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  แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (อาสาสมัครเกษตรกร) 
2. กิจกรรม  ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร 
3. กิจกรรมย่อย  
 1) ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด 
 2) ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.) 
4. งบประมาณ 6,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์ เพ่ือก าหนดนโยบาย แนวทางบูรณาการงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
และแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด 
6. เป้าหมาย   
 1) คณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดนราธิวาส 1 คณะ 
 2) คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัดนราธิวาส 1 คณะ  
7. ผลผลิต   
 คณะกรรมการ มีการประชุมเพ่ือก าหนดนโยบาย แนวทางบูรณาการงาน การส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน 
8. ผลลัพธ์ 
 1) มีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) มีการก าหนดนโยบาย/แนวทาง หรือรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และให้บริการ ช่วยเหลือ
เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 
 4) เกิดเครือข่ายการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
 กิจกรรมย่อย ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 กิจกรรมย่อย ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.) 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (อาสาสมัครเกษตรกร) 
2. กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร 
3. กิจกรรมย่อย จัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
  (อกม.) ระดับจังหวัด 
4. งบประมาณ 78,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาทักษะเสริมสร้างความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาด้านการเกษตร 
6. เป้าหมาย  อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 195 ราย 
7. ผลผลิต   
 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จ านวน 195 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็ง 
สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ผลลัพธ์ 
 1) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และให้บริการ ช่วยเหลือ
เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 
 2) เกิดเครือข่ายการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (อาสาสมัครเกษตรกร) 
2. กิจกรรม  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัครเกษตร 
3. กิจกรรมย่อย จัดท าบัตรประจ าตัวอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
4. งบประมาณ 5,900 บาท 
5. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีบัตรประจ าตัวอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
6. เป้าหมาย  อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 590 ราย 
7. ผลผลิต   
 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จ านวน 590 ราย ได้รับบัตรประจ าตัวอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
8. ผลลัพธ์ 
 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีบัตรประจ าตัวอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร (เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน 
       เกษตรกร) 
2. กิจกรรม พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครัวเรือน 
3. กิจกรรมย่อย  
 1) จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะท่ี 1 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่ และจัดท าแผนการพัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน 
 2) จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะท่ี 2 เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน 
 3) จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะท่ี 3 สรุปผลและประเมินแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และเศรษฐกิจครัวเรือน 
 4) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจครัวเรือน 
4. งบประมาณ 27,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์  
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีพลังในการขับเคลื่อนงาน         
ในรูปแบบของการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพ
การเกษตรให้สามารถพ่ึงพาตนเอง มีความม่ันคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี 
 2) พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ครัวเรือน 
 3) ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตรต้นแบบระดับชุมชน เพ่ือเป็นกลไกการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกรในชุมชน 
6. เป้าหมาย  สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางขุนทองพัฒนา อ าเภอตากใบ 20 ราย 
7. ผลผลิต   
 สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางขุนทองพัฒนา อ าเภอตากใบ 20 ราย ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีพลังในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่ม 
ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตรต้นแบบระดับชุมชน เพ่ือเป็นกลไกการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกรในชุมชน 
 8. ผลลัพธ์ 
 4) สามารถพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจครัวเรือนให้แก่ชุมชนและกลุ่มเครือข่ายได้ 
 5) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามารถเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบถ่ายทอดความรู้ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือนให้แก่คนภายในและภายนอกชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร (เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน 
       เกษตรกร) 
2. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group 
3. กิจกรรมย่อย  
 1) จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 เพ่ือประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พ้ืนที่ จัดท าแผนการพัฒนา 
กลุ่มสู่ Smart Group 
 2) จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่ Smart Group 
4. งบประมาณ 34,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์  
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีพลังในการขับเคลื่อนงาน         
ในรูปแบบของการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพ
การเกษตรให้สามารถพ่ึงพาตนเอง มีความม่ันคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี 
 2) พัฒนาความรู้และทักษะให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในด้านการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร      
สอดคล้องกับภาวการณ์ตลาด การเข้าถึงแหล่งทุน เพ่ือยกระดับธุรกิจชุมชนให้สามารถแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3) ส่งเสริมการสร้างรายได้ในครอบครัวเกษตรกร ลดค่าใช้จ่าย กระตุ้นให้มีการออมเพ่ิมขึ้น และ
สามารถจัดตั้งเป็นกองทุนในกลุ่มของตนเองได้ 
6. เป้าหมาย  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางขุนทองพัฒนา อ าเภอตากใบ, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาแลลูวัส อ าเภอ
สุไหงปาดี, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลูโบ๊ะบาตู2 อ าเภอศรีสาคร, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามแยกร่วมใจ อ าเภอ
เมืองนราธิวาส และกลุ่มแม่เกษตรกรบ้านไอร์ตีมุง อ าเภอสุคิริน จ านวนทั้งสิ้น 85 ราย 
7. ผลผลิต   
 1) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 85 ราย ได้รับการประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์จัดท าแผนการ
พัฒนากลุ่มสู่ Smart Group  
 2) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 85 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group  
8. ผลลัพธ์ 
 1) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามารถเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบถ่ายทอดความรู้ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือนให้แก่คนภายในและภายนอกชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) มีเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั้งในระดับเขต และระดับประเทศที่สามารถแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ และเรียนรู้ร่วมกันในการประกอบอาชีพได้อย่างเข้มแข็ง 
 3) สมาชิกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้รับความรู้ที่แพร่หลายมากยิ่งข้ึน ในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจครัวเรือน และบทบาทของผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

1. โครงการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร (เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร) 
    กิจกรรม สร้างทัศนคติที่ดีและปลูกฝังค่านิยมการท าการเกษตรให้กับเด็กและเยาวชน 
    กิจกรรมย่อย จัดกระบวนการเรียนรู้และสร้างทัศนคติ ค่านิยมการท าการเกษตรให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ใน/  

นอกโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาผ่านกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร                                      
                     (อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร) 
2. งบประมาณ 24,000 บาท 
3. วัตถุประสงค์    3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มยุวเกษตรกร มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีพลัง                            
                                   ในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่มผ่านกระบวนการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
                      3.2  ส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะทางด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสมเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่  

4. เป้าหมาย กลุ่มยุวเกษตรกร จ านวน 4 กลุ่ม ในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนราธิวาส อ าเภอระแงะ       
                 อ าเภอศรีสาคร อ าเภอสุคิริน จ านวน 120 ราย 
5. ผลผลิต 1. สมาชิกยุวเกษตรกร จ านวน 120 คน ได้ทราบกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการ                       
                 สภายุวเกษตรกรที่ถูกต้อง  
              2. กลุ่มยุวเกษตรกรมีศักยภาพของกลุ่มอยู่ในระดับดี ทั้ง 4 กลุ่ม 
 3. สมาชิกยุวเกษตรกร จ านวน 120 คน ได้รับความรู้และทักษะด้านการเกษตรมาประยุกต์                    
                 ใช้กับกิจกรรมกลุ่มของตนเอง 
6. ผลลัพธ์ 1. สมาชิกยุวเกษตรกรมีความรู้และทักษะด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร การบริหารจัดการกลุ่มท่ีดี     
รวมไปถึงได้น าประสบการณ์จากเกษตรกรต้นแบบมาประยุกต์ใช้กับการด าเนินการของกลุ่มมีการน าเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมจากการจัดกระบวนการเรียนรู้มาใช้ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ 
               2. สมาชิกยุวเกษตรกรแต่ละกลุ่มได้ทราบถึงศักยภาพของกลุ่มตนเองเพ่ือคิดวิเคราะห์แนวทาง                  
การด าเนินกิจกรรมกลุ่มเพ่ือให้กลุ่มยุวเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและมีพลังในการ ขับเคลื่อนงาน
ยุวเกษตรกรต่อไป  
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ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
2. กิจกรรม ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
3. กิจกรรมย่อย  
 1) จัดกระบวนการระยะที่ 1 เพ่ือสร้างการรับรู้เรื่องการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือน  
     และชุมชน ประเมินสถานการณ์เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่ และจัดท าแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารใน
     ครัวเรือนและชุมชน 
 2) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 เพ่ือพัฒนาทักษะด้านเคหกิจเกษตร เทคโนโลยีการผลิตอาหาร  
     ส่งเสริมการปลูกพืช และการถนอมอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 
 3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดท ากิจกรรมสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
4. งบประมาณ 35,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการด าเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือ
ความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
 2) เพ่ือสร้างแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหาร รวมทั้งเก็บส ารองอาหารและ
เมล็ดพันธุ์เพียงพอกับความต้องการของครอบครัวและชุมชน 
6. เป้าหมาย  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีบรรพต 30 ราย 
7. ผลผลิต   
 1) เกษตรกร จ านวน 30 ราย มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 
มีแผนการสร้างความม่ันคงด้านอาหาร และเกิดแหล่งผลิต/ส ารองอาหารในครัวเรือนและชุมชน 1 จุด  
8. ผลลัพธ์ 
 1) ครัวเรือเกษตรกรมีความมั่นคงด้านอาหาร สามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ มีการกระจายอาหาร
คุณภาพ และขยายผลสู่เกษตรกรอ่ืนๆในพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 2) มีแหล่งเรียนรู้การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ให้กับผู้ที่สนใจ สามารถสนับสนุนการด าเนินงาน
ของ ศพก.ในพ้ืนที่ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

13 

แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

-------------------------------------------------------------------------- 
1. โครงการ ขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
  กิจกรรม สนับสนุนกลไกการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ 
  กิจกรรมย่อย ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
  กิจกรรมย่อย ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะท างานที่แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
จังหวัด 
  กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
  กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (ประเมินศักยภาพและจัดท า
แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน) 

กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในวิสาหกิจชุมชน (เพ่ิมทักษะ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร) 
  กิจกรรมย่อย พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
  กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 

  กิจกรรมย่อย คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) 
  กิจกรรมย่อย พัฒนาวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  กิจกรรม สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 

กิจกรรมย่อย สนับสนุนวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ในการด าเนินงานด้านทะเบียน
และสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 

2. งบประมาณ 228,400 บาท 
3. วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพ่ือสนับสนุนกลไกการท างานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้สามารถ
 ขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.๒ เพ่ือส่งเสริมการประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน 
3.๓ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

เกษตร 
3.๔ เพ่ือส่งเสริมคนรุ่นใหม่เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน 
3.๕ เพ่ือค้นหาและพัฒนาต้นแบบการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน 
3.๖ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

4. เป้าหมาย 
 4.1 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนราธิวาส จ านวน 1 คณะ 25 ราย 
 4.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนราธิวาส จ านวน 1 คณะ และคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอ าเภอ จ านวน 13 อ าเภอ 13 คณะ 
 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จ านวน 26 แห่ง สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ านวน 260 ราย 

 4.4 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน 1 แห่ง สมาชิก 10 ราย 
 4.5 วิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ จ านวน 20 ราย 
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5. ผลผลิต 
 5.1 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดและร่วมพิจารณาก าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัด 
 5.2 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนราธิวาส มีการบูรณาการงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนระหว่างหน่วยงานภาคี 
 5.3 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
จ านวน 26 แห่ง สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 260 ราย 
 5.4 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนหรือเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
จ านวน           1 แห่ง สมาชิก 10 ราย 
 5.5 ได้วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด  
 5.6 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) มีความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน จ านวน 20 ราย 
6. ผลลัพธ์ 
 6.1 วิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดนราธิวาสได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามแผนพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชนตามภารกิจของหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 20 
 6.2 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนสามารถ
แผนพัฒนากิจการไปใช้พัฒนากิจการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๕ 
 6.3 มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหรือแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างน้อยร้อย
ละ ๕๐ ของแหล่งที่เข้าร่วมโครงการ 
 6.4 มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอ่ืน 
 6.5 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประกอบกิจการ เช่น การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน การจัดท าบัญชีเบื้องต้น การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
กิจกรรม สนับสนุนกลไกการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ 

กิจกรรมย่อย ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
กิจกรรม สนับสนุนกลไกการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ 

กิจกรรมย่อย ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะท างานที่แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 

 
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอ าเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 

กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
(ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน) 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 

กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในวิสาหกิจชุมชน  
(เพิ่มทักษะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร) 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 

กิจกรรมย่อย พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
ครั้งที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 2 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 

กิจกรรมย่อย คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) 
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ภาพประกอบกิจกรรม 

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 

กิจกรรมย่อย พัฒนาวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) เป็นแหล่งเรียนรู้ 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร      
    กิจกรรม ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล) 
       (ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพดีโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม) 
    กิจกรรมย่อย อบรมเกษตรกร 
2. งบประมาณกิจกรรมนี้ทั้งหมด ๔๐,๐๐๐ บาท 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการเข้าสู่การส่งเสริมตามระบบแบบแปลงใหญ่ได้
ในอนาคตต่อไป หรือขยายผลเครือข่ายสมาชิกแปลงใหญ่เดิม 
4. เป้าหมาย 

- เกษตรกรเป้าหมาย ๒๐๐ ราย  
- พ้ืนที่ด าเนินการ 5 อ าเภอ 

อ าเภอ 
ปริมาณ 

(ระบุ ราย) 
ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

เมืองนราธิวาส 40 1 - 2 8,000 อ าเภอ 
ระแงะ 40 1 - 2 8,000 อ าเภอ 
แว้ง 40 1 - 2  8,000 อ าเภอ 
สุคิริน 40 1 - 2  8,000 อ าเภอ 
เจาะไอร้อง 40 1 - 2 8,000 อ าเภอ 

5 อ าเภอ 200 1 - 2 40,000 อ าเภอ 
 
กระบวนการด าเนินงาน 

1.1 คัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตร (กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์) วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปรับปรุง
คุณภาพไม้ผลที่มีศักยภาพการผลิตมังคุดคุณภาพ โดยให้คัดเลือกเกษตรกรที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก
แปลงใหญ่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การส่งเสริมตามระบบแบบแปลงใหญ่ได้ในอนาคต
ต่อไป หรือขยายผลเครือข่ายสมาชิกแปลงใหญ่เดิม สมาชิกจ านวน ๔๐ คน โดยคัดเลือกเกษตรกรที่
อยู่ในพื้นที่เดียวกัน หรือแปลงที่มีอาณาเขตติดต่อกันเพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการผลผลิต
และอ่ืนๆ 

1.2 จัดท าทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโดยได้ด าเนินการจัดตั้งเป็นกลุ่ม
เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท่ี 1 และส่งให้จังหวัดภายในเดือนมกราคม 256๒ 

1.3 ด าเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามประเด็นปัญหาความต้องการของเกษตรกร จ านวน 1 วัน ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 200 บาท/ราย/วัน  

1.4 ติดตามและประเมินผล/รายงานผล 
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5. ผลผลิต 
 เกษตรกร จ านวน ๒๐๐ ราย ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด  

 ๖.  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 กลุ่มเกษตรกรสามารถก าหนดแผนการพัฒนากลุ่มเพ่ือการบริหารจัดการด้านการผลิตและ

การตลาดไม้ผลได้ 
 สามารถสรุปประเด็นปัญหาที่ได้จากการจัดเวทีชุมชนเพื่อน าไปก าหนดหลักสูตรในการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตตามประเด็นปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ในพ้ืนที่ต่อไป 
 

ภาพกิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร      
    กิจกรรม ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล) 
       (ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพดีโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม) 
    กิจกรรมย่อย จัดท าแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล 
2. งบประมาณกิจกรรมนี้ทั้งหมด ๑๒,๐๐๐ บาท 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเป็นแปลงต้นแบบการผลิตมังคุดคุณภาพ สามารถเป็นจุดเรียนรู้ในการจัดการ
แปลงเพื่อการผลิตมังคุดคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิตโดยอาศัยปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุในพ้ืนที่  
4. เป้าหมาย 

- เป้าหมาย ๑ แปลง 
- พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอระแงะ 
 

กระบวนการด าเนินงาน 
1.1 คัดเลือกพ้ืนที่ที่จะจัดท าแปลงเรียนรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพดีโดยมีหลักเกณฑ์ใน

การคัดเลือก ดังนี้ 
- เป็นสถานที่ซ่ึงเคยหรือยังคงเป็นจุดสาธิตศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล ในปัจจุบัน 

หรือเป็นที่ปลูกไม้ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีไม่มีให้คัดเลือก อาจเป็นสถานที่ใหม่ที่เป็นแปลงของ
สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการและมีความพร้อมสามารถขยายผลสู่แปลงใหญ่ได้ในอนาคตต่อไป พ้ืนที่
แปลงไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ 

- มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ หรือมีระบบการให้น้ าที่เพียงพอส าหรับใช้ในการผลิตไม้ผลคุณภาพดีตลอด
ฤดูกาลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังออกดอก ติดผล จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 

- เกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่มีความพร้อม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเป็นวิทยากรอบรมได้เป็นอย่าง
ดีและ /หรือ ขยายผลความส าเร็จต่อไปยังเกษตรกรรายอ่ืนในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก าหนดในการด าเนินการ 
ตลอดจนค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ 

1.2 สนับสนุนการจัดท าแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกรเป้าหมาย  
- จัดท าแปลงเรียนรู้อย่างน้อย ๑ ไร่ เพ่ือใช้เป็นจุดสาธิตและถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในพ้ืนที่ โดย

สนับสนุนค่าใช้จ่ายแปลงละ 1๒,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดท าป้ายแปลงเรียนรู้ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทางการเกษตร (ปุ๋ยคอก/เคมี สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ถุงห่อ ฯลฯ) ค่าวัสดุส านักงาน
หรืออ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็น 

- จัดท าป้ายแปลงเรียนรู้ รายละเอียด ประกอบด้วย ชื่อเจ้าของสวน ที่ตั้งสวน และชื่อแปลงเรียนรู้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพไม้ผลคุณภาพดีชนิดใด  

1.3 จังหวัด/อ าเภอ ติดตามให้ค าแนะน าและประเมินผลการด าเนินงาน 
1.4 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  
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6. ผลผลิต 
 จัดท าแปลงเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผลผลิตมังคุดเพ่ือการส่งออก จ านวน ๑ แปลง พ้ืนที่ ๓ 

ไร่ 
 ๖.  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

 เกษตรกรได้รับวัสดุการจัดท าแปลงเรียนรู้ต้นแบบ การผลิตมังคุดคุณภาพ สามารถเป็นจุด
เรียนรู้ในการจัดการแปลงเพื่อการผลิตมังคุดคุณภาพเพ่ือการส่งออก ลดต้นทุนการผลิตโดย
อาศัยปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุในพื้นที่  
 

ภาพกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
๑. โครงการ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
    กิจกรรม ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล) 
       (บริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้) 
    กิจกรรมย่อย ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด 
2. งบประมาณกิจกรรมนี้ทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ บาท 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสามารถคาดคะเนผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส และการกระจายผลผลิต เพ่ือใช้การ
บริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย 

- ประชุมคาดคะเนผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจระดับจังหวัด จ านวน ๓ ครั้ง 
- พ้ืนที่ด าเนินการ ๑๓ อ าเภอ 

กระบวนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท าแผนการติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ 
1.2 ด าเนินการติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ 13 อ าเภอ โดยด าเนินการส ารวจและการจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการ หรือการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคาดคะเน
สถานการณ์ไม้ผลแยกชนิดพืชตั้งแต่ก่อนฤดูกาลผลิตจนถึงต้นฤดูกาลผลิตและน าข้อมูลไป
ประกอบการประชุมจัดท าข้อมูลเอกภาพไม้ผลภาคใต้และจัดท าแผนการกระจายผลผลิตออกนอก
แหล่งผลิตต่อไป 

1.3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

5. ผลผลิต 

ก าหนดแผนการประชุมคาดคะเนไม้ผลจังหวัดนราธิวาส ปี 2562 ดังนี้ 
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม 25๖๒ ณ ห้องประชุมชัญญานุวัตร ส านักงานเกษตรจังหวัด

นราธิวาส 
 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม 25๖๒ ณ ห้องประชุมชัญญานุวัตร ส านักงานเกษตรจังหวัด

นราธิวาส  
 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 25๖๒ ณ ห้องประชุมชัญญานุวัตร ส านักงานเกษตรจังหวัด

นราธิวาส ด าเนินการประชุมตามแผนครบ จ านวน ๓ ครั้ง  
 

 ๖.  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 สามารถคาดคะเนผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส และการกระจายผลผลิต เพ่ือใช้

การบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพกิจกรรม ประชุมคาดคะเนและติดตามสถานการณ์ไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส ปี 2562 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
    กิจกรรม ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล) (บริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้) 
    กิจกรรมย่อย ประชุมติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับอ าเภอ 
2. งบประมาณกิจกรรมนี้ทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ บาท 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือ ให้สามารถคาดคะเนผลผลิตและการกระจายผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาสในระดับ
อ าเภอ เพ่ือใช้การบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย 

- ประชุมคาดคะเนผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจระดับจังหวัด จ านวน ๓ ครั้ง 
- พ้ืนที่ด าเนินการ ๑๓ อ าเภอ 

กระบวนการด าเนินงาน 
1.5 คัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตร (กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์) วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปรับปรุงคุณภาพ

ไม้ผลที่มีศักยภาพการผลิตมังคุดคุณภาพ โดยให้คัดเลือกเกษตรกรที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การส่งเสริมตามระบบแบบแปลงใหญ่ได้ในอนาคตต่อไป หรือ
ขยายผลเครือข่ายสมาชิกแปลงใหญ่เดิม สมาชิกจ านวน ๔๐ คน โดยคัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นท่ี
เดียวกัน หรือแปลงที่มีอาณาเขตติดต่อกันเพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการผลผลิตและอ่ืนๆ 

1.6 จัดท าแผนการติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ 
1.7 ด าเนินการติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ 13 อ าเภอ โดยด าเนินการส ารวจและการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ หรือการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคาดคะเน
สถานการณ์ไม้ผลแยกชนิดพืชตั้งแต่ก่อนฤดูกาลผลิตจนถึงต้นฤดูกาลผลิตและน าข้อมูลไป
ประกอบการประชุมจัดท าข้อมูลระดับจังหวัด และจัดท าแผนการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต
ต่อไป 

1.8 รายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดทราบ  
7. ผลผลิต 

 ประชุมคาดคะเนผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจระดับอ าเภอ รวม ๑๓ อ าเภอ ๆ ละ ๓ ครั้ง รวม ๓๙ 
ครั้ง 

 ๖.  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 สามารถคาดคะเนผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจของแต่ละอ าเภอ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลระดับ

จังหวัด เพื่อใช้การบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

๑. โครงการ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๒. กิจกรรม ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ  
๓. กิจกรรมย่อย อบรมเกษตรกร 
๔. งบประมาณ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
๕. วัตถุประสงค์  
เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการให้ได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง  
(Learning by doing) ในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ท าประมง และการแปรรูป  
๖. เป้าหมาย เกษตรกรจ านวน ๑๐๐ ราย ในพ้ืนที่ฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกโก หมู่ที่ ๒ ต าบลโต๊ะเด็ง อ าเภอ

สไุหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
๗. ผลผลิต  เกษตรกรในฟาร์ม จ านวน ๑๐๐ ราย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร 
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 
๘. ผลลัพธ์  เกษตรกรในฟาร์ม สามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ 
บาท/ปี 

ภาพกิจกรรมอบรมเกษตรกร  
อบรมเกษตรกร ๑๐๐ ราย ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  

ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกโก หมู่ที่ ๒ ต าบลโต๊ะเด็ง อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
๑. โครงการ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๒. กิจกรรม ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ  
๓. กิจกรรมย่อย ดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์ม 
๔. งบประมาณ จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท   
๕. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานให้แก่เกษตรกร ประชาชน ในพ้ืนที่ 
2. เพ่ือเป็นแหล่งฝึกอบรมดูงานและแหล่งให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องแก่เกษตรกร 
๖. เป้าหมาย จ านวน ๖ ไร่ พ้ืนทีฟ่าร์มโคกปาฆาบือซา หมู่ที่ ๕ ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
๗. ผลผลิต  มีแหล่งเรียนรู้ภายในฟาร์ม สามารถเป็นแหล่งให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องแก่เกษตรกร
ในพ้ืนที่ได้ 
๘. ผลลัพธ์  เกิดความมั่นคงด้านอาหารให้แก่เกษตรกร และประชาชนในพ้ืนที่ 
 

ภาพกิจกรรม ดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์ม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
๑. โครงการ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๒. กิจกรรม ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ  
๓. กิจกรรมย่อย จัดท าแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ 
๔. งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการให้ได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 2. 
เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานให้แก่เกษตรกร ประชาชน ในพ้ืนที่  
๒. เพ่ือเป็นแหล่งฝึกอบรมดูงานและแหล่งให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องแก่เกษตรกร 
๖. เป้าหมาย จ านวน ๕ ไร่ ในพื้นที่ฟาร์มโคกโก หมู่ที่ ๒ ต าบลโต๊ะเด็ง อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
๗. ผลผลิต  มีแหล่งเรียนรู้ภายในฟาร์ม สามารถเป็นแหล่งให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องแก่เกษตรกร
ในพ้ืนที่ได้ 
๘. ผลลัพธ์  เกิดความมั่นคงด้านอาหารให้แก่เกษตรกร และประชาชนในพ้ืนที่ 
 

ภาพกิจกรรม จัดท าแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบส าหรับการเรียนรู้ 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
๑. โครงการ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๒. กิจกรรม ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ  
๓. กิจกรรมย่อย ติดตามและนิเทศงาน 
๔. งบประมาณ จ านวน ๖,๕๐๐ บาท 
๕. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการให้ได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 
(Learning by doing) ในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ท าประมง และการแปรรูป  
2. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานให้แก่เกษตรกร ประชาชน ในพ้ืนที่  
3. เพ่ือเป็นแหล่งฝึกอบรมดูงานและแหล่งให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องแก่เกษตรกร 
๖. เป้าหมาย จ านวน ๙ ฟาร์ม ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 
๗. ผลผลิต  เกษตรกรน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปจัดท าแปลงเรียนรู้ในหมู่บ้าน สร้างงานสร้างอาชีพ 

เสริมรายได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
๘. ผลลัพธ์  เกษตรกรภายในฟาร์มและบริเวณใกล้เคียง ได้รับความรู้ในการดูแลรักษาแปลง และการ

ป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในแปลงตนเองและแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์ม เป็น
แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานได้ 

กิจกรรม ติดตามและนิเทศงาน 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
๑. โครงการ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๒. กิจกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ ๒) 
๓. กิจกรรมย่อย อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช/การอารักขาพืช 
๔. งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ และน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ และน าไปสู่การ 
พัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ 
2) เพ่ือให้รู้จักการวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม การจัดท าบัญชี และส่งเสริมการออม 
๖. เป้าหมาย เกษตรกร จ านวน ๕ ราย ในพ้ืนที่อ าเภอระแงะ, จะแนะ, เจาะไอร้อง, ตากใบ และอ าเภอแว้ง 
๗. ผลผลิต  เกษตรกรน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปจัดท าแปลงเรียนรู้ในหมู่บ้าน สร้างงานสร้างอาชีพ 

เสริมรายได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
๘. ผลลัพธ์  เกษตรกรภายในฟาร์มและบริเวณใกล้เคียง ได้รับความรู้ในการดูแลรักษาแปลง และการ

ป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในแปลงตนเองและแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์ม เป็น
แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานได้ 

 
ภาพกิจกรรม อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช/การอารักขาพืช 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
๑. โครงการ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๒. กิจกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ ๒) 
๓. กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้ 
๔. งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕. วัตถุประสงค์  
สนับสนุนการจัดท าแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกรเพ่ือยกระดับเป็นจุดศึกษาเรียนรู้และแปลงต้นแบบต่อไป 
๖. เป้าหมาย เกษตรกร จ านวน ๒ ราย (๒ แปลง)  
๗. ผลผลิต  เกิดแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกรเพ่ือยกระดับเป็นจุดศึกษาเรียนรู้และแปลงต้นแบบต่อไป 
๘. ผลลัพธ์  เกษตรกรเกิดแนวคิดในการท าการเกษตรเพ่ือพัฒนาแปลงตนเองให้เป็นแปลงต้นแบบ ตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภาพกิจกรรม ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้  
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
 
๑. โครงการ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๒. กิจกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ ๒) 
๓. กิจกรรมย่อย ติดตามให้ค าแนะน าและสรุปผล 
๔. งบประมาณ จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
๕. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ และน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ และน าไปสู่การ 
พัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ 
2) เพ่ือให้รู้จักการวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม การจัดท าบัญชี และส่งเสริมการออม 
3) สนับสนุนการจัดท าแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกรเพ่ือยกระดับเป็นจุดศึกษาเรียนรู้และแปลงต้นแบบต่อไป 
๖. เป้าหมาย เกษตรกร จ านวน ๕ ราย ในพ้ืนที่อ าเภอระแงะ, จะแนะ, เจาะไอร้อง, ตากใบ และอ าเภอ

แว้ง 
๗. ผลผลิต  อบรมเกษตรกร จ านวน ๕ ราย แล้วเสร็จ เกษตรกรน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปจัดท า

แปลงเรียนรู้  สร้างงานสร้างอาชีพ เสริมรายได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่  สามารถเป็นแบบอย่างของเกษตรกรใน
ชุมชน 

๘. ผลลัพธ์  เกษตรกรเกิดแนวคิดในการท าการเกษตรเพ่ือพัฒนาแปลงตนเองให้ เป็นแปลงต้นแบบ      
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    กิจกรรม ติดตามให้ค าแนะน าและสรุปผล 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
๑. โครงการ สนับสนุนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
๒. กิจกรรม โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
๓. กิจกรรมย่อย อบรมครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
๔. งบประมาณ จ านวน ๔,๘๐๐ บาท 
๕. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน สามารถน าความรู้ที่ได้ มาผลิตอาหารเพ่ือให้นักเรียนบริโภคได้อย่างพียงพอ 
๖. เป้าหมาย เกษตรกรจ านวน ๒๔ ราย (ครู นักเรียน และผู้ปกครอง) ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
บ้านละโอ หมู่ที่ ๒ ต าบลศรีบรรพต อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
๗. ผลผลิต  เกษตรกร จ านวน ๒๔ ราย ได้แก่ ครู นักเรียน และชุมชนในโรงเรียนสังกัด ตชด. ได้รับความรู้
เรื่องการขยายพันธุ์พืช การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี การจัดท าหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์และการดูแล
รักษาไม้ผลต้นเดิม  
๘. ผลลัพธ์  ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปปฏิบัติในแปลงเกษตรของโรงเรียนและ
สามารถน าความรู้ไปขยายผลสู่ครอบครัว และชุมชนได้ 

ภาพกิจกรรม อบรมครู นักเรียน และผู้ปกครอง  
ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ รร.ตชด.บ้านละโอ ม.๒ ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
 
๑. โครงการ สนับสนุนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
๒. กิจกรรม โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
๓. กิจกรรมย่อย จัดท าแปลงผลิตพืชในโรงเรียน 
๔. งบประมาณ จ านวน ๒๑๘,๐๐๐ บาท 
๕. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้นักเรียน มีความรู้และทักษะในการผลิตพืช สามารถน าผลผลิตที่ได้มาใช้ในการประกอบอาหาร
กลางวันให้นักเรียนบริโภคได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องตลอดทั้งปี สามารถช่วยลดภาวะทุพโภชนาการได้ 
๖. เป้าหมาย จ านวน ๒๙ โรงเรียน (โรงเรียนในโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามพระราชด าริ      
ในพ้ืนที่ ๗ อ าเภอ ได้แก่ อ.เมือง, อ.ตากใบ, อ.ระแงะ, อ.จะแนะ, อ.รือเสาะ, อ.ศรีสาคร และ อ.สุคิริน        
จ.นราธิวาส) 
๗. ผลผลิต  มีการด าเนินกิจกรรมจัดท าแปลงผลิตพืชในโรงเรียน ในพ้ืนที่ ๗ อ าเภอ ๒๙ โรงเรียน        
โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ผัก จอบ เสียม คราด ฯลฯ ให้แก่โรงเรียน และได้ด าเนินการ
การถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี การท าสารชีวภัณฑ์ เช่น การใช้กับดักกาวเหนียว
ไล่แมลง การท าเชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถน าผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนบริโภค
ได้อย่างต่อเนื่อง 
๘. ผลลัพธ์  นักเรียนในโรงเรียนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน มีผักและผลไม้บริโภคตลอดทั้งปี 
สามารถช่วยลดภาวะทุพโภชนาการได้ อีกท้ังยังเป็นการฝึกทักษะทางด้านเกษตรให้แก่นักเรียนให้สามารถมี
วิชาความรู้ติดตัวไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้พระราชด าริได้ 

กิจกรรม จัดท าแปลงผลิตพืชในโรงเรียน 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
 
๑. โครงการ สนับสนุนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
๒. กิจกรรม โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
๓. กิจกรรมย่อย ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
๔. งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้เกษตรกรในชุมชนรอบโรงเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตพืชในชุมชน 
สามารถน าผลผลิตที่ได้มาใช้ในการประกอบอาหารได ้
๖. เป้าหมาย เกษตรกร จ านวน ๑ หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ตั้งโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ หมู่ที่ ๒ 
ต าบลศรีบรรพต อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
๗. ผลผลิต  เกษตรกรน าปัจจัยการผลิตที่ได้ไปจัดท าแปลงเรียนรู้ในหมู่บ้าน เป็นแหล่งอาหารของชุมชน 
สร้างงานสร้างอาชีพ เสริมรายได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
๘. ผลลัพธ์  สร้างแหล่งอาหารในชุมชน 

ภาพกิจกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
๑. โครงการ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๒. กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
๓. กิจกรรมย่อย     - 
๔. งบประมาณ จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
๕. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับ
การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน 
๖. เป้าหมาย เกษตรกรเข้ารับบริการ จ านวนทั้งสิ้น ๖๐๐ ราย 
๗. ผลผลิต  มีการให้บริการทางการเกษตรในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  จ านวน ๓ ครั้ง 
รวมเกษตรกร ๘๓๕ ราย ดังนี้ 

 วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๓   
บ้านตันหยงลิมอ ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เกษตรกรเข้าร่วม ๓๓๑ ราย 

 วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสิรินธรเฉลิมชนม์ หมู่ที่ ๓ ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส เกษตรกรเข้าร่วม ๒๘๒ ราย 

 วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดน้ าขาว หมู่ที่ ๓ ต าบลกายูคละ อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส เกษตรกรเข้าร่วม ๒๒๒ ราย 

เกษตรกรน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปจัดท าแปลงเรียนรู้ในหมู่บ้าน สร้างงานสร้างอาชีพเสริมรายได้
แก่เกษตรกรในพ้ืนที ่
๘. ผลลัพธ์  เกษตรกรได้รับการบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตร
หลากหลาย รุนแรง และเร่งด่วน ในพ้ืนที่อย่างครบวงจร จ านวน ๘๓๕ ราย 

ภาพกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
๑. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒. กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดความรู้การด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. งบประมาณ จ านวน ๔๕,๕๐๐ บาท 
๕. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการประกอบอาชีพของตน สามารถลดต้นทุนการผลิต      
ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. เป้าหมาย เกษตรกรจ านวน ๑๘๒ ราย ในพ้ืนที่ ๗ อ าเภอ ได้แก่ อ.รือเสาะ ,อ.บาเจาะ, อ.ยี่งอ,           
อ.สุไหงปาดี, อ.เจาะไอร้อง, อ.ระแงะ และ อ.ศรีสาคร 
๗. ผลผลิต  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๘๒ ราย ได้เรียนรู้หลักสูตรการด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การปลูกพืชผักสวนครัวและการจัดท าแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  และการ
อารักขาพืชเกษตรกรน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปจัดท าแปลงเรียนรู้ในหมู่บ้าน สร้างงานสร้างอาชีพ 
เสริมรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที ่
๘. ผลลัพธ์  เกษตรกรน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปจัดท าแปลงเรียนรู้ในหมู่บ้าน สร้างงานสร้างอาชีพ 
เสริมรายได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 

ภาพกิจกรรม ถ่ายทอดความรู้การด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
๑. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒. กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. กิจกรรมย่อย สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
๔. งบประมาณ จ านวน ๒๑๘,๔๐๐ บาท 
๕. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการประกอบอาชีพของตน สามารถลดต้นทุนการผลิต      
ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. เป้าหมาย เกษตรกรจ านวน ๑๘๒ ราย จ านวน ๗ อ าเภอ ได้แก่ อ.รือเสาะ ,อ.บาเจาะ, อ.ยี่งอ, อ.สุไหงปาดี, 
อ.เจาะไอร้อง, อ.ระแงะ และ อ.ศรีสาคร 
๗. ผลผลิต  มีเกษตรกรต้นแบบ จ านวน ๑๘๒ ราย สามารถสร้างจุดเรียนรู้ เพ่ือน ามาเป็นต้นแบบในการ
ประกอบอาชีพได้  
๘. ผลลัพธ์  เกษตรกรน าปัจจัยการผลิตไปจัดท าแปลงเรียนรู้ในหมู่บ้าน สร้างงานสร้างอาชีพ เสริมรายได้
แก่เกษตรกรในพ้ืนที ่ 

ภาพกิจกรรม สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรประจ าถิ่น 
3. กิจกรรมย่อย  
 1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าพืชประจ าถิ่น 
 2) แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชประจ าถิ่นสนับสนุนปัจจัยในการแปรรูปและผลิตภัณฑ์   
4. งบประมาณ 75,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์  
 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าพืชประจ าถิ่น 
 2) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาหารบริโภค ลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย มีรายได้เพ่ิมข้ึน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 3) ฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรเพ่ือยกระดับมาตรฐานการครองชีพ 
6. เป้าหมาย  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอตากใบ และอ าเภอเจาะไอร้อง จ านวน 5 กลุ่ม 
        100 ราย 
7. ผลผลิต   
 1) เกษตรกรจ านวน 5 กลุ่ม 100 ราย มีความเข้าใจกระบวนการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพ่ิม
มูลค่าพืชประจ าถิ่น กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าพืชประจ าถิ่น 
จ านวน 5 กลุ่ม ได้รับการสนับสนุนปัจจัย เพ่ือแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชประจ าถิ่น  

8. ผลลัพธ์ 
 1) : เกษตรกรจ านวน 100 ราย สามารถความรู้การพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าพืชประจ า
ถิน่น าไปปรับใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตนเอง  
 2) กลุ่มเกษตรกรได้รับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการผลิต                   
และเพ่ิมมูลค่าพืชประจ าถิ่น ต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มตนเองในการแปรรูปและ 
 ภาพประกอบกิจกรรม 
 กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าพืชประจ าถิ่น 
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 กิจกรรมย่อยที่ 2 แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชประจ าถิ่นสนับสนุนปัจจัยในการแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์   
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืชเศรษฐกิจ  

    กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ลองกอง) 
2. งบประมาณกิจกรรมนี้ทั้งหมด ๑๗๕,๐๐๐ บาท 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการเข้าสู่การส่งเสริมตามระบบแบบแปลงใหญ่ได้
ในอนาคตต่อไป ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรในการปลูกพืชเศรษฐกิจประจ าถิ่น 
4. เป้าหมาย 

- เกษตรกรเป้าหมาย ๗๐๐ ราย  
- พ้ืนที่ด าเนินการ 13 อ าเภอ 

กระบวนการด าเนินงาน 
1.1 คัดเลือกเกษตรกรผู้มีความสนใจในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตลองกอง  โดยให้พิจารณาคัดเลือก

เกษตรกรจากพ้ืนที่พ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ ตามแผนชุมชน 8 เล่ม ที่กอ.รมน. จัดท าขึ้น โดยให้เน้น
เกษตรกรในพ้ืนที่หมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง (หมู่บ้านระดับ ๑) เป็นล าดับแรก หากไม่มีเกษตรกรที่
สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมโครงการในพ้ืนที่ดังกล่าว จึงให้คัดเลือกในพ้ืนที่หมู่บ้านเร่งรัดการ
พัฒนา (หมู่บ้านระดับ ๒)  หรือหมู่บ้านเสริมสร้างการพัฒนา (หมู่บ้านระดับ ๓) เป็นล าดับต่อไป โดย
ประสานผู้น าหมู่บ้านชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการให้เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ   

ที ่ อ าเภอ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 เมืองนราธิวาส 40 1  10,000 อ าเภอ 
2 บาเจาะ 60 1  15,000 อ าเภอ 
3 ระแงะ 80 1  20,000 อ าเภอ 
4 รือเสาะ 80 1  20,000 อ าเภอ 
5 สุไหงโก-ลก 20 1  5,000 อ าเภอ 
6 สุไหงปาดี 60 1  15,000 อ าเภอ 
7 ตากใบ 30 1  7,500 อ าเภอ 
8 แว้ง 60 1  15,000 อ าเภอ 
9 ยี่งอ 50 1  12,500 อ าเภอ 

10 ศรีสาคร 60 1  15,000 อ าเภอ 
11 สุคิริน 50 1  12,500 อ าเภอ 
12 จะแนะ 50 1  12,500 อ าเภอ 
13 เจาะไอร้อง 60 1   15,000 อ าเภอ 
 13 อ าเภอ 700 1  175,000 อ าเภอ 



รายงานสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

45 

1.2 ด าเนินการจัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้กลุ่มเข้าใจสภาพปัญหาด้านการ
ผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด เพื่อก าหนดประเด็นในการถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย  

1.3 ถ่ายทอดความรู้พ้ืนฐานการผลิตลองกองคุณภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการลดต้นทุนการ
ผลิตโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การสาธิต/ฝึกปฏิบัติ การจัดการสวนลองกองคุณภาพ การลด
ต้นทุนการผลิตด้วยการใช้ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยอินทรีย์เป็นต้นหลักสูตร การตัดแต่งช่อดอกช่อผลลองกอง การ
จัดการโรคและศัตรูลองกอง การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจ านวน ๑ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน โดยให้
ด าเนินการภายในไตรมาสที่ ๑ 

1.4 ติดตาม และสรุปประเมินผล 
8. ผลผลิต 

 เกษตรกร จ านวน ๗๐๐ ราย ๑๓ กลุ่ม สามารถจัดกระบวนการเพ่ือการวิเคราะห์ปัญหาแบบ
มีส่วนร่วม เพื่อให้กลุ่มเข้าใจสภาพปัญหาด้านการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด และ
เข้าใจขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยในแปลงลองกอง 

 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรที่เป็นความต้องการของกลุ่ม  สาธิต/ฝึก
ปฏิบัติ การจัดการสวนลองกองคุณภาพ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การลดต้นทุนการผลิต
ด้วยการใช้ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยอินทรีย์เป็นต้นหลักสูตร การตัดแต่งช่อดอกช่อผลลองกอง การจัดการ
โรคและศัตรูลองกอง การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เกษตรกรสามารถไปปฏิบัติตามขั้นตอน
การพัฒนาคุณภาพได้ ร้อยละ ๗๐ 

 ๖.  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้สามารถไปจัดการแปลงลองกอง เพื่อการผลิตลองกอง

คุณภาพตามความต้องการของตลาด เสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
๑. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืชเศรษฐกิจ  

    กิจกรรมย่อย สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพการพืช
เศรษฐกิจ (ลองกอง) 

2. งบประมาณกิจกรรมนี้ทั้งหมด ๘๔๐,๐๐๐ บาท 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้เกษตรกรที่เป็นเจ้าของแปลงสามารถลดต้นทุนการผลิตลองกองโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน เสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนจากต้นทุนที่ลดลง และสามารถผลิตลองกองคุณภาพได้ตาม
ความต้องการของตลาด 
4. เป้าหมาย 

- เกษตรกรเป้าหมาย ๗๐๐ แปลง  
- พ้ืนที่ด าเนินการ 13 อ าเภอ 

กระบวนการด าเนินงาน 
1.9 จังหวัด/อ าเภอชี้แจงการด าเนินงานให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ

พัฒนาคุณภาพผลผลิตพืชเศรษฐกิจ กิจกรรมย่อยที่ ๑ ถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
พืชเศรษฐกิจ (ลองกอง) เพ่ือจัดท าเป็นแปลงลดต้นทุน จ านวน ๗๐๐ ราย ๆ ละ ๑ ไร่ รวม ๗๐๐ ไร่ 

1.10 เก็บตัวอย่างดินในแปลงปลูกลองกองของเกษตรกรเป้าหมายเพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร               
โดย ศด.ปช. ของแต่ละอ าเภอ  

ที ่ อ าเภอ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 เมืองนราธิวาส 40 1 - 2 48,000 อ าเภอ 
2 บาเจาะ 60 1 - 2 72,000 อ าเภอ 
3 ระแงะ 80 1 - 2  96,000 อ าเภอ 
4 รือเสาะ 80 1 - 2  96,000 อ าเภอ 
5 สุไหงโก-ลก 20 1 - 2 24,000 อ าเภอ 
6 สุไหงปาดี 60 1 - 2 72,000 อ าเภอ 
7 ตากใบ 30 1 - 2 36,000 อ าเภอ 
8 แว้ง 60 1 - 2  72,000 อ าเภอ 
9 ยี่งอ 50 1 - 2  60,000 อ าเภอ 

10 ศรีสาคร 60 1 - 2 72,000 อ าเภอ 
11 สุคิริน 50 1 - 2 60,000 อ าเภอ 
12 จะแนะ 50 1 - 2 60,000 อ าเภอ 
13 เจาะไอร้อง 60 1 - 2  72,000 อ าเภอ 
 13 อ าเภอ 700 1 - 2  840,000 อ าเภอ 
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1.11 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร ตามแบบรายงานผลการการวิเคราะห์ดินพร้อมค าแนะน าการ
ใช้ปุ๋ย  

1.12 จัดท ารายการวัสดุเพ่ือสนับสนุนปัจจัยในการลดต้นทุนการผลิตรายแปลงให้สอดคล้องกับค่าวิเคราะห์ดิน 
และความต้องการของเจ้าของแปลง (โดยเน้นการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพ)  

1.13 สามารถด าเนินการในรูปแบบของกลุ่มเกษตรกร เช่น การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ประสิทธิภาพสูง เพ่ือใช้ในการผลิตไม้ผลคุณภาพ เพ่ือให้กลุ่มเข้าใจกระบวนการลดต้นทุนการผลิต โดยการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เสริมสร้างความสมบูรณ์ของดิน และมีการตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของดินก่อนการใช้ปุ๋ย 

1.14 อ าเภอด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง รายการวัสดุตามข้อ เพื่อสนับสนุนให้เจ้าของแปลงในการ
ด าเนินการตามกิจกรรมโครงการ  จ านวน ๗๐๐ ราย ๆ ละ ๑ ไร่ รวม ๗๐๐ ไร่  ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๘๔๐,๐๐๐ บาท ภายในไตรมาสที่ ๒ 

1.15 ส่งมอบปัจจัยให้เกษตรกรแปลงเป้าหมาย พร้อมให้ค าแนะน า 
1.16 ติดตามและสรุปรายงานผลให้จังหวัด 

9. ผลผลิต 
 สามารถจัดท าแปลงเรียนรู้เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

เพ่ือให้สมาชิกได้เรียนรู้ จ านวน 7๐๐ แปลง โดยเกษตรสามารถน าไปปฏิบัติตาม จ านวน ร้อย
ละ ๗๐ 

 เจ้าของแปลงสามารถเก็บตัวอย่างดินเพื่อการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งสามารถ
แนะน าให้เกษตรกรรายรอบ ในการเก็บตัวอย่างดิน การลดต้นทุนการผลิต และการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตลองกองให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้ 

 เกษตรกรแปลงตัวอย่างสามารถน าปัจจัยการผลิตที่ได้การสนับสนุน เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผลผลิตลองกอง และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ จ านวน ๓๐๐ แปลง 

 ๖.  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 เกษตรกรที่เป็นเจ้าของแปลงสามารถลดต้นทุนการผลิตลองกองโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

ดิน เสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนจากต้นทุนที่ลดลง และสามารถผลิตลองกอง
คุณภาพได้ตามความต้องการของตลาด 

ภาพกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร (อาสาสมัครเกษตร) 
3. กิจกรรมย่อย  
 1) พัฒนาอาสาสมัครเกษตร โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการผลิตระดับจังหวัด 
 2) น าอาสาสมัครเกษตรทัศนศึกษาดูงาน   
4. งบประมาณ 84,500 บาท 
5. วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้กิจกรรมการผลิตของอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ พบปะ พูดคุย 
สร้างเครือข่าย ในการปฏิบัติงาน 
 2) ส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมด้านการเกษตร พัฒนา ยกระดับการท าการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต 
ลดรายจ่าย มีรายได้เพ่ิมข้ึน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6. เป้าหมาย  อาสาสมัครเกษตร ทุกอ าเภอๆละ 10 ราย จ านวนทั้งสิ้น 130 ราย 
7. ผลผลิต   
 1) อาสาสมัครเกษตรกรจ านวน 130 ราย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการผลิต เรียนรู้การท าเกษตร
ผสมผสานจากตัวอย่างจริงที่ประสบความส าเร็จในพ้ืนที่  

8. ผลลัพธ์ 
 อาสาสมัครเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการผลิต เข้าใจการท าการท าเกษตรผสมผสาน และ
ได้รับความรู้การลดใช้สารเคมีในการเกษตร และมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด เรียนรู้การท าเกษตร
ผสมผสานจากตัวอย่างจริงที่ประสบความส าเร็จในพ้ืนที่ น าไปปรับใช้พัฒนากิจกรรมของตนเอง 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 กิจกรรมย่อย พัฒนาอาสาสมัครเกษตร โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการผลิตระดับจังหวัด 
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ภาพกิจกรรม น าอาสาสมัครเกษตรทัศนศึกษาดูงาน   
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
1. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 
    กิจกรรมย่อย 1. ถ่ายทอดความรู้ตามกิจกรรมการผลิตแก่ยุวเกษตรกร 
                     2. ส่งเสริมการเรียนรู้ยุวเกษตรกรทัศนศึกษาดูงาน 
                     3. จัดท าแปลงที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 
2. งบประมาณ 233,900 บาท 
3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีอาหารบริโภค ลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย มีรายได้เพ่ิมข้ึน    

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
           3.2 ฟ้ืนฟูอาชีพด้านการเกษตรเพ่ือยกระดับมาตรฐานการครองชีพ 
4. เป้าหมาย 1. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามกิจกรรมการผลิตแก่ยุวเกษตรกร จ านวน 522 ราย   
                 2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ยุวเกษตรกรทัศนศึกษาดูงาน จ านวน 96 ราย  
                 3. กิจกรรมจัดท าแปลงที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ จ านวน 13 กลุ่ม  
5. ผลผลิต 1. มี Smart Goup เกิดขึ้น จ านวน 13 กลุ่ม ในด้านของกลุ่มยุวเกษตรกร และสามารถเป็นต้นแบบ              
                 ให้เป็นจุดเรียนรู้ให้กับกลุ่มยุวเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอ 
 2. สมาชิกยุวเกษตรกร จ านวน 522 ราย ได้รับความรู้ตามความต้องการของสมาชิก ครอบคลุม 

กิจกรรมที่ด าเนินการในกลุ่มยุวเกษตรกร โดยรับความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการในด้านต่างๆ 
เช่น ประมง ด้านปศุสัตว์ ด้านการเกษตร ด้านสหกรณ์ เป็นต้น  

              3. สมาชิกยุวเกษตรกร จ านวน 96 ราย ได้น าความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ จาการฝึกอบรม  
                  รวมถึงการทัศนศึกษาดูงานจากเกษตรกรต้นแบบที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จไปสู่             
                  การเป็น YSF และ SF ในพ้ืนที่ เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในกิจกรรมกลุ่มของตนเอง  

4. กลุ่มยุวเกษตรกร จ านวน 13 กลุ่ม มีปัจจัยการผลิตต่อยอดกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรที่
ด าเนินการ ในแต่ละปี และส่งผลให้กิจกรรมกลุ่มมีการด าเนินการต่อเนื่องและสามารถเป็นจุด
เรียนรู้ให้กับกลุ่มยุวเกษตรกรเครือข่ายเข้ามาศึกษากระบวนการกลุ่มในแต่ละอ าเภอได้   

6. ผลลัพธ์ 1. มีกลุ่มยุวเกษตรกรที่เป็นกลุ่มต้นแบบในระดับอ าเภอ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเครือข่ายของ                 
                 กลุ่มยุวเกษตรกร เป็นสถานที่เรียนรู้และให้ค าปรึกษาแก่เครือข่ายกลุ่มยุวเกษตรกรในพ้ืนที่ 

2. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร มีความรู้และทักษะ ประสบการณ์ จากการฝึกอบรมและการทัศน
ศึกษาดูงานจากวิทยากรตัวอย่างในการด าเนินกิจกรรมด้านการเกษตร และสามารถน าความรู้
ประกอบด้วย เทคนิคการตอนกิ่งมะนาว และการปลูกมะนาวในปล้องบ่อ การท าปุ๋ยหมัก และ
เทคนิคการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้ น 
รวมถึงการน าความรู้จากกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของ
กลุ่มยุวเกษตรกรของตนเอง 

3. สมาชิกยุวเกษตรกร มีวัสดุที่ใช้ส าหรับการฝึกปฏิบัติตามแผนพัฒนากลุ่มและจัดท าแปลงที่
เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ในแต่ละอ าเภอ ท าให้เพ่ิมทักษะ ความรู้ และความช านาญให้กับ
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ท าให้กลุ่มยุวเกษตรกรมีการพัฒนาตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
ในด้านการการเกษตรให้กับกลุ่มยุวเกษตรกรเครือข่ายในพ้ืนที่   
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ภาพประกอบกิจกรรม 
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามกิจกรรมการผลิตแก่ยุวเกษตรกร 
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กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ยุวเกษตรกรทัศนศึกษาดูงาน 
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กิจกรรมจัดท าแปลงที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

-------------------------------------------------------------------------- 
1. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 
  กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับเกษตรกร 
  กิจกรรมย่อย สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
2. งบประมาณ 403,100 บาท 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรตามความต้องการของเกษตรกร เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร
ผสมผสาน เป็นต้น 

3.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
4. เป้าหมาย 
 - เกษตรกรตามแผนชุมชน 8 เล่ม ที่ กอ.รมน. จัดท าขึ้น จ านวน 8 อ าเภอ ประกอบด้วยอ าเภอเมือง
นราธิวาส อ าเภอบาเจาะ อ าเภอระแงะ อ าเภอรือเสาะ อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอยี่งอ อ าเภอศรีสาคร และอ าเภอ
เจาะไอร้อง เกษตรกร 278 ราย  
5. ผลผลิต 

5.1 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 278 ราย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความต้องการของ
เกษตรกร และขยายให้แก่เกษตรกรอื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  

5.2 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 278 ราย ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที ่
6. ผลลัพธ์ 
 - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร           
มีทักษะทางด้านวิชาการและการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้ และเกิด
การพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตและสามารถประกอบอาชีพได้ตรงความ
ต้องการของเกษตรกร และสามารถสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชน เกษตรกร และบุคคล
ทั่วไปได ้
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ภาพประกอบกิจกรรม 
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับเกษตรกร 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 

กิจกรรมย่อย สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) 
3. กิจกรรมย่อย  
 1) ถ่ายทอดความรู้เพ่ิมประสิทธิภาพด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การแปรรูปผลผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์   
4. งบประมาณ 325,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะการประกอบอาชีพด้านการแปรรูป สนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพ้ืนที่ 
 2) เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ ลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย มีรายได้เพ่ิมขึ้น ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 3) ฟ้ืนฟูอาชีพด้านการเกษตรเพ่ือยกระดับมาตรฐานการครองชีพ 
6. เป้าหมาย  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 13 อ าเภอๆ ละ 1 กลุ่มๆ ละ 20 ราย ทั้งสิ้น 260 ราย 
7. ผลผลิต   
 1) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวน 260 ราย มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกษตรกร จ านวน 13 กลุ่มได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่จ าเป็น และตามความ
ต้องการของกลุ่ม 
8. ผลลัพธ์ 
 1) : สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวน 260 ราย สามารถน าความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรปรับใช้พัฒนากิจกรรมของตนเองได้ 
 2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวน 13 กลุ่ม มีได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่จ าเป็นและตามความต้องการ
ของกลุ่ม สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มและครัวเรือน 
 ภาพประกอบกิจกรรม 
 กิจกรรมย่อย 1 ถ่ายทอดความรู้เพ่ิมประสิทธิภาพด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
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 กิจกรรมย่อย 2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การแปรรูปผลผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์   
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร (จ้างเหมาเสริมสร้างงานส่งเสริมการเกษตร) 
3. กิจกรรมย่อย  
 จ้างเหมาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง เชื่อมโยงในพ้ืนที่และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
4. งบประมาณ 1,404,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนคนในพ้ืนที่ให้เข้ามาร่วมปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง เชื่อมโยงในพ้ืนที่และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
 2) เพ่ือเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ให้ประชาชนในพื้นท่ีมีอาหารบริโภค ลดต้นทุน
การผลิต ลดรายจ่าย มีรายได้เพ่ิมข้ึน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
สุข 
6. เป้าหมาย  จ้างเหมาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง เชื่อมโยงในพ้ืนที่และพัฒนางานส่งเสริมจ านวน 13 ราย 
7. ผลผลิต   
 จ้างคนในพ้ืนจ านวน 13 ราย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านเคหกิจเกษตร เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง เชื่อมโยงและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ 

8. ผลลัพธ์ 
 คนในพ้ืนที่จ านวน 13 ราย มีงานท า เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรต่างๆ ในพ้ืนที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร การแปรรูป เศรษกิจพอเพียงเกษตรผสมผสาน และอ่ืนๆ เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง เชื่อมโยงในพ้ืนที่และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ 
 ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ 
2. กิจกรรม ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
3. กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดความรู้การเกษตรแบบผสมผสาน 
4. งบประมาณ 147,500  บาท 
5. วัตถุประสงค์  เพ่ือถ่ายทอดความรู้ เรื่องเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เป้าหมาย เกษตรกร จ านวน 590 ราย 
7. ผลผลิต เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ เรื่องเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 590 ราย 
8. ผลลัพธ์ เกษตรกรสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ 
2. กิจกรรม ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
3. กิจกรรมย่อย สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
4. งบประมาณ 988,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกรในการจ าท าแปลงต้นแบบ 
6. เป้าหมาย เกษตรกร จ านวน 13 ราย 
7. ผลผลิต มีแปลงต้นแบบด้านเกษตรผสมผสาน จ านวน 13 แปลง 
8. ผลลัพธ์ เกษตรกรแปลงต้นแบบสามารถถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่ต้องการความรู้ด้านเกษตรผสมผสาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ 
2. กิจกรรม ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
3. กิจกรรมย่อย ส่งเสริมแปลงเกษตรกรผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
4. งบประมาณ 90,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมแปลงต้นแบบให้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมาย  แปลงต้นแบบ จ านวน 9 แปลง (แปลง ปี 60) 
7. ผลผลิต แปลงต้นแบบสามารถด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จ านวน 9 แปลง 
8. ผลลัพธ์ เกษตรกรต้นแบบสามารถน าปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้ในการพัฒนาแปลงได้อย่างต่อเนื่อง 9 ราย 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท งบกรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้      
2. กิจกรรม  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้     
3. กิจกรรมย่อย  ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร        
4. งบประมาณ 1,000,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์ 2.1 เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีอาหารบริโภค ลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
  2.2 ฟ้ืนฟูอาชีพด้านการเกษตรเพ่ือยกระดับมาตรฐานการครองชีพ 
6. เป้าหมาย เกษตรกร สถาบันเกษตรกร นักเรียนโรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นักเรียน
และนักศึกษา เจ้าหน้าที่ต่างๆ และประชาชนทั่วไป          
7. ผลผลิต  เกษตรกร ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตรและการแปรรูปผลผลิต จ านวน 7,670 ราย 
8. ผลลัพธ์ ผู้ที่เข้าชมงานได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
     1. การเผยแพร่เทคโนโลยี ผู้เข้าชมงานได้รับความรู้จากการแสดงนิทรรศการ / ออกร้าน จาก
หน่วยงานราชการและองค์กรอิสระ เช่น ด้านการเกษตร ประกอบด้วยการจัดสรรพ้ืนที่ท าการเกษตร ที่ใช้พ้ืนที่
ใช้แรงงานให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า ด้านสังคม ประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การพัฒนา
ทักษะการสอนภาษาไทย การอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น     
     2. การส่งเสริมการตลาด การจ าหน่ายสินค้าจากสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ผู้ชมได้มี
โอกาสซื้อสินค้าคุณภาพและหลากหลาย กลุ่มสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้เรียนรู้ถึงรูปแบบการจัด
งานและการจ าหน่ายสินค้าอย่างเป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ มีช่องทางการตลาดเพ่ิมขึ้น ได้มีโอกาส
เจรจาธุรกิจเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด 
    3. การพัฒนาบุคลากรเกษตรกร ได้เรียนรู้จากการดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับพืช สัตว์  
การประมง ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ตลอดจนแนวคิดด้านการ
ท าอาชีพเสริม เกิดการตื่นตัว กระตือรือร้นที่จะน าไปพัฒนาตนเอง          

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

-------------------------------------------------------------------------- 
1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป 
  กิจกรรม พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 
  กิจกรรม  พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน เช่น ปรับปรุงกระบวนการผลิต/สถานที่ผลิต/
ตรวจประเมินและขอเครื่องหมายคุณภาพมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ เช่น อย. ฮาลาล  GMP/Primary 
GMP เป็นต้น/ออกแบบและจัดท าบรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 
2. งบประมาณ  114,000 บาท 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ คุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร  

3.2 ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน 
4. เป้าหมาย  
 วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ประกอบกิจการ ด้านอาหารแปรรูป หรือ สมุนไพรแปรรูป ที่มีศักยภาพ
ระดับพัฒนาเพื่อแข่งขัน เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 2 วิสาหกิจชุมชน/จังหวัด โดยพิจารณาคุณสมบัติข้อใดข้อ
หนึ่งหรือครบทุกข้อ ดังนี้  
  1. วิสาหกิจชุมชนที่มีกิจกรรมด าเนินการในพ้ืนที่เป้าหมายส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ หรือมีการ
เชื่อมโยงการใช้ผลผลิตจากแปลงใหญ่ 
  2. วิสาหกิจชุมชนที่มีสมาชิกเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นต้น การ
พัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจ
ชุมชนระดับพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2561 
  3. วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพและมีความต้องการพัฒนาต่อยอดกิจการหรือสินค้าสู่การแข่งขันเชิง
ธุรกิจ 
 ซึ่งวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 

- วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวบ้านมาแฮ ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส้มแขกแปรรูปต าบลกาลิซา ต าบลกาลิซา อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
5. ผลผลิต 
  วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป จ านวน 2 แห่ง 
6. ผลลัพธ์ (outcome) 
  6.1 วิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มี
คุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค จ านวน 2 แห่ง 20 ราย 
  6.2 วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน  บรรจุภัณฑ์ และ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร อย่างน้อยร้อยละ 20 เมื่อเทียบจากเดิม 
  6.3 สินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนมีโอกาสทางการตลาดเพ่ิมมากข้ึน 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
กิจกรรม พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน เช่น ปรับปรุงกระบวนการผลิต/สถานที่ผลิต/ตรวจ

ประเมินและขอเครื่องหมายคุณภาพมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ เช่น อย. ฮาลาล GMP/Primary 
GMP เป็นต้น/ออกแบบและจัดท าบรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

67 

แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท งบกรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร        
2. กิจกรรม ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร               
3. กิจกรรมย่อย  ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน                                         . 
       ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน            . 
4. งบประมาณ         199,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์  - เพ่ือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
   - เพ่ือปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชให้เชื่อมโยงกับระบบ
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทุกชนิดพืช/พันธุ์ (เดิมเชื่อมโยงเฉพาะข้าว)  เพ่ือให้ข้อมูลการปลูกพืชถูกต้อง
สามารถปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรได้ทันทีที่เกิดการประกาศภัยพิบัติ    
6. เป้าหมาย 73,000 ครัวเรือน         
7. ผลผลิต จังหวัดนราธิวาสด าเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในปี 2562 จ านวน 62,185 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.18 จากเป้าหมายทั้งหมด 73,000 ครัวเรือน (ตัดยอด ณ วันที่ 30 ก.ย.62) 

  
8. ผลลัพธ์       เกษตรกรมีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ท าให้เกษตรกร
สามารถเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ       

ภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

ครวัเรอืน รอ้ยละ ครวัเรอืน รอ้ยละ ครวัเรอืน รอ้ยละ ครวัเรอืน รอ้ยละ ครวัเรอืน รอ้ยละ
นราธิวาส 72,386 73,000 56,765 77.76 11,847 16.23 58,710 80.42 3,475 4.76 62,185 85.18
เมืองนราธิวาส 4,836 4,648 1,966 42.30 767 16.50 2,469 53.12 804 17.30 3,273 70.42
ตากใบ 5,485 5,626 3,600 63.99 870 15.46 3,605 64.08 285 5.07 3,890 69.14
บาเจาะ 6,324 6,359 4,435 69.74 1,055 16.59 4,620 72.65 194 3.05 4,814 75.70
ย่ีงอ 5,510 5,891 3,174 53.88 1,287 21.85 3,662 62.16 1,007 17.09 4,669 79.26
ระแงะ 7,630 7,371 6,462 87.67 1,472 19.97 6,684 90.68 28 0.38 6,712 91.06
รือเสาะ 8,616 8,627 7,165 83.05 1,444 16.74 7,177 83.19 88 1.02 7,265 84.21
ศรีสาคร 5,130 5,435 4,894 90.05 852 15.68 4,925 90.62 215 3.96 5,140 94.57
แว้ง 4,810 4,892 4,383 89.60 653 13.35 4,387 89.68 35 0.72 4,422 90.39
สุคิริน 4,706 4,689 3,618 77.16 545 11.62 3,898 83.13 94 2.00 3,992 85.14
สุไหงโก-ลก 3,329 3,431 2,943 85.78 615 17.92 2,948 85.92 31 0.90 2,979 86.83
สุไหงปาดี 6,150 6,016 5,305 88.18 951 15.81 5,450 90.59 12 0.20 5,462 90.79
จะแนะ 5,654 5,725 4,970 86.81 668 11.67 5,025 87.77 607 10.60 5,632 98.38
เจาะไอร้อง 4,206 4,290 3,850 89.74 668 15.57 3,860 89.98 75 1.75 3,935 91.72

รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2562

จังหวดั/อ าเภอ
ข้อมูลใน
ระบบ

เป้าหมายรวม
จ านวนครวัเรอืนเกษตรกร

ยกเลิก
ปรบัปรงุ (ทบก) ปรบัปรงุ(Farmbook) ทบก + Farmbook

รวมครวัเรอืน
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท งบกรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร        
2. กิจกรรม ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร               
3. กิจกรรมย่อย  ตรวจสอบข้อมูล (วาดแปลง โดย GISagro/Qgis/Farrmis)                        .                                         
4. งบประมาณ         127,500 บาท 
5. วัตถุประสงค์  - เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
6. เป้าหมาย 25,500 แปลง         
7. ผลผลิต จังหวัดนราธิวาสด าเนินการตรวจสอบข้อมูล (วาดแปลง โดย GISagro/Qgis/Farrmis)  
ปี 2562 จ านวน 29,712 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 116.52 (ตัดยอด ณ วันที่ 30 ก.ย.62) ครบถ้วน
ภายในเวลาที่ก าหนดมีการจัดเก็บข้อมูลผังแปลง (วาดแปลง) เพาะปลูกของเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนใหม่หรือ
ปรับปรุงพื้นท่ีเพาะปลูก           
8. ผลลัพธ์ หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้เป็นข้อมูลประกอบโครงการ เพ่ือสนับสนุน
และช่วยเหลือเกษตรกร การจัดท าผังแปลงเพาะปลูกเป็นการตรวจสอบความซ้ าซ้อน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายรวม 
(แปลง)

      ผลวาดแปลง    
 ปี 2562

ร้อยละ คงเหลอืวาดแปลง

นราธวิาส 25,500 29,712 116.52  - 
เมอืงนราธิวาส 551 1,797 326.13  - 
บาเจาะ 1,301 1,478 113.60  - 
ระแงะ 1,838 2,195 119.42  - 
รือเสาะ 3,493 4,029 115.34  - 
สุไหงโก-ลก 1,494 1,621 108.50  - 
สุไหงปาดี 1,696 1,788 105.42  - 
ตากใบ 1,027 1,480 144.11  - 
แว้ง 1,452 1,987 136.85  - 
ย่ีงอ 2,623 2,831 107.93  - 
ศรีสาคร 2,719 2,841 104.49  - 
สุคิริน 2,330 2,483 106.57  - 
จะแนะ 3,430 3,551 103.53  - 
เจาะไอร้อง 1,546 1,631 105.50  - 

จงัหวัด/อ าเภอ
ผลการตรวจสอบพ้ืนทีเ่พาะปลกูพืช (วาดแปลง)

ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2562
ผลการตรวจสอบพ้ืนทีเ่พาะปลูกพืช (วาดแปลง) ทะเบียนเกษตรกร ปี 2562

หมายเหตุ
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร                  
2. กิจกรรม ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร                                 
3. กิจกรรมย่อย  อ านวยการ                                                                     . 
4. งบประมาณ  17,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์ จัดท าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ ประมวลผลแล้ว ให้อยู่ในรูปแบบของ Open Data เพ่ือ
เผยแพร่ส าหรับภาครัฐและเอกชน  
6. เป้าหมาย มีการจัดท าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ ประมวลผลแล้ว ให้อยู่ในรูปแบบของ Open Data เพ่ือ
เผยแพร่ส าหรับภาครัฐและเอกชน  
7. ผลผลิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับอ าเภอได้รับการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร และได้รับการแก้ไขปัญหาอุปสรรค มีการจัดอบรมเพ่ิมศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานในด้านระบบ
สารสนเทศ                        
8. ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานในการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์        

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

-------------------------------------------------------------------------- 
1. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร 
  กิจกรรม จัดเวทีการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน 
2. งบประมาณ 7,000 บาท 
3. วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากิจการด้านการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรที่มีศักยภาพ ในการ
รองรับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน 
4. เป้าหมาย 
  - กลุ่มที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น สภาพพ้ืนที่ ภูมิทัศน์ การคมนาคม ความ
พร้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีกิจกรรมการเกษตรที่เป็นจุดเด่น ได้แก่ โรงเรียนชาวนา อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 
5. ผลผลิต 

5.1 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยววิถีเกษตร จ านวน 20 ราย 
5.2 กลุ่มท่องเที่ยววิถีเกษตร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยววิถี

เกษตร จ านวน 1 แห่ง 
6. ผลลัพธ์ 
 6.1 แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรมีศักยภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

6.2 เกษตรกรได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้น ากลุ่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนิน
กิจกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตร โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน ได้แก่ ด้าน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว/การบริหารจัดการข้อมูล 
ความรู้  ด้านการผลิตสินค้าและบริการแก่นักท่องเที่ยว/การส่งเสริมการตลาด และด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 

1. โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 

2. กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ ามัน 

3. กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการผลิตในพ้ืนที่ที่เหมาะสม  เพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ ามันต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต 
                    ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ ามัน 

4. งบประมาณ ๘๔,๐๐๐  บาท 

5. วัตถุประสงค์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ ามัน ผ่านศูนย์เรียนรู้โดยการพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการอบรมเกษตรกรเรื่องการ
จัดการดิน ปุ๋ย ในสวนปาล์มน้ ามันอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ      

6. เป้าหมาย  ๓  อ าเภอ  อ าเภอ เมืองนราธิวาส  อ าเภอบาเจาะ  อ าเภอยี่งอ  จ านวน ๑๒๐ ราย 

7. ผลผลิต เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๒๐ ราย ในพ้ืนที่ ๓ อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองนราธิวาส 
อ าเภอบาเจาะ และอ าเภอยี่งอ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการผลิตในพ้ืนที่ที่เหมาะสม  เพ่ิมผลผลิต
ปาล์มน้ ามันต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ ามัน   

8. ผลลัพธ์ เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ ามัน ผ่านศูนย์เรียนรู้โดยการ
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการอบรมเกษตรกร
เรื่องการจัดการดิน ปุ๋ย ในสวนปาล์มน้ ามันอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ใน
พ้ืนที่ตนเอง จ านวน ร้อยละ ๘๕  

 
ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
2. กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 
3. กิจกรรมย่อย อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน 
4. งบประมาณ 84,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP 
6. เป้าหมาย เกษตรกร จ านวน 105 ราย 
7. ผลผลิต เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในระบบการผลิตสินค้าเกษตร ตามระบบมาตรฐาน GAP พืช จ านวน 
105 ราย 
8. ผลลัพธ์ เกษตรกรสามารถน าความรู้ตามมาตรฐาน GAP มาปฏิบัติในแปลงได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 105 ราย 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
2. กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 
3. กิจกรรมย่อย ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 
4. งบประมาณ 42,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกรแก่เกษตรกรที่ขอรับรองแหล่งผลิตพืช 
  2.เพ่ือตรวจประเมินแปลงเกษตรกรที่ปฏิบัติตามข้ันตอนมาตรฐานได้อย่างครบถ้วน 
6. เป้าหมาย จ านวน 105 แปลง 
7. ผลผลิต เกษตรกรได้รับการให้ค าปรึกษาแนะน าและปฏิบัติตามข้ันตอนมาตรฐาน จ านวน 105 แปลง 
8. ผลลัพธ์ เกษตรกรได้รับการประเมินแปลงเบื้องต้น จ านวน 105 แปลง 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
2. กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 
3. กิจกรรมย่อย น าร่องจุดบริหารจัดการสารตกค้างในพืชผลเกษตร GAP 
4. งบประมาณ 7,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาจุดน าร่องด้านการวิเคราะห์สารตกค้างและความปลอดภัยในสินค้าเกษตร 
6. เป้าหมาย จ านวน 1 จุด 
7. ผลผลิต จุดน าร่องการจัดการสารตกค้างและความปลอดภัยในสินค้าเกษตร จ านวน 1 จุด 
8. ผลลัพธ์ จุดน าร่องได้มีการบริหารจัดการสารตกค้างและความปลอดภัยในสินค้าเกษตร 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

75 

แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
2. กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 
3. กิจกรรมย่อย สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น 
4. งบประมาณ 21,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP  
6. เป้าหมาย เกษตรกร จ านวน 105 ราย  
7. ผลผลิต เกษตรกรได้รับความรู้และการสนับสนุนวัสดุ จ านวน 105 ราย 
8. ผลลัพธ์ เกษตรกรได้รับความรู้และวัสดุในการยกระดับสินค้าเกษตรที่ได้การรับรองมาตรฐาน 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
2. กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 
3. กิจกรรมย่อย พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรกร GAP และศึกษาดูงาน 
4. งบประมาณ 4,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการผลิตสินค้าเกษตร
ตามระบบ GAP 
6. เป้าหมาย เกษตรกร จ านวน 5 ราย 
7. ผลผลิต เกษตรกรได้รับความรู้ตามระบบการจัดการมาตรฐาน GAP จ านวน 5 ราย 
8. ผลลัพธ์ เกษตรกรได้รับพัฒนาเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกรและสามารถให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร
ที่ขอการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบมาตรระบบมาตรฐาน GAP ได้อย่างถูกต้อง  

 
ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
2. กิจกรรม  ส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ส่งเสริมและให้บริการ 
       การจัดการ ศัตรูพืชส าคัญในพ้ืนที่ผลิตสินค้าเกษตร) 
3. กิจกรรมย่อย  จัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม (มะพร้าวและปาล์มน้ ามัน) (จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร
    เรื่องการจัดการศัตรูมะพร้าวและปาล์มน้ ามัน)      
4. งบประมาณ     10,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกษตรกรที่พบปัญหาการระบาดของศัตรูพืชตระกูลปาล์มมีความรู้และสามารถป้องกัน
  ก าจัดศัตรูพืชได้อย่างถูกต้อง 
6. เป้าหมาย จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานแก่เกษตรกรในพ้ืนที่พบการ
ระบาดของศัตรูพืชตระกูลปาล์ม จ านวน 50 คน เป็นเวลา 1 วัน  
7. ผลผลิต  
 1. จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการจัดการศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสานแก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ใน
พ้ืนที่ หมู่ 4 , หมู่ 7 ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวมีการระบาดของหนอน
หัวด ามะพร้าว 
 2. ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ บ้านคลองเลย หมู่ 7 ต.ศาลา
ใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส มีเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนอนหัวด ามะพร้าวเข้าร่วม 50 คน 
 3. ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในเรื่อง การจัดการศัตรูมะพร้าวแต่ละชนิด เช่น แมลงด าหนาม ด้วง
แรด หนอนหัวด ามะพร้าว 
 4. สาธิตการจัดการศัตรูหนอนหัวด ามะพร้าว ซึ่งมีปัญหาระบาดในพ้ืนที่ โดยถ่ายทอดความรู้และสาธิต
การจัดการด้วยวิธีการแบบผสมผสาน ดังนี้ 
  - การตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกท าลายและเผา เพ่ือตัดวงจรหนอนหัวด ามะพร้าวทุกระยะ 
  - การผลิตขยายแตนเบียนบราคอน และการปล่อยแตนเบียนบราคอนในพ้ืนที่ระบาด 
  - การใช้สารเคมีฉีดเข้าต้นมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร 
8. ผลลัพธ์ 
 1. เกษตรกรรู้จักและมีความรู้ในเรื่องศัตรูมะพร้าว ได้แก่ แมลงด าหนาม ด้วงแรด หนอนหัวด า
มะพร้าว สามารถจ าแนกศัตรูมะพร้าวแต่ละชนิดได้ และสามารถส ารวจสถานการณ์การระบาดของศัตรู
มะพร้าวในแปลงของตนเองได้ 
 2. เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องการจัดการศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสาน โดยเฉพาะหนอนหัวด ามะพร้าว 
ซึ่งระบาดในพ้ืนที่หมู่ 4, 7, 8 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ 
 3. เกษตรกรสามารถก าจัดศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีเขตกรรมด้วยตนเอง เช่น การก าจัดแหล่งที่อยู่ของด้วง
แรด การตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวด าท าลายและเผา ซึ่งช่วยลดพ้ืนที่การระบาดลงได้ 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
2. กิจกรรม  ส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ส่งเสริมและให้บริการ 
       การจัดการ ศัตรูพืชส าคัญในพ้ืนที่ผลิตสินค้าเกษตร) 
3. กิจกรรมย่อย  จัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม (มะพร้าวและปาล์มน้ ามัน) (แปลงเรียนรู้การจัดการ 
   ศัตรูมะพร้าวและปาล์มน้ ามัน)         
4. งบประมาณ     20,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่ประสบปัญหาการระบาดของพืชตระกูลปาล์มมีแปลงเรียนรู้ส าหรับ
  ศึกษาถึงวิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้อย่างถูกวิธี 
6. เป้าหมาย  คัดเลือกและจัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์มพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3 ไร่  
        จ านวน 1 แปลง 
7. ผลผลิต 
 1. คัดเลือกพ้ืนที่ที่พบการระบาดของศัตรูมะพร้าว คือ หนอนหัวด า และด้วงแรดมะพร้าว ในพื้นที่   
     หมู่ 10 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ  เนื้อท่ี 15 ไร่ 
 2. จัดท าป้ายเรียนรู้และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการศัตรูมะพร้าว โดยก าหนดวิธีการ   
     จัดการศัตรูมะพร้าวดังนี้ 
  - แนะน าให้เกษตรกรตัดทางใบมะพร้าวต้นเล็ก  
  - ติดตั้งกับดักฟีโรโมนด้วงแรดจ านวน 1 จุด 
  - ให้เกษตรกรตัดต้นมะพร้าวที่ยืนต้นตายและเผาท าลาย เพ่ือท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ของ 
    ด้วงแรดมะพร้าว 
  - ให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพ่ือผลิตขยายแตนเบียนบราคอน และสนับสนุนอุปกรณ์ส าหรับ 
    ผลิตขยายแตนเบียนบราคอน  
  - สนับสนุนสารเคมี Emamectin benzoate 0.92%EC เพ่ือฉีดเข้าต้นมะพร้าว  
8. ผลลัพธ์ 
 1. เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้การจัดการศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสานในพ้ืนที่ 
 2. เกษตรกรในพ้ืนที่ระบาดร่วมกันผลิตขยายแตนเบียนและปล่อยในพ้ืนที่ระบาด ช่วยฟื้นฟูมะพร้าวให้
ดีขึ้น 
 3. การฉีดสารเคมีเข้าต้นมะพร้าวช่วยก าจัดหนอนหัวด ามะพร้าวได้ดี ซึ่งท าให้เกษตรกรเห็นตัวอย่าง
จากแปลงเรียนรู้ มีความเชื่อม่ันในผลจากการใช้ยา และรู้ถึงวิธีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภย 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
2. กิจกรรม  ส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ส่งเสริมและให้บริการ 
       การจัดการ ศัตรูพืชส าคัญในพ้ืนที่ผลิตสินค้าเกษตร) 
3. กิจกรรมย่อย  กิจกรรมย่อยจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม (มะพร้าวและปาล์มน้ ามัน)  
   (สนับสนุนการควบคุมศัตรูมะพร้าว  และปาล์มน้ ามัน)  - (งบประมาณโอนเพ่ิมเติม) 
4. งบประมาณ     10,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนปัจจัยส าหรับการควบคุมศัตรูพืชตระกูลปาล์ม (ปาล์มน้ ามันและมะพร้าว) ใน
พ้ืนที่ที่พบปัญหาการระบาดหรือท าลายของศัตรูพืช  
6. เป้าหมาย สนับสนุนปัจจัยส าหรับควบคุมศัตรูปาล์มน้ ามันและมะพร้าวในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส    
       จ านวน 5 จุด          
7. ผลผลิต  ส ารวจปัญหาศัตรูพืชในพื้นที่และสนับสนุนปัจจัยส าหรับควบคุมศัตรูปาล์มน้ ามันและมะพร้าว 
จ านวน  5 จุด ดังนี้           

จุดที ่ ชนิดพืช ที่ตั้งแปลง พ้ืนที่ ศัตรูพืช/ การจัดการ/ปัจจัยที่สนับสนุน 
1 มะพร้าว ม.1 ต.โคก

เคียน อ.เมือง 
15 ไร่ - ด้วงแรด

มะพร้าว 
- แมลงด าหนาม 
- หนอนหัวด า
มะพร้าว  

- เจาะฉีดสารเคมี Emamectin เข้า
ล าต้น เพื่อตัดวงจรหนอนหัวด าไม่ให้
ระบาดในพ้ืนที่ข้างเคียง  
- ปล่อยแตนเบียนบราคอนไปแล้ว 
จ านวน 3 ครั้ง  
 ครัง้ที่ 1 31 พ.ค. 62  500 ตัว 
 ครั้งที่ 2 25 ก.ค. 62  500 ตัว 
 ครั้งที่ 3 20 ส.ค. 62  2,000 ตัว 
- วางกับดักฟีโรโมนด้วงแรด จ านวน 
1 จุด 

2 ปาล์ม
น้ ามัน 

ม.4 ต.โคก
เคียน อ.เมือง 

10 ไร่ พบปัญหาทะลาย
เน่าซ้ าๆ (ในบาง
ต้น) เกือบทุก
รอบการเก็บเก่ียว 

สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มาและ
มูลไก่ เพ่ือใส่รอบโคนต้นปาล์มทุก 2 
เดือน  
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จุดที ่ ชนิดพืช ที่ตั้งแปลง พ้ืนที่ ศัตรูพืช/ การจัดการ/ปัจจัยที่สนับสนุน 
3. มะพร้าว ม.10 ต.ไพร

วัน อ.ตากใบ 
20 ไร่ ด้วงแรดมะพร้าว สนับสนุนกับดักฟีโรโมนด้วงแรด

มะพร้าว จ านวน 2 ชุด 

4. มะพร้าว ม.7 ต.ศาลา
ใหม่ อ.ตากใบ 

15 ไร่ ด้วงแรดมะพร้าว สนับสนุนกับดักฟีโรโมนด้วงแรด
มะพร้าว จ านวน 2 ชุด 

5. มะพร้าว 
(อายุ 2 ปี) 

ม.4 ต.บาเจาะ 
อ.บาเจาะ 

2 ไร่ แมลงด าหนาม 
ต้นเน่า 

สนับสนุนปัจจัยส าหรับผลิตไตรโค
เดอร์มาและเมตาไรเซียม (ข้าวสาร , 
มูลไก่) 

8. ผลลัพธ์ 
 1. เกษตรกรในพ้ืนที่พบปัญหาศัตรูพืชตระกูลปาล์มมีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการควบคุมศัตรูพืช 
 2. ช่วยจ ากัดพ้ืนที่การระบาด ลดการระบาดในพ้ืนที่ข้างเคียงได้ 
  

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร  

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
2. กิจกรรม  ส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   
3. กจิกรรมย่อย  ส่งเสริมและให้บริการการจัดการศัตรูพืชส าคัญในพ้ืนที่ผลิตสินค้าเกษตร การจัดการศัตรู
ยางพารา (จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่องการจัดการศัตรูยางพารา)  
4. งบประมาณ   20,000   บาท 
5. วัตถุประสงค ์  เพ่ือให้ความรู้เรื่องศัตรูยางพาราพร้อมวิธีการป้องกันก าจัด  
6. เป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จ านวน 100 ราย  
7. ผลผลิต 1. จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรอ าเภอแว้ง จ านวน 50 ราย และเกษตรกรอ าเภอ  
ระแงะ จ านวน 50 ราย 
                     2. จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน  
8. ผลลัพธ์       1. เกษตรกรสามารถแยกโรค-แมลงศัตรูยางพาราได้  
                     2. เกษตรกรรู้วิธีการป้องกันก าจัดโรค-แมลงศัตรูยางพารา 
                     3. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ จากการใช้ปุ๋ยผสมเอง,ใช้เชื้อชีวภัณฑ์ทดแทนการ
ใช้สารเคม ี

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร  

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
2. กิจกรรม ส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   
3. กิจกรรมย่อย    ส่งเสริมและให้บริการการจัดการศัตรูพืชส าคัญในพ้ืนที่ผลิตสินค้าเกษตร การจัดการศัตรู
ยางพารา (จัดท าแปลงเรียนรู้การควบคุมศัตรูยางพารา)  
4. งบประมาณ    20,000   บาท 
5. วัตถุประสงค ์  เพ่ือจัดท าแปลงเรียนรู้ศัตรูยางพาราแก่เกษตรกรที่สนใจ 
6. เป้าหมาย  แปลงเรียนรู้ศัตรูยางพารา จ านวน 1 แปลง  
7. ผลผลิต 1. จัดท าแปลงเรียนรู้ศัตรูยางพาราด้วยกรรมวิธีต่างๆ จ านวน 2 แปลง ได้แก่ อ าเภอยี่งอและ
อ าเภอสุไหงปาดี 
                     2. จัดท าแปลงเรียนรู้ การจัดการโรครากขาวยางพารา โดยเปรียบเทียบการใช้สารเคมีกับการ
ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
8. ผลลัพธ์       1. มีแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรที่สนใจ  
                     2. เกษตรกรผู้สนใจได้ศึกษาวิธีการป้องกันก าจัดโรครากขาวยางพารา                                      
                     3. เกษตรกรสามารถน าวิธีป้องกันก าจัดโรครากขาวยางพาราไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ของ
ตนเอง 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร  

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
2. กิจกรรม ส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   
3. กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและให้บริการการจัดการศัตรูพืชส าคัญในพ้ืนที่ผลิตสินค้าเกษตร การจัดการศัตรู
ยางพารา (สนับสนุนการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมโรคยางพารา)  
4. งบประมาณ 18,000   บาท 
5. วัตถุประสงค ์เพ่ือผลิตขยายเชื้อชีวภัณฑ์ควบคุมโรคยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา 
6. เป้าหมาย ผลิตขยายชีวภัณฑ์ จ านวน 450 กิโลกรัม  
7. ผลผลิต  ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา จ านวน 450 กิโลกรัม สนับสนุนแก่เกษตรกรชาวสวนยางในพ้ืนที่
อ าเภอแว้ง และอ าเภอระแงะ                      
8. ผลลัพธ์ 1. เกษตรกรรู้วิธีการป้องกันก าจัดศัตรูยางพารา 
               2. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตจากการใช้สารเคมีมาใช้เชื้อชีวภัณฑ์          

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
2. กิจกรรม วิเคราะห์จัดเวทีท าแผน ปรับปรุงข้อมูล 
3. กิจกรรมย่อย - 
4. งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐  บาท 
5. วัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลงจัดท าแผนธุรกิจและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน  
6. เป้าหมาย    ๑๙  แปลง   ๑๑  อ าเภอ  เกษตรกร  ๑,๑๕๓  ราย    
7. ผลผลิต กลุ่มเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีการวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลงจัดท าแผนธุรกิจและปรับปรุงข้อมูล
พ้ืนฐาน  
8. ผลลัพธ์ ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และน าข้อมูลมาบันทึกในระบบ  
โดยใช้ข้อมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ๕ ด้าน ได้แก่ การลด
ต้นทุนการผลิต  การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ ตลอดจนปรับปรุงแผน
ธุรกิจ แผนการผลิตและแผนการตลาดของกลุ่มตามเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนด โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง เช่น ตัวสินค้า(ผลผลิต) กลุ่มลูกค้า จุดแข็งจุดอ่อนของกิจการ นโยบายการตลาด กระบวนการผลิต
ฯลฯ เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้        

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
2. กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ 
3. กิจกรรมย่อย - 
4. งบประมาณ ๖๖๘,๐๐๐   บาท 
5. วัตถุประสงค ์ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (เน้นการบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด) เป็นการ
สนับสนุนการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการร่วมกัน  รวมกันผลิต และรวมกันจ าหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน 
โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึงในการจัดเวทีการถ่ายทอดความรู้       
มีการบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น การจัดการศัตรูพืช        
การจัดการดินและปุ๋ย การจัดอาชีพเสริม เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
6. เป้าหมาย  ๒๙  แปลง      ๑๓  อ าเภอ   
7. ผลผลิต   เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เกิดการรับรู้และตระหนักถึงการ
บริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด สามารถจัดท าแผนธุรกิจได้   
8. ผลลัพธ์ เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (เน้นการบริหารจัดการกลุ่ม     
การเชื่อมโยงการตลาด) เป็นการสนับสนุนการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการร่วมกัน  รวมกันผลิต และรวมกัน
จ าหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร    
ซึ่งในการจัดเวทีการถ่ายทอดความรู้ มีการบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริม
การเกษตร เช่น การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินและปุ๋ย การจัดอาชีพเสริม เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมที่ได้รับ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกสามารถน าความรู้ เทคโนโลยีไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง ร้อยละ ๘๐ 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 

1. โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

2. กิจกรรม สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า 

3. กิจกรรมย่อย - 

4. งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐  บาท 

5. วัตถุประสงค ์สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เป็นการสนับสนุนวัสดุ  
เพ่ือประกอบการให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เช่นแปรรูป การเพ่ิมมูลค่า  
การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ    

6. เป้าหมาย  ๑๙  แปลง  ๑๑  อ าเภอ   
7. ผลผลิต  สมาชิกแปลงใหญ่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตการผลิต
สินค้าเกษตรของแปลงใหญ่ให้มีคุณภาพ สมาชิกแปลงใหญ่เกิดการเรียนรู้ และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในการ
ผลิตสินค้าเกษตรตามชนิดสินค้าของแปลงใหญ่        

8. ผลลัพธ์ สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เป็นการสนับสนุนวัสดุ เพ่ือ
ประกอบการให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เช่นแปรรูป การเพ่ิมมูลค่า การ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ     

 
ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 

1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

2. กิจกรรม สนับสนุนปัจจัย / วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ 

3. กิจกรรมย่อย - 

4. งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

5. วัตถุประสงค ์สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้เพ่ือจัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือ
เป็นการทดสอบหรือสาธิตเทคโนโลยีในประเด็นที่เกษตรกรต้องการทราบหรือเทคโนโลยีที่ต้องการชักชวนให้
เกษตรกรพัฒนา ภายใต้ความเห็นของสมาชิก และบูรณาการหน่วยงานวิชาการในพื้นที่  

6. เป้าหมาย  ด าเนินในพ้ืนที่ ของสมาชิกแปลงใหญ่ต้นแบบ จ านวน ๓  แปลง ๓ อ าเภอ  ยี่งอ  บาเจาะ        
สุคิริน   

7. ผลผลิต สมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่  จ านวน ๓ แปลง ได้ด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตปาล์มน้ ามัน ในพ้ืนที่ อ าเภอ ยี่งอ อ าเภอบาเจาะ และอ าเภอสุคิริน 

 8. ผลลัพธ์ จัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือเป็นการทดสอบหรือสาธิตเทคโนโลยีในประเด็น
ที่เกษตรกรต้องการทราบหรือเทคโนโลยีที่ต้องการชักชวนให้เกษตรกรพัฒนา ภายใต้ความเห็นของสมาชิก และ
บูรณาการหน่วยงานวิชาการในพื้นที่         

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
2. กิจกรรม  บริหารจัดการ 
3. กิจกรรมย่อย ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ บริหารจัดการโครงการ พัฒนาด้านระบบฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ่ 
4. งบประมาณ ๑๘๗,๑๐๐ บาท 
5. วัตถุประสงค ์๑) เพ่ือประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการแปลงใหญ่ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
            ๒) เพ่ือบูรณาการท างานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานระหว่างแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ ซึงมี
ความหลากหลายในชนิดสินค้า 
           ๓) เพ่ือทบทวนบทบาทหน้าที่คณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ตลอดจนรับทราบปัญหา 
อุปสรรค ผลการด าเนินงาน แนวทางการแก้ไข        
6. เป้าหมาย  จัดประชุม ๔  ครั้ง และติดตามแปลง จ านวน ๒๙ แปลง  ๑๓  อ าเภอ 
7. ผลผลิต   คณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในรอบปี ๒๕๖๒        
8. ผลลัพธ์  แปลงใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส จ านวน ๒๙ แปลง มีความเข้มแข็ง คณะกรรมการสมาชิก
แปลงใหญ่ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้ความต้องการของสมาชิกแปลงใหญ่มุ่งเน้นการลดต้นทุนการ
ผลิต ลง ร้อยละ ๒๐ และเพ่ิมผลผลิตสินค้า ร้อยละ ๒๐ สร้างมาตรฐานสินค้าแปลงใหญ่ ให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GAP ฮาลาล ฯลฯ มีการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง พึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีตลาดรองรับ
สินค้าเกษตรแปลงใหญ่           

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  ตลาดเกษตรกร 
2. กิจกรรม  พัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกร 
3. กิจกรรมย่อย  
 อบรมเกษตรกรผู้จ าหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร 
4. งบประมาณ 27,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อ
หน่วยพื้นที่และผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

2) เพ่ือให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
6. เป้าหมาย   
 เกษตรกร ผู้จ าหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร จ านวน 15 ราย  
   
7. ผลผลิต   

1) เกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่และ
ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ท่ีรับการรับรองมาตรฐาน 

2) เกษตรกรมีแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
8. ผลลัพธ์ 

1) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความเข้มแข็ง มันคงและยั่งยืน  
2) ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล  

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  ตลาดเกษตรกร 
2. กิจกรรม  พัฒนาตลาดเกษตรกร 
3. กิจกรรมย่อย - 
4. งบประมาณ 40,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ สินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรม ที่มี
คุณภาพของเกษตรกรและพัฒนาทักษะทางด้านการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้าน
การตลาด พัฒนาตลาดสินค้าการเกษตรไปสู่ความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน 

2) เพ่ือพัฒนาตลาดสินค้าการเกษตร ให้เปน็เอกลักษณ์และเปน็แหล่งจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลัก
ของเกษตรกร 
6. เป้าหมาย   
 ตลาดเกษตรกร จ านวน 1 แห่ง   
7. ผลผลิต   

1) เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตคุณภาพ มีทักษะทางด้านการตลาด 
2) ตลาดเกษตรกร ได้รับการพัฒนาจนเป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งจ าหน่ายผลผลิตทางการ

เกษตรหลักของเกษตรกรได้ 
8. ผลลัพธ์ 

1) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความเข้มแข็ง มันคงและยั่งยืน  
2) ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล  

ภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

94 

แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  ตลาดเกษตรกร 
2. กิจกรรม  เชื่อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร 
3. กิจกรรมย่อย  
 สัมมนาสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรกร 
4. งบประมาณ 15,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรเป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงที่กว้างขึ้น 
2) เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านการตลาด ด้วยการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรที่

ส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ เกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer ที่ผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในตลาดเกษตรกรและ
ขยายสู่ตลาดในระดับสูงขึ้น เช่น ตลาดในกลุ่ม Modern tread,  HORECA, Online market พ้ืนที่
ห้างสรรพสินค้า หรือเชื่อมโยงตลาดอื่น 
6. เป้าหมาย   
 เกษตรกร ผู้จ าหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร จ านวน 15 ราย   
7. ผลผลิต   

1) เกิดการรับรู้เรื่อง “ตลาดเกษตรกร” ของผู้บริโภคในวงที่กว้าง 
2) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายเครือข่ายด้านการตลาดและเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตคุณภาพ 

8. ผลลัพธ์ 
1) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความเข้มแข็ง มันคงและยั่งยืน  
2) ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล  

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

-------------------------------------------------------------------------- 
1. โครงการ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
  กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 
  กิจกรรม ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร 
  กิจกรรมย่อย อบรมเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
2. งบประมาณ 88,000 บาท 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้นและมีจ านวนลดลง 
3.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา

ประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างผู้ประกอบการ
เกษตร 

3.3 เพ่ือสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในทุกระดับ 
สนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ 
4. เป้าหมาย 
 4.1 Young Smart Farmer จังหวัดนราธิวาส จ านวน 30 ราย 
 4.2 ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 1 ศูนย์ จ านวน 20 ราย 
5. ผลผลิต 

5.1 จ านวนเกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับการอบรมพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer จ านวน 30 ราย 
5.2 จ านวน Young Smart Farmer จ านวน 30 ราย ได้รับการเพ่ิมศักยภาพและเตรียมความพร้อม

ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 
5.3 เกิดจ านวนเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด จ านวน 1 เครือข่าย  
5.4 Young Smart Farmer เจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และ Young Smart Farmer ที่

เป็นเครือข่ายศูนย์ และคณะท างานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด ได้รับการเพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 1 ศูนย์ 

5.5 Young Smart Farmer มีแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) จ านวน 30 ราย 
6. ผลลัพธ์ 
 6.1 เกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาเป็น Young Smart Farmer เจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่น
ใหม่ Young Smart Farmer ที่เป็นเครือข่ายศูนย์ และคณะท างานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับ
จังหวัด มีทักษะทางด้านวิชาการและการปฏิบัติด้านเทคโนโลยี เป็นผู้น าด้านการเกษตร สามารถพัฒนาการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีการบริหารจัดการการผลิต
และธุรกิจการเกษตร จนท าให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้  และเกิดการพัฒนาเชื่อมโยง
เครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
 6.2 บุตรหลานเกษตรกรและเยาวชนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร หันกลับเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรมเพ่ิมมากขึ้น เกษตรกรรุ่นใหม่น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรยุคใหม่  
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ภาพประกอบกิจกรรม 
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 

เวทีท่ี 1 
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เวทีท่ี 2 
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เวทีท่ี 3 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
กิจกรรม ขับเคลื่อนการด าเนนิงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร 

กิจกรรมย่อย อบรมเพิ่มศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

-------------------------------------------------------------------------- 
1. โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
  กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
  กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
  กิจกรรมย่อย พัฒนาเพ่ิมศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ 
  กิจกรรม พัฒนา Smart Farmer และ Young smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
  กิจกรรมย่อย อบรมเพ่ิมทักษะ Smart Farmer และ Young smart Farmer ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม 
  กิจกรรมย่อย สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือพัฒนา Smart Farmer และ Young smart 
Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
2. งบประมาณ 216,000 บาท 
3. วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภาพทั้ง
ทางด้าน การผลิต การแปรรูป และการตลาด    
  3.๒ เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer และ Young Smart Farmer    
  3.๓ เพ่ือสร้างเครือข่าย ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ ที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้แก่
เพ่ือนเกษตรกรได ้
4. เป้าหมาย 
 4.๑ เกษตรกรเป้าหมายคัดเลือกจากเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) ของกรมส่งเสริมการเกษตร แต่ยังไม่ผ่านคุณสมบัติเป็น Smart Farmer (SF) กล่าวคือ ยังจัด
อยู่ในกลุ่ม Developing Smart Farmer (DSF) หรือเกษตรกรทั่วไปที่ประเมินแล้วมีผลการประเมินอยู่ในกลุ่ม 
DSF อ าเภอละ 20 ราย รวมทั้งสิ้น 13 อ าเภอ 260 ราย 
 4.2 เกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของกรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านคุณสมบัติเป็น 
Smart Farmer (SF) หรือเกษตรกรทั่วไปที่ผ่านการประเมินเป็น SF จ านวน 50 ราย 
 4.3 เกษตรกรที่ผ่านกระบวนการสัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับจังหวัด จ านวน 2 
กลุ่ม       ที่สมาชิกในกลุ่มมีทั้งที่เป็น Smart Farmer  และ Young Smart Farmer เพ่ือเข้าร่วมการอบรมเพ่ิม
ทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่ม กลุ่มละ 20 ราย จ านวน 2 กลุ่ม 40 ราย ได้แก่  สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2 กลุ่มๆ ละ 20 ราย รวมทั้งสิ้น ๔๐ ราย ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงต าบลลุโบ๊ะ          บายะ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรนาข้าวอินทรีย์บ้านเจ๊ะเหม อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  
 5. ผลผลิต 
 5.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 260 ราย มีแผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP) และยกระดับ
เป็น Smart Farmer ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ไม่น้อยกว่า 208 ราย) 
 5.2 Smart Farmer ได้รับการพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ จ านวน 50 ราย 
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 5.3 Smart Farmer และ Young Smart Farmer ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการกลุ่ม จ านวน 40 ราย 
 5.4 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรได้รับการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer และ
ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต จ านวน ๒ กลุ่ม 
6. ผลลัพธ์ 
 6.1 เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) คือ ผู้ประกอบการที่มีการ
ใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินธุรกิจอย่างทันยุคสมัย มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 
 6.2 เกิดเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ เป็นต้นแบบให้เพ่ือนเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

6.3 เกษตรกรทั่วไปได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ยกระดับให้เป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ Smart Farmer ต้นแบบ สามารถสร้างแรงจูงใจและถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชน เกษตรกร และบุคคลทั่วไปได้ 

6.4 เกษตรกรน าแผนการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล และแผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP) ไปปรับใช้
เพ่ือพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้ มีการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสอดรับกับพ้ืนที่ และ
สินค้า ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพดี มุ่งสู่การเป็น Smart Product เกิดเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ ทุก
ระดับ เป็นต้นแบบให้เพื่อนเกษตรกรได้  
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร 

กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
การจัดเวทีครั้งที่ 1 
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การจัดเวทีครั้งที่  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร 

 
 

กิจกรรมย่อย พัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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ภาพประกอบกิจกรรม 
กิจกรรม พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

กิจกรรมย่อย อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
กิจกรรม พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

กิจกรรมย่อย สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer  
ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท  กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพของ ศพก.และศูนย์เครือข่าย 
                     1.) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
3. งบประมาณ 39,000 บาท 
4. วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ ศพก. ให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของ
ชุมชน เป็นสถานที่ให้บริการข่าวสารและบริการด้านการเกษตร 
5. เป้าหมาย เป็นการพัฒนาศักยภาพ ศพก. ให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน 
เป็นสถานที่ให้บริการข่าวสารและบริการด้านการเกษตร จ านวน 13 ศพก. ประกอบด้วย 

1. วิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. และจัดท าแผนและแนวทางการพัฒนา โดยเกษตรกรต้นแบบ 
คณะกรรมการ ศพก. และส านักงานเกษตรอ าเภอ ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของ ศพก. จัดท าแผนและแนว
ทางการพัฒนา ศพก.  

2. พัฒนาฐานเรียนรู้ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอร่วมกับเกษตรกรต้นแบบพัฒนาฐานเรียนรู้
เพ่ือที่จะเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี จุดสาธิตของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่สอดคล้องและสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ 
โดยให้มีองค์ความรู้ของฐานการเรียนรู้นั้น ๆ ประจ าไว้ที่ฐานการเรียนรู้ด้วย (เพ่ือให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเองได้) ทั้งนี้ สามารถประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาฐาน
เรียนรู้ตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน 

3. พัฒนาแปลงเรียนรู้ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอและเกษตรกรต้นแบบ ปรับปรุงและพัฒนา
แปลงเรียนรู้ของเกษตรกรให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องของการลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจัดท าป้ายแปลงเรียนรู้ให้
เห็นได้ชัดเจน 

4. ก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้ โดยเกษตรอ าเภอร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ร่วมกันก าหนด
หลักสูตรการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจัดท าแผนการเรียนรู้ของเกษตรกร ที่จะเข้ามา
เรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและความ
ต้องการของชุมชน โดยเน้นประเด็นหลักในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน
การผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต) ประกอบไปด้วย หลักสูตรหลัก หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเสริม ดังนี้ 

- หลักสูตรหลัก ได้แก่ การลดต้นทุน มาตรฐานเกษตร Zoning บัญชีครัวเรือน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก. ทางเลือกในการผลิตตามความต้องการของชุมชน และการ
ผลิตตามกิจกรรมแปลงใหญ่ 

- หลักสูตรบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน 
- หลักสูตรเสริม เช่น การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน แผนธุรกิจ 

หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน 
5. พัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอและเกษตรกรต้นแบบ ประสานงานและ

บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้ง
จัดท า/ปรับปรุงข้อมูลประจ าศูนย์ ให้มีความพร้อมในการให้บริการ  
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6. จัดท าแผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่าย เพ่ือให้มีการเสริมหนุน ศพก. กับ           
ศูนย์เครือข่าย ซึ่งกันและกันในการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการด้านการเกษตรของชุมชน ทั้งนี้ ต้องมี 
“แผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่าย พร้อมเทคโนโลยีเด่นแต่ละศูนย์” ติดตั้งใน ศพก.หลัก สามารถปรับ
ได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
6. ผลผลิต  ศพก. รวม 13 ศพก. ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของ
ชุมชน เป็นสถานที่ให้บริการข่าวสารและบริการด้านการเกษตร.. 
7. ผลลัพธ์ เกษตรกรที่มาเรียนรู้ที่  ศพก. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน.. 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท  กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพของ ศพก.และศูนย์เครือข่าย 
                     1.) การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. 
3. งบประมาณ 195,000 บาท 
4. วัตถุประสงค์ เป็นการพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. เพ่ือให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่
เกษตรกรที่มีความต้องการในการศึกษาหาความรู้ในศูนย์เครือข่าย ศพก.  
5. เป้าหมาย เป็นการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้  ด้าน
การเกษตรของชุมชน เป็นสถานที่ให้บริการข่าวสารและบริการด้านการเกษตร อ าเภอละ 3 ศูนย์เครือข่าย 
ศพก. รวม 39 ศูนย์ ประกอบด้วย 

1. วิเคราะห์ศักยภาพ ศูนย์เครือข่าย ศพก. และจัดท าแผนและแนวทางการพัฒนา โดย
เกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ ศพก. และส านักงานเกษตรอ าเภอ ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของศูนย์
เครือข่าย (ยกเว้น ศจช.และ ศดปช.) เพ่ือพัฒนาให้มีความพร้อมในการเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ทางการ
เกษตรด้านต่างๆ โดยการจัดท าแผนและแนวทางการพัฒนาศูนย์เครือข่ายพร้อมทั้งเสนอให้ COO ทราบด้วย  

2. พิจารณาคัดเลือกศูนย์เครือข่าย โดยเกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ ศพก. และส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกศูนย์เครือข่ายอย่างน้อย 3 ศูนย์ โดยมีกรอบการพิจารณาคัดเลือก 
ดังนี้ 

1) เป็นศูนย์เครือข่ายที่มีการท างานเชื่อมโยงกับ ศพก. มาอย่างต่อเนื่อง และมีการบันทึก
ข้อมูลในระบบรายงาน ศพก. ( https://learningpoint.doae.go.th/login) หัวข้อ “รายงานการด าเนินงาน
ศูนย์เครือข่ายของ ศพก.” 

2) เป็นศูนย์เครือข่ายที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการด าเนินงานของ ศพก. แต่ยังไม่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ  

3) ในการพิจารณาคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ขอให้เป็นมติคณะกรรมการ ศพก. และปรากฏ
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพก. 
6. ผลผลิต ศูนย์เครือข่าย ศพก. รวม 39 ศูนย์ ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การเกษตรของชุมชน เป็นสถานที่ให้บริการข่าวสารและบริการด้านการเกษตร.. 
7. ผลลัพธ์ เกษตรกรที่มาเรียนรู้ที่ ศูนย์เครือข่าย ศพก. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน.. 
 
 
 
 
 
 
 

https://learningpoint.doae.go.th/login)%20หัวข้อ
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท  กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    กิจกรรมย่อย บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

1.) ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.(ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย 

ระดับจังหวดั) 

3. งบประมาณ 27,300 บาท 
4. วัตถุประสงค์ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
5. เป้าหมาย ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด จ านวน 4 ครั้ง  
6. ผลผลิต มีการประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด จ านวน 4 ครั้ง 
   ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ อาคารฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร “หอมกลิ่นลองกอง” 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
    ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ อาคารฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร “หอมกลิ่นลองกอง” 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
             ครั้งที่ 3 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร “หอมกลิ่นลองกอง” 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
    ครั้งที่ 4 วันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ สารธารทอง รีสอร์ท และ แปลงใหญ่มังคุด อ าเภอสุคิริน 
จังหวัดนราธิวาส 
7. ผลลัพธ์ มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อย่างเป็นรูปธรรม มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงการด าเนินงาน 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท  กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    กิจกรรมย่อย บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

1.) ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.(ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย 

ระดับอ าเภอ) 

3. งบประมาณ 78,000 บาท 
4. วัตถุประสงค์ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
5. เป้าหมาย ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอ าเภอ ๆ ละ จ านวน 4 ครั้ง  
6. ผลผลิต มีการประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับ อ าเภอ ๆ ละ จ านวน 4 ครั้ง   
7. ผลลัพธ์ มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อย่างเป็นรูปธรรม มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงการด าเนินงาน ระดับอ าเภอ และมีการบูรณา
การการท างานในพ้ืนที่ 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท  กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 

- ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
3. งบประมาณ 9,100 บาท 
4. วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขและพัฒนาการ
เกษตรในพ้ืนที่  
5. เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จ านวน 13 อ าเภอๆละ 2 คน รวม 26 คน 
6. ผลผลิต เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จ านวน 13 อ าเภอๆละ 2 คน รวม 26 คน มีความรู้ในการจัดท า
แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล เพ่ือใช้ในการบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตร 
7. ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสามารถคิด วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สามารถ
บูรณาการแผนงานเพื่อให้การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่
เกษตรกรในพ้ืนที่ 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   
กิจกรรม บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
กิจกรรมย่อย เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

      การผลิตสินค้าเกษตร  
2. งบประมาณ   110,400 บาท 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของส านักงานเกษตรจังหวัดให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ/งานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย   

3.2 เพ่ือเป็นเวทีส าหรับแลกเปลี่ยนการท างานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ของบุคลากร  
4. เป้าหมาย 94 ราย จ านวน 4 ครั้ง   
5. ผลผลิต 
 5.1 ด าเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ านวน 94 ราย จ านวน 4 ครั้ง   
6. ผลลัพธ์ 
 6.1 เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานส่งเสริมการเกษตร                                                
 6.2 สามารถแก้ไขปัญหาการท างานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       6.3 บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้าน ความรู้ วิชาการ และเทคโนโลยีทางการเกษตร 
           

 
ภาพประกอบกิจกรรม 

การจัดเวทีฯ ครั้งที่ 1 
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การจัดเวทีฯ ครั้งที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การจัดเวทีฯ ครั้งที่ 3 

 

การจัดเวทีฯ ครั้งที่ 4 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท  กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. กจิกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    กิจกรรมย่อย สนับสนุนการให้บริการของ ศพก.และศูนย์เครือข่าย 
                     1.) จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) 
3. งบประมาณ 260,000 บาท 
4. วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความรู้และแก้ปัญหา
การเกษตรในพื้นที่ 
5.เป้าหมาย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย และคณะกรรมการ ศพก. ร่วมก าหนดแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ให้สอดคล้องกับชนิดสินค้า โดยจัดที่ ศพก. หรือ ศูนย์เครือข่ายตามความ
เหมาะสม ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ได้แก่ สถานีเรียนรู้ต่าง ๆ กิจกรรมรอง ได้แก่ การให้บริการด้าน
การเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ นิทรรศการประกอบที่เก่ียวข้อง และกิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจ าหน่าย
สินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ โดยให้เกษตรกรเข้าร่วมงานอ าเภอละ 150 คน รวม 
1,950 คน 
6. ผลผลิต มีจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)  จ านวน 13 ศพก.
เกษตรกรเข้าร่วม มากกว่า 2,000 คน. 
7. ผลลัพธ์ เกษตรกรที่มาเรียนรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)  จ านวน 
13 ศพก.เกษตรกรเข้าร่วม มากกว่า 2,000 คน.สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน.. 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท  กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    กิจกรรมย่อย พัฒนาเกษตรกรผู้น า 
                     1.) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้น า 
3. งบประมาณ 234,000 บาท 
4. วัตถุประสงค์ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้น า โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดู
การผลิต ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่แปลงใหญ่ 
5.เป้าหมาย จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า จ านวน 30 ราย/อ าเภอ รวม 390 คน ตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดฤดูกาลผลิต ตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร และจะต้องจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อฤดูกาลผลิต สามารถจัดอบรมที่ ศพก. หรือ 
ศูนย์เครือข่าย ตามที่คณะกรรมการ ศพก. ได้ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยสามารถบูรณาการ
โครงการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก กรมส่งเสริมการเกษตร เข้ามาสนับสนุนการด าเนินการได ้
6. ผลผลิต มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า จ านวน 30 ราย/อ าเภอ รวม 390 คน ตาม
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่ก าหนด 
7. ผลลัพธ์ เกษตรกรผู้น า จ านวน 30 ราย/อ าเภอ รวม 390 คน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่แปลง
ใหญ่ต่อไป 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

118 

แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท  กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    กิจกรรมย่อย พัฒนาเกษตรกรผู้น า 
                     2.) พัฒนาเกษตรกร ศพก.เครือข่าย 
3. งบประมาณ 52,000 บาท 
4. วัตถุประสงค์ จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย 
5. เป้าหมาย จัดอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. จ านวน 10 ราย/ศพก. รวม 130 ราย โดยจัดอบรม 2 
ครั้ง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ในประเด็น  เทคนิคการน าเสนอ การเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ความร่วมมือของเครือข่าย ศพก. กับภาคราชการ หรือ ในประเด็นอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที ่
6. ผลผลิต จัดอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. จ านวน 10 ราย/ศพก. รวม 130 ราย ในประเด็น  เทคนิค
การน าเสนอ การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และประเด็นอื่นๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ เกษตรผสมผสาน การ
เลี้ยงผึ้งชันโรง การผลิตมังคุดผิวมัน การดูแลจัดการสวนลองกอง 
7. ผลลัพธ์ ประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. จ านวน 130 ราย สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์
เครือข่ายได ้
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
2. กิจกรรม  พัฒนาศูนย์เครือข่าย (พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) 
3. กิจกรรมย่อย  จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทาง   
             โรงเรียนเกษตรกร  
4. งบประมาณ    156,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้สมาชิก ศจช. มีความรู้ในเรื่องการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานและสามารถ
      ป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้ถูกวิธี 
  2. เพื่อให้สมาชิก ศจช. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธี
      ผสมผสาน 
6. เป้าหมาย 1. จัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จ านวน 26 ศจช.ๆ ละ 1 ครั้ง  
  2. สมาชิก ศจช. เข้ารับการอบรม ศจช. ละ 30 คน 
7. ผลผลิต   
  1. จัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศจช. ละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 
      26 ครั้ง 
  2. สมาชิก ศจช. เข้าร่วมการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ จ านวน 785 คน 
  3. เบิก-จ่าย งบประมาณ 156,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
 8. ผลลัพธ์ 
  1. เกษตรกรมีความเข้าใจในกระบวนการส ารวจและติดตามสถานการณ์การระบาดของ 
      ศัตรูพืช 
  2. เกษตรกรสามารถจ าแนกประเภทของแมลงศัตรูพืชหรือศัตรูธรรมชาติได้ 
  3. เกษตรกรสามารถวินิจฉัยศัตรูพืชที่พบในแปลงและสามารถป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้ด้วย
      ตนเอง  
  4. เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา โดยสามารถตัดสินใจได้ด้วย
      ตนเอง ในการดูแลก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานตลอดฤดูการเพาะปลูก 
  5. เกษตรกรทราบถึงวิธีการก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ทราบถึงข้อดีและข้อจ ากัดของ 
      แต่ละวิธี  
  6. เกษตรกรรู้จักและมีความเข้าใจเชื้อชีวภัณฑ์มากข้ึนและสามารถผลิตขยายเพ่ือใช้ในแปลง
      ด้วยตนเอง ลดต้นทุนการผลิต และมีความปลอดภัย 
  7. เกษตรกรลดการใช้สารสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช และใช้ปัจจัยทดแทนสารเคมีป้องกัน
      ก าจัดศัตรูพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพและผลผลิต 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
2. กิจกรรม  พัฒนาศูนย์เครือข่าย (พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) 
3. กิจกรรมย่อย  สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ ศจช.           
4. งบประมาณ     41,600 บาท 
5. วัตถุประสงค์  เพ่ือสนับสนุนให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน 
   ป้องกันก าจัดศัตรูพืชและขับเคลื่อนการด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ 
6. เป้าหมาย  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
         (พิจารณาตามความจ าเป็น โดยอาจไม่สนับสนุนทุก ศจช.ก็ได้ ) 
7. ผลผลิต  
 1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินกิจกรรมศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนอ าเภอละ 3,200 บาท ซึ่งจังหวัดและอ าเภอร่วมกันส ารวจความต้องการของ ศจช. และ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตามความจ าเป็น มีผลการเบิก-จ่าย งบประมาณ 41,593 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 
 2. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  จ านวน 17 ศูนย์ โดยให้การ
สนับสนุนวัสดุที่จ าเป็น ได้แก่ 
  1) ไวนิลส าหรับติดที่ ศจช. จ านวน  20   แผ่น 
  2) วัสดุส าหรับผลิตขยายชีวภณัฑ์ 
   - ข้าวสาร    จ านวน 675.5  กิโลกรัม 
   - ข้าวเปลือก    จ านวย 50  กิโลกรัม 
   - ถุงพลาสติกร้อนขนาด 7x14 นิ้ว  จ านวน 29  กิโลกรัม 
   - ยางรัดของวงเล็ก   จ านวน 7  กิโลกรัม 
   - ทัพพีสแตนเลส    จ านวน 1  อัน 
   - หม้อนึ่งสแตนเลส   จ านวน 4 ชุด 
   - คอขวดเห็ด    จ านวน 750 ชิ้น 
   - อลูมิเนียมฟอยด์ ขนาด 30x25 ฟุต จ านวน 2 แผ่น 
   - ส าลีก้อนกลม    จ านวน 1 ถุง 
  3) วัสดุส าหรับส ารวจสถานการณ์ศัตรูพืช 
   - แว่นขยาย    จ านวน 4  อัน 
   - สวิงโฉบแมลงด้ามท่อพีวีซี  จ านวน 4 อัน 
   - กล่องเลี้ยงแมลง/เก็บตัวอย่าง  จ านวน 8 ใบ 
  4) วัสดุส าหรับผลิตน้ าหมักสมุนไพรไล่แมลง 
   - หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM   จ านวน 1  กิโลกรัม 
   - เมล็ดสะเดาบด    จ านวน 1  กิโลกรัม 
   - กากน้ าตาล    จ านวน 138 กิโลกรัม 
   - ขวดพร้อมฝาปิด ขนาด 0.5 ลิตร  จ านวน 600 ขวด 
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  5) วัสดุส าหรับป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
   - กาวเหนียวดักแมลง   จ านวน 8 กระปุก 
   - เมทลิยูจินอล    จ านวน  2 ขวด 
   - แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองขนาดใหญ่ จ านวน 4 แผ่น 
 
8. ผลลัพธ์ 
 1. สมาชิก ศจช. มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับผลิตขยายชีวภัณฑ์ หรือการผลิตน้ าหมักสมุนไพรไล่แมลงที่
     เพียงพอ 
 2. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหลักและเครือข่ายให้มีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตาม 
     วัตถุประสงค์ เช่น กิจกรรมการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช การจัดกระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิก
     และเกษตรกรที่สนใจ 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
2. กิจกรรม  พัฒนาศูนย์เครือข่าย (พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) 
3. กิจกรรมย่อย  สนับสนุนการด าเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช     
            (สนับสนุนการส ารวจติดตามแปลง ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช)         
4. งบประมาณ     16,500 บาท 
5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ ศจช. มีแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชที่เหมาะสม และสามารถบ่งชี้ได้ชัดเจน 
 2. สมาชิก ศจช. มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับด าเนินการส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชที่เพียงพอ 
 3. มีแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจส าคัญในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการ
     ระบาดในระดับเศรษฐกิจ 
6. เป้าหมาย  
 ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอส ารวจและสนับสนุนการจัดท าแปลงติดตาม
สถานการณ์ศัตรูพืช ดังนี้ 
 1. แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชของ ศจช. ๆ ละ 1 แปลง 
 2. แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ จ านวน 7 แปลง 
7. ผลผลิต 
    1. จัดท าแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชของ ศจช. จ านวน 26 ศจช ๆ ละ 1 แปลง รวมทั้งสิ้น 26 แปลง 
    2. จัดท าแปลงติดตามสถานการณ์ในกิจกรรมจุดเฝ้าระวังศัตรูพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ จ านวน 7 แปลง ดังนี้ 

แปลงที่ ชนิดพืช ที่ตั้ง 
1 ข้าว ต.บาเระใต้  อ.บาเจาะ 
2 ข้าว ต.ซากอ  อ.สุไหงปาดี 
3 ยางพารา ต.ลุโบะซาวอ  อ.ยี่งอ 
4 ปาล์มน้ ามัน ต.ภูเขาทอง  อ.สุคิริน 
5 ปาล์มน้ ามัน ต.บางขุนทอง  อ.ตากใบ 
6 มังคุด ต.ตันหยงมัส  อ.ระแงะ 
7 ทุเรียน ต.บูกิต  อ.เจาะไอร้อง 

     3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ได้แก่ สวิงโฉบแมลง และกล่องเก็บตัวอย่างแมลง 
     4. จัดท าป้ายแปลงส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช จ านวน 33 แปลง 
8. ผลลัพธ์  
 1. ทุกศจช.มีแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ส าหรับการส ารวจและพยากรณ์การระบาดได้ 
 2. มีแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในพ้ืนที่มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ท าให้สามารถ
พยากรณ์การระบาด เฝ้าระวังไม่ให้เกิดความเสียหายในระดับเศรษฐกิจได้ 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
2. กิจกรรม  พัฒนาศูนย์เครือข่าย (พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) 
3. กิจกรรมย่อย  จัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่    
4. งบประมาณ   20,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นแปลงตัวอย่างและแปลงเปรียบเทียบให้เกษตรกรเรียนรู้และศึกษาถึงวิธีการจัดการ
   ศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน 
6. เป้าหมาย  จัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ ในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
        จังหวัดละ 2 แปลง 
7. ผลผลิต  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี จัดท าป้ายแปลง และอ่ืนๆ เพ่ือจัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช
       อย่างเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ จ านวน 2 แปลง ดังนี้ 
 1. แปลงเรียนรู้การจัดการโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน   
     ที่ตั้ง ศจช.บ้านไอร์จาดา หมู่ 8 ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  
     สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการโรครากเน่าโคนเน่า ด้วยดังนี้ 
  - การใช้ไตรโคเดอร์มาทางดิน และทาแผลที่ล าต้น 
  - ใช้สารเมตาแลกชิลทาท่ีแผล 
  - การใช้สารเคมีโพลีอาร์ฟอสฉีดเข้าต้น 
 2. แปลงเรียนรู้การจัดการโรคและศัตรูกล้วยด้วยวิธีผสมผสาน  
     ที่ตั้ง ศจช.บ้านละโอ หมู่ 2 ต าบลศรีบรรพต อ าภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
      สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการโรคและศัตรูกล้วย ดังนี้ 
  - วิธีเขตกรรม เช่น การท าความสะอาดรอบๆ กอกล้วย การตัดปลีกล้วยในระยะตีนเต่า 
  - สนับสนุนสารเคมีส าหรับก าจัดกอกล้วยที่เป็นโรคฆ่าเชื้อแบคทีเรียในดิน 
  - การใช้เชี้อชีวภัณฑ์เพ่ือป้องกันก าจัดโรคตายพราย 
 
8.ผลลัพธ์ 
 1. สมาชิก ศจช. ตระหนักถึงวิธีการจัดการศัตรูพืชอย่างถูกวิธี ประหยัด และปลอดภัย 
 2. เกษตรกรในพ้ืนที่และเกษตรกรที่สนใจมีแหล่งเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการศัตรูกล้วยและโรครากเน่าโคน
เน่าในทุเรียน สามารถน าไปปรับใช้ในแปลงของตนเองได้ 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
2. กิจกรรม  พัฒนาศูนย์เครือข่าย (พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) 
3. กิจกรรมย่อย  จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. ระดับจังหวัด    
4. งบประมาณ     20,800 บาท 
5. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือให้สมาชิก ศจช. และเจ้าหน้าที่ มีเวทีในการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านอารักขาพืช 
     2. เพื่อให้เกิดเครือข่าย ศจช. ที่มีการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน  
     3. เพื่อให้ ศจช. เป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและเตือนการระบาดศัตรูพืชในระดับพื้นที่ 
6. เป้าหมาย 
 บุคคลที่เข้าร่วมเวทีเสวนาเครือข่ายระดับจังหวัด ประกอบด้วย ประธานหรือกรรมการจาก 
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์ละ 2 ราย จ านวน ๑ วัน  
7. ผลผลิต 
 1. ด าเนินการจัดเวทีเสวนาเครือข่ายระดับจังหวัด 1 วัน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562  
     ณ ห้องประชุมหอมกลิ่นลองกอง ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
 2. การจัดเวทีเสวนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเสวนาจ านวน  69 คน ประกอบด้วย  
  - ประธาน รองประธาน และสมาชิกจาก 26 ศจช.ๆ ละ 2 คน รวมเป็น 52 คน 
  - เจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับจังหวัด จ านวน 4 คน 
  - เจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับอ าเภอๆ ละ 1 คน รวม 13 คน 
 3. การจัดเวทีเสวนาฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
  1) สถานการณ์ศัตรูพืชในแต่ละพ้ืนที่ 
  2) สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชอุบัติใหม่ ได้แก่ โรคเหี่ยวกล้วย โรคใบด่าง            
      มันส าปะหลัง หนอนกระทู้ข้าวโพด และ หนอนชอนใบมะเขือเทศ 
  3) ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน ของ ศจช. และแนวทางการแก้ไข 
  4) ร่วมเสวนาถึงผลการด าเนินงาน ศจช.และแนวทางการขับเคลื่อน ศจช. ให้ประสบ 
      ความส าเร็จโดยประธานศจช.ที่ประสบความส าเร็จ ได้แก่ 
   - ศจช.บ้านมาโมง  อ.สุคิริน ศจช.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2562 
   - ศจช.บ้านเจ๊ะเหม  อ.แว้ง ศจช.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561 
   - ศจช.บ้านเชิงเขา  อ.บาเจาะ ศจช.ดีเด่นระดบัจังหวัด ปี 2560 
8. ผลลัพธ์ 
 1. สมาชิก ศจช. รวมถึงเจ้าหน้าที่อารักขาพืช ได้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารสถานการณ์ศัตรูพืช รวมถึง
สถานการณ์การระบาดในพ้ืนที่ และศัตรูพืชที่อุบัติใหม่ 
 2. มีการรวบรวมจัดท าท าเนียบ ศจช. ท าให้เกิดเครือข่าย ศจช.สามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารกันได้ 
 3. แต่ละ ศจช. สามารถน าแนวทางการขับเคลื่อนของ ศจช. ที่ประสบความส าเร็จไปปรับใช้เพื่อ
พัฒนา ศจช. ได้ 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
2. กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)) 
3. กิจกรรมย่อย สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ ศดปช. 
4. งบประมาณ 91,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ ศดปช.  
6. เป้าหมาย  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอ าเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๑๓ ศูนย ์
7. ผลผลิต 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน มีวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็น  เพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการ   
ดินปุ๋ย ครบทั้ง ๑๓ อ าเภอๆละ ๑ ศูนย ์
8. ผลลัพธ์     

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆได้ เช่นการ การเก็บตัวอย่างดิน การให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ดินแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป การผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน   
             

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
2. กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต) 
3. กิจกรรมย่อย จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 
4. งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท 
5. วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดท าแปลงเรียนรู้และขยายผลการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ร่วมกับการใช้  
                     ปุ๋ยชวีภาพ  ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
6. เป้าหมาย  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  คัดเลือกแปลงเรียนรู้  อ าเภอละ ๑ แปลง รวม  ๑๓ แปลง 
7. ผลผลิต 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน มีการจัดท าแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ร่วมกับการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ  ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ครบทั้ง ๑๓ อ าเภอๆละ ๑ ศูนย ์
8. ผลลัพธ์ 

สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและเกษตรกรทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษาในแปลงงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเคมี
ตามค่าวิเคราะห์ดิน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ  ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

เจ้าของแปลงสามารถเป็นวิทยาการประจ าแปลงได้   
ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
๑. โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
2. กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต) 
3. กิจกรรมย่อย จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 
4. งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท 
5. วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้แก่เกษตรกรสมาชิก ศดปช. และร่วมกันสรุป 

บทเรียนจากการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัดในปีที่ผ่านมา 
 ๒. เพ่ือร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการ ศดปช.ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และส าหรับ ศดปช.       
ที่มีศักยภาพ สนับสนุนให้ประกอบการธุรกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้และความม่ันคงให้ ศดปช.  

6. เป้าหมาย   สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อย่างน้อยอ าเภอละ ๒๐ ราย รวม ๒๖๐ ราย                                    
                   อบรมศูนย์ๆละ ๑ ครั้ง 
7. ผลผลิต 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้แก่เกษตรกรสมาชิก ศดปช . และ
ร่วมกันสรุปบทเรียนจากการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัดในปีที่ผ่านมา   
จ านวน ๑ ครั้ง ครบทั้ง ๑๓ อ าเภอ 
8. ผลลัพธ์ 

๑. สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมีความรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ยมากขึ้น 
๒. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยมีการพัฒนา ศูนย์มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ สนับสนุนให้สามารถประกอบการ 
   ธุรกิจชุมชนเพ่ือสร้างรายได้ 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
2. กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต) 
3. กิจกรรมย่อย จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
4. งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
5. วัตถุประสงค์ เพ่ือรณรงค์ให้เกิดการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต (การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
โดยหรือปุ๋ยสั่งตัด ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และ/หรือ ปุ๋ยชีวภาพ)  
6. เป้าหมาย ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อ าเภอสุไหงโก-ลก (เครือข่าย                          
    ศพก.อ.สุไหงโก-ลก) บ้านโต๊ะลือเบ ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  จ านวน ๑ ครั้ง 
7. ผลผลิต 

จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต โดยบูรณาการร่วมกับการจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ 
(Field day) จ านวน ๑ ครั้ง  ก าหนดบุคคลเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 150 ราย 
8. ผลลัพธ์ 
 ๑. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดินและปุ๋ย เช่น การเก็บตัวอย่างดิน  การวิเคราะห์ดิน                
การผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การผสมปุ๋ยใช้เอง ผลิตผลิตปุ๋ยหมัก 
 ๒. เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 

 
 

 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

134 

แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
    ตามโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบเกษตรกรตามมาตรการจ ากัด 
    การใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 
2. กิจกรรม ส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
3. กิจกรรมย่อย การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
4. งบประมาณ 14,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และ
คลอร์ไพริฟอส 
6. เป้าหมาย ป้ายประชาสัมพันธ์ตามมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส    
                  จ านวน ๑๔ ปา้ย โดยแยกเป็น   

๑) ส านักงานเกษตรจังหวัด จ านวน ๑ ป้าย 
๒) ส านักงานเกษตรอ าเภอ อ าเภอละ ๑ ป้าย  รวม ๑๓ ป้าย 

7. ผลผลิต 
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส  

จ านวน ๑๔ ป้าย เพ่ือติดประชาสัมพันธ์ 
8. ผลลัพธ์ 
 ๑. เกษตรกรรู้ข่าวสารมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส       
 ๒. เกษตรกรสามารถลงทะเบียนเกี่ยวกับมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และ
คลอร์ไพริฟอส ได้ทันเวลา 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
    ตามโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบเกษตรกรตามมาตรการจ ากัด 
    การใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 
2. กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
3. กิจกรรมย่อย การจัดท าแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ตามมาตรการฯ 
4. งบประมาณ 16,440 บาท 
5. วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดท าแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ตามมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต  
    และคลอร์ไพริฟอสแก่เกษตรกร 
6. เป้าหมาย จัดท าแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ตามมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และ  
    คลอร์ไพริฟอสแก่เกษตรกร จ านวน ๔ เรื่อง  6,850  แผ่น 
7. ผลผลิต 
 1) จัดท าแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ เรื่องอันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร จ านวน 1,714 แผ่น 
 ๒) จัดท าแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ เรื่องการควบคุมวัชพืชด้วยวิธีผสมผสาน จ านวน 1,712 แผ่น 
 ๓) จัดท าแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ เรื่องข้อก าหนดส าหรับผู้ใช้วัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซต     
               คลอร์ไพริฟอส จ านวน 1,712 แผ่น 
 ๔) จัดท าแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ เรื่องการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง                          
              จ านวน 1,712 แผ่น 
8. ผลลัพธ์ 
 ๑) เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตราย วิธีการใช้  การป้องกัน สารเคมีทั้ง ๓ ชนิด       
 ๒) เกษตรกรสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับ การป้องกัน การใช้ สารเคมีท้ัง ๓ ชนิดได้ 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
    ตามโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบเกษตรกรตามมาตรการจ ากัด 
    การใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 
2. กิจกรรม ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
3. กิจกรรมย่อย การจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 
4. งบประมาณ 70,200 บาท 
5. วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1  ในการกระจาย 

สัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับการทดสอบเกษตรกรตามมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต 
และคลอร์ไพริฟอส 

6. เป้าหมาย จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1  ในการกระจาย 
     สัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้กับส านักงานเกษตรอ าเภอ อ าเภอละ ๑ เครื่อง รวม ๑๓ เครื่อง 
7. ผลผลิต 
 มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1  ในการกระจาย 
     สัญญาณอินเตอร์เน็ต ครบทั้ง ๑๓ เครื่อง  
8. ผลลัพธ์ 
     สามารถเพ่ิมศักยภาพในการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแก่เกษตรกรที่มาทดสอบ ตามมาตรการ 
              จ ากัดการใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส    
   

 ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
2. กิจกรรม การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
3. กิจกรรมย่อย อบรมเกษตรกร เรื่อง การใช้วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส                        
    ให้ถูกต้องปลอดภัย 
4. งบประมาณ ๑๑๒,๕๔๐ บาท 
5. วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้อบรมเกษตรกร ในการสร้างการรับรู้ เรื่อง การใช้วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต                           
     และคลอร์ไพริฟอส  ให้ถูกต้องปลอดภัย 
6. เป้าหมาย   เกษตรกร  ๑๓ อ าเภอ   จ านวน  ๑,๓๒๔  ราย 
7. ผลผลิต 
 เกษตรได้รับการอบรม และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต  
    และคลอร์ไพริฟอส ให้ถูกต้องปลอดภัยครบ ๑,๓๒๔ ราย  
8. ผลลัพธ์ 

๑) เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต  
    และคลอร์ไพริฟอส ให้ถูกต้องปลอดภัย   

๒) เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย   
 

 ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค 
     กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์เหมาะสมกับพ้ืนที่สู่มาตรฐานการส่งออก  
     กิจกรรมย่อย อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและศึกษาดูงาน 
2. งบประมาณกิจกรรมนี้ทั้งหมด ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการเข้าสู่การส่งเสริมตามระบบแบบแปลงใหญ่ได้
ในอนาคตต่อไป หรือขยายผลเครือข่ายสมาชิกแปลงใหญ่เดิม 
4. เป้าหมาย 

- เกษตรกรเป้าหมาย ๒๐๐ ราย  
- พ้ืนที่ด าเนินการ 13 อ าเภอ 

กระบวนการด าเนินงาน 
1.1 ชี้แจงโครงการตามงบประมาณที่กรมส่งเสริมการเกษตรโอนจัดสรรให้จังหวัดเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ หรือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม หรือสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
ศึกษา ดูงานตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

1.2 ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับอ าเภอ รับสมัคร และคัดเลือกชนิดผลไม้ที่ เป็นอัตลักษณ์เหมาะสมกับ
พ้ืนที่สู่มาตรฐานการส่งออกจากเกษตรกรจากกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ผล หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
สหกรณ์ กลุ่มธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้ืนที่ (กลุ่มปรับปรุงคุณภาพ, กลุ่มพัฒนาการผลิตไม้ผลที่มีศักยภาพ 
ฯลฯ) เข้าร่วมโครงการ  

ที ่ อ าเภอ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 เมืองนราธิวาส 10 1   
2 บาเจาะ 10 1  อ าเภอ 
3 ระแงะ 20 1  อ าเภอ 
4 รือเสาะ 15 1  อ าเภอ 
5 สุไหงโก-ลก 10 1  อ าเภอ 
6 สุไหงปาดี 20 1  อ าเภอ 
7 ตากใบ 10 1  อ าเภอ 
8 แว้ง 20 1  อ าเภอ 
9 ยี่งอ 15 1  อ าเภอ 

10 ศรีสาคร 20 1  อ าเภอ 
11 สุคิริน 20 1  อ าเภอ 
12 จะแนะ 15 1  อ าเภอ 
13 เจาะไอร้อง 15 1   อ าเภอ 
 13 อ าเภอ 200 1  อ าเภอ 
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1.3 จัดท าทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (ข้อ 2) เป็นรายบุคคล โดยใช้แบบฟอร์มที่ก าหนดจากการ
ประชุม Core team  

1.4 ด าเนินการจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม และศึกษาดูงาน ตามความต้องการและ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลที่มีความเป็นอัตลักษณ์เหมาะสมกับพ้ืนที่ในการพัฒนา
สู่มาตรฐานการส่งออก ตัวอย่างเนื้อหาการอบรม เน้นวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นอัตลักษณ์
และธุรกิจส่งออก เช่น การสร้างภาพลักษณ์  การสร้างแบรนด์ (Brand image) ความโดดเด่น (Brand 
Identity) Geographical Indications (GI)  การตลาดส่งออก การปรับปรุงคุณภาพไม้ผลสู่มาตรฐานการ
ส่งออก ขั้นตอนการส่งออก เงื่อนไขและข้อกีดกันทางการค้า เป็นต้น 

1.5 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากร เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร พาณิชย์จังหวัด 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มกอช. ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ เกษตรกรประสบ
ความส าเร็จ เป็นต้น 

10. ผลผลิต 
 เกษตรกร จ านวน ๒๐๐ ราย ๑๓ กลุ่ม สามารถจัดกระบวนการเพ่ือการวิเคราะห์ปัญหาแบบ

มีส่วนร่วม เพื่อให้กลุ่มเข้าใจสภาพปัญหาด้านการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด และ
เข้าใจขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยในแปลงลองกอง 

 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรที่เป็นความต้องการของกลุ่ม  สาธิต/ฝึก
ปฏิบัติ การจัดการสวนลองกองคุณภาพ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การลดต้นทุนการผลิต
ด้วยการใช้ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยอินทรีย์เป็นต้นหลักสูตร การตัดแต่งช่อดอกช่อผลลองกอง การจัดการ
โรคและศัตรูลองกอง การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เกษตรกรสามารถไปปฏิบัติตามขั้นตอน
การพัฒนาคุณภาพได้ ร้อยละ ๗๐ 
 

 ๖.  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้สามารถไปจัดการแปลงลองกอง เพื่อการผลิตลองกอง

คุณภาพตามความต้องการของตลาด เสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ภาค  
2. กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออกภาคใต้     
3. กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพมาตรฐานส่งออก    
4. งบประมาณ    100,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิมศักยภาพกระบวนการท างานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ให้
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลภาคใต้ด้วยการเพ่ิมมูลค่า และยกระดับการผลิตไม้ผลภาคใต้สู่มาตรฐาน
การส่งออก 
 2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการการผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์เหมาะสมกับพ้ืนที่สู่มาตรฐานการส่งออก 
 2.3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตผลไม้ภาคใต้ด้วยการแปรรูป 
 2.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตด้วยการบริหารจัดการศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน 

6. เป้าหมาย ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพมาตรฐานส่งออก จ านวน 1 ครั้ง 
7. ผลผลิต จัดงานประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพมาตรฐานส่งออก จ านวน 1 ครั้ง  
มีผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ จ านวน 240 ราย และ
สรุปผลการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ผลไม้ภาคใต้  
8. ผลลัพธ์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต มีรายได้เพ่ิมขึ้น และประชาสัมพันธ์
ผลไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ ลองกอง และสละอินโด ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้ง แสดง
ให้เห็นถึงคุณค่า และประโยชน์ของผลไม้อัตลักษณ์ทั้งในด้านต่างๆ เช่น คุณค่าทางโภชนาการ สรรพคุณด้าน
ความงาม สรรพคุณทางยา เป็นต้น 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

142 

แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค 
     กิจกรรม สัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้เพ่ือการส่งออก  
     กิจกรรมย่อย สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้เพ่ือการส่งออก 
2. งบประมาณกิจกรรมนี้ทั้งหมด ๒๗๒,๐๐๐ บาท 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือการเปิดตลาดและผู้ประกอบการรายใหม่ในการรับซื้อผลผลิตไม้ผลในพื้นที่ รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ผลไม้ของจังหวัดนราธิวาสสู่ผู้บริโภค 
4. เป้าหมาย จ านวน ๑ ครั้ง 
กระบวนการด าเนินงาน 

1.1 ชี้แจงโครงการตามงบประมาณที่กรมส่งเสริมการเกษตรโอนจัดสรรให้แก่จังหวัดส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้เพ่ือการส่งออก 

1.2 ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ร่วมกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหารือแผนงานและรูปแบบหรือ
กิจกรรม ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือกิจกรรมเจรจาธุรกิจ หรือการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ 
หรือกิจกรรมอ่ืนที่เหมาะสมตามความต้องการเกษตรกรและสถานการณ์ในพื้นที่ เพ่ือเชื่อมโยงการผลิต
และการตลาดผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้เพ่ือการส่งออกระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 

1.3  ก าหนดเนื้อหาสาระการจัดสัมมนาฯ  เช่น การสร้างแบรนด์ (Brand image) การสร้างความโดดเด่น 
(Brand Identity) การขึ้นทะเบียนGeographical Indications (GI) และ/หรือเชื่อมโยงความรู้ด้าน
มาตรฐานการส่งออกตามเงื่อนไข และข้อกีดกันทางการค้า เทคนิคการพบปะเจรจาธุรกิจผลไม้อัต
ลักษณ์ภาคใต้ทั้งตลาดในและต่างประเทศ  

1.4 จัดงานเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้เพ่ือการส่งออก ตามแผนในข้อ 2 และ/
หรือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยจัดช่วงในฤดูกาลที่ผลไม้มีคุณภาพดีและรสชาติอร่อยที่สุด (ผลไม้
ออกกระจุกตัว) เพ่ือส่งเสริมการผลิตและตลาดควบคู่ ไปกับการส่งเสริมบริโภคโดยเน้นความเป็นอัต
ลักษณ์ที่มีคุณประโยชน์เพ่ือความงาม และสุขภาพดี (ผลไม้เคล็ดลับความสวย ผิวใส สุขภาพดีที่เป็นยา
รักษาโรค) 

1.5 สรุปผลการสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้ฯ  

11. ผลผลิต 
 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้เพ่ือการ

ส่งออก จ านวน ๑ ครั้ง ๕ วัน โดยมีเกษตรกร เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการและผู้สื่อข่าวเข้าร่วมกิจกรรม ๑๕๐ 
ราย 
 ๖.  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

 สามารถเปิดตลาดผลไม้และเชื่อมโยงผู้ประกอบการรายใหม่ในการรับซื้อผลผลิตไม้ผลในพ้ืนที่ 
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผลไม้ของจังหวัดนราธิวาสสู่ผู้บริโภค 
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ภาพประกอบกิจกรรม  
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค 
     กิจกรรม รับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  
     กิจกรรมย่อย การรับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้มาตรฐานการส่งออก 
2. งบประมาณกิจกรรมนี้ทั้งหมด ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้เกษตรกรได้เข้าใจกระบวนรับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้มาตรฐานการส่งออก 
ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตของเกษตรกรในการจ าหน่าย 
4. เป้าหมาย จ านวน 2 ชนิดพืช ในพ้ืนที่ 13 อ าเภอ 

 
กระบวนการด าเนินงาน 

10.1 ชี้แจงโครงการตามงบประมาณที่กรมส่งเสริมการเกษตรโอนจัดสรรให้แก่จังหวัดส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการกิจกรรมจัดท าการรับรองคุณภาพผลผลิตสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

10.2 ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดอบรมให้ความรู้การท าระบบการรับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ให้แก่เจ้าหน้าที่/อาสาสมัครเกษตร เพ่ือการพัฒนาการรับรองคุณภาพให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ จ านวน ๑ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน 

ที ่ อ าเภอ ปริมาณ 
(ชนิดพืช) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 เมืองนราธิวาส 1 2 ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
2 บาเจาะ 1 2 ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
3 ระแงะ ๑ 2  ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
4 รือเสาะ 1 2  ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
5 สุไหงโก-ลก 1 2 ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
6 สุไหงปาดี ๑ 2 ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
7 ตากใบ 1 2 ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
8 แว้ง ๑ 2 ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
9 ยี่งอ 1 2 ๒,๐๐๐ อ าเภอ 

10 ศรีสาคร ๑ 2  ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
11 สุคิริน ๑ 2  ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
12 จะแนะ 1 2 ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
13 เจาะไอร้อง 1 2 ๒,๐๐๐ อ าเภอ 
14 จังหวัด ๑ 1 – ๓ ๗๔,๐๐๐ จังหวัด 
 13 อ าเภอ ๒ 1 – ๓  ๑๐0,000  
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10.3 ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายเพ่ือจัดท าสติกเกอร์รับรองคุณภาพ หรือ
QR-code 

10.4 ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดท าสติกเกอร์รับรองคุณภาพ หรือ QR-code หรืออ่ืนๆ สนับสนุนให้แก่
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประชาสัมพันธ์และการรับรองคุณภาพสินค้า ให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ 

10.5 ติดตามปัญหาอุปสรรค แก้ไข สรุปผลการด าเนินงาน 
10.6 ติดตาม และสรุปประเมินผล 

12. ผลผลิต 
 จัดอบรมให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการท า QR Code จ านวน ๑ ครั้ง 
 จัดท าสติกเกอร์เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้ในกิจกรรมตรวจสอบย้อนกลับ จ านวน ๑๗,๐๘๐ ดวง 

เพ่ือใช้การติดผลิตภัณฑ์เพ่ือการจ าหน่าย 
 

 ๖.  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 เกษตรกรได้เข้าใจกระบวนรับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้มาตรฐานการส่งออก 

ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตของเกษตรกรในการจ าหน่าย และสามารถจัดท าสติกเกอร์เพ่ือ
การตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร (Tracibility) 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค 
     กิจกรรม พัฒนาความรู้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและศักยภาพการผลิตผลไม้ภาคใต้  
     กิจกรรมย่อย อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน 
2. งบประมาณกิจกรรมนี้ทั้งหมด ๖๔,๐๐๐ บาท 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจกระบวนการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร และการตลาดเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ให้แก่กลุ่มและสมาชิกของกลุ่ม 
4. เป้าหมาย เกษตรกร ๔๐ ราย ในพ้ืนที่ 13 อ าเภอ 

 
กระบวนการด าเนินงาน 

10.1 ชี้แจงโครงการตามงบประมาณที่กรมส่งเสริมการเกษตรโอนจัดสรรให้จังหวัดเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาความรู้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและศักยภาพการผลิตผลไม้ภาคใต้ 

10.2 ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ และ/หรือเกษตรกร รับสมัคร และคัดเลือกเกษตรกรไม้ผลจากกลุ่ม
แปลงใหญ่ไม้ผล หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้ืนที่ (กลุ่มปรับปรุง
คุณภาพ, กลุ่มพัฒนาการผลิตไม้ผลที่มีศักยภาพ ฯลฯ) ที่มีความต้องการ และพ้ืนที่มีศักยภาพพร้อม
พัฒนาการเพ่ิมมูลค่าการผลิตผลไม้ได้เข้าร่วมโครงการ จัดลงทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเป็น
รายบุคคล  

 

ที ่ อ าเภอ ปริมาณ 
(ราย) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 เมืองนราธิวาส 2 2  จังหวัด 
2 บาเจาะ 2 2   
3 ระแงะ 4 2    
4 รือเสาะ 3 2    
5 สุไหงโก-ลก 2 2   
6 สุไหงปาดี ๔ 2   
7 ตากใบ 2 2   
8 แว้ง ๔ 2   
9 ยี่งอ 3 2   

10 ศรีสาคร 4 2    
11 สุคิริน ๔ 2    
12 จะแนะ 3 2   
13 เจาะไอร้อง 3 2   
 13 อ าเภอ 40 ๒  ๖๔,000  



รายงานสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

147 

10.3 ด าเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ และศึกษาดูงาน โดยมีเนื้อหาสาระตรงกับตามความต้องการ และ
สอดคล้องกับขีดความสามารถของเกษตรกร โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากร เช่น 
สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หรือกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ เรื่องความต้องการและบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐานส่งออก หรือควรมีข้อมูลภาพลักษณ์เด่น
ชัดเจนเป็นอัตลักษณ์ มีเรื่องราวที่มีความโดดเด่น (Brand Identity) หรือมีการขึ้นทะเบียน Geographical 
Indications (GI)  หรืออาจมีแบรนด์สินค้า (Brand image) หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือมาตรฐาน
การส่งออก หรือเทรนด์ความนิยมของผู้บริโภค เพ่ือประกอบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลไม้แปรรูปส่งออก 
เงื่อนไขและข้อกีดกันทางการค้า เป็นต้น หรือหน่วยงานอ่ืนตามความเหมาะสม 

10.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากร เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร พาณิชย์
จังหวัด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มกอช. ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ เกษตรกร
ประสบความส าเร็จ เป็นต้น และร่วมอภิปรายผล หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนางานในปีต่อไป 

10.5 รายงานสรุปผลการด าเนินงานภายในเดือนกันยายน 

13. ผลผลิต 
 เกษตรกร จ านวน ๔๐ ราย จากพ้ืนที่ ๑๓ อ าเภอ สามารถได้รับการอบรมในกิจกรรมการเพ่ิม

มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร 
 

 ๖.  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจกระบวนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร และการตลาด

เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่กลุ่มและสมาชิกของกลุ่ม 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค 
     กิจกรรม พัฒนาความรู้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและศักยภาพการผลิตผลไม้ภาคใต้  
     กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนแบบครบวงจร 
2. งบประมาณกิจกรรมนี้ทั้งหมด ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการเข้าสู่การส่งเสริมตามระบบแบบแปลงใหญ่ได้
ในอนาคตต่อไป หรือขยายผลเครือข่ายสมาชิกแปลงใหญ่เดิม 
4. เป้าหมาย ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน จ านวน ๒๕ ศูนย์ฯ ในพื้นที่ 13 อ าเภอ 

กระบวนการด าเนินงาน 
10.1 จังหวัดชี้แจงโครงการตามงบประมาณที่กรมส่งเสริมการเกษตรโอนจัดสรรให้จังหวัดเป็นค่าใช้จ่ายใน

การพัฒนาศักยภาพศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนแบบครบวงจร 
10.2 อ าเภอจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ/พัฒนาศักยภาพศูนย์ฯ 
10.3 อ าเภอจัดท าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์คัดแยกฯ ระดับอ าเภอ/ต าบล 
10.4 อ าเภอจัดอบรมหรือประชุมสัมมนาหรือศึกษาดูงานคณะกรรมการศูนย์คัดแยกฯ เพ่ิมประสิทธิภาพ

คณะกรรมการศูนย์คัดแยกฯ จ านวน ๒ ครั้ง โดยให้ด าเนินการภายในไตรมาสที่ ๒ – ๓ ไตรมาส ละ ๑ 
ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน เพ่ือให้กรรมการศูนย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจสภาพปัญหาด้านการผลิต การบริหาร
จัดการกลุ่ม การตลาด เพื่อจัดท าแผนบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพศูนย์คัดแยกฯ 

ที ่ อ าเภอ ปริมาณ 
(ศูนย์ฯ) 

ไตรมาสที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 เมืองนราธิวาส 2 1 - 3 ๑๐๘,๐๐๐ อ าเภอ 
2 บาเจาะ 2 1 - 3 ๑๐๘,๐๐๐ อ าเภอ 
3 ระแงะ 2 1 - 3  ๑๐๘,๐๐๐ อ าเภอ 
4 รือเสาะ 2 1 - 3 ๑๐๘,๐๐๐ อ าเภอ 
5 สุไหงโก-ลก 2 1 - 3 ๑๐๘,๐๐๐ อ าเภอ 
6 สุไหงปาดี 2 1 - 3  ๑๐๘,๐๐๐ อ าเภอ 
7 ตากใบ 2 1 - 3 ๑๐๘,๐๐๐ อ าเภอ 
8 แว้ง 2 1 - 3 ๑๐๘,๐๐๐ อ าเภอ 
9 ยี่งอ 2 1 - 3  ๑๐๘,๐๐๐ อ าเภอ 

10 ศรีสาคร 2 1 - 3 ๑๐๘,๐๐๐ อ าเภอ 
11 สุคิริน 2 1 - 3 ๑๐๘,๐๐๐ อ าเภอ 
12 จะแนะ 2 1 - 3  ๑๐๘,๐๐๐ อ าเภอ 
13 เจาะไอร้อง 2 1 - 3 ๑๐๘,๐๐๐ อ าเภอ 
14 จังหวัด 25 1 - 3 ๕๐,๐๐๐ จังหวัด 
 13 อ าเภอ 25 ๒  ๑,๔๐๐,000  
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10.5 อ าเภอจัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตกับผู้บริโภค เพ่ือเป็นเวทีพบปะเจรจาระหว่างเกษตรกร
ผู้ผลิตหรือศูนย์คัดแยกฯ กับผู้ประกอบการผลไม้ โดยเชิญผู้ประกอบการ หรือพ่อค้าเพ่ือท าข้อตกลง
ธุรกิจล่วงหน้า จ านวน ๑ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน โดยให้ด าเนินการก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ผลในพ้ืนที่ 

10.6 อ าเภอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานของศูนย์คัดแยกฯ (เช่น 
ตะกร้าผลไม้ บรรจุภัณฑ์ ตาชั่ง อื่นๆ ) ตามความต้องการของศูนย์คัดแยกฯ หรือวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดท าข้อมูลพื้นฐานของศูนย์ฯ เพื่อการพัฒนาที่ท าการของศูนย์ฯ เช่น แผ่นพับ วัสดุในการท าบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ศูนย์คัดแยกฯ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกศูนย์คัดแยกฯ เป็นต้น 

10.7 ติดตาม และสรุปประเมินผล 
14. ผลผลิต 

 เกษตรกรและสมาชิกศูนย์คัดแยกฯ จ านวน ๒๕ ศูนย์ฯ ได้รับการถ่ายทอดความรู้กระบวนการ
จัดการศูนย์คัดแยกฯ  

 ๖.  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ มีความพร้อมในการด าเนินงานตามภารกิจของ

ศูนย์ฯ สามารถน าผลผลิตของสมาชิกไปจ าหน่ายไปยังตลาดปลายทาง 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค 
     กิจกรรม สัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้แปรรูป 
     กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้แปรรูป 
2. งบประมาณกิจกรรมนี้ทั้งหมด ๖๘,๐๐๐ บาท 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการเข้าสู่การส่งเสริมตามระบบแบบแปลงใหญ่ได้
ในอนาคตต่อไป หรือขยายผลเครือข่ายสมาชิกแปลงใหญ่เดิม 
4. เป้าหมาย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ านวน ๑ ครั้ง 
 
กระบวนการด าเนินงาน 

10.1 ชี้แจงโครงการตามงบประมาณที่กรมส่งเสริมการเกษตรโอนจัดสรรให้แก่จังหวัดส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้แปรรูป 

10.2 ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ร่วมกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหารือจัดท าแผนความต้องการ 
และรูปแบบหรือกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้แปรรูป ตัวอย่าง เช่น การจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือกิจกรรมเจรจาธุรกิจ หรือการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือการตลาดล่วงหน้า 
หรือกิจกรรมอ่ืนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในพ้ืนที่ หรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ตลาดประชารัฐ ตลาดเกษตรกร ตลาดอื่นๆ งานมหกรรมต่างๆ เป็นต้น เพ่ือ
เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้แปรรูประหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 

10.3 ด าเนินการจัดงานเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้แปรรูป ในฤดูกาลผลไม้มีคุณภาพดีและ
รสชาติอร่อยที่สุด (ผลไม้ออกกระจุกตัว) เพ่ือส่งเสริมการบริโภคสินค้าผลไม้แปรรูปที่มีคุณประโยชน์ เช่น 
ด้านสุขภาพ ความงาม ฯลฯ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป เน้นผลไม้เคล็ดลับความสวย ผิวใส สุขภาพดี 

10.4 รายงานสรุปผลการสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้แปรรูป ภายในเดือนสิงหาคม 
2562 

15. ผลผลิต 
 เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จ านวน ๑๓๐ ราย เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเชื่อมโยงการ

ผลิตและการตลาดผลไม้แปรรูป  
 ๖.  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

 เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตลองกอง สามารถ
น าไปใช้ในการแปรรูปผลผลิตในพื้นที่ได้ 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค 
     กิจกรรม พัฒนาบรรจุภัณฑ์  
     กิจกรรมย่อย จัดท าบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าแปรรูปผลไม้ 
2. งบประมาณกิจกรรมนี้ทั้งหมด ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค เสริมสร้างรายได้
ให้เกษตรกรเจ้าของสวน 
4. เป้าหมาย จัดท าบรรจุภัณฑ์ จ านวน ๑ ชนิด 
กระบวนการด าเนินงาน 

10.1 กรมส่งเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัดส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดท า
บรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการแปรรูปและการจ าหน่ายผลไม้ 

10.2 ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ร่วมกับเกษตรกรที่มีศักยภาพที่เข้าร่วมโครงการจัดท าแผนพัฒนา
การบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการแปรรูปผลไม ้ 

10.3 ออกแบบการบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการผลิต (เช่น การห่อผล การสร้างรูปร่าง เช่น แตงโมสี่เหลี่ยม 
ฯลฯ) ทิศทางการตลาดมุ่งเน้นความเป็นอัตลักษณ์ภาคใต้  ออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้แบบ
สร้างสรรค์ (creative packaging design)  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการบรรจุภัณฑ์ยุค
ใหม่ ความรู้ในการสร้างและพัฒนาแบรนด์ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์สินค้าแปรรูปที่โดดเด่น การใช้สี ใช้
วัสดุที่สวยงามและคุณภาพสูง 

10.4 รายงานสรุปการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการแปรรูปผลไม้  
10.5 ติดตาม และสรุปประเมินผล 

16. ผลผลิต 
 จัดท าบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและประชาสัมพันธ์ผลผลิตลองกอง จ านวน ๑ ชนิด 

 
 ๖.  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

 สามารถประชาสัมพันธ์ผลผลิตลองกอง ผลไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสสู่ผู้บริโภค ท าให้
มูลค่าผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น  

ภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ประเภท กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------------------------------------------- 
1. โครงการ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ภาค  
2. กิจกรรม แปรรูปผลไม้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าภาคใต้     
3. กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลไม้  
4. งบประมาณ    150,000 บาท 
5. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต 
 2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้เจ้าของผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้พบกับผู้บริโภค รวมถึง
ผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมช่องทางและโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 2.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

6. เป้าหมาย ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลไม้ จ านวน 1 ครั้ง 
ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2562 จ านวน 3 วัน  
7. ผลผลิต จัดงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลไม้ จ านวน 1 ครั้ง  
โดยมีเจ้าของผลิตภัณฑ์แปรรูป จ านวน 15 ราย ภายในงานมีผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ส่วนราชการ 
ภาคเอกชน และเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ จ านวน 200 ราย  
8. ผลลัพธ์ เกษตรกรเจ้าของผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เข้าร่วมโครงการ มีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต มีรายได้
เพ่ิมขึ้น เพ่ิมมูลค่าผลไม้หรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ ส่งเสริมสินค้าผลไม้แปรรูปที่โดดเด่น สวยงาม
และมีคุณภาพ อีกท้ังยังเป็นการเชื่อมโยงภาคการผลิต สู่การพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์แปรรูป เกิดการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปให้หลากหลายขึ้น เป็นการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างเกษตรกร และผู้ประกอบการ 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการบริโภคผลไม้ ในช่วงที่ผลผลิตกระจุกตัว กระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลไม้อัตลักษณ์ของจังหวัด 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


