คูมือโครงการเกษตรอินทรีย ปงบประมาณ 2556
1. ความสอดคล$องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวง/กรม
1.1 นโยบายของรัฐบาล นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร ขอ (9) สงเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหมสงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ,ดําเนินการฟ01นฟูสภาพแวดลอมสรางความเขมแข็งภาคเกษตร
และสรางความมั่นคงทางอาหารเพื่อเผชิญกั บวิกฤตอาหารโลกสรางความสมดุลระหวางพืชอาหารและพื ช
พลังงานสงเสริมเกษตรอินทรีย,และเกษตรทางเลือกปรับโครงสรางและจัดหาที่ทํากินใหแกเกษตรกรผูยากไรและ
ดําเนินการฟ01นฟูคุณภาพดินใหคงความสมบูรณ,อยางยั่งยืนตลอดจนการคุมครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1.2 ยุทธศาสตรครัวไทยสูครัวโลก ยุทธศาสตร,ยอยที่1 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ในการผลิต การบริหารจัดการเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
1.3 นโยบายและแนวทางการปฏิ บั ติ งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณทั้ ง 3 มิ ติ
(ไดอะแกรม) มิติ Agenda Based การพัฒนาการผลิต ขอ 5 เกษตรอินทรีย,
2. หลักการเหตุผล และแนวคิดของโครงการ
ปHจจุบันสินคาเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเปIนความตองการของประชาชนในแตละประเทศ
ซึ่งทุกประเทศไดกําหนดมาตรฐานและกฎระเบียบดานอาหารปลอดภัยเพื่อปกปLองชีวิตและสุขภาพของ
ผูบริโภคโดยอางอิงจากมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) เพื่อควบคุมสินคาเกษตรและอาหาร
ใหปลอดภัยจากการปนเป01อนของสารเคมี จุลินทรีย, และศัตรูพืช ประกอบกับรัฐบาลปHจจุบันไดกําหนดยุทธศาสตร,
“ครัวไทยสูครัวโลก”ที่ประเทศไทยจะตองเรงพัฒนาวัตถุดิบที่เปIนสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน ตลอดทั้งระบบ
โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับระบบการผลิตที่เปIนตนน้ําโดยระบบเกษตรอินทรีย,เปIนมาตรฐานรับรอง
แหลงผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัย และมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูบริโภคทั้งตลาดภายในและ
ตางประเทศ
กรมสงเสริมการเกษตรเปIนหนวยงานที่มีภารกิจในการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมีความรู
ทักษะและความชํานาญ สามารถผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน และเปIนที่ยอมรับของผูบริโภค
ทั้งภายในและตางประเทศ ซึ่ งปHจ จุบั นผู บริ โ ภคทั่ว โลกไดใหความสํา คัญ และเลือกบริโ ภคสิ นคาเกษตร
ที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน แตเกษตรกรในฐานะผูผลิตของประเทศไทยจํานวนมาก ซึ่งตองการที่จะผลิตพืช
ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย, แตยังขาดความรูทักษะและความชํานาญในการผลิตพืชที่ถูกตองตามระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย,
ดังนั้น เพื่อตอบสนองความตองการของเกษตรกรดังกลาว ประกอบกับประเด็นขอกําหนดของ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย,ที่มีความละเอียดซับซอน การกําหนดเปLาหมายที่ถูกตองและเหมาะสมเปIนสิ่งจําเปIน
ในกระบวนการดําเนินงาน จึงมีความจําเปIนที่จะตองดําเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย, ปR 2556 โดยจะดําเนินการ
ตามความตองการของเกษตรกรในพื้นที่ จํานวน 19 จังหวัด เกษตรกร จํานวน 2,000 ราย เพื่อสงเสริมให
เกษตรกรดังกลาวใหมีความรูความเขาใจ โดยพัฒนาเกษตรกรรายเกาที่ยังขาดความรูความเขาใจในบางประเด็น
สงเสริ ม พั ฒ นาเกษตรกรรายใหมใหมี ค วามพรอมที่ จ ะเขาสู ระบบเกษตรอิ น ทรี ย, ใ นระยะปรั บ เปลี่ ย น
เกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ และตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย,ไดเพิ่มขึ้น อีกทั้งการผลิต
พืชตามระบบเกษตรอินทรีย,ยังกอใหเกิดความยั่งยืนในระบบการผลิตและเปIนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวย

3. วัตถุประสงคของโครงการ
3.1 เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ใหมีความรูเรื่องการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย,และ
สามารถถายทอดความรู ใหคําปรึกษาแนะนําเกษตรกรได
3.2 เพื่อพัฒนาเกษตรกรใหมีความรู เรื่องการผลิตสิน คาเกษตร (พืชและขาว) ตามระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย,
3.3 เพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตร (พืชและขาว) ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย,
ไดเพิ่มขึ้น
3.4 เพื่อใหมีแหลงผลิตสินคาเกษตร (พืชและขาว) ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย,เพิ่มขึ้น
4. เป4าหมาย
เกษตรกร จํานวน 2,000 ราย ประกอบดวย เกษตรกรรายเกา จํานวน 1,000 ราย และเกษตรกร
รายใหม จํานวน 1,000 ราย ในพื้นที่ 19 จังหวัด โดยดําเนินการ ใน 5 กลุมชนิดพืช ไดแก ขาวอินทรีย,
ผักอินทรีย, ชาอินทรีย, สมุนไพรอินทรีย, และไมผลอินทรีย, รวม 100 กลุม รวมพื้นที่ 9,340 ไรประกอบดวย
1) กลุมผูผลิตขาวอินทรีย, จํานวน 84 กลุม เกษตรกรรวม 1,680 ราย รวมพื้นที่ 8,400 ไร
2) กลุมผูผลิตผักอินทรีย, จํานวน 10 กลุม เกษตรกรรวม 200 ราย รวมพื้นที่ 400 ไร
3) กลุมผูผลิตชาอินทรีย, จํานวน 1 กลุม เกษตรกร 20 ราย รวมพื้นที่ 100 ไร
4) กลุมผูสมุนไพรอินทรีย, จํานวน 1 กลุม เกษตรกร 20 ราย รวมพื้นที่ 40 ไร
5) กลุมผูผลิตไมผลอินทรีย, จํานวน 4 กลุม เกษตรกร 80 ราย รวมพื้นที่ 400 ไร
หลักเกณฑ,การคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ ดังนี้คือ
1. เกษตรกรที่เคยเขารวมโครงการเกษตรอินทรีย, ปR 2554/55 และตองการพัฒนาความรูและ
การปฏิบัติเพิ่ม เพื่อใหสามารถยื่นขอการรับรองระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย,จากหนวยตรวจสอบรับรอง
ตอไปได
2. เกษตรกรที่อยูในพื้นที่โครงการบูรณาการการพัฒนาเกษตรอินทรีย, (โครงการบูรณาการ
การผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย,ในทุงกุลารองไห และโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย,ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน)
3. เกษตรกรที่อาศัยอยูในบริเวณพื้นที่ที่ภาคเอกชนมีการสงเสริมและตองการขยายพื้นที่การ
ผลิตเกษตรอินทรีย,
4. เกษตรกรที่ มี ศัก ยภาพในการทํ า เกษตรอิ น ทรี ย, โดยอยู ในพื้ น ที่ ที่ มี ส ภาพดิ น แหลงน้ํ า
อากาศ และสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการทําเกษตรอินทรีย,
หมายเหตุ การคัดเลือกสามารถตรงตามหลักเกณฑ,ทั้ง 4 ขอ หรือขอใดขอหนึ่งขางตนได โดย
ตองอยูบนหลักการพื้นฐานของทําเกษตรอินทรีย, 12 ขอ ดังนี้
หลักการพื้นฐานของการทําเกษตรอินทรีย,
1) เนนการปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ เชน ปุ]ยคอก ปุ]ยหมัก ปุ]ยพืชสด ปลูกพืชหมุนเวียน
เพื่อใหพืชแข็งแรงมีความตานทานตอโรค และแมลงศัตรูพืช
2) หามใชสารเคมีสังเคราะห,ทางการเกษตรทุกชนิดไมวาจะเปIนปุ]ยเคมี ยาฆาหญา ยาปLองกัน
กําจัดศัตรูพืชและฮอร,โมน
3) รักษาความสมดุลของธาตุอาหารภายในฟาร,มโดยใชทรัพยากรในทองถิ่นมาหมุนเวียนให
เกิดประโยชน,สูงสุด
4) ปLองกันมิใหมีการปนเป01อนของสารเคมีจากภายนอกฟาร,มทั้งจากทางดิน น้ํา และอากาศ
สรางแนวกันชนโดยขุดคูหรือปลูกพืชยืนตนและปลูกพืชลมลุกกันไว

5) ใชพันธุ,พืชหรือสัตว,ที่มีความตานทานและมีความหลากหลาย หามใชพันธุ,พืช หรือสัตว,ที่เกิดจาก
การดัดแปลงพันธุกรรม
6) ใชการเตรียมดินที่ดีแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลแทนการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช
7) ใชสมุนไพร ตัวห้ํา ตัวเบียน และสารชีวภัณฑ, แทนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
8) ใชฮอร,โมนที่ไดจากธรรมชาติเชนน้ําสกัดชีวภาพแทนการใชฮอร,โมนสังเคราะห,
9) เสริมสรางและรักษาความหลากหลายทางระบบนิเวศไรนาโดยการรักษาไวซึ่งพันธุ,พืชหรือ
สัตว,ตลอดจนสิ่งที่มีชีวิตที่อยูในทองถิ่นตลอดจนการปลูกหรือ เพาะขึ้นมาใหม
10) การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปใชวิธีธรรมชาติและประหยัด
11) ใหความเคารพสิทธิของมนุษย,และสัตว,
12) ตองเก็บบันทึกขอมูลไวเพื่อรอการตรวจสอบ
5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
5.1 เตรียมเกษตรกรเข$าสูระยะปรับเปลี่ยนเป8นอินทรีย (เกษตรกรรายใหม)
5.1.1 อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน หลักสูตร "การผลิตพืชอินทรีย," เพื่อเปbดเวทีประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูและวิเคราะห,สภาพปHญหาการผลิตและการตลาด และจัดอบรมกระบวนการเรียนรูตาม
หลักพื้นฐานการทําระบบเกษตรอินทรีย, เรื่อง การผลิตพืชอินทรีย, ใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการตาม
ฤดูกาลผลิตในพืช 3 ชนิด คือ ขาวอินทรีย, ผักอินทรีย, และไมผลอินทรีย, และหรือทัศนะศึกษาดูงานจาก
แปลงเกษตรอินทรีย,ที่ประสบความสําเร็จดานการผลิตการตลาด รวม 2 ครั้ง ตามกลุมเกษตรกรเปLาหมาย
รายใหม จํานวน 1,000 ราย (ตารางผนวกที่ 1)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) จัดประชุมและคัดเลือกเกษตรกร
จัดประชุมและคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพรอมเขารวมโครงการตามหลักเกณฑ,
การคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ โดยจัดตั้งเปIนกลุมผูผลิตพืชอินทรีย, (ขาว ผัก และไมผลอินทรีย,)
รวมทั้งจัดทําทะเบียนกลุมผูผลิตพืชอินทรีย, กลุมละ 20 ราย กรอกรายละเอียด (ตามแบบฟอรมผนวกที่ 1)
2) ดําเนินการถายทอดความรู
ดําเนินการถายทอดความรูเรื่องการผลิตพืชอินทรีย, ตามฤดูการผลิต จํานวน 2 ครั้ง
ประกอบดวย ความรู เรื่ อ งหลั ก การผลิ ต และเทคโนโลยี ก ารผลิ ต พื ช อิ น ทรี ย, และระบบมาตรฐานการ
ตรวจสอบรับรอง ปHจจัยการผลิตที่ใชในการทําเกษตรอินทรีย, การจดบันทึกขอมูลเกษตรกร และการตลาด
สินคาเกษตรอินทรีย, รายละเอียดหลักสูตร (ตามผนวกที่ 3)
3) คัดเลือกแหลงเรียนรู
คัดเลือกแหลงเรียนรูดานเกษตรอินทรีย,ที่มีความพรอม เพื่อเปIนแหลงศึกษาดูงาน โดย นํา
เกษตรกรที่เขารวมโครงการไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 1 ครั้ง
4) จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอกรมสงเสริมการเกษตรทราบเมื่อเสร็จสิ้นทุก
กิจกรรมภายใตโครงการ
5.1.2 จัดทําแปลงเรียนรูเกษตรอินทรีย, (รายใหม) เพื่อใหเกษตรกรใชเปIนจุดศึกษาเรียนรู
และฝdกปฏิบัติการผลิตพืชตามระบบเกษตรอินทรีย,ของกลุม คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับจัดทําแปลง
เรียนรู จํานวน 1 แปลง/1 กลุม พื้นที่ 1 ไร

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) จัดประชุมเกษตรกร เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับจัดทําแปลงเรียนรู
จํานวน 1 แปลง/1 กลุม พื้นที่ 1 ไร
2) วางแผนการผลิตและจัดทําแปลงเรียนรู รวมกันจัดทําแปลงเรียนรูเกษตร
อินทรีย,ตามชนิดพืชที่ไดรับจัดสรร โดยใหการสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการจัดทําแปลงเรียนรูเกษตร
อินทรีย,ใหกับกลุมเกษตรกร ดังนี้
1. คาพันธุ,พืช เชน พันธุ,ขาว ผัก ไมผล ชา พันธุ,พืชแนวกันชน พันธุ,พืชสมุนไพร เปIนตน
2. คาตรวจวิเคราะห,ดินและน้ํา
3. คาวัสดุปรับปรุงดิน เชน ปูนขาว ปุ]ยพืชสด ปุ]ยหมักอินทรีย, เปIนตน
4. คาสารชีวภัณฑ, สารธรรมชาติปLองกันกําจัดศัตรูพืช
5. คาปLายแปลง จัดทําเอกสารขอมูลการผลิตพืชในแปลง
5.1.3 ติดตามใหคําปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องตน (รายใหม) เพื่อวิเคราะห,ปHญหาและให
คําปรึกษาแนะนําในประเด็นตางๆ ที่วิเคราะห,แลวพบวา เกษตรกรไมสามารถปฏิบัติไดถูกตองตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย, ซึ่งเปIนการเตรียมความพรอมใหเกษตรกรสามารถปฏิบัติและเขาสูระบบมาตรฐานเกษตร
อินทรีย,ตอไป และการตรวจประเมินแปลงเบื้องตน หากประเมินแลวผานใหมอบใบประกาศผูผานการตรวจ
ประเมินแปลงเบื้องตน พรอมสรุปรายงานเสนอกรมฯ และประสานขอสงรายชื่อเกษตรกรใหหนวยตรวจสอบ
รับรองดําเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบรับรองใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการดังกลาวตอไป
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ใหคําปรึกษาแนะนําเกษตรกร
ใหคําปรึกษาแนะนําเกษตรกรในดานการผลิตพืช ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย,การจด
บันทึกขอมูลการผลิตของเกษตรกร ตลอดจนใหขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปH ญหากรณี พบวา เกษตรกร
ไมสามารถปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย, อยางนอย 1 ครั้ง
2) ตรวจประเมินแปลงเบื้องตน
ดําเนินการตรวจประเมินแปลงเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ตามหลักเกณฑ,การประเมิน
แปลงเบื้องตน อยางนอย 1 ครั้ง
3) สรุปผลการตรวจประเมินแปลง และเตรียมแจงรายชื่อเกษตรกรใหหนวยตรวจสอบรับรอง
สํานักงานเกษตรอําเภอ สรุปผลพรอมแนบรายชื่อเกษตรกรทั้งที่ผานและไมผานการประเมิน
แปลงเบื้องตนใหสํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมการสรุปจากอําเภอพรอม
ประมวลผลในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งแนบทะเบียนรายชื่อเกษตรกรทั้งที่ผานและไมผานการประเมิน
แปลงเบื้องตนตามแบบฟอร,มทะเบียนกลุมผูผลิตพืชอินทรีย,ที่เขารวมโครงการเกษตรอินทรีย, ปRงบประมาณ
2556 (รายใหม) เสนอกรมสงเสริ มการเกษตร มอบใบประกาศนี ย บัต รใหแกเกษตรกรผู ผานการตรวจ
ประเมินแปลงเบื้องตน ซึ่งกรมฯ จะจัดสงใบประกาศนียบัตรไปที่สํานักงานเกษตรจังหวัดที่เขารวมโครงการ
ตามจํานวนเกษตรกรเปLาหมายของแตละจังหวัด และใหจังหวัดเตรียมประสานแจงรายชื่อเกษตรกรที่ผานการ
ตรวจประเมินแปลงเบื้องตนใหหนวยตรวจสอบรับรอง เพื่อดําเนินการยื่นขอการตรวจสอบรับรองใหแก
เกษตรกรตอไป
5.2 พัฒนาเกษตรกรเข$าสูระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย (รายเกาป 54/55)
5.2.1 อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน หลักสูตร "การพัฒนากระบวนการจัดการผลิต
พืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย," เพื่อเปbดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและวิเคราะห,สภาพปHญหาการ
ผลิตและการตลาด และจัดอบรมกระบวนการเรียนรูตามหลักการทําระบบเกษตรอินทรีย, เรื่อง การพัฒนา

กระบวนการจัดการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย,และแนวทางการตลาดเกษตรอินทรีย,ใหแก
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ ในพืช 5 ชนิด คือ ขาวอินทรีย, ผักอินทรีย, ชาอินทรีย, สมุนไพรอินทรีย, และ
ไมผลอินทรีย, หรือทัศนะศึกษาดูงานจากแปลงเกษตรอินทรีย,ที่ประสบความสําเร็จดานการผลิตการตลาด
ตามกลุมเกษตรกรเปLาหมายรายเกา จํานวน 1,000 ราย (ตารางผนวกที่ 2)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) จัดประชุมและคัดเลือกเกษตรกร
ที่มีความพรอมเขารวมโครงการตามหลักเกณฑ,การคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ
โดยจัดตั้งเปIนกลุมผูผลิตพืชอินทรีย, (ขาว ผัก และไมผลอินทรีย,) รวมทั้งจัดทําทะเบียนกลุมผูผลิตพืชอินทรีย,
กลุมละ 20 ราย และกรอกรายละเอียด (ตามแบบฟอรมผนวกที่ 2)
2) ถายทอดความรู
เรื่องการผลิตพืชอินทรีย, ตามฤดูการผลิต รวมจํานวน 1 ครั้ง โดยมุงเนนในประเด็น
ที่สําคัญเฉพาะเจาะจงขอบกพรองพิจารณาจากผลสรุปวิเคราะห,รายงานขอบกพรองจากการตรวจประเมิน
แปลงเบื้องตน ปR 54/55 รายละเอียดหลักสูตร (ตามผนวกที่ 4)
3) คัดเลือกแหลงเรียนรู
ดานเกษตรอินทรีย,ที่มีความพรอมเพื่อเปIนแหลงศึกษาดูงาน โดยนําเกษตรกรที่เขารวม
โครงการไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 1 ครั้ง
5.2.2 ติดตามและประเมินแปลงเบื้องตน เพื่อแกไขปHญหาในกระบวนการผลิตพืชของเกษตรกร
ในบางประเด็นสําคัญที่เกษตรกรไมสามารถปฏิบัติไดถูกตองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย,ในปRที่ผานหรือประเด็น
ปHญหาใหมที่อาจเกิดขึ้นไดในปRปHจจุบัน หากประเมินแลวผานใหมอบใบประกาศผูผานการตรวจประเมินแปลง
เบื้องตน พรอมสรุปรายงานเสนอกรมฯ และประสานขอสงรายชื่อเกษตรกรใหหนวยตรวจสอบรับรองดําเนินการ
ในขั้นตอนการตรวจสอบรับรองใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการดังกลาวตอไป
โดยนักวิชาการสงเสริมการเกษตรระดับตําบล วางแผนและดําเนินการประเมินแปลง
เบื้องตน จํานวน 1 ครั้ง และประสานสงหนวยตรวจสอบรับรอง
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) ใหคําปรึกษาแนะนําเกษตรกร
ดานการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย, การจดบันทึกขอมูลการผลิตของเกษตรกร
ตลอดจนใหขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปHญหากรณีพบวาเกษตรกรไมสามารถปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย,อยางนอย 1 ครั้ง
2) ตรวจประเมินแปลงเบื้องตน
ดําเนินการตรวจประเมินแปลงเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ตามหลักเกณฑ,การประเมินแปลง
เบื้องตน จํานวน 1 ครั้ง
3) สรุปผลการตรวจประเมินแปลง และเตรียมแจงรายชื่อเกษตรกรใหหนวยตรวจสอบรับรอง
สํานักงานเกษตรอําเภอ สรุปผลพรอมแนบรายชื่อเกษตรกรทั้งที่ผานและไมผานการประเมิน
แปลงเบื้องตนใหสํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมการสรุปจากอําเภอพรอม
ประมวลผลในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งแนบทะเบียนรายชื่อเกษตรกรทั้งที่ผานและไมผานการประเมิน
แปลงเบื้องตน ตามแบบฟอร,มทะเบียนกลุมผูผลิตพืชอินทรีย,ที่เขารวมโครงการเกษตรอินทรีย, ปRงบประมาณ
2556 (รายเกา) เสนอกรมสงเสริมการเกษตร มอบใบประกาศนียบัตรใหแกเกษตรกรผูผานการตรวจประเมิน
แปลงเบื้องตน ซึ่งกรมฯ จะจัดสงใบประกาศนียบัตรไปที่สํานักงานเกษตรจังหวัดที่เขารวมโครงการตาม
จํานวนเกษตรกรเปLาหมายของแตละจังหวัด และใหจังหวัดเตรียมประสานแจงรายชื่อเกษตรกรที่ผานการ

ตรวจประเมินแปลงเบื้องตนใหหนวยตรวจสอบรับรอง เพื่อดําเนินการยื่นขอการตรวจสอบรับรองใหแก
เกษตรกรตอไป
6. แผนปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดําเนินงาน เดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

1. กิจกรรมเตรียมเกษตรกร
เข$าสูระยะปรับเปลี่ยนเป8นอินทรีย
(รายใหม)
1.1 อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน
หลักสูตร "การผลิตพืชอินทรีย,"
1.2 จัดทําแปลงเรียนรูเกษตรอินทรีย,
1.3 ติดตามใหคําปรึกษาและประเมิน
แปลงเบื้องตน
2. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรเข$าสู
ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย
(รายเกาป 54/55)
2.1 อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน
หลักสูตร "การพัฒนากระบวนการ
จัดการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย,"
2.2 ติดตามและประเมินแปลง
เบื้องตน
3.กิจกรรมการประชาสัมพันธ
3.1 จัดทําเอกสารคําแนะนําเกษตร
อินทรีย,สําหรับเกษตรกรรายใหม
3.2 ติดตามและประมวลสรุปผล
องค,ความรูการดําเนินงานโครงการ

หนวย
วัด

จังหวัด

1,000

ราย

จังหวัด
จังหวัด

50
1000

แปลง
ราย

จังหวัด

1,000

ราย

จังหวัด

1,000

ราย

สพส.

1,500

เลม

สพส.

10

ครั้ง

ไตรมาส 4

ต.ค. 55
พ.ย. 55
ธ.ค. 55
ม.ค. 56
ก.พ. 56
มี.ค. 56
เม.ย. 56
พ.ค. 56
มิ.ย. 56
ก.ค. 56
ส.ค. 56
ก.ย. 56

กิจกรรม/ขั้นตอน

หนวยงาน ปริมาณ
ผิดชอบ
งาน

ระยะเวลา
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

7. ผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัด
7.1 ผลผลิต (Output) : เกษตรกร จํานวน 2,000 ราย ไดรับความรูเรื่องการผลิตพืชตามระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย,
7.2 ผลลัพธ (Outcome) : เกษตรกร รอยละ 60 นําความรูเรื่องการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย,ไปปฏิบัติ
7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน : เกษตรกร จํานวน 2,000 ราย มีความรูความเขาใจในการผลิตพืช
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย,และไดรับการตรวจประเมินแปลงเบื้องตน

8. สถานที่ดําเนินงาน
ดําเนินการในพื้นที่ 19 จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว นครราชสีมา
บุรี รั มย, สุริ น ทร, ศรี ส ะเกษ อุ บ ลราชธานี ยโสธร ขอนแกน อุ ดรธานี หนองคาย มหาสารคาม รอยเอ็ ด
เชียงใหม ลําพูน แพร พะเยา และจังหวัดเชียงราย
9. ผู$รับผิดชอบโครงการ
- ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
โทรศัพท,/โทรสาร 0 2940 6190 e-mail: agriqua@doae.go.th
- ผูประสานงานโครงการ
1. ผูอํานวยการสวนสงเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินคา
โทรศัพท,/โทรสาร 0 2940 6170 e-mail: agriqua40@doae.go.th
2. ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย,
โทรศัพท,/โทรสาร 0 2955 1515 e-mail: agriqua41@doae.go.th

แบบฟอรมผนวกที่ 1

ทะเบียนกลุมผู$ผลิตพืชอินทรียที่เข$ารวมโครงการเกษตรอินทรีย ปงบประมาณ 2556 (รายใหม)
จังหวัด
ชื่อกลุม
.
ที่อยู

ที่

ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

เลขที่

หมู

ตําบล

นายทะเบียน ..................................................
(เกษตรจังหวัด...........................)

อําเภอ

ชนิดพืชที่
ปลูก

พื้นที่
ปลูก
(ไร)

ตรงกับหลักเกณฑการ
คัดเลือกเกษตรข$อที่
1

2

3

4

ผลการประเมินแปลง
เบื้องต$น
ผาน
ไม
ผาน แบบมี
ผาน
เงื่อนไข

ผู$รายงาน ........................................
(.............................................)

แบบฟอรมผนวกที่ 2

ที่

ชื่อ-สกุล

ทะเบียนกลุมผู$ผลิตพืชอินทรียที่เข$ารวมโครงการเกษตรอินทรีย ปงบประมาณ 2556 (รายเกา)
จังหวัด
ชื่อกลุม
.
เลขประจําตัว
ประชาชน

ที่อยู
เลขที่

หมู

ตําบล

นายทะเบียน ..................................................
(เกษตรจังหวัด...........................)

อําเภอ

ชนิดพืชที่
ปลูก

พื้นที่
ปลูก
(ไร)

ตรงกับหลักเกณฑการ
คัดเลือกเกษตรข$อที่
1

2

3

4

ผลการประเมินแปลงเบื้องต$น
ผาน

ผานแบบ
ไมผาน
มีเงื่อนไข

ผู$รายงาน ..............................................
(.............................................)

ตารางผนวกที่ 1 เปLาหมายเกษตรกรรายใหม โครงการเกษตรอินทรีย, ปR 2556
ชนิดพืช

ขาวอินทรีย,

ผักอินทรีย,
ไมผลอินทรีย,

จังหวัด
1. สุรินทร,
2. รอยเอ็ด
3. ศรีสะเกษ
4. มหาสารคาม
5. ยโสธร
6. บุรีรัมย,
7. นครราชสีมา
8. ขอนแกน
9. เชียงราย
10.พะเยา
11. เชียงใหม
12. อุดรธานี
13. สระแกว
14. ฉะเชิงเทรา
1. นครราชสีมา
2. สระแกว
3. เชียงราย
1. แพร

กลุม
5
7
3
2
3
3
2
3
3
2
2
3
2
1
3
3
2
1

เกษตรกร (ราย)
100
140
60
40
60
60
40
60
60
40
40
60
40
20
60
60
40
20

พื้นที่ (ไร)
500
700
300
200
300
300
200
300
300
200
200
300
200
100
120
120
80
100

ตารางผนวกที่ 2 เปLาหมายเกษตรกรรายเกา โครงการเกษตรอินทรีย, ปR 2556
ชนิดพืช

ขาวอินทรีย,

ผักอินทรีย,
ชาอินทรีย,
สมุนไพรอินทรีย,
ไมผลอินทรีย,

จังหวัด
1. ศรีสะเกษ
2. มหาสารคาม
3. ยโสธร
4. อุบลราชธานี
5. บุรีรัมย,
6. หนองคาย
7. ขอนแกน
8. เชียงราย
9. ลําพูน
10. เชียงใหม
1. เชียงใหม
1. เชียงราย
1. ปราจีนบุรี
1. ลําพูน
2. เชียงใหม

กลุม
2
1
12
5
13
2
1
3
2
2
2
1
1
2
1

เกษตรกร (ราย)
40
20
240
100
260
40
20
60
40
40
40
20
20
40
20

พื้นที่ (ไร)
400
100
1,200
500
1,300
200
100
300
200
200
80
100
40
200
100

ผนวกที่ 3
หลักสูตร “การผลิตพืชอินทรีย” (เกษตรกรรายใหม)
หลักการและเหตุผล
กรมสงเสริมการเกษตรไดอนุมัติการดําเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย, ปR 2556 ใหสํานักพัฒนาคุณภาพ
สิน คาเกษตรดํา เนิน การจัด กิจ กรรมกระบวนการเรี ยนรู ใหแกเกษตรกรรายใหมที่ต องการพัฒ นาระบบการผลิ ต
จากระบบเกษตรเคมีทั่วไปเปIนระบบเกษตรอินทรีย,ในระยะปรับเปลี่ยน และถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย,
ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานโครงการดังกลาวเปIนไปตามเปLาหมายที่ตั้งไว จึงไดจัดทําหลักสูตรสําหรับเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร ซึ่งเปIนผูปฏิบัติงานในพื้นที่ใชเปIนแนวทางในการดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูและถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเกษตรอินทรีย,แกเกษตรกรตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อใหเกษตรกรมีความรูเรื่องการผลิตพืช/ขาวอินทรีย,ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย, และสามารถนําความรู
ไปปฏิบัติไดในระยะปรับเปลี่ยนเปIนอินทรีย,ได
บุคคลเป4าหมาย
เกษตรกรกรรายใหมที่เขารวมโครงการเกษตรอินทรีย, จํานวน 1,000 ราย
ตารางผนวกที่ 3 แนวทางวิธีการดําเนินงาน/กิจกรรม
หัวข$อวิชา
1. ความรูเรื่องเกษตรอินทรีย,และ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย,
2. เทคโนโลยีการผลิตและปHจจัย
การผลิตที่ใชในการทําเกษตร
อินทรีย,
3. การจดบันทึกขอมูลเกษตรกร
และการตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย,
4. ทัศนศึกษาดูงาน

เทคนิคการนําเสนอ
ที่มาของวิทยากร
ระยะเวลา
2 ชั่วโมง บรรยายและจัดกระบวนการ นักวิชาการสงเสริม
เรียนรูแบบมีสวนรวม
การเกษตร
2 ชั่วโมง บรรยายและจัดกระบวนการ นักวิชาการสงเสริม
เรียนรูแบบมีสวนรวม
การเกษตร
2ชั่วโมง

บรรยายและฝdกปฏิบัติ

6 ชั่วโมง กระบวนการเรียนรูแบบ
มีสวนรวม

นักวิชาการสงเสริม
การเกษตร
นักวิชาการสงเสริม
การเกษตรและ
ภาคเอกชน

ระยะเวลาการดําเนินการ : เดือนมีนาคม 2556
สถานที่หรือพื้นที่ดําเนินการ : 15 จังหวัดเปLาหมาย
ประโยชนที่คาดวาจะได$รับ : มีเกษตรกรผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย,ในระยะปรับเปลี่ยนไดเพิ่มขึ้น

ผนวกที่ 4
หลักสูตร “การพัฒนากระบวนการจัดการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย” (เกษตรกรรายเกา)
หลักการและเหตุผล
กรมสงเสริมการเกษตรไดอนุมัติการดําเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย, ปR 2556 ใหสํานักพัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตร ดําเนินการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเชิงลึกเฉพาะเรื่อง ใหแกเกษตรกรที่เคยเขารวมโครงการ
เกษตรอินทรีย, ปR 2555 (รายเกา) แตยังไมสามารถเขาสูระบบการตรวจสอบรับรองตามระบบมาตรฐานเกษตร
อินทรีย,ได โดยการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย,ในเชิงเนินหนักเฉพาะเรื่องที่เกษตรกรมีขอบกพรอง และยัง
ไมสามารถปฏิบัติไดตามที่มาตรฐานกําหนดใหสามารถเขาสูระบบการตรวจสอบรับรองได ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงาน
โครงการดังกลาวเปIนไปตามเปLาหมายที่ตั้งไว จึงไดจัดทําหลักสูตรสําหรับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรซึ่งเปIน
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ ใชเปIนแนวทางในการดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกษตร
อินทรีย,แกเกษตรกรตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อใหเกษตรกรมีความรูเฉพาะเรื่องในการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย, และสามารถนําความรู
ไปปฏิบัติแกไขขอบกพรอง รวมทั้งสามารถเขาสูระบบการตรวจสอบรับรองได
บุคคลเป4าหมาย
เกษตรกรกรรายเกาที่เขารวมโครงการเกษตรอินทรีย, ปR 2555 จํานวน 1,000 ราย
ตารางผนวกที่ 4 แนวทางวิธีการดําเนินงาน/กิจกรรม
หัวข$อวิชา
ระยะเวลา
เทคนิคการนําเสนอ
ที่มาของวิทยากร
1. เทคนิคและแนวทางการผลิตพืช 6 ชั่วโมง บรรยาย และฝdกปฏิบัติ
นักวิชาการสงเสริม
ตามระบบเกษตรอินทรีย, เชิง
(จัดกระบวนการเรียนรูแบบ
การเกษตร
ลึกในบางประเด็นที่เฉพาะ
มีสวนรวมเพื่อแกไข
ขอบกพรอง)
2. ทัศนศึกษาดูงาน
6 ชั่วโมง กระบวนการเรียนรูแบบ
นักวิชาการสงเสริม
มีสวนรวม
การเกษตรและ
ภาคเอกชน
ระยะเวลาการดําเนินการ : เดือนมีนาคม 2556
สถานที่หรือพื้นที่ดําเนินการ : 11 จังหวัดเปLาหมาย
ประโยชนที่คาดวาจะได$รับ : มีเกษตรกรผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย, และสามารถเขาสูระบบการ
ตรวจสอบรับรองไดเพิ่มขึ้น
…………………………… .

