การเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร 8 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2562 - 2564
ระบบส่งเสริมการเกษตร ( T&V System)
แผนการเยี่ยมเยียนระดับตาบล ใน 8จังหวัดภาคเหนือ

Smart & Strong Together
๑. สนับสนุนและขยายผลโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
๒. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่
๓. ส่งเสริมการผลิตสินค้าลักษณะตลาดนาการผลิต
๔.สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ
๕. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร

สานักงานเกษตรอาเภอประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อทบทวน

วันจันทร์ และวางแผน การปฏิบัติงาน ในงานนโยบายกระทรวง

กรมฯ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
งานโครงการเน้นหนัก ตามนโยบายและภารกิจหลัก
วันอังคาร กรมส่งเสริมการเกษตร งานพระราชดาริ งานนโยบาย
ส่งเสริมการปลูกพืช

วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

งานปกติกรมส่งเสริมการเกษตร และงานยุทธศาสตร์จังหวัด
งานกลุ่มจังหวัด งานสถาบันเกษตรกร งานภารกิจของอาเภอ

สานพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร

เพิ่มผลผลิต 20 %

๖. มาตรฐานสินค้า GAP/อินทรีย์
๗. งานองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
๘. การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ข้าว ไม้ผล
๙. งานยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่
10. งานตามนโยบายเร่งด่วน

งานนโยบายเน้นหนักของกระทรวงฯ ทฤษฎีใหม่
เกษตรผสมผสาน ศพก. แปลงใหญ่ สนับสนุนการรวมกลุ่ม
จัดทาระบบข้อมูล
สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ ของสานักงานเกษตร
อาเภอ (สามารถวางแผนปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจในอาเภอ)

ระดับจังหวัด
๑.ติดตาม นิเทศงาน (Super Vision)
๑.๑ ความต้องการ (ด้านวิชาการและองค์ความรู้ ในการทางาน)
๑.๒ ต้องการด้านการสนับสนุน (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการทางาน)
๒. สนับสนุน (Supporting)
๒.๑ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จาเป็นในการทางาน
๓. การถ่ายทอดความรู้ (Training)
๓.๑ วิชาการและองค์ความรู้ ที่พื้นที่ต้องการ
๔. การจัดการระบบข้อมูล (Data Managment)
๔.๑ ระบบข้อมูลในระบบ ศพก./แปลงใหญ่
๔.๒ เทคโนโลยีการผลิตในแปลงใหญ่ เพื่อผลิต Smart Product
๔.๓ ข้อมูล Smart Farmer /YSF. / Smart Group
๔.๔ แผนพัฒนาการเกษตรทุกระดับ
ระดับอาเภอ
๕. การเยี่ยมเยียน (Visiting)
๕.๑ กิจกรรม/โครงการ/งานตามนโยบายในพื้นที่ ศพก./แปลงใหญ่
๕.๒ จัดทาแผนเยี่ยม และบันทึกผลการเยี่ยม
๖. สรุปผล การนิเทศงาน และการเยี่ยมเยียน ระดับจังหวัด/อาเภอ
๖.๑ ประเด็นข้อค้นพบ ปัจจัยแห่งความสาเร็จ/ เรื่องที่ต้องแก้ไข
และพัฒนาต่อไป

บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร

ศพก.
1. ทุกตาบลมี ศพก.เครือข่าย และมีแปลงใหญ่
2. รวมกรรมการ ๒ ชุด เป็นชุดเดียว ขับเคลื่อน ๒ ระดับ
๑.๑ คณะกรรมการ บริหาร ศพก./แปลงใหญ่
๑.๒ คณะทางานขับเคลื่อนในพื้นที่ จานวน ๑๐ คณะฯ
3. เกษตรกรทุกครัวเรือน เป็นสมาชิกของ ศพก.
4. จัดทาระบบข้อมูลสมาชิกและข้อมูลอื่นๆของศพก.ทุกคณะฯ
5. รวมกลุ่มเกษตรกร ตามชนิดพืช เข้าสู่ระบบแปลงใหญ่
๖. จัดหลักสูตร/ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตตามชนิดพืช
๗. พัฒนาเกษตรกรต้นแบบให้มีกิจกรรมสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
8. ทดสอบเทคโนโลยี/พัฒนาฐานเรียนรู้/แปลงเรียนรู/้ องค์ความรู้
9. ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพ

๑. สสก.๖ ชม. อานวยการ สนับสนุน และขับเคลื่อนงานระดับเขต
๒. สานักงานเกษตรอาเภอ เจ้าภาพพื้นที่ /วิเคราะห์พื้นที่ กาหนดพื้นที่เป้าหมาย (ศพก. แปลงใหญ่)
๓. สานักงานเกษตรจังหวัด
1)กลุ่มยุทธศาสตร์ ..ขับเคลื่อนงาน วางแผนการดาเนินงาน
๒)กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ..พัฒนากลุ่มให้มีศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม เชื่อมโยงตลาด
๓)กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ..วิเคราะห์และสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
๔)กลุ่มอารักขาพืช..งานอารักขาพืช และดินปุ๋ย พัฒนามาตรฐานผลผลิตปลอดภัย
๔. ศูนย์ปฏิบัติการ...สนับสนุนวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ศูนย์สหวิชาการ..ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต อาชีพเสริม ศูนย์อารักขาพืช..พัฒนามาตรฐานปลอดภัย GAP อินทรีย์
ศูนย์แมลงเศรษฐกิจ...เพิ่มผลผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ เสริมรายได้
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตลาไย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

แปลงใหญ่
ตลาดนาการผลิต

- วางแผนการผลิต
ด้วยระบบข้อมูล
สอดคล้องกับตลาด
- บริหารจัดการผลผลิต
คัดเกรด บรรจุภัณฑ์
- ส่งเสริมเทคโนโลยี
เฉพาะพื้นที่เพื่อพัฒนา
คุณภาพผลผลิต
ตามที่ตลาดต้องการ
- มีตลาดรองรับที่แน่นอน
- พัฒนากลุ่มเกษตรกร
เป็นผู้ประกอบการ

กระบวนการกลุ่ม

ลาไย

เทคโนโลยี
การผลิต

ข้าว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ระบบตลาด

Smart Farmer /
Young Smart Farmer /
Smart Group

- ตัดแต่งต้นให้เตี้ย เก็บเกี่ยวง่าย ลดไม้ค้า
- ตัดแต่งทรงพุ่มและกิ่งให้โปร่ง
- ตัดแต่งช่อผลให้เหลือ 50-60 ผล/ช่อ
- ใช้สารชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมี
- ผสมปุ๋ยใช้เอง ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
- ทาปุ๋ยหมักใต้ต้นลาไย ใช้สารบังคับออกดอก

- ลดต้นทุนการผลิต
- เพิ่มผลผลิต
- คุณภาพ Premium
- มาตรฐาน GAP/อินทรีย์
- ระบบบริหารจัดการ

- MOU
- contract Farming
- E-market
- Modern Trade
- ตลาดประชารัฐ

Smart Production
- High quality
- Safety
- Competitive

