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ผลงานเกษตรอําเภอดีเดน ประจําป 2561 
 

  1) ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)  นายวีระ  สมัตถะ 

  2) เกิดวันท่ี     15      เดือน      ธันวาคม      พ.ศ.    2502     อายุ   59   ป 

  3) สถานภาพทางครอบครัว           โสด          สมรส          หมาย 

  4) คูสมรสชื่อ นางไพวรรณ  สมัตถะ  มีบุตร     2     คน ชาย     1     คน หญิง     1     คน 

  5) วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี (สงเสริมการเกษตรและสหกรณบัณฑิต 

    จากสถาบัน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  6) โทรศัพทท่ีทํางาน  0 4327 2612      โทรศัพทมือถือ  09 8261 6532 

  7) ท่ีอยูติดตอสะดวกท่ีสุด  เลขท่ี  232/127    หมูท่ี 6  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

 8) เริ่มรับราชการ เม่ือวันท่ี     1     เดือน   กุมภาพันธ   พ.ศ.2528    

   ตําแหนง    เจาพนักงานการเกษตร ระดับ 2    สังกัด  สํานักงานเกษตรอําเภอศรีบุญเรือง   

    จังหวัดหนองบัวลําภู  ระยะเวลาปฏิบัติราชการนับถึงปจจุบัน    33    ป    1   เดือน 

 9) ปจจุบันดํารงตําแหนง   นักวิชาการสงเสริมการเกษตร อําเภอบานไผ  ระดับ ชํานาญการพิเศษ     

  อัตราเงินเดือน  53,610  บาท กลุม/ฝาย/ศูนย/อําเภอ   สํานักงานเกษตรอําเภอบานไผ  

  สํานัก/กอง/สํานักงานเกษตรจังหวัดสํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน 

การประพฤติปฏิบัติตน 
  1. การครองตน 

  ยึดหลักธรรมการครองชีวิตของคฤหัสถ ฆราวาสธรรม 4  โดยยึดความซ่ือสัตยเปนท่ีตั้ง แกไขความ

บกพรองของตนเองดวยสติปญญา ตั้งใจ มีความอดทน มุงม่ันเพ่ือความสําเร็จของงาน และเอ้ือเฟอชวยเหลือ

ผูอ่ืนดวยความเต็มใจเสมือนหนึ่งเปนงานของตนเอง เชื่อม่ันในพุทธศาสนา ผลแหงกรรม ทําดียอมไดดี และมี

ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติและพระมหากษัตริย มีความสุขกับการดําเนินชีวิต พอใจและพอเพียงในสิ่งท่ี

ตนเองมีอยู  
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  2. การครองคน 

  ใชหลักการวางตนใหเหมาะสมแกฐานะ เหตุการณและสิ่งแวดลอม มีความยืดหยุนและความเสมอภาค

เทาเทียมกัน บุคลิกเขากับคนไดงาย ถอมตน ไมเอาเปรียบ อธิบายความไดชัดเจน ยึดถือในกฎระเบียบวิธีปฏิบัติ 

และชอบใฝศึกษาหาความรูดานตางๆอยูเสมอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. การครองงาน 

  ใชหลักปฏิบัติงานอยางมีความสุข ดวยความพึงพอใจ ขยันทุมเท ไตรตรอง วางแผนการทํางาน อยาง

เปนระบบและรอบคอบ แกไขปรับปรุงงานท่ีไดรับมอบหมายจนกวางานนั้นจะบรรลุผลสําเร็จและดีท่ีสุด จน

ไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ

(เกษตรอําเภอบานไผ) และการประสานความเขาใจวิธีปฏิบัติงานระหวางหนวยงานไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 แนวคิดในการทํางาน นอมนํากระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9   

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ปรับใชเปนกลยุทธในการปฏิบัติงาน 

  การเขาใจ  คือ  ความเขาใจในขอมูล พ้ืนฐาน  ด วยการศึกษาขอมูลทุกมิติของชุมชน วิ ถีชีวิต  

ขนบธรรมเนียม ตนเหตุของปญหาปญหา 
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การเขาถึง  เปนการสรางการมีสวนรวม โดยมุงสราง

ความเขาใจและความม่ันใจกับชุมชน รวมกัน วิเคราะห 

ปญหาและความตองการของชุมชน และใหชุมชนมีสวน

รวมในกระบวน การพัฒนามากท่ีสุด 

  การพัฒนา  หมายถึง พัฒ นาศักยภาพชุมชน 

การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู และฝกปฏิบัติของ

ชุมชน รวมท้ังการใหคําแนะนําแกในชุมชน และติดตาม

สนับสนุนประเมินผล 

 

ผลปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี 

2.1 การบริหารจัดการบุคลากร  ถือวาเปนหัวใจหลักในการขับเคลื่อนสูเปาหมาย หรือประสบผลสําเร็จได

อยางมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

 1) สั่งการใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรเขารวมงานพิธีสําคัญ อาทิ งานพิธี สําคัญตามนโยบาย  ประดับ

ธงตราสัญลักษณและประดับไฟตราสัญลักษณท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 2) สั่งการใหมีการแตงกายใหเปนไปตามนโยบาย เชน วันจันทรแตงกายชุดเครื่องแบบขาราชการสีกากี  

จัดใหมีปายคลองคอ มีภาพถาย ระบุชื่อ - สกุล ตําแหนง เพ่ือแยกแยะระหวางนักวิชาการสงเสริมการเกษตร

และผูมาติดตอราชการ  นายําเกรงสมศักดิ์ศรีการเปนขาราชการ และใหบริการอยางยิ้มแยมแจมใสเปนกันเอง 

 3) จัดทําคําสั่งสํานักงานเกษตรอําเภอ  มอบหมายอํานาจหนาท่ีสั่งการนอกเหนือจากงานนโยบายและ

การเงินพัสดุใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติราชการแทนในกรณีท่ีเกษตรอําเภอไปราชการ  รวมท้ัง

มอบหมายความรับผิดชอบงานของนักวิชาการสงเสริมการเกษตรตามความถนัดของแตละคนในแตละดานอยาง

ยุติธรรมไมมากหรือนอยเกินไปจนเกิดภาระและสงผลตอการปฏิบัติงานไมทันตอเวลาพรอมท้ังใหมีหนาท่ี

รับผิดชอบการวางแผนการดําเนินงานท่ีรับผิดชอบ  ใหเปนไปตามวัตถุประสงค และรายงานผลตามระบบ

รายงานท่ีกําหนดไวใหทันตอเวลาและมีคุณภาพ 

 4) สั่งการใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรลงลายมือชื่อท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ ทุกเชาในวันราชการกอน

การออกปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี เนื่องจากหากมีงานเรงดวนจะไดทราบและปฏิบัติไดทันตอเวลา 

 5) มอบหมายใหเจาหนาท่ีธุรการรับผิดชอบการแจงงานเรงดวนแกนักวิชาการสงเสริมการเกษตรท่ีมีสวน

เก่ียวของโดยใชทุกชองทาง  อาทิ  โทรศัพท  โซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network) แอพพลิเคชั่นโทรศัพทแบบ

สมารทโฟน (LINE)  รวมท้ังจัดบอรดแจงกําหนดงานและผูเก่ียวของ 
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 6) พัฒนาทักษะนักวิชาการสงเสริมการเกษตรดานเทคนิคการเขียนแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการรับรูขอมูล

ขาวสารไดรวดเร็วข้ึน เพ่ือนําไปวางแผนไปสูการปฏิบัติงานไดตรงเปาหมาย  ถูกตอง รวดเร็วประหยัดเวลา 

 ดานระบบภู มิศาสตรสารสนเทศ  หรือ  Geographic Information System (GIS)  พัฒ นาทักษะ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สราง mapping  ตางๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร 

 รวมท้ังพัฒนาทักษะการใชโปรแกรมการสรางเครื่องมือสื่อสารประเภทตาง เชน โปรแกรมสรางสื่อ

ประชาสัมพันธ (Adobe Photoshop)  โปรแกรมสรางวิดิทัศนและสปอรตโฆษณา(Adobe Premiere) อีกท้ัง

ศึกษาเทคโนโลยีดานตางๆ  เพ่ือใหเกิดทักษะ  ความชํานาญ  รับรูปญหาและแกไขปญหาไดถูกตอง  กอน

ถายทอดสูเกษตรกร   โดยเลือกประเด็นถายทอด ท่ีสรางความสนใจแกเกษตรกร ซ่ึงเปนการพัฒนานักวิชาการ

สงเสริมการเกษตร  ไปสูการเปน Smart Officer  รวมท้ังการพัฒนานักวิชาการสงเสริมการเกษตรใหเปน

บุคลากรตัวแทนเพ่ือทําหนาท่ีแทนกันได ในการใหบริการขอมูลขาวสาร หรือถายทอดเทคโนโลยแีกผูรับบริการ 

 7) ขอบคุณและชื่นชมยกยองผูใตบังคับบัญชา หลังจากท่ีปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จหรือเสร็จสิ้น  แตก็ไม

มากจนเกินไปจนเกิดความอิจฉา  

 8) สรางความคุนเคยและบรรยากาศท่ีดี  โดยนักวิชาการสงเสริมการเกษตรแตละคนจัดเตรียมอาหาร    

เพ่ือนํามารับประทานรวมกันอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง โดยไมใหมีผลกระทบตอเวลาปฏิบัติราชการปกติ  

รวมท้ังสอบถามความเปนอยูของครอบครัวผูใตบังคับบัญชาโดยมิใหลุกล้ําความเปนสวนตัวอยูเปนประจํา 

 9) การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใชหลักการระบบคุณธรรม เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ        

และแรงจูงใจในการพัฒนาผลงานของนักวิชาการสงเสริมการเกษตร  โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา

ผลการปฏิบัติราชการ  มีเกษตรอําเภอเปนประธานและนักวิชาการสงเสริมการเกษตร  3  คนเปนกรรมการ  

เปนไปตามแนวทางตามหนังสือเวียน สํานักงาน ก.พ.ท่ี นร. 1012/ว 20  ลว. 3 กันยายน 2552 เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน ท้ังดานผลสัมฤทธิ์ของงานและ

สมรรถนะ โดยเรียงลําดับความสําคัญของงาน  ความยากงาย ผลสําเร็จ ทันตอระยะเวลา รวมท้ังปริมาณและ

คุณภาพ พรอมท้ังแจงผลการพิจารณาและทําความเขาใจเหตุผลของการพิจารณาใหนักวิชาการสงเสริม

การเกษตรทราบ 
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2.2 การบริหารจัดการปฏิบัติงาน  เปนวิธีการขับเคลื่อนสูเปาหมายเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค โดยนักวิชาการ

สงเสริมการเกษตร  ศบกต.และ อกม. เปนกลไกในการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนท่ี  ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ โดยนําระบบฝกอบรมและเยี่ยมเยียน (Training and Visit System : T & V 

System) อาทิ การถายทอดความรู (Training)  การเยี่ยมเยียน (Visiting)  การสนับสนุน (Supporting)   การ

นิเทศงาน (Supervision)   และการจัดการขอมูล (Data management)  ซ่ึงมีเปาหมายการดําเนินการใน 2 

ประเด็น คือ  งานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และงานตามภารกิจของกรมสงเสริม

การเกษตร 

1) จัดการประชุมทุกวันจันทร (DM หรือ WM) และ

จัดการประชุมตามความเรงดวนของงานนโยบาย  เพ่ือ

จัดการวางแผนใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

พรอมท้ังแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ ชวยกันแกไข

ประเด็นปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในพ้ืนท่ี  รวมท้ัง

ใชเปนเวทีในการติดตาม  กํากับ ดูแล  ความกาวหนาของ

การดําเนินงาน 

 

2) สั่งการและมอบหมายใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรผลัดเปลี่ยนกันอยูประจําสํานักงานเกษตรอําเภอ  

เพ่ือใหบริการเกษตรกรและหนวยงาน 

3) กําหนดเปาหมาย  ชวงเวลาและหวงเวลาการติดตามนิเทศงาน ในการปฏิบัติงานของนักวิชาการ

สงเสริมการเกษตร  เพ่ือกํากับดูแล ใหการดําเนินงานเสร็จสิ้น ทันระยะเวลาท่ีกําหนด เชน การรับข้ึนทะเบียน

และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  การรับข้ึนทะเบียนพืชเศรษฐกิจ  หากมีปญหาอุปสรรคเกิดความลาชา  สั่งการ

และขอความรวมมือนักวิชาการสงเสริมการเกษตร เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล และเจาหนาท่ีธุรการ  ปฏิบัติงานหลัง

เวลาราชการหรือวันหยุด  หรือนําไปปฏิบัติงานท่ีบานพัก  พรอมจัดสรรเงินกองกลางในสวนสํานักงานเกษตร

อําเภอ เปนคาใชจายเล็กๆนอยๆ ตามสัดสวนของงาน เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ  

4) ดานการถายทอดเทคโนโลยี  จัดทีมนักวิชาการสงเสริม

การเกษตรท่ีมีความรูและทักษะในแตละรายละเอียดของงานท่ี

เชื่อมโยงถึงกันได  ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือชวยกัน

แกปญหา  ตอบคําถามของเกษตรกรท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 

อาทิ  การถายทอดเทคโนโลยีการตรวจหาคาวิเคราะหดิน ซ่ึงมี

รายละเอียด เรื่อง  การปรับปรุงบํารุงดิน  การใชปุยเคมี  การ

เก็บตัวอยางดิน การใชชุดตรวจหาคาวิเคราะหดิน การจัดหาหัว

แมปุยเพ่ือผสมใชเอง 
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5) ปรับปรุงเทคนิคการถายทอดเทคโนโลยี  โดย

จัดต้ังศูนยฝกทักษะและเรียนรูดานการเกษตรขนาดเล็ก

ในบริเวณสํานักงานเกษตรอําเภอ  พ้ืนท่ีประมาณ 2 งาน  

มอบหมายนักวิชาการสงเสริมการเกษตร  ดําเนินการ

จัดทํากิจกรรมสาธิตขนาดเล็กๆโดยเลือกกิจกรรมท่ีมี

เทคนิคนาสนใจ ไมยุงยากในการปฏิบัติ  ใชวัสดุท่ีหาได

งายและราคาถูก  เชน  การเพาะเห็ดฟางในตะกรา  การ

ตอนก่ิงมะนาวดวยกะป และถายทอดใหกับเกษตรกรท่ีมี

ความสนใจจริงๆ  โดยรวมกลุมขอรับการถายทอดความรูไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ เปนกลุมเล็กๆ 5-10 คน 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  พรอมท้ังปรับปรุงวิธีการถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือสรางความนาสนใจ นาติดตาม  

เขาใจงาย แกเกษตรกร  ปรับเปลี่ยนจากการบรรยายหรือบรรยายโดยใชภาพนิ่งเปนองคประกอบ ( 

PowerPoint )  เปนการถายทอดเทคโนโลยี ดวย วิดิทัศน วิดิโอ 

6) ดานการบูรณาการดําเนินโครงการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  อาทิ  ท่ี

ทําการปกครองอําเภอ  ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานพัฒนาชุมชน  ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  หรือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ในสวนรองขอ เชน  การเขียน

โครงการ  การเปนวิทยากร  โดยมอบหมายนักวิชาการ

สงเสริมการเกษตรท่ี มีความรูและทักษะ  ในสวน ท่ี

เก่ียวของดําเนินการในสวนท่ีหนวยงานเก่ียวของรองขอ 

7) ใชระบบโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network)และแอพพลิเคชั่นโทรศัพทแบบสมารทโฟน(LINE)  ในการ

ขอรับคําแนะนําและแนะนําวิธีการแกไขปญหาดานการเกษตรของเกษตรกร  ศบก.ต. และ อกม.ในเบื้องตน  

พรอมแตงตั้งชุดปฏิบัติการหนวยเคลื่อนท่ีเร็วเพ่ือลงพ้ืนท่ีชวยแกไขปญหาเปนการเรงดวน  โดยนักวิชาการ

สงเสริมการเกษตรท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนหัวหนาชุดและนักวิชาการสงเสริมการเกษตรอีก 1-

2 คนเปนชุดปฏิบัติการ ลงพ้ืนท่ีกอนหนวยงานอ่ืน ขณะเดียวกันตองรายงานใหเกษตรอําเภอทราบ ทาง

โทรศัพทหรือโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network) หรือแอพพลิเคชั่นโทรศัพทแบบสมารทโฟน(LINE) โดยเร็ว 

หากเปนปญหาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอไมสามารถแกไขได  รีบรายงานสํานักงานเกษตรจังหวัดเพ่ือดําเนินการ

แกไขตอไป  พรอมท้ังรายงานนายอําเภอเพ่ือทราบเปนเบื้องตน  
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8) พัฒนาศักยภาพสรางความเข็มแข็งให  ศบก.ต.  

อกม. วิสาหกิจชุมชนและเครือขาย  เพ่ือเปนตนแบบของ

การเรียนรูด านการเกษตร  นํ าไปสู การเปน  Smart 

Farmer  โดยจั ด เว ที แลก เปลี่ ยน เรียน รู  แ ละสร า ง

ความคุนเคย เปนประจํา 

 

9) การดําเนินโครงการปกติ  มอบหมายใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรท่ีรับผิดชอบงานนั้นๆ  ศึกษาและ

จัดเตรียมรายละเอียดโครงการ นําเขาท่ีประชุม DM หรือ WM  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนท่ี

ดําเนินการรวมกัน  โดยจัดเตรียมขอมูลประกอบการพิจารณาดานตางๆ เชน  ขอมูลแผนท่ีชุดดิน  ขอมูลแหลง

น้ํา  ขอมูลแผนท่ีน้ําบาดาล  ขอมูลพ้ืนฐานดานการเกษตร  

แผนพัฒนาการเกษตร  เปนตน  โดยพิจารณาความเหมาะสม

ดานศักยภาพพ้ืนท่ี  ศักยภาพเกษตรกร  ความคุมคา รวมท้ัง

วิถีชีวิตของเกษตรกร  ใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี  เม่ือไดขอสรุปพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลว  มอบหมายใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรท่ีรับผิดชอบ

พ้ืนท่ีนั้นๆ นําเขาสูท่ีประชุม ศบก.ต.  เพ่ือพิจารณา พ้ืนท่ีหรือ

กลุม/องคกรเกษตรกร  ท่ีจะดําเนินการตอไป 

10) การดําเนินโครงการตามนโยบาย  โดยจัดประชุมชี้แจงบุคคลและหนวยงาน ท่ีมีสวนเก่ียวของ เชน  

ศบก.ต.  อกม. ธกส. เพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ  เง่ือนไข  หวงเวลาดําเนินการ วิธีดําเนินการ  และรวมกันกําหนด

แผนปฏิบัติงาน  เพ่ือสรางความเขาใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แลวดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานโครงการในสวน

ของสํานักงานเกษตรอําเภอ  โดยมีนักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ท่ีมีอาวุโสเปนประธาน  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรท่ีมีสวน

เก่ียวของเปนคณะทํางาน  และนักวิชาการสงเสริมการเกษตรท่ีมี

ความรูและทักษะในการจัดทําวาระการประชุมและสรุปรายงาน

การประชมุเปนเลขานุการ  เจาหนาท่ีธุรการเปนผูชวยเลขานุการ  

ทําหนาท่ีรวบรวมเรื่อง  จัดทําวาระการประชุมพรอมเอกสาร

ประกอบ  กําหนด วันเวลา สถานท่ีประชุมของคณะกรรมการ 

นัดหมายคณะกรรมการจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  และสรุปรายงานการประชุม โดยใหศึกษาข้ันตอนการปฏิบัติ

จากคูมือโครงการ  ใหเขาใจอยางละเอียดและปฏิบัติตามคูมืออยางเครงครัด 
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11) การดําเนินงานบูรณาแผนพัฒนาการเกษตรกับแผนพัฒนาตําบล 4 ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

มอบหมายใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตร  จัด ประชุม ศบก.ต.  อกม. เพ่ือพิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการ 

ดานการเกษตร  ในชวงเดือน  ต.ค. ของทุกป  โดยนําเอาขอมูลดานตางๆประกอบการพิจารณา เชน ขอมูลแผน

ท่ีชุดดิน  ขอมูลแผนท่ีแหลงน้ํา  เปนตน โดยคํานึงถึงศักยภาพพ้ืนท่ี  ศักยภาพเกษตรกร ความคุมคา           

แลวมอบหมายให คณะกรรมการ ศบก.ต. และ อกม. ในพ้ืนท่ีหมูบานนั้นๆ  เขารวมเวทีประชาคมตาม

กําหนดการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด  พรอม

เสนอแผนงาน/โครงการดานการเกษตร  เพ่ือขอรับการ

พิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาตําบลขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ( ระหวาง ม.ค.-ก.พ. ของทุกป )  และในสวนของ

สํานักงานเกษตรอําเภอ ไดจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรใน

สวนของสํานักงาน  จัดสงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอีก

ทางหนึ่ ง  เพ่ือพิจารณาแผนงาน/โครงการบรรจุ เขาใน

แผนพัฒนาตําบล 4 ป  ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ.2561  

สํานักงานเกษตรอําเภอบานไผ  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 500,000 บาท  สําหรับแผนพัฒนา

การเกษตรของอําเภอ    ใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด กลุมจังหวัด ยุทธศาสตร 20 ป 

กรมสงเสริมการเกษตร ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ และยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

12) การดําเนินงานเฉพาะกิจซ่ึงนําความสําเร็จมาสูสวนรวม  อาทิ การจัดงานวันสาธิต  ใชระบบการ

ทํางานแบบทีมเวิรค ( Teamwork ) โดยจัดใหมีการแประชุมชี้แจงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรกอน

ดําเนินการทุกครั้ง  เพ่ือกําหนดสถานท่ี  กิจกรรม  เปาหมาย  และงบประมาณ  โดยแบงหนาท่ีรับผิดชอบตาม

ความถนัดและความชํานาญ  เชน  เจาหนาท่ีธุรการจัดทําเรื่องเอกสาร  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรสวนหนึ่ง

รับผิดชอบการประสานงานสถานท่ี  วัสดุอุปกรณและแรงงาน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรอีกสวนหนึ่ง

รับผิดชอบการประสานงานการนํากิจกรรมเขามารวมในงาน   โดยมี  ศบก.ต.และ อกม. มีสวนรวมในการ

ปฏิบัติงาน  เพ่ือนําไปสูความสําเร็จ 

13) สรุปผลการดําเนินงานหลังจากเสร็จสิ้นโครงการทุกโครงการ 

14) ประชาสัมพันธการปฏิบัติงานในทุกชองทาง  เชน  บอรดประชาสัมพันธ                

หอกระจายขาว   ท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการ  ท่ีประชุมกํานันผูใหญบาน  ระบบโซเชียลเน็ตเวิรค (Social 

Network) ระบบโซเชียลมีเดีย ( Social Media ) และแอพพลิเคชั่นโทรศัพทแบบสมารทโฟน (LINE) 

15) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานท่ีเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือกําหนดวิธีการปฏิบัติใหสอดคลอง 

รวมถึงประสานขอมูลขาวสาร เพ่ือการบริการเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร  ประมงอําเภอ  สํานักงานพัฒนาชุมชน  เปนตน 
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2.3  การบริหารจัดการงบประมาณ  เปนวิธีบริหารจัดการเพ่ือสรางขวัญกําลังใจและลดภาระคาใชจายของ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรและเจาหนาท่ี เปนผลใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จไดตามเปาหมายภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

1) กํากับดูแลการใชเงินงบประมาณดําเนินโครงการ ของนักวิชาการสงเสริมการเกษตร  ใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของโครงการและปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอยางเครงครัด  โดย

เปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว  และมอบหมายเจาหนาท่ีธุรการจัดทําสมุดควบคุมการเบิกจาย

งบประมาณในแตละงาน/โครงการ  เพ่ือจะไดทราบความเคลื่อนไหว  และวางแผนกํากับดูแลการเบิกจายเงิน

งบประมาณใหเปนไปตามกําหนดระยะเวลา 

2) การใชจายเงินงบประมาณ  ท่ีเปนโครงการท่ีมีการดําเนินการในหลายตําบลโดยมอบหมายให

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรท่ีรับผิดชอบงานนั้นๆ  ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับนักวิชาการสงเสริม

การเกษตรท่ีดําเนินโครงการ  เพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกัน โดยในแตละกิจกรรมใหอยูในหวง

เวลาเดียวกัน  เพ่ือสะดวกตอวิธีการเบิกจายและควบคุมเงินงบประมาณ 

3) จัดสรรงบประมาณท่ีไดรับสนับสนุน เปนคาเดินทางปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี แกนักวิชาการสงเสริม

การเกษตรอยางเปนธรรม  มากนอยตามปริมาณของงานท่ีรับผิดชอบ  พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลและสรางความ

เขาใจ 

4) รับบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ จากเจาหนาท่ีและเกษตรกรท่ีสมัครใจ  เพ่ือเปนเงินกองกลางของ

สํานักงาน  เปนคาใชจายและชวยเหลือ งานวัฒนธรรมทางสังคม  ประเพณี  และงานเรงดวน  เพ่ือลดภาระ

คาใชจายของนักวิชาการสงเสริมการเกษตรและเจาหนาท่ี  เชน  งานเลี้ยงรับ-สง  งานศพ  เปนตน  โดย

มอบหมายใหเปดบัญชีธนาคาร ลงลายมือชื่อเปดบัญชีธนาคาร 3 คน มีเกษตรอําเภอ  นักวิชาการสงเสริม

การเกษตร 1 คน และเจาหนาท่ีธุรการ เบิกจายได 2 ใน 3 คน  และมอบหมายเจาหนาท่ีธุรการจัดทํา

รายละเอียดการใชจายเงินพรอมท้ังชี้แจงใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรทราบในวันประชุมทุกเดือน 

5) ขอความรวมมือนักวิชาการสงเสริมการเกษตรท่ีมีทักษะ  ในการซอมแซมวัสดุอุปกรณระบบ

สาธารณูปโภคของสํานักงานเกษตรอําเภอ  พรอมท้ังออกแบบและผลิตสื่อถายทอดเทคโนโลยี  เชน วีดีทัศน 

ปายไวนิล  เพ่ือประหยัดคาใชจาย   
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2.4  การบริหารวัสดุอุปกรณสํานักงาน   เปนวิธีบริหารจัดการสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักวิชาการสงเสริม

การเกษตรท่ีทําเกิดความคุมคา   ยนระยะเวลาปฏิบัตงิานและประหยัดงบประมาณ   ดังนี้ 

1) ดําเนินโครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานสํานักงานเกษตรอําเภอ Smart ใหบริการของสํานักงาน

เกษตรอําเภอในลักษณะของศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service)  โดยไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร โดยมีข้ันตอนการใหบริการดังนี้ 

1.1) เกษตรกรรับบัตรคิว 

1.2) เกษตรกรลงทะเบียนรับ  ( ไมเกิน 3 นาที ) 

1.3)  ใหบริการ (เจาหนาท่ี)  ( ไมเกิน  23  นาที ) 

1.4) ประเมินผลการใหบริการ ( ไมเกิน 2 นาที )   

2) จัดทําคําสั่งเวรยามประจําสํานักงานเกษตรอําเภอและผูตรวจเวร  เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัย

ทรัพยสินของสํานักงานเกษตรอําเภอ และรายงานเหตุการณระหวางอยูเวรยามเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาอยูเวรยาม 

3) ปรับปรุงสํานักงานเกษตรอําเภอใหมีความเหมาะสมในการใหบริการ เชน  มีแผนพับความรูดาน

เทคโนโลยีการเกษตรแจกฟรี  ติดตั้งกลองรับแสดงความคิดเห็นของผูใชบริการ  ติดบอรดแสดงข้ันตอนการ

ใหบริการ  ท้ังแผนงาน/โครงการประจําป  จัดหาโตะมานั่งสําหรับผูใชบริการ   บริการเครื่องดื่ม รวมท้ังติดปาย

ประชาสัมพันธงานบริเวณดานหนาสํานักงานเกษตรอําเภอ  ใหผูสัญจรผานไปมาสังเกตเห็นไดงาย  

4) จัดทํา mapping  ดานตางๆ  เชน  แผนท่ีชุดดิน  แผนท่ีน้ําบาดาล  แผนท่ีความเหมาะสมสําหรับ

ปลูกพืช  ขอมูลพ้ืนฐานการเกษตร เพ่ือสนับสนุนนักวิชาการสงเสริมการเกษตร ใชเปนเครื่องมือปฏิบัติงาน     

5) ปรับเปลี่ยนระบบอินเตอรเน็ตจากระบบ Hi-Speed เปนระบบโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง 

(Optical Fiber Cable) พรอมระบบ WIFI และระบบ local area network (LAN) ความเร็ว 20 Mbps 

ครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ  เพ่ือนักวิชาการสงเสริมการเกษตรสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร

ไดอยางรวดเร็วและใหบริการเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

6) จัดทําสื่อการถายทอดเทคโนโลยีและสื่อประชาสัมพันธสนับสนุนการ ใหมีความนาสนใจข้ึน  โดยใช

องคประกอบจากเกษตรกรและกิจกรรมในพ้ืนท่ีเพ่ือสรางความภาคภูมิใจ  เชน  วิดิทัศน  วิดิโอ 

7) จัดหาอุปกรณอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานตางๆ เชน  คอมพิวเตอร   ปริน

เตอร  เครื่องถายเอกสาร  อุปกรณฉายภาพ (Projector) ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานและอยูในสภาพการใช

งานไดตลอดเวลา 
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ผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรดีเดน 
 

1. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอบานไผ (ศพก.อําเภอบานไผ) 
 เกษตรกรตนแบบ นายสุริยันต พิเชฐพงษวิมุติ ประธาน ศพก.ระดบัจังหวัด รองประธาน ศพก.ระดับเขต 
 การขับเคลื่อน ศพก. อําเภอบานไผ พืชหลัก ขาว 
  1.1  การวิเคราะหพ้ืนท่ี 
 1) พ้ืนท่ีปลูกขาว 94,760 ไร 

 2) Zoning S1  

 3) พันธุขาว  มะลิ 105 กข 6 

 4) ตนทุน โดยเฉลี่ย 3,990 บาทตอไร ใชเมล็ดพันธุ 20-25 กิโลกรัมตอไร 

 5) ราคาผลผลิตมีความผันผวน 

 1.2  การวางกลยุทธ 
 1) เลือกเกษตรกรตนแบบ ดานขาว (พืชหลัก) 
 2) การลดตนทุนการผลิต 
  - เปลี่ยนจากนาหวานเปนการใชเทคนิค SRI  
  - ใชสารชีวภัณฑแทนสารเคมี 
  - ผลิตและเก็บเมล็ดพันธุใชเอง 
  - ไถกลบตอซัง/พืชสด/น้ําหมัก 
  - ใชเครื่องจักรกล 
  3) เพ่ิมคุณภาพ/เพ่ิมผลผลิต  
  - การผลิตขาว GAP  
  - ปลูกในพ้ืนท่ีเหมาะสม (S1) 
  - ใชปุยสั่งตัด  
 1.3  การขับเคล่ือนสํานักงานเกษตรอําเภอรวมกับหนวยงานภาค ี

 1) อบรมถายทอดความรู ดังนี้ 

  - การทํานาแบบ SRI  

  - การใชปุยสั่งตัด, ปุยพืชสด 

  - การใชไตรโคเดอรมาเพ่ือลดการใชสารเคมี 

 2) การอบรมการผลิตขาว GAP  

 3) สนับสนุนปจจัยการผลิต (งบฯจังหวัด) 

  - เมล็ดพันธุขาว จํานวน 10 ตัน 

  - เมล็ดพันธุปอเทือง จํานวน 5 ตัน (ใหยืม)  

  - สนับสนุนพันธุปลา  
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 4) ไดรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ไดแก รถเก่ียวขาว จํานวน 2 คัน รถไถ 1 คัน 

เครื่องหยอดขาว 8 แถว จํานวน 2 ตัว เครื่องหยอดเดินตาม 4 แถว จํานวน 5 ตัว (งบฯจังหวัด) 

 1.4  ผลผลิต (Out Put) 
 1) เกษตรกรตนแบบ สามารถเปนวิทยากรใหความรูใหแกเกษตรกรท่ีมาอบรม และศึกษาดูงานได  
   - ป 59 เกษตรกรเขามาเรียนรู    ประมาณ 450 ราย 

- ป 60 เกษตรกรเขามาเรียนรู    ประมาณ 750 ราย 
- ป 61 เกษตรกรเขามาเรียนรู (กย.60-ก.ค.61)  ประมาณ 780 ราย  

 2) แปลงเรียนรูการทํานาแบบ SRI จํานวน 2 แปลง 
 3) เกษตรกรไดรับมาตรฐาน Q 
 4) เกษตรกรตนแบบ ไดรับการคัดเลือกเปนประธานศูนยขาวชุมชนบานโสกจาน อําเภอบานไผ 
 5) เกษตรกรตนแบบเปนประธาน ศพก. ระดับจังหวัด และเปนรองประธาน ศพก.ระดับเขต 
 1.5  ผลลัพธ (Out Come) 
  1) ลดตนทุนการผลิต 
  2) ลดตนทุนการผลิตขาวจาก 3,215 บาท/ไร  เปน 2,815 บาท/ไร 
  3) เพ่ิมผลผลิตขาวจาก 382 กก./ไร เปน 453กก./ไร 
  4) มีการรวมกลุมเปนแปลงใหญ “แปลงใหญวิสาหกิจชุมชนบานโสกจาน” สมาชิก 60 ราย    
เนื้อท่ี 1,000 ไร (ขอสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ จํานวน 6,000,000 บาท)   
  5) เปนจุดทองเท่ียวใน “1 Day Trip in KKC วันเดียว เท่ียวเมืองขอนแกน” อําเภอบานไผ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (ขาว) 

 2.1 การดําเนินงาน   

  เริ่มจาก ใน ป 2559 เกษตรกรรวมกลุมทําการผลิตในสินคาชนิดเดียว (ขาว) มีการวางแผนรวมกัน

มีการถายทอดความรู โดยใชกลไก ศพก. สงเสริมระบบน้ํา/กระจายน้ําเพ่ือใหเกษตรกรมีน้ําใชในการผลิตสินคา

เกษตร สงเสริมใหเกษตรทําการผลิตสินคาปลอดภัย รวมกลุมกันเปนสหกรณเพ่ือยกระดับสถาบันเกษตรกรให 
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เขมแข็ง ดําเนินการจัดตั้งเปนธนาคารสินคาเพ่ือใหบริการสมาชิกของกลุม รวมท้ังสงเสริมการเกษตรผสมผสาน

ตามเกษตรทฤษฎีใหม ทําการผลิตในพ้ืนท่ีเหมาะสม (Zoning by Agri-map) อยางไรก็ตามตัวชวยในการพัฒนา

ตองสรางเกษตรกรใหเปน smart farmer ดานเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ฯลฯ  นําไปสูปลายทางคือคุณภาพของ

เกษตรกรดีข้ึน  มีฐานะทางสังคม(ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรและสังคมยอมยอมรับ) และ รายไดเพ่ิมข้ึน/

หนี้สินลดลง โดยจัดเตรียมขอมูลความตองการของเกษตรกรตองการแกไขปญหาเรื่องขาว จัดเวทีประชาคม

คนหาสาเหตุพบวาผลผลิตตอไรต่ําและราคาขายไมสูง จึงดําเนินการถายทอดความรูโดยใชศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ( ศพก.) โดยเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเปนผูถายทอด  จัดทําแปลงตัน

แบบการเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพขาว  จัดทําหลักสูตรการถายทอดและฐานการเรียนรู โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

 1) การเตรียมการ/แผนปฏิบัติการ 

 - ทบทวนผลการดําเนินงาน 

 - จัดทําแผนผลิตรายบุคลคล 

 - จัดทําแผนการจัดการ/แผนธุรกิจของกลุม 

 - อบรมบัญชีตนทุน 

 2) การพัฒนาเกษตรกรและกลุม 

  - พัฒนาเกษตรกรใหทําหนาท่ีผูจัดการแปลง 

  - อบรมกระบวนการพัฒนากลุม 

  - พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 

  - วางแผนซ้ือปจจัยการผลิต 

 3) การพัฒนาการผลิต 

  - อบรม GAP 

  - อบรมแนวทางการลดตนทุน/เพ่ิมผลผลิต 

  - จัดทําแปลงเรียนรู/แปลงสาธิต 

  - ดําเนินการผลิตตามแผน 

 4) การพัฒนาดานการตลาด 

  - การคัดแยกผลผลิตตามคุณภาพ 

  - การบริหารจัดการผลผลิต 

  - การเจรจากับผูซ้ือ 

 5) ปรับปรุงบํารุงดิน 

  - ไถกลบตอซัง 

  - หวานปุยสด 

 2.2  การขับเคล่ือนนาแปลงใหญขาว 

 1) ลดตนทุนการผลิต 

  - ลดการใชเมล็ดพันธุ 
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  - ใชสารชีวภัณฑแทนการใชสารเคมี 

  - ปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพใชเอง 

  - ผลิตและเก็บเมล็ดพันธุไวใชเอง 

  - ไถกลบตอซัง/ปุยพืชสด 

  - การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 2) เพ่ิมผลผลิต 

  - ใชพันธุดี 

  - ใชปุยพืชสดปรับปรุงบํารุงดิน 

  - ไถกลบตอซัง 

  - ใชปุยอินทรีย 

  - จัดการระบบน้าํ 

  - เก็บเก่ียวระยะเหมาะสม 

 3) เพ่ิมคุณภาพการผลิต 

  - ถายทอดความรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวและการผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP 

  - ตรวจรับรองผลผลิตมาตรฐาน GAP 

  - ตรวจรับรองการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

  - ถายทอดความรูการเพ่ิมเปอรเซ็นตตนขาว 

 4) การตลาด 

  - เจรจาซ้ือขายกับภาคเอกชนในพ้ืนท่ีและสมาคมโรงสีจังหวัดขอนแกน 

  - รูปขาวสารโดยวิสาหกิจชุมชนเพ่ือดําเนินธุรกิจเองสูผูบริโภค 

 5) บริหารจัดการ 

  - บริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 

  - เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน 

  - จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุพืชปุยสด 

  - สงเสริมหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
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 2.3  ผลการดําเนินงาน 
 

กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ การเปล่ียนแปลง 

ตนทุนเฉลี่ย  3,215  บาท/ไร ตนทุนเฉลี่ย  2,815  บาท/ไร ลดไดไรละ  400  บาท(20%) 
ผลผลิตเฉลี่ย  381  ก.ก./ไร ผลผลิตเฉลีย่  458  ก.ก./ไร 1. ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  77 ก.ก./ไร 

2. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
1. เกษตรกรผานการตรวจรับรอง
มาตรฐาน GAP 42  ราย(แปลง
ใหญขาวตําบลในเมือง ) 
2. เปอรเซ็นตตนขาว  30 % 

1. เกษตรกรผานการตรวจรับรอง
มาตรฐาน GAP 110  ราย(แปลง
ใหญขาวตําบลในเมือง ) 
2. เปอรเซ็นตตนขาว  42  % 

1.  สินคามีคุณภาพ 
2.  เกษตรกรไดรับการตรวจรับรอง
มาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึน  68 ราย
(แปลงใหญขาวตําบลในเมือง ) 
3.  เปอรเซ็นตตนขาวเพ่ิมข้ึน 12  
% 

1. เกษตรกรขาดการรวมกลุม 
2. ไมมีตลาดรองรับท่ีแนนอน 
3. ชองทางการตลาดมีนอย 

1. มีการรวมกลุม 
2. มีตลาดรองรับท่ีแนนอน 
3. เพ่ิมชองทางการตลาด 

1. ราคาขายเพ่ิมข้ึน  200 บาท/
ตัน 
2. เพ่ิมชองทางในการจําหนายทํา
ใหเกษตรกรมีทางเลอืกเพ่ิมข้ึน 

1. ผลผลิตและคุณภาพต่ํา 
2. คาจางแรงงานสูง 
3. สภาพดินเสื่อมโทรม 

1. ตนทุนการผลิตลดลง 
2. ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
3. รวมกลุมบริหารจัดการ 

1. มีการบริหารจัดการท่ีดี 
2. มีรายไดเพ่ิมข้ึน 
3. สภาพแวดลอมดีข้ึน 

  

 2.4  พ้ืนท่ีดําเนินงาน/การขยายผล พ้ืนท่ี  5,396  ไร  เกษตรกร  656  ครัวเรือน 

  1) ป พ.ศ.2559-61  ( 3 ปตอเนื่อง )  แปลงใหญขาวตําบลในเมือง พ้ืนท่ี  3,000  ไร  

เกษตรกรรวมโครงการ  211  ราย  สนับสนุนโดยกรมสงเสริมการเกษตร 

  2) ป พ.ศ. 2560  แปลงใหญขาว(ขาวเหนียว) สมาชิกกลุมสหกรณการเกษตรบานไผ จํากัด  

จํานวน  200  ครัวเรือน  พ้ืนท่ี  1,000  ไร  สนับสนุนโดยกรมการขาว 

  3)  ป พ.ศ. 2560  แปลงใหญขาว(ขาวหอมมะลิ) สมาชิกกลุมสหกรณการเกษตรบานไผ จํากัด  

จํานวน  200  ครัวเรือน  พ้ืนท่ี  1,000  ไร  สนับสนุนโดย กลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ ภายใตโครงการ

พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร 

  4)   ป พ.ศ.2561  แปลงใหญขาวตามหลักเกณฑใหม  พ้ืนท่ี  396  ไร  เกษตรกร  45  

ครัวเรือน 

 2.5  การสนับสนุนจากภาครัฐ 

 1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาบานไผ สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการ

เกษตรแบบแปลงใหญ  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ป 2559   ใหกับกลุม 
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แปลงใหญขาวตําบลในเมือง ซ่ึงรัฐบาลจะรับภาระอัตราดอกเบี้ยอัตรารอยละ 3.00 ตอป โดยกลุมเกษตรกร

จายอัตรารอยละ 0.01 ตอป  จํานวนเงิน  2,800,000  บาท  เพ่ือชะลอการขายขาวของสมาชิก  และซ้ือรถ

เก่ียวขาว 

 2)  สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร รถเก่ียวขาว 2 คัน  รถแทรคเตอรคพรอมเครื่องหยอด

เมล็ดพันธุ 1 คัน และรถเทรลเลอร  1 คัน  ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาว

หอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร(งบกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ) ใหกับกลุมแปลงใหญขาวตําบลในเมือง 

 3)  สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร รถเก่ียวขาว 1 คัน  รถแทรคเตอรพรอมเครื่องหยอดเมล็ด

พันธุ 1 คัน ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร(งบ

กลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ) ใหกับกลุมแปลงใหญขาว(ขาวหอมมะลิ) สมาชิกกลุมสหกรณการเกษตรบานไผ 

จํากัด 
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3. หมูบานสงเสริมทฤษฏใีหม บานสวยเมืองสุขยั่งยืน 
 บานหนองแวงโอง หมูท่ี 2 ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน มีครัวเรือนท้ังหมด 125 

ครัวเรือน มีประชากร 501  คน แบงเปนชาย 251 คน หญิง 250 คน พ้ืนท่ีท้ังหมด 2,080 ไร ลักษณะพ้ืนท่ี

สวนใหญเปนทราย มีปญหาเรื ่องการขาดแคลนน้ํา ดินขาดความอุดมสมบูรณทําการเกษตรแบบเดิมๆ    

ตามแบบบรรพบุรษพาทําสืบเนื่องกันมาตองพึ่งพารายไดจากาการรับจางนอกภาคการเกษตรสวนการผลิต

ดานการเกษตรมีรายไดรายไดรอบปตอครั้ง เกิดปญหารายรับไมพอรับรายจายตามสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงมี

รายไดเฉลี่ยตอครอบครัว 45,000 บาทตอครอบครัวตอป ไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต และคุณภาพชีวิต 

 เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตสินคาเกษตรการผลิตสินคาเกษตรได

มองเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนกับหมูบาน จึงมีการประชุมกลุมผูนําของหมูบาน พรอมกับเสนอแนวทางการดํารงชีวิต

ใหดีข้ึนของคนในหมูบาน โดยนําหลักศาสตรพระราชา “เกษตรทฤษฎีใหม น้ําคือชีวิต” เพ่ือใชเปนแนวทางใน

การจัดการพ้ืนท่ีของเกษตรกรเอง แบงพ้ืนท่ีเปน 30 – 30 -30 และ 10 ตามหลักคิดศาสตรของพระราชา 30 

เปอรเซ็นตและทํานาพืชอาหาร 30 เปอรเซ็นต  เพ่ือปลูกพืชไรพืชสวน 30 เปอรเซ็นต จัดทําเปนแหลงน้ําเพ่ือ

การเกษตรไดตลอดป และอีก 10 เปอรเซ็นต เปนท่ีอยูอาศัยเลี้ยงสัตว เริ่มแรกเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลง 

จํานวน 30 ครัวเรือน พ้ืนท่ี 401 ไร 

 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอําเภอบานไผ ไดทราบถึงปญหาและความตองการและตามจําเปนในพ้ืนท่ีจึงได

ประสาน ภาคีเครือขาย ราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนแกไข

ปญหา โดยจัดใหมีการฝกอบรมหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหเกษตรกรในหมูบานหนองแวงโอง พรอมทํากําหนด

เปนมติรวมปฏิบัติ  มีการจดบันทึกชวยจําแบบงายเพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจ 

1. สนับสนุนจัดหาแหลงปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ 

2. จัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุเพ่ือเก็บไวใชเองเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

3. มีการปลูกตนไมผลไมยืนตน ไมหลักไมอาศัย 

4. กําหนดใหมีการออม ในรูปแบบสินทรัพย เชน การเลี้ยงสัตว (โค) 

3.1  ผลการดําเนินการ 

 จํานวนครัวเรือนท่ีเขารวมดําเนินการเพ่ิมจากเดิม 40 ครัวเรือน เปน 70 ครัวเรือน พ้ืนท่ีจาก 

401 ไร เพ่ิมข้ึนอีก 349 ไร รวมพ้ืนท่ีดําเนินการปจจุบัน 750 ไร รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนเดิม 45,000 บาท 

ตอครัวเรือนเพ่ิมข้ึนอีก 31,000 บาทตัวครัวเรือนรวมเปนรายได ตอครัวเรือนปจจุบัน 76,000/ครัวเรือน 

ตามขอมูลมูล       จปฐ. ของพัฒนาชมชนอําเภอบานไผ ป 2561 ไดรายงานไวมีรายไดเพ่ิมข้ึน 2,170,000 

บาท/ตอปในหมูบานหนองแวงโอง 
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3.2  การขยายผล  

 ขยายผลสูอีก 90 รายในพ้ืนท่ี 10 ตําบล 110 หมูบาน ของอําเภอบานไผ แปลงเรียนรู

ตนแบบ นายชัยพล อัคฮาด และนายธัชชัย อัคฮาด ซ่ึงไดสมัครเขารวมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม 70,000 

ราย ถวายใหในหลวง 2560 เปนท่ีภาคภูมิใจของชาวอําเภอบานไผและชาวบานหนองแวงโองเปนอยางยิ่ง  

หาท่ีสุดมิได นับเปนผลงานเดนท่ี นายวีระ สมัตถะ เกษตรอําเภอบานไผ ไดดําเนินการและสนับสนุนมาตลอด 

  

 


