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 นักสงเสริมการเกษตรระดับจังหวดัดีเดน ป 2561 
 
 
 
1. ชื่อ นางสาว จันทราพร  ประธาน  เกิดวันท่ี    5   เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2510   อาย ุ 51  ป 

2. วุฒิการศึกษา   

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เกษตรกรรม) จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตลําปาง 

 ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต(สาขาสัตวบาล)จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 

 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสงเสริมการเกษตร จาก มหาวิทยาลัยขอนแกน   

3  ประวัติการทํางาน  

 1. เริ่มรับราชการ เม่ือวันท่ี  16 เดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2534 ตําแหนง เจาพนักงานการเกษตร ๒   
  สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธาน ี
     ระยะเวลาปฏิบัติราชการนับถึงปจจุบัน 27 ป  1 เดือน  

2. ปจจุบันดํารงตําแหนง เกษตรอําเภอ (นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ )  อัตราเงินเดือน  
50,610  บาท  สํานักงานเกษตรอําเภอชํานิ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย 

4.ท่ีอยู สํานักงานเกษตรอําเภอชํานิ ตําบลเมืองยาง อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย 31110  
โทรศัพทท่ีทํางาน 044-666433 โทรศัพทมือถือ 081-0702995 

4.การประพฤติปฏิบัติตน  
 1. การครองตน  

- พ่ึงตนเอง ขยันหม่ันเพียร มีความรับผิดชอบ  ทํางานดวยความวิริยะอุตสาหะ และมีความตั้งใจทํางานท่ี
ไดรับมอบหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงค มีความอดทนและมุงม่ันไมยอทอตอปญหาอุปสรรค   
 - มีความรับผิดชอบ ตองานในหนาท่ี ตอตนเอง  ผูอ่ืน และสังคมสวนรวม  

- ใชชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมประมาทในการดําเนินชีวิตมีการเก็บออมเงิน 
- รักษาระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ยึดม่ันในชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

ไดรับคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดน

จังหวัดอุบลราชธานี ป 2558 
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2. การครองคน 
 - มีความสามารถในการประสานสัมพันธ และสรางความเขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา  เพ่ือนรวมงาน 
เกษตรกร  และผูมาติดตองาน   
 - มีความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม  จูงใจใหเกิดการยอมรับ  และใหความรวมมือกับเพ่ือนรวมงาน 
ชวยเหลือเพ่ือนรวมงานโดยไมหวังสิ่งตอบแทน  เราชวยเขา เขาชวยเรา 
 - ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค  ยิ้มแยมแจมใส  Service mind   
 - เปนผูมีความเปนธรรมท้ังตอตนเองและผูอ่ืน  ท้ังตอหนาและลับหลัง     

- เสริมสรางความสามัคคี ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ใหกําลังใจเพ่ือนรวมงานและคิดบวกอยูเสมอ 
 - รวมกิจกรรมของหมูคณะท้ังในและนอกหนวยงาน  โดยรวมงานกิจกรรมสํานักงาน  เชน กิจกรรม 5ส  
งานประเพณีปใหม  และงานสงกรานตของหนวยงาน   
          - เปนตัวอยางท่ีดี  อุทิศตนในการทํางาน ตรงตอเวลา  สุภาพ เรียบรอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมกิจกรรมพิธีสําคัญ 

ฉายพระรูปรวมกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559 เปน
คณะผูปฏิบัติงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทาแสนคูณ 
ตําบลโดมประดิษฐ อําเภอน้ํายืน  จังหวัดอุบลราชธานี  
 

รวมกิจกรรมของหมูคณะท้ังในและนอกหนวยงาน   
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3. การครองงาน  

 - มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบและท่ีรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

อยางตั้งใจและพึงพอใจตองานท่ีไดมอบหมาย ปฏิบัติงานจนสําเร็จลุลวงบรรลุตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

  -  มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน และการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดทันทวงที  ใฝหาความรูใหม
อยูเสมอ  มีความตั้งใจในการทํางาน 

-  มีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน   ทํางานดวยใจ  มุงหวังผลประโยชนของชาติ  ประชาชนเปนท่ีตั้ง  มีความ
ศรัทธา ความรักในงานท่ีทํา มีความภาคภูมิใจในงานท่ีทํา  
 -  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน  
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5. แนวคิดในการทํางาน  
           แนวคิดในการทํางาน คือ “ มุงม่ัน ทุมเทในการทํางาน ศรัทธาในงานท่ีทํา และมุงพัฒนาเกษตรกร 

 - มุงม่ันและทุมเทในการทํางาน ศรัทธาในงานท่ีทํา  ความมุงม่ันและทุมเทในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิด
ความสําเร็จ ตองทําดวยมุงม่ันทุมเท  ความรัก ความศรัทธา ในงานท่ีทํากอนเปนอันดับแรก ก็จะเกิดความตั้งใจท่ีจะ
ทํางานนั้น ใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งใจไว และจะเปนการทํางานดวยความสุขใจและเต็มใจ 

         - มุงพัฒนาเกษตรกร  ในฐานะนักสงเสริมการเกษตรตองพัฒนาใหเกษตรกรมีความม่ันคงในอาชีพ พัฒนาให
เกษตรกรอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน  ใหสมกับท่ี“กรมสงเสริมการเกษตรมีคนอยูท่ัวทิศ เปนมิตรแทของเกษตรกร” 
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6.ผลการปฏิบัติงานดีเดน  
 

1. ช่ือผลงาน  โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  

 1.1 สาระและข้ันตอนการดําเนินงาน  

การดําเนินงานการสงเสริมการเกษตรในลักษณะแปลงใหญ  ขับเคลื่อนการดําเนินงานดวย

กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวม และใชพ้ืนท่ีเปนศูนยกลางการพัฒนา (Area - Based) มองเปาหมาย พ้ืนท่ี-

คน-สินคา เขาดวยกัน โดยกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีนั้น ๆ ซ่ึงไดแนวทางและเปาหมายการพัฒนา

ท่ีชัดเจน โดยมีการจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเปนแหลงเรียนรูการผลิตทาง

การเกษตรท่ีตอบสนองตอชุมชน ในการพัฒนาเกษตรกรใหสามารถดําเนินการผลิตโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและมี

มาตรฐานเปนท่ียอมรับของตลาด รวมท้ังเปนแหลงเรียนรูในการสนับสนุนการสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมและ

รวมพ้ืนท่ีดําเนินการในลักษณะแปลงขนาดใหญ ซ่ึงจะสงผลใหเกษตรกรรายยอย มีอํานาจการตอรองในการจัดหา

ปจจัยการผลิตและการจําหนายผลผลิต ทําใหตนทุนการผลิตลดลง มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

จังหวัดอุบลราชธานี  มีขาวเปนพืชหลักมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก จํานวน 4.2 ลานไร ครัวเรือนเกษตรกร 

จํานวน 270,000 ครัวเรือน และเปนเกษตรกรรายยอย  ในป 2559-2561  ไดมีการดําเนินงานสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ จํานวน 82 แปลง 18 อําเภอ เกษตรกรจํานวน 4,211 ราย พ้ืนท่ี จํานวน 70,107 ไร  

เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยมีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาด รวมกัน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เชนเดียวกับฟารมขนาดใหญ และพัฒนาใหเปนSmart Farmer  และพัฒนากระบวนการทํางาน

สงเสริมการเกษตรแบบบูรณาการของทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี ใหสอดคลองกับสถานการณ ศักยภาพของพ้ืนท่ี และ

ตอบสนองตอความตองการของเกษตรกร ซ่ึงมีการดําเนินงานดังนี้ 

1.การบริหารจัดการโครงการ มีการดําเนินงานดังนี้ 

         1.1 การประชาสัมพันธ ชี้แจงใหแก เจาหนาท่ีเห็นประโยชนและความสําคัญของวิธีการ
ดําเนินงานโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โดยผานเวทีการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูของนักวิชาการสงเสริมการเกษตร เวทีการประชุมของสวนราชการในการประชุมของคณะกรรมการ
อํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) 

         1.2 การจัด ทําทะเบียนสมาชิกและบันทึกขอมูลในระบบbigfarm60.doae.go.th 
ประกอบดวยขอมูล 3 สวนดังนี้ 

                สวนท่ี 1 ขอมูลภาพรวมแปลงใหญ สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เปน
ผูดําเนินการ เพ่ือเปนการเปดระบบบันทึกใหแกหนวยงานท่ีดําเนินการแปลงใหญ ซ่ึงปจจุบันจังหวัดอุบลราชธานี มี
แปลงใหญท้ังหมดจํานวน 82 แปลง / 18 อําเภอ ดังนี้ 

              ป 2559  จํานวน 9 แปลง เปนแปลงใหญขาว 

               ป 2560  จํานวน 27 แปลง แยกเปน แปลงใหญมันสําปะหลัง จํานวน 3 แปลง 
แปลงใหญขาว จํานวน 22 แปลง แปลงใหญพืชผัก จํานวน 1 แปลง และแปลงใหญกระบือ จํานวน 1 แปลง 
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               ป 2561 จํานวน 46 แปลง แยกเปนแปลงใหญไมดอก จํานวน 2 แปลง แปลง
ใหญขาวจํานวน 43 แปลง และแปลงใหญพริก จํานวน 1 แปลง 

               สวนท่ี 2 ขอมูลสมาชิกแปลงใหญ จังหวัดอุบลราชธานีมีสมาชิกแปลงใหญ จํานวน   
4,211      ราย พ้ืนท่ี  จํานวน  70,107 ไร  

               สวนท่ี 3 ขอมูลผลการดําเนินงานแปลงใหญ  

2.การดําเนินงานแปลงใหญ  

             การดําเนินงานแปลงใหญ สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีไดยึดการดําเนินงานแบบบูรณา
การหนวยงานทุกหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
อํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO)ซ่ึงไดมีการดําเนินงาน
ดังนี้ 

             1.พ้ืนท่ีในการดําเนินงานแปลงใหญ ดําเนินการ 18 อําเภอ 82 กลุม เกษตรกร 4,211 ราย 
พ้ืนท่ี  จํานวน  70,107 ไร โดยมีผูจัดการแปลงใหญของหนวยงานท่ีรวมดําเนินการประกอบดวย กรมชลประทาน  
กรมการขาว และกรมสงเสริมสหกรณ  

              2.ประชุมเพ่ือการสรางความเขาใจในการดําเนินงานใหกับผูจัดการและผูชวยผูจัดการ เพ่ือรวมกัน
กันวางแผนการขับเคลื่อนและกระบวนการทํางานสงเสริมการเกษตรแปลงใหญในพ้ืนท่ี ท้ังระดับจังหวัด และระดับ
อําเภอ และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือวางแนวทางการดําเนินงานรวมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานแปลงใหญหนวยงานภาคีในการทํางานระดบัจังหวัด 
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3.การบริหารจัดการแปลงใหญ  

       3.1 วางแผนรวมกับอําเภอในการการจัดเวทีชุมชน เพ่ือวิเคราะหศักยภาพพ้ืนท่ีในดานการผลิต 

การตลาด และปญหาอุปสรรคในการผลิต การถายทอดความรู และรวมกันกําหนดแนวทาง และเปาหมายการพัฒนา

ใหครอบคลุม ท้ัง 5 แนวทาง ดังนี ้

                              1.แนวทางการพัฒนาแปลงใหญขาว 

        1) ลดตนทุนการผลิต มีเปาหมายลดตนทุนรอยละ 18.26 จากเดิมตนทุนการผลิต 3,783 

บาทตอไร เปน 3,092 บาทตอไร ลดลง 691 บาทตอไร ผลการดําเนินงาน เกษตรกรสามารถลดตนทุนลงได 

3,446 บาทตอไร ลดลง 337 บาทตอไร (รอยละ 8.90) กิจกรรมท่ีดําเนินการไดแก  

                                         - ลดอัตราเมล็ดพันธุขาว จากนาหวาน จํานวน 20-30 กิโลกรัมตอไร เปนนา

หยอดลดปริมาณ เมล็ดพันธุเหลือจํานวน 5-8 กิโลกรัมตอไร 

                                         - การใชปุยตามคาวิเคราะห โดยการตรวจวิเคราะหดิน และใชปุยตามคาวิเคราะห  

                                         - การใชปุยหมัก และน้ําหมักชีวภาพ   

         2) เพ่ิมผลผลิต มีเปาหมายการเพ่ิมผลผลิตรอยละ 19.14 จากเดิมผลผลิต 393 

กิโลกรัมตอไร เปน 468 กิโลกรัมตอไร เพ่ิมข้ึน 75 กิโลกรัมตอไร ผลการดําเนินเกษตรกรมีผลผลิตขาว 435 

กิโลกรัมตอไร เพ่ิมข้ึน 45 กิโลกรัมตอไร (รอยละ 11.37 ) กิจกรรมท่ีดําเนินการไดแก 

                                        - ไถกลบตอซัง  

                                        - ปลูกพืชปุยสดเชนปอเทือง  

                                        - ปุยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ  

                                        - ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  

   3) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตสูระบบรับรองมาตรฐานGAP อินทรีย และการผลิตเมล็ดพันธุ  

                                       ผลการดําเนินงาน พ้ืนท่ี จํานวน 41,338 ไร ผลผลิต 18,657.44 ตัน โดยเปน

ผลิตเมล็ดพันธุขาว จํานวน 3,616.68 ตัน ขาวคุณภาพGAP จํานวน 7,614.17 ตัน ขาวอินทรีย จํานวน

1,568.45 ตันและขาวท่ัวไป 5,857.61 ตัน 

   4) การบริหารจัดการกลุมในดาน ปจจัยการผลิต เครื่องจักรกล และอ่ืนๆท่ีจําเปนภายใน

กลุมมีรวมกลุมตอรองราคารถเก่ียวขาวจากเดิม ราคา 600 บาท/ไร เปน 550 บาท/ ไร  

   5) การตลาด มีการตลาดรองรับผลผลิตท่ีแนนอน มีการทําMOU ตกลงซ้ือขายขาวกับ

สหกรณการเกษตร ไดแกสหกรณการเกษตรมวงสามสิบรับซ้ือผลผลิตราคาท่ีสูงกวาทองตลาดตันละ 250 บาท  

สหกรณการเกษตรตระการพืชผล รับซ้ือผลผลิตราคาท่ีสูงกวาทองตลาดตันละ300 บาท  
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รวมจัดเวทีชุมชน 

นาหยอดเทคโนโลยีท่ีใชในการลดตนทุกการผลิต 
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                             2.แนวทางการพัฒนาแปลงใหญมันสําปะหลัง 

                                  1) ลดตนทุนการผลิต เปาหมายลดลงรอยละ 12.8 จากเดิมตนทุนการผลิต 6,905 

บาทตอไร เปน 6,022 บาทตอไร ผลการดําเนินงาน เกษตรกรสามารถลดตนทุนลงได 6,466 บาทตอไร ลดลง 

410 บาท(รอยละ 5.9 ) กิจกรรมท่ีดําเนินการไดแก  

                                          - ลดจํานวนทอนพันธุปลูก โดยใชระยะปลูก 1x1 เมตร, 80 ซม x1 เมตร 

                                          - การใชปุยตามคาวิเคราะห โดยการตรวจวิเคราะหดิน และใชปุยตามคาวิเคราะห  

                                             - การใชปุยพืชสด เชนปอเทือง และไถกลบเพ่ือลดการใชปุยเคมีในการรองพ้ืน

กอนปลูก   

2) เพ่ิมผลผลิต มีเปาหมายเพ่ิมผลผลิตรอยละ 11.4 จากเดิมผลผลิต 4,833 กิโลกรัมตอ

ไร เปน 5,550 กิโลกรัมตอไร ผลการดําเนินงาน ผลผลิตมันสําปะหลัง 5,073 กิโลกรัมตอไร เพ่ิมข้ึน 240 กิโลกรัม

ตอไร (รอยละ 5.0)  กิจกรรมท่ีดําเนินการไดแก 

                                        - ปลูกพืชปุยสดเชนปอเทือง  

                                        - ปุยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ  

                                        - ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  

                                        - การใชทอนพันธุท่ีมีคุณภาพดี  

   3) การพัฒนาคุณภาพผลผลิต  

                                       ผลิตเปนมันสะอาด และมันเสนสะอาด ปริมาณผลผลิต 15,337 ตัน 

   4) การบริหารจัดการกลุมในดาน ปจจัยการผลิต เครื่องจักรกล และอ่ืนๆท่ีจําเปนภายใน

กลุม  

   5) การตลาด มีการตลาดรองรับผลผลิตไดแก โรงมันเอ่ียมอิสานอําเภอน้ํายืน น้ําขุน และ

บริษัทไบโอเอทานอล อําเภอนาเยีย 
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                          3.แนวทางการพัฒนาแปลงใหญพืชผัก 

                                   1) ลดตนทุนรอยละ 20 จาก 4,300 บาท/ ไร /รอบการผลิตเหลือ  3,440 บาท/ ไร 

/ รอบการผลิตผลการดําเนินงานตนทุนการผลิต 4,085 บาท/ไร ลดลง 215 บาท/ไร รอยละ 5.0 กิจกรรมท่ี

ดําเนินการไดแก  

                        - รวมกลุมกันซ้ือปจจัย 

                        -.ใชสารชีวภัณฑและปุยชีวภาพในการผลิต 

                        -.ลดการใชสารเคมี ใชสารชีวภัณฑ ไดแกเชื้อราไตรโครเดอรมา ไสเดือนฝอย  

                               2) เพ่ิมผลผลิต มีเปาหมายการเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 จาก 2,000 กิโลกรัม/ไร /

รอบการผลิต  เปน 2,200 กิโลกรัม/ไร /รอบการผลิต  ผลการดําเนินงาน ผลผลิตเพ่ิมข้ึนเปน 2,150 กิโลกรัม/ไร /

รอบการ ผลิตเพ่ิมข้ึน 150 กิโลกรัม/ไร /รอบการผลิต กิจกรรมท่ีดําเนินการไดแก 

                       - ตรวจวิเคราะหดิน 

                       - ใชปุยตามคาวิเคราะห 

                                - การปลูกพืชโดยใชนวัตกรรมสมัยใหม ไดแกการปลูกผักในโรงเรือน การใชน้ําระบบสปงเกอร  

         3) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตสูระบบรับรองมาตรฐานGAP และอินทรีย  

                                - ผลิตผักGAP จํานวน 45 ราย พ้ืนท่ี 80 ไร 

                      - ผลิตพืชผักอินทรีย  จํานวน 50 ราย พ้ืนท่ี 15 ไร 

                                              - สรางโรงเรือนน็อคดาว ใชผลิตผักในชวงฤดูฝน.และเพ่ือขอการรับรองมาตรฐานผักอินทรีย 

        4) การบริหารจัดการกลุมในดาน  

                      - แบงหนาท่ีของสมาชิกอยางชัดเจน 

                      - จัดตั้งกองทุนภายในกลุม 

       5) การตลาด มีการตลาดรองรับผลผลิตท่ีแนนอน มีการทําMOU ตกลงซ้ือขาย 

ตลาดวารินเจริญศรี ตลาดสดเทศบาลวารินฯ  ท็อปซุปเปอรมาเก็ตในหางเซ็นทรัลพลาซาอุบลฯ แม็คโครสาขาวารินฯ

และโรงพยาบาลวารินชําราบ 
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                          4.แนวทางการพัฒนาแปลงใหญไมดอก 

           1.ลดตนทุนรอยละ 20 จากเดิม 40,000 บาท / ไร / รอบการผลิตเหลือ  32,000 

บาท / ไร / รอบการผลิตกิจกรรมท่ีดําเนินการ ดังนี้ 

            - ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

            - ลดการใชสารเคมี 

            - ใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมี 

            - ลดการใชปุยเคมี 

            - ลดจํานวนตนพันธุปลูก 

            - ใชปุยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ 

2.เพ่ิมผลผลิตรอยละ 20 จากเดิมผลผลิต 1,000 กก. / ไร / รอบการผลิต  เปน 1,200 

กก. / ไร / รอบการผลิตกิจกรรมท่ีดําเนินการ ดังนี้ 

-  ใชพันธุดี 

 - ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 - ใชน้ําหมักชีวภาพ 

 - ปลูกไมดอกในระบบโรงเรือน 

3.พัฒนาคุณภาพไมดอกคุณภาพดีตรงตามความตองการของตลาดผลิตดอกเบญจมาศ 

 เกรด A รอยละ 80 และเกรด B รอยละ 20 กิจกรรมท่ีดําเนินการ ดังนี้ 

                       -  ผลิตไมดอกในโรงเรือนและผลิตไมดอกนอกฤดู 

                       -  ผลิตตนพันธุดี 

                        4. การบริหารจัดการ มีการแบงหนาท่ีของสมาชิกอยางชัดเจน และจัดตั้งกองทุนภายในกลุม 

                        5. การตลาด  

                       - มีการหาแหลงจําหนายเพ่ิม 

                        - การจัดทําแผนการผลิตดอกไมใหสอดคลองกับความตองการของตลาดในชวงท่ีผลผลิต

ออกมากมีการรวบรวมสินคาเพ่ือสงใหกับตลาดขายสง เชน ปากคลองตลาด 
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  3.2 การถายทอดความรูเทคโนโลยีในการผลิต มีการบูรณาการทํางานรวมกันระหวางภาคีในพ้ืนท่ี

ไดแก ศูนยเมล็ดพันธุขาวอุบลราชธานี  สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดอุบลราชธานี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขต 4 อุบลราชธานี ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี สหกรณจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

อุบลราชธานี และ มกอช ประกอบดวย การผลิตเมล็ดพันธุขาว การผลิตขาวตามระบบรับรองมาตรฐานGAP         

เทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง  การใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืชในพืชผัก ไมดอก และการจัดทําบัญชี

ครัวเรือน  

               4.การทํางานรวมกับภาคีเครือขายและหนวยท่ีเก่ียวของ ไดรับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ            

ในการบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานในพ้ืนท่ี โดยไดรับการสนับสนุนดังนี ้   

                  1) ศูนยเมล็ดพันธุขาวอุบลราชธานี  สนับสนุนปจจัยการผลิตดังนี้ 

   - เมล็ดพันธุขาว ขาวดอกมะลิ 105 กข 15 และ กข 6 รวม จํานวน 215,125 กิโลกรัม   

   - เมล็ดพันธุถ่ัวเขียวหลังนา จํานวน 17,720 กิโลกรัม 

            - เมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองหลังนา จํานวน 12,150 กิโลกรัม 

- เครื่องหยอดขาว ขนาด 4 แถว และขนาด 8 แถว จํานวน 101 เครื่อง 

            - เมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองหลังนา จํานวน 12,150 กิโลกรัม 

            - เครื่องหยอดขาว ขนาด 4 แถว และขนาด 8 แถว จํานวน 101 เครื่อง 

   - เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุขาว 6 เครื่อง 

 - สาธิตวิธีการหยอดขาว/ฝกปฏิบัติแกเกษตรกรท่ีรวมโครงการฯ จํานวน 74 กลุม  

      2) สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนปจจัยการผลิตดังนี้ 

 - ตรวจวิเคราะหดินรายแปลง  จาํนวน 4,252  แปลง  

 - สงเสริมการผลิตน้ําหมักชวีภาพ 198,760 ลิตร 

                  -  สงเสริมการใชปุยพืชสด จํานวน 5,512  ไร 

 - สงเสริมการผลิตและการใชปุยหมัก  จํานวน 366 ตัน 

       3) สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 4 อุบลราชธานี  สนับสนุนการจัดแปลงเรียนรูการใชสารชีว

ภัณฑ การผลิตไสเดือนฝอยปองกันกําจัดโรคพืช และปุยพีจีพีอาร- 1, 2 

       4) ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี สนับสนุนการจัดแปลงเรียนรูการใชปุยตามคาวิเคราะหในแปลงใหญ 

มันสําปะหลัง 3 แปลงไดแกแปลงใหญมันสําปะหลัง อําเภอน้ําขุน  น้ํายืน และโขงเจียม  

       6) ชลประทานจงัหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนการจัดการแหลงน้ําใหแกกลุมแปลงใหญ   

       5.การเชื่อมโยงเครือขายการตลาด ไดมีการประสานงานรวมกับสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี และสํานักงาน

พาณิชยจังหวัดเพ่ือหาแหลงจําหนายใหกับกลุมแปลงใหญ ซ่ึงไดจัดลงนามMOU ทําขอตกลงซ้ือขายผลผลิตขาวของ

กลุมแปลงใหญกับสหกรณการเกษตรมวงสามสิบ  ตระการพืชผล และเดชอุดม ในราคาท่ีสูงกวาทองตลาดราคาตันละ

250-300 บาท ในวันท่ี 19 กันยายน 2559 ณ โรงแรมลายทอง อําเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมีรองผูวาราชการ

จังหวัดอุบลราชธานีเปนประธาน  
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         6. สงเสริมการปลูกพืชหลังเพ่ือสรางรายไดเสริมในชวงฤดูแลง มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานดังนี้ 

            1) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ รวมดําเนินงานโครงการสงเสริมการปลูกถ่ัวลิสง

หลังนา ดังนี้ 

              ป 2559 ดําเนินการ 5 อําเภอ เกษตรกร 128 ราย พ้ืนท่ี 200 ไร   

               ป 2560 ดําเนินการ 5 อําเภอ เกษตรกร  165 ราย พ้ืนท่ี  266.5 ไร 

            2) สถานีพัฒนาท่ีดิน สงเสริมการปลูกปอทืองหลังนา เพ่ือจําหนายเมล็ดพันธุใหกับสถานีพัฒนาท่ีดิน

อุบลราชธานี  

           3) สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต4 อุบลราชธานี สงเสริมการปลูกพืชผัก และขาวโพดเลี้ยงสัตว 

1.2 ระยะเวลาการดําเนินงาน  ป 2558-2560 

1.3 ผลสําเร็จของงาน 

 เชิงปริมาณ 

 1.เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการแปลงใหญจํานวน 4,211 รายมีการลดตนการผลิตลดลง ภายใน 3 ป ได รอย

ละ 17.76 

 2. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการแปลงใหญจํานวน 4,211 ราย มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ15.13 

 3.เกษตรกรไดมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเปนเมล็ดพันธุ  รับรองมาตรฐานGAP และ อินทรีย ผลผลิตจํานวน 

12,799.83 ตัน มูลคา 127 ลานบาท 

 4. เกษตรกรจํานวน 4,211 รายไดรับการถายความรูการผลิตเมล็ดพันธุขาว การผลิตพืชผัก ไมดอก และมัน

สําปะหลัง ตามระบบรับรองมาตรฐาน GAP และ อินทรีย 

          เชิงคุณภาพ 

 1.เกษตรกรมีการรวมกลุมท่ีเขมแข็ง รวมกันบริหารจัดการดานการผลิต การตลาดใหสามารถสรางอํานาจใน

การตอรองดานราคา  คาแรงงาน และคาจางเครื่องจักรกล 

 2.เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตและกําหนดแนวทางการพัฒนาแปลงใหญของกลุมได เพ่ือใหผลผลิต

สอดคลองกับความตองการของตลาด 

 3.เกิดการเชื่อมโยงเครือขายการผลิต การตลาด เครื่องจักรกลเครื่องมือดานการเกษตร และดานเทคโนโลยี

ในการผลิต 

     1.4 การนําไปใชประโยชน 

 1.เกษตรกรมีการรวมกลุมท่ีเขมแข็ง เกิดการบริหารจัดการในรูปแบบกองทุน ทําใหเกษตรกรมีความเขมแข็ง

ข้ึนสามารถบริหารจัดการกลุมดวยตนเองไดอยางยั่งยืน 

 2.เกษตรกรมีการสามารถวิเคราะหศักยภาพพ้ืนท่ี  ตลาด ตนทุนการผลิต เพ่ือนําไปสูการวางแนว ทางและ

แผนพัฒนาแปลงใหญของกลุมท่ีชัดเจน 

 3.มีการเชื่อมโยงเครือขายภายในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี ท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานดานวิชาการ

เทคโนโลยีในการผลิต กลุมมีกระบวนการทํางานท่ีบูรณาการตั้งแตตนน้ําคือกระบวนการผลิต กลางน้ํา ดานการตลาด 

และปลายน้ําดานการแปรรูปและเพ่ิมมูลคาสินคาของกลุม 
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เกษตรกรมีการรวมกลุมท่ีเขมแข็งจัดทําMOUในการรับซ้ือผลผลิตแปลงใหญ มีรายไดเสริมจาก

การปลูกพืชหลังการทํานาและการแปรรูปผลผลิต 

การลงนามMOU ตกลงซ้ือขายขาวของสมาชกิแปลงใหญกับ

สหกรณการเกษตรม่ือวนัที ่19 กนัยายน 2559 
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2.ช่ือผลงาน  การสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

 2.1 สาระและข้ันตอนการดําเนินงาน  

  ปจจุบันตลาดและผูบริโภคมีความตองการสินคาเกษตรท่ีมีความปลอดภัยและมีคุณภาพมาตรฐาน ซ่ึงทุก

ประเทศไดกําหนดมาตรฐานและกฎระเบียบดานอาหารปลอดภัย เพ่ือปองกันชีวิตและสุขภาพของผูบริโภค ประกอบ

กับกระแสความตองการบริโภคอาหารปลอดภัยเปนท่ีตองการของผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศ ในการดูแล

สุขภาพทดแทนการใชสารสังเคราะห ท้ังดานพืชผัก ผลไม ขาว อาหารสุขภาพ เครื่องเทศ และสมุนไพร โดยผูบริโภคมี

ความตองการผลผลิตท่ีมีความปลอดภัยจากสารเคมีตกคาง เชื้อรา จุลินทรีย สิ่งปนเปอนและโลหะหนัก มีประสิทธิผล

นาเชื่อถือ ซ่ึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพของผลผลิต ไดแก สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม แหลงเพาะปลูกท่ีไมมีสารเคมี

หรือโลหะหนักตกคาง สายพันธุท่ีดี แตสวนใหญแลวเกษตรกรมักจะคํานึงถึงการเพ่ิมผลผลิต คุณภาพภายนอกของ

ผลผลิต และชวงราคาท่ีจะไดรับ มากกวาปจจัยอ่ืนๆ ทําใหผลผลิตพืชท่ีไดมักมีคุณภาพต่ํา ไมตรงตามความตองการ

ของตลาด มีสารเคมีตกคางเกินคามาตรฐานมีสาระสําคัญออกฤทธิ์ต่ํากวามาตรฐาน หรือมีการปนเปอนจากสิ่งตางๆ 

เกษตรกรบางสวนมีความตองการท่ีจะผลิตพืชท่ีปลอดภัยไดมาตรฐาน แตยังขาดความรูและทักษะในการผลิต รวมท้ัง

ขาดความเชื่อมโยงระหวางผูผลิต ผูคา และผูบริโภค จึงจําเปนตองพัฒนาเกษตรกรรวมท้ังเชื่อมโยงการผลิตและ

การตลาดพืชท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัย เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของประเทศหรือสากล และ

สามารถพัฒนาผลิตภัณฑไดตรงตามความตองการของตลาด มีการเพ่ิมมูลคา สงออก และสรางรายไดท่ียั่งยืน 

 

 จังหวัดอุบลราชธานี จึงไดพัฒนาเกษตรกรใหสามารถผลิตสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

เพ่ือรองรับกระแสความตองการบริโภคอาหารปลอดภัย ของผูบริโภคท้ังภายในและตางประเทศ และรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน โดยดําเนินงานโครงการสงเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและไดมาตรฐาน ซ่ึงโครงการดังกลาวไดมี

การบูรณาการทํางาน เพ่ือใหเกิดประโยชนแกเกษตรกร ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

 1.มีประชาสัมพันธรับสมัครเกษตรกรผูปลูกผักบานเกษตรพัฒนาเหนือ ตําบลคําขวาง  อําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี มี เกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน  60 ราย พ้ืนท่ี 250 ไร 

              2.ประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงการแกเจาหนาท่ีและชี้แจงการดําเนินงานตามระบบการจัดการคุณภาพ

พืช GAP ตามมาตรฐานใหม คือ มกษ. 9001-2556 ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน ASEAN GAP และ

รวมกันวางแผนการอบรมเกษตรกร/แผนการใหคําแนะปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องตน  โดยมีการบูรณารวมกัน

ระหวางสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 อุบลราชธานี  

             3. ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกรในหลักสูตร การดําเนินการระบบจัดการคุณภาพพืช 

มาตรฐาน GAP   มกษ. 9001-2556  เพ่ือเตรียมความพรอม และพัฒนาสูการตรวจรับรองแปลง GAP พืช  และ

แลกเปลีย่นเรียนรู 
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4.ดําเนินการตามระบบรับรองมาตรฐานGAP พืชรายเดี่ยว ประกอบดวย การรับสมัครเกษตรกรเพ่ือขอ

รับรองแหลงผลิต  การใหคําแนะนําและการตรวจประเมินแปลงเบื้องตนโดยเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรและ                

GAP อาสา และการตรวจรับรองแปลงจากกรมวิชาการเกษตร เกษตรกรผานการรับรอง จํานวน 40 ราย พ้ืนท่ี 200 

ไร อยูระหวางขอการรับรองแหลงผลิต  จํานวน 20 ราย เนื่องจากเปนสมาชิกรายใหม 

          5.สงเสริมใหมีการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ไดแกการผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา  

 6.การเชื่อมโยงเครือขายการตลาดผักปลอดภัยภายในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 

  1) สงผักปลอดภัย วันละ 25-30 กิโลกรัม เพ่ือปรุงอาหารใหกับผูปวยของโรงพยาบาลวารินชําราบ 

อําเภอวารินชําราบและสงอาหารสดใหโรงพยาบาลวารินชําราบทุกวัน คิดเปนมูลคาวันละ 6,000 บาท 

  2) สงรานทอปซุปเปอรมาเก็ต ในเซ็นทรัลอุบล ในลักษณะฝากขายวันละ 100-150 กิโลกรัมตอวัน 

มูลคาวันละ 3,000-4,000 บาท 

  3) สงแม็คโครอุบลราชธานี สัปดาหละ 4 วันๆละ ประมาณ 300 กิโลกรัม มูลคาวันละ 8,000- 

9,000 บาท 

7.การบริหารจัดการผลประโยชนของกลุม มีการดําเนินงานดังนี้ 

  1) มีการประชุมเพ่ือสรุปรายไดรับรายจายของคณะกรรมการทุกวันท่ี 3 ของเดือนทุกเดือน 

  2) มีการปนผลกําไรแกสมาชิกทุก 3 เดือน ดังนี้ 

   - ผูบริหาร  45 % 

   - คณะกรรรมการ  10 % 

   - ทุนสํารอง  2 % 

   - สาธารณประโยชน  3 % 

   - สมาชิก  40% 

2.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน ป 2557 – กันยายน 2559 

3.3 ผลสําเร็จของงาน 

 เชิงปริมาณ 

1.เกษตรกรจํานวน  60 ราย ไดรับการอบรมถายทอดความรูเรื่อง การรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรตาม

ระบบมาตรฐาน GAP  

 2.เกษตรกรไดรับการรับรองแหลงผลิต GAP พืชอาหาร จํานวน 40 ราย และพัฒนาสูระบบเกษตร

อินทรีย จํานวน 44 ราย 

                3.เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการจําหนายสินคาของกลุมคิดเปนมูลคาประมาณ 440,000 บาท/

เดือน  

 
เชิงคุณภาพ 
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 1.เกษตรกรนําความรูในการผลิตสินคาเกษตรใหมีความปลอดภัยและไดมาตรฐานตามความตองการของ

ตลาดและผูบริโภคไมนอยกวารอยละ 60 

 2.เกษตรกรมีการรวมกลุม มีการบริหารจัดการรวมกัน เปนกลุมท่ีเข็มแข็ง 

         3. เกษตรกรมีการรวมกลุมสามารถดําเนินการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญมีการวางแผนการผลิต 

การตลาด และการบริหารจัดการรวมกัน 

3.4 การนําไปใชประโยชน/ประโยชนท่ีไดรับ 

 1.เกษตรกรมีความรูความเขาในกระบวนการผลิตและระบบจัดการคุณภาพสินคาเกษตรท่ีปลอดภัยและได

มาตรฐาน 

          2.สินคาเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยและไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด และมีแนวทางพัฒนาสินคา

กลุมสูระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

 3.เกษตรกรมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนและมีชองการจําหนายมากข้ึน 
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3.3 ช่ือผลงาน การสงเสริมแปลงใหญไมดอก จังหวัดอุบลราชธานี 

2.1 สาระและข้ันตอนการดําเนินงาน 

  ไมดอกไมประดับเปนพืชท่ีสรางรายไดใหแกเกษตรกร ไดเปนอยางดีอีกพืชหนึ่ง ซ่ึงประเทศไทยมีการ

ผลิตและการสงออกไมดอกท่ีมีมูลคาสูงมากอน  แตในปจจุบันมูลคาของไมดอกไมประดับของประเทศมีราคาลดลง 

เนื่องจากการประสบปญหาดานราคา คุณภาพของไมดอกลดลง ปญหาดานสภาพอากาศ โรคแมลง และปจจัยการ

ผลิตท่ีสูงข้ึน และยังขาดแรงงานท่ีมีคุณภาพ รวมถึงในการผลิตสินคาเกษตรกรของเกษตรกรยังมีการรวมตัวท่ีเหนียว

แนน ทําใหกลุมขาดความเข็มแข็งในการบริหารจัดการ การผลิตท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด  

จังหวัดอุบลราชธานี มีพ้ืนท่ีการปลูกไมดอกไมประดับ จํานวน 769 ไร ซ่ึงสวนใหญอยูในพ้ืนท่ีอําเภอวารินชํา

ราบ และมีการผลิตดอกเบญจมาศ เปนหลัก ในการผลิตไมดอกไมประดับของเกษตรกร มีตนทุนการผลิตท่ีสูงไดแก 

ปุยเคมี สารเคมี ถึงแมวาผลตอบแทนของไมดอกไมประดับจะสูงกวาพืชอ่ืนๆก็ตาม ดังนั้นการรวมกลุม จึงเปนแนวทาง

ท่ีจะสามารถใหเกษตรกรวางแผนการผลิต วางแผนการตลาด การพัฒนาคุณภาพไมดอกไมประดับ และการบริหาร

จัดการเชน ปุยเคมี สารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูไมดอกไมประดับ รวมถึงการเพ่ิมมูลคาดอกไม

อบแหง ดังนั้น จังหวัดอุบลราชธานีจึงไดมีการดําเนินงานการสงเสริมแปลงเตรียมความพรอมไมดอกเพ่ือเปนแปลง

ใหญ ดําเนินการบานตาติด หมู 3 ตําบลโนนผึ้ง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกรรวมโครงการ 

จํานวน 60 ราย เนนการสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมกันผลิต มีการจัดการเรื่ององคความรูในการผลิตและ

เทคโนโลยีการผลิตใหมๆ พรอมท้ังมีการวางแนวทางในการพัฒนากลุมเพ่ือใหกลุมเขมแข็งสามารถพึงตนเองได โดยมี

ข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

1.ประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางและวางแผนการดําเนินงานรวมกันระหวางจังหวัดและอําเภอ 

2.มีการจัดเวทีชุมชนเพ่ือวิเคราะหศักยภาพของกลุมดานการผลิต  การตลาด ปญหาในการผลิต กําหนด

แนวทางในการพัฒนา 5 ดานประกอบ 

           1.ลดตนทุนรอยละ 20 จากเดิม 40,000 บาท / ไร / รอบการผลิตเหลือ  32,000 บาท / 

ไร / รอบการผลิตกิจกรรมท่ีดําเนินการ ดังนี้ 

             -ใชปุยตามคาวิเคราะหดินและใชปุยน้ํา 

            - ลดการใชสารเคมี ใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมี 

            - ลดการใชปุยเคมี 
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           -  ลดจํานวนตนพันธุปลูก 

            - ใชปุยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ 

2.เพ่ิมผลผลิตรอยละ 20 จากเดิมผลผลิต 1,000 กก. / ไร / รอบการผลติ  เปน 1,200 กก. 

/ ไร / รอบการผลิตกิจกรรมท่ีดําเนินการ ดังนี้ 

-  ใชพันธุดี 

 - ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 - ใชน้ําหมักชีวภาพ 

 - ปลูกไมดอกในระบบโรงเรือน 
3.พัฒนาคุณภาพไมดอกคุณภาพดีตรงตามความตองการของตลาดผลิตดอกเบญจมาศ 

 เกรด A รอยละ 80 และเกรด B รอยละ 20 กิจกรรมท่ีดําเนินการ ดังนี้ 
                       -  ผลิตไมดอกในโรงเรือนและผลิตไมดอกนอกฤดู 
                       -  ผลิตตนพันธุดี 

                        4. การบริหารจัดการ มีการแบงหนาท่ีของสมาชิกอยางชัดเจน และจัดตั้งกองทุนภายในกลุม แผน
ในการพัฒนาจัดตั้งเปนสหกรณกลุมไมดอก เพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตใหแกสมาชิกภายในกลุมและจัดทําเปนหมูไมดอก
ของจังหวัดอุบลราชธานี 

               5. การตลาด มีการหาแหลงจําหนายเพ่ิม นอกพ้ืนท่ีจังหวัด ไดแก ปากคลองตลาด กทม. ตลาด
ในเขตพ้ืนท่ี บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ และมุกดาหาร       

3.มีการถายทอดความรูแกเกษตรกรท่ีรวมโครงการดานเทคโนโลยีการผลิตไมดอกไมประดับการผลิตและการ
ใชสารชีวภัณฑ การเพ่ิมมูลคาดอกไมอบแหง การเชื่อมโยงเครือขายตลาด และการศึกษาดูงานมูลนิธิโครงการหลวง 
จังหวัดเชียงใหม 

4.จัดทําแปลงเรียนรู เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนรูระหวางเกษตรกรท่ีรวมโครงการดวยกัน 

5.การติดตามการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเพ่ือชวยในการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของเจาหนาท่ี
ในระดับตําบล 

2.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน ป 2559-60 

3.3 ผลสําเร็จของงาน 

 เชิงปริมาณ 

           ดานปริมาณ 

 -เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการจํานวน 60 ราย ไดรับการถายทอดความรูเทคโนโลยีการผลิตไมดอก 

ไมประดับ การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ การเพ่ิมมูลคาดอกไมอบแหง และ  การเชื่อมโยงเครือขายตลาด 

                     -เกษตรกรมีการพัฒนาโรงเรือนในการเพาะชําตนพันธุในโรงเรือน จํานวน 60 ราย ผลิตตนพันธุได 
6,000 ตน/ราย คิดเปนมูลคา 360,000 บาท 

เชิงคุณภาพ 

- เกษตรกรมีการรวมกลุมท่ีเขมแข็ง มีการจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการกลุมท่ีชัดเจน 
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- เกษตรกรมีรวมกันวางแนวทางและแผนการพัฒนาการผลิตไมดอก 
- มีแนวทางในการพัฒนาเปนหมูบานไมดอกของจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวเชิง

เกษตรและเปนแหลงผลิตพันธุไมดอกไมประดับของจังหวัดอุบลราชธานี และเขตภาคอิสาน
ตอนลาง 

3.4 การนําไปใชประโยชน/ประโยชนท่ีได 

  - เกษตรกรมีการรวมกลุมเข็มแข็ง มีการบริหารจัดการกลุมเปนแนวทางในการจัดการแบบแปลง
ใหญ เพ่ือใหเกษตรกรมีการรวมกลุมกันผลิต รวมกันจําหนายและบริหารจัดการรวมกัน 

  - เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด 

                     - เกษตรกรมีแหลงผลิตไมดอกท่ีมีคุณภาพ 
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