




พระบรมราโชวาท 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2559

∏
	 การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ	 มีผลเกี่ยวเน่ืองถึงประโยชน์

ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนทุกคน.	 ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ	 

จึงต้องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอย่างให้สมควรและถูกต้องด้วยหลักวิชา	 

เหตุผล	 ความชอบธรรม.	 ข้อส�าคัญ	 เมื่อจะท�าการใด	 ต้องคิดให้ดี	 โดย

ค�านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น	 ให้รอบคอบและรอบด้าน	 เพื่อให้งานที่ท�าบังเกิดผลดี	 

ที่เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2559





 กรมส่งเสริมการเกษตรยังให้ความส�าคัญกับการขับเคล่ือนการ 

ด�าเนินงานตามระบบ	MRCF	และ	ยังคาดหวังให้ระบบดังกล่าวเป็นระบบงานพื้นฐาน	

สร้างความเข้มแข็งให้กับการปฏิบัติงานของนักส่งเสริมการเกษตร	 รวมท้ังให้ความ

ส�าคัญกับการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 โครงการพระราชด�าริและเศรษฐกิจพอเพียง	 ตลอดจนมุ่งเน้น 

การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้กลไกหลัก	 คือ	 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร	 และส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ	่ เป็นเครื่องมือหลัก

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานในพื้นที่	 เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน 

ในพื้นท่ีเป้าหมายร่วมกัน	 ตามศักยภาพของพื้นท่ีและความต้องการของเกษตรกร	 

ก่อให้เกิดผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรม

	 กรมส่งเสริมการเกษตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 ผลการด�าเนินงานดังกล่าว 

ท่ีได้รวบรวมน�ามาเสนอ	 ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้	 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง	 

และผู้สนใจในงานด้านการส่งเสริมการเกษตรตามสมควร

กรมส่งเสริมการเกษตร

ค�าน�า

รายงานประจ�าปี 2559

กรมส่งเสริมการเกษตร 3



รายงานประจ�าปี 2559

กรมส่งเสริมการเกษตร4



ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

 l	 วิสัยทัศน	์..............................................................................................................................................................................................................18

 l	 พันธกิจ	..................................................................................................................................................................................................................19

 l	 ค่านิยม	...................................................................................................................................................................................................................19

 l	 ภารกิจและอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย	.......................................................................................................................................20

 l	 โครงสร้างองค์กรของกรมส่งเสริมการเกษตร	...................................................................................................................21

 l	 อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่	.................................................................................................................................................................................22

 l	 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	พ.ศ.	2559	.............................................................................................................................24

 l	 นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	...............................................................................25

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ

 l	 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	.........................................................................................................................................35

 l	 โครงการรณรงค์คืนกล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ	..........................................................................................................................36

 l	 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนในในพระราชานุเคราะห์	................................................................................................37

 l	 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน............................................................................................................................................38

 l	 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	............................................................................................39

 l	 ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ.่......................................................................................................................................41

 l	 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	.........................................................................................................................42

 l	 พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	GAP	และเกษตรอินทรีย์	................................................................43

 l	 การบริหารจัดการผลไม้	.........................................................................................................................................................................44

 l	 ตลาดเกษตรกร	.............................................................................................................................................................................................45

 l	 พัฒนาสู่	5	SMART	..................................................................................................................................................................................46

 l	 โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช	.........................................................................................50

 l	 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต.................................................................................................................................53

 l	 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	........................................................................................................................................54

 l	 โครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี	2558/2559	................55

 l	 สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อย	เพื่อประกอบอาชีพเสริม	..................................56

 l	 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช	.......................................................................................57

 l	 ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	.................................................................................................................................58

 l	 การด�าเนินการความร่วมมือกับต่างประเทศ	........................................................................................................................59

 l	 การประกวดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานดีเด่น	............................................................................................................................64

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก

 l	 ประมวลภาพกิจกรรม	ปี	พ.ศ.	2559	.......................................................................................................................................74

สารบัญ

หน้า

รายงานประจ�าปี 2559

กรมส่งเสริมการเกษตร 5



นายสมชาย ชาญณรงค์กุล

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร	ณ	วันที่	25	มกราคม	2560
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นายสงกรานต์ ภักดีคง

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ฝ่ายบริหาร

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม

นายประสงค์ ประไพตระกูล

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ฝ่ายวิชาการ 
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นายทวีพงศ์ สุวรรณโร

เลขานุการกรม

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม

ผู้อ�านวยการกองคลัง 

- ว่าง -

ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

- ว่าง -

ผู้อ�านวยการกองแผนงาน 
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นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์

ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชด�าริ 

การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร 

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส

ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล

ผู้อ�านวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์

ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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นายส�าราญ สาราบรรณ์

ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

- ว่าง -

ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืช 

และจัดการดินปุ๋ย

นางสาวภานี บุณยเกื้อกูล

ผู้อ�านวยการกองพัฒนาเกษตรกร

นางยุพา อินทราเวช

ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปฏิบัติหน้าที่

ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
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นางสาวมาลี ธรรมคัมภีร์

ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวรุจีพัชร บุญจริง

เกษตรกรุงเทพมหานคร

นายวิรัช จันทรโรทัย

ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์

ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์

ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท

นายสมบูรณ์ ซารัมย์

ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น

นายชาตรี บุนนาค

ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตรที่ 3 จ.ระยอง

นายไพศาล สังข์มงคล

ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตรที่ 5 จ.สงขลา
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ว่าที่ ร.ต.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์

ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่

- ว่าง -

ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี

นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7

จ.นครราชสีมา

นายเกษม ไตรพิจารณ์

เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9

จ.พิษณุโลก
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นางยุพา อินทราเวช

ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

นางวัชรีพร โอฬารกนก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช

นางนันทา ติงสมบัติยุทธ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอด 

เทคโนโลยีการเกษตร

นายชาญยุทธิ์ ภาณุทัต

รักษาการในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกร

และองค์กรเกษตรกร
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ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก 

ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพร

นางสาวยุพา แซ่ชื้อ

รักษาราชการในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ

เพื่อส่งเสริมการเกษตร

นายสุเทพ โสมภีร์

ท�าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริม 

และจัดการไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพารา

- ว่าง -

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร
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ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวม

ของหน่วยงาน
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วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการเกษตร 

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น 

ในการส่งเสริมและพัฒนา 

ให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

ค�าขวัญ

กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทุกทิศ 

เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร
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พันธกิจ

1.	 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

2.	 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต 

	 และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด

3.	 ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุน 

	 และจ�าหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.	 ศึกษา	วิจัย	และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร	 

	 และบูรณาการการท�างานกับทุกภาคส่วน

ค่านิยม

“มุ่งมั่นบริการ	ทีมงานเป็นเลิศ	เชิดชูคุณธรรม	ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง”
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ภารกิจและอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย

	 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	พ.ศ.	2557

ภารกิจ

	 ให้กรมส่งเสริมการเกษตร	 มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกร	 ครอบครัวเกษตรกร	

องค์กรเกษตรกร	 และวิสาหกิจชุมชน	 การส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการผลิตการแปรรูป	 การเพ่ิมมูลค่า	 

การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์	 โดยการศึกษา	 วิจัย	 พัฒนา	 ก�าหนดมาตรการและแนวทาง 

ในการส่งเสริมการเกษตร	 ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	 และการให้บริการทางการเกษตร	 

เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพ	และรายได้ที่มั่นคง	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

อ�านาจหน้าที่

1.	 ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.	 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร	ครอบครัวเกษตรกร	องค์กรเกษตรกร	และวิสาหกิจชุมชน

3.	 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร

4.	 ฝึกอาชีพ	ถ่ายทอดเทคโนโลยี	และให้บริการทางการเกษตร

5.	 ศึกษา	วิจัย	และพัฒนางานด้านการส่งเสริมเกษตรกร

6.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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โครงสร้างองค์กรของกรมส่งเสริมการเกษตร
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อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

ภาพรวมอัตราก�าลัง จ�านวน 11,838 อัตรา
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ประเภทข้าราชการ

ต�าแหน่ง

ประเภท
ระดับ

วุฒิการศึกษา

รวมต�่ากว่า

ปริญญาตรี

ปริญญา

ตรี

ปริญญา

โท

ปริญญา

เอก

บริหาร สูง - - 1 - 1

ต้น - - 3 - 3

อ�านวยการ สูง - 42 37 1 80

ต้น - 5 7 1 13

วิชาการ เชี่ยวชาญ - - 3 1 4

ช�านาญการพิเศษ - 801 219 6 1,026

ช�านาญการ - 3,018 742 7 3,767

ปฏิบัติการ - 1,877 244 1 2,122

ทั่วไป อาวุโส 33 58 4 - 95

ช�านาญงาน 789 594 15 - 1,398

ปฏิบัติงาน 465 7 - - 472

รวม 1,287 6,402 1,275 17 8,981

ลูกจ้างประจ�าและพนักงานราชการ

ต�าแหน่งประเภท

วุฒิการศึกษา

รวมต�่ากว่า 

ปริญญาตรี

ปริญญา

ตรี

ปริญญา

โท

ปริญญา

เอก

ลูกจ้างประจ�า 758 41 - - 799

พนักงานราชการ 935 1,122 1 - 2,058

รวม 1,693 1,163 1 - 2,857

หมายเหต	ุข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559
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งบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กรมส่งเสริมการเกษตร
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นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร  

ประจ�าปี 2559 

	 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก�าหนดนโยบายประจ�าปี	 2559	 เป็น	 

2	ส่วน	คือ	นโยบายในการปฏิบัติงาน	และงานส�าคัญที่ต้องเร่งรัดด�าเนินการ	

โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

นโยบายในการปฏิบัติงาน

	 1.	 สนับสนุนโครงการพระราชด�าริ	 และขยายผลสู่เกษตรกร 

ให้มากขึ้น	 รวมถึงส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเกษตรกรรมยั่งยืน	 เพ่ือสร้างความมั่นคงในอาชีพและเป็นพ้ืนฐาน 

ในการด�ารงชีวิตของเกษตรกร	 และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

ในระดับครัวเรือนและชุมชน

	 2.	 ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา	 และมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรเป็นหลัก

	 3.	 ยึดพื้นท่ีเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงาน	 มีการก�าหนดพ้ืนท่ี

ด�าเนินการท่ีชัดเจน	 มองภาพ	 “พื้นท่ี-คน-สินค้า”	 เข้าด้วยกัน	 บูรณาการ 

การท�างานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเกษตรกร	 ชุมชน	 และหน่วยงาน 

ภาคีต่าง	 ๆ	 ในลักษณะท่ีได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย	 (Win-Win)	 และ 

ด�าเนินการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจรตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า

รายงานประจ�าปี 2559

กรมส่งเสริมการเกษตร 25



	 4.	 ขับเคล่ือนนโยบายการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาส 

ในการแข่งขัน	 โดยด�าเนินการใน	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 การลดต้นทุน	 การเพ่ิม 

ผลผลิตต่อหน่วย	การบริหารจัดการ	และการตลาด	โดย

	 	 4.1	 ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรส�าคัญ	 โดยสนับสนุน 

ให้เกษตรกรรวมกลุ่มและรวมพ้ืนท่ีการผลิตเป็นแปลงขนาดใหญ่ในการ 

ผลิตพืชเชิงเดี่ยว	 มีการวางแผนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 (Supply	 

Chain)	 การสร้างกระบวนการเรียนรู ้ ให ้เกษตรกรมีความสามารถ 

ในการจัดการผลิตสินค้าเกษตรจนถึงการตลาดท่ีมีมาตรฐานเช่นเดียวกับ

ฟาร์มขนาดใหญ่

	 	 4.2	 ลดต ้นทุนโดยการท�าการเกษตรแบบผสมผสาน	 

โดยเฉพาะเกษตรทฤษฎีใหม่	 เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยสามารถลดค่าใช้จ่าย

ในครัวเรือน	มีรายได้เพิ่มขึ้น	และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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	 5.	 ขับเคล่ือนการด�าเนินงานโดยใช้ระบบงาน	 กลไก	 และ 

เครือข่ายการท�างานส่งเสริมการเกษตร	 และมุ่งเน้นให้เกษตรกรพัฒนา

เกษตรกรด้วยกันเอง	เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน	โดย

	 	 5.1	 ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	

เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและองค์ความรู้	และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร

ในพื้นที่

	 	 5.2	 ใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

ประจ�าต�าบล	 (ศบกต.)	 เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและเชื่อมโยง 

กลไกการท�างานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่	 โดยเฉพาะกลไกของศูนย์เรียนรู้ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	 

(ศจช.)	และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน	(ศดปช.)

	 	 5.3	 เร่งรัดการด�าเนินงานตามหลัก	 Zoning	 และการใช้ 

ระบบ	 MRCF	 ในทุกพ้ืนท่ีให้เกิดผลส�าเร็จท่ีชัดเจน	 และพัฒนาให้เป็น 

ระบบงานพ้ืนฐานของการส่งเสริมการเกษตร	 เพื่อน�าไปสู่การชี้เป้าการท�างาน 

ท่ีบูรณาการงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมพัฒนาและให้บริการ

แก่เกษตรกรอย่างเฉพาะเจาะจงและเบ็ดเสร็จ

	 6.	 เสรมิสร้างขดีความสามารถในการปฏบัิติงานของนกัส่งเสรมิ 

การเกษตรให้เป็นนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ	 เป็น	 Smart	 Officer	 

และเป็นผู้น�าการเปล่ียนแปลง	 โดยส�านักงานเกษตรอ�าเภอเป็นแกนหลัก 

ในการปฏิบัติงาน	 ซ่ึงต้องมีความพร้อมและให้บริการในรูปแบบของ	 

Smart	 Office	 รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการท่ีจะต้องสามารถสนับสนุนและ 

เชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับส�านักงานเกษตรจังหวัดและส�านักงานเกษตร

อ�าเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 7.	 มุ่งเน้นการท�างานให้เกิดผลส�าเร็จตามเป้าหมายของงาน 

ส่งเสริมการเกษตร	 5	 Smarts	 ได้แก่	 Smart	 Officer,	 Smart	 Office,	 

Smart	Farmer,	Smart	Group	และ	Smart	Product
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งานส�าคัญที่ต้องเร่งรัดด�าเนินการ

1. ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่

	 ใช ้พื้น ท่ีแปลงใหญ่เป ็นพื้น ท่ีเป ้าหมายในการพัฒนา	 โดย 

บูรณาการโครงการและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 รวมถึงการระดมทรัพยากรและ 

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาพ้ืนท่ีแปลงใหญ่อย่าง 

ครบวงจรและเบ็ดเสร็จ	

รายงานประจ�าปี 2559

กรมส่งเสริมการเกษตร28



2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 

 การผลิตสินค้าเกษตร

	 2.1	 ให้มีความพร้อมในการให้บริการ	 สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้	 

ให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู ้ในศูนย์และน�ากลับไปใช้ปฏิบัติจริงในแปลง 

ของตนเอง

	 2.2	 สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้ศูนย์เป็นท่ีรู ้จัก	

ยอมรับและมีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะการจัดงานวัน 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี	 (Field	 Day)	 ท่ีเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานเข้ามาร่วม

ด�าเนินการ

3. ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

	 3.1	 เร่งรัดการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ส�าเร็จ 

โดยเร็ว	 สามารถน�าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 และรองรับมาตรการ 

ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.2	 พัฒนาระบบในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	 ปรับวิธ ี

การจัดเก็บข้อมูลโดยจ้างอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	 (อกม.)	 เป็นผู้จัดเก็บ 

ข้อมูลให้เกษตรกรเป็นผู้รับรองข้อมูลของตนเอง	 และก�าหนดช่วงเวลา 

ที่แน่นอนในการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลเป็นประจ�าทุกปี
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4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติต่าง ๆ 

	 4.1	 เร่งรัดการด�าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง	 โดยให้

เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการเตรียมรับสถานการณ์	 การเผชิญเหตุ

และการช่วยเหลือดูแลเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ

	 4.2	 จัดระบบการท�างานเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	

เข้ามาร่วมสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมตามแผนและความต้องการของ 

ชุมชน	 ท้ังเพ่ือการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	 

และเพ่ือการป้องกันและเตรียมรับความเส่ียงจากภัยพิบัติท่ีจะเกิดขึ้นและ 

ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในระยะยาว

5. พัฒนาเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่

	 5.1 โดยมุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรในพ้ืนท่ีแปลงใหญ่เป็นล�าดับแรก	 

ให้เป็น	 Smart	 Farmer	 รวมท้ังพัฒนากลุ่มหรือองค์กรเกษตรกรและ 

วิสาหกิจชุมชน	ให้เข้มแข็งเพื่อเข้าสู่การเป็น	Smart	Group

	 5.2	 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความรู้และทักษะ 

ในการประกอบอาชีพการเกษตร	 สนับสนุนกิจกรรมของยุวเกษตรกร 

และการสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง	 เพ่ือเป็นก�าลังส�าคัญของภาคเกษตร 

ในอนาคต
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6. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

	 6.1	 มุ ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเชิงคุณภาพ	 เพ่ือให้ 

มีความเข็มแข็งและมั่นคง	 เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

ของชุมชน	 รวมถึงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนท่ีเข้มแข็งและมีความพร้อม 

ให้ได้รับการพัฒนาต่อยอดสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาค

การเกษตร	(A-SMEs)	และวิสาหกิจเพื่อสังคม

	 6.2	 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ	 และ 

เชื่อมโยงกับเส้นทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี	 เพ่ือเพ่ิมโอกาสและช่องทางการ 

จ�าหน่ายผลผลิตเกษตร	 และสร้างรายได้จากวิถีชีวิตของชุมชนเกษตร	 

โดยชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการและเกิดประโยชน์ร่วมกันภายในชุมชน
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ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการ
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ผลการปฏิบัติราชการ

	 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงาน 

ท่ีตอบสนองนโยบายของรัฐบาล	 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 โดย 

ได้น้อมน�าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริมาเป็นหลัก 

ในการด�าเนินงานโครงการต่าง	ๆ	โดยมีสาระส�าคัญดังนี้
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 ด�าเนินงานโครงการสนองพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	 ท่ีได้	 พระราชทานแนวทางการ 

ด�าเนินงานให้หน่วยงานต่าง	 ๆ	 น�าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความส�าคัญ 

ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก	 ด้อยโอกาส 

และยากจน	ตามภูมิภาคต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ	 โดยยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพ	 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ของราษฎรให้พออยู่พอกิน	 สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว	 นอกจาก

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว	 ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 น�าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน	 

โดยในปี	 2559	 มีเกษตรกรได้รับการพัฒนา	 จ�านวน	 18,605	 ราย	 

ใน	 61	 โครงการ	 อาทิ	 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	 โครงการรักษ์น�้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน	 โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและโครงการหนึ่งใจเกษตรกร	

เป็นต้น	
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โครงการรณรงค์คืนกล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ

	 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท�าโครงการรณรงค์คืนกล้วยไม้ป่า 

สู่ธรรมชาติ	 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 7	 รอบ	 12	 สิงหาคม	 

โดยได้ด�าเนินการปลูกกล้วยไม้คืนสู่ป่า	 จ�านวน	 1,000	 ต้น	 เกษตรกร 

เข้าร่วม	 1,000	 ราย	 พร้อมท้ังจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	 

ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	และรณรงค์ให้คนไทย	อนุรักษ์

กล้วยไม้ป่า	ไม่ให้สูญหายจากผืนป่าธรรมชาติ
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โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที ่

ในพระราชานุเคราะห์

	 ให้บริการทางวิชาการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่ 

เกษตรกรในพ้ืนท่ีห่างไกล	 โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

วิชาการ	 หน่วยงานส่งเสริม	 และศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจ�าต�าบลโดยเปิดบริการคลินิกเกษตรตามแผนปกติของจังหวัด	 

การจัดบริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์	 เนื่องในวันคล้าย

วันประสูติพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ	(29	เมษายน)	และ 

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 

(28	 กรกฎาคม)	 ทุกจังหวัดท่ัวประเทศโดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการ	 

จ�านวน	42,000	ราย
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โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

	 ส ่งเสริมการผลิตพืชอาหารในโรงเรียนและชุมชนท่ีต้ังของ 

โรงเรียน	 เพ่ือเป็นอาหารกลางวันอย่างเพียงพอตามหลักโภชนาการและ 

ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา	 โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาเป็นแนวในการด�าเนินงาน	 โดยการอบรมครู	 นักเรียน	 และแม่บ้าน 

ในโรงเรียน	 รวม	 2,002	 ราย	 ด้านการผลิตพืช	 การถนอมและแปรรูป 

ผลผลิตทางการเกษตร	การท�าแผนประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน	พร้อมทั้ง 

สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพ่ือจัดท�าแปลงผลิตพืชอาหาร 

ในโรงเรียน	 จ�านวน	 725	 โรงเรียน	 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและ 

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	ในพื้นที่รวม	50	หมู่บ้าน

รายงานประจ�าปี 2559

กรมส่งเสริมการเกษตร38



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

	 เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าท่ีถูกต้องและเหมาะสมส�าหรับชุมชนและเป็นศูนย์กลางการบริหารและ 

แลกเปล่ียนความรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 กับเกษตรกรในชุมชน	 ด�าเนินการในพ้ืนท่ีของเกษตรกร 

ที่ประสบความส�าเร็จ	เป็นแบบอย่างในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร	โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 

ได้แก่	 เกษตรกรต้นแบบ	 แปลงเรียนรู้	 หลักสูตรการเรียนรู้	 และฐานการเรียนรู้	 ในปี	 2559	 ให้บริการอบรม 

ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและจากราคาสินค้าเกษตรตกต�่า	 จ�านวน	 220,500	 ราย	 

บริการข้อมูลข่าวสาร	 48,041	 ครั้ง	 บริการด้านการเกษตรต่าง	 ๆ	 45,666	 ครั้ง	 บริการแก้ไขปัญหาและ 

รับเรื่องร้องเรียน	 3,411	 เรื่อง	 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี	 (Field	 Day)	 และบริการทางการเกษตรเพ่ือ 

เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ในพ้ืนท่ี	 882	 ศูนย์	 โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น	 ท้ังในและนอกกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์	มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน	จ�านวน	176,400	ราย
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ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีนโยบายส่งเสริมการเกษตร

ในรูปแบบแปลงใหญ่	 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกรหรือ 

องค์กรเกษตรกรในพื้นท่ี	 โดยมีเกษตรอ�าเภอเป็นผู้จัดการพ้ืนท่ีท�าหน้าท่ี 

บริหารจัดการแปลง	 โดยการรวมกลุ่มและรวมพ้ืนท่ีของเกษตรกรรายย่อย

ท่ีท�าการเกษตรชนิดเดียวกัน	 ในพื้นท่ีใกล้เคียงกัน	 ให้เป็นแปลงขนาดใหญ่	 

ร่วมกันวางแผนการผลิต	จัดหาปัจจัยการผลิต	ด�าเนินการผลิต	การควบคุม 

คุณภาพผลผลิต	 การเก็บเกี่ยว	 การขนส่ง	 การแปรรูป	 รวมกันขาย 

มีการเชื่อมโยงตลาด	 รวมถึง	 ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาคี 

ทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการอย่างครบวงจร	 โดย 

ในปี	 2559	 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินการส่งเสริมการเกษตร 

ในรูปแบบแปลงใหญ่	 จ�านวน	 600	 แปลง	 แยกเป็น	 แปลงต้นแบบ	 

76	 แปลง	 แปลงใหญ่ท่ัวไป	 466	 แปลง	 และแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตร 

สมัยใหม่	58	แปลง	พื้นที่	1.524	ล้านไร่	 เกษตรกร	96,001	ราย	ทั้งนี้	 

ได้ร่วมกับสถาบันปัญญาภิวัตน์	 พัฒนาผู้จัดการแปลงเพื่อสร้างแนวคิด 

และความรู ้ในด้านการวางแผนการผลิต	 การบริหารจัดการแปลงใหญ	่ 

และการตลาด	 รวม	 520	 คน	 และระดับแปลง	 เน้นการพัฒนาผู ้น�า 

เกษตรกร	 ให้สามารถท�าหน้าท่ีในการบริหารจัดการแปลงโดยคาดหวังว่า

ภายใน	3	ปี	เกษตรกรสามารถบริหารจัดการแปลงได้เอง
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การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

	 เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช	 

ในด้านการลดต้นทุนการผลิต	 การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่	 การพัฒนาคุณภาพ

ผลผลิต	 และการปรับเปล่ียนกิจกรรมในพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว	

ด�าเนินการในพืช	3	ชนิด	ดังนี้

 • มันส�าปะหลัง	 พัฒนาเกษตรกรเพ่ือเป็นต้นแบบในการผลิต

มันส�าปะหลังในพื้นที่นาไม่เหมาะสม	ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่	

จัดท�าแปลงเรียนรู้และสาธิตระบบน�้าหยด	พร้อมทั้งอบรมเกษตรกร	จ�านวน	

15,321	ราย

 • ปาล์มน�้ามัน	 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน�้ามัน

คุณภาพดี	 ในรูปแบบแปลงใหญ่	 โดยจัดท�าแปลงเรียนรู ้การลดต้นทุน 

การผลิตปาล์มน�้ามัน	เน้นการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	และอบรมเกษตรกร

เรื่องการดูแลรักษาสวนปาล์มน�้ามัน	จ�านวน	1,800	ราย

 • อ้อย	 ผลิตขยายต้นพันธุ ์อ ้อยปลอดโรค	 โดยวิธีการ 

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ	จ�านวน	100,000	ต้น	จัดท�าแปลงพันธุ์ขยายในรูปแบบ 

แปลงใหญ่	 จ�านวน	 500	 ไร่	 และจัดท�าแปลงหลัก	 50	 ไร่	 พร้อมท้ัง 

อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร	จ�านวน	5,400	ราย	
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พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์

	 พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและผลผลิต 

มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 ให้ได้มาตรฐานตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร	 GAP	 ในพืชผัก	 สมุนไพร	 และ 

ไม้ผล	 แก่เกษตรกรสมาชิก	 ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่	 จ�านวน	 26,935	 ราย	 รวมท้ังโครงการ 

เมืองเกษตรสีเขียว	จ�านวน	3,000	ราย	และพัฒนาเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	จ�านวน	2,000	ราย

	 จากผลปฏิบัติงานดังกล่าว	 ท�าให้เกษตรกรได้รับความรู ้เรื่องการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

ตามระบบมาตรฐาน	GAP	ตลอดจนสินค้ามีคุณภาพ	และปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด	
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การบริหารจัดการผลไม้

	 คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ได้ก�าหนดแนวทางบริหารจัดการผลไม้ปี	 2559	 เน้น 

การปรับสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตและตลาดให้สอดคล้องกัน	 โดยใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์	 และวางแผนการผลิต 

และการตลาด	 เพื่อเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้	 และยังต้องส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผลไม้ท่ีมีคุณภาพด	ี 

โดยการถ่ายทอดความรู้	 เช่น	 การตัดแต่งช่อดอก	 ช่อผล	 ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	 การเก็บเกี่ยว	 คัดแยกและ 

ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวท่ีถูกวิธี	 เพ่ือรักษาคุณภาพและคงความสดของผล	 รวมท้ังต้องส่งเสริมให้เกษตรกร 

รายย่อยรวมกลุ่มเพ่ือผลิตไม้ผลในลักษณะแปลงใหญ่	 ตลอดจนการก�าหนดมาตรการต่าง	 ๆ	 อาทิ	 การป้องปราม 

ผลผลิตด้อยคุณภาพออกสู่ท้องตลาด	 ออกประกาศและใช้บทลงโทษในกรณีพบผู้กระท�าผิดอย่างจริงจัง	 สนับสนุน 

การกระจายผลผลิต	 โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันบูรณาการส่งเสริมการแปรรูป	 เพ่ิมช่องทาง 

การตลาด	ส่งเสริมการบริโภคและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและต่างประเทศ
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ตลาดเกษตรกร

	 สนับสนุนการจัดตลาดเกษตรกรให้ทุกจังหวัดมีสถานท่ีจ�าหน่าย 

สินค้าเกษตร	 เป็นตลาดท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น	 ซ่ึงผู้ซ้ือ 

สามารถมั่นใจได้ว่าตลาดเกษตรกรมีสินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพ	 ท่ีผลิตและ 

จ�าหน ่ายโดยเกษตรกรเอง	 ภายใต ้สโลแกน	 “เกษตรกรจริงจริง	 

ทุกส่ิงปลอดภัย”	 จากการจ�าหน่ายสินค้าในตลาดท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร 

รับผิดชอบ	 26	 จังหวัด	 ต้ังแต่เริ่มโครงการวันท่ี	 2	 ก.พ.	 58	 -	 

18	 ก.ย.	 59	 ด�าเนินการจัดตลาดแล้วจ�านวน	 85	 ครั้ง	 มียอดจ�าหน่าย 

ทั้งสิ้น	188,195,597	บาท
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พัฒนาสู่ 5 SMART 

Smart Office

	 พัฒนาส�านักงานเกษตรอ�าเภอท้ัง	 882	 แห่งท่ัวประเทศ	 ท้ัง	 

4	ด้าน	คือ	ด้านสถานที่	 ด้านอุปกรณ์	ด้านระบบงาน	และด้านผู้ให้บริการ	 

ให้มีสภาพเหมาะสมต่อการบริการแก่เกษตรกรและประชาชนท่ีมาติดต่อ

ราชการให้สามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ	(One	Stop	Service)	

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั่วถึง	สะดวก	 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมแต่ละพื้นที่
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Smart Officer 

	 พัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านวิชาการ	 ทักษะ	 กระบวนการท�างาน	 

สร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายส�าคัญต่าง	 ๆ	 จ�านวน	 4,055	 คน	 พร้อมท้ัง 

ผลิตบทเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร	 จ�านวน	 8	 ชุดวิชา	 รวมถึง	 เผยแพร่ความรู ้

ทางด้านการเกษตรผ่านสถานีการเรียนรู้เพ่ืองานส่งเสริมการเกษตร	 (DOAE	 K-station)	 ตลอดจนสนับสนุน 

ให้เจ ้าหน้าท่ีได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในสถาบันการศึกษาในประเทศจ�านวน	 12	 คน	 และต่างประเทศ	 

จ�านวน	9	คน
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Smart Farmer 

	 พัฒนาเกษตรกรในพ้ืนท่ีแปลงใหญ่จ�านวน	 17,500	 ราย 

ให้เป็น	 Smart	 Farmer	 พัฒนาเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู ้การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 ให้เป็น	 Smart	 Farmer	 ต้นแบบ	 

882	 รายและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น	 Young	 Smart	 Farmer	 

2,310	 รายให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตร	 

เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรรายอื่น	 ๆ	 เกิดเครือข่าย	 Smart	 Farmer	 

ต้นแบบระดับจังหวัดและ	Young	Smart	 Farmer	 ระดับเขต	9	 เครือข่าย	

ระดับประเทศ	1	เครือข่าย
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Smart Group

	 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรในกลุ่มส่งเสริม 

อาชีพการเกษตร	 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	 และกลุ่มยุวเกษตรกร	 รวม	 

693	 กลุ่ม	 สมาชิก	 15,400	 ราย	 ให้มีความพร้อมในด้านการจัดการ 

องค์กร	 การจัดการความรู้	 การจัดการเทคโนโลยี	 การจัดการทุน	 และ 

การจัดการด้านการตลาด	 ตลอดจนส่งเสริมเคหกิจเพ่ือความมั่นคง 

ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน	 โดยถ่ายทอดความรู ้เคหกิจเกษตร	 

การจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์	และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร	

จ�านวน	1,540	ราย

	 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	 โดยบูรณาการระหว่าง 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการสนับสนุน	 การพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน	 

ผ่านกลไกของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	 และคณะอนุกรรมการ 

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในทุกระดับ	 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา

จ�านวน	 17,492	 ราย	 ตลอดจนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสู่การแข่งขัน	 

จ�านวน	154	แห่ง

Smart Product 

	 ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ิมรายได้นอกภาคการเกษตรต่อเนื่องจาก 

ภาคการผลิตโดยให้เกษตรกรน�าผลผลิตสดท่ีมีในท้องถิ่นแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช ่อาหาร	 สนับสนุนการบริหารจัดการกลุ ่ม	 

ถ่ายทอดความรู ้วิชาการพัฒนาตามแนวทาง	 Smart	 Product	 เช่น	 

กระบวนการผลิต	 รูปแบบผลิตภัณฑ์	 การจัดการคุณภาพ	 การวิจัยและ 

พัฒนาเทคโนโลยี	และส่งเสริมด้านการตลาด
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โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกร 

จากการระบาดศัตรูพืช

	 พัฒนาเกษตรกรให ้สามารถจัดการศัตรูพืชในพื้นท่ีของตน 

ในเบ้ืองต้นได้โดยไม่ท�าลายสภาพแวดล้อมด�าเนินงานบนพ้ืนฐานของ 

การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยอาศัยกลไกของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	 

(ศจช.)	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

 •	 พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	รวม	1,764	แห่ง	 

โดยบูรณาการกับการด�าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรและการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่	 รวมเกษตรกร	

26,460	 ราย	 ให้มีองค์ความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน	 และ

การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติใช้เองในชุมชน

 •	 ปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรให้ใช้อย่างถูกต้อง 

และปลอดภัย	 ห่วงใยต่อสุขภาพและผลผลิตการเกษตร	 ในพื้นท่ีเน้นหนัก	

เกษตรกร	450	ราย	และรณรงค์ลด	ละ	การใช้สารเคมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เกษตรกร	5,400	ราย

 •	 พัฒนาระบบติดตาม	 พยากรณ์	 และเตือนการระบาด 

ศัตรูพืชจัดต้ังและส�ารวจข้อมูลแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชข้าวและ 

มนัส�าปะหลังเพ่ือน�าข้อมลูมาใช้ประโยชน์ในการวเิคราะห์แนวโน้มสถานการณ์	

ให้สามารถวางแผนการจัดการศัตรูพืชได้ทันท่วงที	 ด�าเนินการในแปลงข้าว	 

809	 แปลง	 และแปลงมันส�าปะหลัง	 551	 แปลง	 รวม	 1,360	 แปลง	 

ในพื้นที่	47	จังหวัด	
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 •	 พัฒนาศักยภาพการจัดการศัตรูพืชส�าคัญ	 9	 กลุ่ม	 ท้ังท่ี 

มีการระบาดแล้วและมีแนวโน้มการระบาดเพ่ือลดปริมาณการระบาดและ 

ความเสียหายที่เกิดกับผลผลิตทางการเกษตร	ดังนี้	

	 1.	 การจัดการศัตรูมันส�าปะหลัง	 ในพ้ืนท่ีส่งเสริมการเกษตร 

ในรูปแบบแปลงใหญ่และพ้ืนท่ีท่ีเกิดปัญหาการระบาดของศัตรูมันส�าปะหลัง	

10,000	 ไร่	 ผลิตขยายและปล่อยแตนเบียน	 Anagyrus	 lopezi	 และ 

แมลงช้างปีกใสแบบครอบคลุมพื้นท่ีปลูกมันส�าปะหลังท่ัวประเทศ	 จ�านวน	 

3	 ครั้ง	 ชนิดละ	 200	 ตัวต่อจุดต่อครั้ง	 ในช่วงเดือนมกราคม	 -	 กันยายน	

2559	 เพ่ือควบคุมเพล้ียแป้งมันส�าปะหลังไม่ให้เพิ่มปริมาณมากจนเกิด 

การระบาดสร้างความเสียหายต่อผลผลิต	รวมทั้งสิ้น	1,152	จุด	

	 2.	 การจัดการศัตรูข้าว	 ในพ้ืนท่ีส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ 

ข้าวแปลงใหญ่และพื้นที่ที่เกิดปัญหาการระบาดของศัตรูข้าว	25,000	ไร่	

	 3.	 การจัดการศัตรูมะพร้าวได้แก	่ หนอนหัวด�า	 แมลงด�าหนาม	

ด้วงแรด	 และด้วงงวง	 ได้ด�าเนินการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการควบคุม 

ศัตรูมะพร้าวในพื้นที่	 24	 จังหวัดเกษตรกร	1,822	 ราย	 จัดท�าแปลงเรียน	 

15	 แปลง	 พร้อมท้ังจัดกระบวนการเรียนรู ้ให ้กับเกษตรกร	 จ�านวน	 

380	ราย	

	 4.	 จัดท�าเขตควบคุมแมลงวันผลไม้เพ่ือการส่งออกในพ้ืนท่ีปลูก

ไม้ผล	 21	 จังหวัด	 พื้นที่	 38,600	 ไร่	 ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเข้าท�าลาย 

ของแมลงวันผลไม้	 โดยพัฒนาความรู้เกษตรกร	 จ�านวน	 1,000	 ราย	 

พร้อมท้ังสนับสนุนแมลงวันผลไม้ท่ีเป็นหมัน	 จ�านวน	 127.39	 ล้านตัว	 

น�าไปปล่อยในพ้ืนท่ี	 เพื่อลดการขยายพันธุ์ของแมลงวันผลไม้	 สามารถ 

ควบคุมการเกิดแมลงวันผลไม้ได้ในพื้นที่	16,200	ไร่
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	 5.	 การจัดการโรคใบขาวอ้อย	 โดยการจัดท�าแปลงพันธุ์หลัก 

ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร	 รวมพ้ืนท่ี	 135	 ไร่	 เกษตรกร	

150	ราย

	 6.	 การจัดการโรครากขาวยางพาราในเขตภาคใต้	 14	 จังหวัด	

เกษตรกร	 8,169	 ราย	 สนับสนุนหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา	 2,275	 ขวด 

ให้สมาชิก	 ศจช.น�าไปผลิตขยายและสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา 

พร้อมใช้	 5,470	 กิโลกรัม	 ให้เกษตรกรท่ัวไปน�าไปใช้ควบคุมโรคใน 

แปลงปลูกยางพารา	รวมพื้นที่	8,400	ไร่	

	 7.	 การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์มในเขตภาคใต้	 14	 จังหวัด	

ส่งเสริมการควบคุมด้วงแรดในสวนปาล์มน�้ามันและสวนมะพร้าวด้วยวิธ ี

ผสมผสานพ้ืนท่ี	 5,000	 ไร่	 เกษตรกร	 2,835	 ราย	 สนับสนุนหัวเชื้อรา 

เมตาไรเซียม	 450	 ขวด	 ให้สมาชิก	 ศจช.น�าไปผลิตขยาย	 และสนับสนุน 

เชื้อราเมตาไรเซียมพร้อมใช้	 5,470	 กิโลกรัม	 ให้เกษตรกรท่ัวไปน�าไป 

ใช้ควบคุมหนอนด้วงแรดในสวนปาล์มน�้ามันและสวนมะพร้าว

	 8.	 การจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว	 เพื่อให้ได้คุณภาพ 

ตรงกับความต้องการของตลาดด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุม

ศัตรูมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยวให้กับเกษตรกร	จ�านวน	1,048	ราย

	 9.	 การจัดการศัตรูผัก	 ในพ้ืนท่ีส่งเสริมการเกษตรรูปแบบ 

แปลงใหญ่	 โดยถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร	18	คน	

พร้อมท้ังผลิตพ่อ-แม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติชั้นพันธุ์หลัก	 ชั้นพันธุ์ขยาย 

และหัวเชื้อจุลินทรีย์	 ให้เกษตรกรน�าไปใช้ควบคุมศัตรูผักในพื้นท่ีรวม	 

1,300	ไร่	
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ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต 

	 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตผ่านกลไกศูนย์จัดการ 

ดินปุ๋ยชุมชน	 (ศดปช.)	 882	 ศูนย์	 โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดิน 

และปุ๋ยแก่เกษตรกรจ�านวน	 17,640	 ราย	 จัดท�าแปลงเรียนรู้	 การใช้ 

ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน/ปุ๋ยส่ังตัดร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์	 จุดสาธิตการผลิต 

ปุ๋ยอินทรีย์และการใช้ปุ๋ยทางระบบน�้า	 จากการด�าเนินงานดังกล่าวท�าให้

เกษตรกรมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในชุมชน	 จ�านวน	 883,075.25	 ตัน	 

ได้แก่	 ปุ๋ยคอก	 97,590.23	 ตัน	 ปุ๋ยหมัก	 233,886.89	 ตัน	 ปุ๋ยพืชสด	

99,871.03	ตัน	ไถกลบตอซังข้าว	298,850.79	ตัน	ไถกลบตอซังข้าวโพด	

26,256.64	ตัน	 ไถกลบตอซังสับปะรด	1,354.15	ตัน	 ไถกลบตอซังอ้อย	

29,839.70	ตัน	และน�้าหมักชีวภาพจากวัตถุดิบ	95,425.82	ตัน
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การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

	 ได้ด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการและวิธีการปฏิบัติให้เข้าถึง

เกษตรกรได้ง่ายขึ้น	 โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ภูมิสารสนเทศ

และการส่ือสาร	 ได้แก่	 บันทึกรูปแปลงใน	 ระบบการขึ้น/ปรับปรุงทะเบียน 

แบบเดิม	 (GISAgro)	 ท่ีบันทึกด ้วยคอมพิวเตอร ์และในระบบใหม	่ 

(FAARMis)	ที่บันทึกด้วยแทบเล็ต	

	 นอกจากนี้ได้ด�าเนินการบูรณาการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน	 

“การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร	 (Farmer	 One)”	 ร่วมกับส�านักงาน 

เศรษฐกิจการเกษตร	 กรมประมง	 กรมปศุสัตว์	 การยางแห่งประเทศไทย	 

กรมการปกครอง	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และส�านักงาน 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	 ท�าให้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นปัจจุบัน	 

มีความครบถ้วนสมบูรณ์	 สามารถน�าไปใช้ในการวางแผนและก�าหนด 

ทิศทางการ พัฒนาด ้ านการ เกษตรชัด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น 	 ซ่ึ งขณะนี้ 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ท�าการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรแล้ว	 

จ�านวน	5,330,838	ครัวเรือน	พื้นที่เพาะปลูก	จ�านวน	89,859,322.68	ไร ่

(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559)
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โครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกร 

ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 

	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี	 6	 ตุลาคม	 2558	 เห็นชอบ 

โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบ 

จากภัยแล้งปี	 2558/2559	 โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร 

ได้ด�าเนินการมาตรการต่าง	ๆ	ดังนี้

 •	 มาตรการท่ี	 1	 ส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต	 เพ่ือ

ลดรายจ่ายในครัวเรือน	 โครงการสร้างรายได้จากการปลูกพืชทดแทนนาปรัง	 โดยด�าเนิน

การอบรมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการจ�านวน	 153,552	 ราย	 วงเงิน	

356,920,900	บาท	

 •	 มาตรการท่ี	 4	 เสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง	 โดยมี 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบล	 เป็นกลไกในการขับเคล่ือนการจัดท�าแผนความ 

ต้องการของชุมชน	 ผลการด�าเนินงานโครงการท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้วจ�านวน	 8,060โครงการ	 งบประมาณ	

4,497,693,627	บาท	เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จ�านวน	2.3	ล้านราย	

 •	 อบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง	 ปี	 2558/2559	 

และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร	

	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี	 15	 ธันวาคม	 2558	 เห็นชอบแผนในการปฏิบัติงานโครงการอบรม 

เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง	ปี	2558/2559	และจากปัญหาราคาสินค้า

เกษตร	 โดยด�าเนินการในรูปแบบการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี	 เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ 

ความรู้เพ่ิมเติม	 น�าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ	 และเสริมสร้างรายได้	 อบรมในลักษณะบูรณาการร่วมกันของ

ทุกหน่วยงาน	โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร	เป็นสถานที่จัดอบรม	882	ศูนย์	จ�านวน	5	รุ่น	

เกษตรกรได้เข้ารับการอบรม	จ�านวน	220,500	ราย	
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สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางพารา

รายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม

	 ท่ีผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกยางจะมีรายได้จากยางพาราอย่างเดียว	 

เมื่อราคายางตกต�่าท�าให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพ	 

รัฐบาลจึงได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง 

รายย่อย	 เพื่อการประกอบอาชีพเสริม	 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 

รับสมัครเกษตรกรเข ้าร ่วมโครงการ	 พร ้อมท้ังให ้ค�าแนะน�าในการ 

ประกอบอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางท่ีเข้าร่วมโครงการ	 พ้ืนท่ี	 

64	 จังหวัด	 196,820	 ครัวเรือน	 วงเงินสินเชื่อ	 18,169	 ล้านบาท	 

คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดพิจารณากล่ันกรองให ้ 

ความเห็นชอบแผนการผลิตของเกษตรกรและส ่งให ้ธนาคารเพื่อ 

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 พิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล้ว	

192,830	ครัวเรือน	วงเงิน	17,803	ล้านบาท	โดย	ธ.ก.ส.	อนุมัติสินเชื่อ

ให้เกษตรกรแล้ว	131,324	ครัวเรือน	 วงเงิน	11,975	ล้านบาท	 (ข้อมูล	 

ณ	วันที่	19	ก.ย.	59)
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การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 

ผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	(ข้อมูล	ณ	วันที่	29	กันยายน	2559)	

ได้เกิดภัยธรรมชาติต่าง	ๆ	จ�านวน	5	ภัย	ได้แก่	อุทกภัย	ภัยแล้ง	วาตภัย 

และพายุลูกเห็บ	 อัคคีภัย	 และช้างป่าท�าลายพืชผลทางการเกษตร	 ก่อให ้

เกิดความเสียหายแก่เกษตรกร	 42,430	 ราย	 พ้ืนท่ีท�าการเกษตรได้รับ 

ความเสียหาย	227,831	ไร่	วงเงินให้ความช่วยเหลือ	280,422,623	บาท	

กรมส่งเสรมิการเกษตรได้เร่งรดัการส�ารวจ	และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

ผู้ประสบภัยพิบัติ	 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ 

เพ่ือช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 2556	 และตามมติ 

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ดังนี้

 •	 การให้ความช่วยเหลือโดยใช้งบประมาณจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 เกษตรกร	 1,110	 ราย	 พ้ืนท่ีเสียหาย	 2,773	 ไร่	 วงเงิน 

ให้ความช่วยเหลือ	4,241,383	บาท

 •	 เงินทดรองราชการในอ�านาจนายอ�าเภอและผู้ว่าราชการ

จังหวัด	 เกษตรกร	 39,800	 ราย	 พ้ืนท่ี	 202,434	 ไร่	 วงเงินให้ความ 

ช่วยเหลือ	250,207,501	บาท

 •	 เงินทดรองราชการในอ�านาจปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	เกษตรกร	1,520	ราย	พื้นที่	22,624	ไร่	วงเงินให้ความช่วยเหลือ	

25,973,739	บาท
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ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

	 มุ ่งเน้นการสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกร	 จ�านวน	 

26,930	 ราย	 และสร้างชุมชนเกษตรกรปลอดการเผา	 รวม	 20	 แห่ง	 

เพื่อเป็นต้นแบบในการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาการเผา	 ใช้เป็นจุดเรียนรู ้

และขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอื่น	 ท่ีมีปัญหาการเผาต่อไป	 ด�าเนินการในพ้ืนท่ี	 

10	 จังหวัดภาคเหนือตอนบน	 ตลอดจนได้มีการประสานความร่วมมือ 

กับหน่วยงานภาคีในพ้ืนท่ีท้ังภาครัฐและเอกชน	 จัดงานรณรงค์ในท้องถิ่น 

รวม	95	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมงานจ�านวน	24,220	ราย	และจัดท�าแปลงสาธิต

การท�าการเกษตรปลอดการเผา	เช่น	การไถกลบทดแทนการเผา	98	แห่ง

พื้นที่รวม	6,569	ไร่
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การด�าเนินการความร่วมมือกับต่างประเทศ

	 ได้ด�าเนินการความร่วมมือกับต่างประเทศท้ังการให้และรับ 

ความร่วมมือในรูปแบบต่าง	ๆ	ได้แก่	โครงการ	การจัดการดูงาน/ฝึกอบรม	

การส่งผู้เชี่ยวชาญ	 การประชุม	 เจรจา	 หารือ	 และ	 การบริหารจัดการทุน 

ต่างประเทศ	

	 จัดการฝึกอบรมหลักสูตร	 “การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 

สู่มาตรฐาน	ASEAN	GAP	 (Training	of	 Trainers	on	 the	Promotion	 

of	ASEAN	GAP)	ให้แก่ผู้แทนจากรัฐสมาชิกอาเซียน	

	 คณะผู ้เชี่ยวชาญอาร์เจนตินาเดินทางมาติดตามการด�าเนิน 

กิจกรรม	 และเข ้าร ่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด�าเนินงาน 

โครงการความร่วมมือด้านการเล้ียงผึ้ง	 ผลิตภัณฑ์	 และการตลาด	 ภายใต้

กรอบความร่วมมือ	ทางวิชาการไทย	-	อาร์เจนตินา

 

	 การจัดการดูงานด ้าน 

การส่งเสริมการเกษตร	 วิสาหกิจ

ชุมชน	การตลาด	และโครงการหลวง	

ให้แก่คณะเจ้าหน้าท่ีจากกระทรวง

เกษตรและป่าไม้ภูฏาน	
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	 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 (FAO/RAP)	 ร่วมมือ 

กับกรมส่งเสริมการเกษตร	 ในการด�าเนิน	 โครงการ	 Telefood	 Project	 TED-13/THA/002:	 “Support	 to	 

Huay	 Hom	 Coffee	 Farmers	 Group	 for	 Sustainable	 Income	 Generation	 through	 Improving	 

the	 Coffee	 Quality	 and	 Marketability”	 โดยเป็นการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟ	 

บ้านห้วยห้อม	อ�าเภอแม่ลาน้อย	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	

	 ดูงานการผลิตและการตลาด 

ไม ้ ผล เมื องร ้ อน	 รวม ท้ั งการหารื อ

กับผู ้ประกอบการน�าเข ้าและส ่งออก	 

ให้แก่คณะเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีจากรัฐ	

Northern	 Territory	 เครือรัฐออสเตรเลีย	

ระหว่างวันที่	9	-	15	สิงหาคม	2559
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	 ประชุมคณะท�างานสาขาส่งเสริมและ 

ฝึกอบรมด้านการเกษตรของอาเซียน	 ครั้งท่ี	 23	 

(The	23
rd
	ASEAN	Sectoral	Working	Group	 

on	 Agricultural	 Training	 and	 Extension	 

Meeting	 :	 AWGATE)	 ระหว่างวันท่ี	 14	 -	 16	

มิถุนายน	 2559	ณ	 Tagaytay	City	 สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์

	 เข ้าร ่วมประชุมคณะท�างาน 

ร่วมด้านการเกษตรไทย	 -	 ออสเตรเลีย	

ครั้งท่ี	 16	 ระหว่าง	 วันท่ี	 13	 -	 14	 

กันยายน	 2559	 ณ	 เมืองแคนส์	 เครือ 

รัฐออสเตรเลีย

รายงานประจ�าปี 2559

กรมส่งเสริมการเกษตร 61



	 คณะเกษตรกร	 (Smar t	 

Farmer	และ	Young	Smart	Farmer)	 

เ ดิ นทาง ไปศึ กษาดู ง าน 	 ภาย ใต ้ 

โครงการการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ

และเกษตรกรรุ่นใหม่	 ระหว่างวันที่	 14	

-	20	สิงหาคม	2559	ณ	ไต้หวัน

	 D r . 	 Dona l d 	 Owen 	 Mc I n n i s	 

ผู ้ เ ชี่ ย วชาญจากทบวงการพลังงานปรมาณู 

ระหว่างประเทศ	 (IAEA)	 ให้ค�าแนะน�าการพัฒนา

สายพันธุ ์แมลงวันผลไม ้เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การใช้เทคโนโลยีแมลงเป็นหมันในการควบคุม

แมลงวันผลไม ้	 ภายใต ้โครงการความร ่วมมือ 

ทางวิชาการ	 THA5052	 ระหว ่างวัน ท่ี	 29	 

กันยายน	-	9	ตุลาคม	2558
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	 Dr.	 Rui	 Cardoso	 Pereira	 ผู ้แทนทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	 (IAEA)	 ซ่ึงเป็น 

ผู้ประสานงาน	 ด้านเทคนิค	 ติดตามการด�าเนินงานควบคุมแมลงวันผลไม้ในพ้ืนท่ีต�าบลตรอกนอง	 อ�าเภอขลุง	 

จังหวัดจันทบุรี	ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ	THA5052	

	 เข้าร่วมประชุม	 National	 Coordinators’	 Meeting	 of	 Project	 RAS5067	 “Integrating	 Sterile	 

Insect	 Technique	 for	 Better	 Cost-Effectiveness	 of	 Area-Wide	 Fruit	 Fly	 Pest	 Management	 

Programmes	 in	Southeast	Asia”	ณ	 โรงแรม	Putrajaya,	Kuala	 Lumpur,	Malaysia	 ระหว่าง	 วันที่	 14	 -	 

19	สิงหาคม	2559

	 คณะกรรมการอ�านวยการการประชุม	 Tephritid	Workers	 of	 Asia,	 Australia	 and	 Oceania	 

(TAAO)	 ร่วมประชุม	 The	 First	 Symposium	 of	 TAAO	 และเสนอผลงานทางวิชาการ	 ณ	 Putrajaya,	 

Kuala	Lumpur,	Malaysia
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การประกวดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานดีเด่น 

	 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจ	 สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากร	 และค้นหาต้นแบบการด�าเนินงาน 

ที่ประสบผลส�าเร็จ	โดยได้ด�าเนินการโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่และหน่วยงานดีเด่น	ประจ�าปี	2559	ประกอบด้วย

นักส่งเสริมการเกษตรประจ�าต�าบลดีเด่น 

“นักประสานสิบทิศ ศูนย์กลางข้อมูล”

นางอรอนงค์ เสียงหวาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ  

ส�านักงานเกษตรอ�าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ผลงานเด่น

	 1.	 เป็นต้นแบบแปลงใหญ่ข้าวของจังหวัดอุดรธานี	 และเป็นต้นแบบการท�างาน/ความร่วมมือของ 

	 	 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

	 2.	 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ตาม 

	 	 หลักเศรษฐกิจพอเพียง

	 3.	 เป็นต้นแบบของศูนย์เรียนรู้ในการผลิตข้าวคุณภาพ	 ลดต้นทุนการผลิตข้าวร้อยละ	 25	 ผลผลิต 

	 	 มีคุณภาพมากขึ้น	

	 เป็นจุดเริ่มต้นในการรวมกลุ่มการผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐาน	 GAP	 พัฒนาผลผลิตให้ได้คุณภาพ 

มีอ�านาจต่อรองในตลาดและเพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้น	
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นักส่งเสริมการเกษตรประจ�าอ�าเภอดีเด่น 

นายอ�าพน ศิริค�า

เกษตรอ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ผลงานเด่น

	 1.	 ส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอม่าควบคุมโรคไหม้ข้าวทดแทนสารเคมี

	 2.	 ส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นใช้น�้าน้อย	(ข้าวโพดข้าวเหนียว)	ทดแทนข้าวนาปรัง

	 3.	 ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชด�าริอย่างต่อเนื่องเกิดศูนย์เรียนรู ้เพ่ิมขึ้นอีก	 

	 	 10	ศูนย์	(ทุกต�าบล)	
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นักส่งเสริมการเกษตรประจ�าจังหวัดดีเด่น 

นางสาวอรนุช เกษสัญชัย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส�านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

ผลงานเด่น

	 โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตร 

ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่	 290	 ราย	 เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นกองทุนท่ีท�าการชาวหนองเลิงเปือย	 สมาชิก	 

290	ราย	มีเงินในกองทุน	จ�านวน	290,000	บาท	พร้อมทั้งจัดท�าแปลงต้นแบบ	“ที่ท�าการชาวนา”	ด้านพืช/ประมง/

ปศุสัตว์	จ�านวน	13	แปลง	เป็นแหล่งศึกษาดูงาน	โดยมีผู้มาศึกษาดูงาน	จ�านวน	800	ราย

	 พัฒนาการผลิตมะม่วงมหาชนกเพื่อการส่งออก	เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผลิต/จ�าหน่าย	1,486,000	กิโลกรัม	 

มูลค่า	 37.15	 ล้านบาท	 เกษตรกรมีผลผลิตมะม่วงคุณภาพเพ่ิมขึ้น	 มีแบรนด์เป็นของตนเองภายใต้ชื่อ	 

“เป็นหนึ่ง”	 และมีบาร์โค้ด	 พร้อมท้ังมีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการแปรรูป	 ได้แก่	 มะม่วงดอง/แช่อิ่ม	 

มะม่วงผง	ไอศกรีมมะม่วง	น�้ามะม่วงท�าให้สามารถส่งออกต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น
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นักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น

นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี

นักวิชาการเกษตรช�านาญการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

ผลงานเด่น

	 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการโรงเรียน

เกษตรกรในกลุ่มผู้ผลิตข้าวลดต้นทุน	โดยการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	การผลิตสารชีวภัณฑ์	

	 ส่งเสริมสวนผักคนเมืองนครหาดใหญ่	 โดยการน�าวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจ�าวันมาท�าเป็นภาชนะ 

ปลูกผัก	 แปลงผสมผสานพืชผัก	 ไม้ผล	 ไม้ยืนต้น	 และใช้พ้ืนท่ีว่างหน้าบ้าน	 ริมถนน	 มาปลูกผักในภาชนะ	 รูปแบบ	 

ต่าง	 ๆ	 บ้านผัก	 ภาชนะปลูกแนวต้ัง	 ภาชนะปลูกแนวดิ่ง	 ท�าให้เกษตรกรมีการปลูกผักหน้าบ้านเกือบท้ังซอย	 และ 

เป็นจุดเรียนรู้การปลูกผักริมถนนหน้าบ้านของชุมชน
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ส�านักงานเกษตรอ�าเภอดีเด่น 

ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ผลงานเด่น

	 ส ่งเสริมวิสาหกิจชุมชนไร ่สานฝ ัน	 โดยการรวมกลุ ่มกันเ พ่ือรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร	 

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนถึงการหาตลาดเพ่ือรองรับสินค้าทางการเกษตร	 เช่น	 กิจกรรม 

คอร์สสุขภาพ	 และร้านอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ	 ท้ังจ�าหน่ายเอง	 ในร้านค้าไร่สานฝัน	 จ�าหน่ายร้านท่ีเป็น 

ตลาดทางเลือกเกษตรอินทรีย์	 จ�าหน่ายสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน	 และตลาดเกษตรกร	 บริเวณหน้าส�านักงาน 

เกษตรอ�าเภอด้วย

	 สร้างร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

	 ศูนย์เรียนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 เกษตรกรเจ้าของศูนย์มีองค์ความรู้ในการ 

ปรับเปล่ียนการผลิต	 เพ่ือสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นเกษตรกรต้นแบบในการลด 

ต้นทุนการผลิตข้าว	และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่น	ๆ	ได้
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ส�านักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น 

ส�านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

แนวคิดในการท�างาน

 •	 ยึดหลักการท�างานเชิงระบบแบบบูรณาการ

 •	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ

 •	 น�ายุทธศาสตร์จังหวัด	เรื่องระบบคุณธรรมจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

ด้านการบริหารจัดการส�านักงาน 

	 1.	 ปรับปรุงอาคารส�านักงานและบ้านพักอย่างสม�่าเสมอ	

	 2.	 บริหารจัดการระบบภายในส�านักงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม

	 	 ในการท�างานมีความพร้อมของสถานที่ในการให้บริการประชาชน	

	 3.	 เครื่องมืออุปกรณ์ที่พร้อมในการท�างาน	

	 4.	 การบริหารงบประมาณงานคลังอยู่ในระดับดี
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ด้านการพัฒนาองค์กร/ทีมงาน

 •	 จัดท�าฐานข้อมูลรายละเอียดของบุคลากร

 •	 ก�าหนดทิศทางการท�างานโดยใช้	วิสัยทัศน์	เป้าประสงค์	และค่านิยม	

	 	 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ

 •	 สื่อสารทิศทางการท�างานไปยังบุคลากรทุกระดับ

 •	 กระจายอ�านาจ	โดยใช้หลักประสิทธิภาพ	ศักยภาพ	และความร่วมมือ

 •	 วางแผนเชิงยุทธศาสตร์	บนพื้นฐานของข้อมูลพื้นที่ภูมิสังคม	นโยบายรัฐบาล	

	 	 นโยบายของจังหวัด	โอกาส	และข้อจ�ากัดของพื้นที่

 •	 ถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ

 •	 ให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

 •	 ประชุม/ให้ค�าปรึกษา/ติดตามผลการปฏิบัติงานของอ�าเภอ	

 •	 วัด	วิเคราะห์และจัดการความรู้

 •	 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและองค์วามรู้ของหน่วยงาน

 •	 มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ	เพื่อเป็นกลไกหลักในการพัฒนา

	 	 งานส่งเสริมการเกษตรในทุก	ๆ	ด้าน

ผลส�าเร็จของงาน

	 1.	 การจัดการระบบงานและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

  •	 มีนักส่งเสริมการเกษตร	มืออาชีพ	เป็นผู้ขับเคลื่อนงาน	ศพก.	แปลงใหญ่	ภัยแล้ง	ฯลฯ

  •	 มีการจัดระบบงานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของชุมชน
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	 2.	 การพัฒนา	5	Smarts	แบบบูรณาการ

  •	 มี	Smart	office	และ	Smart	officer	ที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	

	 	 	 ศพก.	ศจช.	ศดปช.	

  •	 ส่งผลให้เกิด	Smart	Product

  •	 Smart	farmer:	เกษตรกรผู้น�า/เกษตรกรดีเด่น

  •	 Smart	group:	วิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ	ปี	2558

	 3.	 เกษตรคุณธรรม

  •	 มีเครือข่ายเกษตรคุณธรรมของจังหวัดพิจิตร

  •	 การเชื่อมโยงเรื่องคุณธรรมกับวิถีชีวิตและความเข้าใจของเกษตรกร

  •	 มีเกษตรกรที่มีจิตอาสาทางการเกษตรในพื้นที่
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ส่วนที่ 3

ภาคผนวก
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