
 

 

บทความส่งเสริมการเกษตร 
เรื่อง  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (เกษตรอ าเภอ) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๔ 

 
..โดย ชุติกาญจน์  เพียรธรรม..     

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 
 

 กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดให้มีการคัดเลือกข้าราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร ในระดับ
ภูมิภาค เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน นอกจากการคัดเลือกเกษตรอ าเภอดีเด่น แล้วยังมีการคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมดีเด่น รวมทั้งหมด จ านวน ๖ ประเภท คือ 

1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (เกษตรอ าเภอ) 
ดีเด่น 

2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าอ าเภอ 
(เกษตรต าบล) ดีเด่น 

3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าอ าเภอ ที่มี
ผลงานด้านเคหกิจเกษตรดีเด่น 

4. ส านักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น 
5. ศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น 
6. ศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจ าต าบลดีเด่น 
 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการคัดเลือก
เกษตรอ าเภอดีเด่นระดับเขต ของแต่ละจังหวัดในภาค
ตะวันออก จ านวน ๙ จังหวัด เพื่อคัดเลือกเกษตรอ าเภอ 
ที่ได้ล าดับที่ 1 ส่งคัดเลือกในระดับประเทศ ซึ่ง คุณพิมพา  
ดวงประชา เกษตรอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรอ าเภอดีเด่นระดับประเทศ ที่
มีผลงานในการด าเนินส่งเสริมการเกษตรอย่างมากมาย 
และสามารถเป็นตัวอย่างในการด าเนินงานส่งเสริม
การเกษตร ให้ผู้อ่ืนได้น าไปปฏิบัติตามได้อย่างดี 

จากการที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นข้าราชการ
ดีเด่นของจังหวัดนครนายก ในปี 2544 ท าให้คุณพิมพา  ดวงประชา  มีก าลังใจ ในการท างาน และมีความ
มุ่งม่ันที่จะท าให้เกษตรกร อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน จนท าให้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเกษตรอ าเภอคลองเข่ือน ในปี 
2552 เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเกษตรอ าเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของ
ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองเข่ือนไว้ดังนี้ 

“มุ่งม่ันลดต้นทุนการผลิต   ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย   ใส่ใจภูมิปัญญา 
 พัฒนาเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” 
 



ส านักพัฒนาเกษตรอ าเภอคลองเขื่อน มีพ้ืนที่ ๕ ต าบล ๓๒ หมู่บ้าน   ในการท างาน มีการบูรณาการ
งานกับหน่วยงานทั้งภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประสานกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  กรมการ
พัฒนาชุมชน  กระทรวงสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมต ารวจ  
ส านักงานอัยการ  และกรมการปกครอง  ท าให้การด าเนินงานต่างๆ ได้รับความสะดวกและราบรื่น  การ
ท างานของคุณพิมพา  ดวงประชา  ทุกโครงการและกิจกรรมที่จะด าเนินการ ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ และ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  การท างานทุกครั้งย่อมมีปัญหาและอุปสรรคแต่ คุณพิมพา  ดวงประชา ก็พยายามท างาน
จนส าเร็จ ซึ่งงานที่จะน าเสนอนี้เป็นตัวอย่างเพียง ๓ โครงการ คือ 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การผลิต
อาหารปลอดภัย และการสร้างสุขภาวะตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง  จัดท าท่ีหมู่บ้านวังควาย มีประชากร
จ านวน ๑๖๒ ราย ครัวเรือนเกษตรกร จ านวน ๑๕๐ 
ครัวเรือน อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร 
ได้แก่ การท านา ปลูกไม้ผล เลี้ยงปลา ซึ่งก่อนจัดท า
โครงการ ได้ศึกษาข้อมูลโดยให้เกษตรกรวิเคราะห์
สถานการณ์ร่วมกัน และพบว่าปัญหาของชาวบ้าน คือการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตรไม่ถูกต้อง และใช้จ านวนมากท า

ให้ไม่ปลอดภัย จึงได้จัดด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้น  โดยใช้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร การท า
โครงการนี้ต้องใช้เวลาในภาคกลางคืน สัปดาห์ละ ๓ วัน(วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์) ตั้งแต่ ห้าโมงเย็น ถึง สี่
ทุ่ม รวม ๔ สัปดาห์ จึงจบหลักสูตร ในการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอน และทุกครั้งต้องมีการประเมินผล
การเรียนรู้ และมีการติดตามผลที่บ้านเกษตรกรด้วย ในส่วนของการจัดโครงการเมื่อเสร็จสิ้น เกษตรกรสามารถ
เป็นวิทยากรกระบวนการ แทนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้ ถึงแม้ในระยะแรกยังไม่ได้เป็นวิทยากร แต่
เกษตรกรสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง โดยลดการใช้สารเคมีให้น้อยลง เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิต 
และกลับไปใช้ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นการพลิกฟ้ืนผืนดินของเกษตรกรให้เป็นธรรมชาติ ได้
รู้จักผลิตอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภค เป็นการสอนให้เกษตรกรรู้จักปฏิบัติกับตนเองตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับนอน ท า
ให้สมาชิกในครัวเรือนด ารงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย 

 
๒. โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกร  ได้ด าเนินการ

จัดท าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ เนื่องจากสภาพที่ดินของ
ส านักงานมีความเป็นกรด ไม่สามารถปลูกพืช หรือไม้ผลได้ จึง
ได้มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้เกษตรกร
ได้น าความรู้ไปปฏิบัติและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน IT ให้กับ
เกษตรกรด้วย โดยเริ่มจาก  การพัฒนาอาคาร/สถานที่  การจัด
หมวดหมู่ข้อมูล/งานสารบรรณ  การจัดท าข้อมูลต่างๆ  การ
ก าหนดวิสัยทัศน์  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 

 

 



 เริ่มจากสภาพพ้ืนที่ดินเป็นกรด ปัจจุบันได้น าความรู้การปรับปรุงสภาพดิน จนท าให้สามารถปลูกไม้
ผล ไม้ยืนต้นได้แล้ว และเกษตรกรจึงได้มาศึกษาความรู้ และยังมาหาความรู้ด้าน IT จากส านักงานเกษตร

อ าเภอคลองเขื่อน ได้ตลอดเวลาราชการ   จนท าให้
ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองเข่ือน เป็นที่ยอมรับและเป็นที่
พ่ึงของเกษตรกร และมีความผูกพันเอื้ออาทรต่อกัน 
 

3. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  
ด าเนินการต่อจากโครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกร โดยใช้
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 112,500 
บาท  และหลังจากที่ปรับสภาพดินที่เป็นกรด สามารถปลูก
ไม้ผล เช่น มะม่วง ฝรั่ง เชอรี่ ตะลิงปิง  ฯลฯ ได้แล้ว พื้นที่

บริเวณรอบๆส านักงาน ยังมีการเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงปลาในกระชัง  และเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ด้วย  
 ส าหรับโครงการนี้ ส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับความรู้ในการ
แปรรูปอาหาร การบรรจุภัณฑ์ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เกษตรรู้จักแปรรูปอาหาร เช่น กล้วยตาก น้ าฝรั่ง น้ าพริก
ต่างๆ  ซึ่งเกษตรกรน าผลผลิตของตนเอง เช่น ข่า ตะไคร้ พริก มาแปรรูป เป็นน้ าพริกแกง น้ าพริกส าเร็จรูป 
เป็นต้น ในเริ่มแรกให้รู้จัก การผลิตอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภคให้พอเพียง และในอนาคตจึงจะส่งเสริมในด้าน
การจ าหน่าย จึงได้ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จัดท าโครงการสร้างอาคารแปรรูป ในบริเวณด้านหลังของ
ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองเข่ือน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  จ านวน ๕๓๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกร  
ซึ่งท าการเปิดตลอด ไม่หยุดวันเสาร์-อาทิตย ์
          ผลจากการทดลองปรับสภาพดินให้สามารถท าการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น การเพาะเห็ดนางฟ้า การเพาะ
ถั่วงอกมือถือ ฯลฯ  ท าให้ส านักงานสามารถมีกองทุนไว้ส าหรับใช้จ่าย ดูแลเมื่อเกษตรกรมาติดต่อด้วย และมี
การส่งเสริมการจัดตลาดนัด ให้เกษตรกรน าผลผลิตมาจ าหน่ายในบริเวณส านักงานเกษตรอ าเภอคลองเขื่อนอีก
ด้วย เป็นการต่อยอดให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากความมุ่งมั่นที่จะให้เกษตรกรมีความรู้ มีรายได้ สามารถพ่ึงพาตนเอง เป็นการสอนให้เกษตรกรรู้จักพ่ึงพาตนเองก่อนพึ่งพารัฐ สิ่งที่ได้รับสู่ส านักงานคือ ความจริงในของเกษตรกรที่มีต่อส านักงานเกษตรอ าเภอ จนเป็นความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆให้สัมฤทธิ์ผล ท าให้เกษตรกรตอบแทนให้คุณพิมพา  ดวงประชา เกษตรอ าเภอในดวงใจด้วยความประทับใจ  จนกลั้น

น้ าตาไว้ไม่อยู่  ในวันประกวดเกษตรอ าเภอดีเด่นระดับประเทศ ตั้งแต่การต้อนรับคณะกรรมการ การได้รับ
ความรู้และน ามาเสนอให้คณะกรรมการตัดสิน ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรในอดีต สู่ปัจจุบัน ว่า
ส านักงานเกษตรอ าเภอสามารถเป็นที่พ่ึงของเกษตรกรได้ และเธอยินดียืนเคียงคู่กับเกษตรกรตลอดไป 

 

  


