
นักสงเสริมการเกษตรประจําอําเภอดีเดน ประจําป ๒๕๖๐ 

 

1. ช่ือ นางยุพวัลย   ชมช่ืนดี  อายุ 57 ป 
2. วุฒิการศึกษา  
    ปริญญาโท  หลักสูตร เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (สงเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3. เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 7  เดือน มกราคม พ.ศ. 2524 
    ตําแหนง เจาพนักงานเคหกิจเกษตร 2  สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 
    ระยะเวลาปฏิบัติราชการนับถึงปจจุบัน 36 ป  3  เดือน 
4. ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการพิเศษ เงินเดือน 51,010 บาท 
    เกษตรอําเภอโนนไทย  สาํนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
5. ที่อยู 199/1 หมู 7  บานบึงแสนสุข  ตําบลโพธ์ิกลาง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
 โทรศัพทที่ทํางาน  0-4493-8762 โทรศพัทมือถือ 09-3319-0718 
 
การประพฤตปิฏบิตัติน 
1. การครองตน 

1.1  การพึง่ตนเอง ขยนัหม่ันเพยีร และความรบัผดิชอบ 
       พ่ึงตนเองไมใหผูอ่ืนเดือนรอน หมั่นขยนัศึกษาหาความรูจากดานตางๆ เชน ถามจากผูรู เรียนรู 

ดวยตนเอง จากการฟงวิทยุ ดูโทรทัศน ศึกษาดูงานจากสถานที่ตางๆที่ประสบผลสําเรจ็แลว นําของใชสวนตัว
มาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

1.2  การรกัษาระเบียบวินัย  และการเคารพกฎหมาย 
       การทํางานของขาพเจายึดระเบียบในการปฏิบัติ  ใหเปนไปตามระเบียบวินัยของทางราชการ   

ไมเคยประพฤติผิดวินัยต้ังแตรับราชการมาในป  2554 จนถึงปจจุบัน ยึดการปฏิบัติงานใหถูกตองตาม
กฎหมาย มีความมุงมั่นที่จะประพฤติตน ใหเปนแบบอยางแกผูใตบังคับบัญชา ประพฤติตนมิใหเกิดความเสื่อม
เสียแกตนเองและทางราชการ   

1.3  การปฏบิตัตินตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
       ไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9  มาปฏิบัติกับตนเอง            

เปนประจําทั้งดานความประมาณตน ดํารงชีวิตพอเพียง ไมฟุมเฟอยไมเบียดเบียนคนอ่ืน ใชเหตุผลในการ
ตัดสินใจพิจารณาในทุกดาน และปองกันความเสี่ยงโดยการดูแลสุขภาพการออมเพ่ืออนาคต การสราง
ครอบครัวใหมัน่คง แบงปนใหกับผูดอยโอกาส และศกึษาเรียนรูในทุกโอกาส  
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2. การครองคน 

2.1 ไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชามอบหมายใหเปนคณะทํางาน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับ
อําเภอ และหัวหนาสวนราชการไดกลาวถึงในทางที่ดีอยูเสมอ 

 2.2 มีการบรหิารจัดการทํางานในองคกรแบบเปนกลุม ทั้งกลุมใหญและกลุมยอย ใหความชวยเหลือ 
และชวยแกปญหา เมื่อทมีงานมีปญหา ใหคําปรึกษาและเสนอแนะในการปฏิบัติงาน รวมถึงสรางเครือขาย            
ในการทํางาน 

 2.4 มีคณุธรรมตอตนเอง และผูอ่ืน โดยเนนประพฤติตนไปในทางที่ถูกตอง ปฏิบัติงานตรงตาม
หลักเกณฑ กฎระเบียบที่กําหนด ดูแลใหคําปรึกษาแกเกษตรกรผูมาติดตอราชการจนเกิดความพอใจตาม
ระเบียบปฏิบัติ 

 2.5 เขารวมกจิกรรมที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน โดยไดรับความไววางใจ จาก
ผูบังคับบัญชามอบหมายใหเปนวิทยากรกระบวนการตางๆอยูเสมอๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การครองงาน 
         3.1 ความรับผิดชอบตอหนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
      เปนผูใฝศึกษา คนควา หาความรู ที่จําตองใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ ต้ังใจปฏิบัติงานใหเกิดผล
สําเร็จ รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สนับสนุนชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.2 ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และการแกปญหา และมีทัศนะคติที่ดีในการปฏิบัติงาน                                                            
      หมั่นศึกษาหาความรู และศึกษาในหลักเกณฑ วิธีการ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ กฎหมาย 

นโยบายอยางถองแท สามารถอธิบายใหกับผูอ่ืนได มีทักษะและความสามารถในการนําความรูที่มีอยูไปใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางดี   
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3.3 ความคิดริเริ่ม สรางสรรค และปรับปรุงพัฒนางาน 
     มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการมาใชใหเกิดประโยชนในการทํางาน 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การผลิตเมล็ดพันธุขาว เมล็ดพันธุขาวโพดเพ่ือลดตนทุนการผลิต สงเสริม
การปรับปรุงดินเค็มโดยการปลูกพืชแบบยกรอง 
        3.4 ความพากเพียรในการทํางานและมีผลงานเปนที่ยอมรับ 
  สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีขอจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การประกวดศูนยเม็ดพันธุขาว
หอมมะลิดีเดนของจังหวัดนครราชสีมา ป2559 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  และการประกวดเกษตรกรสาขาพืชสวน 
(การปลูกมะขามเทศในพ้ืนที่ดินเค็ม)  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  ของจังหวัดนครราชสีมา 
        3.5 การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมและประชาชน การทํางานยึดหลักของสวนรวมเปนสําคัญ ใหตรงกับ
ความตองการของชุมชน คํานึงถึงการประหยัดในการใชวัสดุ-อุปกรณที่มีอยู  

  

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. แนวคิดในการทํางาน 
 แนวคิดในการบริหารจัดการองคกร เพ่ือใหเกิดความสุขในการทํางาน หากทุกคนคิดวาสํานักงานคือ
ครอบครัวของเรา เพ่ือนรวมงาน คือ พ่ีนอง การปฏิบัติตอกันตองมี เมตตา กรุณา ชวยเหลือเกื้อกูลเคารพให
เกียรติ องคกรก็จะเกิดสุขอยางแทจริง 
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ผลงานเดน 
 

1. ชื่อผลงาน  การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม ในรูปแบบการสานพลังประชารัฐ ภายใต
โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ กิจกรรมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญ 
ดําเนินการ ปการผลิต 2559-2560 
           ในพ้ืนที่อําเภอโนนไทย ทั้ง 10 ตําบล มีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมาเปนเวลานานหลายสิบปที่แลว 

โดยมีพ้ืนที่ปลูกในรอบปที่ผานมา จํานวน 34,122 ไร เกษตรกร 2,549 ราย จากการพูดคุยกับเกษตรกร         

ผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว พบวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงเลี้ยงสัตว มีปญหาการผลิตอยูหลายประการ พอสรุปได 

ดังน้ี 

1. เมล็ดพันธุมีราคาแพง 

2. ไมมีการปรับปรุงบํารุงดิน ทําใหขาวโพดเลี้ยงสัตวขาดความสมบรูณ 

3. ใชปุยเคมีตามความเคยชิน หรือใชตามเพ่ือนบานไมมีการตรวจวิเคราะหดิน 

4. ปลูกในชวงเวลาไมเหมาะสม 

5. จําหนายใหกับพอคาทองถิ่นซึ่งซื้อในราคาทีตํ่่า บางที่เกษตรกรตองขายขาดทุน 

6. ผลผลิตไมไดคณุภาพ มีเรื่อง มีสิ่งเจือปน และความช้ืนสูง ไมไดคุณภาพตามที่ตลาดตองการ 
 

 

 

 

 

 

 
 

1. ความคดิริเริ่มสรางสรรคในการการแกไขปญหาการผลติขาวโพดเลี้ยงสตัว 
ตามที่ภาครัฐมีแนวนโยบายกําหนดใหในพ้ืนที่สงเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ เพ่ือใหเกษตรกร

รวมกัน บริหารจัดการการผลิตใหมีคุณภาพ ตรงกับความตองการของตลาดใหมีการลดตนทุนการผลิต        

เพ่ิมผลผลิตใหมากขึ้นโดยใชเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีมาชวยในการผลิตใหสงเสริมใหมีตลาดทําการผลิต  

สํานักงานเกษตรอําเภอโนนไทย รวมประชุมกับ ศพก. โนนไทย และผูแทนเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 

จากทุกตําบล กําหนดแนวทางในการแกไขปญหา การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ผานมา ดังน้ี 

1.1 สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวไวใชเอง โดยดําเนินการนํารองที่ บานเมืองเกา หมูที่ 

12 ตําบลบัลลังก อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรเขารวมกิจกรรม จํานวน 37 ราย พ้ืนที่

ดําเนินการ 48 ไร 

1.2 ปรับปรุงดิน โดยการไถระเบิดดินดาน การใชปุยพืชสด ( การปลูกถั่วเขียว และปอเทือง ) 

1.3 สงเสริมใหมีการตรวจวิเคราะหดิน เพ่ือใหทราบถึงธาตุอาหารในดิน และคาความเปนกรดเปนดาง 

1.4 ปรับปรุงช้ีแจง ทําความเขาใจ กับเกษตรกรผูปลูกขาวโพกเลี้ยงสัตวถึงความเหมาะสมในการปลูก

ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยใชขอมูลสถิตนํ้าฝนยอนหลังมาประกอบการผลิต 
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1.5 ประสานตลาดรับซื้อผลผลิตที่เช่ือถือได เพ่ือใหเกษตรกรมั่นใจวาจะขายผลผลิตไดในราคาที่เปน

ธรรม และมีแหลงรับซื้อที่แนนอน 

1.6 รวมตัวผลิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพ การผลิตใหไดคุณภาพดี ตรงกับความตองการของผูซื้อ 

1.7 กําหนดจุดนํารองจากความพรอมของเกษตรกร ทองที่ ทองถิ่น จัดทําแปลงเรียนรูการผลิต         
เพ่ือเปนตัวอยางแกเกษตรกรใกลเคียง โดยกําหนดเปาหมายดําเนินการที่ ตําบลบัลลังก อําเภอโนนไทย               
จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. การบริหารจัดการที่สงผลใหเกิดการทํางานในพื้นที่  

สํานักงานเกษตรอําเภอโนนไทย ไดมีการพูดคุยกําหนดแผนการปฎิบัติงานรวมกัน  ดังน้ี 
2.1 ประชุมเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวตําบลบัลลังก ช้ีแจงแนวทางการผลิตขาวโพด 

เลี้ยงสัตวคุณภาพ ใหตรงกับความตองการของตลาด  
2.2 ไดบูรณาการการทํางานสงเสริมการปลูกขาวโพดลี้ยงสัตว ตามการสงเสริมการเกษตร 

สมัยใหม  สงเสริมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญประชารัฐ โดยรวมดําเนินการ สงเสริม 4 ฝาย รวมกัน
ไดแก 

2.2.1 สํานักงานเกษตรอําเภอโนนไทย  

2.2.2 เทศบาลตําบลบัลลังก 

2.2.3 บริษัท กรุงเทพโปรด๊ิวส จํากัด (ซีพี) 

          2.2.4 สกต. อําเภอโนนไทย 
3. เทคนิค และกระบวนการทํางาน 

3.1 กําหนดวัตถุประสงค การดําเนินการ 
3.1.1 เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของเกษตรกร 
3.1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวครบวงจร 
3.1.3 เพ่ือลดรายจาย เพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร โดยใชตลาดนําการผลิต 
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3.2 แนวทางในการดําเนินงาน  
 

 
 

3.3  เปาหมายการดําเนินการ 
 

 
    

 
 

 
 

4. ผลสาํเร็จและผลประโยชนที่เกดิขึน้กบับคุคลเปาหมายและงานสงเสริมการเกษตร 
    ผลสําเร็จเชิงปริมาณ 
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1. จากการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ในปที่ผานมา ไดมีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยใชถ่ัวเขียวและการปลูก
ปอเทือง พบวาปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากการปลูกแบบเดิม 5-10 %  

2. จากปที่แลว ( พ.ศ. 2558) ผลผลิตเฉลี่ย 700  กิโลกรัม/ไร ในปการผลิต 2559 ผลผลิตเฉลี่ย
750 กก./ไร เน่ืองจากกระทบภาวะฝนแลงในชวงออกดอกเปนอยางมากในปการผลิตน้ี 

3. ผลผลิตที่ออกในป 2559 ไดสงขายใหกับบริษัทกรุงเทพ โปรด๊ิวส จํากัด จากเกษตรกร 381 ราย 
ผานคุณภาพ 263 ราย (69% ) ไมผานคุณภาพ 63 ราย ไมสามารถตรวจสอบได 55 ราย 

4. ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ในป 2559 จําหนายใหจุดรับซื้อ สกต.อําเภอโนนไทย และเกษตรกร
นําไปจําหนายตรงใหกับบริษัท ที่อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา รวมผลผลิตที่จําหนายทั้งสิ้น 4,071 
ตัน มูลคาการซื้อทั้งสิ้น 31,424,436 บาท (สามสิบเอ็ดลานสี่แสนสองหมื่นสี่พันสี่รอยสามสิบหกบาทถวน) 
โดยจําหนายไดตามราคา MOU คือ เบอรที่ 2 ราคา 7.90 บาท / กิโลกรัม และเบอรที่ 3 ราคา 7.80 บาท / 
กิโลกรัม  ซึ่งราคาซื้อจากพอคาทองถิ่นเฉลี่ย 5.00-6.00 บาท จะเห็นวาเกษตรกรแปลงใหญขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ประชารัฐ ของตําบลบัลลังก มีรายไดเพ่ิมขึ้น ประมาณ 6.1 ลานบาท  
 
ผลสําเร็จเชิงคณุภาพ 

1. สมาชิกผูผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว พอใจที่มีตลาดรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวของตนเอง อยางชัดเจน 
แนนอน และพอใจในราคาการรับซื้อของบริษัทกรุงเทพ โปรด๊ิวส จํากัด ทําใหมีรายไดมากข้ึนกวาการขาย           
ใหพอคาในพ้ืนที่ ที่เคยขายไดทุกป 

2. สมาชิกผูผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดรับความรูทําใหมีทักษะเพ่ิมขึ้น ในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว
คุณภาพดีอยางถูกวิธี ทั้งในเร่ืองการเตรียมดิน การใชปุยตามคาวิเคราะห การดูแลรักษา การปองกันกําจัด
ศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวในชวงเวลาที่เหมาะสม และการบริหารจัดการผลผลิตเพ่ือจําหนาย 

3. สมาชิกผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแปลงใหญ สามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวไวใช                
ในครัวเรือน และจําหนายได โดยตนทุนการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวมีราคาตนทุนเพียงกิโลกรัมละ              
43 บาท ซึ่งถาซื้อในทองตลาดจะมีราคา ต้ังแต 160 บาท ขึ้นไป  

4. เกษตรกรที่มีรถเกี่ยวและรถขนสง ที่เขารวมโครงการที่อยูในพ้ืนที่รูสึกพอใจที่มีรายไดเพ่ิมขึ้น            
จากการทํางานที่มีแผนการการเก็บเกี่ยวและขนสงที่แนนอนชัดเจน โดยมีรถเกี่ยวเขารวมโครงการ 17 คัน 
และรถขนสงผลผลิต ขาวโพดเลี้ยงสัตวจากไรมาจุดรวบรวม (อตก.) 14 คัน 
  
ผลสําเร็จของงานสงเสริมการเกษตร 

กลุมเกษตรแปลงใหญขาวโพดเลี้ยงสัตวประชารัฐ ตําบลบัลลังก ไดเรียนรูขั้นตอนวิธีการดําเนินงาน             
ในรูปแปลงใหญ คือการบริหารจัดการการผลิต การบริหารจัดการขนสง การบริหารการจัดการการตลาด แมใน
ปน้ีจะไดรับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งชวง แลงนาน ผลผลิตไมเพ่ิมขึ้น แตเกษตรกรก็มีรายไดเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
ไมขาดทุนและในป 2560 ก็มีการขยายผลจากสมาชิกเดิม 381 ราย พ้ืนที่ 7,943 ไร มีสมาชิกมาสมัครในป
น้ีเพ่ิมเปน 451 ราย พ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเปน 13,502 ไร  

 
 
 

 
5. การนาํเปนตัวอยาง/ตนแบบ ทีส่มารถนําไปขยายผลได 
 5.1 การดําเนินงานโครงการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญขาวโพดเลี้ยงสัตวประชารัฐ ตําบลบัลลังก 
ประสบผลสําเร็จ ในเรื่องการบริหารจัดการ การผลิตแบบครบวงจรและการตลาดสามารถนําไปเปนตนแบบ



8 
 

ใหกับบุคคลหรือกลุมผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่ ใกลเคียงได เปนอยางดี แมแตในพ้ืนที่เอง ก็มีเกษตรกรมา
สมัครเขารวมโครงการเพ่ิมจากเดิม เปนจํานวนมาก จาก 381 ราย เพ่ิมเปน 451 ราย  สําหรับการผลิตเมล็ด
พันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวน้ันไดรับความสนใจจากเกษตรกรมากซึ่งมีตนทุนการผลิตตํ่ามาก เพียงกิโลกรัมละ 43 บาท 
 5.2 ขยายผลการดําเนินงานโครงการขาวโพดเลี้ยงสัตวแปลงใหญแบบประชารัฐ ไปในพ้ืนที่ใหม
เกษตรกรสนใจสมัครเขารวมโครงการเพ่ิมเติมในป 2560 จํานวน 8 ตําบล   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.  ชื่อผลงาน  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ปรบัปรงุทะเบียนเกษตรกรและการวาดแปลง 
  
        
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  และการวาดแปลงที่ผานมาในทุกๆป  พบวา        

มีปญหามากในหลายๆดาน  ดังน้ี   
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1. ปญหาของเกษตรกร  นําเอกสารสิทธ์ิมาย่ืนขอข้ึนทะเบียนไมครบและไมถูกตองหรือบางครั้ง
แปลงปลูกไมอยูในพ้ืนที่ขึ้นทะเบียน 

2.ปญหาของเจาหนาที่  เชน  รับผิดชอบหลายตําบล  ไมสามารถบันทึกและตรวจสอบใหทัน 
ตามกําหนดได 

3.ปญหาในเรื่องวัสดุ  อุปกรณ  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  ไมเพียงพอในการบันทึกขอมูล            
เขาระบบออนไลน 

4.ปญหาระบบบันทึกออนไลนประมวลผลชา  หรือบางครั้งบันทึกไมได  เน่ืองจาก  Server  ที่มี
ยังไมครอบคลุม 

 
1. ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการดําเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการวาดแปลง 

     1.1  กําหนดแผนงานการข้ึนทะเบียนแยกรายตําบลใหชัดเจน จากน้ันสรุปเปนภาพรวมของ
อําเภอวาสามารถปฏิบัติไดตามชวงระยะเวลาที่จังหวัดกําหนดหรือไม แลวจึงแจงแผนใหผู นําชุมชน
ประชาสัมพันธใหเกษตรกรทราบตอไป 

     1.2   วิเคราะหขอมูลการขึ้นทะเบียนยอนหลัง  เพ่ือเตรียมการจัดลําดับความสําคัญในการ       
ขึ้นทะเบียน 

     1.3   ระดมความคิดของเจาหนาที่พรอมหาวิธีการแกไขจากกรณีศึกษาการข้ึนทะเบียน/ปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรที่พบปญหาเมื่อปที่ผานมา 

     1.4  กําหนดวิธีการขึ้นทะเบียนใหชัดเจน  โดยข้ึนทะเบียนตามที่ต้ังแปลง  เพ่ือปองกันความ
สับสนของเกษตรกร  และลดระยะเวลาในการทํางาน 

     1.5  ประชาสัมพันธใหเกษตรกรรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของการแจงปลูกที่ถูกตอง  
เพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของหรือรัฐบาลสามารถนําไปเปนฐานขอมูลจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับประเทศ 

     1.6  รายงานความกาวหนาการจัดเก็บเอกสารการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร          
และการบันทึกเขาระบบออนไลนเปนรายวัน 
2. การบริหารจัดการที่สงผลใหเกิดการทํางานในพื้นที่ 

2.1  ประชุมช้ีแจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับองคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนที่  บูรณาการ   

โดยขอรับการสนับสนุนเจาหนาที่ในการขึ้นทะเบียน  และขอใชเครื่องคอมพิวเตอรในการบันทึก 

2.2  ประชุมช้ีแจงอาสาสมัครเกษตร  ทําความเขาใจในการเก็บขอมูลตามแบบฟอรม            

พรอมช้ีแจงการขึ้นทะเบียนกับผูรับรอง  ไดแก  กํานัน/ผูใหญบาน 

2.3  ประสาน ศพก. หลัก และ ศพก. เครือขายของอําเภอโนนไทย  เพ่ืออํานวยความสะดวก

เรื่องสถานที่  และเรงดําเนินการขึ้นทะเบียนตามแผน 

3. รปูแบบ  เทคนคิ  และกระบวนการทํางาน 
     จะเห็นไดวาอําเภอโนนไทยสามารถดําเนินการบันทึกผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในระบบ

ออนไลนในระบบ farmer.doae.go.th ซึ่งภายใตการบริหารงานที่รวดเร็ว มีเทคนิคดานการจัดสรรงาน     

ดังน้ี 
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3.1  มอบหมายหนาที่ผูสํารวจขอมูลในพ้ืนที่ คือ อาสาสมัครเกษตรหมูบานและเจาหนาสงเสริม 
การเกษตรรับผิดชอบตําบลทุกตําบลดําเนินการตามคําสั่งสํานักงานเกษตรอําเภอโนนไทย ที่ 239 ลงวันที่  12 
กรกฎาคม 2559  

3.2  กําหนดเปาหมายการบันทึกวาดแปลงเปนรายวัน คือ ใหมีความเคลื่อนไหว ในการดําเนินงานให

วาดแปลงใหไดดําเนินการ หากพบปญหาในการวาดแปลง ไดมอบหมายให นางสาวมะลิสา  ถือศิล นักวิชาการ

สงเสริม คนละ 30 ราย ตอวัน ในหน่ึงวันตองมีคนบันทึก 10 คน  

3.3  เมื่อเจาหนาที่ตําบลใดดําเนินการเสร็จแลวก็จัดใหไปชวยในตําบลที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ  

3.4  ในขณะการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบงานยุทธศาสตร ใหคําแนะนําการดําเนินการแกไขปญหา

ดังกลาวรวมกับเจาของปญหา โดยเรงดวน และตองรายงานเกษตรอําเภอทราบทุกครั้ง และหากแกไขไมไดก็ให

รายงาน แจงใหงานยุทธศาสตร สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาไดทราบ เพ่ือชวยแกไข สํานักงานเกษตร

อําเภอโนนไทย  

         3.5  สรุปยอดแจงติดประกาศใหเจาหนาที่ทุกคน ไดรับทราบ ในทุกวัน สําหรับความเคลื่อนไหวในการ

ดําเนินการ เพ่ือใหเจาหนาที่ ต่ืนตัวหากยังไมเสร็จ ก็จะไดเรงดําเนินการใหเร็วขึ้นเพ่ือดําเนินการใหทันตาม    

แผนที่กําหนดไว 

ปญหาอุปสรรคทีพ่บในขณะดําเนนิงานป  2559/60 
1) ในพืน้ที ่

1.1) เกษตรกรรายใหมสับสนในสถานที่ขึ้นทะเบียน ซึ่งขอเท็จจริงตองขึ้นทะเบียนตามที่ต้ังแปลง 

1.2) การจัดเกบ็ขอมูล หัวขอเครื่องจักรกลการเกษตรระบุไมชัดเจน 

1.3) เอกสารสิทธ์ิที่มีการออกเลขใหมโดยการแบงโฉนดไมสามารถตรวจสอบกับระบบออนไลน

ของกรมที่ดินได จึงทําใหการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรลาชาบางราย เน่ืองจากตองปองกันการขึ้นทะเบียน

ซ้ําซอน 

แนวทางแกไข 
1. ประชาสัมพันธใหผูนําหมูบานและอาสาสมัครเกษตรหมูบาน ผานชองทางการประชุมพรอม    

ฝกหัดการกรอกขอมูลในแบบคํารอง 
2.  แจงแผนการขึ้นทะเบียนในแตละพ้ืนทีใ่หชัดเจน ใหเกษตรกรไดทราบโดยทั่วกัน 

3.  ใหนําเอกสารสิทธ์ิเดิมมาเปรียบเทียบกับเอกสารสิทธ์ิทีอ่อกเลขใหม 

2) การปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน  
2.1) ในชวงแรกระบบชาทําใหการบันทึกไมไดตามเปาหมายที่กําหนด 

2.2) ระบบไมล็อคเลขเอกสารสิทธ์ิเดียวกัน เมื่อบันทึกกิจกรรมการปลูกเต็มพ้ืนที่โฉนดแลว

ยกตัวอยางเชน นส4. 20785 กับ นส4 จ. 20785 ระบบจะนับเปน 2 แปลง ทั้งที่ความเปนจริง คือเอกสาร

สิทธ์ิตัวเดียวกัน 

      2.3)  กิจกรรมการปลูกสามารถแกไขถึงแมจะจัดชุดประชาคมผานแลว ทําใหขอมูลเกษตรกร            

ตกหลนหรือผดิพลาดไปจากการประชุมประชาคม 

แนวทางแกไข 
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    แจงผูดูแลระบบจากจังหวัดฯ ใหทราบปญหาพรอมทั้งช้ีแจงใหระดับกรมฯ ทราบและแกไขตอไป 

4.  ผลสําเร็จและผลประโยชนที่เกิดขึ้นกับบุคคลเปาหมาย  และงานสงเสริมการเกษตร 
            - ผลสําเร็จเชิงปริมาณ   ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได  11,118  ราย  จากเปาหมาย         

10,873  ราย คิดเปนรอยละ  102.25  

             - ผลสําเ ร็จเชิงคุณภาพ  :  การขึ้นทะเบียนเรียบรอยและรวดเร็ว  เกษตรกรพึงพอใจ                

(ไมมีขอรองเรียน)    
 

5. การนําไปเปนตัวอยาง/ตนแบบ ที่สามารถนําไปขยายผลได 
    - การบริหารจัดการการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่มีแบบแผนที่ชัดเจน  เชน  กําหนดแผนงาน  การรายงานผล
ประจําวัน 
    - การแบงงานเปนทีม   
3.  ชื่อผลงาน  การใชประโยชนจากพืน้ทีด่นิเค็ม โดยการปลูกมะขามเทศเพื่อจาํหนาย และการสงเสริม    
     แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  
 

            ดวยอําเภอโนนไทยมีพ้ืนที่เปนดินเค็มเปนสวนมาก ประกอบไปดวยดินกุลารองไห ชุดที่ 20   
เมื่อปลูกพืชอ่ืนจะไดผลผลิตไมดีเทาที่ควร หรือดินบางแหงก็ไมสามารถปลูกพืชไดเน่ืองจากเค็มจัด สํานักงาน
เกษตรอําเภอ โนนไทย ไดเสนอทางเลือกการผลิตไมผลในพ้ืนที่ดินเค็ม ไดแก มะขามเทศ ซึ่งโดยธรรมชาติ
มะขามเทศ จะมีรสชาติหวาน มัน อรอยกวาที่อ่ืน จึงไดรวมกลุมผูปลูกมะขามเทศขึ้นต้ังแต ป 2559 จนถึง
ปจจุบัน  มีพ้ืนที่ปลูกทั้งสิ้น  ดังน้ี  

1. ตําบลถนนโพธ์ิ  840 ไร 

2. สําโรง  60 ไร 

3. บานวัง  50 ไร 

4. ดานจาก  10 ไร 

5. โนนไทย  400 ไร 

6. คางพลู  50 ไร 

7. บัลลังก  200 ไร 

รวม  1,610 ไร 

 

3.1 ความคดิริเริ่มสรางสรรค 
 3.1.1 สงเสรมิการปลูกมะขามเทศในพ้ืนทีดิ่น
เค็ม เพ่ือใชประโยชนจากที่ดินวางเปลา 
 3.1.2 รวบรวมเกษตรกรผูปลูกมะขามเทศ 
รวมกลุมกันผลิตในรูปแบบแปลงใหญ เพ่ือชวยเหลือ
เก้ือกูลซึ่งกันและกัน สามารถรวมกันกําหนดราคาขายได
อยางเปนธรรม  
 
 3.1.3 สงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนที่ 



12 
 

เพ่ือประชาสัมพันธ การผลิตมะขามเทศพันธุ         เพชรโนนไทย และเปนการดึงตลาดผูรับซื้อมาเที่ยวชม 
และซื้อสินคาไดในพ้ืนที่ เปนการลดรายจาย คาขนสง  ไปจําหนาย ยังตลาดในตัวจังหวัดนครราชสีมา 
 3.1.4 สงเสรมิการแปรรูปมะขามเทศเพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคามะขามเทศอยูในเกรด C 

3.2 การบรหิารจัดการทีส่งผลใหเกดิการทาํงานในพืน้ที ่
 3.2.1 ประชุมเกษตรกรผูปลกูมะขามเทศรบัทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้น ไดแก ปญหาการผลิต 
  1) ตางคนตางผลิตไมสามารถกําหนดราคาได 
  2)  การผลิตมะขามเทศไมสามารถปรับปรุงคุณภาพไดเหมือนกันทั้งหมด 
  3)  มีการใชยาเคมีมากเพ่ือกําจัดศัตรูพืช 
  4)  นํ้าไมเพียงพอ 
  5)  มีฝนตกในชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตทําใหฝกลายและเนาเสยีงาย 
  6)  บรรจุภัณฑหรือการบรรจุหีบหอไมสวยงาม 
        3.2.2 สํารวจขอมูลแปลงปลูกมะขามเทศของสมาชิกเพ่ือคัดเลือกเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร            
เปนการเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรและเกษตรกรที่อยูใกลเคียง 

3.3 รปูแบบ เทคนคิ และกระบวนการทํางาน 
3.3.1 แนวทางการสงเสริมปลูกมะขามเทศครบวงจร 

          สํานักงานเกษตรอําเภอรวมกับศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอ

โนนไทยและศูนยเครือขายเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลถนนโพธ์ิ (กิจกรรมการปลูก                

มะขามเทศ) ไดรวมประชุมกําหนดแนวทางแกไขและสงเสริมการผลิตมะขามเทศตําบลถนนโพธ์ิ ดังน้ี 

1) รวมกลุมเกษตรกรผูผลิตมะขามเทศ ในพ้ืนที่ตําบลถนนโพธ์ิ จัดต้ังเปนกลุมมะขามเทศแปลงใหญ              

ไดสมาชิก จํานวนทั้งสิ้น 105   ราย  647.50 ไร 

2) พัฒนาการผลิตโดยประสานกับศูนยพืชไรโนนสูง นําผลการวิจัยมาปฏิบัติ ต้ังแตการเตรียมดิน                     

จนถึงการเก็บเกี่ยว 

3) ลดการใชสารเคมีเพ่ือความปลอดภัยของผูผลิตและผูบริโภคสงเสริมการใชสารชีวภัณฑ 

4) เกษตรกร ตองจัดหาแหลงนํ้าใหเพียงพอ โดยการขุดสระ ขุดรองหรือใชนํ้าใตดิน 

5) ศึกษาสถิตินํ้าฝนยอนหลัง 

6) ประสานมหาวิทยาลัยราชภัฏในเรื่องการบรรจุภัณฑที่สวยงามเพ่ือเนนการเพ่ิมมูลคาสินคา 

7) การขอมาตรฐานการผลิต GAP เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจ 

8) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมการเพ่ิมมูลคามะขามเทศที่ตกเกรด จําหนายไมไดราคา               

โดยการแปรรูป 

9) จัดสรางหองเย็นเพ่ือชะลอการจําหนายและยืดอายุการเนาเสีย 

10) มีการคัดขนาด จําหนายไปตามความตองการของตลาด โดยกําหนดราคาตามขนาดของฝก  

แบงเปนเกรด A,B และ C 

11) รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดทําแหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยคัดเลือกสวนมะขาม   เทศ

ในพ้ืนที่ 3 -5 สวน เปนแหลงทองเที่ยว 
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12) สงเสริมการขยายพันธุ จําหนายเพ่ือเพ่ิมรายไดอีกชองทางหน่ึงการบอกเลา 

13) จัดตลาดจําหนาย  3  ลักษณะ คือ 

1. แมคาเขามารับซื้อในพ้ืนที่ 

2. นําสงตลาดจําหนายในจังหวัดนครราชสีมา 

3. จําหนายในรูปของดีอําเภอโนนไทย ริมถนน  ริมทางที่มีรถผาน 

3.4 ผลสําเร็จและผลประโยชนที่เกิดขึ้นกับบุคคลเปาหมายและกรมสงเสริมการเกษตร 
 3.4.1 ผลสําเร็จเชิงปริมาณ 
  -  เกษตรกรมีความพึงพอใจในการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่ดินเค็มที่ใชประโยชนในการทํา
อยางอ่ืน ไมไดหรือไดรับประโยชนใชสอย เมื่อนํามาปลูกมะขามเทศ เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายสงพันธ
โดยการตอน อัตราการปลูก ตองใชระยะ 8 x 8  เมตร จํานวน 25 
ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 500 กิโลกรัม/ตน/ถดูกาลผลิต มีรายไดเพ่ิมในไรละ 
ประมาณ 40,000 บาท  
  -  เกษตรกรจากตําบลใกลเคียงได มาศึกษาดูงาน 
และนําไปปลูกขยายผล ในพ้ืนที่ของตนเอง 
รายไดจากการจําหนายมะขามเทศมี 2 ชองทาง คือ 

1) จําหนายฝกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 50-60 
บาท 

2) จําหนายกิ่งตอน กิ่งละ 35-40 บาท เปนมะขามเทศพันธุเพชรโนนไทย 
การปลูกใชกิ่งตอน เร่ิมออกดอก เก็บผลผลิตเมื่ออายุ 1 ป อัตราการปลูกตอไร ระยะ 8 x 8  เมตร   จํานวน 
25 ตน ผลผลิตเฉลี่ย 500 กิโลกรัม/ตน/ฤดูกาลผลิต จํานวนมะขามเทศทั้งสิ้น 40,250 ตน ผลผลิตรวมของ
อําเภอฯ/รอบการผลิต 20,125 ตัน (ผลผลิต/1ฤดูการผลิต) 
 3.4.2 ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ 

- เกษตรกรมีการรวมตัวกัน กําหนดราคา จําหนายใหมีราคาใกลเคียงกัน คือกิโลกรัมละ            
  40 - 50 บาท  

  -  มีการรับรองความปลอดภัยการผลิตในบางสวนเปนการผลิตในเรื่องของ GAP  
  -  มีการคัดขนาดของฝกมะขามเทศ ขนาด A B และ C เพ่ือกําหนดราคาขายตามคุณภาพของ           
                       ฝก 

- เกษตรกรมีความพึงพอใจ ที่มีหนวยงานภาครัฐเขามาชวยดูแลเปนพ่ีเลี้ยง ในเรื่องการผลิต    
  การดูแลรักษาและการปองกันศัตรูพืช 

 3.4.3 ประโยชนที่เกิดกับงานสงเสริมการเกษตร 
  -  ใชเปนแหลงเรียนรูการผลิต มะขามเทศคุณภาพดี ใหกับเกษตรกรที่สนใจเขามาเรียนรู 
  -  เกิดแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น 
 
3.5  การนําไปเปนตัวอยาง / ตนแบบ ที่สามารถนําไปขยายผลได 
 3.5.1 มีเกษตรกรสนใจเขามาศึกษาเรียนรูในพ้ืนที่จากหลายๆ ตําบลในเขตอําเภอโนนไทย             
และอําเภอใกลเคียง เชน อําเภอขามทะเลสอ อําเภอพระทองคํา อําเภอโนนสูง และอําเภอเมืองนครราชสีมา 
 

การประชาสัมพันธ 



14 
 

1) ไทยทีวีสีชอง 5 ไดมาจัดทําขาวในพ้ืนที่บานดอนสระจันทร 

2) ไทยทีวีสีชอง 9 ไดมาจัดทําขาวในพ้ืนที่บานดอนสระจันทร 

3) ไทยทีวีสีชอง 8 ไดมาจัดทําขาวในพ้ืนที่บานแฉง 

4) หนังสือพิมพเดลินิวส  ลงขาวในหนาหนังสือพิมพ 

5) หนังสือพิมพโพส ทูเดย ทําขาวลงในคอลัมน 

6) หนังสือพิมพผูจัดการ ทําขาวลงในคอลัมน 

7) ผานชองทางไลน หัวหนาสวนราชการอําเภอฯ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 


