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อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
คาขวัญจังหวัด
คาขวัญอาเภอ
ที่อยูํที่วําการอาเภอ

หลวงพํอโตคูบํ ๎าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข๎าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลาดวน
หลากล๎วนวัฒนธรรม เลิศล้าสามัคคี
พยุห์ชุมชนตลาดเช๎า เห็ดขอนขาวนําทาน แจกันไม๎กลึง 5 ดาว ข๎าวหอมมะลิลอื ไกล ผ๎าใหม
เป็นตานาน ขนมหวานรสดี
ถ.พยุห์ - ขุนหาญ ม.9 ต.พยุห์ อาเภอพยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33230

 ข๎อมูลทั่วไป
ที่มาของคาวํา “พยุห์”คาวํา พยุห์ มาจากตานานที่เลําตํอกันมาวํา บ๎านพยุหเ์ ป็นหมูบํ ๎านเกําแกํมีการ
ปรากฏหลักฐานสมัยกรุงศรีอยุธยา ในประมาณ พ.ศ.2250 มีการอพยพมาจากถิ่นตําง ๆ มาตั้งหลักฐานเป็น
หมูํบ๎าน จากชาวลาวเวียงจันทร์ ชาวสํวย ชาวเยอ และผู๎มเี ข๎ามาอยูํใหมํจากบ๎านดวนใหญํ อ.วังหิน บ๎านกล๎วยกว๎า
งอ.ห๎วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ และบ๎านลาดวน อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
เมื่อมาตัง้ เป็นหมูบํ ๎านรวมกันครั้งแรก ตั้งชื่อหมูํบ๎านวํา "บ๎านสระเกษ"การตั้งชื่อบ๎านสระเกษ สาเหตุเพราะ
ด๎านทิศตะวันออกของหมูํบ๎านมีสระใหญํรมิ สระมีต๎นเกษ (ต๎นไม๎ชนิดหนึ่งมีใบคล๎ายกับใบเตย มีหนามแหลม มีดอก
เป็นปลี เรียกวําต๎นดอกเกษ) ขึ้นอยูํมากริมสระใหญํมปี ่าไม๎หลากหลายเป็นป่าไผํซึ่งมีอยูํหนาแนํนมาก ในการ
ปกครองบ๎านพยุห์เดิมมีผู๎นาหมูบํ ๎านปรากฏชื่อ พระประทุมหลวงชานิ ตาแสง จาปา ซึ่งเป็นตระกูล
"ศรีคราม" ขุนเพียนพยุห์เขต กานันภู พากเพียร
สาเหตุที่ได๎รบั การเปลี่ยนชื่อจากบ๎านสระเกษ มาเป็นบ๎านพยุห์นั้น จากคาบอกเลําของ
นายสาย ศรีคราม เลําวํา ปู่ ยํา ตา ยาย ได๎เลําสืบตํอกันมาวํา วันหนึ่งในพลบค่า ได๎เกิดฝนตกหนัก เกิดลม
แรง (พายุ) กระหน่าจนถึงเที่ยงคืน พอรุํงเช๎าชาวบ๎านพากันไปจับปลาที่หนองน้าด๎านทิศตะวันออกของ
หมูํบ๎าน (อยูํทางทิศตะวันออกของวัดบ๎านพยุห์มงคลรัตนาราม) พบกอไผํขนาดใหญํถูกถอนรากถอนโคนมาตกอยูํ
กลางหนองน้า ชาวบ๎านจึงพากันเรียกหนองน้านี้วํา "หนองพายุ" ตํอมาชาวบ๎านสระเกษได๎ประชุมกันตั้งชื่อหมูํบ๎าน
ใหมํจากบ๎านสระเกษเป็น "บ๎านพยุ" คนเกําแกํเรียกวํา "บ๎านขะยุ"
ตํอมาเพื้ยนเป็นบ๎าน "พยุห์" ซึ่งแปลวํา "การขบวนทัพ เหลําทัพ การเคลื่อนทัพ" อนึ่ง บางทํานสันนิษฐาน
วําพื้นที่แหํงนี้ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล๎าเจ๎าอยูํหัว ทรงใช๎เป็นที่หยุดพักทัพ เมื่อคราวยกทัพไปปราบเขมร(พระ
อุทัยราชา) จึงได๎ชื่อวํา "พยุห์"
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2537 ทางราชการได๎ประกาศจัดตั้ง "กิ่งอาเภอพยุห์" แยกออกจากอาเภอเมืองศรี
สะเกษ มีที่วําการกิ่งอาเภอชั่วคราว ตั้งอยูํที่บ๎านพยุห์ ม.1 ต.พยุห์ โดยมีนายชูศักดิ์ อุปนันท์ เป็นปลัดอาเภอ
ผู๎เป็นหัวหน๎าประจากิง่ อาเภอคนแรก ตํอมาได๎ย๎ายที่วําการอาเภอไปตั้งทีบ่ ๎านหนองหว๎า ม.2 ต.พยุห์ ซึ่งเป็นที่ตงั้
ปัจจุบันนี้
และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 กิ่งอาเภอพยุห์ได๎รบั การยกฐานะเป็น "อาเภอพยุห์" โดยมี
นายพรรคพล วงศ์เพ็ญ เป็นนายอาเภอคนแรก
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 ข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได๎แกํ
2.อาชีพเสริม ได๎แกํ
3.จานวนธนาคาร

ทานา
รับจ๎าง และปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว
มี 1 แหํง ได๎แกํ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

4.จานวนห๎างสรรพสินค๎า

มี 1 แหํง ได๎แกํ ห๎างเทสโก๎ โลตัส เอ็กเพรส

 ด๎านสังคม
โรงเรียนมัธยม ได๎แกํ
โรงพยาบาล

1.โรงเรียนพยุห์วิทยา
2.โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
1 แหํง สถานีอนามัย 5 แหํง

 ด๎านประชากร
๑.จานวนประชากรทัง้ สิ้น
๒.จานวนประชากรชาย
๓.จานวนประชากรหญิง
๔.ความหนาแนํนของประชากร

รวม 35,978 คน
รวม 17,794 คน
รวม 18,184 คน
ในเขตเทศบาล 624.72 คน/ตร.กม. นอกเขตเทศบาล 155.95 คน/ตร.
กม.

ด๎านการคมนาคม
ทางบก
- รถยนต์ ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 221,2111
สานักงานเกษตรอาเภอพยุหอ์ ยูํหํางจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ 24 กิโลเมตร

 ด๎านการเกษตร และอุตสาหกรรม
๑.ผลผลิตทางการเกษตรทีส่ าคัญ ได๎แกํ
๒.ชื่อแหลํงน้าที่สาคัญได๎แกํ
(แมํน้า/บึง/คลอง)
๓.โรงงานอุตสาหกรรมทีส่ าคัญได๎แกํ

ข๎าว หอมแดง กระเทียม พริก
ห๎วยทา ห๎วยแฮด
โรงสีข๎าว
โรงสีข๎าว

ม.3 ต.พยุห์ อาเภอพยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ
ม.1 ต.พยุห์ อาเภอพยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ
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75,740 ไรํ
5,313 ครัวเรือน

1,405 ไรํ
236 ครัวเรือน

พืชเศรษฐกิจ
สำคัญ

415 ไรํ 258
ครัวเรือน

443 ไรํ 272
ครัวเรือน
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ศบกต. 5 แหํง
ศูนย์ข๎าวฯ 5 แหํง

กลุํม/สถาบัน

ศจช. 2 แหํง
ศดปช. 1 แหํง
วิสาหกิจ 107
แหํง
กลุํมแมํบ๎าน 10
แหํง
ยุวเกษตรกร 5
แหํง
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 ประวัติความเป็นมา
อาเภอพยุห์ เป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นเป็นกิ่งอาเภอเมือ่ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.
2537 โดยแยกออกจากอาเภอเมืองศรีสะเกษ และตํอมาเมือ่ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2540 จึงได๎มีพระราช
กฤษฎีกายกฐานะเป็นอาเภอพยุห์

 ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอพยุห์ตงั้ อยูํทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดตํอกับเขตการปกครองข๎างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตํอกับอาเภอเมืองศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดตํอกับอาเภอน้าเกลี้ยง
ทิศใต๎ ติดตํอกับอาเภอศรีรัตนะและอาเภอไพรบึง
ทิศตะวันตก ติดตํอกับอาเภอวังหิน

6
แผนที่ความเหมาะสมสาหรับปลูกข๎าวอาเภอพยุห์

7
พื้นที่เสี่ยงอุทุกภัย

สัญลักษณ์

หมายถึง พื้นทีเ่ สี่ยงอุทกภัย

1 ตาบลหนองค๎าประมาณ 570 ไรํ
2 ตาบลพรหมสวัสดิป์ ระมาณ 730 ไรํ
3 ตาบลตาแยประมาณ 380 ไรํ
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 การปกครองสํวนภูมิภาค
อาเภอพยุห์แบํงเขตการปกครองยํอยออกเป็น 5 ตาบล 66 หมูํบ๎าน ได๎แกํ
ตาบลพยุห์
13 หมูํบ๎าน
ตาบลพรหมสวัสดิ์
20 หมูํบ๎าน
ตาบลหนองค๎า
7 หมูบํ ๎าน
ตาบลโนนเพ็ก
11 หมูบํ ๎าน
ตาบลตาแย
15 หมูํบ๎าน

 การปกครองสํวนท๎องถิ่น
ท๎องที่อาเภอพยุห์ประกอบด๎วยองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ๖ แหํง ได๎แกํ
เทศบาลตาบลพยุห์ ครอบคลุมพื้นที่บางสํวนของตาบลพยุห์
องค์การบริหารสํวนตาบลพยุห์ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลพยุห์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตาบลพยุห์)
องค์การบริหารสํวนตาบลพรหมสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลพรหมสวัสดิ์ทั้งตาบล
องค์การบริหารสํวนตาบลตาแย ครอบคลุมพื้นที่ตาบลตาแยทั้งตาบล
องค์การบริหารสํวนตาบลโนนเพ็ก ครอบคลุมพื้นที่ตาบลโนนเพ็กทัง้ ตาบล
องค์การบริหารสํวนตาบลหนองค๎า ครอบคลุมพื้นที่ตาบลหนองค๎าทั้งตาบล

 เนื้อที่ถือครอง
ที่
1
2
3
4
5

ตาบล
พยุห์
ตาแย
พรหมสวัสดิ์
โนนเพ็ก
หนองค๎า
รวม

พื้นที่ตาบล
26,311
30,345
37,615
24,286
22,354

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร
22,874
25,012
28,774
19,388
17,221

140,911

113,269
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บุคลากรของสานักงานเกษตรอาเภอพยุห์
สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ มีบุคลากรทั้งหมด 7 คน เป็นข๎าราชการ 5 คน พนักงานราชการ 1 คน
และพนักงานจ๎างเหมาบริการ 1 คน มีหน๎าที่รับผิดชอบดังนี้
- นางชุ ลี พ ร บุ ญ กว๎ า ง ต าแหนํ ง เกษตรอ าเภอภู สิ ง ห์
รักษาการในตาแหนํงเกษตรอาเภอพยุห์
มีห น๎าที่ รับ ผิดชอบควบคุม เกี่ ยวกั บ การบริห ารงานสํง เสริม
การเกษตรในอ าเภอ งานบริห ารบุคคล งานบรรจุแตํง ตั้งโยกย๎าย งานการเงิน
หัวหน๎าเจ๎าหน๎าที่พัสดุ งานเลื่อนและปรับระดับข๎าราชการ งานติดตามนิเทศงาน
ภายใต๎ศูนย์บริการและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล กากับดู แลงานตํางๆ ของสานักงานเกษตร
อาเภอพยุห์ และงานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
- นางสาวปิยะนุช ทองกลม ตาแหนํงนักวิชาการสํงเสริมการเกษตรชานาญการ
มีหน๎าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชน สํงเสริมและประสานการถํายทอดความรู๎
ด๎านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมงน้าจืด และปศุสัตว์ขั้นพื้นฐานให๎บริการ
สํงเสริม อาชีพการเกษตร และดาเนินการเกี่ ยวกับการสํงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุม ชน/เครือขํายให๎คาปรึกษาแนะนาและสนับสนุนให๎
เกษตรและชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและปฏิบัติหน๎าที่อื่นๆ
ดังนี้
1. รักษาราชการแทนเกษตรอาเภอ ลาดับที่ 1
2. ทาหน๎าที่หัวหน๎างานสํงเสริมและพัฒนาเกษตร สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์
3. รับผิดชอบศูนย์บริการและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลพยุห์
4. งานสํงเสริมและพัฒนาความเข๎มแข็งขององค์กรเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ทุกตาบลและระดับอาเภอ
5. งานจัดทาและพัฒนา ระบบฐานข๎อมูลองค์กรและสถาบันเกษตรกร
6. งานสํงเสริม และพัฒนาระบบตลาดสินค๎าเกษตร
7. งานสํงเสริมพัฒนาสร๎างมูลคําผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาธุรกิจเกษตร
8. งานจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือขําย
9. งานสํงเสริม และพัฒนาการถนอมอาหาร และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
10. งานพัฒนามาตรฐานคุณภาพ ผลิตภัณฑ์
11. งานกองทุนอาหาร เงินออม เฉลิมพระเกียรติ
12. งานการฝึกอาชีพการเกษตรในโรงเรียน
13. งานประสานงานสํงเสริมสตรี เด็กและเยาวชนกับหนํวยงานอื่นๆ
14. งานประกวด การฝึกอบรมสัมมนา ทัศนะศึกษาดูงาน และถํายทอดเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
๑5. โครงการสายใยรักแหํงครอบครัว
๑6. งานชํวยเหลือเกษตรกรผู๎ยากจน
17. งานชํวยเหลือเกษตรกรผู๎ประสบภัยธรรมชาติ
๑8. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
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- นางสาวเบญจมาศ พันธุ์ดี ตาแหนํง นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรชานาญการ
มีหน๎าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และ
ชุมชน สํงเสริมและประสานการถํายทอดความรู๎ด๎านการผลิต การจัดการผลผลิต
พืช ประมงน้าจืด และปศุสัตว์ขั้นพื้นฐานให๎บริการสํงเสริมอาชีพการเกษตร และ
ดาเนินการเกี่ยวกับการสํงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน/เครือขํายให๎คาปรึกษาแนะนาและสนับสนุนให๎เกษตรและชุมชนมีสํวนรํวมใน
การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและปฏิบัติหน๎าที่อื่นๆ ดังนี้
1. รักษาราชการแทนเกษตรอาเภอ ลาดับที่ 2
2. ทาหน๎าที่หัวหน๎างานอารักขาพืช สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์
3. รับผิดชอบศูนย์บริการและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลโนนเพ็ก
4. การจัดการความรู๎ (KM)
5. รายงานภาวการณ์ผลิตพืชที่ปลูกในตาบล (แบบ รต.)
6. งานศูนย์สํงเสริมและผลิตพันธุ์ข๎าวชุมชนในตาบล
7. รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน (ศ.02) ประจาศูนย์
8. งานปรับปรุงฐานข๎อมูลทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน
9. งานประกันราคาพืชผลทางการเกษตร (การขึ้นทะเบียนผู๎ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก)
10. แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล และอาเภอ
11. งานสถิติข๎อมูลการเกษตร
๑2. โครงการและมาตรการพิเศษ ตามนโยบายเรํงดํวนของสํวนกลาง
จังหวัดและอาเภอ
๑3. งานศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในตาบล
14. งานสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรที่ปลอดภัยและได๎มาตรฐาน
(GAP ข๎าว พริก หอมแดง)
๑5. งานจัดทา และพัฒนาระบบฐานข๎อมูล ระดับตาบลทุกตาบล และอาเภอ
๑6. งานดูแล และปรับปรุงแก๎ไข Web Page ให๎ทันสมัย
๑7. งานสํงเสริม และพัฒนาเกษตรอินทรีย์
๑8. งานสํงเสริม และพัฒนาการผลิตพืชฤดูแล๎ง
๑9. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
- นายฐิตินัย เสนาสุ ตาแหนํง นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรชานาญการ
มี ห น๎าที่ รับ ผิด ชอบในการศึก ษาวิเ คราะห์ศัก ยภาพของพื้นที่ และ
ชุมชน สํงเสริมและประสานการถํายทอดความรู๎ด๎านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช
ประมงน้าจื ด และปศุ สัต ว์ ขั้ น พื้ นฐานให๎บ ริ ก ารสํง เสริ ม อาชี พ การเกษตร และ
ดาเนินการเกี่ยวกับการสํงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน/เครือขํายให๎คาปรึกษาแนะนาและสนับสนุนให๎เกษตรและชุมชนมีสํวนรํวมใน
การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรปละปฏิบัติหน๎าที่อื่นๆ ดังนี้
1. ทาหน๎าที่หัวหน๎างานสํงเสริมและพัฒนาการผลิต สานักงาน
เกษตรอาเภอพยุห์
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2. รับผิดชอบศูนย์บริการและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลพรหมสวัสดิ์
3. งานสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยและได๎มาตรฐาน (GAP ข๎าว
พริก หอมแดง)
4 . รายงานภาวการณ์ผลิตพืชที่ปลูกในตาบล (แบบ รต.)
5. งานศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในตาบล
6. งานจัดตั้ง กลุํมองค์กร และสถาบันเกษตรกร
7. งานสํงเสริม และพัฒนาเกษตรอินทรีย์
8. ชํวยปฏิบัติงาน ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ
9. งานสํงเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์หมํอนไหม
10. งานสํงเสริม และพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจใหมํที่มีอนาคต และมีศักยภาพ
11. งานสํงเสริม และพัฒ นาการจัดไรํนาสวนผสมระบบการปลูกพืช และเกษตร
ทฤษฎีใหมํ
12. งานสํงเสริมการผลิตพืชทดแทนพลังงาน
13. งานศูนย์สํงเสริมและผลิตพันธุ์ข๎าวชุมชนทุกตาบล และระดับอาเภอ
14. รายงานไม๎ผล ไม๎ยืนต๎น
15. งานปรับปรุงฐานข๎อมูลทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน
16. งานประกันราคาพืชผลทางการเกษตร (การขึ้นทะเบียนผู๎ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก)
17. รายงานสภาพการทานา
18. งานอาสาสมัครเกษตรกร (อกม.)
19. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
- นายทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์ ตาแหนํง นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
มี ห น๎า ที่ รับ ผิดชอบในการศึก ษาวิเ คราะห์ศัก ยภาพของพื้น ที่ และ
ชุมชน สํงเสริมและประสานการถํา ยทอดความรู๎ด๎านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช
ประมงน้าจืด และปศุสัตว์ขั้นพื้นฐานให๎บริการสํงเสริมอาชีพการเกษตร และดาเนินการ
เกี่ยวกับการสํงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน/เครือขําย
ให๎คาปรึกษาแนะนาและสนับสนุนให๎เกษตรและชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดทาแผนพัฒนา
การเกษตรและปฏิบัติหน๎าที่อื่นๆ ดังนี้
1. รับผิดชอบศูนย์บริการและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลตาแย ตาบลหนองค๎า
2. งานประชาสัมพันธ์
3. งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
4. งานสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยและได๎มาตรฐาน
(GAP ข๎าว พริก หอมแดง)
5. รายงานภาวการณ์ผลิตพืชที่ปลูกในตาบล (แบบ รต.)
6. งานศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในตาบล
7. งานจัดตั้ง กลุํมองค์กร และสถาบันเกษตรกร
8. งานสํงเสริม และพัฒนาเกษตรอินทรีย์
9. ชํวยปฏิบัติงาน ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ

12
10. งานสํงเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์หมํอนไหม
11. งานสํงเสริม และพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจใหมํที่มีอนาคต และมีศักยภาพ
12. งานสํงเสริม และพัฒนาการจัดไรํนาสวนผสมระบบการปลูกพืช และเกษตร
ทฤษฎีใหมํ
13. งานสํงเสริมการผลิตพืชทดแทนพลังงาน
14. งานศูนย์สํงเสริมและผลิตพันธุ์ข๎าวชุมชนทุกตาบล และระดับอาเภอ
15. รายงานไม๎ผล ไม๎ยืนต๎น
16. งานปรับปรุงฐานข๎อมูลทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน
17. งานประกันราคาพืชผลทางการเกษตร (การขึ้นทะเบียนผู๎ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก)
18. รายงานสภาพการทานา
19. งานอาสาสมัครเกษตรกร (อกม.)
20. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
- นายภานุวัฒน์ มะนู ตาแหนํง เจ๎าพนักงานธุรการ
มีหน๎าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน๎าที่ ดังนี้
1. งานบันทึกข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องผํานทางอินเตอร์เน็ต (Internet)
2. ชํวยงานรับ – สํง หนังสือทางอินเตอร์เน็ต (Internet)
3. งานพิมพ์เอกสารทุกชนิด
4. งานตรวจสอบดูแล และบารุงรัก ษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ตํอพํวงทั้งสํวนที่ใช๎ในการทางาน และสํวนที่ให๎บริการ ให๎สามารถใช๎งานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ
5. ชํวยปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ งานเสนอหนังสือ และงานจํายหนังสือ
แกํผู๎รับผิดชอบ
6. งานสร๎างฐานข๎อมูล และสืบค๎นข๎อมูลสารสนเทศ
7. งานติดตํอประสานงานกับหนํวยงาน และสํวนอื่นๆ เพื่อแก๎ไขโปรแกรมตํางๆ
ที่เกี่ยวข๎องในงานประจา
8. งานดูแลรักษาความสะอาด ความเรียบร๎อย ของสานักงานเกษตรอาเภอ
9. ชํวยปฏิบัติงานดูแล และปรับปรุงแก๎ไข Web Page
10. งานประชาสัมพันธ์
11. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
- นางสาวอาทิตา รักษาศิริ ตาแหนํง พนักงานทาความสะอาด
มีหน๎าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน๎าที่ ดังนี้
1. งานดูแลรักษาความสะอาด ความเรียบร๎อย ของสานักงานเกษตรอาเภอ
2. งานประชาสัมพันธ์
3. ชํวยงานบันทึกข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องผํานทางอินเตอร์เน็ต (Internet)
4. ชํวยงานรับ – สํง หนังสือราชการ
5. ชํวยปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ งานเสนอหนังสือ และ
งานจํายหนังสือ
6. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
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ผลการปฏิบตั ิงาน
สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
..........................................

1. ด๎านการบริหารจัดการสานักงาน
1.1 อาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร๎างและบริเวณบ๎านพักอาศัย
ใช๎กระบวนการ 5 ส. เพื่อกํอให๎เกิดความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่และ
ให๎บริการแกํประชาชน โดยแบํงพื้นที่การปฏิบัตงิ านให๎เป็นสัดสํวน จัดระเบียบเอกสาร ปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงห๎ อง
ทางาน โรงเรือนตํางๆให๎เป็นระเบียบสวยงาม กํอให๎เกิด
- หน๎าสานักงานนํามอง
- หลังสานักงานนําดู
- ภายในนําอยูํ

1.2 การบริหารจัดการระบบภายในสานักงาน
- มี ก ารจัดเก็ บ ข๎ อ มู ล โดยแบํง การจั ดเก็ บ ในแฟ้ม เป็ นหมวดหมูํ ตลอดทั้ ง พัฒ นาให๎มี ร ะบบ
Internet e-mail และสร๎างเครือขําย Internet e-mail line เพื่อการติดตํอประสานงานระหวํางสํวนราชการของ
อาเภอและเกษตรกรทั่วไป ทาให๎การปฏิบัติงานรวดเร็วประหยัดเวลาและทันเวลา

- การทางานเป็นทีม/การสอนงาน
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- เจ๎าหน๎าที่ทุกคนมีความพร๎อมในการปฏิบัติงาน (Smart officer)

1.3 ความพร๎อมของสถานที่ในการให๎บริการ
- จัดสถานที่ให๎บริการอยํางเป็นสัดสํวน
- จัดเตรียมสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ให๎พร๎อมใช๎
ในการปฏิบัติงาน
- ปรับปรุงห๎องทางานให๎มีบรรยากาศเอื้อตํอการ
ปฏิบัติงาน
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1.4 เครือ่ งมือ/อุปกรณ์ สนับสนุนในการปฏิบตั ิงานของเจ๎าหน๎าที่
จัด หาอุป กรณ์ เครื่อ งมื อ เชํน เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์ ต๎องมี การอัพเดทโปรแกรม
เพื่อให๎ทันตํอการท างาน เครื่องพิม พ์ต๎องตรวจสอบเรื่องหมึก ให๎พร๎อมใช๎ง านได๎
ตลอดเวลา และทางสานักงานฯ ได๎ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร๎สาย ( WIFI ) เพื่อ
อานวยความสะดวกแกํเจ๎าหน๎าที่ในการสืบค๎นข๎อมูล สํงจดหมายอิเล็กทรอนิก ส์
(E-mail) ค๎นคว๎าข๎อมูลทางวิชาการ และการบันทึกข๎อมูลตํางๆ ในระบบสํงเสริม
การเกษตร

1.5 การบริหารงบประมาณ
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2. ด๎านการพัฒนาองค์กร/ทีมงาน
2.1 ทิศทางการทางานของสานักงานเกษตรอาเภอพยุห์
- วิสัยทัศน์
สานักงานเกษตรอาเภอ
พยุ ห์ เป็ น องค์ ก รที่ มุํ ง มั่ น ในการสํ ง เสริ ม และพั ฒ นาให๎
เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรและเครือขําย ให๎เข๎มแข็งในการ
ผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สามารถแขํงขันทางด๎าน
การตลาด ทั้ ง ในและตํ า งประเทศ ภายใต๎ เ ทคโนโลยี ที่
เหมาะสม
- ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เพิ่มสมรรถนะองค์กรให๎มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรและเครือขํายให๎เข๎มแข็ง
3. เพิ่ม ขีดความสามารถในการผลิตทางการเกษตรให๎มี
คุณภาพและปลอดภัย
ก าร เพื่ อ เพิ่ ม มู ล คํา ในการ
ภาพตัวอยํางบัญชีรบั 4.– จํพัาฒยเงินาเกษตรกรและบริ
นงบประมาณ
แขํงขันด๎านการตลาด

- พันธกิจ
- สํ ง เสริม กระบวนการเรีย นรู๎ แบบมี สํ วนรํ วม เพื่ อพั ฒ นาเทคโนโลยีท าง
การเกษตรที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับสภาพพื้นที่อาเภอพยุห์
- สํงเสริมและพัฒนาการเกษตร/องค์กรเกษตรกรและเครือขํายให๎เข๎มแข็ง
- ให๎บริการและสํงเสริมอาชีพ เพื่อการผลิตสินค๎าเกษตรให๎มีคุณภาพปลอดภัย
และสามารถแขํงขันได๎
- คํานิยมขององค์กร
พัฒนาใฝ่รู๎ เชิดชูคุณธรรม ผู๎นาการเปลี่ยนแปลง รํวมแรงบริการ
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2.2 วางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละการถํ า ยทอดกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ น าไปปฏิ บั ติ โ ดยก าหนด
ผู๎รับผิดชอบโครงการ เกษตรกรเป้าหมายและหนํวยงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ภาคผนวก)

ภาพแสดงตัวอยํางแผนพัฒนา

2.3 ให๎ความสาคัญกับผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย โดยมีชํองทางให๎เกษตรกร
ติดตํอกับเจ๎าหน๎าที่ทางโทรศัพท์, Line, Facebook ของเจ๎าหน๎าที่ แลt Website สานักงาน
2.4 มีการประชุมสานักงานเป็นประจา และมีการจดบันทึกการประชุมไว๎เป็นหลักฐาน
โดยในการประชุมแตํละครั้งจะเป็นมติของที่ประชุม เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่นาไปปฏิบัติอยํางถูกต๎อง
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2.5 มีระบบจัดการข๎อมูลและสารสนเทศ ไว๎ในแฟ้มเอกสารและเว็บไซต์สานักงาน
2.6 สร๎างขวัญและกาลังใจให๎กบั เจ๎าหน๎าที่ขององค์กรอยํางเป็นธรรมเพราะบุคลากรคือ
หัวใจของความสาเร็จขององค์กร

- สร๎างคํานิยมรํวมกันของบุคลากรในสานักงาน เชํน 3 ครับ/คํะ
- สวัสดีครับ/คํะ ขอบคุณคํะ
- ขอโทษครับ/คํะ
- ผูอ๎ ํอนกวํายกมือไหว๎ผอู๎ าวุโส
- เป็นสังคมของการแบํงปัน
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ผลการปฏิบตั ิงานเดํน
1. การสํงเสริมการเกษตรกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรบ๎านโนนสามัคคีให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎าน
การปลูกหมํอน เลี้ยงไหมของอาเภอพยุห์
ที่ตั้ง 202 หมูํที่ 18 ตาบลพรหมสวัสดิ์ อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อประธานกลุํม นางทองคา กาญจนหงส์ โทรศัพท์ 0823763357
อาเภอพยุห์ได๎มีการสํงเสริม/สนับสนุนให๎สตรีในภาคเกษตรรวมกลุํมกันตามนโยบายของกรม
สํงเสริม การเกษตร เพื่อให๎เ กิดการเรียนรู๎และพัฒนาชีวิตความเป็นอยูํให๎ดีขึ้น โดยในปี 2560 มี กลุํมแมํ บ๎าน
เกษตรกร จานวน 9 กลุํม รํวมกันผลิตอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนและผลิต/แปรรูปผลผลิตทางกายภาพและ
บริหารจัดการกลุํมและมีกองทุนของกลุํม
สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ ได๎พัฒนากลุํมแมํบ๎านกษตรกรบ๎านโนนสามัคคีให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎
ด๎านการปลูกหมํอนเลี้ยงไหมเพื่อให๎กลุํมแมํบ๎านฯของอาเภอพยุห์ เข๎ามาเรียนรู๎รํวมกันในลักษณะเครือขําย ซึ่งกลุํม
แมํ บ๎านเกษตรกรบ๎ านโนนสามั คคีเ ป็ นแกนนาในการถํา ยทอดความรู๎ด๎านการแปรรูป และพั ฒ นาผลิตภัณ ฑ์
ตลอดจนภูมิปัญญาท๎องถิ่นรวมถึงเทคโนโลยีด๎านตํางๆ ทาให๎องค์กรกลุํมแมํบ๎านของอาเภอพยุห์เกิดความเข๎มแข็ง
อยํางยั่งยืน
ในปี 2561 กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรบ๎านโนนสามัคคีได๎รับงบประมาณจากศูนย์หมํอนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯจังหวัดศรีสะเกษและองค์การบริหารสํวนตาบลพรหมสวัสดิ์ ในการจัดทาแปลงหมํอนรวม โรงเรือน
ไหมวัยอํอน ตลอดจนการอบรมให๎ความรู๎ด๎านการปลูกหมํอนเลี้ยงไหม และการแปรรูปเส๎นไหม พัฒนาผลิตภัณฑ์
จากไหม จนปัจจุบันมีสมาชิกกลุํมสามารถเป็นวิทยากรด๎านการปลูกหมํอนเลี้ยงไหม จานวน 5 คน และได๎รับ
รางวัลกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรดีเดํนจังหวัดศรีสะเกษ
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2. แนวทางการดาเนินงาน
1. คัดเลือกพื้นที่และกลุํม แมํ บ๎านเกษตรกรที่มี ศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหลํงเรียนรู๎ โดยการ
คัดเลือกกลุํมที่มีการบริหารจัดการที่ดีและมีการดาเนินการตํอเนื่อง
2. สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน องค์การบริหารสํวนตาบล
พยุห์, ศูนย์หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติศรีสะเกษ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอพยุห์ กศน.อาเภอพยุห์ รํวมบูรณา
การแผนงานและงบประมาณรํวมกัน
3. ดาเนินการถํายทอดความรู๎ให๎กลุํมเป้าหมาย

3. ผลสาเร็จจากการดาเนินงาน
1. มี วิท ยากรประจ ากลุํม รวม 5 คน ซึ่ง มี ความรู๎ความสามารถในการถํายทอดความรู๎และ
เทคโนโลยี สาธิตและฝึกปฏิบัติในการปลูกหมํอนเลี้ยงไหมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหมทาให๎เกษตรกรมีรายได๎
จากการเป็นวิทยากรปีละ 10,000 บาท
2. สมาชิกและเครือขํายได๎รับการถํายทอดความรู๎ ปีละ 200-400 คน ทาให๎สมาชิกกลุํม และ
เครือขํายมีรายได๎จากการขายผ๎าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม
ปี พ.ศ.
สมาชิกกลุํม ทั้งหมด 54 คน
เครือขําย
รวม

2558
20,000
5,000
25,000

2559
30,000
6,000
36,000

2560
35,000
8,000
43,000

2561
155,000
15,000
170,000

2562
400,000
21,000
421,000

ตารางแสดงรายได๎ในการจาหนํายผ๎าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม
จากข๎อมูลในตารางดังกลําว จะเห็นได๎วําสมาชิกกลุํมและเครือขําย มียอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากสินค๎า
ได๎ รั บ การรั บ รองมาตรฐานจากหนํว ยงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง โดยปี 2562 สมาชิ ก กลุํม จ าหนํ ายผลิ ตภั ณ ฑ์ ไ ด๎ ถึ ง
300,000 บาท เฉลี่ยรายได๎ตํอสมาชิก ประมาณคนละ 7,700 บาท
3. เกิดศูนย์เรียนรู๎ด๎านการปลูกหมํอนเลี้ยงไหมของอาเภอจานวน 1 ศูนย์ ซึ่งเป็นแหลํงศึกษาดู
งาน/จาหนํายไหมวัยอํอน จาหนํายผลิตภัณฑ์จากไหมและพันธุ์หมํอนทาให๎คุณภาพชีวิตสมาชิกดีขึ้น
4. มีการขยายผลไปยังกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรของตาบลอื่นๆในเขตอาเภอพยุห์ โดยเดินทางมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูร๎ ํวมกัน ทาให๎อาชีพการปลูกหมํอนเลี้ยงไหมซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษไมํสูญหายไปจาก
สังคมชนบทไทย
5. ผู๎นากลุํมและสมาชิกได๎รับการพัฒนาบทบาทผู๎นาของสตรีในภาคเกษตรของอาเภอพยุห์
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นอกจากกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรบ๎านโนนสามัคคี จะรวมตัวกันเพื่อปลูกหมํอน เลี้ยงไหม
และทอผ๎าไหมแล๎ว กลุํมยังประกอบกิจการด๎านตําง ๆ ดังนี้
1. ร๎านค๎าชุมชน สมาชิก 54 คน เงินทุนหมุนเวียน 51,400 บาท
2. กลุํมออมทรัพย์ สมาชิก 52 คน เงินทุนหมุนเวียน 102,600 บาท
3. กองทุนหมูํบ๎าน สมาชิก 62 คน เงินทุนหมุนเวียน 2,200,000 บาท
4. ปลูกพืชหมุนเวียน สมาชิก 22 คน เงินทุนหมุนเวียน 13,000 บาท
5. วิสาหกิจชุมชนสตรีแมํบ๎านโนนสามัคคี สมาชิก 41 คน
เงินทุนหมุนเวียน 101,300 บาท
ทุนดาเนินกิจการ
1. ทุนจากการระดมหุ๎นของสมาชิก
2. ผลกาไรจากการจาหนํายสินค๎า
3. ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากหนํวยงานภาครัฐ ได๎แกํ ทุนทางปัญญา วัสดุ อุปกรณ์
บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน และกู๎ยมื เงินปลอดดอกเบี้ย
การบริหารจัดการผลกาไรของกลุํม
การบริหารจัดการผลกาไร และสวัสดิการของกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรบ๎านโนนสามัคคี กลุํมจะมี
การจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกทุก ๆ 4 เดือน และมีการประชุมสามัญไมํน๎ อยกวําปีละ 1 ครั้ง
เพื่อรายงานผลการดาเนินการและสถานะทางการเงินให๎สมาชิกทุกคนได๎รับรู๎ รับทราบรํวมกัน นอกจากนี้
สมาชิกทุ กคนจะได๎รับเงินปันผลเฉลี่ยคืน 6 % ของจานวนหุ๎นที่สมาชิกถือ ตามระเบียบ/ข๎อบังคับของกลุํม ที่
กาหนดไว๎อยํางชัดเจน นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถกู๎ยืมเงิน ดอกเบี้ยต่าจากกลุํมออมทรัพย์ได๎อีกด๎วย
ผลิตภัณฑ์ของกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรบ๎านโนนสามัคคี มีดังนี้
1. เส๎นไหม
2. ผ๎าไหม/ผ๎าไหมมัดหมี่
3. ผ๎าโสรํง
4. ผ๎าขาวม๎า
5. ผ๎าพันคอ
6. ผ๎าคลุมไหลํ
7.กระเป๋าผ๎า
8. โคมไฟจากรังไหม
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ผลิตภัณฑ์กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรบ๎านโนนสามัคคี

ผ๎าไหมย๎อมสีธรรมชาติ

โคมไฟจากรังไหม

ผ๎าไหมมัดหมี่

ผ๎าโสรํง
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คุณสมบัติพิเศษ
ผลิตภัณฑ์สํวนใหญํ จะย๎อมสีจากวัสดุธรรมชาติ เชํน ครั่ง เปลือกไม๎ ฯลฯ และผลิตเส๎นไหม
เอง
โอกาสและเป้าหมาย
กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรบ๎านโนนสามัคคี มีกระบวนการผลิตสินค๎าแบบครบวงจร ไมํวําจะเป็น
การปลูกหมํอน เลี้ยงไหม สาวไหม ฟอกย๎อม ทอผ๎า ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมีโรงเรือนในการ
เลี้ยงไหมวัยอํอน และมีจุดสาธิตในการย๎อมสีจากวัสดุธรรมชาติ สามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎ของชุมชนได๎
และประธานกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรบ๎านโนนสามัคคี ยังสามารถเป็นวิทยากรถํายทอดความรู๎ในเรื่องของ
การปลูกหมํอน เลี้ยงไหม การย๎อมสีจากวัสดุธรรมชาติ การทาผ๎า และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ตลาด/แหลํงจาหนําย
1. ในชุมชน และตาบลใกล๎เคียง
2. งานเทศกาลตําง ๆ ที่ทางหนํวยงานภาครัฐจัดขึ้น ทั้งในอาเภอ จังหวัด และตํางจังหวัด
ความได๎เปรียบ
1. ประธาน และสมาชิกมีความเข๎มแข็ง
2. ชุมชนมีความสามัคคี
3. สมาชิกสํวนใหญํทอผ๎าไหมด๎วยเส๎นไหมทีผ่ ลิตเอง ทัง้ เส๎นพุํงและเส๎นยืน
4. ผลิตภัณฑ์ย๎อมด๎วยสีธรรมชาติ
5. กาลังพัฒนาหมูํบ๎านสูํการผลิต หมํอนไหมแบบอินทรีย์
6. การคมนาคม ไมํไกลจากตัวจังหวัด (หํางจากจังหวัดศรีสะเกษ 37 กิโลเมตร)
7. ผลิตภัณฑ์เป็นที่ย๎อมรับของลูกค๎า
8. ผลิตภัณฑ์ได๎รับการรับรอง
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ความรู๎ความสามารถ/ประสบการณ์/ความสาเร็จที่ผํานมา
1.การปลูกหมํอน เมื่อแรกเริม่ ปลูกหมํอน “พันธุ์หม่อนน้อย” ซึ่งเป็นพันธุ์หมํอนพื้นบ๎าน เพื่อใช๎
ในการเลี้ยงไหม โดยปลูกตามขอบรั้วบ๎าน หัวไรํปลายนา ไมํมีการใช๎สารเคมีในกระบวนการ ปลูกและดูแลรักษา
ใช๎ปุ๋ยคอกในการปรับปรุงบารุงดิน ใช๎เศษใบไม๎คลุมโคนต๎น ตัดแตํงกิ่ง โดยการตัดต่า2 ปี/ครั้ง ตํอมาได๎รับพันธุ์
หมํอนพันธุ์สํงเสริมจากหนํวยงานราชการ เชํน พันธุ์บุรีรัมย์ 60 สกลนครและได๎เริม่ มีการปลูกเป็นแปลงขนาดใหญํ
และปลูกเป็นแถว มีการจัดทาระบบน้า เพื่อชํวยในการให๎น้ามีการใช๎ปุ๋ยเคมีในการบารุงดินเพิ่มเติมจากการใช๎ปุ๋ย
คอกเพียงยํางเดียว มีการตัดแตํงกิ่ง(การตัดต่า) จากเดิม 2 ปี/ครั้ง เป็นปีละครั้ง และบางแปลงมีการตัดกลาง
เพิ่มเติมอีกปีละครั้ง และยังมีการป้องกันวัชพืช และการเก็บกักความชื้นในดินด๎วยการใช๎ฟาง เศษใบไม๎คลุมโคน
ต๎นหมํอนระหวํางแถวหมํอน และปัจจุบันกาลังลดและเลิกการใช๎ปุ๋ยเคมีเพื่อเข๎าสูํการผลิตใบหมํอนอินทรีย์
2.การเลีย้ งไหม เริม่ จากการเลี้ยงไหมด๎วยการตํอพันธุ์เอง โดยการคัดเลือกรังไหมที่สมบูรณ์เพือ่
เป็นพํอพันธุ์ แมํพันธุ์ เลี้ยงใต๎ถุนบ๎าน ใสํกระด๎งใช๎ผ๎าคลุม ไมํมีการใช๎สารเคมีในการเลี้ยงไหม รักษาความชื้นใน
กระด๎งเลี้ยงไหมวัยอํอนด๎วยการใช๎กาบกล๎วยและการชุบน้าผ๎าที่ใช๎คลุมกระด๎ง ปัจจุบันมีการแยกห๎องเลี้ยงไหมเป็น
เอกเทศ ใช๎ตาขํายสาหรับป้องกันแมลง เลี้ยงทั้งไหมพันธุ์ไทยพื้นบ๎าน และพันธุ์ไทยลูกผสมมีการใช๎สารเคมีโรยตัว
ไหม สาหรับไหมพันธุ์ไทยลูกผสม และเริ่มงดการใช๎สารเคมีโรยตัวและสารอื่น ๆ เพือ่ เข๎าสูกํ ารผลิตรังไหม เส๎นไหม
อินทรีย์ เชํนเดียวกับใบหมํอน
3.การสาวไหม ใช๎พวงสาวแบบพื้นบ๎านในการสาวไหม ตํอมาพัฒนาใช๎พวงสาวเดํนชัย 1 และ
เครื่องกรอเส๎นไหมเดํนชัยพัฒนา ยังมีการอนุรกั ษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมโดยการสาวลงกระบุง และ ปัจจุบันเริ่มมีการ
จัดทามาตรฐานเส๎นไหมตามมาตรฐาน มกษ. 8000-2555
4.การลอกกาวและการฟอกย๎อม สมัยกํอนการลอกกาว จะใชํดํางธรรมชาติ และย๎อมด๎วยวัสดุ
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีการที่ได๎รบั การถํายทอดมาจากบรรพบุรุษ ตํอมามีการนาสารเคมีมาใช๎ในการลอกกาว และ
การฟอกย๎อมสีเส๎นไหม เนื่องจากงํายและสะดวกสบายกวํา แตํยังมีการอนุรกั ษ์ภูมิปัญญาลอกกาวและการย๎อมสี
เส๎นไหมด๎วยวัสดุธรรมชาติ ซึ่งสํวนมากจะผลิตเป็นผ๎าไหมพืน้ ผ๎าไหมมัดหมี่ ฟ้าพันคอและผ๎าคลุมไหลํ และ
กาลังจัดทาบํอบาบัดน้าเสียจากการใช๎สารเคมีในการฟอกย๎อม
5.การทอผ๎าไหม เริ่มจากการทอโดยเรียนรู๎มาจากบรรพบุรษุ โดยการทอผ๎าพื้นธรรมดา และ
พัฒนามาเป็นผ๎าโสรํง ผ๎าขาวม๎า ผ๎าไหมมัดหมี่ลวดลายตําง ๆ โดยเริ่มจากการมัดหมีล่ ายธรรมดา ตํอมาได๎รับ
การฝึกอบรม และเกิดความรู๎ ทักษะ ความชานาญในวิชาชีพ สามารถคัดลอกหรือดัดแปลง รวมทัง้ สร๎างสรรค์
ลวดลาย และสีที่มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพิม่ เติมพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผ๎าคลุมไหลํ และผ๎าพันคอเพิม่ ขึ้ น
6.การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ภายหลังจากการได๎รับการฝึกอบรมจากกรมหมํอนไหม สามารถนา
เศษผ๎าไหมมาดัดแปลงเป็น กระเป๋าเครื่องสาอาง กระเป๋าใสํดินสอ กระเป๋าใสํแวํนตา และ อื่น ๆ เป็นการเพิม่
มูลคํา และใช๎วัสดุอยํางคุ๎มคํา อีกทั้งยังเป็นการสร๎างรายได๎ให๎กับสมาชิกในกลุํมอีกทางหนึ่งด๎วย
ผลตอบแทนตํอชุมชน
กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรบ๎านโนนสามัคคี มีกระบวนการผลิตหมํอนไหมแบบครบวงจร ไมํวําจะ
การปลูกหมํอน เลี้ยงไหม สาวไหม ฟอกย๎อม ทอผ๎า ตลอดจนแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ๎าไหม รวมถึง
ปัจจุบันได๎มีการกํอสร๎างโรงเรือนเพื่อใช๎ในการเลี้ยงไหมวัยอํอน และสถานที่จาหนํายผลิตภัณฑ์

25
หลักคิด
อาชีพการปลูกหมํอนเลี้ยงไหมเดิม จะปลูกพันธุ์พื้นบ๎าน ไมํมีการตัดแตํงกิง่ และดูแลบารุงรักษา
และเกรงวําอาชีพการปลูกหมํอนเลี้ยงไหม จะหายสาบสูญไปจากวิถีชีวิตคนไทย ประธานจึงได๎เกิดแนวคิด
ในการอนุรกั ษ์ภูมิปัญญาในสํวนนี้ไว๎ โดยการจัดทาแปลงปลูกหมํอนต๎นแบบ บนพื้นที่ 25 ไรํ โดยได๎รับ
การสนับสนุนพันธุ์หมํอนจากหนํวยงานราชการ และได๎มีการตัดแตํงกิ่งพันธุ์หมํอน การใช๎ปุ๋ยบารุงดิน
โดยเน๎นปุ๋ยคอกเป็นหลัก ซึ่งจะหาได๎งํายในท๎องถิ่น และมีการจัดทาระบบน้า เพือ่ ลดต๎นทุนในเรื่องของ
แรงงาน และยกระดับให๎เข๎าสูํการผลิตหมํอนไหมอินทรีย์
ผลิตภัณฑ์ของกลุมํ แมํบ๎านเกษตรกร แตํเดิมจะมีแคํการปลูกหมํอน ตามขอบรั้วบ๎าน และหัวไรํ
ปลายนาและการทอผ๎าที่มลี วดลายสืบทอดกันมาตั้งแตํบรรพบุรุษ ตํอมากลุํมได๎รบั โอกาสจากหนํวยงานราชการให๎
เข๎ารับการฝึกอบรมในการประดิษฐ์ผ๎าไหมลวดลายตําง ๆ และตํอยอดผลิตภัณฑ์ทมี่ ีเพียงการทอผ๎าไหมเป็น
กระเป๋าใสํของใช๎ตําง ๆ โคมไฟจากรังไหม และยังพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสตรีแมํบ๎านโนนสามัคคีเป็นแหลํงเรียนรู๎
ของชุมชน และของตาบลพรหมสวัสดิ์อกี ด๎วย
แนวทางการบริหารจัดการ
เดิมกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรบ๎านโนนสามัคคี ได๎รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรโนน
สามัคคี ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2539 และตํอมาได๎จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่ 6
ธันวาคม พ.ศ. 2548 รหัสทะเบียน 4-33-20-02/1-0007 โดยมีการประชุมเพื่อแตํ งตั้งผู๎มีอานาจทาการ
แทน เป็นตัวแทนในการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน มีการบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจด
บันทึก บัญ ชีร ายรับ รายจําย นอกจากนี้กลุํมยังมี การออมเงิน ซึ่ง สมาชิกสามารถกู๎ ยืม เงินไปใช๎ได๎ โดยคิด
ดอกเบี้ยในอัตราต่า และยังมีการปันผลกาไรคืนให๎กับสมาชิก ตามจานวนหุ๎นที่สมาชิกถืออีกด๎วย
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารเงินกลุํม ซึ่งคณะกรรมการจะมีวาระคราวละ 4 ปี
เมื่อครบวาระจะดาเนินการจัดประชุมเพือ่ จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหมํ
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด๎วย
1. นางทองคา กาญจนะหงส์
ประธาน
2. นางบุญสด คาผง
รองประธาน
3. นางอรพิน อรํามเรือง
เลขานุการ
4. นางสมจิตร์กัณหาบุตร
เหรัญญิก
5. นางบุญเรือง บุญเกิ่ง
ประชาสัมพันธ์
บทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการ
1. กระจายข๎อมูลขําวสารไปสูํสมาชิก ให๎สมาชิกมีสํวนรํวมในกิจการรมกลุํม
2. เป็นแกนนาในการกาหนดแผนงานโครงการของกลุํม ในการพัฒนาและแก๎ไขปัญหา
ของสมาชิก
3. เป็นผู๎แทนของกลุํมในการนาเสนอปัญหาความต๎องการของสมาชิก และประสานกับ
ภาคราชการและเอกชน ให๎เข๎ามาสนับสนุนการพัฒนากลุํมแมํบ๎านเกษตรกร
4. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและเพิ่มเงินทุนเพื่อพัฒนากิจกรรมของกลุํม ตลอดจน
สํงเสริมด๎านการตลาด
5. เสริมสร๎างความรํวมมือ และความเข๎าใจอันดีระหวํางสมาชิก กับหนํวยงานราชการ
และบุคคลภายนอก
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6. ดาเนินการตามนโยบายของกรมสํงเสริมการเกษตรและมติทปี่ ระชุมกลุํม
7. ดาเนินการให๎มีข๎อตกลงของกลุมํ และสํงเสริมให๎สมาชิกปฏิบัติตาม
การสร๎างเครือขําย
มีการสร๎างเครือขํายในกิจกรรมการเลี้ยงไหม โดยบ๎านโนนสามัคคีจะเป็นผู๎รับจองไขํไหมจาก
ศูนย์หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดศรีสะเกษ แล๎วนามาผลิตไหมวัยอํอนให๎แกํเกษตรกรในพื้นที่
ใกล๎เคียง ติดตํอซื้อขายเส๎นไหมระหวํางผู๎ทอ และผู๎ปลุกหมํอนเลี้ยงไหม
การใช๎เทคโนโลยีในการปลูกหมํอนเลี้ยงไหม
หมํอน - เลือกพื้นทีป่ ลุกหมํอนให๎หํางไกลจากแหลํงมลพิษ
- พื้นที่ปลูกหมํอนต๎องเป็นพื้นที่ ที่ไมํมีน้าทํวมขัง
- ดินมีการระบายน้าได๎ดี
- ปลูกหมํอนพันธุ์ดี เชํน พันธุ์บุรีรัมย์ 60 และพันธุ์สกลนคร
- มีการให๎น้าหมํอน
- ใสํปุ๋ยหมํอน โดยการใช๎ปุ๋ยคอก และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
- ใช๎ฟางคลุมโคนต๎นหมํอน เพื่อชํวยรักษาความชื้นในดิน ในชํวงฤดูแล๎ง
- ตัดแตํงกิ่งหมํอน โดยการตัดต่าไหม
- ทาความสะอาดโรงเลี้ยงไหม และอุปกรณ์ตําง ๆ กํอนการเลี้ยงทุกครั้งโดยการล๎าง
ทาความสะอาด แล๎วนาไปผึง่ แดด
- แบํงพื้นที่การเลี้ยงไหมให๎เป็นสัดสํวน
- วางแผนการเลี้ยงไหมให๎ตรงตามแผนการผลิตไขํไหมของศูนย์
- สามารถเก็บใบหมํอนให๎เหมาะสมกับการเลี้ยงไหมในแตํละวัยได๎
- ขยายพื้นที่ในการเลี้ยงไหม
- ถํายมูลไหมทุกวัย
- คัดแยกหนอนไหม ที่มีลักษณะผิดปกติ และมีขนาดเล็กกวําหนอนไหมในวัย
เดียวกันทิ้ง
- จดบันทึกไหมนอน ไหมตื่น
- จดบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น ในระหวํางการเลี้ยงไหม
- นาไหมสุกเข๎าจํอ ในปริมาณทีเ่ หมาะสม
- คัดรังดี รังเสีย กํอนนาไปสาวเส๎นไหม
- กรณีรังไหม มีปริมาณมาก สาวไหมไมํทันจะนารังไหมไปแชํในตู๎เย็น
การสาวไหม
- มีการสาวไหมด๎วยพวงสาวเดํนชัย 1 และกรอด๎วยเครื่องกรอเส๎นไหมเดํนชัย
พัฒนา และมีการจัดทามาตรฐานเส๎นไหมตามแบบ มกษ. 8000-2555
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การลอกกาวและย๎อมสีเส๎นไหม
- ใช๎สารเคมีในการลอกกาวทีเ่ หมาะสม
- ใช๎สีเคมีที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค๎าง และไมํใช๎ในปริมาณที่มากเกินไป
จุดเดํนของกลุมํ แมํบ๎านเกษตรกรบ๎านโนนสามัคคี
1. ประธาน คณะกรรมการ และสมาชิก มีความเข๎มแข็ง
2. ชุมชนมีความสามัคคี
3. สมาชิกสํวนใหญํทอผ๎าไหมด๎วยเส๎นไหมทีผ่ ลิตเอง เป็นทัง้ เส๎นพุํง และเส๎นยืน
4. ผลิตภัณฑ์สํวนใหญํย๎อมสีธรรมชาติ
5. กาลังพัฒนาหมูํบ๎านสูํการผลิต หมํอน ไหม และผ๎าไหมอินทรีย์
6. การคมนาคมสะดวก
7. ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู๎บริโภค
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ศูนย์จดั การดินปุ๋ยชุมชนตาบลหนองค๎า
การนาระบบสํงเสริมการเกษตรมิติใหมํ T&V Syste มาใช๎ในการดาเนินงาน
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
การจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลหนองค๎า
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลหนองค๎า จัดตั้งมาจากกลุํมผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ๎านบก ซึ่งเป็นกลุํมที่
จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2552 และจดทะเบียนเป็นวิส าหกิ จ ชุม ชนเมื่ อปี 2553 ชื่อวิส าหกิ จ ชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงบ๎านบก มีกิจกรรมหลัก คือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แปรรูปข๎าวกล๎องงอก แปรรูปพริกและหอมแดง
สภาพทั่ วไปของตาบลหนองค๎า อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีส ะเกษ มี พื้นที่ท าการเกษตรทั้ง หมดประมาณ
18,000 ไรํ และมีการปลูกพืชหลายชนิด เชํ น ข๎าว หอมแดง พริก ยาพารา ฯลฯ ที่ผํานมาสมาชิกกลุํมยังขาด
ความรู๎เรื่องดินและการใช๎ปุ๋ยเคมีที่มีประสิทธิภาพ ทาให๎มีการใช๎ปุ๋ยเคมีในปริมาณคํอนข๎างสูง สํงผลให๎ต๎นทุนการ
ผลิตสูง สมาชิกกลุํมจึงรวมกันจัดตั้งเป็นกลุํมศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เพื่อยกระดับความรู๎ด๎านดินและการใช๎ปุ๋ยให๎
มีประสิทธิภาพ มีการจัดการดินดินและใช๎ปุ๋ยเคมีอยํางถูกต๎องรํวมกับการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ มีการผสมปุ๋ยใช๎เองตามคํา
วิเคราะห์ของดิน และตามสูตรที่เกษตรกรต๎องการ ตลอดจนรวมกลุมํ กันบริหารจัดการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนโดย
การให๎บริการตรวจวิเคราะห์ดิน แปลผล และให๎คาแนะนาการจัดการดินและการใช๎ปุ๋ยเบื้องต๎น พร๎อมทั้งจัดซื้อ
จัดหาแมํปุ๋ยเพื่อบริการและจาหนํายให๎สมาชิกราคาถูก เพื่อให๎เกษตรกรได๎ใช๎ปุ๋ยตามคาแนะนา ทาให๎สามารถลด
ต๎นทุนในการใช๎ปุ๋ยเคมีและลดต๎นทุนในการผลิตพืช สามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต และเพิ่มรายได๎อยําง
ยั่งยืน
ปัจจุบันศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลหนองค๎า มีสมาชิก จานวน 147คนและมีเงินทุนหมุนเวียนจานวน
725,572 บาทและเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการจัดการดินและการใช๎ปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต๎นทุนการผลิต
ให๎บริการตรวจวิเคราะห์ดิน แปลผล และให๎คาแนะนาการจัดการดินและการใช๎ปุ๋ย พร๎อมบริการผสมปุ๋ยสั่งตัดตาม
คําวิเคราะห์ดิน และตามสูตรที่เกษตรกรต๎องการ
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องค์ประกอบของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตาบลหนองค๎า
องค์ประกอบที่ 1 : สถานที่/อุปกรณ์
1. สถานที่ตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและวัสดุอุปกรณ์
1.1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลหนองค๎า ตั้งอยูํที่ บ๎านบก หมูํที่ 4 ตาบลหนองค๎า อาเภอ
พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษมีสถานที่ดาเนินการอยูํในแหลํงชุมชน มีการคมนาคมสะดวก คณะกรรมการและสมาชิก
สามารถเข๎ารับบริการถํายทอดความรู๎ รับบริการตรวจวิเคราะห์ดิน และซือ้ แมํปุ๋ยจากกลุํมได๎อยํางสะดวก
เนื่องจากระบบโครงสร๎างพื้นฐานการคมนาคมมีความสะดวก

1.2 มีป้ายแสดงชื่อศูนย์
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1.3 มีพื้นที่เพียงพอสาหรับการดาเนินกิจกรรม การตรวจวิเคราะห์ดิน สถานที่อบรมถํายทอด
ความรู๎ การตรวจวิเคราะห์ดิน การดาเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพการผสมปุ๋ยสั่งตัด
อาคารสถานที่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลหนองค๎ามีองค์ประกอบดังนี้
ห๎องปฏิบัติการด๎านดินและปุ๋ย คณะกรรมการจัดสร๎างห๎องปฏิบัติการดินปุ๋ย เพื่อบริการสมาชิกด๎านการ
บริการตรวจวิเคราะห์ดิน แปลผลคําวิเคราะห์ดิน และให๎คาแนะนาการใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินแกํสมาชิก
โรงเก็บ ปุ๋ยและปัจจัยการผลิต ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุม ชนมี โกดังส าหรับเก็บแมํปุ๋ย และผลิตปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด พร๎อมพื้นที่สาหรับดาเนินการผสมปุ๋ยเพื่อบริการแกํสมาชิก
สถานที่ดาเนินการอบรมและประชุมแกํสมาชิก ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลหนองค๎าจัดสร๎างอาคารเพื่อ
รองรับการอบรมให๎ความรู๎กับคณะกรรมการและการประชุมสามัญประจาปีแกํสมาชิก
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1.4 มีวัสดุอุปกรณ์ทจี่ าเป็นสาหรับใช๎ในการดาเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ได๎แกํ
ชุดตรวจสอบดิน และสือ่ ความรู๎ด๎านดินปุ๋ย

1.5 แผนที่ชุดดิน

องค์ประกอบที่ 2 : สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
2.1จานวนสมาชิก
ปัจจุบันศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลหนองค๎า มีสมาชิก จานวน 147คนและมีเงินทุน
หมุนเวียนจานวน 725,572 บาท
2.2 ระดับดวามรู๎ด๎านดินปุ๋ยของสมาชิก
สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน สามารถทาแบบทดสอบจากแบบทดสอบกลางได๎คะแนนร๎อยละ
80
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2.3 การนาเทคโนโลยีไปปฏิบัติของสมาชิก
สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน มีการนาเทคโนโลยีการใช๎ปยุ๋ ตามคําวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสัง่ ตัดไป
ไปปฏิบัติรอ๎ ยละ 86
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการ
3.1 ตรวจวิเคราะห์ดินพร๎อมคาแนะนา
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลหนองค๎า มีการให๎บริการ ครบ ตามหัวข๎อ ดังนี้
3.1.1 บริการตรวจวิเคราะห์ดิน (N-P-K และ pH) ให๎แกํสมาชิก
3.1.2 มีการให๎คาแนะนาการจัดการดินและการใช๎ปุ๋ย
3.1.3 บริการให๎กับเกษตรกรที่ไมํได๎เป็นสมาชิก
- ให๎บริการตรวจวิเคราะห์ดิน แปลผล และให๎คาแนะนาการใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน
หรือปุ๋ยสัง่ ตัด ในงานวันให๎บริการตรวจวิเคราะห์ดิน ณ ตาบลผักแพว อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
- ให๎บริการตรวจวิเคราะห์ดิน แปลผล และให๎คาแนะนาการใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน
หรือปุ๋ยสัง่ ตัด ในงานวันรณรงค์สํงเสริมการใช๎ปุ๋ยเพื่อลดต๎นทุนการผลิต ณ ตาบลเป๊าะ อาเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะ
เกษ
- ให๎บริการตรวจวิเคราะห์ดิน แปลผล และให๎คาแนะนาการใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน
หรือปุ๋ยสัง่ ตัด ในงานวัณรณรงค์สํงเสริมการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์เพือ่ ลดต๎นทุนการผลิต
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3.2 จัดหาแมํปุ๋ย
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลหนองค๎า มีการจัดซื้อจัดหาแมํปุ๋ยไว๎ให๎บริการเกษตรกรสมาชิกและ
เกษตรกรที่ไมํใช๎สมาชิก สามารถนาตัวอยํางดินมาตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์ พร๎อมให๎คาแนะนา แปลผลการใช๎ปุ๋ยตาม
คําวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสัง่ ตัด ตลอดจนให๎บริการผสมปุย๋ ตามคําวิเคราะห์ดินหรือตามสูตรที่เกษตรกรต๎องการ
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จุดเดํน ปุ๋ยสั่งตัดของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลหนองค๎า คือ จะได๎แมํปุ๋ยเต็มสูตรมาตรฐาน และ
ได๎ตัวเติมเต็มเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง

องค์ประกอบที่ 4 : การบริหาร/จัดการ
4.1 คณะกรรมการบริหารศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ได๎แกํ ประธาน รองประธาน เลขานุการ และ
เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ เป็นต๎น
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ได๎มีคาสั่งแตํงตั้ง คณะกรรมการที่ได๎รับการคั ดเลือกจากสมาชิกในการประชุม
สามัญประจาปี พ.ศ. 2557 โดยคัดเลือก 11 คน และเมื่อกิจกรรมเพิ่มขึ้นก็ได๎คัดเลือกคณะกรรมการเพิ่มขึ้น
จานวน 4 คนรวมเป็น 15 คน โดยคณะกรรมการแตํละคนจะมีหน๎าที่ชัดเจน และดาเนินการตามที่ได๎รับการ
แตํงตั้ง ที่สาคัญคือการรวมตัวกันทางานเป็นทีมได๎เป็นอยํางดีดังนี้
1.นายสมชิต แซํอึ้ง
ประธาน
2.นายสุนทร ท๎องที่
รองประธาน ฝ่ายขาย
3.นายสมพร เพชรพลอย
กรรมการ ฝ่ายผลิต
4.นายศิลา มะลิทอง
เลขานุการ
5.นางไพรวรรณ แซํอึ้ง
เหรัญญิก
6. นายแกํน ใจมะเริง
กรรมการ
7. นายสุพรรณ คาแปล
กรรมการ
8. นายดํอง หันแถลง
กรรมการ
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9. นายถวิล กินนะรี
10.นายผดุงศักด์ กินนะรี
11.นายวิเชียร รัตนะ
12 นายทวิทย์สุทธาบุญ
13. นายสมภาร หันแถลง
14 นางสมจิตร พุทธสุข
15. นายสาราญ วงษ์ฮาม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการบริหารศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลหนองค้า

นายสมชิต แซํอึ้ง
ประธาน

นายศิลา มะลิทอง
เลขานุการ

นายสุนทร ท๎องที่
รองประธาน

นางไพรวรรณ แซํอึ้ง
เหรัญญิก
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คณะกรรมการมีบทบาทหน๎าที่ดังนี้
1) ประธาน มีหน๎าที่
- เป็นผู๎นาในการดาเนินกิจกรรมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
- เป็นประธานในการประชุมประจาเดือน การประชุมใหญํสามัญประจาปี และการประชุม
พิเศษอื่นๆ
- แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเฉพาะกิจตามความเหมาะสม
- รํวมหารือในการดาเนินงานกับภาคีเครือขํายตํางๆ
- สรุปผลการดาเนินงานในรอบปี
2) รองประธานมีหน๎าที่
- เป็นผู๎นาในการดาเนินกิจกรรมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
รองจากประธาน
- เป็นประธานในการประชุมเมือ่ ประธานไมํสามารถปฏิบัตหิ น๎าที่ได๎
- เป็นประธานในการวางแผนงานโครงการและกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนและศูนย์จัดการ
ดินปุ๋ยชุมชน
- ชํวยประธานและรํวมปรึกษาหารือกับภาคีเครือขํายตํางๆ
3) เลขานุการมีหน๎าที่
- จัดเตรียมสถานทีป่ ระชุม
- รํวมกับประธานจัดเตรียมเรื่อง/วาระการประชุม
- จดบันทึกรายงานการประชุมและเสนอบันทึกการประชุมตํอที่ประชุม
- จัดทารายงานความเคลื่อนไหว ผลการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน
4) เหรัญญิก มีหน๎าที
- รับผิดชอบการจัดหารายได๎ และการเก็บรักษาเงิน
- จัดทาบัญชีรายรับ รายจําย รายงานสถานะทางการเงินให๎ทปี่ ระชุมทราบ
5) สมาชิก มีหน๎าที่
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ มติ และคาสั่งของกลุมํ
- เข๎ารํวมประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม
- สํงเสริม สนับสนุนกิจการของวิสาหกิจชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
- สอดสํอง ดูแลกิจการของวิสาหกิจชุมชน
- รํวมมือกับคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ให๎เจริญรุํงเรือง มั่นคง
- การแบํงบทบาทหน๎าที่ในการดาเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
บ๎านบกและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลหนองค๎า แบํงหน๎าที่ตามภารงานดังนี้
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5.1) ฝ่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประกอบด๎วย
1. นายสุนทร ท๎องที่
2. นายสมพร เพชรพลอย
3. นายถวิล กินนะรี
4. นายผดุงศักดิ์ กินนะรี
5. นายสุพรรณ คาแปล
5.2) ฝ่ายขาย ประกอบด๎วย
1. นายสุนทร ท๎องที่
2. นายสมชิต แซํอึ้ง
3. นายศิลา มะลิทอง
5.3) ฝ่ายกิจการแปรรูปข๎าว ประกอบด๎วย
1. นายแกํน ใจมะเริง
2. นางสมจิตร พุทธสุข
3. นายศิลา มะลิทอง
5.4) ฝ่ายจัดเก็บเงินหุ๎นและสัจจะออมทรัพย์ ประกอบด๎วย
1. นายศิลา มะลิทอง
5.5) ฝ่ายบัญชี ประกอบด๎วย
1. นางไพรวรรณ แซํอึ้ง
5.6) ฝ่ายการเงิน ประกอบด๎วย
1. นายสมชิต แซํอึ้ง
2. นายสุนทร ท๎องที่
4.2 ประชุม/การจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎แกํสมาชิก
การอบรมถํายทอดความรู๎แกํคณะกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชนตาบลหนองค๎า ได๎มีการจัดการจัดกระบวนการเรียนรู๎ด๎านดินและปุ๋ยแกํคณะกรรมการและสมาชิก
ปีงบประมาณ 2561 จานวน 3 ครั้ง
ปีงบประมาณ 2562 จานวน 3 ครั้ง
4.3 มีการบูรณาการกับหนํวยงานอื่น
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลหนองค๎า ได๎มีการบูรณาการในการทางานกับหนํวยงาน
ราชการและหนํวยงานตําง ๆ ได๎แกํ
1)สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์
2) สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอาเภอพยุห์

39
4) สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
5) ศูนย์เรียนรูก๎ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร อาเภอพยุห์
6) สานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
อาเภอพยุห์
7) สานักงานพัฒนาชุมชน อาเภอพยุห์
8) องค์การบริหารสํวนตาบลหนองค๎า อาเภอพยุห์
4.4 มีเงินทุนหมุนเวียน
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลหนองค๎า ได๎ดาเนินการระดมหุ๎นจากสมาชิก และมีเงินทุน
หมุนเวียน และได๎ดาเนินการบริหารจัดการให๎เกิดผลกาไร ดังนี้
ทุนสะสม

หุ๎น

กาไร

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2560

155,526

471,338

272,555

2561

581,639

602,078

312,024

ปี

2562

หมายเหตุ

ยังไมํปิดงบดุลบัญชีประจาปี

คณะกรรมการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลหนองค๎าและสมาชิกได๎มีการหุ๎นจากสมาชิกหุ๎นละ
100 บาท โดยมีรายละเอียดสมาชิกและทุนเรือนหุ๎นแยกตามปีบญ
ั ชี ดังนี้
ปี 2560 สมาชิกเพิ่มหุ๎น และรับสมาชิกเพิ่มเป็น 131 คน เงินทุนหมุนเวียน 513,778 บาท
ปี 2561 สมาชิกเพิ่มหุ๎น และรับสมาชิกเพิ่มเป็น 144 คน เงินทุนหมุนเวียน602,078 บาท
ปี 2562 สมาชิกเพิ่มหุ๎น และรับสมาชิกเพิ่มเป็น 147 คน เงินทุนหมุนเวียน725,572 บาท
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลหนองค้า มีระบบการจัดการทุนของกลุม่ ทั้งเงินและวัสดุเพื่อให้เป็น
ทุนในการดาเนินงาน ดังนี้
1) ทุนวัตถุดิบ (มูลวัว, มูลควาย) คิดมูลคํา 500 บาทตํอ 1 คิว (ลูกบาศก์เมตร) 460 กิโลกรัม
2)ทุนเงินสด 100 บาทตํอหุ๎น
3) การออมสัจจะสะสม ไมํน๎อยกวํา 20 บาทตํอเดือน ทุก ๆ สิ้นปีจะตัดเงินออมไปเป็นหุ๎นของปีถัดไป
4) เงินทุนสะสมจากการจัดสรรกาไรกลุํมในปีที่ผํานมา
5)ทุนจากหนํวยงานอื่นที่สนับสนุน งบประมาณโดยมีหนํวยงานที่ให๎การสนับสนุน
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ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลหนองค้า มีก ารจัดท าบัญ ชีตามแบบของส านัก งานตรวจบัญ ชี
สหกรณ์และบัญชีที่ทางกลุ่ม จัดทาขึ้นเอง มีการจัดทาบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อง่ายต่อการจัดเก็ บ
ข้อมู ล และควบคู่ก ารลงบัญชีด้ วยมือ สิ้นปีจะมีการสรุปผลกาไรขาดทุนและปันผล ให้กั บสมาชิก ในวัน
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
4.5 มีการดาเนินกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลหนองค๎า มีการดาเนินกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง โดยอยูํในรูปของการ
บริหารจัดการกลุํม ดังตํอไปนี้
4.5.1 มีข้อบังคับของกลุ่ม เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด ๔ ฉบับ
ประกอบด้วย
1. การเป็นสมาชิก การสมัครคําธรรมเนียม 20 บาท คําหุ๎น ๆละ 100 บาท ไมํเกิน 100
หุ๎น หรือปุ๋ยคอก 500 บาทตํอ คิว ไมํจากัดจานวนสํวนการออม เดือน ละ 20-100 บาท
2. คณะกรรมการกลุํมตัง้ แตํ 9 ไมํเกิน 15 คน
3.การจัดสรรกาไรของกลุํม
จัดสรรกาไรหลังหักคําใช๎จําย
1. สมาชิก 50%
2. กรรมการ 20%
3. เข๎ากลุํม เป็นเงินสะสมกลุมํ 20%
4. สาธารณะประโยชน์ 5%
5. คําใช๎จํายอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร เชํน การจัดสวัสดิการแกํสมาชิก
5%
การจัดสรรกาไรแกํสมาชิก
- หุ๎นเงินสด คิด 100 บาท ตํอหุ๎น เศษปัดทิ้ง
- หุ๎นเงินออมสัจจะ คิด 200 บาทตํอ 1 หุ๎น เศษปัดทิ้ง
การจัดสวัสดิการกลุํม
1. นอนโรงพยาบาล วันละ 100 บาท
2. เสียชีวิต 2,000 บาท
3. คลอดบุตร 500 บาท
4.5.2 ด๎านการบริหารธุรกิจ
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รูปแบบผลิตภัณฑ์
1. ปุ๋ยอินทรียผ์ ง ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ราคากระสอบละ 320 บาท ที่ผํานมาการผลิตไมํเพียงพอ
กับความต๎องการของสมาชิกต๎องสัง่ ซื้อจากร๎านค๎าอื่น ๆ
2. น้าหมักชีวภาพ แจกให๎กบั สมาชิกฟรี
3. ปุ๋ยสั่งตัด ราคาตามราคาต๎นทุนการผลิต การผลิตจะดาเนินการเมื่อมียอดการสั่งซื้อ
การบรรจุภัณฑ์
การบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เมือ่ ตากแดดเพื่อลดความชื่นแล๎ว จะบรรจุใสํถุงพลาสติกด๎าน
ในแล๎วในกระสิบกระสอบละ 50 กิโลกรัม เย็บปากกระสอบเก็บไว๎รอจาหนําย สาหรับปุ๋ยสั่งตัดจะทาก็ตํอเมื่อมี
ยอดการสัง่ ซือ้ เทํานั้น
4.5.3 การจัดการด๎านเงินทุน
1. การเป็นสมาชิก การสมัครคําธรรมเนียม 20บาท คําหุ๎น ๆละ 100บาท ไมํเกิน 100 หุ๎น หรือปุ๋ย
คอก 500 บาทตํอ คิว ไมํจากัดจานวน
2.เงินออม ออมเดือนละ ไมํต่ากวํา 20 บาท ตามความสมัครใจ สิ้นปี เงินออมจะถูกตัดเป็นหุ๎น
เพื่อให๎ได๎กาไรจากการดาเนินงานเต็มจานวน
3. ทุนที่ได๎จะนาไปซื้อวัสดุอปุ กรณ์ในการทาปุ๋ย คําแรงงงาน คําขนสํง คําใช๎จํายในการผลิตและ
ดาเนินงาน และเมือ่ ขายสินค๎าได๎ ก็จะนาเงินไปหมุนเวียนในลักษณะดังกลําวจนสิ้นปีงบประมาณ ทุนที่เป็น
วัตถุดิบ หรือปุ๋ยคอก จะนาไปผลิตตามกระบวนการตํอไป
4.5.4 การจัดการทุนด๎านการผลิต
-รับซื้อหอยเชอร์รี่ ราคากิโลกรัมละ 2 - 5 บาท ขี้ปลาทูเศษปลาทู ใสํถัง 200 ลิตร 500 บาท
เมื่อมีวัตถุดิบหรือปุ๋ยคอก ก็จะทาการ ขุด ขน บด และหมัก ตามกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักอัดเม็ด โดยมีการจ๎ าง
คําแรงงานเป็นรายชิ้น ตามความสามารถในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ผลิตปุ๋ยสั่งตัดตามคําวิเคราะห์ ดิน และ
ผสมปุ๋ยให๎กับสมาชิก
4.5.5 การจัดการทุนด๎านแรงงาน
- มีการจ๎างแรงงานตามชิ้นงานที่ผลิตได๎ โดยกาหนดราคาคําจ๎างตามความยากงํายของแตํละ
ขั้นตอนการผลิต
- มีทะเบียนคุมการผลิต การเบิกจ่ายวัตถุดิบ เมื่อผลิตเสร็จ ได้ส่งมอบให้แผนกขาย
- ให้มีค่าขนส่งสินค้าเข้า และค่าบริการขาย เช่น ค่ายกกระสอบ
4.5.6 อัตราคําแรงงาน
1.คําขุดวัตถุดิบ(ปุ๋ยคอก) 120 บาท/ ลูกบาศก์เมตร
2. คําขนวัตถุดิบ(ปุ๋ยคอก) 80 บาท/ลูกบาศก์เมตร
3. คําบดปั่น ราคา 120 บาท/ลูกบาศก์เมตร
4. การหมักปุ๋ย 60 บาท/ ลูกบาศก์เมตร
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5. คํา พลิกกลับกองปุ๋ยราคา 20 บาท/ครั้ง/ลูกบาศก์เมตร
6.คําปั้นเม็ดปุ๋ย พร๎อมตากและเก็บกระสอบละ 40 บาท
ปุ๋ยสั่งตัด
1. คําแมํปุ๋ย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเชียม อินทรีย์หรือฟิวเลอร์ตามราคาตลาด
2. คําขนสํง กระสอบละ 25 บาท
3. คําผสมปุ๋ย กระสอบละ 20 บาท
4. คําขาย ยกกระสอบ เก็บเงิน กระสอบละ 5 บาท
4.5.7 การจัดการทุนด๎านการขาย
1. กาหนดราคาขายตามต๎นทุนการผลิต สมาชิกที่ซื้อปุ๋ยจะมีสํวนลดให๎เมื่อสิ้นปี กระสอบละ 20 บาท
เฉพาะปุ๋ยที่กลุมํ ผลิตเอง
2. สมาชิกที่ค๎างคําปุ๋ยจะคิดดอกเบี้ย ร๎อยละ 1 บาทตํอเดือน เศษไมํถึงเดือน คิดเป็น 1 เดือน
3. การให๎สินเชื่อปุ๋ยหากเป็นการใสํในนาข๎าวให๎สินเชื่อตั้งแตํเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม(รอบ 2)
เพราะหากให๎สินเชื่อในชํวงแรกทางกลุมํ จะมีเงินไมํเพียงพอในการซื้อวัสดุในการผลิต
4. มีการคุมการขาย ออกใบเสร็จรับเงินนาฝากธนาคาร
4.5.8 การบริหารจัดการข๎อมูล
กลุํมมีการจัดเก็บข๎อมูลและจัดเก็บข๎อมูลด๎วยระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ งํายตํอการใช๎งานและสามารถใช๎
ข๎อมูลได๎ทันทีที่ต๎องการ
4.5.9 การจัดการด๎านการสื่อสาร
การสือ่ สารกับสมาชิกและคณะกรรมการ
1. กลุํมมีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง หรือ คําเบี้ยประชุม 50 บาท ไมํเกิน 12
ครั้ง ตํอปีหากประชุมเกิน ไมํได๎จํายคําเบี้ยประชุม
2. ประชุมใหญํสามัญประจาปี ในเดือน มกราคม - มีนาคมของแตํละปี เพื่อสรุปผลการ
ดาเนินงาน และปันผล และประชุมวิสามัญเมื่อมีข๎อปรึกษาเรํงดํวน
องค์ประกอบที่ 5 : แปลงเรียนรู๎เพื่อการขยายผล
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลหนองค๎า รํวมกับสานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ และสานักงานเกษตรจังหวัด
ศรีสะเกษได๎ดาเนินการจัดทาแปลงเรียนรูเ๎ พื่อขยายผลสูํการปฏิบัติของเกษตรกรซึง่ มีการดาเนินการ ครบ ทั้ง 4
หัวข๎อ ได๎แกํ
5.1 มีป้ายแสดงรายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
5.2 มีการจัดทาแปลงเปรียบเทียบการใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินกับการใช๎ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร
5.3 สถานที่ตั้งแปลงอยูํในที่ชุมชนสังเกตเห็นงําย
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5.4 มีการใช๎ประโยชน์จากแปลงเรียนรู๎ในการขยายผลไปสูํเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรอื่นในชุมชน
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ศูนย์เรียนรูก๎ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร อาเภอพยุห์
ตามระบบ T&V System
เกษตรกรต๎นแบบ
: นายดารง อรุณจรัส
ที่ตั้ง : หมูํ 8 บ๎านป่าไรํ ตาบลพรหมสวัสดิ์ อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู๎การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร (ศพก.) อาเภอพยุห์
1. นายดารงค์ อรุณจรัส เกษตรกรต๎นแบบ
ประธานกรรมการ
2. นางบังอร บุรีแสง
เกษตรกรผู๎นาตาบลพรหมสวัสดิ์
กรรมการ
3. นายบุญเรํง สมเผํา
เกษตรกรผู๎นาตาบลหนองค๎า
กรรมการ
4. นายสมบัติ วิเศษหมื่น เกษตรกรผู๎นาตาบลตาแย
กรรมการ
5. นายวิสุทธิ ตามชัยภูมิ เกษตรกรต๎นแบบศูนย์เครือขํายด๎านเศรษฐกิจพอเพียง
กรรมการ
6. นายอินทรีย์ คาโพธิ์
เกษตรกรต๎นแบบศูนย์เครือขํายด๎านเกษตรแบบผสมผสาน กรรมการ
7. นางเนียน พิมพ์เสน
เกษตรกรต๎นแบบศูนย์เครือขํายด๎านไรํนาสวนผสม
กรรมการ
8. นายสมชิต แซํอึ้ง
เกษตรกรต๎นแบบศูนย์เครือขํายด๎านการจัดการดินปุ๋ยชุมชน กรรมการ
9. นายสัมฤทธิ์ โยธี
เกษตรกรต๎นแบบศูนย์เครือขํายด๎านการจัดการศัตรูพืชชุมชน กรรมการ
10. นายสมยศ ยาศรี
เกษตรกรต๎นแบบศูนย์เครือขํายด๎านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าว กรรมการ
11. นายสุทิน พงษ์นิรันดร์ เกษตรกรต๎นแบบศูนย์เครือขํายด๎านการผลิตมะนาวคุณภาพ กรรมการ
12. นายเยี่ยม ดาดิน เกษตรกรต๎นแบบศูนย์เครือขํายด๎านการผลิตถั่วลิสงเชิงพาณิชย์ กรรมการ
13. นายอภินันท์ สุนันท์ เกษตรกรต๎นแบบศูนย์เครือขํายด๎านการผลิตข๎าวอินทรียเ์ พื่อการสํงออก กรรมการ
14. นายสารอง เรืองฤทธิ์ ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
15. นายสายทอง วรรณทวี ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
16. นายทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์ นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ผู๎ประสานงาน
แผนการประชุมกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอาเภอ
โครงการศูนย์เรียนรู๎การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร (ศพก.) ปี 2563
**************************
ครั้ง
ที่
1
2
3
4

วันที่
3 ธันวาคม 2562
15 มกราคม 2563
28 เมษายน 2563
27 พฤษภาคม 2563

เวลา
09.00 -16.30 น.
09.00 -16.30 น.
09.00 -16.30 น.
09.00 -16.30 น.

สถานที่
ศพก.บ๎านป่าไรํ หมูํ 8 ตาบลพรหมสวัสดิ์
ห๎องประชุมอาเภอพยุห์ ชั้น 2
ห๎องประชุมอาเภอพยุห์ ชั้น 2
ห๎องประชุมอาเภอพยุห์ ชั้น 2
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ครั้งที่
1

แผนอบรมเกษตรกรกิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับเกษตรผู๎นา
โครงการศูนย์เรียนรู๎การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร (ศพก.) ปี 2563
**************************
วันที่
กิจกรรม
19 ธันวาคม 2561
- ความหมายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 3 หลักการ คือ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร๎างภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดี
และ 2 เงื่อนไข คือ คุณธรรมและความรู๎
- การพัฒนาตนเองให๎ก๎าวหน๎าไปพร๎อมกับความสมดุลและพร๎อมรับ
ตํอการเปลี่ยนแปลงในด๎านวัตถุนิยมในทางสังคม สิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรม ได๎อยํางมัง่ คง และยัง่ ยืน
- แนวทางการดาเนินงานกิจกรรมสํงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมํ
- การเตรียมการทาการเกษตรแบบผสมผสานตามความเหมาะสมของ
สภาพพื้นที่และแวดล๎อม

เมื่ออบรมให๎ความรูเ๎ กษตรกรเรียบร๎อยแล๎วก็ได๎ออกเยี่ยมเยียนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดาเนินกิจกรรม
พร๎อมทั้งให๎คาแนะนาวิธีการแก๎ไขปัญหาและข๎อเสนอแนะแกํเกษตรกร จากนั้นรายงานผลการปฏิบัติงานให๎
สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษทราบตํอไป
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ภาพกิจกรรมอบรมเกษตรกรของศูนย์เรียนรู๎การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร อาเภอพยุห์
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ความภาคภูมิใจทีผ่ ํานมา
ในปีงบประมาณ 2561 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สานักงานเกษตรอาเภอดีเดํน
ลงชื่อ................................................ผู๎เสนอข๎อมูลและผลงาน
(
)
เกษตรอาเภอ...........................................
.................../............................./...............

ลงชื่อ................................................ผู๎รับรอง
(
)
เกษตรจังหวัด...........................................
.................../............................./...............

