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นักสงเสริมการเกษตรประจําตําบลดีเดน 

1.  ช่ือ  นายชัยยุทธ  พุทธิจุน  อายุ 42 ป 
2.  วุฒิการศึกษา 
     ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) 
     ปริญญาโท เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (สงเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3.  เริ่มรับราชการ เม่ือวันท่ี ๒1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 
     ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สํานักงานเกษตรอําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 
     ระยะเวลาปฏิบัติราชการนับถึงปจจุบัน 7 ป 9 เดือน 
๔. ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับ ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 24,250 บาท 
    สํานักงานเกษตรอําเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชร 
๕. ท่ีอยู ๑๓9/1 หมูท่ี 4  ตําบลระหาน  อําเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชร 
    โทรศัพทท่ีทํางาน 0-5577-2504 โทรศัพทมือถือ 0๘๙-4788695 

การประพฤติปฏิบัติตน    
1.  การครองตน   
       1.1 การพ่ึงพาตนเอง ชวยเหลือตนเองใหไดมากท่ีสุด มีความสมดุลและความพอดีในชีวิต 

       1.2 มีความเปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบเพ่ือนรวมงาน และผูอ่ืน เสียสละเพ่ือสวนรวม 
       1.3 มีความมุงม่ัน ขยันม่ันเพียร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมายใหดีท่ีสุด 
โดยไมยอทอตอปญหาและอุปสรรค รูจักคิดวิเคราะห และใชเหตุผลในการแกไขปญหา และมีการศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติมอยูเสมอ เพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 
       1.4 รักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ซ่ือสัตยตอหนาท่ี เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา ตรงตอเวลา และมีวินัยตอตัวเองในการใชชีวิตประจําวัน 
       1.5 ใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการวางแผนการใชจาย การออม และการประกันภัย
ยามเจ็บปวย ลดคาใชจายในครัวเรือนโดยปลูกทุกอยางท่ีกินได กินทุกอยางท่ีปลูก 
       1.6 เสียสละ เอ้ือเฟอเผ่ือแผ ตอบุคคลท่ัวไป และเห็นแกประโยชนสวนรวม 

       
 

คําอธิบายภาพ...ใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

       
คําอธิบายภาพ...รวมพิธี และกิจกรรมสาธารณประโยชน 

 
 



2 
 
2.  การครองคน 
       2.๑ มีการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และผูมาติดตอ
งาน สรางไมตรีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน  ระหวางหนวยงาน  องคกร ผูมาติดตอ ดวยความจริงใจ กลา และ
รับผิดชอบในสิ่งท่ีไดกระทํา  มีน้ําใจ ชวยเหลือ และใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน  
       2.2 มีความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม คิด และเสนอเหตุผล ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
       2.3 ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค และแนะนําส่ิงท่ีเปนประโยชน  มีความสํานึก และ
ถือเปนหนาท่ีท่ีจะตองใหบริการกับประชาชนทุกคนดวยความเต็มใจ  และเสมอภาคกันทุกระดับ ดวยอัธยาศัยท่ีดี  
เปนกันเอง และสุภาพ ตลอดจนใหขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน และแนะนําในสิ่งท่ีดี 
       2.4 เปนผูมีความเปนธรรมท้ังตอตนเองและผูอ่ืน อุทิศเวลาใหกับการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ  
ใชความคิดวินิจฉัยตัดสินโดยใชเหตุผลท่ีถูกตอง 
       2.5 เสริมสรางความสามัคคีท้ังในและนอกหนวยงาน  ใหความรวมมือ หรือเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 
เสนอแนะขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตองาน ใหความสําคัญ ยกยอง และใหเกียรติแกผูรวมงาน                   

       
 

คําอธิบายภาพ...รวมกิจกรรมกับเพ่ือนนักสงเสริม ผูบังคับบัญชา และเกษตรกร 

๓.  การครองงาน 

       3.1 มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี   ตั้งใจปฏิบัติงานใหไดรับความสําเร็จ สนใจ และเอาใจใสงานท่ีรับผิดชอบ 
ศึกษาหาความรู และพัฒนางาน โดยยึดหลัก “คิด ทํา เทียบ” ดวยการศึกษาวิธีการปฏิบัติงาน หรือสอบถามผูรู   
มีการวางแผน หรือกําหนดแนวทางกอนลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบการทํางาน เพ่ือหาแนวทางแกไข ปรับปรุงงาน 
       3.2 มีความรู ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  สามารถนําความรูท่ีมีอยูไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี  การแกปญหาในการปฏิบัติงาน รัก และศรัทธาในงานท่ีทํา ทํางานดวยความเต็มใจ  
พัฒนาตนเองอยูเสมอ นําความรูท่ีไดรับมาใชประโยชนกับตนเอง เพ่ือนรวมงานและเกษตรกร  
       3.3 คิดรเิริ่มสรางสรรคและปรับปรุงงาน  คิดริเริ่มหาแนวทางวิธีการใหมๆ  และออกแบบเครื่องมือชวยใน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
       3.4 ทํางานอยางมีสวนรวม (รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผล และรวมประเมินผล)  
       3.5 ยึดเกษตรกรเปนศูนยกลาง ในการสงเสริมการเกษตร 
       3.6 ปฏิบัติงานในภาวะท่ีมีขอจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 

   
 

คําอธิบายเพ่ิมเติม...การถอดบทเรียน และวิเคราะหการผลิตพืช 
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4.  แนวคิดในการทํางาน 

งานสงเสริมเปนงานท่ีจะตองคิดและทําอยูตลอดเวลา เพ่ือตอบสนองนโยบาย สงผลใหเจาหนาท่ี และ
เกษตรกรไดรับการพัฒนา หลักการสําคัญท่ีไดยึดถือเปนหลักในการทํางานในหนาท่ีนักสงเสริมการเกษตรมาตลอด
ก็คือ จะตองทําอยางตั้งใจเต็มกําลังความสามารถท่ีมี และจะตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ การคิดในเชิงบวก  
ซ่ึงจะทําใหทํางานไดอยางมความสุข ตองมีน้ําใจกับทุกๆคน  มีความจริงใจในการสรางมิตรภาพในการทํางาน      
มีความอดทนเสียสละ และมีความมุงม่ันในการทํางาน 

 

พัฒนาตนเองอยูเสมอ 
คิดในเชิงบวก 

มีน้ําใจกับทุกๆ คน 
มีความจริงใจในการทํางาน 

อดทนเสียสละ 
มุงม่ันในการทํางาน 

ความภาคภูมิใจของนักสงเสริมการเกษตร  
คือความศรัทธาท่ีเกษตรกรมอบใหเรา เชื่อใจเรา ทําตามคําแนะนําของเราจากใจ 

วันใดท่ีเกษตรกรของเราพัฒนาจนเขมแข็งอยางแทจริง นั้นคือความภาคภูมิใจในการเปนนักสงเสริมการเกษตร 
 

“ประชาชนคือเจาของประเทศ  เกษตรคือภาษีประชาชน” 
คําอธิบายเพ่ิมเติม...คําขวัญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ทองจําข้ึนใจ 

5. ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี 
       5.1 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
    5.1.1 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

   เนนใหความรู ใหบริการแกเกษตรกร และประชาชนท่ีสนใจในดานการเกษตร โดยใหเกษตรกร
เรียนรูจากเกษตรกรตนแบบท่ีทําอาชีพการเกษตรท่ีประสบความสําเร็จ สามารถลดตนทุนการผลิต ผลผลิตท่ีได
เพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพยิ่งข้ึน โดยเนนการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม พรอมท้ังการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช เพ่ือนําไปสูกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

 

       
 

คําอธิบายภาพ...ศพก. และเครือขาย ศพก. ของอําเภอบึงสามัคคี (เปนจุดเรียนรู พรอมเกษตรกรตนแบบคอยใหคําแนะนํา) 

   5.1.2 ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
    หลักการของแปลงใหญ คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อาทิ ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต
ตอพ้ืนท่ี รวมท้ังผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด มีการผลิตรวมกันเปนกลุม มีการ
เชื่อมโยงกับตลาดเพ่ือบริหารจัดการใหเกิดสมดุลระหวางอุปสงค และอุปทานของสินคาเกษตร  
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คําอธิบายภาพ...ผักแปลงใหญอําเภอบึงสามัคคี ( การตลาดผักปลอดภัย / วิเคราะหหาแนวทางการพัฒนา /ผูตรวจกระทรวง กษ. นาย ดิเรก ตนพยอม เย่ียมผักแปลงใหญ ) 

    5.1.3 สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทยใหเปน Smart Farmer คือ มีความพรอม มีความรูความ
เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพดานการเกษตร ใหความสําคัญในการใชองคความรู และขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจ การนําเทคโนโลยี ภมิูปญญา และวิธีการปฏิบัติท่ีดีมาใชหรือพัฒนา  โดยตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐาน
และปริมาณความตองการของตลาด  มีความปลอดภัยตอผูบริโภค สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได 
ตลอดจนสามารถเปน Smart Farmer  ตนแบบ และเกิดเครือขายท่ีเขมแข็ง ท่ีสามารถเปนแหลงเรียนรู และชวย
พัฒนาเกษตรกรรายอ่ืนๆ ตอไป 

   
 

คําอธิบายภาพ...Smart Farmer ตนแบบ สาขาตางๆ ดานการเกษตรของอําเภอบึงสามัคคี 

       5.2 นโยบายกรมสงเสริมการเกษตร     
    5.2.1 สงเสริมกลุม/สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือขาย จากโครงการสงเสริม
การเกษตรในพ้ืนท่ี  และมุงเนนการเพ่ิมมูลคาผลผลิตการเกษตร และการสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรใหแกเยาวชน 
 

     
 

คําอธิบายภาพ...สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรของกลุมแมบานเกษตรกร/สงเสริมกลุมยุวเกษตรกร 

    5.2.2 สงเสริมและพัฒนาการผลิต ท่ีมุงเนนความปลอดภัยในการผลิต โดยใชหลักการปฏิบัติท่ีดีทาง
การเกษตร (GAP พืช) และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 
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    5.2.3 งานข้ึนทะเบียนเกษตรกรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยการดําเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
เพ่ือใหไดขอมูลเปนฐานในการวางแผนการจัดการดานพืชในพ้ืนท่ี 

 

            
 

คําอธิบายภาพ... .ออกบริการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรและทะเบียนผูปลูกพืชเศรษฐกิจ 

    5.2.4 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลง โดยการถายทอดความรูเรื่องการ
บริหารจัดการน้ํา และใชน้ําอยางรูคุณคา แนะนําใหเกษตรกรหาแหลงกักเก็บน้ําในพ้ืนท่ีการเกษตร และมีการ
ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเขารวมโครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง และโครงการสงเสริมการ
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ฤดูแลง หลังนา  

   
 

คําอธิบายภาพ... .ออกบริการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรและทะเบียนผูปลูกพืชเศรษฐกิจ 

    5.2.5 งานชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ/ศัตรูพืช  การติดตาม ปญหาดานการเกษตรใน
พ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง เพ่ือสามารถหาทางแกไขหรือชวยเหลือเกษตรกรไดทันเหตุการณ 

    

    5.2.6 การดําเนินงานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.)    
ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  เปนกลไกลในการจัดทําแผนความตองการของเกษตรกรในชุมชน โดยบรรจุไวในแผนพัฒนา
การเกษตรประจําตําบล  

 

     
 

คําอธิบายภาพ...ประชุมคณะกรรมการ ศบกต. ตําบลระหาน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบล 
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    5.2.7 งานขาวและประชาสัมพันธงานสงเสริมการเกษตร  เพ่ือใหขอมูลขาวสารการเกษตร
แพรกระจายไปสูเกษตรกรอยางรวดเร็ว เกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการ
ประชาสัมพันธงานสงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี 

 
 

คําอธิบายภาพ... ประชาสัมพันธการเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช การจัดกิจกรรมดานการเกษตร และประชาสัมพันธงานสงเสริมการเกษตรในพ้ืนที ่

       5.3 งานบูรณาการ     
    การบูรณาการทํางานกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ี ในการบูรณาการงานท่ี
หนวยงานมีหนาท่ีรับผิดชอบรวมกัน  การบูรณาการคนจากหนวยงานภาคีเพ่ือใหความรูแกเกษตรกร และการ 
บูรณาการงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรตามความตองการของชุมชน 

 

      
 

คําอธิบายภาพ...การบูรณาการงานรวมกับสถานีพัฒนาที่ดินกําแพงเพชรภายใตโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ การบูรณาการคนจากศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรเปนวิทยากรใหความรูดานการผลิตกอนเชื้อเห็ด และการบูรณาการงบประมาณ จากเทศบาลตําบลระหานในการจัดต้ังศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
 

ผลการปฏิบัติงานดีเดน  

1. ช่ือผลงาน โครงการ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  
       1.1 สาระและข้ันตอนการดําเนินงาน 
   ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เปนศูนยของเกษตรกรและชุมชนใน
ระดับอําเภอ ท่ีมีการดําเนินงานท่ีสําคัญคือ  1) การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. ใหพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดอยาง   
มีประสิทธิภาพ   2) การใหบริการตางๆ รวมถึงการแกไขปญหาดานการเกษตรแกเกษตรกร และชุมชน           
3) การพัฒนาชีวิตความเปนอยู และการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสม 
สอดคลองกับความตองการ และสถานการณในพ้ืนท่ี โดยเปนหลักในการดําเนินงาน และมีศูนยเรียนรู หรือจุด
เรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนเครือขายในการเสริมหนุนกระบวนการเรียนรู ใหสมบูรณ และครอบคลุมหลากหลายสาขาทาง
การเกษตร และตรงกับความตองการของเกษตรกรในชุมชน  
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  คณะกรรมการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอบึงสามัคคี 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จึงรวมมือกันในการขับเคลื่อน ศพก. ใหมีการพัฒนา และสนับสนุนการดําเนินงานท้ัง
ศูนยหลัก และศูนยเครือขายใหมีความพรอม และสามารถใหบริการดานการเกษตรแกเกษตรกรไดอยางแทจริง 
โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
    1) การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. 
  (1) วิเคราะหศักยภาพ ศพก. และจดัทําแผนและแนวทางการพัฒนา  

   
 

คําอธิบายภาพ...รวมวิเคราะหและหาแนวทางในการขับเคลื่อน ศพก.อําเภอบึงสามัคค ี

 
 
 

   (2) พัฒนาฐานเรียนรู  

   
 

คําอธิบายภาพ...ฐานเรียนรูและเกษตรกนตนแบบ วิทยากรประจําฐาน  

  (3) พัฒนาแปลงเรียนรู 

   
คําอธิบายภาพ...แปลงเรียนรูแบงออกเปน 2 แปลง  คือ  แปลงเกษตรกร และแปลงการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management :IPM) 

 

  (4) กําหนดหลักสูตรการเรียนรู  

   
 

คําอธิบายภาพ...จัดใหเกษตรกรทํากิจกรรมกลุมแบบมีสวนรวม 
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คําอธิบายภาพ...ติดตามสถานการณในแปลงเรียนรู 

  (5) พัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณศูนย  
 

   
คําอธิบายภาพ...การบริหารจัดการพ้ืนที่ใหเหมาะสม /การจัดการน้ํา /กิจกรรมที่หลากหลาย ใน ศพก. 

    2) การสนับสนุนการใหบริการของ ศพก. 
  (1) การจัดงานวันถายทอดความรู (Field day)  
                          การจัดงานรวมกับหนวยงานภาคีเครือขาย ซ่ึงในงานจะประกอบไปดวย กิจกรรมหลัก ไดแก
สถานีเรียนรูตาง ๆ กิจกรรมรอง ไดแก การใหบริการดานการเกษตรของหนวยงานตางๆ และนิทรรศการประกอบ
ท่ีเก่ียวของ และกิจกรรมเสริม เชน การแสดงและจําหนายสินคาของกลุม/สถาบันเกษตรกร 

   
       
 

คําอธิบายภาพ...การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม อําเภอบึงสามัคคี 
 

  (2) การสนับสนุนการใหบริการวิชาการและขอมูลขาวสารแก ศพก. 
       สํานักงานเกษตรอําเภอบึงสามัคคี จัดทําเอกสารวิชาการ ขอมูลขาวสารตาง ๆ เพ่ือ 

สนับสนุนการดําเนินงานของ ศพก. และเครือขายในอําเภอ 
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    3) การพัฒนาเกษตรกรผูนํา 
        การจัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรผูนํา ตามหลักสูตร และแผนการเรียนรูท่ีกําหนด           
3 ครั้งตอฤดูกาลผลิต (โดยบูรณาการกับหนวยงานตางๆ เขามาสนับสนุนการดําเนินการ) 

    
 

คําอธิบายภาพ...จัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรผูนํา ครั้งที่ 1 หลักสูตรภาคบังคับ ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง โดย สํานักงานเกษตรอําเภอบึงสามัคคี                        
 เกษตรและสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร  และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 

    4) พัฒนาศูนยเครือขาย  
        ดําเนินการพัฒนาศูนยเรียนรูท่ีเชื่อมโยงเปนเครือขายของ ศพก. คือ ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 

(ศดปช.) และ ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เพ่ือใหเปนแหลงในการถายทอดความรู และการบริการดานดิน

ปุย และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  

  (1) การขับเคล่ือนการดําเนินงานของศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) 

   
คําอธิบายภาพ...ทบทวนบทบาทหนาที่ ศดปช. และการตรวจวิเคราะหดิน 

  (2) พัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

   
 

คําอธิบายภาพ...จัดกระบวนการเรียนรูดานการจัดการศัตรูพืชใหแกสมาชิก ศจช. 
   

       1.2 ผลสาเร็จของงาน 

       เชิงปริมาณ 

 1) เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูโดยผานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และ
เครือขายในพ้ืนท่ี จํานวน 480 ราย 

 2) เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูโดยผานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
และเครือขายในพ้ืนท่ี นําความรูไปปรับใชในพ้ืนท่ีของตนเอง และจัดทําเปนเกษตรไรนาสวนผสม 
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ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 56 ราย และสามารถปรับลดพ้ืนท่ีนาลงได จํานวน 224 ไร 
  3) เกษตรกรจํานวน 15 ราย สามารถพัฒนาเปน Smart Farmer และเปนวิทยากรเกษตรกรได 
       เชิงคุณภาพ 

 1) เกิดการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และเครือขายในพ้ืนท่ี ใหมีการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 2) เกิดการรวมกลุมของเกษตรกร สามารถเชื่อมโยงเปนเครือขายในการผลิต  

      - ผูผลิตผักปลอดภัยอําเภอบึงสามัคคี  ยื่นจดเปนวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาไปสูระบบสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ (ผัก) ท่ีตั้ง หมูท่ี 7 ตําบลระหาน อําเภอบึงสามัคคี 
      - กลุมขาวเขมแข็งบึงบานพัฒนา ยื่นจดเปนวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาไปสูระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ (ขาว) ท่ีตั้ง หมูท่ี 12 ตําบลบึงสามัคคี อําเภอบึงสามัคคี 
 3) การทําไรนาสวนผสม ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหเกษตรกรมีรายไดอยางตอเนื่อง 
เปนการลดรายจายในครัวเรือน และเปนตนแบบใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตอไป 

       1.3 การนําไปใชประโยชน/ประโยชนท่ีไดรับ 

 1) หนวยงานราชการและองคกรตาง ๆ  สามารถท่ีจะพัฒนาเกษตรกรท่ีผานมาการฝกอบรมในศูนยเรียนรู
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ใหเปนเกษตรกรตนแบบ (Smart Farmer) ในแตละสาขาดาน
การเกษตร 

 2) หนวยงานราชการ  สามารถขยายผลโครงการ/ กิจกรรม ตามภารกิจองคกรได 
 

2. ช่ือผลงาน โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
       2.1 สาระและข้ันตอนการดําเนินงาน 
   กรมสงเสริมการเกษตร มีภารกิจในการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร สงเสริมการผลิต
สินคาเกษตรของเกษตรกรใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตร และ
เพ่ิมรายไดของเกษตรกร ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร จึงไดจัดทําโครงการระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ ท่ีมีการบริหารจัดการรวมกัน ใหเกษตรกรเปนศูนยกลางในการดําเนินงาน ผลักดันใหเกษตรกร
รวมกลุมในการผลิตเพ่ือรวมกันจัดหาปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพดี และการใชเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสม  
เพ่ือลดตนทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตลอดจนการจัดการดานการตลาดโดยหนวยงานภาครัฐ   
ใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก  
 สํานักงานเกษตรอําเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชร  ไดดําเนินการประชาสัมพันธรายละเอียด
โครงการฯ  มีกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในพ้ืนท่ีอําเภอบึงสามัคคี มาสมัครเขารวมโครงการฯ และผาน
หลักเกณฑและเง่ือนไขในการดําเนินการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ นายชัยยทุธ 
พุทธิจุน)  จํานวน 4 แปลง ประกอบดวย แปลงใหญ (ขาว) จํานวน 3 แปลง แปลงใหญ (ผัก) จํานวน 1 แปลง 
แทจริง โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
    1)  การเตรียมการ   
  (1) รับรองแปลง ผาน SC คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ลงพ้ืนท่ีชี้แจงรายละเอียด และตรวจสอบคุณสมบัติของกลุมท่ียื่นใบสมัครเขา
รวมโครงการของอําเภอบึงสามัคคี เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ และเง่ือนไขตามโครงการระบบสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ 
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คําอธิบายภาพ...กลุมผูผลิตผักปลอดภัยตําบลระหาน(วิสาหกิจชุมชน) ณ  ศพก.เครอืขายการผลิตผักปลอดภัย  หมูที่ 2 ตําบลระหาน  อําเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชร 

  (2) จัดเวทีวิเคราะห การบริหารจัดการรูปแบบแปลงใหญใน 5 ดาน ไดแก การลดตนทุน    
การผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP การตลาด และการบริหารจัดการ 

   
 

คําอธิบายภาพ...กลุมขาวเขมแข็งบานบึงบานพัฒนา ณ ศพก. อําเภอบึงสามัคคี หมูที่ 12  ตําบลบึงสามัคคี  อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร (มี.ค.2560) 

          2) การถายทอดความรู  

   
 

คําอธิบายภาพ...ประสานงานและใหความรวมมือกับเจาหนาที่ของสถานีพัฒนาที่ดินกําแพงเพชรในการถายทอดความรูเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

    3) การเช่ือมโยงการตลาด 

   

คําอธิบายภาพ...กิจกรรมเชื่อมโยง และกิจกรรมจับคูธุรกิจนาแปลงใหญเพ่ือสรางขอตกลงดานการตลาด อําเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชร 

   
 

คําอธิบายภาพ...รับฟงรายละเอียดโครงการ “ตลาดไทผักรับรอง”จาก นายโอฬาร พิทักษ ที่ปรึกษากรมสงเสริมการเกษตร และผูบริหารตลาดไท  
และนํามาถายทอดใหเกษตรกรกลุมผูผลิตผักปลอดภัยอําเภอบึงสามัคคี 
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       2.2 ผลสําเร็จของงานและผลประโยชนท่ีไดรับ  

       เชิงปริมาณ 
 1) เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
     - การผลิตขาว  525 - 1,040 บาทตอไร 
     - การผลิตผัก   750 - 1,560 บาทตอไร 
 2) เกษตรกรไดรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) ดังนี ้
     - แปลงใหญขาว  จํานวน  113 ราย  ไดรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม 
(GAP) จํานวน 31 ราย อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 82 ราย 
     - แปลงใหญผัก จํานวน 33 ราย ไดรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) 
จํานวน 9 ราย อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 24 ราย 
  หมายเหตุ: ทุกแปลงเปนแปลงใหญป 2561 (แปลงปท่ี 1) จึงอยูระหวางการดําเนินการขอมาตรฐาน
รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) 
       เชิงคุณภาพ 
 1) เกษตรกรมีการปรับพฤติกรรมการผลิตหันมาใชวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานทดแทนการใช
สารเคมี  โดยใชศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนในพ้ืนท่ีเปนกลไกหลักในการสนับสนุนการดําเนินโครงการระบบสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ 
 2) เกษตรกรแปลงใหญ (ขาว) จํานวน 113 ราย ไดรับความรูเรื่องการผลิตขาวตามระบบการจัดการ
คุณภาพมาตรฐาน GAP , เกษตรกรแปลงใหญ (ผัก) จํานวน 33 ราย ไดรับความรูเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรท่ี
ดีสําหรับพืชอาหาร GAP ทุกคนสามารถนําความรู ไปปฏิบัติ 
 3) การรวมกลุมการผลิตสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน GAP การจําหนายผลผลิตก็สามารถ ตอรอง
ราคา และเพ่ิมชองทางการตลาดไดมากข้ึน  

     
 

คําอธิบายภาพ...นายดิเรก ตนพยอม  ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เย่ีนมเยีอนผักแปลงใหญอําเภอบึงสามัคคี เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2561 

    
 

คําอธิบายภาพ...นายไพเนตร  สุขกัลยา เกษตรกรตนแบบ การผลิตผักปลอดภัย/การสนับสนุนแปลงใหญโดยศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานกระบวยทองใต 
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2.3 การนําไปใชประโยชน/ประโยชนท่ีไดรับ    
    1) หนวยงานราชการ  สามารถขยายผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจองคกรได  
    2) ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ กลุมสามารถสรางโอกาสทางการตลาดได 
    3) มีผลผลิตการเกษตรท่ีมีความปลอดภัยไดมาตรฐานสําหรับใหคนในชุมชนไดกิน เกษตรกรสุขภาพดี 
ผูบริโภคมีความปลอดภัย รักษาระบบนิเวศในพ้ืนท่ีการเกษตร  
 
3. ช่ือผลงาน โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน 
       3.1 สาระและข้ันตอนการดําเนินงาน 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบายในการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร (ศพก.) ใหเปนศูนยกลางการเรียนรูทางการเกษตรของชุมชน และเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการเกษตรในระดับพ้ืนท่ี โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา  จึงไดจัดทําโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ 
ภายใตรมพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนโดยมีหลักการสําคัญคือ ใหชุมชนเปนผูกําหนดโครงการ
พัฒนาโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และบริหารจัดการโครงการดวยตนเอง ภายใตการสนับสนุนของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงนอกจากจะทําใหเกิดการพัฒนาท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนแลว ยังเปนการ
สรางความเขมแข็งใหกับกลไกการทํางานในพ้ืนท่ี ทําใหชุมชนมีความเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองไดผานกระบวนการ
คิด วิเคราะหและนําไปปฏิบัติจริงเกิดผลอยางเปนรูปธรรมในการแกไขปญหาใหเหมาะสมกับสภาพของทองถ่ินและ
ชุมชนอันจะสงผลตอเนื่องใหภาคการเกษตรมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนตอไป 
  อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร ไดดําเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรม
พระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน เปาหมายคือเกษตรกร ในพ้ืนท่ี 4 ตําบล ของอําเภอบึงสามัคคี 
จํานวน 5 ชุมชน 31 โครงการ งบประมาณ 12,475,490 บาท โดยใหเกษตรกรในกลุมฯ มีสวนรวมในการ
พัฒนาตนเอง กําหนดกิจกรรมและความตองการ และบริหารจัดการกิจกรรมโครงการดวยตนเอง  โดยมีคณะ
กรรมการฯ ระดับชุมชน ทําหนาท่ีเปนองคกรตัวแทนของชุมชนในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้
    1) คัดเลือกคณะกรรมการระดับชุมชน 

       
 

คําอธิบายภาพ...ทําเวทีชุมชน เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการ ระดับชุมชน ทําเวทีชุมชน  

    2) คณะกรรมการฯระดับชุมชน/กลุมฯ วิเคราะหจัดทําโครงการ/แผนปฎิบัติงานและใชจายเงิน 

       
 

คําอธิบายภาพ... รวมวิเคราะหจัดทําโครงการ/แผนปฎิบัติงานและใชจายเงิน 
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    3) คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ ตรวจสอบพิจารณาอนุมัติโครงการ 

    4) จัดสงโครงการ ท่ีผานการอนุมัติแลวใหสํานักงานเกษตรจังหวัด เพ่ือรวบรวม และจัดสงใหสํานัก
จัดทํางบประมาณเขตพ้ืนท่ีใหความเห็นชอบ 

    5) ทําบันทึกขอตกลง ระหวาง สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร กับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ โอนเงินเขาบัญชีชุมชน 

    6) กลุมสมาชิกในชุมชนดําเนินการเปดบัญชี 

           
คําอธิบายภาพ... ประสานงานกับเจาหนาที่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ ในการใหบริการเปดบัญชีโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมีฯ  

 

    7) กลุมสมาชิกในชุมชน ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

        ชุมชนบึงสามัคคีรวมใจ   จํานวน 10 โครงการ  ดังนี ้
        - ดานการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตร จํานวน 9 โครงการ 

 

   
                                                     

          - ดานการผลิตปุยอินทรีย จํานวน 1 โครงการ 
 

 

      
 

คําอธิบายภาพ... การทําดินปลูกตนไม กลุม ศพก.อําเภอบึงสามัคคี 3 ชุมชนบึงสามัคคีรวมใจ 

        ชุมชนระหานสานพลัง   จาํนวน 5 โครงการ  ดังนี ้
        - ดานการผลิตพืช และ พันธุพืช จํานวน 1 โครงการ 
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         - ดานการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตร จํานวน 1 โครงการ 

   
 

คําอธิบายภาพ... การแปรรูปกลวยน้ําวา วิสาหกิจชุมชนผูผลิตและพัฒนาการแปรรูปกลวยตําบลระหาน ชุมชนระหานสานพลัง 

         - ดานการผลิตปุยอินทรีย 3 โครงการ 

       
 

   

คําอธิบายภาพ... ดานการผลิตปุยอินทรีย  
 

    8) การติดตามโครงการของคณะกรรมการ ระดับชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

   
 

คําอธิบายภาพ... นายสถิตย ภูทิพย เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร และ นายวีระยุทธ สมปาสัก นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ กลุมยุทธศาสตรสารสนเทศ  
สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร เย่ียมเยือนการดําเนินโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี ของกลุมในอําเภอบึงสามัคคี 

 

    9) การสรุปผลการดําเนินงาน หลังจากเสร็จส้ินโครงการ ฯ  

   
 

คําอธิบายภาพ... การสรุปผลการดําเนินงาน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ฯ 
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       3.2 ผลสําเร็จของงานและผลประโยชนท่ีไดรับ  

             เชิงปริมาณ 

    ชุมชนบึงสามัคคีรวมใจ 

    1) เบิกจายงบประมาณ รอยละ 100 

    2) เกษตรกรสมาชิกกลุม 360 ราย มีรายไดเพ่ิมข้ึน 3,050 – 5,490 บาท 

    3) เกษตรกรไดรับประโยชน 516 ราย 

    ชุมชนระหานสานพลัง 

    1) เบิกจายงบประมาณ รอยละ 100    
    2) เกษตรกรสมาชิกกลุม 432 ราย  มีรายไดเพ่ิมข้ึน 2,440 – 6,100 บาท 

    3) เกษตรกรไดรับประโยชน 749 ราย 

             เชิงคุณภาพ 

    1) ชุมชนท่ีมีความเขมแข็ง เกิดการเรียนรู และมีสวนรวมในการพัฒนาการเกษตร  

    2) ชุมชนมีการบริหารจัดการดานการเกษตรตรงตามความตองการของชุมชน  

    3) กลุมในชุมชนสามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง และสรางรายไดใหแกสมาชิกไดอยางยั่งยืน รวมถึง
สามารถบรรเทาผลกระทบจากปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา 

    4) ชุมชน และกลุมสามารถสรางชื่อเสียงใหกับอําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร ในการประกวด
ชุมชนดีเดน และโครงการดีเดน ภายใตโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมีเพ่ือการพัฒนา 
การเกษตรอยางยั่งยืน เปนการประชาสัมพันธงานสงเสริมการเกษตรของอําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 

     
 

คําอธิบายภาพ... นําเสนอโครงการดีเดน ภายใตโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมีเพ่ือการพัฒนา การเกษตรอยางย่ังยืน ระดับเขต 9 /ระกับกรมฯ 

           ผลงาน 

ชุมชนดีเดน ชุมชนบึงสามัคคีรวมใจ   
    - รางวัลท่ี 2 ระดับเขต 9  
โครงการดีเดน  ดานการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตร

วิสาหกิจชุมชนผูผลิตและพัฒนาการแปรรูปกลวยตําบลระหาน  
    - รางวัลท่ี 1 ระดับเขต 9 
    - รางวัลชมเชย ระดับประเทศ 
โครงการดีเดน  ดานการผลิตปุยอินทรีย กลุมน้ําหมักชีวภาพตําบลระหาน 
    - รางวัลท่ี 3 ระดับเขต  

       3.3 การนําไปใชประโยชน/ประโยชนท่ีไดรับ 
    1) หนวยงานราชการ  สามารถขยายผลโครงการ/ กิจกรรม ตามภารกิจองคกรได 
    2) เกษตรกรสามารถนําความรูจากการเรียนรูและฝกปฏิบัติ  นํากลับไปปฏิบัติและใชประโยชนไดจริง 
และสามารถถายทอดองคความรูใหแกเกษตรกรรายอ่ืนได 
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