
นักสงเสริมการเกษตรประจําจังหวัดดเีดน ประจําป 255๙ 
1. ชื่อ  นางสาวภารณี   กฤษฎาเรืองศรี 
2. วุฒิการศกึษา   
    ปริญญาโท  เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต  วิชาเอก สงเสริมและพัฒนาการเกษตร                      . 
    จากสถาบัน   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                                           . 
    ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอก สงเสริมการเกษตร                                         . 
    จากสถาบัน   มหาวิทยาลัยแมโจ                                                                           . 
3. เริ่มรบัราชการ  เมื่อวันที ่  20  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2548                                         . 
    ตําแหนง   นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 3   สังกัด  สํานักงานเกษตรอําเภอพระทองคํา              .         
    ระยะเวลาปฏิบัติราชการนับถึงปจจุบัน  10 ป  11 เดือน                                                  . 
4. ปจจบุนัดํารงตาํแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ อัตราเงินเดือน 25,050 บาท  
    สํานักงานอําเภอขามสะแกแสง สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา    . 

การประพฤตปิฏบิตัติน 
1. การครองตน 
    1.1. การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 
           มีการพ่ึงพาตนเองเสมอ เริ่มต้ังแตทาํงานหาทุนในการศึกษาจนจบระดับปริญญาโท และขยันหมั่นเพียร 
หาความรูเพ่ิมเติมตลอดเวลา พัฒนาทักษะและคุณภาพในการที่ทํางานเสมอ ต้ังใจทํางานในหนาที่ใหไดรับ
ความสําเร็จดวยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความรับผดิชอบตอ
ตนเอง ครอบครัว จะเห็นไดจากระหวางปฏิบัติราชการและกําลังศึกษาระดับปริญญาโท บุคคลในครอบครัวปวย
หนัก ประกอบกับภารกิจงานมาก ไมเคยแสดงออกถึงความยอทอ ต้ังใจเรียนจนจบ ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
และไมใหมีผลกระทบตอการทํางานสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จทุกงาน  
    1.๒. การประหยัดและเก็บออม 
           รูจักใชจายตามควรแหงฐานะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หากจะตองกูเงินจะวางแผนการใชเงินอยาง
รอบครอบ เชน กูมาสรางบานสรางฐานะตนเองและครอบครัว คาใชจายในการศึกษา ไมกูเงินนอกระบบ วิธีการ
ออมจะซื้อธนบัตรธนาคาร ซื้อที่ดินตามกําลังทรัพย  ปลกูพืชผักสวนครัว เพ่ือลดคาใชจายในครัวเรือน   
    1.๓. การรกัษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
           ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนดไว  ใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา ประพฤติและปฏิบัติตน
ใหเปนตัวอยางแกผูรวมงาน จะเห็นไดจากเปนโจทยยืนฟองเกษตรกรที่กระทําผิดแจงขึ้นทะเบียน ผูประภัยพิบัติ 
ป 2557/58 อันเปนเท็จ ทําใหรัฐเสียผลประโยชน  
    1.๔. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
           ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี ละเวนตอการประพฤติช่ัว ไมลุมหลงอบายมขุ เอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ เสียสละแรงกายและกําลังทรัพยชวยเหลือบุคคลอ่ืนที่ตกทุกข ปฏิบัติตนรักษาศีล 5  เปนประจํา  
ถวายโรงทาน ไมยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติด  
   1.๕. การมคีวามจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
          สนับสนุนระบบประชาธิปไตย ปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการอยางจริงจังและทุมเท เขารวมปฏิบัติ
ศาสนกิจและทาํนุบํารุงศาสนาในเทศกาลสําคัญ ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท เปนกิจวัตรปกติ 
แสดงออกใหเห็นถึงมีความจงรักภักดีเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย 



 
 
 
 
 
 
 
2. การครองคน 
    2.๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และผูมา
ติดตองาน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ใหความรวมมอืในการปฏิบัติงาน จะเห็นไดจากเมื่อยายมาปฏิบัติงาน 
ที่อําเภอขามสะแกแสง ไดออกเยี่ยมเยียนพบปะเกษตรกรทุกหมูบาน สรางความคุนเคย ติดตามแกปญหาและให
คําแนะนําดานการเกษตร ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบปญหา  ไดรับความ
ไววางใจจากเกษตรอําเภอ นายอําเภอขามสะแกแสง สวนราชการอ่ืน ผูนําชุมชน  
    2.๒. ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม จูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความชวยเหลือ ใชองคความรู
และทักษะในการในการคิดและเสนอเหตุผล สรางเครือขายการมีสวนรวมในงานที่รับผิดชอบ จะเห็นไดจากได
สงเสริมใหมีการรวมกลุมเกษตรกร  สนับสนุนการทํางานเปน Team Woke ของคณะกรรมการ ศบกต.และผูนํา
ชุมชน   
    2.๓. ใหบรกิารแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งที่เปนประโยชน เปนผูมีความสํานึกและ 
ถือเปนหนาที่ที่จะตองใหบริการ ชวยเหลือ แนะนําในสิ่งที่ดี ตลอดจนใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน ใหการ
บริการดวยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ มีอัธยาศัยดี เปนกันเอง และสุภาพตอทุกคน  
    2.๔. การเปนผูมีความเปนธรรมทั้งตอตนเองและตอผูอ่ืน  เปนผูประพฤติและปฏิบัติตรงตามหลักเกณฑ  
กฎ ระเบียบ ถือประโยชนของทางราชการหรือสวนรวมเปนที่ต้ัง ตัดสิน วินิจฉัย แกปญหาโดยใชเหตุผล 
    2.๕. การเสริมสรางความสามัคคแีละรวมกิจกรรมของหมูคณะ มีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน ใหเกียรติแกผูรวมงานอยางดียิ่ง จะเห็นไดจาก สงเสริมให ศบกต.จัดกิจกรรมสงเสริมการเกษตร   
สรางความสามัคคีในชุมชน เชน จัดงานรณรงคไถกลบตอซังหวานปอเทือง ศึกษาดูงาน ทอดกฐิน 
 
 
 
 
 
 
 

3. การครองงาน 
    3.๑. ความรับผิดชอบตอหนาที่  
           เปนผูใฝศึกษา คนควา หาความรูที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ มีความต้ังใจปฏิบัติงานให
ไดรับความสําเร็จ เอาใจใสงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ   
    3.๒. ความรู ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
           เปนผูมีความรูและเขาใจในหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ กฎ ขอบังคับ มีทักษะความสามารถในการนํา
ความรูที่มีอยูไปใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี สามารถแกปญหา ดวยมีปฏิภาณ ไหวพริบเปนอยางดี 



    3.๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงงาน 
           เปนผูมีความสามารถในการคิดริเริม่ หาแนวทาง วิธีการใหมๆ มาใชประโยชนในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และสามารถทํางานที่ยากหรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี จะเห็นไดจาก การปรับแผนโครงการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมผลติภาพการผลิตของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 2558/2559 และจากปญหา
ราคาสินคาเกษตร  สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือน(8 ก.พ. - 25 มี.ค.59) โดยการเพ่ิม 
ศพก. จํานวน 3 ศูนย จัดแผนการอบรมแบบหมุนฐานเรียน เนนหลักสูตรที่เหมาะสมกบัพ้ืนที่ 
    3.๔. ความพากเพียรในการทํางาน  
           มีผลงานที่เปนที่นาพอใจ ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเรจ็ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการ การเยี่ยมพบปะเกษตรกรในชวงหลังเลิกงาน สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีขอจํากัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดําเนินงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สงเสรมิปลูกออยในที่นาไมเหมาะสม เรงรัดการ
ปฏิบัติงานชวยเหลือเกษตรผูประสบภัย ประสานหนวยงาน อปท.ชวยดําเนินการ แลวเสร็จกอนกําหนด 
   3.๕. การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและประชาชน  
          การปฏิบัติงานไดยึดหลักผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ คาํนึงถึงการใชวัสดุอุปกรณและ
สาธารณูปโภคไดอยางเหมาะสม ประสานงานระหวางราชการกับเกษตรกรอยางทุมเทและจริงใจ จะเห็นไดจาก 
การเสนอความคิด ติดตามงานโครงการสรางรายไดเพ่ือพัฒนาการเกษตร ใหมกีารตอยอดสรางรายไดใหเกษตรกร
ตอเน่ือง และแกไขปญหาภัยแลงอยางย่ังยืนทุกตําบล งบประมาณ 10.7 ลาน ใหเกิดประโยชนตอสวนรวม ไมให 
มีการทุจริต เสนอโครงการศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบรรจุในแผนพัฒนาตําบลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
รวมกําหนดแผนการดําเนินงานและปฏิบัติงานตามนโยบายประชาชารัฐ โครงการบูรณาการบรหิารจัดการนํ้า
แบบย่ังยืน เพ่ือแกไขปญหาภัยแลงโดยใชพลังงานแสงอาทิตย บานบุออย ตําบลชีวึก อําเภอขามสะแกแสง  
 
 
 
 
 
 
 

 

ง. แนวคดิในการทํางาน 

1. คตพิจนประจําใจ  :  คาของคน อยูที่ทําตนใหมีคา  

2. วิสัยทัศนการทาํงาน :  ขาราชการคือที่พ่ึงของประชาชน ควรทําตนเปนแบบอยางนาเลื่อมใส 

3. ขอคดิเตือนสตเิม่ือเจอปญหา 

           ไดนอมนําพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  มาเปนเครื่องยึดเหนียว ดังน้ี  

                 “ในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ยอมจะตองมีปญหาตางๆ เปนอุปสรรค ขัดขวาง

ความสําเร็จอยูเสมอ ยากที่ผูใดหรือสิ่งหน่ึงสิ่งใดจะหลีกเลี่ยงพนได คนก็มีปญหาของคน สังคม  กม็ีปญหาของ

สังคม ประเทศก็มีปญหาของประเทศ แมกระทั่งโลกก็มีปญหาของโลก ปญหาที่เกิดขึ้น  ในชีวิตและกจิการงาน

จึงเปนเรื่องธรรมดา ขอสําคญัเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะตองแกไขใหลุลวงไป  โดยไมชักชา ผูใดมสีติปญญาคิดไดดี 

ปฏิบัติไดถูก ผูน้ันก็มีหวังบรรลุถึงเปาหมาย มีความสําเร็จสงู ถาเปนตรงกันขามก็ยากที่จะประสบความสําเร็จ

สมหวังได” 



ผลงานดีเดน 

๑. ชื่อผลงาน  โครงการพัฒนาคุณภาพพริกปลอดภัยสูสากลอําเภอขามสะแกแสง 
 

 อําเภอขามสะแกแสง มีครัวเรือนประชากร  9,295 ครัวเรือน  ครัวเรือนเกษตรกร 6,024 ครัวเรือน 
พืชเศรษฐกิจทีส่ําคัญ  ไดแก ขาวนาป  มันสาํปะหลัง  ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว  และพริก โดยเฉพาะ
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ถือไดวาเปนแหลงปลูกพริกที่สําคัญของจังหวัด มีพ้ืนที่ปลูกพริก
ทั้งสิ้น 4,352 ไร เกษตรกร 1,325 ครัวเรือน พริกเปนพืชที่ทนแลงไดดี  เปนที่ตองการและมีตลาดรองรับ 
นอกจากน้ันยังกอใหเกิดรายไดจากการรับจางเก็บผลผลิต การคัดคุณภาพ สามารถแปรรูปผลิตภัณฑได
หลากหลายชนิด  ซึ่งเกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายผลผลิตจากพริกคดิเปนมูลคาไมนอยกวา 15 ลานบาท
ตอป  นอกจากจะทําใหชาวบานมีรายไดและมีงานทําแลว ยังเปนพืชที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานราก
สําคัญของอําเภออีกดวย อีกทั้งมีการจัดงานประเพณีวันพริกและของดีอําเภอขามสะแกแสงเปนประจําทุกป             
โดยจัดตอเน่ืองมาเปนเวลากวา 30 ปแลว   

ในปจจุบันการปลูกพริกโดยอาศัยนํ้าฝน  ไมสามารถควบคมุปริมาณการผลิตและคุณภาพของผลผลิต
ได เกิดการระบาดของศัตรู  ทําใหพ้ืนที่ปลกูลดลงทุกป และเมื่อผลผลิตพริกสดออกมากจึงเรงจําหนายพริกสด         
ทําใหราคาตกตํ่า เน่ืองจากไมมีสถานที่อบพริก จึงตากบนพ้ืน ทําใหพรกิแหงไมไดมาตรฐาน มีสิ่งเจอืปน          
ดานการแปรรูป อาคารแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร  มีสภาพทรุดโทรมไมสามารถดําเนินการตอไปได         
กลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกพรกิสงออกอําเภอขามสะแกแสง จึงเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพพริกปลอดภัยสู
สากลตําบลขามสะแกแสง งบประมาณโครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตรแกชุมชนเพ่ือบรรเทาปญหา
ภัยแลง ป 2557/58 จํานวน 1,000,000 บาท และงบประมาณโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร                               
ตามความตองการของชุมชน เพ่ือบรรเทาภัยแลง ป 2558/59  จํานวน 2,460,000 บาท เพ่ือใหเกษตรกร
มีทักษะและความสามารถในการผลิต  การแปรรูปพริกทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือสรางรายได  ให
เกษตรกรและชุมชนเกษตรในชวงฤดูแลง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรและเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ชุมชนเพ่ือชวยบรรเทาปญหาความเดือดรอนจากภัยแลงในระยะยาว   

 
 
 
 
 
 
 
 

การวางแผนและกําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานโดยระบบ MRCF เปนแกนหลักในการขบัเคลื่อนการทํางานน้ี ดังน้ี 
           (๑) Mapping  เตรียมขอมูลสงเสริมและแกปญหาใหสอดคลองกับพ้ืนที่  
            (๒) Remote Sensing ประสานงานเกษตรกรตนแบบปลูกพริกระบบนํ้าหยด ที่ประสบผลสําเร็จ               
ไดมาตรฐานสงออก สงเสริมการรวมกลุมจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
            (๓) Community Participation แตงต้ัง คกก.ศบกต.ชุดใหม  จัดเวที ช้ีแจงผูนําชุมชน สมาชิก 
อปท. และเกษตรกรทั่วไป ใหทราบวัตถุประสงค จุดมุงหมายที่ชัดเจน  
            (๔) Specific Field Service  ใหคําแนะนําสนับสนุนทุกขั้นตอน   



จากระบบ MRCF  มีเปาหมายเพ่ือใหเกิดการพัฒนําไปสู 5 Smart ดังน้ี 

 

 

 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 นํากระบวนการทํางานเปนทีม โดย คกก.ศบกต. และ กลุมองคกรเกษตรกร รวมเปนแกนหลักในการ
ขับเคลื่อนการทํางาน ดังน้ี  
 ๓.๑ วิเคราะหงาน  วิเคราะหขอมูล เลือกพ้ืนที่ดําเนินการ ความสําคัญของโครงการ 
 ๓.๒ กําหนดเปาหมายรวมกัน  ประชุมทีมงาน เพ่ือรวมวางแผนและรับฟงขอคิดเห็นทุกฝาย 
 ๓.๓ วางแผนการทํางาน  ประชุมทีมงาน เพ่ือรวมวางแผนและรับฟงขอคิดเห็นทุกฝาย 
 ๓.๔ กําหนดกิจกรรม  จัดลําดับการทํางาน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ดําเนินการกอสราง  
 ๓.๕ แบงงานใหสมาชิกของทีม  แบงทีมบริหารงานในแตละกิจกรรม โดยมีหัวหนาชุดทํางาน  
 ๓.๖ ปฏิบัติจริงตามแผน  การรับสมัครแรงงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ดําเนินการตามขั้นตอน 
 ๓.๗ ติดตามผล  สํารวจพ้ืนที่ปลูกพริก 30 ไร สถานที่กอสราง จับพิกัดทุกจุดดําเนินการ  
 ๓.๘ ประเมินผลสําเร็จของแตละกิจกรรม เพ่ือใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 

ผลสําเร็จของงาน  
 4.1. ผลผลิต  

 4.1.1 มีแปลงเรียนรูในการผลิตพริกปลอดภัยไดมาตรฐานไมนอยกวาจํานวน 40 ไร 

 4.1.๒ มีศูนยผลิตสารชีวภัณฑ  สามารถปองกันศัตรูพริกได  ทันตอการปองกันการระบาด 

 4.1.๓ มีโรงเรือนผลิตกลาพริก  ขนาด 8 x20 ม. จํานวน 1 โรง  และตนกลาพริกที่มีคุณภาพ  

Smart Office 
สนง. กษอ. ศบกต.

ท่ีพร้อมให้บริการแก่

เกษตรกร ด้านการ

ผลิตและตลาดพริก 

Smart Officer 
นวส.ท่ีมีความรู้ 

ทกัษะเพ่ิมมากขึน้  

ปรับวิธีในการ

ทํางานให้เหมาะสม 

Smart Farmer 
เกษตรกรสามารถ

พัฒนาการปลูก- ดูแล

พริกใหไดมาตรฐาน 

ตามระบบ GAP  

 

Smart Group 
เกิดการรวมกลุม

วิสาหกิจชุมชนผูปลูก

พริกสงออก มีตลาด

รองรับ และกําหนด

ราคาขายได 

Smart Product 
พริกสดที่ไดมาตรฐาน

สงออก พริกแหง

คุณภาพ และ

ผลิตภัณฑพริกแปรรูป 

เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา 

พ้ืนท่ีปลูกพริกน้ําหยด 12 ไร  

ผลผลิต ไรละ 3 ตัน  

ราคาจําหนายพริกสด  

- พริกจินดา กก.ละ 20-30 บ. 

- พริกลูกผสม กก.ละ 40-50 บ. 

การแปรสภาพและแปรรูปพริก 

พริกสด 4 กก.ได พริกแหง 1 กก. 

ราคาพริกแหง 100-120 บาท 

พริกปน น้ําพริก เพ่ิมมูลคาไดมาก 
 

 

เกษตรกรตนแบบปลูกพริกสงออก  

กลุมเกษตรกรท่ีปลูกพริก 

แรงงานในพ้ืนท่ีมีความชํานาญใน

การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ผูนําชุมชนมีความมุงม่ันท่ีจะสงเสริม

และอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 

ประชาชนท่ัวไปเห็นความสําคัญใน

ประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

สินคา 

พื้นที ่

คน 

การเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการท่ีมีแหลงน้ําเพียงพอตอรอบการผลิต ทําแปลงเรียนรูการปลูกพริกน้ําหยด ลดพ้ืนท่ีนาไม

เหมาะสม ปลูกพืชท่ีใหผลตอบแทนคุมคา ลดการปลูกพืชท่ีใชน้ํามาก เนนการจัดสรรพ้ืนท่ีใหมีแหลงน้ําทําการเกษตร 



 4.1.๔ มีโรงอบพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 2 โรง พริกสดที่ราคาลง นํามาอบแหงโดยใชโรงอบ

พลังงานแสงอาทิตย ชะลอการจําหนายผลผลิตและแปรสภาพเปนพริกแหง ราคากิโลกรัมละ 100-200 บาท 

 4.1.๕ ผลิตภัณฑพริกแปรรูป จําหนายสรางรายไดเกษตรกรมากกวา 300,000 บาทตอป 

 4.2. ผลลัพธ 

 4.2.1 เกษตรกรมีรายไดในชวงฤดูแลงเกิดการจางงานในชุมชนอยางตอเน่ือง   

 4.2.2 เปนแหลงเรียนรูการปลูกพริกระบบนํ้าหยด เกษตรกรไดศึกษา เรียนรู เกิดทักษะและ

ความสามารถในการปลูก-ดูแลพริกใหไดมาตรฐานสงออก การบริหารจัดการดานการตลาดเพ่ิมมากขึ้น 

 4.2.3 กลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกพริกสงออกขามสะแกแสง มีสมาชิกเพ่ิมข้ึนจากเดิม 20 ราย             

เปน 50 ราย  มีกองทุนหมุนเวียน สามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ืองเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกพริกมากขึ้น  

 4.2.4 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลขามสะแกแสงมีกองทุน

สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเกษตรในตําบล 

 

 

 

 

 

 

 

การนําไปใชประโยชน 

 ๕.๑ เกษตรกรมีทักษะและความสามารถในการผลิต การแปรรูปพริกทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
สามารถพัฒนาจากอาชีพเกษตรกรรมเพ่ือตนเองไปสูการประกอบอาชีพ เพ่ือสังคมอยางย่ังยืน 

๕.๒ เกิดการอนุรักษพันธุพริกพ้ืนเมือง เกษตรกรมีเมล็ดพริกพันธุดี ขยายพ้ืนที่ปลูกพริกมากขึ้น 
 ๕.๓ สรางโอกาสใหกับประชาชนในการปรับเปลี่ยนอาชีพหรือปรับโครงสรางการผลิต โดยคํานึงถึงแผนการ
บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) ที่สอดคลองกับความตองการของตลาด 

๕.๔ ชุมชนมีรายไดจากจําหนายผลผลิตพริกจากแปลงเรียนรู เกษตรกรในชุมชนมีรายไดจากการจาง
แรงงานเกิดกระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของชุมชน 
 ๕.๕ ชุมชนเกษตร มีบทบาทและมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรของชุมชน  
และมีการเตรียมรับสถานการณภัยแลงในระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

 



ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 6.1. ปญหาอุปสรรค 
 6.1.1. การเปดตลาดทางการคา ราคาไมแนนอน ไมสามารถควบคุมราคาและกลไกลตลาดได  
 6.1.๒ .เกิดภาวะความเสี่ยงตอการควบคุมการผลิต และเกิดภัยธรรมชาติ เกิดโรคระบาด 
 6.1.๓. การขาดความรับผิดชอบ ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสมาชิกภายในกลุมไมสามัคคี 
 6.2. ขอเสนอแนะ 
 6.1.1. รวมกลุมผลิตพริกปลอดภัยใหไดมาตรฐาน  
มีใบรับรองคุณภาพสินคา ทําสัญญาซื้อขาย ใชกลไกลดานการตลาด 
นําการผลิตสงเสริมทําการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ 
 6.1.๒. สรางกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกร 
ดานการวางแผนการผลิตตลอดหวงโซอุปทานและการบริหารความเสี่ยง 
 6.1.๓. สรางกระบวนแลกเปลี่ยนการเรียนรู แบบม ี
สวนรวม กระตุนใหเกิดจิตสํานึกที่ดีรวมกัน  
 

๒. ชื่อผลงาน  โครงการพัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลเมืองนาท ป 2558/59 
 

 ตามมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการชวยเหลือเกษตรกร     

ที่ไดรับผลกระทบภัยแลง และโครงการจัดทําแผนชุมชนเพ่ือแกไขวิกฤตภัยแลงป 2558/59 ใน 8 มาตรการ  

มีนโยบายขับเคลื่อนแผนงานชุมชนเพ่ือแกไขปญหาวิกฤตภัยแลง  เห็นชอบใหชุมชนเสนอโครงการเรงดวน

กิจกรรมปลูกพืชใชนํ้านอยและอาศัยความช้ืนของดิน ในป 2557-58  ศนูยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร ตําบลเมืองนาท ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลใหดําเนินงานโครงการพัฒนาศูนยจัดการดินปุย

ชุมชนตําบลเมืองนาท ภายใตโครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตรแกชุมชน เพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลง

(ตําบลละ 1 ลานบาท)  ดําเนินการกอสรางโรงผลิตปุยและผลิตปุยอินทรีย จํานวน 80 ตัน จําหนายใหสมาชิก

และเกษตรกรในชุมชน  แตประสบปญหาเกษตรกรสวนใหญตองการปุยอินทรียอัดเม็ด เน่ืองจากสะดวกในการ

นําใชงาน  แตกลุมยังขาดอุปกรณในการอัดเม็ด เครื่องจักรอุปกรณในการผลิตปุย และสถานที่ตากปุยที่ผลิต 

อาคารไมปลอดภัยตอทรัพยสิน และขาดเครื่องจักรอุปกรณ  ในการผลิตปุย และเปนแหลงเรียนรูดานการ

จัดการ ดินและการใชสรางโอกาสใหกับประชาชนในการปรับเปลี่ยนอาชีพหรือปรับโครงสรางการผลิต คํานึงถึง

แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning)  

 

 

 

 

 

 
 

 โครงการพัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลเมืองนาท ไดรับอนุมัติงบประมาณ                     

จํานวน 1,730,000 บาท เมื่อวันที่  12 เมษายน 2559 การดําเนินงานเนนกิจกรรมพัฒนาโรงเรือนผลิต           

ปุยอินทรียชุมชน  การผลิตปุยอินทรีย และการจัดทําแปลงเรียนรูการผลติเมล็ดพันธุปุยพืชสด  แปลงเรียนรู



การผลิตพืชผักชุมชน ทั้งน้ีผลที่คาดวาจะไดรับ คือเกษตรกรในชุมชนมีรายไดจากการจางแรงงาน เกิดกระแส

เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของชุมชน ถือไดวาเปนโครงการการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ

ตองการของชุมชน เพ่ือบรรเทาภัยแลง รวมทั้งยังสงผลใหเกิดการขยายฐานและการรวมกลุมการผลิตปุยใน

ชุมชนมากขึ้น  โดยดําเนินงาน 5 กิจกรรม ดังน้ี 

  1)  การพัฒนาโรงเรือนผลิตปุยอินทรียชุมชน โดยดําเนินการตอเติมโรงผลิตปุยเดิม  

จัดหาอุปกรณผลิตปุย อัดเมด็ สรางลานตากปุย ขนาด 500 ตารางเมตร งบประมาณ  388,450  บาท 

  2)  การผลิตปุยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ โดยการทําปุยหมักจากเศษวัชพืชไว       

ใช ในชุมชน เพ่ือนําผลิตปุยหมักสูตรพระราชทาน ไมนอยกวา 10 ตัน งบประมาณ 100,000  บาท 

  3)  การผลิตปุยอินทรียอัดเม็ดสูตรสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ (วว.) โดยจัดซื้อวัตถุเพ่ือ

ใชในการผลิตในชุมชนจํานวน 80 ตัน งบประมาณ 394,000 บาท 

  4)  การจัดทําแปลงเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุปุยพืชสด โดยจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุปุยพืชสด 

ปลูกปอเทือง  100 ไร และถั่วลิสง  20 ไร งบประมาณ  284,500   บาท 

  5)  การจัดทําแปลงเรียนรูการผลิตพืชผักชุมชน โดยดําเนินการจัดทําแปลงเรียนรูการผลิตพืชผัก

ชุมชน โดยปลูกสลิด(ขจร) จํานวน 3 ไร  ตะไคร จํานวน 10 ไร งบประมาณ  563,050   บาท  

 

 

 

 

 
 

ขั้นตอนดําเนินงาน   

  โครงการมีกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม งบประมาณ 1,730,000 บาท  ระยะเวลาดําเนินงาน 

เดือนเมษายน - พฤษภาคม  2559  นํากระบวนการทํางานเปนทีม ขับเคลื่อนการทํางาน ดังน้ี  

1) วิเคราะหงาน  วิเคราะหขอมูล เลือกพ้ืนที่ดําเนินการ ความสําคัญของโครงการ 

2) กําหนดเปาหมายรวมกัน  ประชุมทีมงานกําหนดเปาหมาย พ้ืนที่ ประชาสัมพันธ 

3) วางแผนการทํางาน  ประชุมทีมงาน รวมวางแผนและรับฟงขอคิดเห็นทุกฝาย 

4) กําหนดกิจกรรม ลําดับการทํางาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ดําเนินการกอสรางและผลิตปุย 

5) แบงงานใหสมาชิกของทีม  โดยมีหัวหนาชุดทํางาน แบงทีมบริหารงานในแตละกิจกรรม  

6) ปฏิบัติจริงตามแผน รับสมัครแรงงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ปรับพ้ืนที่เพ่ือทําแปลงเรียนรู 

7) ติดตามผลการกอสราง ตอเติมโรงปุย ตรวจพ้ืนที่ จับพิกัดแปลงปลูกปอเทือง-ถั่วลิสง  

8) ประเมินผลสําเร็จของแตละกิจกรรม เพ่ือใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 

 

 

 

 
 



ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

                 เดือนพฤศจิกายน  2558 – พฤษภาคม 2559 
 

ผลสัมฤทธิ ์ 

 1)  ผลผลิต    

    (1) โรงปุยมีอุปกรณผลิตปุย อัดเม็ด กําลังการผลิต 3 ตัน/วัน และมีลานตากปุย พ้ืนที่ 500 

ตารางเมตร เกิดการจางแรงงาน  166 แรง เงินหมุนเวียนในชุมชนประมาณ  159,900  บาท 

    (2) ไดปุยหมักสูตรพระราชทาน จํานวน 10 ตัน  เกิดการจางแรงงาน 225 แรง เงิน

หมุนเวียนในชุมชน  67,500 บาท 

    (3) ไดปุยอินทรียอัดเม็ดตนทุนตํ่าจํานวน 80 ตัน มีการจัดซื้อวัตถุดิบในชุมชน เกิดการจาง

แรงงาน 420 แรง เงินหมุนเวียนในชุมชน 126,000 บาท 

    (4) ผลิตเมล็ดพันธุปอเทือง ไดจํานวน 5 ตัน และถั่วลิสง จํานวน 90 ตัน เกิดการจาง

แรงงาน 420 แรง เงินหมุนเวียนในชุมชน 294,000 บาท 

    (5) การจัดทําแปลงเรียนรูการผลิตพืชผักชุมชน เกิดการจางแรงงาน 860 แรง เงิน

หมุนเวียนในชุมชน 258,000 บาท 

 2)  ผลลัพท   

   (1) โรงปุยมีความพรอมในการผลิตและปลอดภัยตอวัสดุอุปกรณ ทรัพยสิน มีลานตากปุย

และตากผลผลิตทางการเกษตร 

    (2) สงเสริมการทําปุยหมักจากเศษวัชพืช คลองนํ้าสะอาด และเกษตรกรมีความรู 

ในการทําปุยหมักสูตรพระราชทาน  

    (3) สงเสริมการผลิตปุยอินทรียอัดเม็ดตนทุนตํ่าและไดมาตรฐาน จําหนายสรางรายได            

ใหชุมชนและมีการจัดซื้อวัตถุดิบในชุมชน  

    (4) ผลผลิตเมล็ดพันธุปอเทือง และถั่วลิสง และชวยในการปรับปรุงโครงสรางของดิน  

    (5) การจัดทําแปลงเรียนรูการผลิตพืชผักชุมชน บริหารจดัการเพ่ือใหได งบกองทุน ในการ
บริหารจัดการในชวงเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณการผลผลติและวางแผนการตลาด 
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