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แผนบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามวาระจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564 
เกษตรบูรณาการ : พริก 

 
ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ กิจกรรม หน่วยงาน เป้าหมาย 

(กลุม่/ราย) 
ห้วงระยะเวลา ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
   

1. สร้างความเขม้แข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
    1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่ส่งเสรมิความเข้มแข็ง
และเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร/ สถาบันเกษตรกร 
    - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร 
    - วิเคราะห์จดัท าแผนการผลิตรายแปลง (แปลงใหญ่พริก) 

ส านักงานเกษตรจังหวัด  
 
17 ราย/ 
17 แปลง 

 
 
ม.ค./มี.ค./มิ.ย./
ส.ค.64 

- เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ปญัหา/ประสบการณ์
ด้านการเกษตร สามารถวางแผนการ
ผลิตสินค้าเกษตรใหม้ีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงตามความต้องการของ
ตลาด 

จ.ศรีสะเกษ มีแปลงใหญ่ทั้งสิ้น 359 แปลง 
19 ชนิดสินค้าเกษตรกร 26,841 คน พื้นที่ 
289,123 ไร่ (แปลงใหญ่พริก 17 แปลง 
เกษตรกร 895 ราย พ้ืนท่ี 2,056 ไร่) 
*** พืน้ท่ีปลูกพริกทั้งจังหวัด จ านวน 
10,210 ไร่ เกษตรกร 7,261 ราย (ผลผลติ
เฉลี่ย 3.5 ตัน/ไร่) ผลผลิตรวม 35,735 ตัน 

    2) พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสูเ่กษตรเกษตรกรมือ
อาชีพ 
    - พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ Smart Group 
    - พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสูผู่ป้ระกอบการ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด  
17 กลุ่ม/
932 ราย 

 
ม.ค.-พ.ค.64 

- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรกลุ่มแปลง
ใหญ่พริกให้มีความเข้มแข็ง สามารถ
ด าเนินกิจกรรมด้านการเกษตรไดอ้ย่าง
ครบวงจร (ผลิต/แปรรูป/จ าหนา่ย) 

 

    3) ส่งเสริมความรูด้้านการจดัท าบัญชีครัวเรือน 
    - ครูบัญชีครัวเรือน 
    - สมาชิกที่เข้ารับการอบรมการท าบัญช ี

ส านักงานตรวจบญัชี
สหกรณ ์

17 กลุ่ม/
510 ราย 

ธ.ค.36-ม.ค.64 - เกษตรกรมีความรู้และเขา้ใจสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนเพื่อสร้างวินัยในการเงินได้
ต่อไปในอนาคต 

ปี 2563 จ.ศรสีะเกษด าเนินการส่งเสริม
ความรู้ด้านการจดัท าบัญชีครัวเรือน จ านวน 
1,500 ครัวเรือน 

    4) สนับสนุนสินเช่ือเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร/ กลุ่ม
เกษตรกร 
    - โครงการสนบัสนุนสินเช่ือเพือ่พัฒนาการเกษตรแบบ
แปลงใหญ ่

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) 

แปลงใหญ่
พริก 17 
แปลง 

ต.ค.63-ก.ย.64 - เพื่อเป็นเงินทุนในการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารจดัการ
ด้านต่างๆ เช่น จัดหาปัจจัยการผลิต/
รวบรวมผลผลติ/จดัหาวัสดุ ครภุณัฑ์ 
เครื่องจักรกล ส่งเสริมให้กลุ่มมีความ
เข้มแข็งและมเีงินทุนในการบริหาร
จัดการกลุ่มต่อไป 
 

จ.ศรีสะเกษ มีแปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุน
สินเช่ือฯ จ านวนท้ังสิ้น 6 แปลง จ านวนเงิน 
37 ล้านบาท (พริก 1 แปลง 2.2 ล้านบาท) 
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2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน 
    1) ส่งเสริมการผลิตปุย๋อินทรีย ์
    - ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ 

 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

 
140 ราย 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีสามารถผลิตปุย๋
อินทรีย์เพื่อใช้ในการผลติสินค้าเกษตรได้
ไม่น้อยกว่า 14,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า
ไม่น้อยกว่า 56 ล้านบาท 

ปี 2563 จ.ศรสีะเกษด าเนินการส่งเสริมให้
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 22 อ าเภอผลติปุ๋ยอินทรีย์ฯ 
ดังนี ้
 - ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมัก  66,399 ตัน 
 - ปุ๋ยพืชสด           จ านวน 31,722 ตัน 
 - น้ าหมักชีวภาพ    จ านวน 2,824 ตัน 
 - คิดเป็นมูลค่า 300ล้านบาท 

    2) ส่งเสริมศักยภาพศูนยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 
    - ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจดัการดินและปุย๋ 
    - สร้างเครือข่าย ศดปช.ระดับจังหวัด 
    - ตรวจวิเคราะหด์ิน และให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะหด์ิน/ปุย๋สั่งตดั 

ส านักงานเกษตรจังหวัด  
17 กลุ่ม 
17 กลุ่ม 
932 ราย 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 
ต.ค.63-ก.ย.64 
พ.ย.-ธ.ค.63 

- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และ
เครือข่ายเกดิมีความพร้อมในการ
ให้บริการแก่เกษตรกรในพ้ืนท่ี สามารถ
ตรวจวิเคราะหด์ินและให้ค าแนะน าการ
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหด์ินได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม เป็นการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย 

จ.ศรีสะเกษ มี ศดปช.อ าเภอละ 1 ศูนย์
รวมทั้งสิ้น 22 ศูนย ์
- ด าเนินการตรวจวิเคราะหด์ินฯ ให้แก่
เกษตรกร และแนะน าเกษตรกรใช้ปุ๋ยสั่งตัด 

    3) ส่งเสริมศักยภาพศูนยจ์ัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 
    - จัดกระบวนการเรยีนรู้ดา้นการจัดการศัตรูพืชแก่
สมาชิกศูนย์จดัการศตัรูพืชชุมชน โดยเน้นการจัดการศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสาน ลดการใช้สารเคมี 

ส านักงานเกษตรจังหวัด  
17 กลุ่ม/ 
932 ราย 
 
 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

 - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) มี
เครือข่ายที่เข้มแข็งสามารถถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการ
ศัตรูพืชให้แก่เกษตรกร โดยเกษตรกร
สามารถน าไปปรับใช้ในกระบวนการ
ผลิตเพื่อลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุน
การผลิต 

จ.ศรีสะเกษ มี ศจช.ในพื้นที่ 22 อ าเภอ 
จ านวนทั้งสิ้น 204 ศูนย ์ท าหน้าที่ให้บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการจดัการโรค
และและศัตรูพืชโดยชีววิธี โดยการส่งเสริม 
ให้เกษตรกรผลติเช้ือราป้องกันก าจัดโรค 
และศัตรูพืช เช่น 1. เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า  
2. บิวเวอร์เรีย 
3. เมตาไรเซียม 

    4) พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
    - พัฒนาศักยภาพ ศพก. (ด้านพริก) 
    - อบรมพัฒนาศักยภาพเครือขา่ย ศพก.  
    - จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิต
ใหม่ (Field Day) 

ส านักงานเกษตรจังหวัด  
 
1 ศูนย ์
40 ราย 
100 ราย 
 

 
 
ม.ค.-มี.ค.64 
มี.ค.-มิ.ย.64 
ก.พ.64 

- ศพก.มีความพร้อมในด้านสถานที่องค์
ความรู้ของเกษตรต้นแบบในการเป็น
แหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตลอดจนด้านการให้บริการด้าน
การเกษตรแก่ชุมชน เพื่อให้เกษตรกร
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท า
การเกษตรของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

จ.ศรีสะเกษ มี ศพก.หลัก/ เครือขา่ย จ านวน
ทั้งสิ้น 400 ศูนย์ ดังน้ี 1. ศูนยห์ลัก จ านวน 
22 ศูนย์ (อ าเภอละ 1 ศูนย์) ได้แก่ ทุเรียน 2 
ศูนย์/ พริก 1 ศูนย์/ หอมแดง 1 ศูนย์/ 
เกษตรผสมผสาน 2 ศูนย/์ ไร่นาสวนผสม 1 
ศูนย์/ ข้าว 15 ศูนย ์
2. ศูนย์เครือข่าย จ านวน 378 ศนูย์  
ประมาณการผลผลิตเฉลี่ย 3.1 ตนั/ไร่ 
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2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน (ต่อ) 
    5) ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพ 
(มาตรฐาน GAP) 
    - อบรมตามกระบวนการโรงเรยีนเกษตรกร  
    - อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP  

ส านักงานเกษตรจังหวัด 280 ราย/ 
344 ไร ่

ธ.ค.63-ก.พ.64 
 

- เกษตรกรผ่านการอบรมตาม
กระบวนการโรงเรยีนเกษตรกร และ
สามารถยกระดับมาตรฐานการผลติพืชสู่
มาตรฐาน GAP สร้างมูลคา่เพิ่มใหแ้ก่
ผลผลติไม่น้อยกว่า 1,066 ตัน มูลค่าไม่
น้อยกว่า 42.65 ล้านบาท  
(กก.ละ 40 บาท) 

 

    5) การตรวจรับรองมาตรฐานพริก GAP/ อินทรีย์ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภู
สิงห์ 

280 ราย/ 
344 ไร ่

ธ.ค.63-มี.ค.64 - เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน
พริก GAP เป็นการสร้างความเช่ือมั่นต่อ
ผู้บริโภค และเพิ่มมลูค่าผลผลติ 
 

 

    6) การ MOU ร่วมกับ บ.เจียไต๋ จ ากัด ส านักงานเกษตรจังหวัด  1 MOU ก.พ.-มี.ค.64 มีบริษัทเข้ามาส่งเสริมองค์ความรูแ้ละ
เทคโนโลยีการผลติพริกคณุภาพให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ี และรับซื้อผลผลิตพริก
ราคาตามคุณภาพมาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย GAP  

ปี 2563  
- การ MOU ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ กับ บ.เจียไต๋ จ ากดั 
- บ.เจียไต๋ จ ากัด ได้มาจดัท าโครงการส่งเสริม
การปลูกพริกปลอดภัย (GAP) ในจังหวัด 
ศรีสะเกษ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 20 ราย/พื้นที ่20 ไร ่

    7) น าเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรรว่มงานมหกรรมจัดแสดง
และจ าหนา่ยสินคา้ 

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด 

1 ครั้ง ม.ค.-มี.ค.64 - ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้าง
ภาพลักษณส์ินค้าภาคเกษตรที่มี
ศักยภาพ 
 

 

    8) การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การตลาด (คลิป) ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด 
 

1 คลิป ม.ค.-มี.ค.64 - จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ (คลิป)  

    9) การประชาสัมพันธร์ณรงค์ให้ผู้ประกอบการ/ ร้านค้า
ธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น สนับสนุน
ผลผลติพริกของเกษตรกร 
 

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด 

30 ราย ม.ค.-ธ.ค.64 - จัดหาจุดจ าหน่ายผา่นร้านธงฟ้าราคา
ประหยดัพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 
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3. เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
    1) การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
(ทบก.) 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 7,000 
ครัวเรือน 
 

ต.ค.63-ก.พ.64 -ด าเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียบเกษตรกรผู้ปลูกพริกใหค้รบ  
ทุกครัวเรือน ภาครัฐสามารถน าขอ้มูล
ทะเบียนเกษตรกรไปใช้ในการวางแผน
ให้การสนับสนุน/ช่วยเหลือตาม
มาตรการโครงการต่างๆ ของรัฐ 

ปี 2563 จ.ศรสีะเกษด าเนินการขึ้นทะเบียน
และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกพริกใน
พื้นที่ 22 อ าเภอ จ านวนทั้งสิ้น 7,261 
ครัวเรือน พื้นที่ 10,210 ไร่ โดยข้อมูล ทบก.
ท าให้เกษตรกรไดร้ับการช่วยเหลือตาม
มาตรการโครงการต่างๆ เช่น  โครงการ
ประกันภัยพืชผล/โครงการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัตดิ้านพืช 

    2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลติ 
    - เทคโนโลยีการเตรียมดิน/การปลูก/การให้น้ า/การดูแล
รักษา/การเก็บเกี่ยว/มาตรฐานการผลิต 

ส านักงานเกษตร
จังหวัด/  
บ.เจียไต๋ จ ากัด 

60 ราย/ 
พื้นที่ 180 ไร ่

พ.ย.63-มี.ค.64 เกษตรกรสามารถน าเทคโนโลยีการผลิต
พริกคุณภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต
เพื่อเป็นการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลติ และ
มีคุณภาพมาตรฐาน 

 

    3) ส่งเสริมงานวิจัยด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
    - ส่งเสรมิเทคโนโลยีการแปรรปู/การพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
    - องค์ความรู้ด้านการท าตลาดออนไลน ์

ม.ราชภัฏศรสีะเกษ 
 

100 ราย มี.ค.-เม.ย.64 เกษตรกรสามารถแปรรูปพริกและ
พัฒนาบรรจุภณัฑ/์ตราสินคา้ของกลุ่ม
เพื่อเพ่ิมมูลค่า และสามารถจ าหนา่ยผ่าน
ช่องทางตลาดออนไลนไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
    1) รณรงค์หว่านพืชตระกูลถั่ว สถานีพัฒนาที่ดิน/  

ส านักงานเกษตรจังหวัด 
 

7,261 ราย/ 
10,210 ไร ่
 

 
ก.ค.-ธ.ค. 64 

 
- รณรงค์ส่งเสรมิให้เกษตรกรหว่านพืช
ปุ๋ยสดเพื่อเพ่ิมอินทรียวัตถ/ุธาตุอาหาร
พืชในดิน พ้ืนท่ีปลูกพริก 10,210 ไร่ 
คิดเป็นปรมิาณปุ๋ยอินทรียไ์ม่น้อยกว่า 
5,100 ตัน (500 กก./ไร่) คดิเปน็
มูลค่า 2.2 ล้านบาท (217 บาท/ไร่) 
เป็นการลดต้นทุนดา้นการใช้ปุ๋ย 
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    2) การรณรงคห์ยุดเผา (ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู/้ 
ถ่ายทอดความรู/้ MOU ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้า  
คอเปอร์เรช่ัน จ ากดั) 
    - รณรงค์ประชาสมัพันธ์สรา้งการรับรูเ้รื่องการหยุดเผา 
    - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตร
ทดแทนการเผา 
 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 7,261 ราย/ 
10,210 ไร ่
 
 

ก.ค.-ธ.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรได้ตระหนัก
ถึงผลกระทบจากการเผา น าเสนอ
ทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
ทดแทนการเผา พร้อมสาธิตการใช้
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรกับ
การลดการเผาในพื้นที่การเกษตร  
 

- ปี 2563 มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
หยุดเผาในเวทีต่าง ๆ ในพื้นที่ 22 อ าเภอ 
จ านวน 790 ครั้ง 1,167 ชุมชน เกษตรกร 
34,581 ราย/ พื้นที่เผาไหม้ (hotspot) 
ลดลงจาก 296 จุด เหลือ 111 จุด ลดลง 
185 จุด คดิเป็น 62.5% จากปทีี่ผ่านมา โดย
พื้นที่เกษตรมีจดุเผาไหม้ลดลงจาก 169 จุด 
เหลือ 77 จุด ลดลง 92 จดุ คิดเป็น 54.4% 
ส่งผลใหสุ้ขอนามัยของประชาชนดีขึ้น 
 

3) การสนับสนุนบ่อน้ าขนาดเล็กในไร่นา (1,260 ลบ.ม.) 
    - โครงการบ่อน้ าในไร่นานอกเขตนอกเขตชลประทาน 

 
สถานีพัฒนาที่ดิน 

 
718 บ่อ 

 
ธ.ค.-มี.ค.64 

 
- เกษตรกรมีแหล่งน้ าในการผลติสนิค้า
เกษตรในพื้นที่จ านวน 718 บ่อ 
สามารถกระจายน้ าในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,436 ไร ่
*** บ่อน้ าขนาดเล็ก จ านวน 718 บ่อ 
กระจายในทุกชนิดพืช 

 
จ.ศรีสะเกษด าเนินการสนับสนุนบอ่น้ าขนาด
เล็กในไร่นาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 22 อ าเภอ 
มาตั้งแต่ปี 2548-64 รวมทั้งสิ้น  11,549 
บ่อ กระจายน้ าในพื้นที่ไดไ้ม่น้อยกว่า 
23,098 ไร ่

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
    1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างหน่วยงาน  ส านักงานเกษตรและ

สหกรณ ์
2 ครั้งๆ ละ 
20 คน 

ม.ค./ส.ค.64 - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ท างานด้านการขับเคลื่อนวาระจังหวัด
เรื่องเกษตรบรูณาการร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปปรบัปรุง
และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานในปี
ต่อไป 

 

หมายเหตุ : งบประมาณท่ีใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 1) งบ Function ของแต่ละหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 2) งบพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564 
 3) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 


