
ประเภทเกษตรต าบลดเีด่น 

1.  ชื่อ  นายสุระวิทย์  ปัญญา  อายุ  35  ปี 
2.  วุฒิการศึกษา 

     ปริญญา วุฒิการศึกษา สถาบัน 
ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปริญญาโท เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3.  เร่ิมรับราชการ   เมื่อวันท่ี  8  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2556 
     ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สังกัด  ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีสวัสด์ิ  จังหวัดกาญจนบุร ี
     ระยะเวลาปฏิบัติราชการนับถึงปัจจุบัน  6  ปี 
๔. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
    สังกัด  ส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระ  จังหวัดตาก 
๕. โทรศัพท์ที่ท างาน  055-569091  โทรศัพท์มือถือ  081-2815546 
 

การประพฤติปฏิบัติตน    
1.  การครองตน   

1.1 การพึ่งตนเอง ขยันหม่ันเพียร และความรับผิดชอบ 

1) เสียสละแบ่งปันด้วยจิตใจท่ีโอบอ้อมอารี  

    
ค าอธิบายภาพ..จัดท าข้อมูลเพื่อน าเสนองานแปลงใหญ่ตามที่ได้รับมอบหมาย และบริการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลนอกเวลาราชการ 

2) มีความวิริยะอุตสาหะในงานหน้าท่ีความรับผิดชอบ ต้ังใจท าด้วยความเต็มใจและ 
ท าสุดความสามารถ 

3) มีความรับผิดชอบต่อค าพูดของตนเอง และยึดมั่นในการปฏิบัติ คือ พูดได้ ต้อง 
ท าได้ 

4) มีความอดทนไมยอท้อตอปญหาอุปสรรค โดยมองอุปสรรคและปัญหาให้เป็นท้า 
ทายความสามารถ และหาทางแก้ปัญหา มองวิกฤตเป็นโอกาสท่ีจะแสดงความสามารถ 

5) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และผูอื่น แสดงเจตนาดีท่ีต่อผู้อื่น หาก 
การกระท าใดส่งผลกระทบ โดยสาเหตุเกิดตนเอง ต้องแสดงน้ าใจเข้ารับผิดชอบส่ิงท่ีเกิดขึ้น 

6) มีสุขภาพกายท่ีดี มั่นออกก าลังกาย ฝึกจิตใจให้เปิดกว้าง และมองโลกในแง่ท่ีดี  
เพื่อเป็นพลังในการท างาน 

 

รูปถ่าย 

 



       
ค าอธิบายภาพ..สวดมนต์ข้ามปีที่วัดใกล้บ้านเป็นประจ าทุกๆปี และไหว้พระตามวัดต่างๆในวันหยุด 

7) ด าเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมค าสอนทางพุทธศาสนา รักษาศีล ท าบุญท าทาน  
เข้าวัด เพื่อท าจิตใจให้สงบ เพื่อพร้อมกับการท างาน ควบคุมอารมณ์ให้นิ่ง  

1.2 การรักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
 1) เป็นผู้ปฏิบัติตนตามระเบียบและกฎหมายท่ีก าหนดไว ้เช่น ท าตามระเบียบ 

ข้อบังคับของข้าราชการอย่างเคร่งครัด ไม่ฝุาฝืนให้เป็นตัวอย่างแก่คนใกล้ชิด 
 2) ประพฤติและปฏิบัติตน เป็นตัวอย่างแก่บุคคลท่ัวไป การท างานเพื่อให้เกษตรกร  

เพื่อนร่วมงาน หนว่ยงานอืน่ ยอมรับ ต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้ดี และต้ังใจปฏิบัติงานเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้ร่วมงาน 
 

         
ค าอธิบายภาพ..เป็นกรรมการเลือกต้ังผู้ใหญ่บ้าน และร่วมงานพระราชพิธีทุกคร้ังอย่างเคร่งครัด 

 3) เป็นผู้ตรงต่อเวลา การด าเนินบ้างอย่างถ้าล่าช้า อาจจะส่งผลเสียตามมาไม่มากก็ 
น้อย ถ้าผิดเวลาจะท าให้หมดความน่าเช่ือ จึงต้องถือปฏิบัติให้เป็นผู้ท่ีตรงต่อเวลาหรือมาก่อนเวลา 

 4) เช่ือฟังและให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ระบบการปกครองในสายงาน  
บริหารอย่างเป็นระบบ 

 5) สงเสริม สนับสนุนระบบประชาธิปไตยและปฏิบัติตามนโยบายของทาง 
ราชการและรัฐบาล 

1.3 ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1) ละเว้นตอการประพฤติช่ัวและไมลุมหลงอบายมุข 

   2) รู้จักใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ ไม่ใช้จ่ายฟุุมเฟือยซึ้งอาจจะก่อให้เกิดหนี้สิน 
 3) ใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด เพื่อช่วยประหยัด 

งบประมาณแผ่นดิน 
 4) มัธยัสถ์และเก็บออม ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 5) มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อเพิ่มคุณค่า และความน่าเช่ือถือ 
 6) รู้จักดูแล บ ารุง และรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม  

7) เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 



    
ค าอธิบายภาพ..เลี้ยงเป็ด ไก่ไว้กินไข่ และน ามูลสัตว์ไปท าปุ๋ยหมัก เพื่อลดการใช้สารเคมี ท าให้เกิดรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  การครองคน   
  2.1 ความสามารถในการประสานสัมพันธแ์ละสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา  

เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน 
   1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อส่ือสาร ไม่มีเจตนาอคติ  

2) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะ 
3) กล้าและรับผิดชอบในส่ิงท่ีได้กระท า และยอมรับความผิดในส่ิงผิดพลาด และรับ 

ฟังข้อเสนอเพื่อน ามาปรับปรุงตนเอง 
4) มีน้ าใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โดยมีจิตสาธารณะไม่คิด 

หวังถึงผลตอบแทน 

    
ค าอธิบายภาพ..ชี้น าและร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการท างานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร 

5) เคารพอาวุโส และพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ีมีอายุน้อยกว่า  
6) พูดจาไพเราะน่าฟังแก่ผู้ท่ีมาติดต่องาน 

2.2 ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม ความสามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับ และ 
ให้ความร่วมมือ 

1) แสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือทีมงาน และเสนอแนะการท างานท่ีสอดคล้องกับ 
งานในหน้าท่ี 

๒) ประชุมวางแผนงานแบบมีส่วนร่วม และมอบหมายงานรับผิดชอบ 
๓) เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรค เปิดใจยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 
๔) แสดงสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล หน้าท่ีท่ีมีความเข้าใจและช านาญ 
๕) ทุ่มเทกับหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานเต็มท่ีตามความรู้ ความสามารถ 



    
ค าอธิบายภาพ..เปิดใจยอมรับฟังแนวคิด และให้โอกาสทีมงานเสนอแนวการท างาน 

๖) เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วม แสดงความสามารถ เพื่อให้เกิดงานท่ีสร้างสรรค์ 
7) ยกย่องผู้ร่วมงานท่ีประสบความส าเร็จ ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ท่ีเจอปัญหาและอุปสรรค 
8) ให้เกียรติและยอมรับในการตัดสินใจของทีมงาน 

2.3 การใหบ้ริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่ถูกต้องและเป็น 
ประโยชน์  ด้วยอัธยาศัยอันดี 

๑) มีจิตส านึก และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยใจบริการ 
๒) ช่วยเหลือ ค้นคว้าข้อมูล แนะน าในส่ิงท่ีดี และแนวทางเลือก ตลอดจนให้ข้อมูล 

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
๓) บริการด้วยความเต็มใจ สร้างความประทับใจ และบริการให้เสมอภาคกันทุกระดับ 
๔) มีอัธยาศัยดีเป็นมิตร มีความเป็นกันเอง และแสดงความสุภาพต่อทุกคน 

2.4. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 
๑) ประพฤติและปฏิบัติตรงตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ วิธีการท่ีก าหนด 
๒) ยึดถือเรื่องประโยชน์ของทางราชการหรือส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเอง  
๓) ตัดสิน วินิจฉัย หรือแก้ปัญหา โดยใช้ฟังความคิดเห็นเหตุผลของผู้ร่วมงาน และไม่ 

สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ร่วมงาน 

2.5 การเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ทั้งในและนอกหน่วยงาน           
๑) การให้ความร่วมมือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้นอย่างเต็มท่ี โดยนึกถึงผลสัมฤทธิ์ 

ของผู้ท่ีจะได้รับประโยชน์ และสร้างเครือข่ายภาคีการท างานในพื้นท่ี 

    
ค าอธิบายภาพ..ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนๆ ออกพื้นที่เพื่อจัดท าเวทีชุมชน 

๒) เสนอแนะข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่องานของส านักงาน และไม่ขัดแย้งต่อ 
หน่วยงานอื่น  

๓) ให้ความส าคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงานด้วยจิตใจท่ียินดี 
4) ให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานอื่น ภาคีเครือข่าย ทีมผู้ร่วมงาน ด้วยความเต็มใจ 



3.  การครองงาน  
3.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าทีแ่ละภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

1) ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
๒) มีความต้ังใจปฏิบัติงานให้ได้รับความส าเร็จ         
๓) สนใจและเอาใจใส่งานท่ีรับผิดชอบ 
๔) ปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบและท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม 

เวลาท่ีก าหนด และเนื้อหางานครบถ้วน 
๕) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 

3.2 ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหา และมีทัศนคติที่ดีใน 
การปฏิบัติงาน 

1) มีความรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมาย และ 
นโยบายต่างๆ 

๒) มีความสามารถในการน าความรู้ท่ีมีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และถ่าย 
ถอดองค์ความรู้ต่างๆ เป็นบทเรียนส าหรับเจ้าหน้าท่ีใหม่ได้ศึกษา 

๓) มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน  
โดยการศึกษาและวิเคราะห์ใจความส าคัญ และน ามาปรับใช้ให้เข้างานท่ีได้รับผิดชอบ 

๔) รักและชอบท่ีจะปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
ด้วยความเต็มใจ พึงส านึกเสมอว่า การเป็นข้าราชการท่ีดีต้องปฏิบัติตัวอย่างไร และภูมิใจท่ีท า เมื่อเกิดการย่อท้อ 
ต้องนึกถึงความเป็นอยู่เกษตรกรท่ียังล าบาก 

3.3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และปรับปรุงพัฒนางาน 
๑) มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ 

ในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดท าเครื่องกระจายเสียงภายในส านักงานเพื่อง่ายต่อก่อการส่ือสารท าความเข้าใจให้แก่
ผู้มารับบริการ 

    
ค าอธิบายภาพ..ติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียงภายในส านักงานเพื่อง่ายต่อการให้บริการเกษตรกร 

๒) มีความสามารถในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการจะริเริ่มงานใหม่ 
นั้น ได้ผ่านการประชุมของเจ้าท่ีและทีมงาน ซึ้งการท างานเป็นทีมช่วยกันคิดผลงานออกมาจะมาความหลากหลาย
มากกว่าการนั่งคิดเองคนเดียว และการริเริ่มจัดต้ังส านักงานเกษตรอ าเภอสาขาย่อยในพื้นท่ี เพื่อบริการเกษตรกรที่
ต้องเดินทางไกล 

๓) มีความสามารถในการท างานท่ียาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี เช่น งาน 
นโยบายต่างๆของภาครัฐการท า Contact farming ให้กับแปลงใหญ่ผัก  



3.4 ความพากเพียรในการท างาน และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
๑) มีความกระตือรือร้น ต้องการท่ีจะปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ ซึ่งเมื่อได้ 

รับผิดชอบงาน จะรีบค้นคว้าหาข้อมูล และเร่งท างานให้เสร็จ 
๒) มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการหรืองานท่ีรับผิดชอบ  

ซึ้งปัจจุบันได้น ารถยนต์ส่วนตัวมาใช้ออกพื้นท่ีห่างไกล บนดอยบนเขา จัดท าเอกสารงานล่วงเวลาราชการเป็นประจ า 
ออกแผนการส่งเสริมการเกษตรในช่วงวันหยุดราชการ 

๓) ได้รับการยกย่องในความส าเร็จของงาน โดยสามารถเช่ือมโยงตลาดให้กับแปลงใหญ่ 
ผัก ซึ้งมีการประกันราคาซื้อขายชัดเจน 

๔) สามารถปฏิบัติงานในภาวะท่ีมีข้อจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขาดแคลน 
วัสดุ อุปกรณ์ หรือ อัตราก าลัง เป็นต้น โดยการประยุกต์ใช้ส่ิงท่ีมีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ปรับปรุง
บ้านพักเกษตรต าบลในพื้นท่ีให้เป็นแหล่งบริการเกษตรกร เป็นที่พักอาศัย และแหล่งศึกษาดูงาน 

3.5 การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน 
๑) การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน ด้วยความคาดหวัง 

และเปูางานท่ีต้องให้ส าเร็จนั้น ได้ละท้ิงความเป็นส่วนตัว ด าเนินงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้งานประสบ
ความส าเร็จสูงสุด 

๒) การด าเนินงานสอดคล้องหรือเป็นไปตามความต้องการของส่วนรวมและประชาชน  
ออกพื้นท่ีจดเวทีชุมชนขนาดย่อย เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคของเกษตร เพื่อจัดท าแผนให้สอดคล้องต่อความต้องการ
ของเกษตรกร 
 

 
ค าอธิบายภาพ..การปรับปรุงบ้านพักเกษตรต าบลในพื้นที่ และท าบญุบ้านพักเกษตรต าบล 

๓) ใช้วัสดุ อุปกรณ์และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดและเหมาะสม เช่น น ากระดาษ 
ท่ีใช้แล้วน ามาเย็บเล่มเพื่อท าเป็นสมุดโน๊ต และน าปูายอบรมโครงการท่ีเหมือนกันของงบประมาณท่ีผ่านมา
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อลดงบประมาณการจัดท าปูายโครงการใหม่ 

    
ค าอธิบายภาพ..ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนและร่วมประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านนอกเวลาราชการ 

 



๔) ร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างราชการกับประชาชน ด้วยส านักงาน 
เกษตรอ าเภอเป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดเกษตรกรมากท่ีสุด จึงเป็นท่ีพึ่งของเกษตร เช่น บางครั้งเกษตรมาขอค าปรึกษา
ด้านการขอกู้เงินกับธนาคาร และประสานงานระหว่างหน่วยงานปกครองและเกษตรกร 

4.  แนวคิดในการท างาน 

อย่างแรกเราต้องส านึกตัวตนเองว่าเป็นข้าราชการ ไม่ใช้เรื่องง่ายท่ีจะเข้ามาถึงจุดๆนี้ ท าให้เกิดความภูมิใจ
ในหน้าท่ี ซึ้งหัวใจของการส่งเสริมการเกษตร คือการเห็นเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และ
ควรจะท าอย่างไรให้ไปถึงเปูาหมาย โดยการวางแผนร่วมกับทีมงาน น าหลักการส่งเสริมการเกษตรแบบต่างๆเช่น T 
& V System , MRCF  , Zoning ข้อมูลการจัดเวที และแผนพัฒนาการเกษตรมาวิเคราะห์แล้วสังเคราะห์ร่วมกับ
ทีมงาน แล้วน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นท่ี ในบางครั้งการด าเนินงานเกิดอุปสรรคปัญหามากมาย ต้องให้
ก าลังใจทีมงาน และตัวเองเสมอว่า การท างานทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นและโรยด้วยกลีบกุหลาบ ยอมรับกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น พยายามคิดในแง่บวก มองวิกฤตต่างๆท่ีเกิดขึ้น แล้วหาโอกาส น าประสบการณ์มาเป็น
บทเรียนในการด าเนินในครั้งต่อ 
 บทบาทงานในปัจจุบันมีความหลากหลาย และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรจบการศึกษาจากสาขา 
วิชาท่ีแตกต่างกัน และการท างานในปัจจุบันต้องเน้นการบูรณาการเพื่อให้ประสบความส าเร็จ จึงต้องท าความเข้าใจ
เรียนรู้ข้อจ ากัดของตนเอง ยอมรับในความแตกต่าง เพื่อน ามาซึ่งความร่วมมือ โดยใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางความคิด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีเป็นท่ีน่าพอใจของทุกฝุาย และสามารถร่วมงานกับผู้อื่นในองค์กร และส่วนงาน
ต่างๆ  ท่ีมีความต่างกันท้ังทางความคิด และแนวทางปฏิบัติ เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสม และได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ
ของทุกฝุาย ส่งผลให้มีแนวความคิดท่ีสร้างสรรค์ สร้างความแปลกใหม่ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ แม้จะมีความแตกต่างใน
แนวทางความคิด แต่ก็สามารถน ามารวมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุด และงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปอย่าง
ราบรื่น และได้มาซึ่งส าเร็จอันรวดเร็ว และเป็นไปตามเปูาหมาย ผลจากประสานงานโดยหาแนวทางท่ีเหมาะสม  

 ข้าพเจ้ายึดหลักท่ีว่า  ถ้าโลกนี้ไม่มี “อุปสรรค” มนุษย์ก็จะไม่รู้จักอีกค าที่เรียกว่า “ความพยายาม” 

      
 

 

 

 

 



ผลการปฏบิตัิงานดีเดน่  

1. ชื่อผลงาน  การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ : ผักปลอดภัยแปลงใหญ่ (กะหล่ าปลี) 

1.1 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระ จัดท าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กะหล่ าปลี) 
ปีงบประมาณ 2558 ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ของเกษตรกรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและเพิ่มรายได้ของ
เกษตรกรตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น มีการบริหารจัดการร่วมกันให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางใน
การด าเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ ราคาถูก เช่น 
ปุ๋ย พันธุ์ และการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจน
การจัดการด้านการตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 

ส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระ ได้คัดเลือกพื้นท่ีด าเนินการโครงการ ณ บ้านอุ้มเป้ียม หมู่ท่ี 1 ต าบลคีรี
ราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมแก่การปลูกกะหล่ าปลี มีพื้นท่ีผลิต
กะหล่ าปลีจ านวนมาก และสามารถส่งผลผลิตออกสู่ตลาดได้ในปริมาณมากและตลอดท้ังปี เมื่อคัดเลือกพื้นท่ี
เรียบร้อยจึงประสานงานผ่านผู้น าหมู่บ้านเพื่อรวบรวมเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ าปลีในพื้นท่ีประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กะหล่ าปลี) ปีงบประมาณ 2558 และรับสมัครสมาชิก เมื่อ
สมาชิกครบตามเปูาหมายท่ีได้ก าหนดไว้ ส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระจึงได้จัดท าเวทีวิเคราะห์ศักยภาพและความ
ต้องการการสนับสนุนเพื่อการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการเช่ือมโยงตลาด ซึ่งผลสรุปของ
การจัดเวทีสรุปได้ว่า สมาชิกมีความต้องการท่ีจะลดต้นทุนการใช้สารปูองกันก าจัดศัตรูพืช การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การ
ลดอัตราการสูญเสียต้ังแต่ผลผลิตยังอยู่ในแปลงจนถึงมือของผู้บริโภค การผลิตกะหล่ าปลีให้มีคุณภาพได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GAP และการเช่ือมโยงด้านการตลาดให้มีตลาดท่ีมั่นคงและได้ราคาท่ีเป็นธรรม  

ส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระ จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การรวมกลุ่มจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน และ
การผลิตขยายและการใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อการบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดต้นทุนการใช้สาร
ปูองกันก าจัดศัตรูพืช และได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาคีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การตรวจ
วิเคราะห์ดินและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยกรมพัฒนาท่ีดิน การถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิต
กะหล่ าปลี การจัดท า GAP โดยกรมวิชาการเกษตร การจดบันทึกรายรับ – รายจ่าย โดยกรมตรวจบัญชรสหกรณ์ 
การบริหารจัดการน้ า โดยกรมชลประทาน การจัดการศึกษาดูงาน พบปะตลาดและผู้บริโภคเพื่อเป็นการเช่ือมโยง
การตลาด การจัดท าแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเป็นการทดสอบหรือสาธิตเทคโนโลยีในประเด็นท่ี
เกษตรกรต้องการทราบหรือเทคโนโลยีท่ีต้องการชักชวนให้เกษตรกรพัฒนา โดยการให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
และการให้ค าแนะน าสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยบริบทของพื้นท่ีบ้านอุ้มเป้ียม หมู่ท่ี 1 ต าบล
คีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์จึงไม่สามารถได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP  

ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้
ส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระด าเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ 
บ้านอุ้มเป้ียม หมู่ท่ี 1 ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรเข้ามาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างกัน โดยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบการรวมกลุ่มการผลิตและบริหารจัดการร่วมกัน โดยมี
เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเอง สามารถถ่ายทอดความรู้ท่ีได้รับสู่เกษตรกรท่ัวไปท่ีสนใจ
ท่ีจะศึกษาเทคโนโลยี และสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตกะหล่ าปลี ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร การเช่ือมโยงตลาด มีความพร้อมในการ



ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการ และดูแลเกษตรกรในพื้นท่ีให้
เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังบูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการด าเนินการ ศพก. ร่วมกันของ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

     
ค าอธิบายภาพ..การประชุมเพื่อหารือ เสนอสินค้า ปรึกษาถึงความเป็นไปได้ของการซื้อขายระหว่างเกษตกร และบริษัท ฟููดแพชชั่น จ ากัด (บาร์บิคิว พลาซ่า) 

     
ค าอธิบายภาพ..การประชุมเพื่อหารือ เสนอสินค้า ปรึกษาถึงความเป็นไปได้ของการซื้อขายระหว่างเกษตรกรและตลาดไท 

บริษัท ฟููดแพชช่ัน จ ากัด (บาร์บิคิว พลาซ่า) ประสานส านักงานเกษตรจังหวัดตาก เสนอความต้องการรับ
ซื้อผลผลิตกะหล่ าปลีจากสมาชิกแปลงใหญ่กะหล่ าปลี ส านักงานเกษตรจังหวัดตากจึงได้ประสานส านักงานเกษตร
อ าเภอพบพระและส านักงานเกษตรอ าเภออุ้มผางเพื่อประสานสมาชิกแปลงใหญ่กะหล่ าปลีท่ีจะเข้าพื้นท่ีช้ีแจง
เงื่อนไขข้อตกลง ศึกษาความพร้อมของสมาชิก ซึ่งสมาชิกแปลงใหญ่กะหล่ าปลีในพื้นท่ีอ าเภอพบพระมีความพร้อมท่ี
จะท าตามเงื่อนไข ข้อตกลง แต่ด้วยสมาชิกไม่มีใบรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่บริษัทและเพื่อ
เป็นผลประโยชน์ต่อเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระได้ท าการทดสอบสารตกค้างเบ้ืองต้นในผลผลิตเมื่อไม่
พบสารตกค้างท่ีเกินค่ามาตรฐานจึงท าหนังสือรับรองความปลอดภัยของผลผลิต เมื่อบริษัทเกิดความมั่นใจในผลผลิต
แล้วสมาชิกจึงได้เดินทางไปลงนามในสัญญาซื้อขายกับบริษัท โดยมีตัวแทนส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระเป็น
พยานในการท าสัญญาในครั้งนี้  

 

    
ค าอธิบายภาพ..ด าเนินการขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยของภาคเอกชน (Thai GAP) 

ส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระ ได้ประสาน สถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย (สถาบัน ThaiGAP) สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อด าเนินการรับรองมาตรฐาน ThaiGAP ให้กับสมาชิกเพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นแก่บริษัท 
ทางสถาบันจึงได้ด าเนินการช้ีแจงให้ค าแนะน า โดยมีตัวแทนส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระเป็นท่ีปรึกษาแนะน า



สมาชิกอย่างต่อเนื่อง จนผ่านการประเมินมาตรฐาน ThaiGAP และสมาชิกได้เดินทางไปท าข้อตกลงและลงนามใน
สัญญาซื้อขายกับบริษัทอีกครั้ง โดยสามารถเพิ่มราคาการรับซื้อขึ้น เนื่องจากกลุ่มมีใบรับรองมาตรฐาน ThaiGAP 

1.2 การบริหารจัดการที่ส่งผลให้เกิดการท างานในพืน้ที ่
 1) จัดอบรมถ่ายความรู้ บริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดต้นทุนการใช้สารปูองกันก าจัด
ศัตรูพืช 
 2) จัดต้ังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดภัยแปลงใหญ่ เพื่อแต่งต้ังคณะท างานบริหารจัดการกลุ่ม 

     
ค าอธิบายภาพ..การด าเนินการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดภัยแปลงใหญ่ 

 3) ด าเนินงานเช่ือมโยงกับตลาดท่ีน่าเช่ือถือ 
 4) วางแผนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

1.3 รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการท างาน  

 1) ศึกษาข้อมูลการผลิตของแหล่งอื่นให้มากท่ีสุด เช่น ต้นทุนต่อไร่ เทคโนโลยีการผลิต ราคาขาย วิธีการ
ขนส่ง การบริหารจัดการ เป็นต้น 
 2) นัดประชุมเพื่อน าเสนอผลผลิต และต่อรองความเป็นไปได้ โดยต้อง Win-Win ระหว่างเกษตรกรและผู้
ซื้อ 
 3) ส านักงานเกษตรอ าเภอเป็นตัวเช่ือมการท างาน โดยหน้าท่ีติดตามตรวจสอบการด าเนินงานอย่างเป็น
ธรรมท้ังสองฝุาย 
 4) ท า Contact farming เพื่อให้เกิดความมั่นใจของท้ังสองฝุาย โดยต้องมีการประกันราคาท่ีชัดเจน 
 5) ขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยของภาคเอกชน (Thai GAP) เพื่อสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ซื้อ และยกระดับคุณภาพสินค้าส่งผลให้สินค้ามีราคาขายท่ีสูงขึ้น 

 
ค าอธิบายภาพ..การน าเสนองานแปลงใหญ่ผักปลอดภัย (กะหล่ าปลี) ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด  

เร่ืองการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 
 
 
 
 
 



1.4 ผลส าเร็จและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลเป้าหมาย และงานส่งเสริมการเกษตร    

     
ค าอธิบายภาพ..การท าสัญญาซื้อขาย Contact farming กับ บริษัท ฟููดแพชชั่น จ ากัด (บาร์บิคิว พลาซ่า) 

ผลลัพธ ์
 1) เกษตรกร และน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให้สอดคล้อง กับวัฒนธรรมของเกษตร (ชาติพันธุ์ม้ง) ด้วยสภาพ
พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีเขา เกษตรกรได้น าความรู้มาปรับเปล่ียนมาใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการสารเคมี จึงส่งผลให้ส่ิงแวดล้อม
ดีขึ้น ลดการสะสมสารเคมีในร่างกายท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

2) สมาชิกในกลุ่มได้รับสิทธิ์ท่ีเท่าเทียมกัน และปูองกันผลผลิตท่ีออกมากเกินความต้องการของตลาด 
3) สมาชิกท้ังหมดได้รับมาตรฐานและสามารถจ าหน่ายผลผลิตให้กับห้าง modern trade ท าให้เพิ่มมูลค่า

สินค้า 
4) MOU กับบริษัท ฟููดแพชช่ัน จ ากัด (บาร์บีคิว พลาซ่า) และตลาดไท โดยมีการประกันราคา จ านวน

ผลผลิตท่ีชัดเจน 
5) กลุ่มเกิดความเข้มแข็งบริหารโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดภัยแปลงใหญ่ และเนื่องจากสมาชิก

(Smart Farmer) ในกลุ่มมีรายได้ 180,000 บาท/ปี จึงส่งให้กลุ่มได้พัฒนาไปสู่ Smart Group 
6) ขับเคล่ือนการส่งเสริมโดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

เป็นแหล่งเรียนรู้ แปลงสาธิต และจุดบริการด้านการเกษตร 

ผลสัมฤทธิ์ 
1) ท าให้เกิดองค์ความรู้ในพื้นท่ี โดยการปลูกจะผสมปูนขาวและขี้ไก่แกลบรองก้นหลุม เพิ่มระยะเวลาการ

เพาะปลูกเป็น 70-75 วันเพื่อให้กะหล่ าปลีหัวแน่นลดการบอบซ้ าจากการขนส่ง และงดน้ าในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว 
5 วันเพื่อ ลดการเจริญเติบโตซึ้งจะส่งผลให้กะหล่ าปลีแตก และการใช้ บีที (Bt) หรือ Bacillus thuringiensis ก่อน
การเก็บเกี่ยว 1 เดือน เพื่อเก็บรักษาให้นานและลดการเสียดายจากการขนส่ง  

2) สมาชิกท้ังหมดได้รับมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยของภาคเอกชน (Thai 
GAP) ส่งผลให้ผลผลิตสามารถยกระดับเป็น Smart Product และสามารถจ าหน่ายผลผลิตให้กับห้าง modern 
trade ท าให้เพิ่มมูลค่าสินค้า  

3) MOU กับบริษัท ฟููดแพชช่ัน จ ากัด (บาร์บีคิว พลาซ่า) โดยมีการประกันราคา  9-10 บาท/กิโลกรัม 
จ านวนผลผลิต 3,500 กิโลกรัม/วัน และตลาดไท 7,000 กิโลกรัม/วัน (ราคาตามกลไกของตลาด)  

4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดภัยแปลงใหญ่ สามารถเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยถูกจาก ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โครงการให้สินเช่ือปรับเปล่ียนการผลิต หรือโครงการ XYZ จ านวนเงิน 
2,000,000 บาท 



5) หน่วยงานบูรณาการใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นจุดถ่ายทอด
ความรู้ น าปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนเกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิต จาก 25,600 บาท/ไร่ เป็น 23,200 
บาท/ไร่ ผลผลิตเพิ่มจาก 6-8 ตัน/ไร่ เป็น 8-10 ตัน/ไร ่มีมูลค่าการจ าหน่ายกว่า 6,000,000 บาท/ปี 

         
ค าอธิบายภาพ..การร่วมน าผลผลิตที่ได้รับมาตรฐาน Thai GAP ไปจ าหน่ายที่ตลาดไท 

สถิติการจ าหน่ายกะหล่ าปลีแปลงใหญ่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดภัยแปลงใหญ่ 
 

ปี ตลาด ปริมาณ(กิโลกรัม) 
ราคา/กิโลกรัม 

(บาท) 
รายได้ (บาท) หมายเหต ุ

2560 บริษัท ฟููดแพชชั่น จ ากัด (บาร์บีคิว พลาซ่า) 348,398.50 8-9 3,122,647.80 สินค้าได้รับมาตรฐาน Thai gap 

2561 บริษัท ฟููดแพชชั่น จ ากัด (บาร์บีคิว พลาซ่า) 595,320.00 9-10 5,605,491.60 สินค้าได้รับมาตรฐาน Thai gap 

2562 บริษัท ฟููดแพชชั่น จ ากัด (บาร์บีคิว พลาซ่า) 131,730.00 9-10 1,315,195.05 สินค้าได้รับมาตรฐาน Thai gap 

2561 ตลาดไท - - - MOU วันละ 7 ตัน เกษตรกร
ก าหนดราคาเอง ณ ตลาดไท 

1.5 การน าไปเป็นตัวอย่าง/ต้นแบบ ที่สามารถน าไปขยายผลได้ 

 1) เกษตรกรต้นแบบ Smart Farm สามารถเป็นวิทยากรประจ าฐานเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) และน าองค์ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไปทอดถ่ายให้กับสมาชิกเครือข่ายแปลง
ใหญ่อื่นได้ 
 2) พัฒนาแปลงเรียนรู้ให้เป็นแปลงทดลองโดยร่วมบริษัทเอกชนเพื่อ ทดลองการลดให้สารเคมีตามแนววิถี
เกษตรอินทรีย์ 

     
ค าอธิบายภาพ..การจัดท าแปลงทดลองกับบริษัทเอกชนเพื่อพัฒนาผลผลิตสู่การท าการเกษตรแบบอินทรีย์ 

 3) จากการที่ได้รับรองมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยของภาคเอกชน  
(Thai GAP) แบบกลุ่ม จึงท าให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน         

4) การจ าหน่ายสินค้าในราคาประกันท่ีชัดเจนท าให้ลดความเส่ียงจากการเกิดปัญหาสินค้าราคาตกต่ า ซึ้งท า
ให้เกษตรกรอื่นเกิดความสนใจ ท าให้เกิดสมาชิกมากขึ้น โดยสมาชิกต้องสามารถท าตามเงื่อนไขของกลุ่มได้ 



       
ค าอธิบายภาพ..ต่อยอดโดยการน าผลผลิตไปจ าหน่ายที่ตลาด อ.ก.ต. โดยดร. วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ได้จัดท าโครงการช่วยเหลือเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดภัยแปลงใหญ่ 

    

 
ค าอธบิายภาพ..ต้อนรับนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายดิเรก ตนพะยอม  

ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ตรวจติดตามแนวทางการด าเนินการผลิตการเกษตรปลอดภัยสินค้ากะหล่ าปลี 
 

 
 
 
 
 
 



2. ชื่อผลงาน  การส่งเสริมการปลูกและเพิ่มมูลค่าอะโวคาโด 
        (โดยการเปลี่ยนยอดพันธุ์ดี การประกวดอะโวคาโดและแปรรูป) 

2.1 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

 ต าบลคีรีราษฎร์ มีพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์มาก การเกษตรทั้งพืชไร่ พืชผัก ผลไม้ และไม้ยืนต้น ด้วยความเป็น
พื้นท่ีสูง มีฝนตกชุก เนื่องจากได้รับอิทธิพลมรสุมจากอ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์ สภาพอากาศท่ัวไปหนาวเย็นและ
มีความชุ่มช่ืน ได้รับการขนานนามให้เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมช้ันดีของประเทศ มีผลผลิตส่งขายท้ังในและนอกประเทศ 
จนเป็นดินแดน "พืชผลเกษตรมหัศจรรย์" และการปลูกไม้ผลในพื้นท่ีอ าเภอก าลังได้รับความนิยม ซึ้งได้แก่ อะโวคาโด 
กล้วย ทุเรียน 

“อะโวกาโด” เป็นไม้ผลท่ีก าลังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพและความงาม ถือเป็นพืชส าคัญและมี
แนวโน้มทางด้านการตลาดสูง แม้ว่าจะสามารถปลูกได้ในประเทศ เกษตรกรจ านวนมากยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ในกระบวนการปลูก ท าให้ผลผลิตขาดคุณสมบัติทางด้านคุณภาพ ด้วยเหตุนี้จึงมีการน าเข้าอะโวกาโดจาก
ต่างประเทศมาขายในตลาดบ้านเราในราคาค่อนข้างสูง  

จึงเกิดการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะและความช านาญให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้
มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป และการประกวด และในพื้นท่ีท่ัวไปท่ีมีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานของผู้บริโภคภายในและต่างประเทศ และเพื่อการพัฒนาท่ีมีความ
ยั่งยืนในระบบการผลิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ตลอดจนคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคของประเทศไทย
ต่อไป 

 
 

ค าอธิบายภาพ..จุดพิกัดพื้นที่ปลูกอะโวคาโดของอ าเภอพบพระ 

2.2 การบริหารจัดการที่ส่งผลให้เกิดการท างานในพืน้ที่ 
1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ สร้างทักษะและ

ความช านาญให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน  
2) วางแผนการผลิตให้มีสินค้าจ าหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง  
3) เพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการจัดการประกวดเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงคุณภาพสินค้า จัดหาวิทยากรเพื่อถ่ายทอด

ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิต 

รายงานสรุปผู้ปลูกอะโวกาโด ต าบลคีรีราษฎร ์
ล าดับ หมู ่ ครัวเรือน พ้ืนที่

เพาะปลูก 
พ้ืนที่เก็บ
เก่ียว 

1 2 2 22.00 22.00 
2 3 4 25.00 25.00 
3 4 10 100.00 100.00 
4 5 108 713.25 713.25 
5 6 4 38.00 38.00 
6 8 7 60.00 60.00 
7 9 6 75.00 75.00 
8 10 6 26.50 26.50 
9 11 4 20.00 20.00 
10 12 5 34.00 34.00 
11 13 34 314.50 314.50 

รวม 185 1,428.25 1,428.25 



   
ค าอธิบายภาพ..การจัดอบรมให้ความเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด 

2.3 รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการท างาน  
1) จัดท าแผนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (อะโวคาโด) เพื่อผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพและ

มาตรฐานตามความต้องการของผู้บริโภค และจัดวิชาตามความต้องการของเกษตรกร 

  
ค าอธิบายภาพ..การจัดเวทีชุมชนและส ารวจข้อมูล 

2) ประชาสัมพันธ์ถึงการจัดการประกวด โดยใช้ส่ือต่างๆเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าว 
3) น าผลผลิตท่ีถูกคัดออกมาเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยประยุกต์ส่วนผสมให้เหมาะสมกับแต่ละสายพันธุ์ 
4) วิเคราะห์สถานการณ์ผลิตอะโวคาโด ต าบลคีรีราษฎร์ มีพื้นท่ีปลูก 1,428.25 ไร่ เกษตรกร จ านวน 185 

ครัวเรือน ในพื้นท่ี 11 หมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่ปลูกพันธุ์พื้นเมือง 30% 

2.4 ผลส าเร็จและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลเป้าหมาย และงานส่งเสริมการเกษตร 

ผลลัพธ ์
1) สร้างอัตลักษณ์ของอ าเภอพบพระให้มีพืชท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีต้องการของตลาด  
2) เกษตรกรได้รับถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเก็บเกี่ยว แปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 
3) เกษตรกรมีอาชีพที่มีความมั่นคง ความเข้มแข็ง และยั่งยืนถาวร  

 
ค าอธิบายภาพ..ตางรางข้อมูลปริมาณผลผลิตที่สามารถเก็บเก่ียวได้ 



4) สร้างขวัญและก าลังให้กับเกษตรท่ีส่งผลผลิตเข้าประกวด และท าให้ได้รับช่ือเสียง ส่งผลให้มีแรงผลักดันท่ี
จะพัฒนาการผลิตให้ดีขึ้น 

5) ปัจจุบันเกษตรกรที่ปลูกพันธุ์พื้นเมืองเดิมท่ีมีพื้นท่ี จ านวนกว่า 3,000 ไร่ เริ่มปรับเปล่ียนมาปลูกพันธุ์ที่มี
ราคาขายท่ีสูงกว่า และสามารถแปรรูปได้ว่า ซึ้งมีแปลงพันธุ์ดีในพื้นท่ีไม่ต่ ากว่า 500 ไร ่

6) กลุ่มมีการรวมกลุ่มจากกลุ่มธรรมชาติเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกอะโวคาโด จ านวน 11  กลุ่ม 
7) จากการที่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมมีความรู้ด้านการผลิต แปรรูป การท าการเกษตรแบบปลอดภัยซึ้งได้

พัฒนาไปสู่การท าการเกษตรแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ ซึ้งท าให้เกิดไม้ยืนต้นมากขึ้นจึงท าให้เกิดพื้นท่ีปุามากขึ้น โดย
เป็นปุาท่ีสร้างรายได้และไม่ท ารายส่ิงแวดล้อม ไม่มีมลพิษ สารตกค้างจากการใช้สารเคมี 

ผลสัมฤทธิ์ 

1) อะโวคาโดของต าบลคีรีราษฎร์เป็นท่ีต้องการของตลาด ปริมาณไม่น้อยว่า 10 ตันต่อสัปดาห์ สร้างมูลค่า
การจ าหน่ายไม่น้อยว่า 5 ล้านบาทต่อปี 

2) เกษตรกรสามารถเรียนรู้เรื่องกระบวนการผลิต การปรับเปล่ียนยอดพันธุ์จากพันธุ์พื้นเมืองเป็นพนัธุ์ดีให้
ตรงกับความต้องการของตลาด 

3) เกษตรกรน าความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปต่อยอดโดยการผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย เช่น สบู่ แชมพู ครีมนวด
ผม 

4) สร้างขวัญและก าลังให้กับเกษตรท่ีส่งผลผลิตเข้าประกวด และท าให้ได้รับช่ือเสียง ส่งผลให้มีแรงผลักดันท่ี
จะพัฒนาการผลิตให้ดีขึ้น 

 
ค าอธิบายภาพ..ตารางข้อมูลการผลิต (จุดคุ้มทุน) 

5) ปัจจุบันเกษตรกรที่ปลูกพันธุ์พื้นเมืองเดิมท่ีมีพื้นท่ี จ านวนกว่า 3,000 ไร่ เริ่มปรับปรับมาปลูกพันธุ์ที่มี
ราคาขายท่ีสูงกว่า และสามารถแปรรูปได้ว่า ซึ้งมีแปลงพันธุ์ดีในพื้นท่ีไม่ต่ ากว่า 500 ไร ่

     
ค าอธิบายภาพ..การจัดการประกวดอโวคาโดเพื่อสร้างขวัญและก าลังให้กบัเกษตรที่ส่งผลผลิตเข้าประกวด ภายใต้โครงการของดีอ าเภอพบพระ 



 6) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอพบพระ เป็นจุดเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ส าหรับเกษตรกร สมาชิกแปลงใหญ่ และผู้สนใจท่ัวไป ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอะโวคาโดทุกกระบวน 

     
ค าอธิบายภาพ..การอบรมเพิ่มมูลค่าให้กับอะโวคาโด (ไอศครีมอะโวคาโด) 

7) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอะโวคาโดแปลงใหญ่ สามารถเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยถูกจาก ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โครงการให้สินเช่ือปรับเปล่ียนการผลิต หรือโครงการ XYZ จ านวนเงิน 
2,000,000 บาท 

2.5 การน าไปเปน็ตัวอย่าง/ต้นแบบ ที่สามารถน าไปขยายผลได้     
1) สินค้าท่ีได้จากการแปรรูปสามารถต่อได้ โดยการท าบรรจุภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ การขอรับรองการผลิตเพื่อสร้าง

ความเช่ือถือ พัฒนาให้เป็นสินค้า OTOP ของอ าเภอ 
3) ปัจจุบันมีการสร้างเครือข่ายผู้ปลูกอะโวคาโดแปลงใหญ่ ได้แก่ แปลงใหญ่อะโวคาโดจ านวน 6 แปลง และ

กลุ่มวิสาหกิจเกี่ยวกับอะโวคาโด จ านวน 11 กลุ่ม 
2) การสร้างมูลค่าจากการส่งเสริมพืชท่ีมีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของอ าเภอพบพระ  

    
ค าอธิบายภาพ..น าเกษตรกรแปลงใหญ่อะโวคาโดมาจ าหน่ายสินค้างานเกษตรไทยก้าวหน้าภายใต้ร่มพระบารมี ที่ สวนลุมพินี 

3) เกิดการพัฒนาการผลิต และต่อยอดให้กับผู้ท่ีได้รับรางวัลให้แปลงเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดู
งานแก่ผู้ท่ีสนใจ 

    
ค าอธิบายภาพ..การส่งเสริมให้อะโวคาโดเป็นพืชที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของอ าเภอพบพระ ซึ้งพัฒนาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 

 



3. ชื่อผลงาน  การบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์เพื่อขับเคลื่อน ศพก. และ ศบกต. 

                  โดยการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 

3.1 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และศึกษาดูงาน ท าให้มีเกษตรกรสนใจเข้ามาศึกษา
หาความรู้เพื่อน าองค์ความรู้ท่ีได้จาก ศพก. และ ศบกต. ไปปรับใช้ในการท าการเกษตรของตนเอง ซึ้งทางส านักงาน
เกษตรอ าเภอพบพระ และองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร ์ได้มุ่งเน้นการท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน และให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่าง
พอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัย
ภายนอกต่างๆ มีการส่งเสริมให้ใช้พื้นท่ีว่างเปล่าในบริเวณบ้าน รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพร 
เครื่องเทศ และพืชล้มลุกต่างๆ ไว้บริโภค ส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระจึงได้จัดเวทีชุมชนร่วมกับเกษตรกรในพื้นท่ี
ต าบลคีรีราษฎร์เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล เพื่อเสนอความต้องให้องค์การบริหารส่วนต าบลคีรี
ราษฎร์สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดท าโครงการและกิจกรรมตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ี โดยให้
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นจุดขับเคล่ือนและเป็นจุดศูนย์รวมของด าเนินงานหน่วยงานภาคีต่างๆท่ีได้มาบูรณาการให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรสนใจเข้าร่วม 

 
ค าอธิบายภาพ..ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

3.2 การบริหารจัดการที่ส่งผลให้เกิดการท างานในพืน้ที่ 

1) จัดเวทีเก็บข้อมูล และความต้องการของเกษตร  
2) จัดท าแผนท่ีสอดคล้องกับงบประมาณ เพื่อเสนอขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) การสร้างทีมงานในการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล 

3.3 รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการท างาน  

1) การเตรียมความพร้อมของทีมงาน (คณะท างาน) แล้ว
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน การ
สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชน 



   
ค าอธิบายภาพ..การประชุมท าความเข้าใจกับทีมงานเพื่อท าความเข้าใจการจัดโครงการเพื่อเสนอในแผนของ อปท. 

2) รวบรวมข้อมูลต่างๆเช่น แผนพัฒนาการเกษตร ข้อมูลการท าการเกษตร ข้อมูลจากการจัดเวที เป็นต้น 
ก าหนดความต้องการและความส าคัญ แล้วจึงจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรฉบับสมบูรณ์ 

3) เสนอโครงการเข้างบประมาณ โดยเน้นย้ าความส าคัญว่าเป็นท่ีต้องการของเกษตรกร 

   
ค าอธิบายภาพ..การจัดท าเวทีชุมชนเพื่อเสนอโครงการ โดยเป็นโครงการที่เป็นความต้องของชุมชน 

3.4 ผลส าเร็จและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลเป้าหมาย และงานส่งเสริมการเกษตร         

ผลลัพธ ์  
1) เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มและพัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
2) เกษตรกรปรับเปล่ียนพฤติกรรมแบบเชิงเด่ียวเป็นการท าการเกษตรแบบผสมผสาน ลดการใช้สารเคมี ซึ่งได้

ปฏิบัติตามเงื่อนไข GAP และสามารถต่อยอดให้เป็นการเกษตรแบบวิถีเกษตรอินทรีย์  

    
ค าอธิบายภาพ..การจัดท าโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

3) เกษตรกรได้น าองค์ความรู้ท่ีได้ และน าปัจจัยการผลิตท่ีได้รับไปต่อยอดให้เกิดอาชีพ  
4) เกิดการบูรณาการระหว่าง ส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระ และ อบต.คีรีราษฎร์ 
5) ศพก.และศบกต. เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และจุดบริการด้านการเกษตร โดยท่ีเกษตรกรไม่ต้อง

เสียเวลาไปใช้บริการท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระ  
6) สามารถพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer (YSF) ซึ่งสามารถเป็นวิทยากรให้กับฐานเรียนรู้

เกษตรผสมผสาน 



7) ได้รับเงินงบประมาณจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ทุกครั้งท่ีเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1) มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาไปสู่วิสาหกิจชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอะโวคาโด้บ้านทหารผ่านศึก 1 , 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรปลอดภัย บอร์เดอร์ออร์แกนิคส์ เป็นต้น 

     
ค าอธิบายภาพ..การจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรปลอดภัย บอร์เดอร์ออร์แกนิคส์ 

2) เกษตรกรปรับเปล่ียนพฤติกรรมแบบเชิงเด่ียวเป็นการท าการเกษตรแบบผสมผสาน ลดการใช้สารเคมี ซึ่งได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไข GAP และสามารถต่อยอดให้เป็นการเกษตรแบบวิถีเกษตรอินทรีย์  

3) เกิดนวัตกรรมใหม่โดยการน าเศษวัสดุเหลือใช้จากการท าข้าวไร่ไปเพาะเห็ดนางฟูา โดยเป็นการเพาะเห็ด
นางฟูาแบบอินทรีย์ และน าปัจจัยการผลิตท่ีได้รับไปต่อยอดให้เกิดอาชีพ และตลาดมีความต้องการเห็ดนางฟูาจาก
ฟางข้าวจ านวนไม่ต่ ากว่า 30 กิโลกรัมต่อวัน สามารถสร้างรายได้วันละไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท 

 
ค าอธิบายภาพ..การใช้ฟางข้าวไร่ในพื้นที่มาเพาะเห็ดนางฟูาโดยไม่ใช้สารเคมี 

4) ส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระบูรณาการร่วมกับ อบต.คีรีราษฎร์ และได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนตรง
ตามแผนการพัฒนาการเกษตรระดับต าบล ทุกครั้งท่ีเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ 
จ านวน 20,000 บาท  

5) เกษตรกรในพื้นท่ีใกล้เคียง ศพก.และศบกต. จ านวน 24 หมู่บ้านได้ใช้ศูนย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน 
และจุดบริการด้านการเกษตร โดยท่ีเกษตรกรไม่ต้องเสียเวลาไปใช้บริการท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระ  

6) กลุ่ม Young Smart Farmer (YSF) ของอ าเภอพบพระ ได้ร่วมกนัวางแผนการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ 
โดยเน้นการผลิตการเกษตรแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ และวางแผนการผลิตให้มีผลผลิตต่อเนื่องตรงต่อความต้องการ
ของตลาด และในปัจจุบันสามารถเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยถูกจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) โครงการให้สินเช่ือปรับเปล่ียนการผลิต หรือโครงการ XYZ  จ านวนเงิน 2,000,000 บาท 

 
 



3.5 การน าไปเปน็ตัวอย่าง/ต้นแบบ ที่สามารถน าไปขยายผลได้ 

1) เกษตรกรและประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอพบพระ มีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความพอเพียง
ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุุมเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มี
คุณค่า เกิดรายได้ 

 

ค าอธิบายภาพ..การอบรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกรที่สนใจ 

2) เกษตรกรที่ผ่านการอบรมน าปัจจัยและองค์ความรู้ท่ีได้ ไปปรับใช้และเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรในชุมชน 
จึงส่งผลให้มีเกษตรกรเข้ามาใช้บริการ หาความรู้ และ หน่วยงานอื่นในพืน้ท่ีอ าเภอพบพระใช้ศูนย์เป็นแหล่งถ่ายทอด
ความรู้ ศูนย์จึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานระดับอ าเภอ 

3) ท าให้เกษตรกรมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก และสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน 
4) สมาชิกแปลใหญ่ จ านวน 11 แปลง ได้ใช้ศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นท่ีประชุม ซึ้งปัจจุบันมีขยายผลน า

องค์ความรู้ต่างให้แก่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ จ านวน 11 กลุ่ม 
5) เกิดแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   
ค าอธิบายภาพ..เกษตรกรให้ความสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ในแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 


