
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

โครงการเกษตรอินทรีย์ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ที่ต้องเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพ่ือปรับทิศทางการผลิตของภาคเกษตรให้สอดรับ 
กับสถานการณ์โลก ปัจจุบันประชากรโลกได้ตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยด้านอาหาร กระบวนการผลิต  
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพของผู้ผลิต การผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกหนึ่งของ
เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้ปัจจัยการผลิตจากการสังเคราะห์ ไม่ใช้สารเคมี 
ปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนสังเคราะห์ และไม่ใช้พืชที่มีการดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) มีการจัดการผลผลิต และแปรรูปเพ่ือรักษา
สภาพและคุณภาพเกษตรอินทรีย์ในทุกขั้นตอน ในปัจจุบันตลาดมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น  
เกิดกระแสความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพเพ่ือหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยหันมาบริโภคสินค้าที่ปลอดภัยไม่มี
สารเคมีปนเปื้อนอีกท้ังต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยามากยิ่งขึ้น 

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้
และทักษะในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน จะท าให้มีอาหารที่ปลอดภัย  
ต่อผู้บริโภค ดูแลสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ขึ้น เพ่ือ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เกษตรอินทรีย์ในเชิงลึกเพ่ือเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร  
ได้อย่างถูกต้อง การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนและเข้าสู่การรับรองตามระบบมาตรฐาน  
เกษตรอินทรีย์ โดยเน้นในพ้ืนที่มีการบูรณาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ ในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และในพ้ืนที่ 3 จังหวัดน าร่องในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบบูรณา
การของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายเกิดความเข้มแข็งมากขึ้น ต้นทุนการ
ผลิตลดลง มีศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีตลาดและช่องทางในการ
จ าหน่ายผลผลิตมากข้ึน ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีความม่ันคงในอาชีพ 

2.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเชิงลึก 

 2.2 พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึง
ปลายน้ า 

2.3 เกษตรกรได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากข้ึน 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
  3.1 เป้าหมาย เกษตรกร 5,000 ราย (ส่งเสริมให้ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์)  
  3.2 เกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ 23 แปลง 
 3.3 ศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านเกษตรอินทรีย์  จ านวน 32 ศูนย์ 
 3.4 จังหวัดน าร่องในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง มหาสารคาม และจังหวัดศรีสะเกษ 
 3.5 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในยโสธรโมเดล 



4. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 

  4.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านเกษตรอินทรีย์ 
        ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ทั้ง 9 ส านักงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตรการผลิตสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จ านวน 300 คน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอที่ยังไม่เคยได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร
ดังกล่าว ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเชิงลึก และสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรใน
พ้ืนที่ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ 

  4.2 อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และศึกษาดูงาน จ านวน 5,000 ราย 
       อบรมเกษตรกร และศึกษาดูงาน หลักสูตรการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
จ านวน 5,000 ราย ในพ้ืนที่แปลงใหญ่ หรือเกษตรกรในพ้ืนที่ทั่วไปท่ีมีความต้องการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
จ านวน 2 ครั้ง เมื่อด าเนินการเสร็จตามแผนให้รวบรวมรายชื่อเกษตรกร รายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ที่ 1) 

 4.3 ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น จ านวน 5,000 แปลง ด้วยการติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าเกษตรกร
ตามฤดูกาลผลิตพืชในแต่ละชนิดอย่างต่อเนื่อง และเน้นหนักในประเด็นที่เกษตรกรยังต้องปรับปรุงแก้ไข 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น อย่างน้อย 2 ครั้งต่อแปลง 
แปลงที่ผ่านส่งให้ผู้ตรวจรับรองเข้าไปตรวจรับรองแปลงต่อไป (ภาคผนวกที่ 2) 

 4.4 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ จ านวน 23 แปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกษตรกรใน 
แปลงใหญ่ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ภาคผนวกที่ 3) 
      ส านักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือกเกษตรกรที่มีความต้องการในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อย 15 ราย
และด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนด หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมไดค้วามต้องการของกลุ่ม ดังนี้ 

 - จัดประชุมวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่ม  
 -  จัดอบรมเติมเต็มความรู้ อย่างน้อย 3 ครั้ง เกี่ยวกับหลักการเกษตรอินทรีย์ การจัดการการผลิต 

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การปรับปรุงบ ารุงดิน การใช้สารสกัดสมุนไพร การสร้างแนวกันชน การตลาด ฯลฯ 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยในการผลิตและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เช่น เชื้อบิวเวอร์เรีย  

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ตัวห้ า ตัวเบียน เป็นต้น  
 - สนับสนุนกิจกรรมด้านการจัดการผลผลิต การแปรรูป 
 - เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 
 - ผลิตสื่อการเรียนรู้ที่เป็นเรื่องราวโดดเด่นเฉพาะของแต่ละกลุ่มเพ่ือประชาสัมพันธ์หรือแจกจ่าย

ให้กับเกษตรกรที่สนใจในระบบเกษตรอินทรีย์ 
 - ตรวจเยี่ยมติดตาม ศึกษาดูงาน ประเมินแปลงเบื้องต้นโดยแปลงที่ผ่านให้ประสานหน่วยตรวจสอบ

รับรองเข้าให้การรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยรับรองที่เกษตรกรต้องการ 
เมื่อด าเนินการเสร็จตามแผนแล้ว ให้รายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  

  4.5 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ใน ศพก. จ านวน 32 ศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกษตรกร และ ศพก.  
ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ (ภาคผนวกที่ 4) 
       ส านักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือกเกษตรกรที่มีความต้องการในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อย 15 ราย
และด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนด หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ความต้องการของกลุ่ม ดังนี้ 

 - จัดประชุมวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่ม  
 -  จัดอบรมเติมเต็มความรู้ การจัดการการผลิต การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (หลักการเกษตร

อินทรีย์)  การปรับปรุงบ ารุงดิน การใช้สารสกัดสมุนไพร การสร้างแนวกันชน การตลาด ฯลฯ 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยในการผลิตและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เช่น เชื้อบิวเวอร์เรีย  

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ตัวห้ า ตัวเบียน เป็นต้น  



 

 - สนับสนุนกิจกรรมด้านการจัดการผลผลิต การแปรรูป 
 - เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 
 - ผลิตสื่อการเรียนรู้ที่เป็นเรื่องราวโดดเด่นเฉพาะของแต่ละกลุ่มเพ่ือประชาสัมพันธ์หรือแจกจ่าย

ให้กับเกษตรกรที่สนใจในระบบเกษตรอินทรีย์ 
 - ตรวจเยี่ยมติดตาม ศึกษาดูงาน ประเมินแปลงเบื้องต้นโดยแปลงที่ผ่านให้ประสานหน่วยตรวจสอบ

รับรองเข้าให้การรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยรับรองที่เกษตรกรต้องการ 
เมื่อด าเนินการเสร็จตามแผนแล้ว ให้รายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  
 
 4.6 ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ใน 3 จังหวัดน าร่อง ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ มหาสารคาม และจังหวัดพัทลุง 
 ส านักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกพ้ืนที่ (หมู่บ้าน/ชุมชน) เพ่ือพัฒนาให้เป็นพื้นที่ที่มีการผลิต 
แบบเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า สามารถด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนด 
หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ความต้องการของกลุ่ม ดังนี้ 

 - จัดประชุมวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่ม  
 -  จัดอบรมเติมเต็มความรู้ การจัดการการผลิต การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (หลักการเกษตร

อินทรีย์)  การปรับปรุงบ ารุงดิน การใช้สารสกัดสมุนไพร การสร้างแนวกันชน การตลาด ฯลฯ 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยในการผลิตและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เช่น เชื้อบิวเวอร์เรีย  

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ตัวห้ า ตัวเบียน เป็นต้น  
 - สนับสนุนกิจกรรมด้านการจัดการผลผลิต การแปรรูป 
 - เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 
 - ผลิตสื่อการเรียนรู้ที่เป็นเรื่องราวโดดเด่นเฉพาะของแต่ละกลุ่มเพ่ือประชาสัมพันธ์หรือแจกจ่าย

ให้กับเกษตรกรที่สนใจในระบบเกษตรอินทรีย์ 
 - ตรวจเยี่ยมติดตาม ศึกษาดูงาน ประเมินแปลงเบื้องต้นโดยแปลงที่ผ่านให้ประสานหน่วยตรวจสอบ

รับรองเข้าให้การรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยรับรองที่เกษตรกรต้องการ 
เมื่อด าเนินการเสร็จตามแผนแล้ว ให้รายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  
   
 4.7 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในยโสธรโมเดล จ านวน 89 กลุ่ม  
  ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการจัดประชุมวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่ม เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ตามความต้องการของกลุ่ม สามารถด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนด หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ความต้องการ 
ของกลุ่ม ดังนี้ 

 -  จัดอบรมเติมเต็มความรู้ การจัดการการผลิต การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (หลักการเกษตร
อินทรีย์)  การปรับปรุงบ ารุงดิน การใช้สารสกัดสมุนไพร การสร้างแนวกันชน การตลาด ฯลฯ 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยในการผลิตและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เช่น เชื้อบิวเวอร์เรีย  
เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ตัวห้ า ตัวเบียน เป็นต้น  

 - สนับสนุนกิจกรรมด้านการจัดการผลผลิต การแปรรูป 
 - เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 
 - ผลิตสื่อการเรียนรู้ที่เป็นเรื่องราวโดดเด่นเฉพาะของแต่ละกลุ่มเพ่ือประชาสัมพันธ์หรือแจกจ่าย

ให้กับเกษตรกรที่สนใจในระบบเกษตรอินทรีย์ 
 - ตรวจเยี่ยมติดตาม ศึกษาดูงาน ประเมินแปลงเบื้องต้นโดยแปลงที่ผ่านให้ประสานหน่วยตรวจสอบ

รับรองเข้าให้การรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยรับรองที่เกษตรกรต้องการ 
เมื่อด าเนินการเสร็จตามแผนแล้ว ให้รายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  



 
5. แผนปฏิบัติการ 
 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
หน่วย
นับ 

ปริมาณงาน
รวม 

แผนปฏิบัติการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.
พ.

 6
1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย

. 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

1.พัฒนาเจ้าหน้าที่
ด้านเกษตรอินทรีย ์

คน 300  150 150          

2. อบรมเกษตรกร
เข้าสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์และศึกษา 
ดูงาน 

ราย 5,000  2,500 2,500          

3. ติดตามและ
ประเมินแปลง
เบื้องต้น 

แปลง 5,000     1,000 1,000 1,000 1,000 1,000    

4. ส่งเสรมิเกษตร
อินทรีย์ในแปลงใหญ ่

แปลง 23  12 11          

5.ส่งเสรมิเกษตร
อินทรีย์ใน ศพก. 

ศูนย์ 32  16 16          

6.ขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ใน 3 จังหวัด
น าร่อง 

จังหวัด 3    3         

7.ส่งเสรมิเกษตร
อินทรีย์ในยโสธร
โมเดล 

กลุ่ม 89   25 25 25 14       

8.ประเมิน
สถานการณ์และ
จัดท าท าเนียบผู้ผลิต
เกษตรอินทรีย ์

เร่ือง 1           1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ผลผลิต ผลลพัธ์ ตัวชี้วัด 
 ผลผลิต (Output) 
 - เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 300 คน ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์
 -  เกษตรกรไม่น้อยกว่า 5,000 ราย ได้รับความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่
ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 
  - เกิดแปลงใหญ่การผลิตพืชอินทรีย์ จ านวน 23 แปลง 
   - เกิดจุดเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 32 จุด 
   - จังหวัดน าร่อง 3 จังหวัด สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ออกสู่ตลาดได้ 
 

  ผลลัพธ์ (Outcome) 
  เกษตรกรร้อยละ 60 ได้รับการประเมินแปลงเบื้องต้น และสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
จากหน่วยรับรอง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว  
 ตัวช้ีวัด  
  เกษตรกรร้อยละ 60 ได้รับการประเมินแปลงเบื้องต้น และสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
จากหน่วยรับรอง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว  

 

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
  1. ชื่อ นางวิลาวัลย์  วงษ์เกษม 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
โทรศัพท ์0 2940 6125 

  E-mail: vwilawan@hotmail.com 
 2. ชื่อ นางสุนิสา ประไพตระกูล 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร 
โทรศัพท ์0 2940 6127 

  E-mail: sunisaprapai@hotmail.com 
 3. ชื่อ นางวรรณนิภา ฉ่ าฉวี 
  ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
  โทรศัพท์ 0 2940 6127 
  E-mail: kek.angthongfc@gmail.com 
 4.นายเกวลิช  นาคสิทธิ์ 
  ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
  โทรศัพท์ 0 2940 6127 
  E-mail: kewalit@hotmail.com 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แผนผังการด าเนินการโครงการเกษตรอินทรีย ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

สัญลักษณ์หน่วยงานด าเนินการ ก = ส่วนกลาง, ศ = ศูนย์ปฏิบัติการ, ข = เขต, จ = จังหวัด 

ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการหลัก (Process) ผลผลิตย่อย (Output) ตัวชี้วัด (Kpi) 

3. ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น
จ านวน 5,000 แปลง 2,000,000 บาท 

3. ติดตามประเมนิแปลงเบือ้งต้นในการเข้า
สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ (จ) 

มีการติดตามประเมินแปลงเบ้ืองตน้ในการ
เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

 

เกษตรกรได้รับการติดตามประเมินแปลง
เบ้ืองต้นในการเข้าสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ 5,000 แปลง 

4.ส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์ในแปลงใหญ่ 

จ านวน 23 แปลง 690,000 บาท 

4.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอนิทรีย์ของ
เกษตรกรในแปลงใหญ ่(จ) 

แปลงใหญ่มีการผลิตสนิค้าเกษตรอินทรีย์ 

 

แปลงใหญ่จ านวน 23 แปลง มกีารผลิต
สินค้าตามระบบมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ 

เอกสารแนบที่ 2 

2.อบรมเกษตรกรเข้าสูม่าตรฐาน 
เกษตรอนิทรีย์และศกึษาดูงาน  
จ านวน 5,000 ราย 4,000,000 บาท 

2.จัดอบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ (จ) 

เกษตรกรได้รับการอบรมเพือ่เข้าสู่ระบบ
มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ 

เกษตรกร จ านวน 5,000 ราย ได้รับการ
ส่งเสริมพฒันากระบวนการเรียนรู้เพือ่เข้าสู่
ระบบมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ 

เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาด้านเกษตร
อินทรีย์ จ านวน 300 คน 

1. พัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านเกษตรอนิทรีย์
จ านวน 300 คน งบ 1,170,000 บาท 

1. จัดอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ด้านเกษตร
อินทรีย์ (ข.) 
 

เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาในการเป็น
วิทยากรหลักด้านเกษตรอินทรีย์ 

 

6. ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 
ใน 3 จังหวัดน ารอ่ง 600,000 บาท 

จ านวน 32 ศูนย์  960,000 บาท 

 

6.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอนิทรีย์ใน
จังหวัดมหาสารคาม พทัลุง 
 และศรสีะเกษ(จ) 

 

มีการพฒันาจังหวัดมหาสารคาม พทัลุง  
และศรีสะเกษ ให้เป็นจังหวัดน าร่องด้าน
การผลิตสินค้าอินทรีย์ 

จังหวัดมหาสารคาม พทัลุง และศรีสะเกษ  
มีการผลิตแบบอนิทรีย์ และสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรูด้้านเกษตรอนิทรีย์ 

 
7.ส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์ในยโสธรโมเดล 

จ านวน 89 กลุม่  890,000 บาท 

 

7.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอนิทรีย์ของ
เกษตรกรในจังหวดัยโสธร จ านวน 89 กลุ่ม 
(จ) 

 

มีการพฒันากลุ่มเกษตรกรในยโสธรโมเดล
จ านวน 89 กลุม่  

เกษตรกร 89 กลุม่ มกีารผลติสินค้าเกษตร
อินทรีย์และมีผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่าย 

8. ประเมนิสถานการณ์และจัดท าท าเนียบ
ผู้ผลิตเกษตรอนิทรย์ี 558,800บาท 

 

8.ประเมนิสถานการณ์และจัดท าท าเนียบ
ผู้ผลิตเกษตรอนิทรย์ี (ก) 

 

มีการสรุปประเมนิสถานการณ์การ
ด าเนนิงานเกษตรอนิทรีย์ และมีท าเนียบ
ผู้ผลิตสินค้าอนิทรย์ี 1 ฉบับ 

 

สรุปประเมินสถานการณก์ารด าเนินงาน
เกษตรอนิทรีย์ และมีท าเนียบผู้ผลิตสินค้า
อินทรีย์ 1 ฉบับ 

 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

เกษตรกรรอ้ยละ 60   
มีการน าความรู้ด้าน 
การผลิตและจัดการสินค้า
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
และผ่านการประเมินแปลง
เบ้ืองต้น 
จนสามารถเข้าสู่ระบบ 
การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ได้ 

 

 

ผลผลิต (Output) 

 เกษตรกร 5,000  ราย  
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาในการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และได้รับ
การประเมินแปลง
เบื้องต้นจากเจ้าหนา้ที่
ส่งเสริมการเกษตร และ
สามารถเข้ารับการ
รับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรยี์จากหน่วยรับรอง
ได้ 

 

5. ส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์ใน ศพก.  

จ านวน 32 ศูนย์  960,000 บาท 

 

5.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอนิทรีย์ของ
เกษตรกรใน ศพก.(จ) 

 

มีการพฒันาจุดเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ด้าน
การผลิตสินค้าเกษตรอนิทรีย์ฯ ใน ศพก. 

 

ศพก. จ านวน 32 ศูนย์ มกีารผลิตสินค้า 
ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
และเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นเกษตรอนิทรีย์ได้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  เป้าหมายแปลงใหญ่เกษตรอินทรยี์ ปี 2561 

 
ชื่อแปลงใหญ่ จังหวัด อ าเภอ ต าบล สินค้า หมายเหตุ 

1 แปลงใหญ่ข้าว ต าบลเก่ากลอย อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู หนองบัวล าภ ู นากลาง เก่ากลอย ข้าว แปลงปี 59 
2 แปลงใหญ่มะพร้าว ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี สุราษฎร์ธาน ี เกาะพะงัน บ้านใต้ มะพร้าว แปลงปี 59 
3 เเปลงใหญ่ข้าว ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย กาฬสินธุ ์ กมลาไสย กมลาไสย ข้าว แปลงปี 59 
4 โครงการส่งเสริมผลิตผักปลอดภยัแปลงใหญ ่ต.วังบาล อ.หล่มเกา่ เพชรบูรณ ์ หล่มเก่า วังบาล ผัก/สมุนไพร แปลงปี 59 
5 แปลงใหญ่ข้าว ต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ ชัยภูม ิ ภูเขียว ธาตุทอง ข้าว แปลงปี 59 
6 แปลงต้นแบบส่งเสรมิการเกษตรแบบอ้อยแปลงใหญ ่จังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม บรบือ บรบือ อ้อยโรงงาน แปลงปี 59 
7 แปลงใหญ่มังคุด พัทลุง กงหรา คลองทรายขาว มังคุด แปลงปี 59 
8 แปลงใหญ่ทั่วไป(มังคุด) ต าบลตะปอน อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี ขลุง ตะปอน มังคุด แปลงปี 59 
9 แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดติถ์ อุตรดิตถ ์ เมืองอุตรดติถ ์ คุ้งตะเภา ข้าว แปลงปี 59 

10 แปลงใหญ่ข้าว ต าบล สระใคร อ าเภอ สระใคร จังหวัด หนองคาย หนองคาย สระใคร สระใคร ข้าว แปลงปี 59 
11 แปลงเตรยีมความพร้อม มะพร้าว ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง ระนอง เมืองระนอง ทรายแดง มะพร้าว แปลงปี 60 
12 แปลงใหญ่ข้าว ต าบลบึงแก อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ยโสธร มหาชนะชัย บึงแก ข้าว แปลงปี 59 
13 แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)ต าบลหนองฮาง อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ หนองฮาง ข้าว แปลงปี 60 
14 แปลงใหญ่มะพร้าวต าบลละงู อ าเภอละง ู สตูล ละง ู ละง ู มะพร้าวแก่ แปลงปี 60 
15 แปลงใหญ่มังคุด อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ลานสกา ลานสกา มังคุด แปลงปี 60 
16 กลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธาน ี อุบลราชธาน ี บุณฑริก นาโพธิ ์ ข้าว แปลงปี 60 
17 แปลงใหญ่ข้าวบ้านนาเวียง อ านาจเจรญิ เสนางคนิคม นาเวียง ข้าว แปลงปี 60 
18 แปลงใหญ่ต้นแบบ(มังคดุ)  ระยอง แกลง กร่ า มังคุด แปลงปี 60 
19 แปลงเตรยีมความพร้อมชา อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ่ เชียงใหม ่ สะเมิง สะเมิงเหนือ ชา แปลงปี 60 
20 แปลงใหญ่พืชผัก ต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี กบินทร์บุร ี นนทรี ผัก/สมุนไพร แปลงปี 60 
21 แปลงเตรยีมความพร้อมกาแฟ อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชียงใหม ่ เชียงใหม ่ ดอยสะเก็ด เทพเสด็จ กาแฟ แปลงปี 60 

22 แปลงใหญ่ทั่วไป (อ้อย) ต าบลบา้นโข้ง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุร ี อู่ทอง บ้านโข้ง อ้อยโรงงาน แปลงปี 60 
23 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิัย จ ากัด (1) ร้อยเอ็ด เกษตรวิสยั เกษตรวิสยั ข้าว แปลงปี 60 


