
แบบรายงานแผนบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามวาระจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
เกษตรบูรณาการ : ข้าว 

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

โครงการ/กจิกรรม หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
(กลุม่/ราย) 

ห้วงระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
(ระบุแหล่งของ

งบประมาณที่ได้รับ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
1. โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรือ่ง 
        - กิจกรรมสร้างและพัฒนาชาวนา 
     ปราดเปรื่อง 

 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวศรีสะเกษ 

 
388 ราย 

 
ต.ค.64–ก.ย.65 

 
- รอจัดสรร

งบประมาณฯ  
กรมการข้าว 

- เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
farmer) และเกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับ
การสร้างและพัฒนา 

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่าย
แปลงใหญ่ 

- จัดการถ่ายทอดความรู ้
- วิเคราะห์จัดท าแผนการผลิตรายแปลง 
(แปลงใหญ่ข้าว) 

สนง.เกษตร
จังหวัด 

 
 

59 แปลง  
281 แปลง 

 
 

ธ.ค.64-ม.ค.65 
ม.ค.-มี.ค. 65 

 

350,000 บาท  
งบกรมส่งเสริม

การเกษตร 

- เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/
ประสบการณ์ด้านการเกษตร  
- สามารถวางแผนการผลิตสินคา้
เกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตรงตามความต้องการของตลาด 

3. ส่งเสริมความรูด้้านการจัดท าบญัชีครัวเรือน 
        - ครูบัญชีครัวเรือน 
        - สมาชิกที่เข้ารับการอบรมการท าบัญช ี

สนง.ตรวจบญัชี
สหกรณ ์

 
20 ราย 
1,060 ครัวเรือน 

 
ม.ค. – ก.พ.65 
ม.ค. – ก.พ.65 

- - เกษตรกรมีความรู้และเขา้ใจสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนเพื่อสร้างวินัยในการเงินได้
ต่อไปในอนาคต 

4. จัดประชุมเช่ือมโยงเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ ่ สนง.เกษตร
จังหวัด 

2 ครั้ง 
100 คน 

ก.พ. – พ.ค. 65 95,400 บาท 
งบกรมส่งเสริม

การเกษตร 

-เกิดเครือข่ายการท างาน สามารถวาง
การบริหารจัดการการผลติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เอกสารแนบ 6 



โครงการ/กจิกรรม หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
(กลุม่/ราย) 

ห้วงระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
(ระบุแหล่งของ

งบประมาณที่ได้รับ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
  1.  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
    -กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ 

 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวศรีสะเกษ 

 
93/2,368 

12,931.5 ไร ่

 
ต.ค.64 –ก.ย.

65 

 
430,000 

งบกรมการข้าว 

-กลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจ
ประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 
- เกษตรกรมีความเข้มแข็งในการ
พัฒนาการผลิตขา้ว 

2. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร    
    -กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานเมล็ด
พันธุ์ข้าวและสินค้าข้าว 

 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวศรีสะเกษ 

 

 
93/2,368 

 
ต.ค.64 –ก.ย.

65 

 
1,113,000 
งบกรมการข้าว 

- ระบบการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานการผลิตขา้ว GAP เมล็ด
พันธุ์  ข้าวอินทรีย์ โรงสี GMPและ
ผลิตภัณฑ์ข้าวได้รับการยอมรับ เพิ่ม
โอกาสให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าว
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
- จ านวนพื้นที่ได้รับการรับรอง
เกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 

3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร
แปลงใหญ่ (ปี 2563, 2564) 

 
สนง.เกษตร

จังหวัด 

 
45 แปลง 

 
มี.ค. 65 

 
1,470,000 
งบกรมส่งเสริม

การเกษตร 

- สินค้าหลักของกลุ่มแปลงใหญ่
ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ
สามารถแข่งขันได้ในท้องตลาด 

  4.  โครงการระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
       - กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่   

 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวศรีสะเกษ 

 

 
27 กลุ่ม 

1,305 ราย 

 
ต.ค.64–ก.ย.65 

 
456,900 บาท 
งบกรมการข้าว 

- กลุ่มชาวนาผู้ผลิตเมลด็พันธุ์ขา้ว 
สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มี
คุณภาพดีได้มาตรฐานไว้ใช้เอง และ
กระจายในท้องถิ่น และผลิต
ข้าวเปลือกคุณภาพ ลดตน้ทนุการ
ผลิต 
 



โครงการ/กจิกรรม หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
(กลุม่/ราย) 

ห้วงระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
(ระบุแหล่งของ

งบประมาณที่ได้รับ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5.  โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 
    - กิจกรรมผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ขยายและ
จ าหน่าย 

 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวศรีสะเกษ 

 

 
38 ชุมชน 
777 ราย 

 
ต.ค.64 –ก.ย.

65 

 
958,000 บาท 
งบกรมการข้าว 

- เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดีอย่างทั่วถึง 
- เกษตรกรมีการพัฒนาการผลติ
ข้าวตามมาตรฐานและเพิ่มมูลคา่ 

6.  โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพนัธุ์
ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน 
    - กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพนัธุ์
ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน 

 
 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวศรีสะเกษ 

 
 

11 ศูนย์ 
730 ราย 

 
 

ต.ค.64–ก.ย.65 

 
 

249,000 บาท 
งบกรมการข้าว 

- ศูนย์ข้าวชุมชนมีความเข้มแข็งใน
การผลิตและกระจายเมล็ดพนัธุข์้าว
คุณภาพดีให้เพียงพอต่อชุมชน 
 

7. ส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถัว่(พืชหลังนา) สนง.เกษตร
จังหวัด 

5 กลุ่ม 
100 ราย 

ธ.ค.64-พ.ค. 65 425,000 บาท  
งบกรมส่งเสริม

การเกษตร 

- เกษตรกรแปลงใหญ่มีรายได้เสริม
หลังฤดูท านา และมปีรับปรุงดิน 

8. ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง สนง.เกษตร
จังหวัด 

160 ราย ธ.ค.64-พ.ค. 65 263,000 บาท  
งบกรมส่งเสริม

การเกษตร 

- เกษตรกรแปลงใหญ่มีรายได้เสริม
หลังฤดูท านา ลดพืน้ที่การท านาปรัง 

9. พัฒนาศักยภาพการให้บริการของศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

สนง.เกษตร
จังหวัด 

22 ศูนย์ ธ.ค.64-ส.ค. 65 269,200 บาท  
งบกรมส่งเสริม

การเกษตร 

- ยกระดับพัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน สามารถลดต้นทุนการผลติ
ของกลุ่มแปลงใหญ่ 

10. การ MOU ระหว่างผูป้ระกอบการโรงสีข้าวกับ
กลุ่มเกษตรกร 

สนง.พาณิชย์
จังหวัด/ ศูนย์
เมลด็พันธ์ุข้าว 

1 ครั้ง 
254 แปลง 

ต.ค – พ.ย.65 - ปี 2564 มีการจดัท า MOU ระหว่าง
ผู้ประกอบการโรงสีข้าวจ านวน 11 
แห่ง กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 22 
อ าเภอ จ านวน 254 แปลง 

11. การประชาสัมพันธ์รณรงค์ใหผู้้ประกอบการ/ ร้าน
ธงฟา้ราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสนับสนุน
ผลผลติข้าวของเกษตรกร 

 
สนง.พาณิชย์
จังหวัด 

 
30 ราย 

 
ม.ค.-ธ.ค.65 

 
- 

 

เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายข้าวสารผ่าน
ร้านธงฟ้าราคาประหยดัพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่น 



โครงการ/กจิกรรม หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
(กลุม่/ราย) 

ห้วงระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
(ระบุแหล่งของ

งบประมาณที่ได้รับ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กลยุทธ์ที่ 3 : เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
1. ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์แบบกลุ่ม (ICS) สนง.เกษตร

จังหวัด 
25 กลุ่ม 

750  แปลง 
มี.ค.-พ.ค. 65 2,337,500 บาท  

งบพัฒนากลุ่มจังหวัด
ฯ 

- เกษตรกรได้ยกระดับมาตรฐาน
การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ระดับสากล 

2. พัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรในการ
จัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสตกิส์ 

สนง.เกษตร
จังหวัด 

1 กลุ่ม 
10 ราย 

ธ.ค. 64 - พ.ค. 
65 

10,000 บาท  
งบกรมส่งเสริม

การเกษตร 

- ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว
สามารถแข่งขันในตลาดได้ 

3. พัฒนาศนูย์จัดการดนิปุ๋ยชุม (ศดปช.) สนง.เกษตร
จังหวัด 

6 ศูนย์ พ.ค. 65 60,000 บาท  
งบกรมส่งเสริม

การเกษตร 

- ศดปช. สามารถให้บริการด้านดิน
และปุ๋ยแก่เกษตรกรได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

4.  โครงการส่งเสริมสร้างการพฒันาระบบตลาด
ภายในส าหรับสินคา้เกษตร 
    - กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพบริหารจัดการ 
ตลาดข้าว 

 
 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวศรีสะเกษ 

 

 
 

93/2,368 
10/299 

 
 

ต.ค.64 –ก.ย.
65 

 
 

116,000 บาท  
งบกรมการข้าว 

 

- เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้
เชื่อมโยงเครือข่าย และมีรายได้
เพิ่มข้ึนจากช่องทางการขาย
ออนไลน์และออฟไลน ์

5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต 
    - ส่งเสรมิการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน
แรงงานเกษตร 

 
สนง.เกษตร
จังหวัด 

 
75 ราย 

(3 อ าเภอ) 

 
ธ.ค.64 

 
49,800 บาท 
งบกรมส่งเสริม

การเกษตร 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีทักษะในการซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรกลการเกษตรขนาด
เล็กในพ้ืนท่ี 

  



โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ด าเนินการ 
เป้าหมาย 
(กลุ่ม/ราย) ห้วงระยะเวลา 

งบประมาณ (บาท) 
ระบุแหล่ง

(งบประมาณที่ได้รับ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กลยุทธ์ที่ 4 :  การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
1. ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร สนง.เกษตรจังหวัด 300 ราย ธ.ค.64-พ.ค. 65 124,000 บาท  

งบกรมส่งเสริม
การเกษตร 

- สร้างเครือข่ายเกษตรกร
ปลอดการเผา โดยใช้
เทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุ
ทดแทนการเผา 

2. ส่งเสริมเทคโนโลยดี้านการผลติอาหารสัตว์
จากฟางข้าว และวัสดเุหลือใช้ทางการเกษตร 

สนง.ปศุสัตวจ์ังหวัด 22 อ าเภอ ม.ค.-ธ.ค.65 - - เกษตรกรสามารถน าฟางข้าว
มาใช้ประโยชน์ ลดต้นทุนการ
เลี้ยงสตัว์ลงได ้

กลยุทธ์ที่ 5 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหวา่งหน่วยงาน  สนง.เกษตรและสหกรณ ์ 2 ครั้งๆ ละ 

20 คน 
ม.ค./ส.ค.65 - - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ท างานด้านการ
ขับเคลื่อนวาระจังหวัดเรื่อง
เกษตรบูรณาการร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรสหกรณ์ และ
หน่วยงานภาคเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องเพื่อน าไปปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ในปีต่อไป 

 
 หมายเหตุ : งบประมาณท่ีใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1) งบ Function ของแต่ละหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2) งบพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2565 
3) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 



แบบรายงานแผนบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามวาระจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
เกษตรบูรณาการ : พริก 

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

โครงการ/กจิกรรม หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
(กลุม่/ราย) 

ห้วงระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
(ระบุแหล่งของ

งบประมาณที่ได้รับ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่าย
แปลงใหญ่ 

- จัดการถ่ายทอดความรู ้
- วิเคราะห์จัดท าแผนการผลิตรายแปลง 
(แปลงใหญ่พริก) 

ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

 
 

17 แปลง  
17 แปลง 

 
 

ม.ค.65 
ม.ค.-มี.ค. 65 

 

350,000 บาท  
งบกรมส่งเสริม

การเกษตร 

- เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/
ประสบการณ์ด้านการเกษตร  
- สามารถวางแผนการผลิตสินคา้
เกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตรงตามความต้องการของตลาด 

2. จัดประชุมเช่ือมโยงเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ ่ ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

2 ครั้ง 
100 คน 

ก.พ. – พ.ค. 65 95,400 บาท 
งบกรมส่งเสริม

การเกษตร 

-เกิดเครือข่ายการท างาน สามารถวาง
การบริหารจัดการการผลติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรเกษตรกรมือ
อาชีพ 
    - พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ Smart Group 
    - พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสูผู่ป้ระกอบการ 

ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

 
1 กลุ่ม 

 

 
ม.ค.-พ.ค.65 

9,000 บาท 
งบกรมส่งเสริม

การเกษตร 

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

 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 6 



โครงการ/กจิกรรม หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
(กลุม่/ราย) 

ห้วงระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
(ระบุแหล่งของ

งบประมาณที่ได้รับ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
1. ส่งเสริมการผลิตปุย๋อินทรีย ์
    - ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ 

 
ส านักงานเกษตร

จังหวัด 

 
140 ราย 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 

- - เกษตรกรในพ้ืนท่ีสามารถผลิตปุย๋
อินทรีย์เพื่อใช้ในการผลติสินค้าเกษตร
ได้ไม่น้อยกว่า 14,000 ตัน คิดเป็น
มูลค่าไม่น้อยกว่า 56 ลา้นบาท 

2. ส่งเสริมศักยภาพศูนย์จัดการดนิปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 
    - ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจดัการดินและปุย๋ 
    - สร้างเครือข่าย ศดปช.ระดับจังหวัด 
    - ตรวจวิเคราะหด์ิน และให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน/ปุ๋ยสั่งตัด 

ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

 
17 กลุ่ม 
17 กลุ่ม 
932 ราย 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 
ต.ค.63-ก.ย.64 

พ.ย.-ธ.ค.63 

12,000 บาท  
งบกรมส่งเสริม

การเกษตร 

- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 
และเครือข่ายเกดิมีความพร้อมในการ
ให้บริการแก่เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
สามารถตรวจวเิคราะห์ดินและให้
ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดินได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม เป็นการ
ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย 

3. ส่งเสริมศักยภาพศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) 
    - จัดกระบวนการเรยีนรู้ดา้นการจัดการศัตรูพืชแก่
สมาชิกศูนย์จดัการศตัรูพืชชุมชน โดยเน้นการจัดการ
ศัตรูพืชโดยวิธผีสมผสาน ลดการใช้สารเคม ี

ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

 
1 ศูนย ์
30 ราย 

 
 

 
มิ.ย.-ก.ย. 2565 

 
 

6,000 บาท  
งบกรมส่งเสริม

การเกษตร 

- ศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) มี
เครือข่ายที่เข้มแข็งสามารถถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการ
ศัตรูพืชให้แก่เกษตรกร โดยเกษตรกร
สามารถน าไปปรับใช้ในกระบวนการ
ผลิตเพื่อลดการใช้สารเคมีและลด
ต้นทุนการผลิต 

4. พัฒนาศักยภาพศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
    - พัฒนาศักยภาพ ศพก. (ด้านพริก) 
    - อบรมพัฒนาศักยภาพเครือขา่ย ศพก.  
    - จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนเริ่มต้นฤดูกาล
ผลิตใหม่ (Field Day) 

ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

 
 

1 ศูนย ์
10 ราย 
30 ราย 

 

 
 

ม.ค.-มี.ค.65 
มี.ค.-มิ.ย.65 

ก.พ.65 

26,200 บาท  
งบกรมส่งเสริม

การเกษตร 

- ศพก.มีความพร้อมในด้านสถานที่
องค์ความรู้ของเกษตรต้นแบบในการ
เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีตลอดจนดา้นการให้บรกิาร
ด้านการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อให้
เกษตรกรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การท าการเกษตรของตนเองได ้



โครงการ/กจิกรรม หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
(กลุม่/ราย) 

ห้วงระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
(ระบุแหล่งของ

งบประมาณที่ได้รับ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ต่อ) 
5.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพริก
คุณภาพ (มาตรฐาน GAP) 
    - อบรมตามกระบวนการโรงเรยีนเกษตรกร  
    - อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP  

ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

2 กลุ่ม 
40 ราย 

ธ.ค.64-ก.พ.65 
 

67,320 บาท 
งบกรมส่งเสริม

การเกษตร 

- เกษตรกรผ่านการอบรมตาม
กระบวนการโรงเรยีนเกษตรกร และ
สามารถยกระดับมาตรฐานการผลติ
พืชสู่มาตรฐาน GAP สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผลผลิตไม่น้อยกว่า 1,066 ตัน 
มูลค่าไม่น้อยกว่า 42.65 ล้านบาท  
(กก.ละ 40 บาท) 

6. การตรวจรับรองมาตรฐานพริก GAP/ อินทรีย์ ศูนย์พัฒนาการ
เกษตรภสูิงห ์

300 ราย 
 

ธ.ค.64-มี.ค.65 - - เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน
พริก GAP เป็นการสร้างความเช่ือมั่น
ต่อผู้บรโิภค และเพิ่มมูลคา่ผลผลิต 
 

7. ด าเนินการร่วมกับ บ.เจียไต๋ จ ากัด ในการสรา้ง
ระบบการรับซื้อผลผลติพริก GAP จากกลุ่มเกษตรกร
แปลงใหญ่พริก 

ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

17 กลุ่ม 
983 ครัวเรือน 

ธ.ค.64-มี.ค.65 - มีบริษัทเข้ามาส่งเสริมองค์ความรูแ้ละ
เทคโนโลยีการผลติพริกคณุภาพให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ี และรับซื้อผลผลิต
พริกราคาตามคณุภาพมาตรฐานการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย GAP 

3. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
1. การขึ้นทะเบยีนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
(ทบก.) 

ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

7,000 ครัวเรือน 
 

ต.ค.64-ก.พ.65 - -ด าเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียบเกษตรกรผู้ปลูกพริกให้ครบ  
ทุกครัวเรือน ภาครัฐสามารถน าขอ้มูล
ทะเบียนเกษตรกรไปใช้ในการวางแผน
ให้การสนับสนุน/ช่วยเหลือตาม
มาตรการโครงการต่างๆ ของรัฐ 

 



โครงการ/กจิกรรม หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
(กลุม่/ราย) 

ห้วงระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
(ระบุแหล่งของ

งบประมาณที่ได้รับ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กลยุทธ์ที่ 3 : เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม (ต่อ) 
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต 
    - เทคโนโลยีการเตรียมดิน/การปลูก/การให้น้ า/การ
ดูแลรักษา/การเก็บเกี่ยว/มาตรฐานการผลิต 

ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

60 ราย/ พ้ืนท่ี 
180 ไร ่

พ.ย.64-มี.ค.65 - -เกษตรกรสามารถน าเทคโนโลยีการ
ผลิตพริกคณุภาพมาใช้ในกระบวนการ
ผลิตเพื่อเป็นการลดต้นทุน/เพิม่ผลผลิต 
และมีคณุภาพมาตรฐาน 

3. ส่งเสริมงานวิจยัด้านการแปรรปูและพัฒนา
ผลติภณัฑ ์
    - ส่งเสรมิเทคโนโลยีการแปรรปู/การพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์

ม.ราชภัฏ 
ศรีสะเกษ 

 

100 ราย มี.ค.-เม.ย.65 - -เกษตรกรสามารถแปรรูปพริกและ
พัฒนาบรรจุภณัฑ/์ตราสินคา้ของกลุ่ม
เพื่อเพ่ิมมูลค่า และสามารถจ าหนา่ย
ผ่านช่องทางตลาดออนไลน ์

4. การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
1. รณรงค์หว่านพืชตระกูลถั่ว ในกลุ่มแปลงใหญ่พริก สถานีพัฒนาที่ดิน/ 

ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

 
17 กลุ่ม 

983 ครัวเรือน 

 
พ.ค.-ก.ค. 65 

- - รณรงค์ส่งเสรมิให้เกษตรกรหว่านพืช
ปุ๋ยสดเพื่อเพ่ิมอินทรียวัตถ/ุธาตุอาหาร
พืชในดิน พ้ืนท่ีปลูกพริกของสมาชิก
กลุ่มแปลงใหญ่พริก (พื้นที่ 2,278 ไร่)  

2. การสนับสนุนบ่อน้ าขนาดเล็กในไร่นา (1,260 ลบ.ม.) 
 

สถานีพัฒนาที่ดิน 700 บ่อ ธ.ค.64-มี.ค.65 - 
 

- เกษตรกรมีแหล่งน้ าในการผลติสนิค้า
เกษตรในพื้นที่ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหวา่งหน่วยงาน  สนง.เกษตรและ

สหกรณ ์
2 ครั้งๆ ละ 20 

คน 
ม.ค./ส.ค.65 - - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ท างานด้านการ
ขับเคลื่อนวาระจังหวัดเรื่องเกษตร
บูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  

******************************************* 


