
 
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจ าป ี2557 

(ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรประจ าจังหวัดดีเด่น) 
 

1. ชื่อ นายสมนึก ปลอดทองอายุ 55 ปี 
     2.  วุฒิการศึกษา 

2.1  ปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต กษ.ม (ส่งเสริมการเกษตร) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

          2.2 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ (เทคโนโลยีการเกษตร) เกียตินิยมอันดับสอง 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
          2.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปว.ส (เกษตรกรรมทั่วไป) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
     3.  เริ่มรับราชการ  เมื่อวันที่  3 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2532 
          ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 2  สังกัด ส านักงานเกษตรอ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
          ระยะเวลาปฏิบัติราชการนับถึงปัจจุบัน     25    ปี  11  เดือน 
     4.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ระดับ ช านาญการ 
          สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต   ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
     5.  โทรศัพท์ที่ท างาน 045-616830   โทรศัพท์มือถือ 081-0690614 
 
การประพฤติปฏิบัติตน (ระบุหลักการประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน และครองงาน) 
              1. การครองตน  
                     1.1 พ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที
ความรับผิดชอบมีความตั้งใจที่จะท างานในหน้าที่ให้ได้รับความส าเร็จด้วยตนเอง มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาอุปสรรค มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นมีการท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมเป็น
ของครอบครัวในพื้นที่ 6ไร่ไว้บริโภค และเป็นแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน  เช่น แปลงนาข้าวอินทรีย์
การเลี้ยงปลาในนาข้าว ร่องสวน และในบ่อ  มีการปลูกพืชผัก ไม้ผลหลากหลายชนิด ปลูกไม้ยืนต้นเป็นแนวรั้ว
กิจกรรมส่วนใหญ่ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอกได้บริโภคผลผลิตที่ปลอดภัย เป็นต้น 
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                     1.2 ประหยัดและเก็บออมรู้จักใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ  ใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็น
ประโยชน์สูงสุด  รู้จักประหยัดมัธยัสถ์และเก็บออม ไม่ฟุ่มเฟือยใช้จ่ายในสิ่งที่เห็นว่ามีความจ าเป็นเพ่ือสร้าง
ฐานะตนเองและครอบครัว รู้จักดูแลบ ารุง และรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวมมีการท าประกันชีวิตของ
ตนเองและครอบครัวเพ่ือสร้างความม่ันคงในชีวิต และไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวในอนาคต 
                      1.3 รักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายและใช้ชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นผู้รักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายทีก าหนดไว้ประพฤติและปฏิบัติตน เป็นตัวอย่างแก่
บุคคลอื่นทั่วไปเชื่อฟัง และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา ตรงต่อเวลา ไม่เบียดบังเวลาราชการเสียสละทรัพย์
ส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่งานรับผิดชอบ บริจาคเงินให้กับงานสังคม งานประเพณีต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับของ
เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาด ารงชีวิตด้วยการเดินทางสายกลาง รู้จักประมาณตน  มีเหตุผล สร้าง
ภูมิคุ้มกันในตนเอง ภายใต้เงื่อนไขความรู้งานในหน้าที่เป็นอย่างดี มีคุณธรรม มีความซื่อสั ตย์สุจริต โปร่งใส 
หลีกเลี่ยงอบายมุขท้ังหลาย เช่น การพนัน เที่ยวกลางคืน และสิ่งเสพติดที่บั่นทอนสุขภาพ 

            1.4 ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนาละเว้นต่อการปฏิบัติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุข
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเมตตา 
กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอ่ืนโดยทั่วไปรวมทั้งท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาเข้าวัดท าบุญ  ฟังเทศน์เป็นประจ า 
                     1.5 มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม สนับสนุนการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาลเข้าร่วมในศาสนากิจและท านุ
บ ารุงศาสนาปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เช่น ป้องกันประเทศ เสียภาษี เคารพกฎหมาย มีความจงรักภักดีและ
เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท และเข้าร่วมพิธีใน
โอกาสส าคัญอย่างสม่ าเสมอ เป็นกิจวัตรปกติ เป็นต้น 
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                     1.6  รักษาสุขภาพให้เข้มแข็ง ด้วยการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ พร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และให้บริการแก่เกษตรกรด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสและเต็มใจ 

              2. การครองคน 
         2.1 มีความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา 

เพ่ือนร่วมงาน  และผู้มาติดต่องานเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนในองค์กร ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท า มีน้ าใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
          2.2 มีความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบโดย
แบ่งงานกัน  ยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน มีความสามารถในการน าเสนอข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อทีมงาน สามารถปฏิบัติงานเต็มที่ตามความรู้ ความสามารถ เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความ
คิดเห็นยกย่องและให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงานเสมอ 
                    2.3 ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่ที่ดีที่เป็นประโยชน์ มีความ
ส านึกและถือเป็นหน้าที่ที่ต้องให้บริการ ช่วยเหลือด้วยความจริงใจ ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
ให้การบริการด้วยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง และสุภาพต่อทุกคน 
                    2.4 เป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน ประพฤติและปฏิบัติตรงหลักเกณฑ์       
กฎระเบียบ วิธีการที่ก าหนด ถือประโยชน์ของทางราชการหรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ตัดสิน วินิจฉัย หรือแก้ปัญหา
โดยใช้เหตุผล 

    2.5 มีการเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ทั้งในและนอกหน่วยงานการ
ให้ความร่วมมือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน ให้ความส าคัญ     
ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน 
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3. การครองงาน 
                    3.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

อยู่เสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความส าเร็จแล้วเสร็จทันก าหนดโดยถูกต้องครบถ้วน  สนใจและเอาใจ
ใส่งานที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการขอความร่วมมือ 
                     3.2 มีความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้และความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้องบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบาย มีความสามารถในการน าความรู้ที่มีอยู่
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีมีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติงาน 
รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ 

       3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความสามารถใน
การคิดริเริ่ม หาหลักการแนวทาง วิธีการใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการ
ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความสามารถในการท างานที่ยาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 

       3.4 มีความพากเพียรในการท างาน และมีผลงานที่เป็นที่น่าพอใจ มีความกระตือรือร้น 
ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่รับมอบหมายจนส าเร็จ มีความขยันมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการ
หรืองานที่ได้รับผิดชอบได้รับการยกย่องในความส าเร็จของงาน สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีข้อจ ากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขาดวัสดุ อุปกรณ์ หรืออัตราก าลัง เป็นต้น 

          3.5 มีการค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน การปฏิบัติยึดหลักผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมและประชาชน ใช้วัสดุ อุปกรณ์และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดและเหมาะสม ร่วมมือ ช่วยเหลือ 
และประสานระหว่างราชการกับประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              แนวคิดในการท างาน  “ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าค าสอนและจะท าวันนี้ให้ดีที่สุด” 
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ผลการปฏิบัติงานดีเด่น(เสนอผลงานจ านวน 3 เรื่อง ตามเอกสารประกอบการคัดเลือก เนื้อหาโดยละเอียด 
พร้อมภาพประกอบที่สื่อความหมายของผลงานได้ชัดเจน) 

1. ชื่อผลงานโครงการพัฒนาด้านการผลิต  กิจกรรมการรับรองมาตรฐานและการผลิตผลไม้เพื่อยกระดับราคา
สินค้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(เสนอโครงการและงบประมาณสนับสนุนจากงบยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด)และได้รับงบประมาณสนับสนุน เป็นเงิน 570,700 บาท 
1.1  สาระและข้ันตอนการด าเนินงาน 
            จังหวัดศรีสะเกษ  นอกจากเกษตรกรมีอาชีพท านาเป็นอาชีพหลักแล้ว พ้ืนที่ส่วนหนึ่งที่ติดต่อกับ
ชายแดนประเทศกัมพูชาได้แก่ อ าเภอขุนหาญ กันทรลักษ์ ภูสิงห์และอ าเภอศรีรัตนะ สามารถปลูกไม้ผลชนิด
ต่างๆเจริญงอกงามดีและผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับไม่แตกต่างกับไม้ผลทางภาคใต้ ภาคตะวันออก ซึ่ง
สามารถปลูกทุเรียน เงาะ ล าไย มังคุด ลองกอง สะตอฯลฯ นอกจากนี้ได้มีการจัดงานเทศกาลเงาะ-ทุเรียน ของ
ดีศรีสะเกษเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมา 20 ปีเป็นการประชาสัมพันธ์ไม้ผลคุณภาพดีและเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต
และผู้บริโภคสามารถพบปะซื้อขายโดยตรง  จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ที่จ าหน่าย
ผลผลิตยังไม่ได้มีการรับรองแหล่งผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช(ไม้ผล) จึงได้ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร เพ่ือขอรับรองแหล่งผลิต GAP ไม้ผล โดยก าหนดเกษตรกรเป้าหมาย 500 ราย 
ใน3 ชนิดไม้ผลหลัก ได้แก่ ทุเรียน  เงาะ และล าไย ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาในปัจจุบันพบว่า สินค้าเกษตรมีการ
แข่งขันมากขึ้น ตลาดและผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานรับรอง 
และประเทศน าเข้าเริ่มมีการกีดกันสินค้าเกษตรที่ไม่ได้มีการรับรองมาตรฐานและไม่ให้น าเข้าประเทศซึ่งเกิด
ขึ้นกับเกษตรกรท าให้ไม่สามารถส่งออกตลาดต่างประเทศได้ มีความเสี่ยงต่อสภาวะการขาดทุนและการถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง  ตลอดในปัจจุบันกระแสความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ิมมากขึ้น  จึงมีความจ าเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรของ
เกษตรกรให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค และในการด าเนินงานมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน  ดังนี้ 
                 1. การเตรียมการก่อนการด าเนินงาน 
            1.1 ก าหนดเป้าหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร เพ่ือก าหนดเกษตรกรและชนิด
ของไมผ้ลที่ส าคัญสร้างรายได้ให้แก่ชาวสวนทีต่้องการขอการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 3 ชนิดไม้ผลได้แก่  
ทุเรียน, เงาะ และล าไย 
                     1.2 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจ าต าบล หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  และที่ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้านเพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่
เป้าหมายรับทราบ 
                      1.3 จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและแนวทางแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
                      1.4  จังหวดัจัดท าแผนการปฏิบัติงาน(Action Plan)ส่งให้อ าเภอปฏิบัติตามแผน 
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                 2. การคัดเลือกและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
                      2.1 ต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลชนิดดังกล่าวอาจจะเป็นชนิดใดชนิดหนึ่งหรือ3ชนิดก็ได้ 

 
                       2.2 ต้องเป็นเกษตรกรที่สนใจและสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยผ่านกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ
ไม้ผลหรือชุมชนโดยคัดเลือกเกษตรกรที่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามระบบการจัดการ
คุณภาพ GAP ไม้ผลและปฏิบัติตามค าแนะน าของหน่วยงานการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร 
                      2.3 อ าเภอรับสมัครเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการและรวบรวมใบสมัครส่งจังหวัดเพ่ือ
ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้อง 
 3. การอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
                      3.1 จังหวดัจัดท าหลักสูตร เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกรซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่อง 
ความส าคัญของการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน GAP การผลิตไม้ผลตามระบบการจัดการ
คุณภาพGAP(ทุเรียน,เงาะและล าไย) ข้อก าหนดวิธีปฏิบัติ เกณฑ์ก าหนดและวิธีการตรวจประเมิน 8 ข้อ การ
ผลิตตามแผนควบคุมคุณภาพ และการจดบันทึกการปฏิบัติในแปลงของเกษตรกร ฯลฯ 
                      3.2 จังหวดัเชิญวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตรและเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จที่มี
ประสบการณ์และเชี่ยวชาญแต่ละเรื่องตามชนิดไม้ผลมาบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร 
                      3.3 จังหวดัและอ าเภอร่วมจัดอบรมเกษตรกรซึ่งได้ก าหนดชนิดพืช ได้แก่ ทุเรียน 200 ราย  
เงาะ 200 ราย และล าไย 100 ราย รวม 500 ราย 
                      3.4  อ าเภอและจังหวัดรวบรวมใบสมัครขอรับรองแหล่งผลิตของเกษตรกรที่สนใจและผ่าน
การอบรมซึ่งมีเกษตรกรยื่นความจ านงเข้าร่วมจ านวน 350 รายและส่งให้กรมวิชาการเกษตรออกตรวจแปลง
และผลผลิต เพ่ือให้การรับรองแหล่งผลิตต่อไป 
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1.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน   มีนาคม 2555 – กันยายน  2555 

1.3 ตัวชี้วัดและผลส าเร็จของงาน 
                  1.3.1 เชิงปรมิาณ 
                          -  เกษตรกรได้รับความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ไม้ผล  ได้แก่  
ทุเรียน เงาะและล าไย  จ านวน  500 ราย 
                          -  เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองแปลง และได้รับใบ Q จ านวน 240  ราย 

             1.3.2 เชิงคุณภาพ   - ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด น าความรู้การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเองได้  
1.4 การน าไปใช้ประโยชน์/ประโยชน์ที่ได้รับ 

           1. เพ่ิมศักยภาพการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามศักยภาพของตลาด 
  2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานแปลง GAP  พร้อมทั้งได้ใบรับรอง 
           3. ผลผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ
โดยเฉพาะทุเรียนมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนเพ่ือส่งจ าหน่ายออกต่างประเทศ 
           เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพพืช (GAP)  
เช่น นายทศพล สุวจันทร์  ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศรางวัลชมเชย สาขาอาชีพท าสวน   
ปี 2556  และได้รับการคัดเลือกเป็น Smart Farmer โดยหน่วยงานส านักงานเกษตรอ าเภอกันทรลักษ์ 
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2. ชื่อผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสนิค้าเกษตร(GAP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
     2.1 สาระและข้ันตอนการด าเนินงาน 
   ปัจจุบันตลาดและผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่ปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
อาหาร ซึ่งทุกประเทศได้ก าหนดมาตรฐานและกฎระเบียบด้านอาหารปลอดภัยเพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของ
ผู้บริโภค โดยอ้างอิงจากมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช(SPS) เพ่ือควบคุมสินค้าเกษตรและอาหาร
ให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารเคมี  กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและ
พัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ ทักษะและมีความช านาญสามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ  แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ในฐานะผู้ผลิตมีความรู้ ทักษะและ
ความช านาญในการผลิตที่มีการควบคุมและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการผลิตยังมีจ านวนน้อย จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าที่ปลอดภัยโดยส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช
ตามระบบการจัดการคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural Practices: GAP)เพ่ือให้
เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเกิดความยั่งยืนในระบบการผลิตและ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
                 1. การเตรียมการก่อนการด าเนินงาน 
            1.1 ก าหนดเป้าหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าว เพื่อก าหนด
เกษตรกรและชนิดพืชที่สามารถขอการรับรองมาตรฐาน GAPและจังหวัดศรีสะเกษได้ก าหนด 3 ชนิดพืชได้แก่ 
หอมแดง พริกและ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 
                     1.2 รายงานเป้าหมายและชนิดพืชให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเพื่อวางแผนและจัดสรร
งบประมาณและเมื่อกรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติด าเนินการแล้วจึงด าเนินการ 
                    1.3ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจ าต าบล หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  และที่ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯเพื่อให้เกษตรกรที่
สนใจในพ้ืนที่รับทราบ 
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                     1.4จังหวัดจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและแนวทางแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ที่เก่ียวข้อง 
                     1.5  จังหวดัจัดท าแผนการปฏิบัติงาน(Action Plan)ส่งให้อ าเภอปฏิบัติตามแผน 
                 2. การคัดเลือกและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
                      2.1 ต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดดังกล่าวอาจจะเป็นชนิดใดชนิดหนึ่งหรือ3ชนิดก็ได้ 
ได้แก่ พริก  หอมแดง และข้าวขาวดอกมะลิ 105 
                      2.2 ต้องเป็นเกษตรกรที่สนใจและสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยผ่านกลุ่มผู้ปลูกหอมแดง 
พริก และศูนย์ข้าวชุมชนโดยคัดเลือกเกษตรกรที่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามระบบการ
จัดการคุณภาพ GAP พืชและพร้อมที่ปฏิบัติตามค าแนะน าของหน่วยงานตรวจรับรองมาตรฐาน กรมวิชาการ
เกษตรและกรมการข้าว 

 
                   2.3 อ าเภอรับสมัครเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการและรวบรวมใบสมัครส่งจังหวัดเพ่ือ
ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้อง 
               3. การอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
                   3.1 จังหวัดจัดท าหลักสูตร เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกรซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่อง 
ความส าคัญของการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน GAP การผลิตพืชตามระบบการจัดการ
คุณภาพGAP (หอมแดง พริกและข้าว)  ข้อก าหนดวิธีปฏิบัติ เกณฑ์ก าหนดและวิธีการตรวจประเมิน 8 ข้อ   
การผลิตตามแผนควบคุมคุณภาพ การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย ความรู้เรื่องปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยในการผลิตพืช และการจดบันทึกการปฏิบัติในแปลงของเกษตรกร ฯลฯ 
                    3.2 จังหวัดเชิญวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร  กรมการข้าวและเกษตรกรที่ประสบ
ความส าเร็จที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญแต่ละเรื่องตามชนิดพืชมาบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร 
                    3.3 จังหวัดและอ าเภอร่วมจัดอบรมเกษตรกรซึ่งได้ก าหนดชนิดพืช ได้แก่ หอมแดง 200ราย  
พริก 150 ราย และข้าวขาวดอกมะลิ 105 จ านวน 800ราย รวม   1,150 ราย 
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                    3.4  อ าเภอและจังหวัดรวบรวมใบสมัครขอรับรองแหล่งผลิตของเกษตรกรที่สนใจและผ่าน
การอบรมซึ่งมีเกษตรกรยื่นความจ านงเข้าร่วมจ านวน 1,150 รายบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมฐานข้อมูล GAP 
Online และออกรหัสแปลงเกษตรกรเพ่ือให้ที่ปรึกษาเข้าไปแนะน าและประเมินแปลงเบื้องต้น 
 นอกจากนี้ได้จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงเพ่ิมเติมอีก จ านวน 244 รายเนื่องจากเกษตรกรแจ้งความ
ประสงค์ขอรับรองแหล่งผลิตเพ่ือส่งออกต่างประเทศ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ  รวมทั้งสิ้นด าเนินการจ านวน 1,394 ราย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ เกษตรกรใน
พ้ืนที่อ าเภอราษีไศล  ยางชุมน้อย กันทรารมย์ เมืองศรีสะเกษและอ าเภออุทุมพรพิสัย   และแต่งตั้ง GAP 
อาสา อัตรา 1:25 ในการประสานงานและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการตรวจแปลง 
   4. ติดตามให้ค าปรึกษา และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น  3-5 ครั้งโดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรระดับอ าเภอเป็นผู้ตรวจและประเมินแปลงเบื้องต้นและจังหวัดติดตามและให้ค าแนะน าอ าเภอใน
การตรวจและการบันทึกข้อมูล  พร้อมทั้งรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น ส่งให้
ผู้ตรวจรับรองกรมวิชาการเกษตรเกี่ยวกับพืชอาหารได้แก่ หอมแดง,พริกส่วนข้าวส่งให้กรมการข้าว เพ่ือนัด
หมายเกษตรกรเข้าไปตรวจรับรองแปลงต่อไป 

 
2.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน เดือน มกราคม 2556 - กันยายน 2556 
2.3 ตัวชีว้ัดและผลส าเร็จของงาน 
             2.3.1 เชิงปริมาณ  -  เกษตรกรได้รับความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP พริก 
หอมแดง และข้าวขาวดอกมะลิ 105  จ านวน 1,394 ราย 
                                     -  เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองแปลง จ านวน 1,394 รายและได้รับ Q 
จ านวน 1,282 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.96 
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           2.3.2 เชิงคุณภาพ   - ร้อยละ 90 ของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดน าความรู้การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP น าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเองได้ 
  2.4  การน าไปใช้ประโยชน์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
         1. น าวิธีการปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พริก หอมแดงและข้าวขาวดอกมะลิ 105    
ใช้กับพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนการใช้สารเคมีในปริมาณสูง 
          2. น าความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเช่น website ของหน่วยงาน
และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า KMในเวทีสัมมนาต่างๆของจังหวัดและอ าเภอ(DW) 
          3. ประชาสัมพันธ์สินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ: GAP พริก หอมแดง
และข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือสินค้าตามความต้องการและ
สามารถแข่งขันตลาดสินค้าคุณภาพในและต่างประเทศได้ ส่วนเกษตรกรผู้ผลิตจะมีความปลอดภัยจากสารเคมี
และมีรายได้ดีขึ้น 
          4. ผลผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสามารถแข่งขันและสามารถส่งจ าหน่ายเป็นที่ต้องการของตลาด
ในและต่างประเทศ เช่น หอมแดงส่งประเทศอินโดนีเซีย ส่วนข้าวน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวชนิดต่างๆเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าและตลาดเริ่มมีความต้องการมากข้ึน เป็นต้น 
             จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพริกบ้านยางน้อย ต าบลละทาย อ าเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  ประธานกลุ่ม นายสุคนธ์ กุษาเดช  ได้รับการคัดเลือกเป็น Smart Farmer  
เนื่องจากเป็นเกษตรกรที่พัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง สามารถผลิตพริกส่งออกต่างประเทศ และได้รับรางวัล
เกษตรกรดีเด่นระดับเขต สาขาระบบการจัดการคุณภาพพืช (GAP)  จากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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3. ชื่อผลงาน โครงการเกษตรอินทรีย์  ปี  2556 
       3.1  สาระและข้ันตอนการด าเนินงาน                                                                                      
      ปัจจุบันสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  เป็นความต้องการของประชาชนในแต่ละประเทศ   
ซึ่งทุกประเทศได้ก าหนดมาตรฐาน และกฎระเบียบด้านอาหารปลอดภัย  เพ่ือปกป้องชีวิต  และสุขภาพของ
ผู้บริโภคโดยอ้างอิงจากมาตรการด้านสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช  (SPS)  เพ่ือควบคุมสินค้าเกษตรและ
อาหารให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารเคมี  จุลินทรีย์  และศัตรูพืช  ประกอบกับรัฐบาลปัจจุบันได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ที่ประเทศไทยจะต้องเร่งพัฒนาวัตถุดิบที่เป็นสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐาน  ตลอดทั้งระบบโดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับระบบการผลิตที่เป็นต้นน้ าโดยระบบเกษตรอินทรีย์
เป็นมาตรฐานรองรับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย  และมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภคท้ัง
ตลาดภายในและต่างประเทศ                                               
   กรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้
ทักษะและความช านาญ  สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคท้ัง
ภายในและต่างประเทศ  ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคท่ัวโลกได้ให้ความส าคัญ  และเลือกบริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน แต่เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตของประเทศจ านวนมากซึ่งต้องการที่จะผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ แต่ยังขาดความรู้ทักษะ และความช านาญในการผลิตพืชที่ถูกต้องตามระบบมาตรฐานเกษตร 
อินทรีย์   
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   จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความส าคัญเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง เมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่แล้วผู้ที่จุด
ประกายในเรื่องนี้ โดยนายถนอม  ส่งเสริม ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในขณะนั้น ได้มอบแนวทางไว้ดังนี้ 
ก่อนที่พืช สัตว์และประมงจะเป็นอินทรีย์คนจะต้องเป็นอินทรีย์ก่อนทั้งกายและใจ นั่นหมายความว่า พ่ีน้อง
ประชาชนชาวศรีสะเกษทุกคน ข้าราชการทุกหมู่เหล่า พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จะต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทั้งในด้านการผลิต การขายและการบริโภค ซึ่งจะต้องร่วมปลุกเร้าจิตส านึกในการเปลี่ยนแปลงทุก
ระบบเพ่ือให้รู้ว่า เกษตรอินทรีย์คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และท าอย่างไร เมื่อรู้แล้วก็น าไปสู่การปฏิบัติ และ
ช่วยกันขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากความต้องการของเกษตรกรและพ่ีน้องประชาชนเอง ทั้งจะ
ก่อให้เกิดการเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรผู้ผลิตและน าไปสู่ความปลอดภัยของผู้บริโภค นี่แหละคือเกษตรอินทรีย์
ศรีสะเกษอย่างแท้จริง  และท่านได้มอบให้ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษรับไปด าเนินการขับเคลื่อนให้เป็น
รูปธรรม ได้ด าเนินการสนับสนุนการตั้งโรงปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่มเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้บริการแก่สมาชิก  รณรงค์
ให้เกษตรกรไถกลบตอซังข้าวและหว่านปุ๋ยพืชสด จัดท าแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ มีการอบรมเกษตรกรตาม
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  และศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติคิวเซ เป็นต้น 
ต่อจากนั้นมาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันการศึกษาต่างๆได้ช่วยประชาสัมพันธ์และผลักดันให้เกิดผลอย่างจริงจังจนประสบความส าเร็จในระดับ
หนึ่งจนกระทั่งในปัจจุบันส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอได้มีการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์อย่าง
ต่อเนื่องมาตลอด และในปี 2556 กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติโครงการเกษตรอินทรีย์ให้จังหวัด
ด าเนินการในเรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์  จ านวนเกษตรกร 100 รายโดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มๆละ 20 ราย ซึ่ง
ในการด าเนินงานมีข้ันตอนดังนี้                    
                  1. การเตรียมการก่อนการด าเนินงาน 
            1.1 ก าหนดเป้าหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เพื่อก าหนดเกษตรกรและพ้ืนที่ 
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                     1.2 รายงานเป้าหมายและชนิดพืชให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเพื่อวางแผนและจัดสรร
งบประมาณและเมื่อกรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติด าเนินการแล้วจึงด าเนินการ 
                     1.3 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจ าต าบล หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  และที่ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯเพื่อให้เกษตรกรที่
สนใจในพ้ืนที่รับทราบ 
                     1.4 จังหวัดจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและแนวทางแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรที่เกี่ยวข้อง 
                    1.5  จังหวัดจัดท าแผนการปฏิบัติงาน(Action Plan)ส่งให้อ าเภอปฏิบัติตามแผน 
                 2. การคัดเลือกและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
                      2.1 ต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 
                      2.2 ต้องเป็นเกษตรกรที่สนใจและสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยผ่านกลุ่มวิสาหกิจศูนย์ข้าว
ชุมชนโดยคัดเลือกเกษตรกรที่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการท าเกษตรอินทรีย์และพร้อมที่
ปฏิบัติตามค าแนะน าของหน่วยงานตรวจรับรองมาตรฐานกรมการข้าว  และได้คัดเลือกพ้ืนที่ในเขตทุ่งกุลา
ร้องไห้ อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ พ้ืนที่ 500 ไร่ โดยท านาหลากหลายวิธี เช่นท านาแบบหว่านข้าว
แห้ง ท านาด า และท านาแบบวิธีโยนกล้า เป็นต้น 
                      2.3 อ าเภอรับสมัครเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการและรวบรวมใบสมัครส่งจังหวัดเพ่ือ
ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้อง 
               3. การอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
                   3.1 จังหวัดจัดท าหลักสูตร เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกรซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่อง 
หลักการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ และระบบมาตรฐานการตรวจสอบรับรอง ปัจจัยการผลิตที่ใช้
ในการท าเกษตรอินทรีย์ การจดบันทึกข้อมูลประจ าแปลงของเกษตรกร และการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
รวมทั้งศึกษาดูงานจากแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความส าเร็จ 
                    3.2 จังหวัดเชิญวิทยากร กรมการข้าวและเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จที่มีประสบการณ์
และเชี่ยวชาญแต่ละเรื่องมาบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร 
                    3.3 จังหวัดและอ าเภอร่วมจัดอบรมเกษตรกร จ านวน 5 กลุ่มๆละ 20 ราย รวม 100 ราย
ให้ได้รับความรู้เรื่องการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
                    3.4  อ าเภอและจังหวัดรวบรวมใบสมัครของเกษตรกรที่จะขอรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
             4. จัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เพ่ือใช้เป็นจุดศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตพืชตามระบบ
เกษตรอินทรีย์ จ านวน 1 แปลงต่อหนึ่งกลุ่ม 
   5. ติดตามให้ค าปรึกษา และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอเป็นผู้ตรวจและประเมินแปลงเบื้องต้นและจังหวัดติดตามและให้ค าแนะน า 
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อ าเภอในการตรวจและการบันทึกข้อมูล  พร้อมทั้งรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น 
ส่งให้ผู้ตรวจรับรองกรมการข้าว เพ่ือนัดหมายเกษตรกรเข้าไปตรวจรับรองแปลงต่อไป 
2.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน เดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 
2.3 ตัวชีว้ัดและผลส าเร็จของงาน 
           2.3.1 เชิงปริมาณ  
                  -  เกษตรกรจ านวน 100 รายได้รับความรู้เรื่องการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
                  -  เกษตรกรจ านวน 100 รายมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์และได้รับการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและส่งใบสมัครและรายชื่อให้กรมการข้าวตรวจรับรองแปลง
และออกใบรับรองแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ คิดเป็นร้อยละ 70 เปอร์เซนต์ 
           2.3.2 เชิงคุณภาพ  
                    - เกษตรกรร้อยละ 70 น าความรู้การผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์น าไปปฏิบัติ
ในพ้ืนที่ของตนเองได้ 
  2.4  การน าไปใช้ประโยชน์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
         1. น าวิธีการปฏิบัติพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(ข้าว)ใช้กับพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆที่มีความเสี่ยงต่อ
การปนเปื้อนการใช้สารเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         2. น าความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเช่น website ของหน่วยงาน
และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า KMในเวทีสัมมนาต่างๆของจังหวัดและอ าเภอ(DW) 
         3. ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถ
เลือกซื้อสินค้าตามความต้องการและสามารถแข่งขันตลาดสินค้าคุณภาพในและต่างประเทศได้ ส่วนเกษตรกร
ผู้ผลิตจะมีความปลอดภัยจากสารเคมีและมีรายได้ดีขึ้น 
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          4. เกษตรกรที่ปฏิบัติตามระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เมื่อมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะ
ลดต้นทุนการผลิตที่เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ลดปัญหาสารเคมีตกค้างรวมทั้งการปนเปื้อนของ
เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
         5. เกิดความยั่งยืนในกระบวนการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้ระบบนิเวศดีข้ึน 
         6. ผลผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์สามารถแข่งขันและส่งจ าหน่ายตลาดในและต่างประเทศ 
และข้าวสามารถน าไปแปรรูปข้าวชนิดต่างๆเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและตลาดเริ่มมีความต้องการมากข้ึน เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

                  จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ต าบลดู่ อ าเภอ    
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ในการผลิตข้าวอินทรีย์เป็นอย่างมาก โดยดูจาก
การศึกษาดูงานของเกษตรกรภายในจังหวัดและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเกือบตลอดปี มีการประชาสัม พันธ์
ผลงานกลุ่มทางสื่อต่างๆเช่น รายการโทรทัศน์  ตลาดสดสนามเป้า ทางช่อง 5  รายการหอมแผ่นดิน         
บ้านฉันวันนี้ ทางช่อง Thai PBS  เรื่องเด่นเย็นนี้ ทางช่อง 3 นิตยสารไม่ลองไม่รู้ ฯลฯ มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่
ยอมรับมากมายเช่น ข้าวกล้องสดหอมมะลิ 105 ข้าวกล้องสดหอมสีนิล ข้าวกล้องสดหอมมะลิแดง ข้าวกล้อง
สด Rice Berry ซึ่งจ าหน่ายให้กับลูกค้าประจ าทั้งตลาดภายในและต่างประเทศมีตลาดรองรับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม
ที่สามารถพ่ึงตนเองได้แล้ว และประธานกลุ่ม นายบุญมี  สุระโคตร ได้รับการคัดเลือกเป็น Smart Farmer    
มีผลงานเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพท านา ปี 2554 และกลุ่มเป็น Smart Group ประกวดกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับชาติ ปี 2556  
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