รายงานผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1/ 2562

โดย

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1/2562
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจาตุรนต์ สุวรรณพินท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
4.หลักการและเหตุผล
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่ มีเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ผลตอบแทนสูง โดยการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศ.พ.ก.) การพัฒนา Smart Officer และ Smart Farmer การพัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน รวมทั้งการนาระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน T&V System ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเกษตรในปัจจุบัน ให้เกิดผลการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้
มอบหมายให้ สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินการ ขับเคลื่อนงานส่งเสริม
การเกษตรตามนโยบายภาครัฐ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และขับเคลื่อนการเชื่อมโยงการดาเนินงานส่งเสริม
การเกษตรระหว่างสานักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการให้เกิดการบูรณาการการทางาน เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการทางาน เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
กาหนดจัดการสัมมนาเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 3 สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
กาหนดแนวทางและวางกระบวนการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และครั้งที่
2/2562 ในเดือน สิงหาคม เพื่อทบทวน สรุปผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลสาเร็จจากการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในระยะต่อไป มี
บุคคลเป้าหมาย จากสานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานเกษตรอาเภอ ศูนย์ปฏิบัติการ สานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก
สถาบันการศึกษา วิทยากร ผู้ประสงค์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้สังเกตการณ์ วิทยากร ผู้ที่สนใจและอื่นๆ
5.วัตถุประสงค์
1. ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่จาเป็นในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินงานและประสบการณ์งานส่งเสริมการเกษตร
3. เพื่อวางระบบและกาหนดกระบวนการส่งเสริมการเกษตรระดับเขต

6.วิธีการดาเนินงาน
จัดสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1/2562 เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างเข้าใจวิธี
ดาเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด และการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system เป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายภาครัฐ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมทั้งการพัฒนางาน
องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน, smart farmer, young smart farmer อย่างเป็นระบบ จากนั้นร่วมกันวาง
ระบบการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ โดย
ประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการให้เกิดผลงานในระดับพื้นที่อย่างเป็น
รูปธรรม
บุคคลเป้าหมายได้แก่
เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานของสานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอาเภอ ผู้อานวยการศูนย์
ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัด
เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ผู้สังเกตการณ์ และผู้ที่สนใจอื่นๆ
รวมผู้เข้าร่วมสัมมนา 88 คน
โดยมีประเด็นสาระสาคัญ ดังนี้
1. การมอบนโยบายสาคัญในการส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ
2. ชี้แจงการดาเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด
3. ชี้แจงสร้างความเข้าใจระบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ
4. นาเสนอยุทธศาสตร์การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ปฏิบัติการ
5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายกลุ่ม วางระบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรของ
สานักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ
7.ระยะเวลาที่ดาเนินการ
จัดการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1/2562
ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561

8.สถานที่ดาเนินการ
จัดการสัมมนา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่อาเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่
9.งบประมาณการดาเนินงาน
จานวน 157,100บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
จากงบดาเนินงานแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร
สัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตจานวน 157,100บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานเกษตรอาเภอและศูนย์ปฏิบัติการ มีระบบการส่งเสริม
การเกษตรระดับพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยง บูรณาการการทางานทุกภาคส่วน สามารถขับเคลื่อนงานส่งเสริม
การเกษตรโดยการใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
เป็นกลไกหลักในการดาเนินงานได้

กาหนดการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
************************************
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาฯ
09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดการสัมมนาฯ และมอบนโนบายการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2562
โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
10.00 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. ชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด ปี 2562
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. สรุปผลการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงงานนโยบายภาครัฐและงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
ปี2561
14.00 – 15.00 น. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและเชื่อมโยงงานนโยบายภาครัฐและงานส่งเสริมการเกษตร
ในพื้นที่ ปี 2562 (ศพก., แปลงใหญ่, Smart Farmer, วิสาหกิจชุมชน, Young Smart
Farmer และงานสถาบันเกษตรกร)
15.00 -15.30 น. รับประทานอาหารว่าง
15.30 -16.30 น. นาเสนอทิศทางและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการภาคเหนือ
เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
08.30 – 10.00 น. วางแผนการบูรณาการและขับเคลื่อ นงานนโยบายภาครัฐ งานส่งเสริมการเกษตร
ในพื้นที่ (ศพก.,
แปลงใหญ่Smart
, Farmer, วิสาหกิจชุมชน,Young Smart Farmer และงานสถาบันเกษตรกร)
(แบ่งกลุ่มอภิปรายระดับจังหวัด จานวน 8 กลุ่ม)
10.00 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. วางแผนกาหนดการ Challenge การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
ในระดับอาเภอและจังหวัด (8 จังหวัด 10 ศูนย์ปฏิบัติการ)
(ศพก., แปลงใหญ่Smart
, Farmer, Young Smart Farmer, การประกวดต่างๆ)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. นาเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม (รายจังหวัด)
- แผนการบูรณาการและขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐ
- แผนการ Challenge
15.00 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.30 น. สรุปผลการสัมมนาฯและปิดการสัมมนาฯ

ผลการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1/2562
พิธีเปิดการสัมมนาฯ และมอบนโยบายทิศทางการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2562
โดย นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

เปิดการสัมมนาฯ โดย นายนเรศ ฝีปากเพราะ
ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

การสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต หรือ
RW ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 1 เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์
ทิศทางและวางแผนการดาเนินงานที่เราจะทางานร่วมกัน ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัด
เชียงใหม่ และสานักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการภาคเหนือ จากผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา การ
ขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันมาเป็นอย่างดีจนช่วงท้ายปีงบประมาณได้จัด
นิทรรศการแสดงผลการดาเนินงานของจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการใน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่
2/2561 โดยได้เชิญนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญา
สิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้ง ผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมชมนิทรรศการแสดง
ผลการดาเนินงานของภาคเหนือ ซึ่งได้รับคาชม ว่าการดาเนินงานมีทิศทางชัดเจน ตรงเป้าหมาย เกิดผลสาเร็จของ
การปฏิบัติงานเกิน ร้อยละ 80 อาจมีบางประเด็นที่การดาเนินงานยังไม่สาเร็จก็ขอให้นามาเป็นประเด็นในการ
พัฒนาต่อในปีนี้ ร่วมทั้งนาประเด็นปัญหาต่างๆที่พบจากปี 2561 มาเป็นประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณา
การทางานร่วมกันในปี 2562 นี้

มอบนโยบายทิศทางการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ
โดย นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

นโยบายการดาเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี 2562 ของ นายสาราญ สาราบรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร Smart & Strong Together ใน 5 ประเด็น โดยเรื่องแรกที่ท่านอธิบดีให้ความสาคัญ
คือ งานพระอันเนื่องราชดาริ ให้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ และ ขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ โดยเฉพาะภาคเหนือ มีพื้นที่โครงการพระราชดาริเยอะขอให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก
เรื่องที่ 2 คือการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่โดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร
พัฒนาเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ให้มีความเข้มแข็งทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เป็นศูนย์กลางการเกษตรของ
ชุมชน ใช้ ศพก.เป็นร่มใหญ่ของการขับเคลื่อนงาน เรื่องที่ 3 การผลิตสินค้าลักษณะการตลาดนาการผลิต พัฒนา
ช่องทางการตลาดให้เกษตรกรและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีแนวคิดทางธุรกิจ ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ สามารถจาหน่าย
ในตลาดได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องช่วยเกษตรการบริหารจัดการสินค้า สู่ตลาดที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า สินค้า
บางชนิดมีคุณภาพเหมาะแก่การส่งออกบางชนิดสามารถส่งจาหน่ายตลาด modern trade สินค้าบางชนิดเหมาะ
แก่การจาหน่ายในตลาดชุมชน จากการประชุมผู้บริหารภาคเหนือ ที่ประชุมได้กาหนดให้การดาเนินงานส่งเสริม
การเกษตรของภาคเหนือ ทุกตาบลต้องดาเนินการในรูปแบบของแปลงใหญ่ โดยใช้ ศพก. ในการขับเคลื่อน เรื่องที่
4 การพัฒนา young smart farmer และทายาทเกษตรสู่การเป็นมืออาชีพ ยกระดับจากระยะเริ่มต้นจนเป็น
ผู้ประกอบการด้วยตนเอง อาศัยความร่วมมือกับสถานบันการศึกษาที่ได้ทาบันทึกความร่วมมือในการพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่สู่เกษตร 4.0 เกษตรอัจฉริยะ ให้ได้ และเรื่องสุดท้ายการคือการเพิ่มขีดความสามาถการบริหาร
จัดการองค์กรสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน ทั้งงานพัฒนาบุคลการ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ พัฒนาข้อมูล Big Data บูรณาการการทางาน

การชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด ปี 2562
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ของศูนย์ปฏิบัติการ
โดย นายวิรัช จันทรโนทัย ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ดาเนินการโคยศูนย์ปฏิบัติการ ในการดาเนินงาน
ศูนย์จะต้อง ทาการวิเคราะห์ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของตนเอง วิเคราะห์ลูกค้า
สานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรกร ต้องการอะไร พื้นที่ดาเนินการมีศักยภาพมากน้อยเพียงใด แล้วกาหนด
ภารกิจหลัก 2 ด้าน คือด้านการวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทาแปลงเรียนรู้เพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

บทบาทภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการ
ในปี 2562 มุ่งเน้นงานวิจัยเป็นหลัก เนื่องจากสานักงาน กพร. กาหนดให้หน่วยงานส่วนกลางที่
ตั้งอยู่ในภูมิภาคต้องทางานวิชาการ สาหรับงานถ่ายทอดความรู้มอบให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภูมิภาคระดับพื้นที่

1. การวิจัย ศึกษา ทดสอบทางด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ปฏิบัติการ / สสก./ กวพ./ กพร.)
1. พัฒนาเจ้าหน้าที่ ในศูนย์ปฏิบัติการให้เป็น นักวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร
2. วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ ความเหมาะสม เพื่อเสนอโครงร่างการวิจัย
3. เสนอโครงร่างวิจัย (ว.1) ให้คณะทางานวิชาการฯ (ระดับเขต) พิจารณา
4. คณะทางานวิชาการฯ (ระดับเขต)เห็นชอบ / ปรับปรุงแล้ว ส่งให้คณะอนุกรรมการฯ ในแต่ละด้าน
พิจารณา
5. คณะอนุกรรมการฯเห็นชอบ / ปรับปรุงแล้วส่งให้ คณะกรรมการบริหาร พิจารณา อนุมัติงบประมาณ
และดาเนินการ
6. ดาเนินการตามที่เสนอ และรายงานผลการวิจัย ตามแบบ ว.3 ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด

2. การพัฒนาแปลงเรียนรู้ จุดเรียนรู้ แปลงแม่พันธุ์ โรงเรือนเพาะชา แปลงทดสอบ และอื่นๆ (ศูนย์ปฏิบัติการ)
ประสานงานกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ ประสานงานกับสานักงานเกษตรจังหวัดในการพัฒนาความรู้ร่วมกัน
- กาหนดองค์ความรู้ที่ควรมีในศูนย์ปฏิบัติการ / ตอบโจทย์ในพื้นที
- การทดลอง สิ่งใหม่ๆเพื่อใช้ในการส่งเสริมการเกษตรในอนาคต
- ค้นหาศักยภาพ จุดเด่น ความเชี่ยวชาญของศูนย์ปฏิบัติการ
- การทดสอบ ขยาย แมลงศัตรูธรรมชาติ และสารชีวภัณฑ์
- การทดลอง ทดสอบ งานด้านวิศวกรรมเกษตร
- การดูแลแปลงพันธุ์ / โรงเรือน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ผลผลิตที่ได้ต้องเกิดประโยชน์ และสร้างรายได้ให้ศูนย์ปฏิบัติการ
3. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ (สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / ศูนย์ปฏิบัติการ)
3.1 ฝึกงานเจ้าหน้าที่จังหวัด / อาเภอ ในศูนย์ปฏิบัติการ
สสก. ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ วิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการ / ความ
ต้องการ / การใช้ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในจังหวัด / อาเภอ เพื่อกาหนดเป้าหมาย แนวทาง และวางแผนในการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่จังหวัด / อาเภอ
3.2 พัฒนาเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการ
ศูนย์ปฏิบัติการ วิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อม / องค์ความรู้ ความต้องการ / การใช้
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ทั้งนี้สามารถวางแผน
ฝึกอบรมพัฒนากับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกได้
4. การพัฒนาเกษตรกร (ศูนย์ปฏิบัติการฯ)
4.1 ฝึกอาชีพเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
กาหนดหลักสูตรที่เหมาะสม และ ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร
4.2 ฝึกอาชีพเกษตรกรแกนนาและเครือข่าย
กาหนดหลักสูตรที่เหมาะสม /ท้าทาย/ และตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร ประสานกับจังหวัดที่
รับผิดชอบ เพื่อให้จังหวัดประชาสัมพันธ์เกษตรกรและประชาชนทั่วไป /เกษตรกรแกนนาและเครือข่าย สมัครเข้า
รับการฝึกอบรม หลักสูตรสาหรับเกษตรกรแกนนาและเครือข่าย ต้องมีองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติที่มีความ
เข้มข้น และแตกต่างจากหลักสูตรของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

5. การให้บริการเคลื่อนที่ (สสก. / ศูนย์ปฏิบัติการฯ)
สสก. ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการ ประสานงานกับจังหวัดและอาเภอ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ที่มีความ
ต้องการขอรับบริการด้านต่างๆ ของศูนย์ปฏิบัติการ เช่น การอบรมให้ความรู้ ปัจจัยการผลิต งานบริการ หรืองาน
อื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่
6. การผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์ (ศูนย์ปฏิบัติการฯ)
สสก. ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการ วิเคราะห์ความจาเป็น และความต้องการความรู้ด้านวิชาการเพื่อ
ตอบโจทย์ในพื้นที่ เพื่อจัดทาสื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสม ศูนย์ปฏิบัติการต้องจัดทา วีดีทัศน์ จานวน
1 เรื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการ หลักสูตรในการฝึกอบรมต่างๆ แปลงเรียนรู้ แปลงทดสอบ แปลงแม่
พันธุ์ และอื่นๆ ศูนย์ปฏิบัติการผลิตสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ หรือแอปพลิเคชั่น เป็นต้น
ทั้งนี้ให้ส่งไฟล์สื่อนั้นให้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จานวน 1 เรื่อง ภายในเดือน มี.ค. 62 เพื่อที่จะรวบรวมเป็นองค์
ความรู้ของศูนย์ปฏิบัติการต่อไป
7. การบริหารจัดการ (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร / สสก. )
7.1 การฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการ
7.2 การนิเทศและติตามงาน
ผลลัพธ์ของโครงการ
1.เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงตามความต้องการ และเหมาะสมกับ สภาพพื้นที่
ซึ่งจะนาความรู้ไปสู่การลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
2. ศูนย์ปฏิบัติการสามารถสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ศูนย์ปฏิบัติการมีเทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความ
ต้องการของเกษตรกรและพื้นที่
4. ศูนย์ปฏิบัติการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่
เกษตรกร และผู้ที่สนใจ

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัครเกษตร (อกม.) การพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer
และการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2562
โดย นางสาวสุพิศ เหล่าจตุรพิศ กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะเวลาในการดาเนินงานการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับ

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ 2562)

จังหวัด

ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2562

เขต

ภายใน 31 พฤษภาคม 2562

กรม

ระหว่าง 24 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2562

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี2562

คุณสมบัติของเกษตรกร/บุคลากรที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

สรุปผลการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงงานนโยบายภาครัฐและงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ปี2561
โดย นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมกับสานักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์
ปฏิบัติการ ขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริม
การเกษตร T&V system โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็น จุดถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรและแปลงงานนโยบายสู่
การปฏฺบัติงานในพื้นที่ ซึ่งภายใน ศพก. ประกอบด้วย
เกษตรกรต้นแบบ หลักสูตรการเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ และ
แปลงเรียนรู้ ทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับพื้นที่แก่เกษตรกร ขยายผลสู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยให้คณะกรรมการบริหาร
จัดการ ศพก. และแปลงใหญ่ เป็นผู้บริหารจัดการการเกษตรในพื้นที่ โดยรวมคณะกรรมการทั้ง 2 คณะเป็นคณะ
เดียวกัน คัดเลือกกรรมการบริหารงานด้วยตัวเกษตรกรเอง และแต่งตั้งคณะทางานย่อยในด้านต่างๆ ที่จาเป็นใน
การขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการด้านระบบข้อมูล ด้านการรวมกลุ่มและกองทุน ด้านเทคโนโลยี
ด้านส่งเสริมแปลงใหญ่
ด้านเครื่องจักรกล ด้านวางแผนการผลิตและบริหารจัดการผลผลิต ด้านการตลาด
และผู้ประสานงาน เป็นต้น ทาหน้าที่วางแนวทาง แก้ไขปัญหา กากับ สนับสนุน ช่วยเหลือสมาชิก ศพก. และ
แปลงใหญ่ และเกษตกรทั่วไป โดยตั้งเป้าหมายให้สามาชิกเกษตรกรในศพก.และแปลงใหญ่สามารถผลิตผลผลิต ที่มี
คุณภาพ ตรงความต้องการของตลาด ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20 และเพิ่มผลผลิต ร้อยละ 20 โดยอาศัยความ
ร่วมมือและบูรณาการการทางานร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์ศพก.
เครือข่าย โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร ศพก.และ
แปลงใหญ่ ในการบริหารจัดการและประสานความร่วมมือจากองค์กรเกษตรกรต่างในพื้นที่ เช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มยุวเกษตรกร Smart farmer Young smart farmer รวมทั้งหน่วยงานภาคี
อื่นๆในพื้นที่ให้ร่วมบูรณาการการทางาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงในระดับพื้นที่

นาเสนอทิศทางและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการภาคเหนือ ปี 2562– 2564
โดยตัวแทนศูนย์ปฏิบัติการภาคเหนือ

วิสัยทัศน์
มีอัตลักษณ์ของศูนย์ที่ชัดเจน พร้อมสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
1. ศูนย์ฯเป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจร
2. สนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร/นโยบายฯสาคัญ
3. สนับสนุนการโครงการพระราชดาริ
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์
1. ยกระดับศูนย์ฯเป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจร
2. สนับสนุนการผลิต/แปรรูป ผลผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
3. สนับสนุนโครงการพระราชดาริ
4. ปรับปรุงศูนย์ฯเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจร
กลยุทธ์
1.1 พัฒนากระบวนการวิจัย
1.2 พัฒนาฐานการเรียนรู้
1.3 พัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้
1.4 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
1.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
สนับสนุนการผลิต/แปรรูป ผลผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์
2.1 แหล่งรวบรวมพันธุ์ดี
2.๒ ถ่ายทอดความรู้การผลิตและการแปรรูปให้ได้มาตรฐาน
2.๓ สนับสนุนปัจจัยการผลิต
2.4 สนับสนุน/เชื่อมโยงการจาหน่ายผลผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนโครงการพระราชดาริ
กลยุทธ์
3.1 แหล่งเรียนรู้และจุดถ่ายทอดความรู้โครงการพระราชดาริ
3.2 จัดทาฐานข้อมูลการดาเนินงานโครงการพระราชดาริ
3.3 ขยายผลโครงการพระราชดาริ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงศูนย์ฯเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
กลยุทธ์
4.1 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
4.2 ปรับปรุงความพร้อมภายในศูนย์ฯ
4.3 สร้างจุดขายอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
4.4 สร้างเครื่องข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

นาเสนอการเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร 8 จังหวัด
ภาคเหนือ ปี 2562 - 2564
โดย นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

การเชื่อมโยงกระบวนการขับคลื่อนงานนโนบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร ของ
ภาคเหนือใช้ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และขับเคลื่อน
งานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ มีองค์ประกอบ 4 ด้านได้ แก่ เกษตรกรต้นแบบ หลักสูตรการเรียนรู้ ฐานเรียนรู้
และแปลงเรียนรู้ ขยายผลสู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นจุดดาเนินการหลัก โดยให้คณะกรรมการ
ศพก.และแปลงใหญ่รวมเป็นคณะเดียวกัน ทาหน้าที่บริหารจัดการ ศพก.และแปลงใหญ่ด้วยตัวเกษตรกรเอง แล้ว
กาหนดคณะทางานย่อยด้านต่างๆเพื่อจัดการงานในแต่ละด้าน เช่น ด้านระบบข้อมูล ด้านกลุ่มและกองทุน
ด้านเทคโนโลยี ด้านเครื่องจักรกล ด้านแปลงใหญ่ ด้านการจัดการผลผลิต ด้านการตลาด ด้านวิสาหกิจชุมชน
Smart Farmer Young Smart Farmer เป็นต้น จากนั้นจัดทาระบบข้อมูล ศพก.และแปลงใหญ่ให้สมบูรณ์
ให้เกษตรกรทุกครัวเรือนเป็นสมาชิก ศพก.รวมกลุ่มเกษตรกรตามชนิดพืชผลักดันการรวมกลุ่มสู่ระบบแปลงใหญ่
เพื่อจัดหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่เกษตรกร ด้านการจัดการแปลงใหญ่ให้เน้นดาเนินการใน
ประเด็นหลัก 3 ด้านคือการบริหารจัดการกลุ่ม การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ และการจัดการตลาด
ลักษณะการตลาดนาการผลิต เกษตรกรแปลงใหญ่ต้องวางแผนการผลิตด้วยการใช้ระบบข้อมูล เพื่อผลิตและ
จัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้ตรงกับระดับของตลาดที่
ต้องการจาหน่าย และพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ

การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรวมทั้งการกาหนดบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ทาหน้าที่วางระบบการขับเคลื่อน เชื่อมโยง
อานวยการและสนับสนุนการดาเนินงาน สานักงานเกษตรอาเภอเป็นเจ้าของพื้นที่ ทาหน้าที่กาหนดพื้นที่เป้าหมาย
และกลุ่มเกษตรกร วิเคราะห์ศักยภาพ ความพร้อมของพื้นที่รวมทั้งกาหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการส่งเสริม
การเกษตร สานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรจังหวัดต้องกากับการขับเคลื่อนงานด้วยตนเอง มอบหมายกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จัดทาระบบข้อมูลที่สมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้ และช่วยสานักงานเกษตรอาเภอจัดทา
และขับเคลื่อนแผนดาเนินการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กาหนดแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่มองค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน และเชื่อมโยงการตลาดสู่พื้นที่แปลงใหญ่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ทาการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่และสนับสนุนวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถถ่ายทอดความรู้สู่พื้นที่
แปลงใหญ่ได้ กลุ่มอารักขาพืช ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน GAP, อินทรีย์ พัฒนา ศจช.,
ศดปช. ให้พร้อมสนับสนุนแปลงใหญ่ ศูนย์ปฏฺบัติการ ทาหน้าที่ พัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และทดสอบ
วิจัย สนับสนุนวิชาการ พัฒนาอาชีพเสริมรายได้แก่เกษตรกรแปลงใหญ่
ทั้งนี้ ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร เป็นเครื่องมือในการทางาน สานักงานเกษตรจังหวัดใช้เวทีการ
ติดตาม นิเทศงาน รวมทั้งเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรหาปัญหาความต้องการการสนับสนุนของอาเภอ และ
จัดการสนับสนุน ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ และด้านวิชาการ พัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรตวามความต้องการและเหมาะสมกับพื้นที่ จัดทาระบบข้อมูลการเกษตร ระดับ จังหวัด อาเภอ ตาบล
ศพก. แปลงใหญ่ กลุ่มองค์กรเกษตรกร ให้สมบูรณ์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ จัดทาแผนพัฒนาการเกษตรทุกระดับ ทั้ง
ระดับ ตาบล อาเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาการผลิตรายแปลงของเกษตรกร สานักงานเกษตรอาเภอ
ทาแผนการเยี่ยมเยียนเกษตรกรตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยเน้นให้ทุกวันจันทร์เป็นวันประชุมสานักงาน
เพื่อปรับแผนการดาเนินงาน และวันพฤหัสบดีเป็นวันบูรณาการการทางานกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ สาหรับวันอื่นๆ
สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม สามารถกาหนดแผนในการถ่ายทอดความรู้ การเยี่ยมเยียน การติดตาม
สถานการณ์ การขึ้นทะเบียน การดาเนินงานตามภารกิจ หรืองานตามนโยบายเร่งด่วน จากนั้นต้องมีการบันทึกผล
การเยี่ยมเยียน สรุปผลการดาเนินงานในรอบสัปดาห์เพื่อนาประเด็นข้อค้นพบ หรือปัญหาอุปสรรคมาวางแผนการ
ทางานในระยะต่อไป

วางแผนการบูรณาการและขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐ ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อดาเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ วางแผนกาหนดการ Challenge (ศพก., แปลงใหญ่,Smart Farmer,
วิสาหกิจชุมชน,Young Smart Farmer และงานสถาบันเกษตรกร)

สรุปผลการขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐ ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร
Challenge
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
เป้าหมาย
ดาเนินการขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่เน้นหนัก 10 อาเภอ
พืชลาไย ได้แก่ อาเภอไชยปราการ ฝาง พร้าว สารภี สันป่าตอง จอมทอง ดอยเต่า และแม่แตง
พืชมะม่วง ได้แก่ อาเภอไชยปราการ เชียงดาว พร้าว และดอยหล่อ
โดยกาหนดประเด็นท้าทายความสาเร็จดังนี้
1. ศพก. จานวน 25 ศูนย์ ใน 10 อาเภอมีชีวิตและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและบริหารจัดการด้วยตัวเกษตรกรเอง และ
ศพก. ต้นแบบใน 10 อาเภอเน้นหนัก ขับเคลื่อนด้วยระบบข้อมูล/เทคโนโลยี องค์ความรู้และนวัตกรรม สู่กระบวนการผลิตแปลง
ใหญ่ และเชื่อมโยงการตลาดครบวงจร
2. การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ Smart Bigfarm
2.1 ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต ร้อยละ 20
2.2 คุณภาพผลผลิต ได้รับรองมาตรฐาน GAP ร้อยละ 80
2.3 เกิด smart farmer ร้อยละ 70 ของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่
2.4 เกิด Smart Group 10 กลุ่ม
2.5 ผลผลิตแปลงใหญ่ เป็น Smart Product เฉลี่ยร้อยละ 10
2.6 การแปรรูปเพิ่มมูลค่า/แปรรูป 6 กลุ่ม
2.7 สามารถเชื่อมโยงการตลาด จานวน 10 กลุ่ม
2.8 เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีรายได้มากกว่า 200,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
3. เกษตรกรพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ จานวน 10 ราย
Challenge เทคโนโลยี การผลิตลาไย ปี2562
อาเภอไชยปราการ ฝาง พร้าว สารภี สันป่าตอง จอมทอง ดอยเต่า และแม่แตง
1. การตัดแต่งทรงพุ่ม ร้อยละ 100
2. การตัดแต่งช่อผล ร้อยละ 25
3. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ร้อยละ 50
4. การใช้สารชีวภัณฑ์ ร้อยละ 30
5. ลดการใช้สารเคมีในช่วงดอกบานเพื่อให้มีแมลง (ผึ้ง) ช่วยผสมเกสร ร้อยละ 100
6. การใช้ระบบน้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม ร้อยละ 100
7. การใช้อินทรียวัตถุ ร้อยละ 50
Challenge เทคโนโลยี การผลิตมะม่วง ปี2562
อาเภอไชยปราการ เชียงดาว พร้าว และดอยหล่อ
1. การตัดแต่งทรงพุ่ม ร้อยละ 100
2. การใช้สารชีวภัณฑ์ ร้อยละ 20
3. การใช้ระบบน้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม ร้อยละ 50
4. การห่อผล ร้อยละ 50
5. การทามะม่วงนอกฤดู ร้อยละ 30

สานักงานเกษตรจังหวัดลาพูน
เป้าหมาย
ดาเนินการขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ 8 อาเภอ (ทุกอาเภอ) ดาเนินการจัดตั้ง
ศพก.เครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ 39 ตาบล และจัดตั้งแปลงใหญ่ 42 แปลง และในจานวนแปลงใหณ่ข้างต้นได้ดาเนินการส่งเสริม
แปลงใหญ่การผลิตผักปลอดภัย จานวน 6 แปลง ในพื้นที่ 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองลาพูน แม่ทา บ้านโอ่ง ลี้ และบ้านธิ
โดยกาหนดประเด็นท้าทายความสาเร็จดังนี้
1. ศพก. ของจังหวัดลาพูน จะต้องมีชีวิตและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและบริหารจัดการได้ด้วยตัวเกษตรกรเอง ร้อยละ 80
2. การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ Smart Bigfarm
2.1 ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต ร้อยละ 25
2.2 คุณภาพผลผลิต ได้รับรองมาตรฐาน GAP ร้อยละ 100
2.3 เกิด smart farmer ร้อยละ 30 ของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่
2.4 เกิด Smart Group ร้อยละ 17
2.5 ผลผลิตแปลงใหญ่ เป็น Smart Product เฉลี่ยร้อยละ 30
2.6 การแปรรูปเพิ่มมูลค่า/แปรรูป 10 กลุ่ม
2.7 การบริหารจัดการผลผลิต(คัดเกรด/บรรจุภัณฑ์) 22 กลุ่ม
2.8 เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีรายได้มากกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
3. เกษตรกรแปลงใหญ่พัฒนาเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง จานวน 14 กลุ่ม
4. พัฒนาการตลาดครบวงจร จานวน 22 กลุ่ม
Challenge เทคโนโลยี การผลิตลาไย ปี2562
อาเภอเมืองลาพูน แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธิ และเวียงหนองล่อง (ทุกอาเภอ)
1. การตัดแต่งทรงพุ่ม ร้อยละ 100
2. การตัดแต่งช่อผล ร้อยละ 30
3. การใช้ปุ๋ยหมัดใต้ต้นลาไย ร้อยละ 71.25
4. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ร้อยละ 50
5. การใช้สารชีวภัณฑ์ ร้อยละ 50
6. การใช้แมลงช่วยผสมเกสร ร้อยละ 35.63
7. การใช้ระบบน้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม ร้อยละ 67.5
Challenge เทคโนโลยี การผลิตข้าว ปี2562
อาเภอเมืองลาพูน แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ ป่าซาง บ้านธิ และเวียงหนองล่อง
1. การลดการใช้เมล็ดพันธุ์ ร้อยละ 72.5
2. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ร้อยละ 67.5
3. การใช้ปุ๋ยพืชสด ร้อยละ 7.13
4. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ร้อยละ 18.38
5. การใช้สารชีวภัณฑ์ ร้อยละ 30.63
6. ลดการใช้สารเคมี 34.38

สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง
เป้าหมาย
ดาเนินการขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ ดาเนินการจัดตั้งศพก.เครือข่ายและจัดตั้ง
แปลงใหญ่ให้ได้ร้อยละ 70 ของตาบลในจังหวัดลาปาง (ไม่ได้ระบุจานวน) และดาเนินการส่งเสริมแปลงใหญ่การผลิตผักปลอดภัย
จานวน 3 แปลง
โดยกาหนดประเด็นท้าทายความสาเร็จดังนี้
1. ศพก. หลักของจังหวัดลาปาง จานวน 13 ศูนย์ (เช็คข้อมูล ใน s curve ระบุไว้ 6 ศูนย์) จะต้องมีชีวิตขับเคลื่อนด้วย
ระบบข้อมูล เทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรม สู่กระบวนการผลิตแบบแปลงใหญ่ เชื่อมโยงตลาดแบบครบวงจร
2. การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ Smart Bigfarm
- Smart Bigfarm จานวน 13 แปลง
2.1 จัดตั้งแปลงใหญ่ ให้ได้ ร้อยละ 70 ของตาบลในจังหวัด
2.2 ลดต้นทุนร้อยละ 20 เพิ่มผลผลิตร้อยละ 20
2.3 ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 100 %
2.4 เกิด smart farmer ร้อยละ 20 ต่อแปลง
2.5 เกิด smart group ที่ขับเคลื่อนแปลงใหญ่ได้ 13 กลุ่ม
2.6 เกิด smart product 13 แปลง
2.7- มีการเพิ่มมูลค่าสินค้า/แปรรูป จานวน 6 กลุ่มต่อแปลง
2.8- มีการบริหารจัดการผลผลิต (คัดเกรด /บรรจุภัณฑ์) 13 กลุ่ม/แปลง
2.9 เกษตรกรแปลงใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 180,000 บาท/ปี
3. กลุ่มแปลงใหญ่เป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง จานวน 13 กลุ่ม
4. มีการเชื่อมโยงการตลาด 13 กลุ่ม/แปลง
Challenge เทคโนโลยี การผลิตลาไย ปี2562 ขแงจังหวัดลาปาง
ไม่ได้ระบุจานวน อาเภอ หรือแปลง
1. การตัดแต่งทรงพุ่ม ร้อยละ 50
2. การตัดแต่งช่อผล ร้อยละ 50
3. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ร้อยละ 20
4. การใช้สารชีวภัณฑ์ ร้อยละ 30
5. การใช้แมลงช่วยผสมเกสร ร้อยละ 20
6. การใช้ระบบน้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม ร้อยละ 20
7. การใช้อินทรียวัตถุเพื่อลดต้นทุน ร้อยละ 50
Challenge เทคโนโลยี การผลิตมันสาปะหลัง ปี2562
ไม่ได้ระบุจานวน อาเภอ หรือแปลง
1. ลดการใช้ท่อนพันธุ์ ร้อยละ 30
2. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ร้อยละ 25
3. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ร้อยละ 25
4. ใช้สารชีวภัณฑ์/ศัตรูธรรมชาติ ร้อยละ 30
5. ลดการใช้สารเคมี ร้อยละ 30
6. ป้องกันการระบาดโรคใบด่างมันสาปะหลัง ร้อยละ 100
7. เพิ่มผลผลิตเป็น 6 ตัน/ไร่

สานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป้าหมาย
ดาเนินการขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ 7 อาเภอ (ทุกอาเภอ)
โดยกาหนดประเด็นท้าทายความสาเร็จดังนี้
1. ศพก. 45 ศูนย์(ทุกตาบล) มีชีวิตและเป็นต้นแบบใน 7 อาเภอ ขับเคลื่อนด้วยระบบข้อมูล/เทคโนโลยี องค์ความรู้และนวัตกรรม
สู่กระบวนการผลิตในแปลงใหญ่เชื่อมโยงตลาดครบวงจร
2. Smart Bigfarm ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (14 ศูนย์/14 แปลง)
2.1 ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต ร้อยละ 30
2.2 คุณภาพผลผลิตมาตรฐาน
GAP 100 %
2.3 Smart Farm จานวนร้อยละ 80 ต่อแปลง
2.4
Smart Group จานวน 1 กลุ่ม/แปลง
2.5
Smart Product จานวน 14 แปลง
2.6 เพิ่มมูล/แปรูป จานวน 1 กลุ่ม/แปลง
2.7 เชื่อมโยงตลาด จานวน 1 กลุ่ม/แปลง
2.8 มีรายได้ไม่น้อยกว่า 180,000 บาท/ราย/ปี
3. เกษตรกรเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ จานวน 14 กลุ่ม

Challenge เทคโนโลยี ปรับใหม่
. Challenge เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองคุณภาพ
4.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์(
Seed) และ
เมล็ด(
Grain) ถั่วเหลืองคุณภาพดี
4.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์(
Seed) และเมล็ด(Grain) ถั่ว
เหลืองคุณภาพ
4.3 การรับรองมาตรฐานแหล่งการผลิตเมล็ดพันธุ์(Seed) ถั่วเหลือง
4.4 การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก/กลางเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์(
Seed) และเมล็ด ( Grain) ถั่วเหลือง
คุณภาพดี
4.5 การสร้างและสนับสนุนเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed) ดีไว้ใช้ในชุมชนและพัฒนาในเชิงพาณิชย์
4.6 การพัฒนาเกษตรกรให้ได้รับความรู้การผลิตสินค้าเกษตร ระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติตามระบบการเกษตร
ที่ดี (GAP) และมีความรู้เรื่องการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
4.7 การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย
4.8 การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ
ด้าน
การตลาด
4.9 การพัฒนา/เพิ่มมูลค่าจากการแปรรูปถั่วเหลืองให้ตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค
4.10 การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ผู้ส่งออกและผู้เกี่ยวข้องในคุณภาพสินค้าเกษตร
4.11 การเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรกับตลาดผู้รับซื้อผู้ส่งออก
4.13
การจัดทาโครงการความร่วมมือระหว่างเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรและภาคเอกชน
4.13 การวางแนวทางกลไกและมาตรการด้านการตลาดหลังการส่งเสริมเพื่อการผลิตถั่วเหลืองอย่างยั่งยืน

สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
เป้าหมาย
ดาเนินการขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ 18 อาเภอ (ทุกอาเภอ) พัฒนาศพก.หลัก 18 ศูนย์
ให้ มีชีวิต และพัฒนา ศพก. เครือข่าย 108 ศูนย์ขับเคลื่อนด้วยระบบข้อมูล/เทคโนโลยี
องค์ความรู้นวัตกรรม และพัฒนากระบวนการผลิต แปลงใหญ่ จานวน 80 แปลง
โดยกาหนดประเด็นท้าทายความสาเร็จดังนี้
1. ศพก. 18 ศูนย์ มีชีวิต/ศพก.เครือข่ายขับเคลื่อนด้วยระบบข้อมูล/เทคโนโลยี องค์ความรู้และนวัตกรรม
กระบวนการผลิตในแปลงใหญ่เชื่อมโยงตลาดครบวงจร
2. Smart Bigfarm 80 แปลง
2.1 ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิตร้อยละ 20
2.2 คุณภาพผลผลิตมาตรฐาน GAP 100%
2.3 Smart famer ร้อยละ 30 ต่อแปลง
2.4 Smart Group 1 กลุ่ม/แปลง
2.5 Smart product ร้อยละ 30/แปลง
2.6 เพิ่มมูลค่า/แปรรูป 1 กลุ่ม/แปลง
2.7 เชื่อมโยงตลาด 1 กลุ่ม/แปลง
2.8 มีรายได้ไม่ต่ากว่า 180,000++ บาท/ราย/ปี
3. เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ 80 ราย
การ Challenge ของสานักงานเกษตรอาเภอ/ตาบล
1. การเบิกจ่ายงบประมาณต้องเป็นไปตามที่กรมกาหนด
2. กิจกรรมการประกวด ต้องมี 1 กิจกรรมที่ ชนะเลิศระดับเขต
3. มีกลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดภัย อย่างน้อยอาเภอละ 1 แปลง
4. การขับเคลื่อน ศพก. = 1 เกษตรตาบล : 1 ศพก.
5. การขับเคลื่อนแปลงใหญ่
5.1
จัดตั้งแปลงใหญ่ = 1 เกษตรตาบล : 1 แปลงใหญ่
5.2
ลดต้นทุนร้อยละ 20 เพิ่มผลผลิตร้อยละ 20
5.3
ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP /Eurep GAP/ อินทรีย์/ PGS ฯลฯ
5.4
เกิด smart farmer ร้อยละ 50 ต่อแปลง
5.5
เกิด smart group ที่ขับเคลื่อนแปลงใหญ่ได้ 1 กลุ่ม/ตาบล
5.6
เกิด smart product = 1 product : 1 แปลง
5.7
มีการเพิ่มมูลค่าสินค้า/แปรรูป จานวน = 1 กลุ่มต่อแปลง
5.8
มีการบริหารจัดการผลผลิต (คัดเกรด /บรรจุภัณฑ์) 1 กลุ่ม/แปลง
5.9
เกษตรกรแปลงใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 180,000 บาท/ปี
5.10 กลุ่มแปลงใหญ่เป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง จานวน 1 กลุ่ม/แปลง
5.11 มีการเชื่อมโยงการตลาด 1 กลุ่ม/แปลง

สู่

Challenge ลาไย (เทคโนโลยีการผลิตลาไย)
ของอาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (อาเภอนาร่องร่วมเวที RW)
1. การตัดแต่งทรงพุ่ม ร้อยละ 50
2. การตัดแต่งช่อผล ร้อยละ 30
3. การให้ปุ๋ยถูกตามค่าวิเคราะห์ ร้อยละ 35
4. การให้น้าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 30
5. การใช้สารชีวภัณฑ์ ร้อยละ 40
6. การใช้แมลงผสมเกสร ร้อยละ 5
7. การใช้อินทรียวัตถุเพื่อลดต้นทุน ร้อยละ 40

สานักงานเกษตรจังหวัดแพร่
เป้าหมาย
ดาเนินการขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ 8 อาเภอ (ทุกอาเภอ)
โดยกาหนดประเด็นท้าทายความสาเร็จดังนี้
3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณต้องเป็นไปตามที่กรมกาหนด
3.2 กิจกรรมการประกวด ต้องปี 1 กิจกรรมที่ ชนะเลิศระดับเขต
3.3 มีกลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดภัย อย่างน้อยจังหวัดละ 3 แปลง
3.4 การขับเคลื่อน ศพก. จัดตั้ง ศพก.เครือข่าย ให้ได้ร้อยละ 70 ของตาบลในจังหวัดการขับเคลื่อนแปลง
ใหญ่
3.4.1 จัดตั้งแปลงใหญ่ ให้ได้ ร้อยละ 70 ของตาบลในจังหวัด ระบุจานวนด้วย
3.4.2 ลดต้นทุนร้อยละ 20 เพิ่มผลผลิตร้อยละ 20
3.4.3 ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP /Eurep GAP/อินทรีย/์ PGS ฯลฯ
3.4.4 เกิด smartfarmer ร้อยละ....70..... ต่อแปลง
3.4.5 เกิด smart group ที่ขับเคลื่อนแปลงใหญ่ได้ …..6....กลุ่ม
3.4.6 เกิด smart product เฉลี่ย ร้อยละ...10........ต่อแปลง
3.4.7 มีการเพิ่มมูลค่าสินค้า/แปรรูป จานวน......1......กลุ่มต่อแปลง
3.4.8 มีการบริหารจัดการผลผลิต (คัดเกรด /บรรจุภัณฑ์).......1........กลุ่ม/แปลง
3.4.9 เกษตรกรแปลงใหญ่มีรายได้เฉลี่ย.....180,000...............................บาท/ปี
3.4.10 กลุ่มแปลงใหญ่เป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง จานวน .....4.........กลุ่ม
( ข้าวต.ห้วยม้า อ.เมือง ,ข้าว ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น,แก้วมังกร ต.บ้านถิ่น อ.เมือง,ผึ้ง ต.วังธง อ. เมือง)
3.4.11 มีการเชื่อมโยงการตลาด........6......กลุ่ม/แปลง
( ข้าว อ. เมือง ,ข้าว อ. สูงเม่น,แก้วมังกร อ.เมือง,ผึ้ง อ. เมือง,ข้าวโพด อ.ร้องกวาง,พริก อ.หนองม่วง
ไข่)
3.5 Challenge เทคโนโลยี
3.5.1 ลาไย(หน.กลุ่มส่งเสริมฯ กษอ. เมือง กษต.บ้านถิ่น พื้นที่ดาเนินการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลาไย
ต.บ้านถิ่น)
1. การตัดแต่งทรงพุ่ม ร้อยละ..........60.....................
2. การตัดแต่งช่อผล ร้อยละ..........60.....................
3. การทาปุ๋ยหมักใต้ต้นลาไย ร้อยละ..........50.....................
4. การใช้ปุ๋ยสั่งตัด ร้อยละ..........50.....................
5. การใช้สารชีวภัณฑ์ ร้อยละ..........60.....................
6. การใช้แมลงผสมเกสร ร้อยละ...........5 ....................
3.6.2 พริก(หน.กลุ่มอารักขาพืช กษอ.หนองม่วงไข่ แปลงใหญ่พริก)
1.ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ร้อยละ...........100....................

2. ใช้สารชีวภัณฑ์ ร้อยละ...........100.....................
3. การใช้ระบบน้าหยด ร้อยละ..............50.....................
4. การใช้กับดักกาวเหนียว ร้อยละ............100....................
5. การปลูกสลับฟันปลา ร้อยละ...............30....................
6. การปรับปรุงบารุงดิน/ปุ๋ยพืชสด ร้อยละ............100....................
7. ใช้จัดทาเขตควบคุมการระบาดของศัตรูพืชร้อยละ..........100...................
8. การตัดแต่งกิ่ง ร้อยละ............100....................
3.6.4 ส้มเขียวหวาน(หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กษอ.วังชิ้น แปลงใหญ่ส้มเขียวหวานอาเภอวังชิ้น)
1.การตัดแต่งกิ่ง ร้อยละ..............๕0.....................
2.การตัดแต่งดอก
/ผล ร้อยละ..............30.....................
3.การใช้ปุ๋ยหมัก
/ปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ..............8๐..................
4.การใช้ปุ๋ยสั่งตัด
/ผสมปุ๋ยใช้เอง ร้อยละ..............๑๐..................
5.การใช้สารชีวภัณฑ์ ร้อยละ..............5๐..................
6.การใช้ระบบน้า(มินิสปริงเกอร์
/น้าหยด) ร้อยละ..............๕.....................

สานักงานเกษตรจังหวัดน่าน
เป้าหมาย
ดาเนินการขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ 15 อาเภอ (ทุกอาเภอ)
โดยกาหนดประเด็นท้าทายความสาเร็จดังนี้
3.6 การเบิกจ่ายงบประมาณต้องเป็นไปตามที่จังหวัดกาหนด
3.7 กิจกรรมการประกวด ต้องมี 1 กิจกรรมที่ ชนะเลิศระดับเขต
3.8 เจ้าหน้าที่เกษตรตาบลทุกคนจะต้องมีพื้นที่แปลงใหญ่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 แปลง
3.9 เจ้าหน้าที่เกษตรตาบลทุกคนจะต้องมี ศพก. หรือ ศพก.เครือข่าย ในความรับผิดชอบ
3.10 ศพก. 15 ศูนย์ มีชีวิต/ศพก.ต้นแบบ 15 อาเภอ ขับเคลื่อนด้วยระบบข้อมูล/เทคโนโลยี องค์
ความรู้และนวัฒกรรม สู่กระบวนการผลิตในแปลงใหญ่ เชื่อมโยงตลาดครบวงจร
3.11 การขับเคลื่อนแปลงใหญ่
3.11.1 Smart Bigfarm 2 แปลง
3.11.2 จัดตั้งแปลงใหญ่ ให้ได้ ร้อยละ 70 ของตาบลในจังหวัด (70 แปลง)
3.11.3 ลดต้นทุนร้อยละ 20 เพิ่มผลผลิตร้อยละ 20
3.11.4 ผลผลิตได้มาตรฐาน 100 %
3.11.5 เกิด smart farmer ร้อยละ 50 ต่อแปลง
3.11.6 เกิด smart group ที่ขับเคลื่อนแปลงใหญ่ได้ 2 กลุ่ม
3.11.7 เกิด smart product เฉลี่ย ร้อยละ 60 ต่อแปลง
3.11.8 มีการเพิ่มมูลค่าสินค้า/แปรรูป จานวน 1 กลุ่มต่อแปลง
3.11.9 มีการบริหารจัดการผลผลิต (คัดเกรด /บรรจุภัณฑ์) 1 กลุ่ม/แปลง
3.11.10
เกษตรกรแปลงใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 180,000 บาท/ปี
3.11.11
กลุ่มแปลงใหญ่เป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง จานวน 2 กลุ่ม
3.11.12
มีการเชื่อมโยงการตลาด 2 กลุ่ม/แปลง
3.12 Challenge เทคโนโลยี
3.12.1 มะม่วง
1. การตัดแต่งทรงพุ่ม ร้อยละ
100
2. การห่อ ร้อยละ
100
3. การทาปุ๋ยหมัก ร้อยละ 80
4. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ ร้อยละ 80
5. การใช้สารชีวภัณฑ์ ร้อยละ 60
6. การพัฒนาระบบน้า ร้อยละ 50

สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
เป้าหมาย
ดาเนินการขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ 9 อาเภอ (ทุกอาเภอ) พัฒนา ศพก.
หลัก 9 ศูนย์ ให้มีชีวิต และพัฒนา ศพก. เครือข่าย ร้อยละ 70 ของตาบลในจังหวัด ให้ขับเคลื่อนด้วยระบบข้อมูล /
เทคโนโลยี องค์ความรู้นวัตกรรม และพัฒนากระบวนการผลิต แปลงใหญ่ จานวน 42 แปลง
โดยกาหนดประเด็นท้าทายความสาเร็จดังนี้
1.การเบิกจ่ายต้องเป้นไปตามที่กรมกาหนด
2.กิจกรรมปารประกวดในปี 2562 ต้องมีกิจกรรมที่ชนะเลิศระดับเขต
3.มีกลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดภัย อย่างน้อยอาเภอละ 1 แปลง
4.การขับเคลื่อน ศพก. จัดตั้ง ศพก.เครือข่าย ให้ได้ร้อยละ 70 ของตาบลในจังหวัด
5.การขับเคลื่อนแปลงใหญ่
5.1 จัดตั้งแปลงใหญ่ ให้ได้ ร้อยละ 70 ของตาบลในจังหวัด 42 ตาบล
5.2 ลดต้นทุนร้อยละ 20 เพิ่มผลผลิตร้อยละ 20
5.3 ผลผลิตได้มาตรฐานGAP /Eurep GAP/อินทรีย/์ PGS ฯลฯ ร้อยละ 70 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมแปลงใหญ่
5.4 เกิด smartfarmer ร้อยละ....5..... ต่อแปลง
5.5 เกิด smart group ที่ขับเคลื่อนแปลงใหญ่ได้ …..36....กลุ่ม (วสช. สหกรณ์ภายใต้แปลงใหญ่)
5.6 เกิด smart product เฉลี่ย ร้อยละ...80........ต่อแปลง
5.7 มีการเพิ่มมูลค่าสินค้า/แปรรูป จานวน......9......กลุ่ม
5.8 มีการบริหารจัดการผลผลิต (คัดเกรด /บรรจุภัณฑ์).......9........กลุ่ม
5.9 เกษตรกรแปลงใหญ่มีรายได้เฉลี่ย.....200,000 ....บาท/ปี
5.10 กลุ่มแปลงใหญ่เป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง จานวน .....3.........กลุ่ม
5.11
มีการเชื่อมโยงการตลาด........9......กลุ่ม/แปลง

Challenge เทคโนโลยี
ลาไย
1. การตัดแต่งทรงพุ่ม ร้อยละ..........80.....................
2. การตัดแต่งช่อผล ร้อยละ..........60.....................
3. การทาปุ๋ยหมักใต้ต้นลาไย ร้อยละ..........100.....................
4. การใช้ปุ๋ยสั่งตัด ร้อยละ..........100.....................
5. การใช้สารชีวภัณฑ์ ร้อยละ..........100.....................
6. การใช้แมลงผสมเกสร ร้อยละ...........30 ....................
7. การใช้ระบบน้า ร้อยละ...........100 ....................
ลิ้นจี่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การตัดแต่งทรงพุ่ม ร้อยละ..........100.....................
การตัดแต่งช่อผล ร้อยละ..........100.....................
การห่อผล ร้อยละ..........80.....................
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด ร้อยละ..........100.....................
การใช้สารชีวภัณฑ์ ร้อยละ..........100.....................
การใช้ระบบน้า ร้อยละ...........100 ....................

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ ร้อยละ..........80.....................
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ร้อยละ..........80.....................
ใช้ปุ๋ยพืชสด ร้อยละ..........80.....................
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด ร้อยละ..........70.....................
การใช้สารชีวภัณฑ์ ร้อยละ..........90.....................
ลดการใช้สารเคมี ร้อยละ...........80....................

ข้าว

ภาคผนวก

ใบงาน RW ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561
...............................................................
1. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐ ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ปี
2562 – 2564

1.1 วิสัยทัศน์
1.2 เป้าหมาย
1.3 ตัวชี้วัด
1.4 ยุทธศาสตร์
1.5 กลยุทธ์

 ใช้ร่วมกัน ใช้ร่วมกันห้ามเปลี่ยน
 ใช้ร่วมกัน ใช้ร่วมกันห้ามเปลี่ยน
 ข้อที1่ ปรับตามจานวนศูนย์ของจังหวัด
 ใช้ยุทธศาสตร์ร่วมกัน
 กลยุทธที่ 1.1 – 1.4 ใช้ร่วมกันห้ามเปลี่ยน
กลยุทธ์ที่ 2.1 - 2.4 ปรับได้ตามวิธีการของจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 3.1 - 3.4 ปรับได้ตามวิธีการของจังหวัด

2.การจัดทา Smart Agricultural Curve ปี 2562 – 2564

ตัวอย่าง ปี 2561

2.1 ให้จังหวัดทา S Curve
- กาหนดเป้าหมายหลักของปี 2562 ใน 3 ประเด็น
- กาหนดเป้าหมายความสาเร็จเป็นรายไตรมาส โดยในไตรมาสที่ 4 จะต้องบรรลุตามเป้าหมาย
หลัก
- กาหนดแผนงาน กิจกรรม วิธีดาเนินงาน ว่าจะทาอะไรให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมกาหนด
ผู้รับผิดชอบ
- กาหนดเป้าหมายของปี 2563 และ 2564

4. การ Challenge ของสสก.6 และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ตัวอย่าง ปี 2561

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

การเบิกจ่ายงบประมาณต้องเป็นไปตามที่กรมกาหนด
กิจกรรมการประกวด ต้องปี 1 กิจกรรมที่ ชนะเลิศระดับเขต
มีกลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดภัย อย่างน้อยจังหวัดละ 3 แปลง
การขับเคลื่อน ศพก. จัดตั้ง ศพก.เครือข่าย ให้ได้ร้อยละ 70 ของตาบลในจังหวัด
การขับเคลื่อนแปลงใหญ่
4.5.1 จัดตั้งแปลงใหญ่ ให้ได้ ร้อยละ 70 ของตาบลในจังหวัด
4.5.2 ลดต้นทุนร้อยละ 20 เพิ่มผลผลิตร้อยละ 20
4.5.3 ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP /Eurep GAP/ อินทรีย์/ PGS ฯลฯ
4.5.4 เกิด smart farmer ร้อยละ................ ต่อแปลง
4.5.5 เกิด smart group ที่ขับเคลื่อนแปลงใหญ่ได้ …................................กลุ่ม
4.5.6 เกิด smart product เฉลี่ย ร้อยละ...........ต่อแปลง
4.5.7 มีการเพิ่มมูลค่าสินค้า/แปรรูป จานวน..................กลุ่มต่อแปลง
4.5.8 มีการบริหารจัดการผลผลิต (คัดเกรด /บรรจุภัณฑ์).........................กลุ่ม/แปลง
4.5.9 เกษตรกรแปลงใหญ่มีรายได้เฉลี่ย....................................บาท/ปี
4.5.10 กลุ่มแปลงใหญ่เป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง จานวน .............................กลุ่ม
4.5.11 มีการเชื่อมโยงการตลาด.............................กลุ่ม/แปลง

4.6 Challenge เทคโนโลยี
4.6.1 ลาไย
7. การตัดแต่งทรงพุ่ม ร้อยละ...............................
8. การตัดแต่งช่อผล ร้อยละ...............................
9. การทาปุ๋ยหมักใต้ต้นลาไย ร้อยละ...............................
10. การใช้ปุ๋ยสั่งตัด ร้อยละ...............................
11. การใช้สารชีวภัณฑ์ ร้อยละ...............................
12. การใช้แมลงผสมเกสร ร้อยละ...............................
13. การใช้ระบบน้าแบบสปริงเกอร์ ร้อยละ...............................
3.6.2 ข้าว
1. ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ ร้อยละ...............................
2. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ร้อยละ...............................
3. ใช้ปุ๋ยพืชสด ร้อยละ...............................
4. ใช้ปุ๋ยสั่งตัด ร้อยละ...............................
5. ใช้สารชีวภัณฑ์ ร้อยละ...............................
6. ลดการใช้สารเคมี ร้อยละ...............................
ข้อพิจารณา
1. สสก.6 จัดประกวด อาเภอที่นารูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
รางวัลชนะเลิศ ได้รับ โล่รางวัลและเงินรางวัล 15,000 บาท
ลาดับที่ 2 ได้รับ เงินรางวัล 10,000 บาท
ลาดับที่ 3 ได้รับ เงินรางวัล 5,000 บาท
2. กาหนดอาเภอเป้าหมาย ในการนาร่องขับเคลื่อนงาน และส่งประกวด
1. ประกวด ศพก.
2. ประกวดแปลงใหญ่
3. ประกวดสถาบันเกษตรกร
4. ประกวดเกษตรกรดีเด่น
5. ประกวดเกษตรอาเภอดีเด่น
6. ประกวดเกษตรตาบลดีเด่น

