง เสริมสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารท�ำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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9.3) โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ป ลู ก ไม้ ผ ล
ยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ
60 พรรษา ส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปปลูกไม้ผล
ยืนต้นส�ำหรับบริ โภคและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยบันทึก
ข้อมูลผลการปลูกผ่านทางเว็บไซต์ www.growforprincess.
in.th หรือ แอพพลิเคชั่น We Grow

2.2.2 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
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1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
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1.1) ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้
แก่เกษตรกร จ�ำนวน 63,870 ราย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการศึกษา
ดูงาน เกษตรกรดังกล่าวได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตไม้ผลคุณภาพดี จ�ำนวน 25,000 ราย
การผลิตพืชผักปลอดภัย จ�ำนวน 18,540 ราย การผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จ�ำนวน 2,100 ราย การผลิตกาแฟคุณภาพดี จ�ำนวน 1,500 ราย การผลิตน�้ำผึ้งคุณภาพดี
จ�ำนวน 400 ราย การผลิตชาคุณภาพและปลอดภัย จ�ำนวน 750 ราย การผลิตกล้วยไม้คุณภาพ
จ�ำนวน 1,380 ราย การผลิตสับปะรด จ�ำนวน 3,600 ราย การผลิตมะพร้าว จ�ำนวน
8,500 ราย การผลิตไผ่ จ�ำนวน 2,100 ราย และเผยแพร่ผลงานโดยการจัดนิทรรศการ
“ผักและสมุนไพรพื้นบ้าน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ช่วยเศรษฐกิจครัวเรือน” ในงานสีสรรพรรณไม้
เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2557 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริ กิ ติ์ ซึ่ ง มี ผู ้ เ ข้ า ชมกว่ า 10,000 คน สามารถสแกน QR code ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ลงใน
โทรศัพท์มือถือเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ ได้
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1.3) สร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ควบคุ ม
การเผาในพื้นที่เกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเครือข่าย
เกษตรกรปลอดการเผา จ�ำนวน 135 กลุ่ม เพื่อเป็นกลไกใน
การป้องกันและแก้ ไขปัญหาปัญหาการเผาของชุมชนในพื้นที่
9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ประสบปัญหาหมอกควันรุนแรง
ประจ�ำทุกปี และมีการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกร จ�ำนวน
3,600 ราย ให้เข้าใจสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการ
เผาในพื้นที่การเกษตร เสนอแนะทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี
การเกษตรทดแทนการเผา เช่น การสาธิตการไถกลบตอซัง
ฟางข้าวทดแทนการเผา มีการจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อ
จัดท�ำแผนการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตรในระดับจังหวัด
และระดับประเทศส�ำหรับเป็นกรอบในการด�ำเนินการส่งเสริม
การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป
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1.2) โครงการหลวง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปลู ก พื ช
บนพื้น ที่สูง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกั บ สภาพพื้ นที่ ข อง
ชุมชน สามารถเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรได้ โดยการถ่ายทอด
เทคโนโลยี แ ละจั ด ท� ำ แปลงสาธิ ต ให้ แ ก่ เ กษตรกร จ� ำ นวน
1,500 ราย ส่งผลให้มีการท�ำการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ชุมชน
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2) การสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร
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2.1) ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน
จ�ำนวน 120 ศูนย์ มีสมาชิกเกษตรกร จ�ำนวน 2,400 ราย
จัดท�ำแปลงเมล็ดพันธุ์ จ�ำนวน 4,800 ไร่ ใน 27 จังหวัด
โดยเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อกระจายสู่ระบบ
การผลิตพืชตระกูลถั่วของเกษตรกรในชุมชน ท�ำให้เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น
2.2) ศู น ย์ จั ด การศั ต รู พื ช ชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม ให้
เกษตรกรรวมกลุ ่ ม จั ด ตั้ ง ศู น ย์ จั ด การศั ต รู พื ช ชุ ม ชน (ศจช.)
เป็นศูนย์หลัก จ�ำนวน 882 ศูนย์ เพื่อเป็นกลไกในการแก้ ไข
ปัญหาจากการระบาดของศัตรูพืช มีการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ในการควบคุมศัตรูพืช ใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย เกษตรกรสามารถบริหารจัดการศัตรูพืชได้ด้วย
ตนเองอย่างครบวงจรและยั่งยืน เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในศู น ย์ จั ด การศั ต รู พื ช ชุ ม ชนที่ มี อ ยู ่ ทั่ ว ประเทศ จ� ำ นวน
26,460 ราย สามารถผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติและ
จุลินทรีย์ เพื่อควบคุมศัตรูพืช มีแปลงต้นแบบในการติดตาม
สถานการณ์ศัตรูพืชที่ส�ำคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่สมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียงได้
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2.4) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด โดยจัดตั้งศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนต้นแบบ
จ�ำนวน 94 ศูนย์ ในพื้นที่ 76 จังหวัด ส�ำหรับเป็นหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ ให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ดินด้วยการใช้ Soil test kit รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ จัดท�ำแปลงเรียนรู้/จุดสาธิต เพื่อ
เป็นตัวอย่างในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จ�ำนวน 94 แปลง เช่น ข้าว พืชผัก มันส�ำปะหลัง
และยางพารา รวมทั้งบริการจัดหาแม่ปุ๋ยมาจ�ำหน่ายให้แก่สมาชิก จากการด�ำเนินงานพบว่า
เกษตรกร 1,880 ราย สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ได้
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2.3) จัดระบบการตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชผักและผลไม้ จ�ำนวน 1,490 ราย
ใน 77 จังหวัด มีความรู้ด้านการจัดระบบตลาดสินค้าเกษตร
และโลจิ ส ติ ก ส์ สามารถวางแผนการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการเชื่อมโยงการตลาด
และโลจิ ส ติ ก ส์ สิ น ค้ า เกษตรแนวตะเข็ บ ชายแดนของจั ง หวั ด
มุกดาหาร กาญจนบุรี และจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ช่องทางในการกระจายสินค้าเกษตร มีตลาดรองรับสินค้าเกษตร
ลดต้นทุนการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริ โภค
ท�ำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
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2.5) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรของไทยในต่างประเทศ
		
2.5.1) การเข้าร่วมงานจัดแสดงกล้วยไม้ ไทย เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และขยายตลาดสินค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น
กระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อ-ขาย และน�ำเข้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทยในการ
ประดับตกแต่งในโอกาสต่างๆ สร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้เกิด
คู่ค้ารายใหม่ๆ หรือเกิดการร่วมลงทุนในตลาดต่างประเทศ โดยเข้าร่วมงาน จ�ำนวน 5 รายการ
ดังนี้
(1) งานแสดงนิทรรศการกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไมอามี
มลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ในงาน WF&FSA Flora
Distribution Conference 2013
(2) งาน 115th China Import and Export Fair (Canton Fair)
ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
(3) งานเทศกาลประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
(4) งาน Thailand Week 2014 ณ เมืองโฮจิมินท์
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(5) งาน Myanmar International Food & Myanmar HoReCa 2014
ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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2.5.2) การเข้าร่วมงานจัดแสดงผลไม้ ไทย ท�ำให้เกิดการสร้างเครือข่ายตลาดผลไม้
ในต่างประเทศ ท�ำให้ผู้บริ โภคชาวต่างชาติรู้จักผลไม้ ไทยหลายชนิดมากขึ้น โดยเฉพาะวิธีการบริ โภค
การเก็บรักษาผลไม้ทั้งผลไม้สดและแปรรูป และเกษตรกรและผู้ประกอบการได้พบปะเจรจาธุรกิจ
กับผู้น�ำเข้าและผู้ค้าเป็นการช่องทางและโอกาสการส่งเสริมและท�ำตลาดผลไม้ ไทยในต่างประเทศ
ตลอดจนได้รับทราบข้อมูลพฤติกรรมการบริ โภคและข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับผลไม้ ไทย ท�ำให้
สามารถวิเคราะห์ตลาดได้ ผู้บริ โภคมีความเชื่อมั่นว่าผลไม้ ไทยมีคุณภาพเป็นหนึ่งในสินค้าไทย
ที่มีศักยภาพสูงในการน�ำเข้า และเป็นแนวทางในการขยายลู่ทางการตลาดผลไม้ ไทยในต่างประเทศ
เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการระบายผลไม้ ไทยช่วงที่มีผลผลิตออกมากได้ โดยเข้าร่วมงาน จ�ำนวน
8 รายการ ดังนี้
(1) งาน Fruit Logistica 2014 ณ กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี
(2) งานเทศกาลไทยในประเทศญี่ปุ่น
(3) งานนิทรรศการส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย
ณ กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน
(4) งาน Thailand Festival 2014 ณ นครเซี่ยงไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน
(5) งาน World Food Moscow 2014 สหพันธรัฐรัสเซีย
(6) งาน China (Qingdao) International Import Fair 2014
ณ เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน
(7) งานส่งเสริมผลไม้ก้าวไกลในงาน Thailand Week 2014
ณ ประเทศมาเลเซีย
(8) งานส่งเสริมผลไม้ ไทยก้าวไกลในเนการาบรูไนดารุสซาลาม
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
		
2.5.3) การเข้ า ร่ ว มงานจั ด แสดงผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า เกษตรและแปรรู ป เป็ น
การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงานวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร
โดยน�ำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและแปรรูปที่มีศักยภาพได้มาตรฐานส่งออก จ�ำนวน 9 ชนิด
จากผู้ประกอบการ ไปจัดแสดงในงานต่างๆ อาทิเช่น
(1) งาน Thailand Week 2014 ณ นครโฮจิมินห์
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(2) งาน Myanmar International Food & Beverage 2014
ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(3) งาน Fine Food Australis 2014 ครั้งที่ 29
ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

2.2.3 ด้านการให้บริการ
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1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
ปี 2557/58
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ได้ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58 โดยให้มีการตรวจสอบย้อนกลับ
ฐานข้อมูลเดิม มีการติดประกาศรายชื่อผู้มาแจ้งขอปรับปรุง
ทะเบียนเพื่อใช้มติทางสังคมช่วยในการตรวจสอบ มีการออก
ตรวจพื้นที่จริงในกรณีที่เกษตรกรขอขึ้นทะเบียนใหม่ และมี
เจ้ า หน้ า ที่ ร ่ ว มกั บ อาสาสมั ค รเกษตรตรวจเยี่ ย มและติ ด ตาม
การเพาะปลู ก อย่ า งเข้ ม ข้ น ภายหลั ง จากรั บ แจ้ ง ขึ้ น ทะเบี ย น
พร้อมกับถ่ายทอดความรู้แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าว
อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร การปรับปรุงดังกล่าวท�ำให้ระยะเวลา
ในการด�ำเนินการรวดเร็วขึ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
มีเกษตรกรได้แจ้งขึ้นทะเบียน จ�ำนวน 2,873,329 ครัวเรือน
ผ่านการตรวจสอบโดยติดประกาศและตรวจสอบพื้นที่ จ�ำนวน
1,847,956 ครัวเรือน และเจ้าหน้าที่ออกติดตาม เยี่ยมเยียน
ให้ความรู้ลดต้นทุนการผลิตข้าว จ�ำนวน 1,023,598 ครัวเรือน
และเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการส่ ง เสริ ม และการพั ฒ นา
เกษตรกร
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เกษตรกร 92,431 ราย ที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึง
การบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ ไขปัญหา ด้านการเกษตรอย่างครบวงจร โดยด�ำเนินการ
บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ�ำต�ำบล ในการให้บริการและแก้ ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน
จ�ำนวน 382 ครั้ง
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2) การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
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3) การฝึกอาชีพและให้บริการทางการเกษตร

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เป็นศูนย์ปฏิบตั กิ าร
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่ตั้งในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
จ�ำนวน 50 ศูนย์ เป็นแหล่งพัฒนาอาชีพการเกษตรและบริการ
การเกษตรตามความต้ อ งการของเกษตรกร เพิ่ ม พู น ทั ก ษะ
ความรู้และเพิ่มรายได้ ให้แก่เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิต ความ
เป็ น อยู ่ ที่ ดีขึ้ น สามารถประกอบอาชี พ ได้ อ ย่ า งมั่ น คงยั่ ง ยื น
มีบริการสนับสนุนปัจจัยทางการเกษตรเพื่อเป็นตัวอย่างในการ
เรียนรู้ ได้แก่ พันธุ์ ไม้ผลไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก
สวนครัว พันธุ์ผักพื้นบ้านและสมุนไพร รวม 2,804,422 ต้น
สนับสนุนเชื้อไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย สมุนไพรป้องกัน
ก�ำจัดศัตรูพืช การพัฒนาแปลงแม่พันธุ์ แปลงรวบรวมพันธุ์
และแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งปัจจัยในการป้องกัน
ก�ำจัดศัตรูพืช เพื่อสนับสนุนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ได้แก่
หัวเชื้อจุลินทรีย์ (บิวเวอเรีย ไตรโคเดอร์มา เมตตาไรเซียม)
แตนเบียนและแมลงช้างปีกใส เพื่อแก้ ไขปัญหาการระบาด
ของศัตรูพืช เช่น เพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง และหนอนหัวด�ำ
มะพร้าว นอกจากนีย้ งั มีการให้ความรู้ ด้านการใช้และบ�ำรุงรักษา
เครื่องยนต์เกษตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้บริการซ่อมแซม
เครื่องยนต์เกษตรในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) มหกรรมส่งเสริมการเกษตร
และวิสาหกิจชุมชน 2557
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มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การด�ำเนินงานส่งเสริม
การเกษตรมิ ติ ใ หม่ สู ่ ส าธารณะ โดยการจั ด งานมหกรรม
ส่งเสริมการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน 2557 ระหว่างวันที่
5 - 7 กันยายน 2557 ณ บริเวณ Hall 5 อิมแพค เมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบุรี ในงานมีการน�ำเสนอนโยบายและผลงาน
ของกรมส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบการจัดนิทรรศการ และ
จ�ำหน่ายสินค้าเกษตร มีการให้บริการความรู้ด้านการเกษตร
รวมทั้งการแสดงศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ภายใต้
แนวคิด “MRCF TO DOAE 5 SMARTS” มีผู้เข้าชมงาน
จ�ำนวน 18,982 ราย
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5) ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร

ให้บริการเกษตรกร เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้สนใจด้านความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกษตรกร
ประสานงานให้บริการปรึกษาแนะน�ำจากนักวิชาการเกษตร รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
และกิจกรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี 2557 ได้เพิ่มมุมนิทรรศการน�ำเสนอผลงาน
ได้แก่ มิติ ใหม่....ส่งเสริมการเกษตร โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น
เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ
60 พรรษา และ Young Smart Farmer อนาคตเกษตรกรไทย โดยมีผู้มาติดต่อขอรับ
ค� ำ ปรึ ก ษา และรั บ เอกสารเผยแพร่ ท างการเกษตร ทั้ ง ติ ด ต่ อ ด้ ว ยตนเอง ตอบข้ อ ซั ก ถาม
ทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และติดต่อ ทางเว็บไซต์ จ�ำนวน 22,141 ราย ซึ่งผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ สถานที่ ให้บริการสะอาดเรียบร้อย
มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพียงพอ และได้รับข้อมูลข่าวสารตรงความต้องการ

6) แอปพลิเคชั่น “Protect PLANTS”
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แอปพลิเคชั่น “Protect PLANTS” เป็นช่องทาง
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืชและศัตรูพืช พร้อมทั้งมีฟังค์ชั่นเด่น
ที่ ค อยติ ด ตามการระบาดศั ต รู พื ช เพื่ อ ให้ เ กษตรกรป้ อ งกั น
ได้ทันท่วงที เช่น
6.1) วินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น ระบบจะแจ้งผลการ
วินิจฉัยเบื้องต้นให้ทราบ และหากต้องการแจ้งระดับความรุนแรง
การระบาดโรคและแมลงให้ ก รมส่ ง เสริ ม การเกษตรทราบ
สามารถแจ้งได้ด้วยการเลือกระดับการระบาด 3 ระดับ คือ
น้อย ปานกลาง และมาก แล้วเลือกพิกัดพื้นที่ที่มีการระบาด
ของโรคและแมลง ใน Google map พิมพ์ชื่อและหมายเลข
โทรศัพท์ กดส่งข้อความ ระบบจะท�ำการประมวลผลแจ้งกรม
ส่งเสริมการเกษตร ทราบอย่างทันท่วงที
6.2) องค์ความรู้ด้านอารักขาพืช เกี่ยวกับโรคและ
แมลงศัตรูพืช ลักษณะอาการที่เกิดขึ้น
6.3) พยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืช แจ้งเตือน
การระบาดโรคและแมลงศัตรูพืชทุกสัปดาห์
6.4) พยากรณ์อากาศ แจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศ
ที่จะมีผลกระทบกับพืชผลผลิตทางการเกษตร
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2.2.4 ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร

1) การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
ในรูปแบบ MRCF

เพื่อน�ำการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดแก่เกษตรกร
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยจัดประชุมสัมมนาชี้แจง
ท�ำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อ
ให้ เ กิ ด การท� ำ งานในทิ ศ ทางเดี ย วกั น โดยก� ำ หนดให้ เ กิ ด
การด�ำเนินการในทุกอ�ำเภอ (882 อ�ำเภอ) และมีการติดตาม
ความก้าวพร้อมน�ำผลการด�ำเนินงานมาเสนอ ในงาน Meet
the Press and friend ซึ่งเป็นงานระดับเขต ช่วงระหว่าง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557
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2) การพัฒนาบุคลากร

2.1) พั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง ส่ ว นกลางและภู มิ ภ าค เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะและทักษะของบุคลากร แบ่งเป็น
2.1.1) สัมมนาและอบรมโดยหน่วยงานภายใน อบรมข้าราชการบรรจุใหม่
ข้าราชการกลุ่มบริหาร ข้าราชการสายงานหลัก และสนับสนุน จ�ำนวน 10,064 คน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการด�ำเนินงานส่งเสริมการเกษตร เสริมทักษะ และเพิ่มสมรรถนะ
ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
2.1.2) อบรมโดยหน่วยงานภายนอก บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำนวน
438 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์ การคิดวิเคราะห์
เชิงระบบมองในองค์รวม
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2.2) พั ฒ นาบุ ค ลากรผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Learning) การศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในปี 2557 ได้เปิดให้มีการ
เรียนรู้จ�ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเสริมสร้าง
สมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดั บ ปฏิ บั ติก าร จ� ำ นวน
7 ชุดวิชา และหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริม
การเกษตร ระดับช�ำนาญการ จ�ำนวน 5 ชุดวิชา บุคลากร
กรมส่งเสริมการเกษตรได้เรียนรู้ จ�ำนวน 1,022 คน ประกอบ
ด้วย ระดับปฏิบัติการ จ�ำนวน 719 คน และระดับช�ำนาญการ
จ�ำนวน 303 คน และได้ผลิตบทเรียน e-Learning หลักสูตร
การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับช�ำนาญการ
พิเศษ จ�ำนวน 4 ชุดวิชา ซึ่งพร้อมส�ำหรับการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ในปี 2558
2.3) พัฒนาบุคคลากรโดยจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2557
ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
จ� ำ นวน 690 คน เพื่ อ เป็ น เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ ละการ
น�ำเสนอรูปธรรมความส�ำเร็จ 5 SMART ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่
เพื่อน�ำไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยคัดเลือกผลงาน 5 SMART
ดีเด่น จาก 9 เขต มาน�ำเสนอใน 5 หัวข้อ คือ 1) Smart
officer 2) Smart office 3) การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่
4) การบริ ห ารจั ด การผลไม้ แ ละมั น ส� ำ ปะหลั ง 5) Smart
product และเป็ น เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์
จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ในหัวข้อ “ความรู้ ประสบการณ์...จาก
วันวานถึงวันนี้” โดยผู้เสวนาเป็นผู้เกษียณอายุราชการ 14 คน
ที่สามารถเป็นแบบอย่าง ถ่ายทอดประสบการณ์ และสร้างแรง
บันดาลใจในการท�ำงานสู่รุ่นน้อง
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2.4) พัฒนาบุคลากรโดยจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
แมลงวันผลไม้ที่มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจ ครั้งที่ 9 (9th International Symposium on Fruit Flies of Economic
Importance - 9 th ISFFEI) ระหว่ า งวั น ที่ 12 16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมมณเฑี ย ร ริ เ วอร์ ไซด์
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 315 คน จาก
53 ประเทศ ประกอบด้วยผู้แทนจากต่างประเทศ จ�ำนวน
201 คน ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทย จ�ำนวน 114 คน
ท�ำให้เกิดเครือข่ายพัฒนางานด้านควบคุมแมลงวันผลไม้และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ระหว่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ เกิด
พื้ น ที่ บ ริ ห ารจั ด การแมลงวั น ผลไม้ แ บบครอบคลุ ม พื้ น ที่
ในประเทศไทยเพิ่ ม ขึ้ น และได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ศั ก ยภาพของ
ประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่นการเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออก
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อม ที่ส�ำคัญของโลก

3) การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
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ด� ำ เนิ น การจั ด การความรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาคน พั ฒ นางาน และพั ฒ นาองค์ ก ร โดยจั ด
กระบวนการเรียนรู้ ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้น�ำองค์ความรู้ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการ น�ำมาใช้ประโยชน์ ในการท�ำงานส่งเสริมการเกษตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และได้มีการรวบรวม จัดเก็บองค์ความรู้ ไว้ ในคลังความรู้ เช่น เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน และศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร (K-Center) เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลและ
เรียนรู้เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
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4) ผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ และประชาสัมพันธ์
งานส่งเสริมการเกษตร
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ผลิ ต สื่ อ เพื่ อ การถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อวีดีทัศน์ สารคดี โทรทัศน์ สื่อนิทรรศการส่งเสริมการเกษตร
และแอปพลิเคชั่นที่แสดงผลบนสมาร์ทโฟน (Smartphone)
และ Tablet PC ขณะเดียวกันได้มีด�ำเนินการเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ขั้นตอนการด�ำเนินงาน และผลงาน
ของหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง
สถานี โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ วารสารส่งเสริมการเกษตร
ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตร
ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และที่ส�ำคัญ
คือ เกษตรกรเข้าใจในการจะเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ของรัฐบาล
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ในปี 2557 ได้ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบข้ อ มู ล และสารสนเทศ สนั บ สนุ น ภารกิ จ
งานส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ ข้อมูลการใช้พนื้ ทีเ่ กษตรกรรม ข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร
ข้อมูลพืน้ ทีป่ ระสบภัยพิบตั ธิ รรมชาติดา้ นการเกษตร และข้อมูลพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมกับการผลิต (Zoning)
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร เป็นต้น เพื่อน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในการวางแผนการจัดการฟาร์ม การให้
ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในกรณีเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนการเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐ
โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวจากหน่วยงานภายในทุกระดับและหน่วยงานภาคี เพื่อเป็นการ
บูรณาการข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นมาตรฐานเดียวกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อน�ำไปสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติต่อไป
นอกจากนี้ ได้เพิ่มจุดให้บริการระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conferencing)
ระดับเขต จ�ำนวน 3 เขต ได้แก่ ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา
ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรสะดวกรวดเร็วและครอบคลุม
การท�ำงานในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
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5) การบริหารจัดการระบบข้อมูลและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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6) การประกวดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานดีเด่น
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เพื่อเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจ สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากร และค้นหาต้นแบบ
การด�ำเนินงานทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ โดยได้ดำ� เนินการโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงานดีเด่น
ประจ�ำปี 2557 ประกอบด้วย
6.1) นักส่งเสริมการเกษตรประจ�ำต�ำบลดีเด่น
อันดับที่ 1 : นางสาวไหมอุมา บัวแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
ต�ำบลแม่ลาน ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
ผลงานดีเด่น : ด�ำเนินงานโครงการปราบหนูในนาข้าว หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรต้นแบบ)
ร้านสวัสดิการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อันดับที่ 2 : นางชัยศรี สร้อยมาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
ต�ำบลบัวก่าย ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ผลงานดีเด่น : ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่นาไม่เหมาะสม
ด�ำเนินงาน ศบกต. ในพื้นที่ขัวก่าย พัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน
อันดับที่ 3 : นางศรีพรรณ ค�ำสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
ต�ำบลโพธิ์หมากแข้ง ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ผลงานดีเด่น : พัฒนาวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบัวโคก
ให้บริการแก่เกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าวและยางพารา)
และจัดท�ำแผนพัฒนาการเกษตรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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6.2) นักส่งเสริมการเกษตรประจ�ำอ�ำเภอดีเด่น
อันดับที่ 1 : นายประภาส สานอูป เกษตรอ�ำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
ผลงานดีเด่น : ✤ บริหารจัดการพริกปลอดภัย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน ต�ำบลแม่ค�ำมี
			
✤ พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 5 ในการแปรรูปพริก
อันดับที่ 2 : นายบัญญัติ ทัดเทียม เกษตรอ�ำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ผลงานดีเด่น : ✤ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ 5 ต�ำบลปลูกฟักทอง
			
✤ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ( GAP )
และส่งเสริมยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านเตย
อันดับที่ 3 : นายสมควร ไชยมหา เกษตรอ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ผลงานดีเด่น : ✤ บริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดยหลัก MRCF สนับสนุน และส่งเสริม
การใช้หลักเกษตรชีวภาพ ในศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ในพระราชด�ำริ ต�ำบลห้วยร่วม และศูนย์ศัตรูพืชชุมชนต�ำบลหนองกลับ
			
✤ ถ่ายทอดขบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจุดสาธิตได้รับการเผยแพร่ช่อง 7 สี
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6.3) นักส่งเสริมการเกษตรประจ�ำจังหวัดดีเด่น
อันดับที่ 1 : นายสมนึก ปลอดทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
ผลงานดีเด่น : ✤ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ ได้การรับรองมาตรฐาน
			
✤ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ในพริก หอมแดง และข้าวหอมมะลิ 105
			
✤ ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการผลิตข้าวอินทรีย์
อันดับที่ 2 : นางมนทวรรณ มากหลาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
ผลงานดีเด่น : ✤ สร้างและพัฒนา Young Smart Farmer (เกษตรกรรุ่นใหม่)
จังหวัดระยอง (2554-56)
			
✤ เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร (2554-56)
			
✤ สนับสนุนเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการฝึกงานและแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกร
ระหว่างประเทศ (2553-56)
อันดับที่ 3 : นางศรัญญา เพ็ชรรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
ผลงานดีเด่น : ✤ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแปลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ปี 2555
			
✤ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแปลงสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ปี 2556
			
✤ จัดการความรู้ ในองค์กร ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
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6.4) ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอดีเด่น
อันดับที่ 1 : ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ผลงานดีเด่น : ✤ พัฒนาไม้ผลพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ ให้มีคุณภาพ
			
✤ ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
			
✤ กลุ่มปรับปรุงยางพาราบ้านไอปาเซร์ต้นแบบ
			
✤ ส่งเสริมการออมทรัพย์ ในกลุ่มสถาบันเกษตรกร
อันดับที่ 2 : ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ผลงานดีเด่น : ✤ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ตามระบบ GAP
ได้เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ GAP
			
✤ ด�ำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน มีการด�ำเนินกิจกรรมดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสุขภาพ ครอบครัว
และการตลาด
			
✤ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการตลาดและเพาะเห็ดบ้านหนองโข่ย
อันดับที่ 3 : ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน
ผลงานดีเด่น : ✤ จัดท�ำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตล�ำไยในฤดูของอ�ำเภอเมืองล�ำพูน
			
✤ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปล�ำไยเนื้อสีทอง
บ้านสันป่าเหียง
			
✤ บริหารคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด มีจุดสาธิตการปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษในหมู่บ้านให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้และน�ำไปปฏิบัติ
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6.5) ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น
อันดับที่ 1 : ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
ผลงานดีเด่น : ✤ โครงการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของจังหวัดเชียงราย “ส้มโอเวียง แก่น” ท�ำให้
ส้มโอเวียงแก่นซึ่งแต่เดิมคุณภาพและราคาต�่ำเป็นส้มโอคุณภาพและราคาสูงขึ้น
สามารถส่งออกไปจ�ำหน่ายต่างประเทศด้วย
			
✤ โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวเชียงรายโดยกระบวนการโรงเรียนชาวนาท�ำให้สามารถ
ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่
			
✤ โครงการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของจังหวัดเชียงราย “สับปะรดภูแล” ส่งเสริม
การปลูกสับปะรด GAP สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
ผลผลิตและแปรรูปเป็นสับปะรดสดพร้อมบริโภคเพื่อจ�ำหน่าย
อันดับที่ 2 : ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
ผลงานดีเด่น : ✤ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนต�ำบลท่าเสาได้รับการส่งเสริม
และให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ปลอดสารพิษ สามารถก�ำหนด
ราคาได้ด้วยตนเอง
			
✤ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลังจังหวัดกาญจนบุรี โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์มันส�ำปะหลังที่สมบูรณ์ ท�ำให้เกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่
เพิ่มขึ้น และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
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6.6) ข้าราชการพลเรือนดีเด่นสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
(1) นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง วิศวกรการเกษตรช�ำนาญการ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด (จักรกลเกษตร)
(2) นางปุณยนุช เนตรน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูง กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
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อันดับที่ 3 : ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ผลงานดีเด่น : ✤ บริหารจัดการล�ำไยเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน
			
✤ บริหารจัดการกาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการผลิตกาแฟให้ ได้มาตรฐาน GAP
และส่งเสริมการตลาด ให้แก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
			
✤ ขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมเมตตานารี ส่งเสริม และสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด รวมทั้ง พัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีความหลากหลายและมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย

3.ๅ งบแสดงฐานะการเงิน
กรมส่งเสริมการเกษตร
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

3,075,542,470.48
1,226,674,862.39
1,103,421,889.72
118,400,890.76
108,622.10
4,743,459.81
1,848,867,608.09
1,919,722.10
1,827,702,816.51
14,805,838.63
4,439,230.85
1,445,515,117.26
1,419,074,477.75
63,234,060.91
76.09
17,715,291.45
1,337,880,892.45
244,156.85
26,440,639.51
16,565,697.42
9,589,325.00
285,617.09
1,630,027,353.22
3,873,030,917.37
-2,243,003,564.15

3.2 งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
กรมส่งเสริมการเกษตร
งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
(หน่วย:บาท)
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7,690,783,928.32
7,536,011,138.72
37,892,285.44
18,638,821.13
98,241,683.03
7,701,059,581.08
4,416,023,877.08
1,373,276,310.89
2,874,763.00
1,146,897,854.01
425,695,521.20
94,838,887.61
179,889,884.42
61,562,482.87
-10,275,652.76
-975.00
-10,276,627.76
-40.87
-10,276,668.63
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รายได้		
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูป โภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายได้แผ่นดิน
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

คณะกรรมการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2557
กรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายโอฬาร พิทักษ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ประธานคณะกรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2557

นายสุรพล จารุพงศ์

กรมส่งเสริมการเกษตร
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นายพีรพร พร้อมเทพ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร

รองประธานคณะกรรมการ

นางสาวรัตนา ไตรยวงค์
นางสาวประภัสสรณ์ วิริยาภรณ์
นางสาวอุษากร ข�ำวิ ไล

ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน

คณะกรรมการ

นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ กองคลัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
กองประสานงานโครงการพระราชด�ำริและพื้นที่เฉพาะ
นางสาวปริญญารัตน์ ภูศิริ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
นางสาวสร้อยเพชร ตันติรัตนานนท์ นักวิชาการเผยแพร่ช�ำนาญการ
ส�ำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
นายนรินทร์ สมบูรณ์สาร
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร
และเครือข่าย กองพัฒนาเกษตรกร
นางสาวแสนสุข รัตนผล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

คณะกรรมการ

นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล
นายมาโนช ระรวยรส
นายอนุรักษ์ เรือนหล้า

นางสาวปัทมาภรณ์ คงธนกฤตกร

นางสาวอาภาภรณ์ มีนาพันธ์

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุธีร์ ชัยประเดิมศักดิ์
นายณัฐสิทธิ์ ปานลิตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ กองแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน
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คณะกรรมการและเลขานุการ

รายงานประจ�ำปี 2557

นายรุ่งศิริ ประสงค์

นักวิชาการเกษตรช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมส่งเสริมการเกษตร
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