




พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เน่ืองในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2558

	 งานราชการนั้น	 คืองานของแผ่นดิน	 มีผลเกี่ยวเน่ืองถึงประโยชน  ์

ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน	 งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฎิบัติและมีผู้รับช่วง	

เพื่อให้งานด�าเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย	ดังนั้น	ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่าย 

ทุกระดับ	 จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ท�ามาก่อน	 หรือใครเป็นผู้รับช่วงงาน	 

ขึน้เป็นข้อส�าคญันกั	จะต้องถอืประโยชน์ทีจ่ะเกดิจากงานเป็นหลกัใหญ่	แล้วร่วมกนั

คิดร่วมกันท�า	ด้วยความอุตสาหะเสียสละ	และด้วยความสุจริตจริงใจ	งานทุกอย่าง 

จึงจะด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น	 ไม่ติดขัด	 และส�าเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริง 

และยั่งยืนตลอดไป

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2558
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ค�าน�า
	 กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามระบบ	 MRCF	 
ต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมา	 ก่อให้เกิดผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรม	 มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพ	 
มีการเชื่อมโยงกับนโยบาย	 Zoning	 ของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 
และมีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 ที่เป็นกรณีตัวอย่างส�าหรับ
เกษตรกรในแต่ละพื้นท่ี	 รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล	 
โดยเฉพาะโครงการพระราชด�าริและเศรษฐกิจพอเพียง	 และมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ 
การบริหารจัดการองค์กรซ่ึงจะช่วยสนับสนุนให้การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จ 
มากยิ่งข้ึน	 นอกจากนี้	 การด�าเนินงานยึดหลัก	 “ท�าก่อน	 ท�าจริง	 ท�าทันที	 เกิดผลสัมฤทธ์ิ	 
และ	ยั่งยืน”	ตามนโยบายของรัฐบาล	และยึดมั่นในค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ	

	 กรมส่งเสริมการเกษตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 ผลการด�าเนินงานดังกล่าว	 ที่ได้รวบรวม 
มาน�าเสนอในรายงานประจ�าปีฉบับนี้	 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง	 และผู้ที่สนใจ 
ในงานด้านการส่งเสริมการเกษตรตามสมควร

กรมส่งเสริมการเกษตร
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นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ผู้บริหาร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
ประจ�าปี 2558
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นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ฝ่ายวิชาการ

นายสงกรานต์ ภักดีคง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ฝ่ายบริหาร
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นายทวีพงศ์ สุวรรณโร
เลขานุการกรม

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม
ผู้อ�านวยการกองคลัง

นายวีระ โตสงคราม
ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์
ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชด�าริ

การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร

นายพีรพร พร้อมเทพ
ผู้อ�านวยการกองแผนงาน
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นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล
ผู้อ�านวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม

การเกษตร

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายส�าราญ สาราบรรณ์
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและจัดการ

สินค้าเกษตร

นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืช

และจัดการดินปุ๋ย
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- ว่าง -
ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

- ว่าง -
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

- ว่าง -
ผู้อ�านวยการกองพัฒนาเกษตรกร

นางสาวรุจีพัชร บุญจริง
เกษตรกรุงเทพมหานคร

นางสาวมาลี ธรรมค�าภีร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
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นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1

- ว่าง -
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3

นายชาตรี บุญนาค
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2

นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5

นายสมบูรณ์ ซารัมย์
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
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ว่าที่ ร.ต.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6

นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7

นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยการกองพัฒนาเกษตรกร

นายสมนึก เหมมณี
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8

นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9

นางยุพา อินทราเวช
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
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นางนันทา ติงสมบัติยุทธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

นางวัชรีพร โอฬารกนก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช

- ว่าง -
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการไม้ผล

ไม้ยืนต้นและยางพารา

นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต
รักษาการในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกร

และองค์กรเกษตรกร

- ว่าง -
ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการ

การผลิตพืชผักไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
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ส่วนที่

1
ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน
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วิสัยทัศน์

❝

❞

กรมส่งเสริมการเกษตร 
เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนา 

ให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
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พันธกิจ

ค่านิยม

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
และสามารถพึ่งพาตนเองได้

2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต
และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด

3. ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตร 
เพื่อสนับสนุนและจ�าหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง

4. ศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร  
และบูรณาการการท�างานกับทุกภาคส่วน

“มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง”
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	 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร	กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	พ.ศ.	2557

ภารกิจ
	 ให้กรมส่งเสริมการเกษตร	 มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา 
เกษตรกร	 ครอบครัวเกษตรกร	 องค์กรเกษตรกร	 และวิสาหกิจชุมชน	 
การส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตการแปรรูป	 การเพิ่มมูลค่า	 
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์	 โดยการศึกษา	 วิจัย	 พัฒนา	
ก�าหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร	 ตลอดจนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร	และการให้บริการทางการเกษตร	 เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพ	
และรายได้ที่มั่นคง	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	

อ�านาจหน้าที่ 
1)	 ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	และกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้อง
2)	 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร	 ครอบครัวเกษตรกร	 องค์กรเกษตรกร	 

และวิสาหกิจชุมชน
3)	 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร
4)	 ฝึกอาชีพ	ถ่ายทอดเทคโนโลยี	และให้บริการทางการเกษตร
5)	 ศึกษา	วิจัย	และพัฒนางานด้านการส่งเสริมเกษตรกร
6)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของกรม 

หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ	คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ภารกิจและอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
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โครงสร้างองค์กรของกรมส่งเสริมการเกษตร
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ภาพรวมอัตราก�าลัง จ�านวน 11,694 อัตรา

อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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ประเภทข้าราชการ
หน่วย : อัตรา

ต�าแหน่ง
ประเภท

ข้าราชการ
ระดับ

วุฒิการศึกษา
รวมต�่ากว่า

ปริญญาตรี
ปริญญา

ตรี
ปริญญา

โท
ปริญญา

เอก

บริหาร สูง - - 1 - 1

ต้น - 1 2 - 3

อ�านวยการ สูง - 34 42 2 78

ต้น - 4 11 1 16

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ - - - - -

เชี่ยวชาญ - - 3 - 3

ช�านาญการพิเศษ - 624 273 7 904

ช�านาญการ - 3,255 728 7 3,990

ปฏิบัติการ - 1,691 192 1 1,884

ทั่วไป อาวุโส 30 56 3 - 89

ช�านาญงาน 635 831 28 - 1,494

ปฏิบัติงาน 309 77 - - 386

รวม 974 6,573 1,283 18 8,848

ประเภทลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ
หน่วย : อัตรา

ต�าแหน่งประเภท
วุฒิการศึกษา

รวมต�่ากว่า 
ปริญญาตรี

ปริญญา 
ตรี

ปริญญา 
โท

ปริญญา 
เอก

ลูกจ้างประจ�า 827 39 - - 866

พนักงานราชการ 1,012 961 7 - 1,980

รวม 1,839 1,000 7 - 2,846
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งบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีนโยบายให้ขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
ตามระบบ	MRCF	 ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	 เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรม	 
โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพ	 มีการเชื่อมโยงกับนโยบาย	 Zoning	 
ของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และมีศูนย์เรียนรู ้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นกรณีตัวอย่างส�าหรับเกษตรกร 
ในแต่ละพื้นที่	รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล	
โดยเฉพาะโครงการพระราชด�าริและเศรษฐกิจพอเพียง	นอกจากนี้	 ยังมุ่งเน้น 
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค ์กรซึ่ งจะช ่วยสนับสนุนให  ้
การด�าเนินงานในภาพรวมของกรมฯ	 ประสบความส�าเร็จมากยิ่งข้ึน	 นโยบาย 
กรมส่งเสริมการเกษตร	ประจ�าปี	2558	จ�านวน	3	ประเด็น	ได้แก่	

1. เร่งรัดการด�าเนินงานส�าคัญตามนโยบาย
	 1.1	 เร่งรัดงานส�าคัญตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 
รัฐบาล	 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เช่น	 การดูแลและช่วยเหลือ	
เกษตรกร	 การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต	 การจัดตั้งศูนย์บริการ
ประชาชนด้านการเกษตร	 การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร	 การจัดตั้ง 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 การส่งเสริมตลาด
เกษตรกร	(Farmer	Market)	การพัฒนาศูนย์ข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ	ฯลฯ	

	 1.2	 ขยายผลโครงการพระราชด�าริ	 เกษตรกรรมยั่งยืน	 และ 
เศรษฐกิจพอเพียง	 เพ่ือสร้างความมั่นคงในอาชีพ	 และให้เกษตรกรมีรายได ้
ตลอดทั้งปี	โดยเฉพาะในเกษตรกรรายย่อย	

	 1.3	 บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการทั้งระดับ 
นโยบายและระดับปฏิบัติ	 โดยระดมความร่วมมือและทรัพยากรจากทุกภาคส่วน	 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร	

	 1.4	 ท�างานโดยยึดหลัก	 “ท�าก่อน	 ท�าจริง	 ท�าทันที	 เกิดผลสัมฤทธิ	์
และยั่งยืน”	 ตามนโยบายของรัฐบาล	 และยึดมั่นในค่านิยมหลักของคนไทย	 
12	ประการ

นโยบายและแนวทางการด�าเนินงาน 
ส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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2. ขับเคลื่อนระบบ MRCF ให้เกิดผลส�าเร็จ 
 อย่างเป็นรูปธรรม
	 2.1	 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที	่ 
โดยยึดพื้นที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา	 มองภาพของ	 “พื้นท่ี-คน-สินค้า”	 
เข้าด้วยกัน	 และใช้	 MRCF	 เป็นเครื่องมือในการท�างานและพัฒนาเป็นระบบ 
ที่ยืดหยุ่น	สามารถ	“ชี้เป้า”	ให้หน่วยงานอื่นๆ	เข้าไปด�าเนินงานในพื้นที่ได้	

	 2.2	 มุ่งเน้นการด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของงานส่งเสริม
การเกษตร	 5	 Smarts	 ได้แก่	 (1)	 Smart	 Officer	 (2)	 Smart	 Office	 
(3)	Smart	Farmer	(4)	Smart	Group	(5)	Smart	Product	

	 2.3	 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 
โดยให ้สอดคล ้องกับแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ 
ส�าหรับสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ	 (Zoning)	 สามารถตอบโจทย์/ปัญหาการผลิต	 
สินค้าเกษตรของแต่ละพื้นที่ได้ก�าหนดเป้าหมายด�าเนินการในทุกอ�าเภอ	 
อย่างน้อยอ�าเภอละ	1	จุด	

	 2.4	 พัฒนางานพื้นฐานส�าคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรให้เกิด 
ผลส�าเร็จ	 เช ่น	 อาสาสมัครเกษตรหมู ่บ ้าน	 (อกม.)	 กลุ ่มยุวเกษตรกร	 
กลุ่มแม่บ้าน	 เกษตรกร	 วิสาหกิจชุมชน	 การบริหารจัดการผลไม้	 การใช้ปุ๋ยอินทรีย	์
และปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต	และการบริหารจัดการศัตรูพืช
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3. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร
	 3.1	 เพิ่มบทบาทของเขตและศูนย์ปฏิบัติการให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของพ้ืนที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 และเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในระบบส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่	 รวมทั้งพัฒนายกระดับ	
ศูนย์เยาวชนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเยาวชนเกษตรในภูมิภาคอาเซียน

 3.2	 พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น	และมีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	โดยสนับสนุน
การเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย	 สร้างโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ	 แต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร	 
โดยยึดหลักคุณธรรม	 พัฒนากรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 และจัดระบบอัตราก�าลัง 
และปรับปรุงค่าตอบแทนให้เหมาะสมและเป็นธรรม	

 3.3	 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ	 โดยบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	 
มองเป้าหมายระยะยาวควบคู่กับการด�าเนินงานในระยะสั้น	 พัฒนาระบบการติดตาม	 รายงาน	 และประเมินผล	
และใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

	 3.4	 ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ	 เผยแพร่ผลงาน	 และสร้างภาพลักษณ์ท่ีด ี
ของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อสาธารณชน
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ส่วนที่

2
ผลการปฏิบัติราชการ
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	 กรมส ่งเสริมการเกษตรได ้ให ้ความส�าคัญกับการด�าเนินงาน 
ที่ตอบสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 รัฐบาล	 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 โดยได้น้อมน�าหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด�าริมาเป็นหลักในการด�าเนินงานโครงการต่างๆ	 โดยมี 
สาระส�าคัญดังนี้

ผลการปฏิบัติราชการ
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
	 ด�าเนินงานโครงการสนองพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวและพระบรม 
วงศานุวงศ์	 ที่ได้พระราชทานแนวทางการด�าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ	 น�าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความ 
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก	 ด้อยโอกาสและยากจน	 ตามภูมิภาคต่างๆ	 ทั่วประเทศ	
โดยยึดหลักสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 ให้เกษตรกรสามารถ 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ	 แนวคิดและพฤติกรรมในการประกอบอาชีพและด�าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
กับสภาพภูมินิเวศและภูมิสังคม	 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้พออยู่พอกิน	 สามารถพึ่งตนเองได ้
ในระยะยาว	 นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว	 ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	 
โดยในปี	 2558	มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	63,566	 ราย	 ใน	58	 โครงการ	อาทิ	 โครงการศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 โครงการรักษ์น�้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริและโครงการหนึ่งใจเกษตรกร	เป็นต้น	
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โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 ได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิถีชีวิต	 และความเป็นอยู่
ของประชาชน	 ซึ่งเป็นผลมาจากพระอัจฉริยภาพด้านน�้า	 ในหัวข้อ	 “การใช้น�้า
อย่างรู้คุณค่า	 ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”	 ในช่วงเดือนมกราคม	 2558	 
ให้แก่เกษตรกรที่เข้าเรียนรู้ดูงานภายในศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร	882	ศูนย์	จ�านวน	30,439	ราย	
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โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที ่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ
	 ให้บริการทางวิชาการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกร 
ในพื้นท่ีห่างไกล	 โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ	 
หน่วยงานส่งเสริม	 และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ�าต�าบล	 โดยเป ิดบริการคลินิกเกษตรตามแผนปกติของจังหวัด	 
การจัดบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห์ฯ	 เนื่องในวันคล้าย 
วันประสูติพระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ	 (29	 เมษายน)	 
และเนื่องในวันคล ้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 
สยามมกุฎราชกุมาร	 (28	 กรกฎาคม)	 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	 โดยมีเกษตรกร 
เข้ารับบริการจ�านวน	46,200	ราย
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	 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่	 เกษตรกร	 และประชาชน 
ผู้สนใจทั่วไป	 ปลูกไม้ผลยืนต้นส�าหรับไว้บริโภคภายในครัวเรือน	 เป็นการ 
ลดรายจ่าย	 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน	 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและส�านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
โดยร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 และปลูกไม้ผลยืนต้น	 พร้อมท้ังบันทึก 
ผลการปลูกทางเว็บไซต์	 www.growforprincess.in.th	 และแอพพลิเคช่ัน	 
We	Grow

โครงการเฉลิมพระเกียรต ิ
ปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาส 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
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	 จากการด�าเนินงานสามารถปลูกไม้ผลยืนต้น	 รวมทั้งสิ้น	 8,839,591	 ต้น	 และได้ร่วมงาน	 “กระทรวง
เกษตรร่วมใจสนองงาน	เกษตรกรประชาชนปลูกไม้ผล	6	ล้านต้น	ในครัวเรือน”	โดยน�าเสนอผลการด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และภาคเอกชน	 มอบพันธุ์ไม้ผลยืนต้นให้แก่เกษตรกร 
และฝึกอาชีพด้านการเกษตร	หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ผลเพื่อการค้า	เมื่อวันที่	3	–	4	เมษายน	2558	 
ณ	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี	 อ�าเภอหนองใหญ่	 จังหวัดชลบุรี	 โดยมีข้าราชการ	 
เอกชน	สื่อมวลชน	เกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมงานจ�านวน	1,500	คน
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โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
	 ส่งเสริมการผลิตพืชอาหารในโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งของโรงเรียน	 
เพื่อเป็นอาหารกลางวันอย่างเพียงพอตามหลักโภชนาการและต่อเนื่อง 
ตลอดปีการศึกษา	 ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวในการ 
ด�าเนินงาน	โดยการอบรมครู	นักเรียน	และแม่บ้านในโรงเรียน	รวม	2,400	ราย	 
ด้านการผลิตพืช	 การถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	 การท�าแผน 
ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน	 การขยายพันธุ ์พืช	 การป ้องกันและ 
ก�าจัดศัตรูพืช	 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อจัดท�าแปลง 
ผลิตพืชอาหารในโรงเรียน	 732	 แปลง	 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและ 
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่รวม	 50	 หมู่บ้าน	 รวมทั้งส่งเสริม 
เคห กิจ เกษตร เพื่ อความ ม่ันคงด ้ านอาหารในครั ว เ รื อนและ ชุมชน 
ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่ตั้งโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	 60	 กลุ่ม	 
สมาชิก	 2,100	 ราย	 มีความรู ้	 ความสามารถ	 มีทักษะในการประกอบ 
และถนอมอาหารไว้บริโภคเพียงพอส�าหรับสมาชิกในครัวเรือนอย่างครบถ้วน 
ทั้งปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการ
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
	 เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมส�าหรับชุมชน	 และเป็นศูนย์กลาง 
การบริหารและแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ	 กับเกษตรกรในชุมชน	 ด�าเนินการในพื้นที่
ของเกษตรกรท่ีประสบความส�าเร็จ	 เป็นแบบอย่างในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรตั้งแต ่
การผลิต	 การบริหารจัดการ	 จนถึงการตลาด	 มีองค์ประกอบท่ีส�าคัญได้แก่	 เกษตรกรต้นแบบ	 แปลงเรียนรู	้ 
หลักสูตรการเรียนรู้	 และฐานการเรียนรู้	 ในปี	 2558	 ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี	 (Field	day)	 เพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ในพื้นที่	 882	 ศูนย์	 โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	เกษตรกรเข้าร่วมงาน	จ�านวน	279,486	ราย
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ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
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	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีนโยบายส่งเสริมการเกษตร 
ในรูปแบบแปลงใหญ่	 เน้นพื้นที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา	 (Area	 –	 based)	 
โดยการรวมกลุ ่มและรวมพื้นที่ของเกษตรกรรายย่อยที่ท�าการเกษตร 
ชนิดเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกันให้เป็นแปลงขนาดใหญ่	 ที่กลุ ่มเกษตรกร
สามารถบริหารจัดการการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 
(Supply	 chain)	 ตั้งแต่ร ่วมกันวางแผนการผลิต	 จัดหาปัจจัยการผลิต	 
การด�าเนินการผลิต	 การตลาด	 และการแปรรูป	 มีเกษตรอ�าเภอท่ีได้รับ 
การพัฒนาแล้วท�าหน้าที่	 “ผู ้จัดการการเกษตรในพื้นที่”	 โดยในปี	 2558	 
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินการส่งเสริมเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่	 
ในพ้ืนท่ีท้ัง	 77	 จังหวัด	 219	 แปลง	 13	 ชนิดพืช	 คือ	 ข้าว	 มันส�าปะหลัง	 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 ทุเรียน	 ล�าไย	 เงาะ	 มะม่วง	 มังคุด	 ปาล์มน�้ามัน	 สับปะรด	 
ส้มโอ	มะพร้าวน�้าหอม	และ	ไม้ดอกไม้ประดับ
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การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
และพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช	 โดยเน้นในพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญได้แก่	 
ไม้ผล	พืชผัก	สมุนไพร	และกล้วยไม้	 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	45,000	ราย	
ตามกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่	 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืช	 การบริหารจัดการศัตรูพืช	 การบริหารจัดการตลาดและเชื่อมโยง
การตลาด	 น�าร่องโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	 โดยด�าเนินงาน	 
4	ด้าน	ได้แก่	1)	การลดต้นทุนการผลิต	2)	การเพิ่มผลผลิตต่อไร่	3)	การบริหาร
จัดการ	และ	4)	การเชื่อมโยง	ในพื้นที่จังหวัดก�าแพงเพชร	พิษณุโลก	ตาก	และ
จังหวัดเพชรบูรณ์	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วฤดูแล้งให้เกษตรกร	
3,200	 ราย	 จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน	 เพื่อให ้
มีเมล็ดพันธุ ์ดีกระจายอยู ่ในระบบการผลิตและเพียงพอต่อความต้องการ 
ของเกษตรกรในชุมชน	160	ศูนย์	แบ่งเป็น	ถั่วเหลือง	80	ศูนย์	ถั่วเขียว	40	ศูนย์	
และถั่วลิสง	40	ศูนย์	
	 พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสินค้า
เกษตรไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน	 โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร
ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน	 ASEAN	 GAP	 2,320	 ราย	 พัฒนากลุ่มน�าร่อง 
ผู้ส่งออกไม้ผล	 4	 ชนิด	 ได้แก่	 มะม่วง	 ทุเรียน	 มังคุด	 ล�าไย	 และกล้วยไม	้ 
รวม	 7	 กลุ่ม	 พัฒนาเกษตรกรเพื่อได้รับการรับรองมาตรฐาน	 GAP	 ในพืชผัก	 
สมุนไพรและไม้ผล	 รวมทั้งโครงการเมืองเกษตรสีเขียว	 8,640	 ราย	 และ 
ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	1,180	ราย	
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การบริหารจัดการผลไม้
	 มุ่งเน้นการบริหารจัดการอุปทานให้สอดคล้องกับอุปสงค์	 โดยให้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ 
บริหารจัดการผลไม้ในพื้นท่ี	 เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดก่อนเป็นอันดับแรก	 และ 
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้เป็นแกนกลางในการบูรณาการบริหารจัดการผลไม้ท้ังระบบ	มีแนวทาง 
ด�าเนินงานท่ีส�าคัญได้แก่	 การจัดท�าข้อมูลประมาณการผลผลิต	 ข้อมูลความต้องการทางการตลาดของไม้ผล 
แต่ละชนิด	 บริหารจัดการผลผลิตและการตลาด	 และหากเกิดปัญหาให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่อง
มาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด	(คพจ.)	บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตส่วนเกิน
	 ในปี	 2558	 ผลผลิตลิ้นจี่และล�าไย	 (ในฤดู)	 ใช้กลไกปกติบริหารจัดการ	 ส�าหรับผลไม้ภาคตะวันออก 
และผลไม้ภาคใต้	ใช้กลไกปกติบริหารจัดการ	และใช้งบประมาณจาก	คพจ.	และส่วนกลางสนับสนุน	ดังนี้
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ตลาดกล้วยไม้
	 ติดตามสถานการณ์ตลาดกล้วยไม้ตัดดอก	ทั้งภายในและต่างประเทศ	
จากเกษตรกรกรผู ้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้	 ผู ้ประกอบการ	 และสมาคม/ชมรม 
ที่เกี่ยวข้อง	 ส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ในต่างประเทศและในประเทศ	 ในช่วงที่ผลผลิต 
ออกสู่ตลาดปริมาณมาก	 เพื่อกระตุ ้นการใช้กล้วยไม้ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ	 และประชาสัมพันธ์กล้วยไม้เมืองร้อนของไทยให้ผู้น�าเข้าและ 
ผู ้บริโภคต่างประเทศได้รู ้จัก	 ได้เห็นถึงศักยภาพ	 ความหลากหลาย	 และ 
คุณภาพของสินค้ากล้วยไม้	 เป็นการกระตุ้นตลาดและขยายโอกาสทางการตลาด
กล้วยไม้ของไทยในต่างประเทศให้มากขึ้น	มีผลการด�าเนินงานดังนี้	

 1. ตลาดในประเทศ ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชนจัดนิทรรศการ
แสดงผลผลิตกล้วยไม้ในจังหวัดชายแดนติดต่อประเทศสมาชิกอาเซียน	 
เมื่อวันที่ 	 27	 –	 31	 สิงหาคม	 2558	 ณ	 ห้างสรรพสินค้าอัศจรรย์	 1	 
จังหวัดหนองคาย

 2. ตลาดต่างประเทศ ส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทยในหลายๆ	
ประเทศ	 ได้แก่	 เนการาบูรไนดารุสซาลาม	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐอินเดีย	และสาธารณรัฐประชาชนจีน
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	 สถานการณ์น�้าเค็มในแหล่งผลิตกล้วยไม้ช่วงเดือนกันยายน	 2558	 
พบว่า	 แหล่งน�้ามีค ่าความเค็มไม่เกินกว่าระดับที่เหมาะสมกับกล้วยไม้	 
เฉลี่ยประมาณ	420	ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร	(0.28	กรัมต่อลิตร)	เนื่องจาก
ในพื้นที่มีฝนตกช่วยผลักดันน�้าเค็มอย่างต่อเนื่อง	 สถานการณ์จึงกลับเข้าสู่ 
สภาวะปกต	ิเกษตรกรผูป้ลกูกล้วยไม้ในพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบยงัคงทยอยสบูน�า้ 
เข้าสวนกล้วยไม้เพื่อกักเก็บไว้ใช้กันอย่างต่อเนื่อง	 และส�านักงานชลประทานที่	 13	 
ระบายน�้าผลักดันน�้าเค็มผ่านคลองท่าสาร-บางปลาอย่างต่อเนื่อง	 ในอัตราเฉล่ีย	 
3.55	 –	 11.36	 ลบ.ม./วินาที	 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ท�าการตรวจวัดค่า 
การน�าไฟฟ้าทุกวัน	 แจ้งเกษตรกรในพื้นที่	 และให้ค�าแนะน�าเกษตรกรในการ
หาทางป้องกันตามหลักปฏิบัติทางวิชาการในเบื้องต้น	 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ 
เมื่อสถานการณ์น�้าเค็มกลับมาอีกครั้ง

แก้ไขปัญหาพื้นที่กล้วยไม้ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากน�้าเค็ม
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งานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม
	 จัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม	ระหว่างวันที่	5	–	28	 
มิถุนายน	2558	ณ	ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม	ถนนลูกหลวง	ข้างท�าเนียบรัฐบาล	 
แบ่งพื้นท่ีจ�าหน่าย	 6	 โซน	 คือ	 เสริมความรู้…สร้างอาชีพ	 ศิลปะ…เพิ่มคุณค่า	 
ไม้ประดับ…ลดมลพิษ	 ไม้ดอก…เติมสีสันให้บ ้านเรือน	 หอมฟุ ้ง	 น่ายล… 
ไม้ไทย	ไม้มงคล…เสริมราศี	ผลการด�าเนินงาน	ยอดจ�าหน่าย	รวม	5,459,170	บาท	 
จากสินค้า	ไม้ดอกไม้ประดับ	ปลา	สวยงาม	ร้านอาหาร	กทม.	และร้านค้า	SME	
จากการด�าเนินงานถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดีมียอดผู้เข้าชมงาน 
รวม	36,340	คน
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ตลาดเกษตรกร (Farmer Market)
	 สนับสนุนการจัดตลาดเกษตรกร	 เพื่อให้มีสถานที่จ�าหน่ายผลผลิต 
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย	 โดยเกษตรกร	 หรือ
สถาบันเกษตรกรเป็นผู้จัดจ�าหน่ายโดยตรง	 ภายใต้สโลแกน	 “เกษตรกรจริงๆ	 
ทุกสิ่งปลอดภัย”	 ก�าหนดให้จัดขึ้นในทุกจังหวัดอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์	 
ซึ่งตลาดจะตั้งอยู่ในตัวเมือง	 ใกล้แหล่งชุมชน	 การคมนาคมสะดวก	 ส�านักงาน 
เกษตรจังหวัดท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา	 ประสานให้การสนับสนุนด้านต่างๆ	 
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง	 ผลักดันให้ก้าวไปสู่ตลาดถาวร
อย่างยั่งยืน	 กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบด�าเนินการจัดในพ้ืนท่ี	 26	 จังหวัด	 
ได้แก่	จังหวัดพะเยา	พิษณุโลก	เชียงใหม่	อุตรดิตถ์	แม่ฮ่องสอน	พิจิตร	ชลบุรี	
ระยอง	 ตราด	 จันทบุรี	 นครนายก	 ฉะเชิงเทรา	 สมุทรปราการ	 กทม.	 ชัยนาท	
ราชบุรี	 สุพรรณบุรี	 สมุทรสาคร	 ชัยภูมิ	 ศรีสะเกษ	 อุดรธานี	 ขอนแก่น	 ตรัง	 
ชุมพร	พังงา	และจังหวัดยะลา	
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	 เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของไทย	 เพื่อสร้าง 
ความสัมพันธ์ทางการค้ากับผู้ประกอบการ	 ส่งเสริมให้เกิดคู่ค้ารายใหม่ๆ	 หรือ 
เกิดการร่วมลงทุนในตลาดต่างประเทศ	โดยเข้าร่วมงานและจัดงาน	ดังนี้
	 1.	 การจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในงาน	 International	
Green	Week	2015	ระหว่างวันที่	16	–	25	มกราคม	2558	ณ	ศูนย์จัดงาน
แสดงสินค้ากรุงเบอร์ลิน	(Messe	Berlin)	
	 2.	 การจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ ์สินค ้าเกษตรไทย 
ในงาน	 Seoul	 Food	 &	 Hotel	 2015	 ณ	 Korean	 International	 
Exhibition	 Center	 ระหว่างวันที่	 12	 –	 15	 พฤษภาคม	 2558	 กรุงโซล	 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
	 3.	 การจัดงานส่งเสริมผลไม้ไทยก้าวไกลในอาเซียน	 ในงาน	 
Thailand	 Week	 2015	 ระหว ่างวันท่ี	 6	 –	 10	 พฤษภาคม	 2558	 
ณ	 ศูนย์แสดงสินค้า	 LAO	 –	 ITEC	 นครเวียงจันทน์	 ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
	 4.	 งานเทศกาลไทย	 คร้ัง ท่ี 	 16	 :	 Thai	 Fest ival	 2015	 
ระหว่างวันที่	 16	 –	 17	 พฤษภาคม	 2558	 สวนสาธารณะโยโยงิ	 เขตชิบุยะ	 
กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

งานแสดงสินค้าเกษตรของไทยในต่างประเทศ
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	 5.	 การจัดงานส่งเสริมผลไม้ไทยก้าวไกลในอาเซียน	 ปี	 2558	 
ในงาน	 The	 8th	 Thailand	 Grand	 Fair	 ระหว่างวันที่	 10	 -	 14	 มิถุนายน	 2558	 
ณ	 International	 Convention	 Centre	 (ICC),	 บันดาร์เสรีเบกาวัน	 
ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม
	 6.	 การจัดงานส่งเสริมผลไม้ไทยก้าวไกลในอาเซียน	 ในงาน	 
Thailand	 Week	 2015	 ณ	 ระหว่างวันที่	 7	 –	 13	 กรกฎาคม	 2558	 
ณ	 อาคาร	 Tan	 Binh	 Exhibition	 and	 Convention	 Center	 (TBECC)	 
นครโฮจิมินท์	ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
	 7.	 การจัดงานส่งเสริมผลไม้ไทยก้าวไกลในอาเซียน	 (Thai	 Fruit	 
Promotion	 Fair	 2015)	 ระหว ่างวันที่ 	 14	 –	 16	 สิงหาคม	 2558	 
ณ	ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
	 8.	 การจัดงานส่งเสริมผลไม้ไทยก้าวไกลในอาเซียน	 ในงาน	 
Thailand	 Week	 2015	 ระหว ่างวันที่ 	 15	 -	 21	 กันยายน	 2558	 
กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย
	 9.	 การจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร	Thai	Fruit	
Promotion	 2015	 ระหว่างวันที่	 4	 –	 6	 กันยายน	 2558	ณ	 จังหวัดบาหล	ี 
ประเทศอินโดนีเซีย
	 10.	 การจัดงานประชาสัมพันธ์ผลไม้และสินค้าเกษตร	 Qingdao	 
World	 Import	 Fair	 &	 Procurement	 Conference	 วันที่ 	 19	 –	 
28	 พฤษภาคม	 2558	 ณ	 Qingdao	 International	 convention	 center	 
เมืองชิงต่าว	สาธารณรัฐประชาชนจีน
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Smart Office
	 พัฒนาส�านักงานเกษตรอ�าเภอทั้ ง	 882	 แห ่ง 
ทั่วประเทศ	 โดยท�าการปรับปรุงใน	 4	 มิติ	 คือ	 1)	 สถานที	่ 
2)	 อุปกรณ์	 3)	 ระบบงาน	 และ	 4)	 ผู้ให้บริการ	 ให้มีสภาพ 
เหมาะสมต่อการให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนท่ีมา 
ติดต่อราชการ	 พัฒนาศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร	 
ทั้ง	 1,018	แห่ง	 ให้สามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ	
(One	 Stop	 Service)	 ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ	 ทั่วถึง	 
สะดวก	 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว 
และเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่

พัฒนาสู่ 5 SMART
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Smart Officer 
	 พัฒนานักวิชาการส ่งเสริมการเกษตรให ้ เป ็น 
นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการ 
ท�างานร่วมกับเกษตรกรและภาคีเครือข่าย	 จนเป็นที่ยอมรับ 
ให้เป็นผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู ้จัดการการเกษตร 
ในพื้นที่ได้จ�านวน	 291	 คน	 พี่เลี้ยงจ�านวน	 71	 คน	 และ 
ผู้ท�าหน้าที่ในการบริหารโครงการจ�านวน	 47	 คน	 รวมทั้งสิ้น	 
409	 คน	 ด�า เนินการจัดสัมมนาเสนอผลงานวิชาการ 
ด้านส่งเสริมการเกษตรในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ	
เพื่อน�าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพ
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Smart Farmer 
	 พัฒนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร
ต่างๆ	 ให้เป็น	 Smart	 Farmer	 มีความเช่ียวชาญในการ 
ประกอบอาชีพการเกษตรตลอดห่วงโซ่กระบวนการผลิต 
ที่สอดคล้องกับพื้นที่และสินค้า	 เชื่อมโยงเครือข่ายและ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 และเป็นแหล่งเรียนรู ้ช่วยพัฒนา
เกษตรกรรายอื่น	 เร่ิมต้ังแต่ปี	 2557-2558	 โดยคัดกรอง 
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน	 7,252,195	 คน	 พบเกษตรกร 
เป็น	 Smart	 Farmer	 แล้ว	 611,071	 คน	 ได้ด�าเนินการพัฒนา 
เพิ่มขึ้น	 95,292	 คน	 เป็นผลการด�าเนินงานในปี	 2558	 
17,801	 คน	 ในจ�านวนนี้เป็นเยาวชนเกษตรที่เป็นเกษตรกร 
รุ ่นใหม่	 หรือ	 Young	 Smart	 Farmer	 1,925	 คน	 และ 
มีแหล่งเรียนรู ้พื้นที่ของเกษตรกรที่เป็น	 Smart	 Famer	 
ต้นแบบ	5,390	คน
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Smart Group 
	 องค์กรเกษตรกรเป็นทั้งเป้าหมายและกลไกงานส่งเสริมการเกษตร	
ประกอบด้วย	 วิสาหกิจชุมชน	 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร	 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
และกลุ ่มยุวเกษตรกร	 ด�าเนินการเตรียมความพร้อมองค์กรเกษตรกร 
ก่อนประกอบการแบบวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง	 5	 ด้าน	 ได้แก	่ 
การจัดการองค์กร	 การจัดการความรู้	 การจัดการเทคโนโลยี	 การจัดการทุน	 
และการจัดการตลาด	 ด�าเนินงานพัฒนากลุ ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร	 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกร	 924	 กลุ่ม	 สมาชิก	 18,480	 ราย	 
เกิดเครือข่ายองค์กรเกษตรกรในระดับจังหวัด	 77	 เครือข่าย	 ระดับเขต	 
9	เครือข่าย	และระดับประเทศ	1	เครือข่าย
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	 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน 
การพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน	 ผ่านกลไกของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและคณะอนุกรรมการ 
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทุกระดับ	 ให้เข้าสู่การเป็น	 Smart	 Group	 ยกระดับขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชน 
ในการแข่งขันเชิงการค้าเชื่อมโยงสู่การพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็น	 Smart	 Product	 รวมทั้งการคัดเลือก 
วิสาหกิจชุมชนดีเด ่นเพ่ือเป็นต้นแบบและขยายผล	 โดยมีวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียน	 76,338	 แห่ง	 
สมาชิก	 1,320,607	 ราย	 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	 319	 แห่ง	 สมาชิก	 5,339	 ราย	 ได้เสริมสร้าง 
ให้วิสาหกิจชุมชนมีการประเมินศักยภาพตนเอง	 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเพื่อจัดท�า 
แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้ตรงตามศักยภาพและความต้องการ	 ส่งเสริมและพัฒนาท่องเท่ียวเชิงเกษตร	 เน้นการ 
มีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการด�ารงชีวิต	วัฒนธรรมและประเพณี	
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Smart Product 
	 ส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มรายได้นอกภาคการเกษตร 
ต่อเนื่องจากภาคการผลิต	 โดยให้เกษตรกรน�าผลผลิตสด 
ที่มีในท้องถิ่นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร	
สนับสนุนการบริหารจัดการกลุ่ม	 ถ่ายทอดความรู้วิชาการ	
พัฒนาตามแนวทาง	Smart	Product	 เช่น	กระบวนการผลิต	
รูปแบบผลิตภัณฑ์	 การจัดการคุณภาพ	 การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี	 การถ่ายทอดเทคโนโลยี	 การจัดการคุณภาพ	 และ 
การส่งเสริมการตลาด	 โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น	 5	 หมวด	
ได้แก่	อาหารและเครื่องดื่ม	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	หัตถกรรม
และสิ่งประดิษฐ์	 เครื่องอุปโภคและสมุนไพร	 และท่องเที่ยว
เกษตร/ชุมชน	 ตามคุณสมบัติ/ตัวช้ีวัด	 ดังนี้	 1.	 มีเรื่องราว	
(Story)	 ของผลิตภัณฑ์	 2.	 มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน	 
เช่น	 GMP	 /	 Primary	 GMP	 /	 HACCP	 /	 ISO	 เป็นต้น	 
3.	มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์	เช่น	อย.	/	มผช.	/	 
มอก.	 /	 ฮาลาล	 /	 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 (GI)	 เป็นต้น	 
4.	 กระบวนการผลิตหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
และ	5.	มีตลาดหลักรองรับผลิตภัณฑ์	
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	 ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชในพื้นท่ี	 
พัฒนาระบบติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชให้ครอบคลุมพื้นที	่ 
เพ่ือป้องกันและก�าจัดศัตรูพืชได้ทันก่อนท่ีจะเกิดการระบาดหรือสร้าง 
ความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตร	 มีมาตรการแก้ป ัญหาหรือ 
บรรเทาความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น	 เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจ
การเกษตรในภาพรวมของประเทศ	 ทั้งน้ี	 การส่งเสริมต้องอยู่บนพ้ืนฐาน 
การมีส่วนร่วมของชุมชน	 และการใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม	 หรือการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมสาน	 (IPM)	 รวมถึงการใช ้
สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย	ได้แก่	

เพิ่มขีดความสามารถ 
ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช 
	 เตรียมความพร้อมในการจัดการศัตรูพืชที่เป็นปัญหาส�าคัญ	 และ 
ปรับกลยุทธ์เป็นการด�าเนินงานจัดการศัตรูพืชเชิงรุก	 เพื่อขับเคลื่อนงาน 
อารักขาพืชให้มีความพร้อมในการรับมือศัตรูพืชในทุกสถานการณ์	ดังนี้
	 1.	 ผลติพ่อ-แม่พนัธ์ุ	และหวัเชือ้จลุนิทรย์ีบรสิทุธ์ิ	เพือ่ให้ศูนย์ส่งเสรมิ
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช	 6	 ศูนย์	 น�าไปผลิตขยายให้ศูนย์จัดการ 
ศัตรูพืชชุมชนใช้	ในกรณีเกิดการระบาดของศัตรูพืชที่	ได้แก่	
	 	 1.1	 การจัดการศัตรูมันส�าปะหลัง	 ผลิตพ่อ-แม่พันธุ์แมลงช้าง 
ปีกใส	 51,950	 ตัว	 แตนเบียน	 Anagyrus lopezi	 50,000	 ตัว	 ส�าหรับ 
ควบคุมเพลี้ยแป้ง	 ผลิตไรตัวห�้าเพื่อใช้ควบคุมไรแดง	 400,000	 ตัว	 และ 
ผลิตหัวเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า	825	หลอด	ส�าหรับควบคุมโรคโคนเน่า-หัวเน่า
	 	 1.2	 การจัดการศัตรูข้าว	ผลิตหัวเชื้อราบิวเวอเรีย	และเมตาไรเซี่ยม  
1,650	 หลอด	 ส�าหรับควบคุมเพลี้ยกระโดด	 สีน�้าตาล	 และหัวเชื้อรา 
ไตรโคเดอร์ม่า	1,000	หลอด	 เพื่อใช้ควบคุมโรคข้าวที่เกิดจากเชื้อรา	และผลิต	
แมลงห�้าและแมลงเบียนท�าลายไข่เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล	105,000	ตัว	

โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกร 
จากการระบาดศัตรูพืช
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	 	 1.3	 การจัดการศัตรูมะพร้าว	 ผลิตพ่อ-แม่พันธุ ์แตนเบียน
ควบคุมหนอนหัวด�ามะพร้าว	 ได้แก่	 แตนเบียนไข่	 Trichogramma	 sp.	
11,550	 แผ่น	 และแตนเบียนหนอน	 Bracon	 hebetor	 55,000	 ตัว	 
และผลิตพ่อ-แม่พันธุ์แตนเบียนควบคุมแมลงด�าหนามมะพร้าว Asecodes  
hispinarum	5,100	มัมมี่
	 2.	 พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชทั่วประเทศ	ให้เป็น
นักอารักขาพืชมืออาชีพ	รวม	179	คน
	 3.	 ปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร	 ด�าเนินการในพื้นที่	
9	 จังหวัดที่มีการใช้สารเคมีมาก	 โดยการถ่ายทอดความรู้และรณรงค์การใช ้
สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยแก่เกษตรกร	 รวม	 3,177	 ราย	 สนับสนุน 
สารชีวภัณฑ์และเช้ือจุลินทรีย์ให้แก่เกษตรกร	 244	 ราย	 และตรวจสารพิษ 
ตกค้างในกระแสเลือดให้เกษตรกร	253	ราย

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 
	 เป ็นกลไกส�าคัญในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและชุมชน 
จากภัยของศัตรูพืช	 เน้นการพัฒนาเกษตรกร	ชุมชน	ให้สามารถบริหารจัดการ 
ศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจรตามภารกิจ	 ดังนี้	 ส�ารวจตรวจนับ 
แมลงศัตรูธรรมชาติและศัตรูพืชในแปลงพยากรณ์	 เตือนระบาด	 เฝ้าระวัง 
และติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในท้องถิ่น	 ผลิตและขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ	 
(ตัวห�้า,	 ตัวเบียน)	 และจุลินทรีย์	 เพื่อใช้ควบคุมและก�าจัดศัตรูพืช	 ไว้ใช ้
ในชุมชน	 เป็นศูนย์เรียนรู ้ด ้านการจัดการศัตรูพืชและถ่ายทอดความรู ้ 
ด้านการจัดการศัตรูพืชตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร	 โดยด�าเนินการ	
1.	พัฒนาศักยภาพสมาชิกและการด�าเนินงานของ	ศจช.	882	ศจช.	พร้อมทั้ง 
สนับสนุนปัจจัยส�าคัญที่ ใช ้ในการด�าเนินกิจกรรม	 2.	 สร ้างเครือข ่าย 
การด�าเนินงานของ	 ศจช.	 ในระดับจังหวัด	 เพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยง 
การด�าเนินงานและแลกเปล่ียนเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช	 รวมถึง 
การประสานความร่วมมือกันระหว่าง	 ศจช.	 เพื่อให้	 ศจช.	 สามารถเป็นกลไก 
การเฝ้าระวังและจัดการศัตรูพืชได้อย่างแท้จริงในระดับจังหวัด	 3.	 คัดเลือก	 
ศจช.ดีเด่นระดับจังหวัดและระดับเขต	เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนา	
ศจช.	ต่อไป	
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ข้าว 
	 พ้ืนที่ปลูก	 70	 จังหวัด	 41,686,104	 ไร ่	 พบศัตรูข ้าว	 ได้แก่	 
เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล	 พื้นที่ระบาด	 1,466	 ไร่	 โรคไหม้	 พื้นที่ระบาด	 
61,436	 ไร่	 จัดท�าข่าวเตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลและโรคไหม้ข้าว	 
แนะน�าให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาและงดการใช้ปุ ๋ยไนโตรเจน 
ในระยะนี้เพื่อควบคุมโรคไหม้ข้าว	 ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย	 ควบคุมเพลี้ยกระโดด
สีน�้าตาล	 ประชาสัมพันธ์แจ้งจังหวัดที่เคยพบการระบาดและพื้นที่เสี่ยง 
ต่อการระบาด	 เตรียมความพร้อมในพื้นที่ระบาดซ�้าซากเพื่อป้องกันไม่ให ้
เกิดการระบาดขึ้นอีก	จัดท�าแปลงติดตามสถานการณ์ทั้งหมดจ�านวน	809	แปลง	 
ศจช.	 ในพื้นท่ีเสี่ยงเร่งผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า	 เชื้อราบิวเวอเรีย	 
และรณรงค์ให้สมาชิกใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่	

การระบาดศัตรูพืชส�าคัญและการควบคุม
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มะพร้าว 
	 พื้นที่ปลูก	53	จังหวัด	1,300,868	ไร่	พบการระบาดของศัตรูมะพร้าว	 ได้แก่	หนอนหัวด�า	พื้นที่ระบาด	 
23	 จังหวัด	 72,727	 ไร่	 ควบคุมโดยปล่อยแตนเบียนหนอน	 Bracon hebetor	 ปล่อยในพื้นที่ระบาด	 
609,720,708	 ตัว	 แมลงด�าหนาม	 พื้นท่ีระบาด	 23	 จังหวัด	 55,547	 ไร่	 ควบคุมแนะน�าและถ่ายทอด 
ความรู้การควบคุมในมะพร้าวต้นเตี้ยให้ตัดยอดที่ถูกแมลงกัดกินมาเก็บไข่	 หนอนและตัวเต็มวัยไปท�าลาย	 
และใช้ตัวห�้า	 ตัวเบียนและเชื้อจุลินทรีย์	 เช่น	 แมลงหางหนีบ	 แตนเบียนแมลงด�าหนามมะพร้าว	 และ 
เชื้อเมตตาไรเซียมในการควบคุม	 ด้วงแรด	 พื้นที่ระบาด	 18	 จังหวัด	 3,059	 ไร่	 ให้ค�าแนะน�าและถ่ายทอด 
ความรู้การควบคุม	 ได้แก่	 1)	 การใช้สารเคมีฉีดเข้าล�าต้นมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า	 12	 เมตร	 2)	 การใช ้
สารเคมีฉีดพ่นทางใบมะพร้าวต้นที่มีความสูงน้อยกว่า	 12	 เมตร	 3)	 การปล่อยแตนเบียนบราคอนครอบคลุม 
พื้นที่การระบาดท้ังหมด	 4)	 รณรงค์ตัดทางใบ	 ตัดต้นที่พบการระบาดรุนแรงและอายุมาก	 และการก�าจัด 
หนอนหัวด�าในพืชอาศัยชนิดอื่น
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มันส�าปะหลัง 
	 พื้นที่ปลูกมันส�าปะหลังยืนต้น	54	จังหวัด	9,501,351	ไร่	พบการระบาดของศัตรูมันส�าปะหลัง	ได้แก่	 
เพลี้ยแป้งมันส�าปะหลัง	 พื้นที่ระบาด	 3,779	 ไร่	 ปัญหาโคนเน่า-หัวเน่ามันส�าปะหลัง	 พื้นที่ระบาด	 1,604	 ไร	่ 
ไรแดง	 พื้นที่ระบาด	 1,099	 ไร ่	 ด�าเนินการรณรงค์ควบคุมโดยวิธีผสมผสานในพื้นท่ีระบาด	 ได ้แก ่	 
ปล่อยแตนเบียน	 Anagyrus lopezi	 ตามพ้ืนที่ระบาด	 รวม	 260,880	 คู่	 ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูในพื้นท่ี	 
5,217.75	 ไร่	 ปล่อยแตนเบียน	 Anagyrus lopezi	 แบบครอบคลุมพื้นที่	 จ�านวน	 21,600	 คู ่	 ควบคุม 
เพลี้ยแป้งสีชมพูในพื้นที่	 432	 ไร่	 ปล่อยแมลงช้างปีกใสตามพื้นที่ระบาด	 รวม	 228,390	 ตัว	 ควบคุมเพลี้ยแป้ง 
ในพื้นที่	 2,840	 ไร่	 ปล่อยแมลงช้างปีกใสแบบครอบคลุมพื้นที่	 (ตาม	 Grid)	 จ�านวน	 121,450	 ตัว	 ควบคุม 
เพลี้ยแป้งในพ้ืนที่	 1,214.5	 ไร่	 รวมทั้งจัดท�าแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูมันส�าปะหลัง	 ในพื้นที่ในพื้นที	่ 
20	จังหวัด	1,166	ต�าบล	
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	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 ได้พัฒนา	 แอปพลิเคชัน	 Protect	 PLANTS	
โดยสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้แล้วทั้งระบบปฏิบัติการ	Android	 และ	 iOS	 
ในงานอารักขาพืช	4	เรื่อง	คือ
	 1.	 องค์ความรู ้ด้านอารักขาพืช	 เป็นข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับ
ลักษณะอาการ	โรค	แมลง	และการป้องกันก�าจัดแต่ละกลุ่มพืช	6	กลุ่ม	 ได้แก่	
1)	ไม้ผล	2)	ผัก	3)	ไม้ดอก	ไม้ประดับ	4)	พืชไร่	5)	ข้าว	และ	6)	ศัตรูธรรมชาติ 
และจุลินทรีย์
	 2.	 วินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น	 ตามลักษณะอาการผิดปกติที่เกิดข้ึน 
กับพืชแบบไม่เฉพาะเจาะจง	โดยใช้วิธีการตอบค�าถามตามลักษณะอาการที่พบ 
ไปทีละข้อจนพบค�าตอบสุดท้าย	 และให้เจ้าหน้าที่หรือเกษตรกรที่พบอาการ
ดังกล่าวชี้จุดพิกัดในแอปพลิเคชันได้	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง	 ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีด้านอารักขาพืช	ส�านักงานเกษตรจังหวัด	และส�านักงานเกษตรอ�าเภอ	
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ต่อไป
	 3.	 วินิจฉัยตามชนิดพืช	 ตามลักษณะอาการผิดปกติที่ เกิดขึ้น 
บนส่วนต่างๆ	 ของพืช	 โดยใช้วิธีการตอบค�าถามตามลักษณะอาการที่พบ 
ไปทีละข้อจนพบค�าตอบสุดท้าย	4	กลุ่มพืช	รวม	41	ชนิดพืช	
	 4.	 พยากรณ์เตอืนการระบาดศตัรพูชื	จากการวิเคราะห์สถานการณ์
ตามชนิดพืช	 ระยะการเจริญเติบโต	 สภาพภูมิอากาศ	 และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 
ท่ีเหมาะสมต่อการเกิดการระบาดของศตัรพูชืในช่วงสัปดาห์	และวธิกีารป้องกนั
และก�าจัด	
	 นอกจากนี้ยังได ้พัฒนาแอปพลิเคชันอื่นๆ	 ให ้บริการเกษตรกร
และประชาชน	 เช่น	 DOAE	 Smart	 Check	 plus,	 AC	 AGRI	 VOCAB	 
ศัพท์เกษตร	5	ภาษาอาเซียน	เป็นต้น

แอปพลิเคชัน Protect PLANTS

รายงานประจ�าปี 2558
กรมส่งเสริมการเกษตร 57



ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
	 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตผ่านกลไกศูนย์จัดการดินปุ๋ย 
ชุมชน	 (ศดปช.)	 882	 ศูนย์	 โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย 
แก่เกษตรกรสมาชิก	 การจัดท�าแปลงเรียนรู้	 และจุดสาธิตการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน 
การผลิตทั้งปุ๋ยอินทรีย์และการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน	 หรือปุ๋ยสั่งตัด	 
ท�าให้เกษตรกรมีการผลิตปุ ๋ยอินทรีย ์ใช ้เองในชุมชน	 633,382.47	 ตัน	 
ได้แก่	 ปุ ๋ยหมัก	 191,697.36	 ตัน	 ไถกลบตอซังข้าว	 255,201.95	 ตัน	 
ไถกลบตอซังข้าวโพด	 26,853.52	 ตัน	 ไถกลบตอซังสับปะรด	 1,597.60	 ตัน	
ไถกลบตอซังอ้อย	1,887.60	ตัน	น�้าหมักชีวภาพ	69,515.32	ตัน	และปุ๋ยพืชสด	 
86,629.12	 ตัน	 ส�าหรับการส่งเสริมการใช้ปุ ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน	 
เกษตรกรสมาชิก	 มีการน�าความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตไปปฏิบัติ	
และสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ย	 ร้อยละ	 26.7	 ของต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี 
ก่อนการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	นอกจากนี้	ศดปช.	ยังเป็นหน่วยปฏิบัติการ 
ในพื้นที่ที่บริหารจัดการโดยเกษตรกรในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน	 
บริการวิชาการด้านดินและปุ๋ย	 ให้ค�าแนะน�าการใช้ปุ๋ยเบ้ืองต้น	 บริการรวบรวม
ความต้องการใช้แม่ปุ๋ย	 และจัดซื้อจากแหล่งท่ีมีคุณภาพ	 ให้สมาชิกได้ใช้ปุ๋ย 
ตามค�าแนะน�า
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โครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
	 จัดท�าฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	 (ทบก.)	 ซึ่งเป็นข้อมูลของครัวเรือนเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพ 
การปลูกพืช	 การเลี้ยงปศุสัตว์ในครัวเรือน	 การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในครัวเรือน	 การท�านาเกลือสมุทร	 
การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ	 เพื่อบริโภค	 จ�าหน่าย	 หรือใช้งานในฟาร์ม	 มีองค์ประกอบ	 จ�านวน	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 
1)	 ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน	 2)	 สมาชิกในครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กร	 3)	 การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร	
และ	4)	การประกอบกิจกรรมการเกษตร	มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงเป็นประจ�าทุกปี	
	 ในปี	 2558	 ได้จัดท�าโครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	 โดยจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม	 จ�านวน	 
4	 ด้าน	 ได้แก่	 รายได้	 หนี้สิน	 เครื่องจักรกลการเกษตร	 และแหล่งน�้า	 เพ่ือให้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมี 
ความครบถ้วน	 สมบูรณ์	 สามารถน�าข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรไปใช้ในการวางแผนและก�าหนดทิศทางการพัฒนา 
ด้านการเกษตร	 พัฒนาเกษตรกร	 รวมทั้ง	 น�าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท�าโครงการและมาตรการ 
ตามนโยบายส�าคัญต่างๆ	 ของรัฐบาล	 เช่น	 การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 มาตรการ 
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	 (ข้าว	 ยางพารา)	 เป็นต้น	 กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งรัดด�าเนินการจัดเก็บ 
ข้อมูลครบถ้วนตามเป้าหมายในช่วงเวลาที่ก�าหนด	(เดือนกันยายน-ตุลาคม	2558)	รวม	6.33	ล้านครัวเรือน
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โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน 
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง
	 ด�าเนินการในพื้นที่ท�าการเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี	 2557/58	 สนับสนุน 
การจัดท�าโครงการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	 โดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ�าต�าบล	 (ศบกต.)	 เป็นผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	 วงเงินต�าบลละไม่เกิน	 1	 ล้านบาท	 จากการ 
ด�าเนินงานได้สนับสนุนโครงการของชุมชนเกษตร	 6,596	 โครงการ	 ในพื้นที่	 3,043	 ต�าบล	 58	 จังหวัด	
เกษตรกรมีรายได้จากการจ้างแรงงานในช่วงฤดูแล้ง	 1,616.68	 ล้านบาท	 คิดเป็นแรงงาน	 5,260,680	 คนต่อวัน	 
มีการจ้างแรงงาน	 871,849	 ราย	 จ�านวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีได้รับประโยชน์	 2,879,850	 ครัวเรือน	 
เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่เป็นผลในระดับชุมชน/ต�าบล	 2,048.02	 ล้านบาท	 และระดับจังหวัด	 
2,771.39	 ล ้านบาท	 ชุมชนเกษตรมีบทบาทในการแก ้ไขป ัญหาและพัฒนาการเกษตรของตนเอง	 
จ�าแนกตามลักษณะกิจกรรม	ดังนี้
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	 1)	 การจัดการแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร	3,328	โครงการ	
พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์	7.08	ล้านไร่
	 2)	 การผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป 
ผลผลิตเกษตรเพ่ือการเพิ่มรายได้	 636	 โครงการ	 สร้างรายได ้
จากการจ� าหน ่ ายผลผลิ ตและผลิ ตภัณฑ ์การ เกษตร	 
140.24	 ล ้านบาท	 และเกิดศูนย ์ เรียนรู ้การผลิตและ 
การแปรรูปผลผลิตเกษตร	493	ศูนย์
	 3)	 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต	 2,371	 โครงการ	 ผลิตปุ ๋ย อินทรีย ์ / ชีวภาพ	 
567,770	 ตัน	 และเกิดลานตากผลผลิตการเกษตร	 1,713	 ลาน	
พื้นที่	 954,302	 ตารางเมตร	 รองรับผลผลิตสดประมาณ	 
1.9	ล้านตันต่อฤดูกาล
	 4)	 การจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร	
261	 โครงการ	 ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน  ์
ด้านการป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช	 811,010	 ไร่	 และเกิด 
ศูนย์รวบรวม	คัดแยก	บรรจุ	และตลาดการเกษตร	195	แห่ง
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	 เกษตรกรได้ท�าการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งประเทศในเขตพ้ืนที่ 
ในเขตลุ่มน�้าเจ้าพระยา	ลุ่มน�้าแม่กลอง	และเขตลุ่มน�้าอื่น	 รวม	 12.56	ล้านไร่	 
คิดเป็นร้อยละ	138	จากแผน	9.11	ล้านไร่	แบ่งเป็น	ข้าวนาปรัง	9.93	ล้านไร่	
และพืชไร่	พืชผัก	2.63	ล้านไร่	
	 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการงดส่งน�้าเพื่อท�านาปรังในพื้นที่ลุ ่มน�้าเจ ้าพระยาและ 
ลุ่มน�้าแม่กลอง	 รวม	 26	 จังหวัด	 โดยให้เกษตรกรเลือกมาตรการช่วยเหลือ 
ตามความสมัครใจ	ดังนี้	มาตรการหลัก การจ้างแรงงาน	ของกรมชลประทาน	
มีเป้าหมาย	 44,388	 ราย	 มีการจ้างแรงงานแล้ว	 44,464	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	
100.17	แยกเป็น	1)	ลุ่มน�้าเจ้าพระยา	เป้าหมาย	35,337	ราย	จ้างแรงงานแล้ว	 
37,049	 ราย	 ร้อยละ	 104.84	 2)	 ลุ่มน�้าแม่กลอง	 เป้าหมาย	 9,051	 ราย	 
จ้างแรงงานแล้ว	 7,415	 ราย	 ร้อยละ	 81.92	มาตรการเสริม ประกอบด้วย
กิจกรรม	 ดังนี้	 1)	 ฝึกอาชีพด้านการเกษตร	 9	 หลักสูตร	 ให้แก่	 เกษตรกร	 
18,021	 ราย	2)	ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์	 โดยอบรมเกษตรกร	13,361	 ราย	
และมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร	9,298	ราย	3)	ส่งเสริมอาชีพด้านประมง	
โดยอบรมและแจกปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร	 3,594	 ราย	 4)	 ฝึกอาชีพ 
ด้านการเกษตรและด้านอื่นๆ	 ของส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย	 (กศน.)	 แก่ประชาชนทั่วไป	 1,584	 ราย	 5)	 สนับสนุน 
เมล็ดพันธุ ์พืชตระกูลถั่ว	 (ถั่วเหลือง	 ถั่วลิสง	 และถ่ัวเขียว)	 ให้เกษตรกร	 
ใน	 20	 จังหวัด	 พื้นที่เพาะปลูก	 158,016	 ไร่	 และ	 6)	 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ 
พืชปุ๋ยสดให้เกษตรกร	พื้นที่เพาะปลูก	36,314	ไร่

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558
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สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย  
เพื่อประกอบอาชีพเสริม
	 รับสมัครเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการจาก	 64	 จังหวัด	 
111,210	ครัวเรือน	 วงเงินที่ขอสินเชื่อ	 10,751,385,711	บาท	คณะกรรมการ
บริหารโครงการฯ	 ระดับจังหวัด	 พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบ 
แผนการผลิตของเกษตรกร	 และส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 พิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล ้ว	 106,881	 ครัวเรือน	 
วงเงินสินเชื่อ	10,015.22	ล้านบาท	โดย	ธ.ก.ส.	อนุมัติสินเชื่อให้เกษตรกรแล้ว	
58,825	ครัวเรือน	วงเงิน	5,198.09	ล้านบาท	ซึ่งได้ด�าเนินการต่อเนื่องจนกว่า	
ธ.ก.ส.	จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการครบถ้วน
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ชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  
ไร่ละ 1,000 บาท
	 ด�าเนินการรับแจ้งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ตรวจสอบ	รับรองสิทธิ์	
และจ่ายเงินให้เกษตรกร	 จัดงานประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือชดเชย 
รายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตามนโยบายรัฐบาล	 ในพื้นที่	 6	 จังหวัด	 
ได้แก่	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 นครศรีธรรมราช	 ตรัง	 สงขลา	 อ�านาจเจริญ	 
และจังหวัดจันทบุรี	 โดยรับแจ้งเกษตรกรเข ้าร ่วมโครงการ	 899,681	 
ครัวเรือน	 ผ ่านการตรวจสอบจากคณะท�างานตรวจสอบสิทธิ์ 	 ระดับ
ต�าบล	 851,067	 ครัวเรือน	 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ	 ระดับอ�าเภอ
รับรองสิทธิ์ 	 841,380	 ครัวเรือน	 ส่งข ้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 811,223	 ครัวเรือน	 ธ.ก.ส.	 จ่ายเงิน 
ให้เกษตรกร	 798,208	 ครัวเรือน	 วงเงิน	 8,031,614,750	 บาท	 ทั้งนี	้ 
การชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางยังด�าเนินการต่อเนื่องไปจนกว่า 
ทุกครัวเรือนที่ผ่านการรับรองสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยครบถ้วน
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	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 (ข้อมูล	 ณ	 วันที่	 28	 กันยายน	 2558)	 ได้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ	 
จ�านวน	 6	 ภัย	 ได้แก่	 อุทกภัย	 ภัยแล้ง	 วาตภัยและพายุลูกเห็บ	 ศัตรูพืชระบาด	 อัคคีภัย	 และช้างป่าท�าลายพืช
ผลทางการเกษตร	 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกร	 118,677	 ราย	 พื้นที่ท�าการเกษตรได้รับความเสียหาย	
1,275,887	 ไร่	 วงเงินให้ความช่วยเหลือ	 1,457.29	 ล้านบาท	 กรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งรัดการส�ารวจ	 และ 
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู ้ประสบภัยพิบัติ	 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 2556	 และตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	 ดังนี้
 l	 การให้ความช่วยเหลือโดยใช้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
	 	 เกษตรกร	2,157	ราย	พื้นที่เสียหาย	4,615	ไร่	วงเงินให้ความช่วยเหลือ	6,053,997	บาท
 l	 เงินทดรองราชการในอ�านาจนายอ�าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด	 
	 	 เกษตรกร	95,877	ราย	พื้นที่	1,019,158	ไร่	วงเงินให้ความช่วยเหลือ	1,161,683,259	บาท
 l	 เงินทดรองราชการในอ�านาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
	 	 เกษตรกร	5,656	ราย	พื้นที่	56,147	ไร่	วงเงินให้ความช่วยเหลือ	64,533,010	บาท
 l	 การให้ความช่วยเหลือโดยใช้เงินงบกลาง	 
	 	 เกษตรกร	14,987	ราย	พื้นที่	195,967	ไร่	วงเงินให้ความช่วยเหลือ	225,019,734	บาท

การให้ความช่วยเหลือ 
เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช
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ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
	 เสริมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจให้แก ่เกษตรกร 
ให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาหมอกควัน	 
ฝุ ่นละออง	 เถ ้าและเขม ่า	 ที่มีผลกระทบต่อสุขอนามัย 
ของประชาชนและการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 โดยน�าเสนอ 
ทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา	 
สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเผาในรูปแบบของเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา	
สร้างต้นแบบในการท�าการเกษตรปลอดการเผา	 เพื่อสนับสนุน 
การหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร	 ในปี	 2558	 ได้ด�าเนินการ
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในการปลูกพืชทางเลือกทดแทน
การปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นท่ีสูงเพื่อลดปัญหาการเผาฯ	
จ�านวน	 5,982	 ราย	 และในการหยุดการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร	
จ�านวน	1,000	ราย	จัดท�าแปลงสาธิต/เรียนรู้ด้านการปลูกพืช 
ทางเลือก	 (แปลงไม้ดอก/ไม้ประดับเมืองหนาว)	 สร้างกลุ่ม 
เครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา	 150	 กลุ่ม	 ครอบคลุมพื้นที	่
15,000	 ไร่	 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เศษวัสดุการเกษตร 
ทดแทนการเผา	 (ผลิตปุ ๋ยอินทรีย ์)	 586,025	 ตัน	 พื้นที่	 
610,148	 ไร ่	 ควบคุมและก�ากับไม่ให ้มีการเผาในพื้นที ่
การเกษตรในช่วงวิกฤตอย่างเคร่งครัด	 แจ้งอาสาสมัครเกษตร
และเครือข่ายเกษตรต่างๆ	 เฝ้าระวังและแก้ปัญหาการเผา 
ในพื้นที่การเกษตรในช่วงวิกฤตอย่างต่อเนื่อง	 (ด�าเนินการ 
ในทุกหมู ่บ ้านของ	 10	 จังหวัดภาคเหนือ)	 และรณรงค	์
ประชาสัมพันธ์	 กระตุ ้นจิตส�านึกการหยุดการเผาในพ้ืนที่
การเกษตรผ่านทางสื่อต่างๆ
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	 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท�าโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่และหน่วยงานดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2558	 
เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจ	สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากร	และค้นหาต้นแบบการด�าเนินงานที่ประสบผลส�าเร็จ	
โดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2558	ดังนี้

นักส่งเสริมการเกษตรประจ�าต�าบลดีเด่น 
นางสมหวัง โพธิราช 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ
ส�านักงานเกษตรอ�าเภอพังโคน	จังหวัดสกลนคร	

ผลงานดีเด่น 
1.	 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต�าบลไฮหย่อง
2.	 ศูนย์ข้าวชุมชนต�าบลไฮหย่อง
3.	 งานพัฒนาสถาบันเกษตรกรต�าบลไฮหย่อง	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	
	 แปรรูปผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปลือย	

นักส่งเสริมการเกษตรประจ�าอ�าเภอดีเด่น 
นายทองดี หาญใจ
เกษตรอ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง

ผลงานดีเด่น 
1.	 การบริหารจัดการภายในส�านักงาน	ยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.	 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ต.สบป้าด	อ.แม่เมาะ	จ.ล�าปาง
3.	 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่นาแขม	ส่งเสริมการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	
	 ส่งเสริมการจัดท�าบัญชีในครัวเรือน	และออกแสดงงานนิทรรศการตามโอกาส

นักส่งเสริมการเกษตรประจ�าจังหวัดดีเด่น 
นายโพยม ศรวิชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต	ส�านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

ผลงานดีเด่น 
1.	 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด	ส�าหรับนาข้าวจังหวัดขอนแก่น	
	 เพื่อยกระดับความรู้การจัดการดินและปุ๋ยแก่เกษตรกร
2.	 โครงการส่งเสริมการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก	เพื่อพัฒนา
	 กลุ่มมะม่วงในการส่งออกมะม่วงคุณภาพในการสร้างรายได้แก่เกษตรกร
3.	 โครงการส่งเสริมการผลิตการตลาดผักปลอดภัยในแหล่งผักเศรษฐกิจ
	 เพื่อสร้างกลุ่มน�าร่องการผลิตผักปลอดภัยในพื้นที่แหล่งปลูกผักเศรษฐกิจ

การประกวดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานดีเด่น
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ส�านักงานเกษตรอ�าเภอดีเด่น 
ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

 

ผลงานดีเด่น 
1.	 โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน	เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	ปี	2558
2.	 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง	
3.	 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบลริมบึง	

ส�านักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น 
ส�านักงานเกษตรจังหวัดล�าพูน

 

ผลงานดีเด่น 
1.	 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่เกษตรแปลงใหญ่	(ล�าไยนอกฤดู)
2.	 การเพิ่มมูลค่าล�าไยโดยการแปรรูปเป็นล�าไยอบแห้งเนื้อสีทองในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
3.	 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานหน่วยงานในเชิงรุกผ่านสื่อ	/	ช่องทางต่างๆ	
	 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการด�าเนินงานตามภารกิจส�าคัญ
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นักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น ประจ�าปี 2558

นายประเมิน พุทธมาตย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร	จังหวัดเลย	(เกษตรที่สูง)
ส�านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่	4	จังหวัดขอนแก่น

ผลงานเด่น
1.	 ส่งเสริมการปลูกแมคคาเดเมียบนพื้นที่สูง
2.	 การส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ	
3.	 การด�าเนินโครงการรักษ์น�้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

จุดเด่นการปฏิบัติงาน 
	 มีศักยภาพในการบูรณาการการท�างานกับเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 พร้อมสนับสนุน 
การท�างานในพื้นท่ี	 มีการถ่ายทอดความรู้โดยให้ฝึกปฏิบัติจริงส่งผลให้เกษตรกรสามารถน�าไปประกอบอาชีพ 
ได้อย่างยั่งยืน	 และมีการติดตามให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด	 และต่อเน่ือง	 มีการท�างานร่วมกับทุกกลุ่มทั้งเกษตรกร	 
แม่บ้าน	ยุวเกษตรกร	และวิสาหกิจชุมชน

รายงานประจ�าปี 2558
กรมส่งเสริมการเกษตร 69





ส่วนที่

3
รายงานการเงิน

รายงานประจ�าปี 2558
กรมส่งเสริมการเกษตร 71



รายงานประจ�าปี 2558
กรมส่งเสริมการเกษตร72



 
 
 

(หน่วย:บาท)

   2558 2557

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 170,632,374.63	 1,103,421,889.72

	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 119,476,170.37	 118,400,890.76

	 	 เงินลงทุนระยะสั้น	 108,622.10	 108,622.10

	 	 วัสดุคงเหลือ	 4,529,423.93	 4,743,459.81

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 329.56	 0.00

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 294,746,920.59 1,226,674,862.39

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 	 ลูกหนี้ระยะยาว	 1,919,722.10	 1,919,722.10

	 	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	 1,790,100,715.22	 1,827,702,816.51

	 	 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	 14,805,838.63	 14,805,838.63

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 14,384,654.08	 4,439,230.85

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,821,210,930.03 1,848,867,608.09

 รวมสินทรัพย์ 2,115,957,850.62 3,075,542,470.48

3.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายงานประจ�าปี 2558
กรมส่งเสริมการเกษตร 73



(หน่วย:บาท)

   2558 2557

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 62,728,630.02	 63,234,060.91

	 	 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	 0.00	 76.09

	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น	 17,715,291.45	 17,715,291.45

	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 991,686,742.20	 1,337,880,892.45

	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 244,156.85	 244,156.85

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,072,374,820.52 1,419,074,477.75

หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	 21,141,320.44	 16,565,697.42

	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	 8,189,325.00	 9,589,325.00

	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 285,617.09	 285,617.09

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 29,616,262.53 26,440,639.51

รวมหนี้สิน  1,101,991,083.05 1,445,515,117.26

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 1,013,966,767.57 1,630,027,353.22

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

	 ทุน	 	 3,875,533,446.03	 3,873,030,917.37

	 รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 (2,861,566,678.46)	 (2,243,003,564.15)

 รวมสินทรัพย์สุทธิ 1,013,966,767.57 1,630,027,353.22
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3.2 งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน 
 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2558

(หน่วย:บาท)

   2558 2557

รายได้

	 	 รายได้จากงบประมาณ	 11,027,969,468.51		 7,536,011,138.72	

	 	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 5,652,457.49		 37,892,285.44	

	 	 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	 14,091,393.27	 18,638,821.13	

	 	 รายได้อื่น	 86,614,312.89		 98,241,683.03	

รวมรายได้  11,134,327,632.16  7,690,783,928.32 

ค่าใช้จ่าย

	 	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 4,517,442,273.50		 4,416,023,877.08	

	 	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 1,551,972,671.56		 1,373,276,310.89	

	 	 ค่าตอบแทน	 7,364,767.20		 2,874,763.00	

	 	 ค่าใช้สอย	 1,366,651,677.50		 1,146,897,854.01	

	 	 ค่าวัสดุ	 367,343,207.43	 425,695,521.20	

	 	 ค่าสาธารณูปโภค	 110,602,157.36		 94,838,887.61	

	 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 205,787,928.65		 179,889,884.42	

	 	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	 206,896,597.34		 0.00	

	 	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 2,844,387,038.24		 61,562,482.87	

รวมค่าใช้จ่าย 11,178,448,318.78 7,701,059,581.08 

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน (44,120,686.62) (10,275,652.76)

	 	 ต้นทุนทางการเงิน	 0.00	 (975.00)

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายได้แผ่นดิน (44,120,686.62) (10,276,627.76)

	 	 รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ	 37.81	 (40.87)

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (44,120,648.81) (10,276,668.63)
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ส่วนที่

4
ภาคผนวก
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คณะกรรมการจัดท�ารายงานประจ�าปี 2558  
ของกรมส่งเสริมการเกษตร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการ

รองประธานคณะกรรมการ

นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายสงกรานต์ ภักดีคง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	ฝ่ายบริหาร

นายพีรพร พร้อมเทพ
ผู้อ�านวยการกองแผนงาน

คณะกรรมการ

นางสาวรัตนา ไตรยวงค์
นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ	

กองการเจ้าหน้าที่

นางสาวประภัสสรณ์ วิริยาภรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ	

กองคลัง

นางสาวอุษากร ข�าวิไล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ	

กองส่งเสริม	โครงการพระราชด�าริ	
การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
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คณะกรรมการ

คณะกรรมการและ
เลขานุการ

คณะกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ช�านาญการพิเศษ	กองวิจัยและ	
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

นางสาวแสนสุข รัตนผล
ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค	

กองส่งเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุ๋ย

นางสาวอาภาภรณ์ มีนาพันธ์
ผู้อ�านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล	

กองแผนงาน

นางสาวรติยง โลยะลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ	

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางภีรนุช หอมชื่น
หัวหน้าฝ่ายโรงพิมพ์	

ส�านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางสาววัลภา ปันต๊ะ
นักวิชาการเกษตรช�านาญการ	

ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

นายสุธีร์ ชัยประเดิมศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	

กองแผนงาน

นางสาวปัทมาภรณ์ คงธนกฤตกร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ	

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวสุพิศ เหล่าจตุรพิศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ	

กองพัฒนาเกษตรกร

นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

นายณัฐสิทธิ์ ปานลิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	

กองแผนงาน
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