คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
Standard Manual
กระบวนงานสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

จัดทําโดย
กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
ฉบับที่ 1
วันที่ใช 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

คํานํา
กองส ง เสริ ม โครงการพระราชดํ า ริ การจั ด การพื้ น ที่ แ ละวิ ศ วกรรมเกษตร ในฐานะหน ว ยงาน
รับผิดชอบโครงการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเสริมสรางความรู
ความเข า ใจให เ กษตรกรตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น และนํ า เสนอทางเลื อ กในการใช
เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สรางการมีสวนรวมของเกษตรกรในการปองกันและแกไขปญหาการเผา
รวมทั้งสรางตนแบบในการทําการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะ
ตอไป
การจัดทําคูมือกระบวนงานสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อให เ จ า หน า ที่ผู เกี่ ย วข องสามารถนํา ไปเปน เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ใหบ รรลุวัตถุป ระสงคของการ
ดําเนินงาน ผูจัดทําคาดหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อยังประโยชนสูงสุด
แกเกษตรกร สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเกษตรเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

ผูจัดทํา
กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
สิงหาคม 2561

สารบัญ
คํานํา
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1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค
3. ขอบเขต
4. คําจํากัดความ
5. หนาที่ความรับผิดชอบ
๖. ผังกระบวนงาน (Work Flow)
๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
9. ติดตามประเมินผล
10. เอกสารอางอิง
11. แบบฟอรม
12. ภาคผนวก
- รายชื่อกระบวนงานและผูรับผิดชอบ
- การวิเคราะหกระบวนการทํางานโดยใช SIPOC ของกระบวนงานการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่
การเกษตร
- ขอกําหนดที่สําคัญและตัวชี้วัดของกระบวนงานการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

หนา
(ก)
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9
9
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1. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนไดประสบปญหาหมอกควัน
ปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเปนประจําทุกป โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โลงทั้งในพื้นที่ป า
และพื้ น ที่ ก ารเกษตร ซึ่ ง การเผาดั ง กล า ว ส ง ผลกระทบต อ สุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชนและเศรษฐกิ จ
ของประเทศเป น อย า งมาก รวมทั้ ง ยั ง ส ง ผลเสี ย ต อ การทํ า อาชี พ การเกษตรโดยตรง กล า วคื อ ทํ า ให ดิ น
เสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ สงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตที่ไดรับต่ํากวาที่ควรจะเปน รัฐบาล
จึงไดใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว โดยมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รับผิดชอบดําเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร และมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการ
สงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบ
โครงการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร จึงเห็นถึงความสําคัญของการเสริมสรางความรู ความเขาใจ
ใหเกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และนําเสนอทางเลือกในการใชเทคโนโลยีการเกษตรทดแทน
การเผา สร า งการมี ส ว นร ว มของเกษตรกรในการป องกัน และแก ไ ขปญ หาการเผา รวมทั้งสรางตน แบบ
ในการทําการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรใหเกิดความยั่งยืนตอไป

2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินงานดานการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรใหกับเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเกษตรเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

3. ขอบเขต
คูมือกระบวนงานการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรครอบคลุมการดําเนินงานของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
สวนกลาง -:
กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
- สวนภูมิภาค :
สํานักงานเกษตรจังหวัดสํานักงานเกษตรอําเภอ/ที่เกี่ยวของในพื้นที่ จังหวัด ไดแก 26
จังหวัดนาน เชียงราย ตาก ลําปาง พะเยา แพร เชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน อุตรดิตถ กาญจนบุรี กาฬสินธุ
ขอนแกน ชัยภูมิ นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค บุรีรัมย ปราจีนบุรี พิจิตร เพชรบูรณ รอยเอ็ด
ลพบุรี สกลนคร และจังหวัดอุดรธานี

-2ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เกี่ยวของในพื้นที่ จังหวัด 26 ครอบคลุมสาระสําคัญตั้งแต
การชี้แจงการดําเนินงานของหนวยงานสวนกลาง การคัดเลือกเกษตรกรเปาหมาย การวิเคราะหศักยภาพของ
พื้นที่ การถายทอดองคความรูใหกับเกษตรกร และการจัดทําฐานขอมูลเครือขายเกษตรกรในการสงเสริมการ
หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

4. คําจํากัดความ
พื้นที่สงเสริมการหยุดเผา หมายถึง พื้นที่ในจังหวัด จังหวัด ไดแก จังหวัดนาน เชียงราย ตาก 26
ลําปาง พะเยา แพร เชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน อุตรดิตถ กาญจนบุรี กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครนายก
นครพนม นครราชสี ม า นครสวรรค บุ รี รั ม ย ปราจี น บุ รี พิ จิ ต ร เพชรบู ร ณ ร อ ยเอ็ ด ลพบุ รี สกลนคร
และจั ง หวั ด อุ ด รธานี โดยเป น จั ง หวั ด ที่ ป ระสบป ญ หารุ น แรงในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ จํ า นวน จั ง หวั ด 10
ประกอบดวย จังหวัดนาน เชียงราย ตาก ลําปาง พะเยา แพร เชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน และจังหวัดอุตรดิตถ
องคความรู หมายถึง ความรูที่เกิดจากการศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนาจากการสงเสริมการหยุดเผา
ในพื้นที่การเกษตร

5. หนาที่ความรับผิดชอบ
5.1 กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กลุมวิศวกรรมเกษตร
สรางการรับรูกระบวนงานการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และอํานวยการ สนับสนุนขอมูลงบประมาณ/
ใหกับหนวยงานในระดั บพื้ นที่ รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลโครงการรวมกับ สํานั กงานเกษตรจังหวั ด/
สํานักงานเกษตรอําเภอ
5.2 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ใหการสนับสนุนดานองคความรูในพื้นที่ ตางๆ
ในฐานะมีเจาหนาที่ประจําศูนย)ปฏิบัติการตางๆ ในพื้นที่( รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลโครงการรวมกับ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสํานักงานเกษตรอําเภอ/
5.3 สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ/
53..1 วางแผนการดําเนินกิจกรรมการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
5.3.2 สรางการรับรูความเขาใจใหกับเกษตรกรในกิจกรรมการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่
การเกษตร
5.3.3 ดําเนินงานตามกระบวนงานในระดับพื้นที่
5.3.4 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
5.4 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนงานดานการจัดทําฐานขอมูลเครือขาย
เกษตรกรปลอดการเผาที่เขารวมการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
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6. ผังกระบวนงาน (Work Flow)
ชี้แจงการดําเนินกิจกรรม
ตอเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
คัดเลือกพื้นที่และบุคคลเปาหมาย
พัฒนาทักษะ/เสริมสรางองคความรู
ปรับปรุง

ประเมินผลการพัฒนา
เกษตรกรปลอดการเผา

ผาน
สรางจุดเรียนรูในพื้นที่เกษตรกรปลอดการเผา

วางแผนการขยายผล/พัฒนาพื้นทีน่ ํารอง

ถายทอดองคความรู
ตอเกษตรกรทั่วไป
เฝาระวัง ติดตามสถานการณ/
สรางเครือขายเกษตรกร
จัดทําฐานขอมูลเครือขาย
เกษตรกรปลอดการเผา

จัดกระบวน
การเรียนรู

วิเคราะห/คัดเลือก
องคความรู
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7.1 ผู อํ า นวยการกองส ง เสริ ม โครงการพระราชดํ า ริ การจั ด การพื้ น ที่ แ ละวิ ศ วกรรมเกษตร
ผูอํานวยการกลุมวิศวกรรมเกษตร ดําเนินการ ดังนี้
7.1.1 กําหนดแนวทางและกระบวนการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยแบง
ระยะการดําเนินงาน ดังนี้
ดําเนินการ -นํารองในจังหวัดที่อยูในพื้นที่สงเสริมการหยุดเผา จํานวน จังหวัด 26
ไดแก จังหวัดนาน เชียงราย ตาก ลําปาง พะเยาแพร เชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน อุตรดิตถ กาญจนบุรี
กาฬสิ น ธุ ขอนแก น ชั ย ภู มิ นครนายก นครพนม นครราชสี ม า นครสวรรค บุ รี รั ม ย ปราจี น บุ รี พิ จิ ต ร
เพชรบูรณ รอยเอ็ด ลพบุรี สกลนคร และจังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะจังหวัดที่ประสบปญหารุนแรงในพื้นที่
ภาคเหนือ จํานวน จ 10ังหวัด ประกอบดวย จังหวัดนาน เชียงราย ตาก ลําปาง พะเยา แพร เชียงใหม ลําพูน
แมฮองสอน และจังหวัดอุตรดิตถ และหรือจังหวัดที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการ/สงเสริมการหยุด
เผาในพื้นที่การเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตรที่มีความพรอมที่จะดําเนินการ โดยเพิ่มเปาหมายดําเนินการ
ขึ้นทุกป เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่การเกษตรวิกฤต
7.1.2 ชี้ แจงการดํ า เนิ น กิจ กรรมการสงเสริมการหยุดเผาในพื้น ที่การเกษตร มีเปา หมาย
ผูเขารวมสัมมนาเปนเจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัดอําเภอ ศูนยปฏิบัติการ/ที่รับผิดชอบการดําเนินงาน
โครงการการส ง เสริ ม การหยุ ด เผาในพื้ น ที่ ก ารเกษตร ในพื้ นที่ จังหวัด 26เพื่ อชี้ แจงสร างความเขาใจใน
กระบวนการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังและประเมินความเปนไปไดในการ
ดําเนินงาน
7.1.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝกอบรมถายทอดความรูและสนับสนุนปจจัยการผลิต
ใหกับสํานักงานเกษตรจังหวัดสํานักงานเกษตรอําเภอ เพื่อดําเนินการในพื้นที/่
7.2 สํานักงานเกษตรจังหวัดสํานักงานเกษตรอําเภอ/
7.2.1 ประชุมวางแผนการดําเนินกิจกรรมการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
- แผนการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรปลอดการเผา
- แผนการขยายผลตอเกษตรกรทั่วไป
พิจารณาปรับกระบวนงานในกิจกรรมการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ที่มีอยูใหสอดคลอง
กับกระบวนงาน
7.2.2 คัดเลือกบุคคลเปาหมายเพื่อเปนเกษตรกรปลอดการเผา โดยสรางและพัฒนาวิทยากร
ดานการทําการเกษตรปลอดการเผา คัดเลือกอาสาสมัครเกษตร และเกษตรกรที่มีศักยภาพ เขารวม (.อกม)
เปนวิทยากรดานการทําการเกษตรปลอดการเผาโดยเกษตรกรตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) สมัครใจเขารวมและมีความตั้งใจ
(2) มีพื้นที่ทําการเกษตรเปนของตนเอง และสามารถพัฒนาใหเปนจุดเรียนรูการ
สงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรได

-57.2.3 วิเคราะหสภาพปญหาของพื้นที่ คัดเลือกองคความรู ทางเลือกและการใชเทคโนโลยีการเกษตร
ทดแทนการเผาที่เหมาะสม
)1) การวิเคราะหสภาพปญหา ใชเวทีการมีสวนรวมของคนในชุมชน โดยใชกลไก
ของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ในการดําเนินการ (.ศบกต)เพื่อพิจารณา
สภาพปญหาในปจจุบันของพื้นที่ และผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตร
(2) สํานักงานเกษตรจังหวัดสํานักงานเกษตรอําเภอ เมื่อไดทราบถึ งปญหาป จจุบั น/
ของพื้นที่แลว ใหประสานขอรับการสนับสนุนองคความรู ทางเลือกและการใชเทคโนโลยีการเกษตรทดแทน
การเผาที่เหมาะสม
7.2.4 จัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรปลอดการเผา
-พัฒนาทักษะการถายทอดความรูใหกับเกษตรกรปลอดการเผา โดยการถายทอด
ความรูและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร สงเสริมใหมีจัดการเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรทดแทนการเผา
ทํ า ลาย ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธีการผลิ ตจากเดิม มุงสูการทําการเกษตรปลอดการเผาที่เปน มิตรกับ สิ่งแวดลอม
หลักสูตรอยางนอย 1 วัน
สนั บ สนุ น ป จ จั ย การผลิต ให กั บ เกษตรกร - ปลอดการเผา เพื่ อ นํ า ไปพั ฒ นาพื้ น ที่
การเกษตรของตนเองใหเกิดเปนจุดเรียนรูการแกไขปญหาทางการเกษตรและการใชเทคโนโลยีการเกษตร
ทดแทนการเผาที่เหมาะสม พื้นที่ไมนอยกวา 5 ไรตอราย
7.3 กําหนดประเด็นและจัดทําแบบประเมินผลการพัฒนาเกษตรกรปลอดการเผา
ภายหลังการสรางกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรปลอดการเผาแลว ใหมีการประเมินผล
เกษตรกรที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรทุกราย เพื่อประเมินทักษะและความพรอม
ในการถายทอดองคความรู ทางเลือก และการใชเทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาที่เหมาะสมสูเกษตรกร
ทั่วไป
กรณีเกษตรกรยังไมผานการประเมิน ใหสอบถามความสมัครใจอีกครั้งและวิเคราะหจุดออน ของเกษตรกรเพื่อสนับสนุนทักษะเพิ่มเติม
7.4 รวมกลุมเกษตรกรในพื้นที่เพื่อสรางเครือขายเกษตรกรปลอดการเผา
บู ร ณาการการทํ า งานร ว มกั บ หน ว ยงานภาคี/ ประชุ ม หารื อ และประสานความร ว มมื อ ที่เกี่ยวของ และภาคเอกชน เพื่อรวมแกไขปญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร
- คัดเลือกและแตงตั้งผูแทนเกษตรกรเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการปองกันและแกไขปญหา
การเผาในพื้นที่การเกษตรนํารอง
- จัดเวทีชุมชนจัดกระบวนการเรียนรู/ระหวางเกษตรกรปลอดการเผาโดยเนนใหเกษตรกร
เปนศูนยกลางและออกแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม และเสนอแผนชุมชนที่ไดจากการจัดกระบวนการ
เรียนรูเขาสูเวทีประชาคมในระดับตําบล และบูรณาการรวมกับแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อเสนอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือหนวยงานอื่นพิจารณาหาแหลงสนับสนุนงบประมาณในพื้นที่ตอไป
7. 5เฝาระวัง ติดตามสถานการณ และแกไขปญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรในชวงวิกฤต
7.5.1 สํารวจขอมูลพื้นที่ เฝาระวัง ติดตามสถานการณ รายงานผลชวงวิกฤต ตามแบบฟอรม
ที่ กรมส งเสริ มการเกษตรกํ า หนด โดยคั ดเลื อกวิ ทยากรเกษตรที่ ผานการอบรม ดํ าเนิ น การในช ว งวิกฤต
คือ ระหวางเดือนมกราคม เมษายน –2561

-67.5. จัดเวทีเชื่อมโยง ประสานความรวมมือ และสนับสนุนใหหนวยงานภาคี 2เครือขาย
และอาสาสมั ครเกษตรกรในทุ กตํ า บลของ จังหวัดภาคเหนือ เฝาระวัง ติดตามสถานการณการเผา 10
และแกไขปญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรในชวงวิกฤตอยางตอเนื่อง พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการปองกัน
และแกไขปญหา
7. 6รณรงค เผยแพร และประชาสัมพันธกระตุนจิตสํานึกของเกษตรกรใหหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
7.6. 1จัดใหมีการรณรงคลดการเผาในทองถิ่นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวงวิฤตปญหา
หมอกควัน โดยการถายทอดความรู เผยแพรขอมูลแกเกษตรกรในชุมชน ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก
จังหวัดนาน เชียงราย ตาก ลําปาง พะเยา แพร เชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน และจังหวัดอุตรดิตถ และพื้นที่
อื่นที่นอกเหนือ 10 จังหวัดขางตน แตมีการเผาในพื้นที่การเกษตรสูง 16 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี
กาฬสิ น ธุ ขอนแก น ชั ย ภู มิ นครนายก นครพนม นครราชสี ม า นครสวรรค บุ รี รั ม ย ปราจี น บุ รี พิ จิ ต ร
เพชรบูรณ รอยเอ็ด ลพบุรี สกลนคร และจังหวัดอุดรธานี
7.6. 2จัดทําสื่อถายทอดความรู เอกสารวิชาการดานการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และจัด
ใหมีการเผยแพรขอมูลวิชาการดังกลาวตามสื่อตางๆ
7.7 การจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล เครื อ ข ายเกษตรกรที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรมการสง เสริม การหยุด เผาในพื้น ที่
การเกษตรใหกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร รวมกับศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จัดทําฐานขอมูลเครือขายเกษตรกรผานระบบสารสนเทศ โดยจัดทํารายละเอียด
ระบุพิกัดของเกษตรกรแตละราย

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบั ติงาน )Performance Standard) เปน ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง
ซึ่งถือวาเปนเกณฑท่ีนาพอใจ หรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญสามารถทําได โดยจะมีกรอบในการ
พิ จ ารณามาตรฐานในหลายด า น เช น ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงาน การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตองกําหนดใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงาน
แตละประเภท

-7มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ชื่อกระบวนการทํางาน : การสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
ผูรับผิดชอบกระบวนการทํางาน : กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
ลําดับขั้นตอน

มาตรฐานการปฏิบัติ

1. จัดประชุมสัมมนาชี้แจงการดําเนิน
กิจกรรมตอเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ

- เจาหนาที่ผูปฏิบัติมีความเขาใจและสามารถนํากระบวนงานไป
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง
- มีมติเห็นชอบกระบวนงานจากผูเกี่ยวของ

2. คัดเลือกเกษตรกรปลอดการเผา

- ไดเกษตรกรปลอดการเผาที่มีความพรอมในการเขารวม
กิจกรรม

3. วิเคราะหพื้นที่ คัดเลือกองคความรู
ทางเลือก และการใชเทคโนโลยีการเกษตร
ทดแทนการเผาที่เหมาะสม

- ไดองคความรู ทางเลือก และการใชเทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา
ที่เหมาะสมที่จะใชในการถายทอดที่ตรงกับสภาพปญหาในพื้นที่
- มีหลักสูตรที่ครอบคลุมและเหมาะสม

4. จัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกร
ปลอดการเผา

- เกษตรกรปลอดการเผาไดรับการพัฒนาทักษะการถายทอดและองค
ความรูที่ถูกตอง สงเสริมใหมีจัดการเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
ทดแทนการเผาทําลาย ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิม มุงสูการทํา
การเกษตรปลอดการเผาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

5. ประเมินผลเกษตรกรปลอดการเผา

- มีแบบประเมินที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะหเกษตรกรปลอดการ
เผาที่มีความพรอมรวมเปนวิทยากร/ขยายผลสูเกษตรกรทั่วไป

6. วางแผนการขยายผลเกษตรกรทัว่ ไป

- แผนการขยายผลสูเกษตรกรทั่วไปสามารถสอดรับกับกิจกรรม
ภายใตโครงการตามงบประมาณปกติเปนการเตรียมความพรอมใน
การเขารวมกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง

7. ถายทอดองคความรูใหกับเกษตรกร
ทั่วไป

- เกษตรกรทั่วไปไดรับการถายทอดองคความรู ทางเลือก และการใช
เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาที่เหมาะสมจากเกษตรกรปลอดการ
เผาที่เหมาะสม
- มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ภายหลังการถายทอดองคความรู

8. สรางเครือขายเกษตรกรที่เขารวม
กิจกรรมการสงเสริมการหยุดเผาใน
พื้นที่การเกษตร

- มีการจัดกระบวนการอยางตอเนื่อง ใหกับเกษตรกรที่เขารวมกิจกรรม
การสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรใหมีประเด็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาหรือการพัฒนารวมกัน

9. จัดทําฐานขอมูลเครือขายเกษตรกร
ปลอดการเผา

- ฐานขอมูลเครือขายเกษตรกรปลอดการเผาที่จัดทําขึ้นตองสามารถ
เผยแพรใหบุคคลทั่วไปรับทราบ และเปนประโยชนในการตอยอดตอไป
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9. ติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการดําเนินการจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อนํากระบวนการไปสูการปฏิบัติ ทั้งนี้ ตองมี
ระบบการติดตามประเมินผลการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานไปใชอยางเปนระบบ เพื่อใหการดําเนินการ
เปนไปตามคูมือที่กําหนด กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร รวมกับ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เกี่ยวของ จัดทีมลงพื้นที่ในการติดตามประเมินผลในระดับ
จังหวัด และระดับอําเภอโดยดําเนินการติดตามและประเมินผลในประเด็นดังตอไปนี้
1. ความเหมาะสมของการคัดเลือกเกษตรกรปลอดการเผา
2. การจัดกระบวนการเรียนรู
3. การสนับสนุนปจจัยการผลิตในการจัดทําจุดเรียนรูในพื้นที่เกษตรของเกษตรกรปลอดการเผา
4. การปรับแผนใหสอดรับกับกิจกรรมภายใตโครงการงบประมาณปกติ

10. เอกสารอางอิง
- คูมือการปฏิบัติงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของงานสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

11. แบบฟอรม
11.1 แบบฟอรมการรับสมัครเกษตรกรปลอดการเผา
11.2 แบบรายงานผลการดําเนินกิจกรรม และสรุปรายชื่อเกษตรกร

แบบรับสมัครเกษตรกรปลอดการเผา กิจกรรมการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
วันที่รับสมัคร วันที่ ................เดือน...................................พ.ศ. 2560
สถานที่รับสมัคร หมูที่..........ตําบล................................. อําเภอ............................... จังหวัด................................
1. เลขประจําตัวประชาชน ----
ขาพเจาชื่อ (นาย /นาง / นางสาว / อื่น.(ระบุ)............) ชื่อ........................................ สกุล........................................
เลขรหัสประจําบาน ......................................................
2. ที่อยูตามทะเบียนบาน บานเลขที่ ....... หมูท.ี่ ........ ชื่อบาน..................................... ตําบล..........................................
อําเภอ.............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย……….………..……โทรศัพท....................................
3. คุณสมบัติของเกษตรกร
 Smart Farmer
 อาสาสมัครเกษตร

 Young Smart Farmer
 ปราชญเกษตร
 เกษตรกรในพื้นที่โครงการพระราชดําริ

4. ประกอบอาชีพการเกษตร
 ทํานา
 พืชไร ระบุ..................................  ไมผล-ไมยืนตน ระบุ................................................
 พืชผัก ระบุ...........................................  เกษตรผสมผสาน ระบุ..............................................................
5. พื้นที่ทําการเกษตร จํานวน.........................ไร..........................งาน............................ตารางวา
6. พื้นที่ที่สามารถทําเปนจุดเรียนรู จํานวน.........................ไร..........................งาน............................ตารางวา
7. ประวัติการฝกอบรม
 ไมเคยเขารับฝกอบรม
 เคยเขารับการฝกอบรม
 หลักสูตรการเปนวิทยากร

ลงชื่อ.............................................เกษตรกร
(........................................................)
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ............

 หลักสูตรความรูทางวิชาการ ระบุ..............................................

ลงชื่อ.................................เจาหนาที่รับสมัคร
(.............................................................)
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ............

แบบรายงานผลการดําเนินกิจกรรมการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
จังหวัด..............................................................
ลําดับ

ชื่อ-สกุล เกษตรกร

อําเภอ

ตําบล

เลขที่/หมู/
บาน

พื้นที่จุดเรียนรู
(ไร/งาน/ตร.ว.)

พิกัดจุดเรียนรู

องคความรู ทางเลือก และการใช
เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาที่เหมาะสม
จากเกษตรกรปลอดการ
เผาที่เหมาะสม

ปที่
ดําเนินการ/
พื้นที่นาํ รอง

ภาคผนวก

แบบฟอรมแจงชื่อกระบวนงาน
ตัวชี้วัดที่ 5.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของผูอํานวยการกอง/สํานัก/สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 2
**********************
ชื่อหนวยงาน : กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพืน้ ที่และวิศวกรรมเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร
ชื่อกระบวนงาน : กระบวนงานการสงเสริมการหยุดเผาในพืน้ ทีเ่ กษตร ของกลุมวิศวกรรมเกษตร
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด

กลุม/ฝายที่สังกัด

โทรศัพท/
เบอรโทรภายใน

โทรศัพทมือถือ

ผูรับผิดชอบกระบวนงาน

หมายเหตุ : ผูรับผิดชอบกระบวนงานและผูรับผิดชอบตัวชี้วัดนีค้ วรเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อจะไดเขาใจขั้นตอนการดําเนินงานของกระบวนงานที่คัดเลือกมากทีส่ ุด
ตามหลักเกณฑตัวชี้วัดที่กําหนด

อีเมล

แบบฟอรม 3
กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามความตองการและความคาดหวังและแนวทางการปรับปรุงกระบวนงาน
ชื่อกระบวนการทํางาน : กระบวนงานการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร
ผูรับผิดชอบกระบวนการทํางาน : กลุมวิศวกรรมเกษตร กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นทีแ่ ละวิศวกรรมเกษตร
กลุมผูรับบริการ/
ความตองการ/ความคาดหวัง
ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน
แนวทางและวิธีการปรับปรุง
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กระบวนงาน
กลุมผูรับบริการ
หนวยงาน/ผูปฏิบัตงิ าน
หนวยงาน/ผูปฏิบัตงิ าน
1. ปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขใน
- เกษตรกรในพื้นที่ 26
- เจาหนาที่สง เสริมการเกษตร
- เจาหนาที่สง เสริมการเกษตรไดรับการ
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเปาหมาย
จังหวัด ไดแก จังหวัดนาน
ไดรับการชี้แจงทําความเขาใจการ ชี้แจงทําความเขาใจคลาดเคลื่อนในการ
2. จัดทําคูมือโครงการสงเสริมการ
เชียงราย ตาก ลําปาง พะเยา ดําเนินงานสงเสริมการหยุดเผาใน ดําเนินงานสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่
หยุดเผาในพื้นที่เกษตร และพัฒนา
แพร เชียงใหม ลําพูน
พื้นที่เกษตรที่ถูกตองและ
เกษตร
ปรับปรุงสําหรับเจาหนาที่และ
แมฮอ งสอน อุตรดิตถ
เหมาะสม
- การคัดเลือกพื้นที่และบุคคลเปาหมาย ไม เกษตรกร
กาญจนบุรี กาฬสินธุ ขอนแกน - การคัดเลือกพื้นที่และบุคคล
สามารถวิเคราะหปญหา สถานการณการ
3. นํารองสาธิตเทคโนโลยีการจัดการ
ชัยภูมิ นครนายก นครพนม
เปาหมาย สามารถวิเคราะหปญหา ผลิต และความพรอมของชุมชนไดอยางมี เศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาใน
นครราชสีมา นครสวรรค
สถานการณการผลิต และความ
ประสิทธิภาพ
พื้นที่ที่ทนั สมัย
บุรีรัมย ปราจีนบุรี พิจิตร
พรอมของชุมชนไดอยางถูกตอง
- การคัดเลือกเกษตรกรปลอดการเผายังไมมี 4. รณรงค เผยแพร และ
เพชรบูรณ รอยเอ็ด ลพบุรี
หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกที่
ประชาสัมพันธกระตุนจิตสํานึกการ
สกลนคร และจังหวัดอุดรธานี และเหมาะสม
แนนอน
หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เนนย้ํา
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูรับบริการ
- การถายทอดความรูดานผลกระทบที่เกิด เจาหนาที่และผูรับบริการปฏิบัตติ าม
- หนวยงานในสังกัด
- มีองคความรูที่เหมาะสมกับ
จากการเผาในพืน้ ที่การเกษตร ที่สอดคลอง
กระทรวงเกษตรและ
ศักยภาพของพื้นที่
เปนทางเลือกและการสาธิตการใช
สหกรณ/หนวยงานที่
- ไดรับการพัฒนาทักษะและ
เทคโนโลยีการเกษตร ยังไมครอบคลุม
เกี่ยวของ
เหมาะสม เพื่อใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการ
- พื้นที่การเกษตรขางเคียง เสริมสรางองคความรู
- สามารถดําเนินกิจกรรม
ผลิตจากรูปแบบเดิม
การเกษตรในพื้นที่ของตนเองจน
เกิดเปนจุดเรียนรูได

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ
อื่นๆ
1. การประชุมชี้แจงผานการ
ประชุมเวทีตา งๆ เชน
- ผาน video conference
2. การจัดทําโปสเตอร
ประชาสัมพันธ

ชื่อกระบวนการทํางาน : กระบวนงานการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร
ผูรับผิดชอบกระบวนการทํางาน : กลุมวิศวกรรมเกษตร กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นทีแ่ ละวิศวกรรมเกษตร
กลุมผูรับบริการ/
ความตองการ/ความคาดหวัง
ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน
แนวทางและวิธีการปรับปรุง
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กระบวนงาน
- สามารถดําเนินกิจกรรมการ
ผูรับบริการ
พัฒนาและสงเสริมการหยุดเผาใน - ขาดองคความรูที่เหมาะสมกับศักยภาพ
พื้นที่เกษตรอยางตอเนื่อง
ของพื้นที่
- ไมสามารถดําเนินกิจกรรมการเกษตรใน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
พื้นที่ของตนเองจนเกิดเปนจุดเรียนรูได
- ขอมูลเกษตรกรที่ไดรับการ
- ไมสามารถดําเนินกิจกรรมการพัฒนาและ
พัฒนาและสงเสริมการหยุดเผาใน สงเสริมการหยุดเผาในพืน้ ที่เกษตรไดอยาง
พื้นที่เกษตรที่ถูกตองและ
ตอเนื่อง
เหมาะสม

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ
อื่นๆ

แบบฟอรม 4
การวิเคราะหกระบวนการทํางานโดยใช SIPOC
ชื่อกระบวนการทํางาน : กระบวนงานการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร
ผูรับผิดชอบกระบวนการทํางาน : กลุมวิศวกรรมเกษตร กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นทีแ่ ละวิศวกรรมเกษตร
ผูสงมอบผลิตภัณฑหรือ
ปจจัยนําเขา
กระบวนการทํางาน
ผลผลิต
ผูรับบริการ
บริการ (Suppliers)
(Input)
(Process)
(Output)
(Customers)
- องคความรูจากโครงการ
- กองสงเสริมโครงการ
- เกษตรกรปลอดการเผาในพื้นที่
- เกษตรกรทั่วไป
ชี้แจงการดําเนินกิจกรรม
สงเสริมการหยุดเผาในพืน้ ที่เกษตร/
26 จังหวัด
พระราชดําริ การจัดการ
- ชุมชน
พื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
โครงการอื่นๆ ดานการสงเสริมการใช
- จุดเรียนรูในชุมชน ในพืน้ ที่ 26
- หนวยงานที่เกี่ยวของ
คัดเลือกเกษตรกรปลอดการเผา/วิเคราะหองคความรู
- สํานักงานสงเสริมและ
เทคโนโลยี/พระราชดําริ ในพืน้ ที่ 26
จังหวัด
จังหวัด
- ฐานขอมูลเครือขายเกษตรกร
พัฒนาอาชีพการเกษตร
พัฒนาทักษะ/เสริมสรางองคความรู
- สํานักงานเกษตร
- แบบประเมินผลการพัฒนา
ปลอดการเผา
จังหวัด/อําเภอ ในพื้นที่
เกษตรกรปลอดการเผา
- แผนการขยายผลโครงการ
26 จังหวัด
- ระบบเครือขายสารสนเทศ
สงเสริมการหยุดเผาในพืน้ ที่เกษตร
ประเมินผลการพัฒนาเกษตรกรปลอดการเผา
- ศูนยปฏิบัติการในพื้นที่
- ระบบประเมินผลการดําเนินงาน
ในชุมชน/พืน้ ที่ใกลเคียง
26 จังหวัด
- งบประมาณ
สรางจุดเรียนรูในพื้นที่เกษตรกรปลอดการเผา

วางแผนการขยายผล
ถายทอดองคความรูส เู กษตรกรทั่วไป
เฝาระวัง ติดตามสถานการณ/
สรางเครือขายเกษตรกรปลอดการเผา

จัดทําฐานขอมูลเครือขาย

แบบฟอรม 5
ขอกําหนดที่สําคัญและตัวชี้วัดของกระบวนการ
ชื่อกระบวนการทํางาน : กระบวนงานการสงเสริมการหยุดเผาในพืน้ ที่เกษตร
ผูรับผิดชอบกระบวนการทํางาน : กลุมวิศวกรรมเกษตร กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
ลําดับขั้นตอน
1. ชี้แจงการดําเนินกิจกรรม

ขอกําหนดสําคัญ
ตองเปนเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานโครงการสงเสริมการ
หยุดเผาในพื้นที่เกษตร
ตองมีคูมือการดําเนินงานทีช่ ัดเจน

2. คัดเลือกเกษตรกรปลอดการ ใชขอมูลเกษตรกรเปาหมายที่ครอบคลุมมาประกอบ
เผา/วิเคราะหองคความรู
การพิจารณาคัดเลือก
วิเคราะหสภาพปญหาและศักยภาพของพื้นที่ไดอยาง
ถูกตอง เพื่อใหสามารถระบุองคความรูอยางเหมาะสม
3. พัฒนาทักษะ/เสริมสราง
ความถูกตองเหมาะสมของการจัดกระบวนการเรียนรู
องคความรู
และมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
4. ประเมินผลการพัฒนา
มีเครื่องมือวัดผลที่เหมาะสม
เกษตรกรตนแบบปลอดการเผา

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
จํานวนเจาหนาที่ทไี่ ดรับการชี้แจงทําความเขาใจ
การดําเนินงาน
จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกเปนเกษตรกร
ปลอดการเผา
จํานวนองคความรูที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที่
รอยละของเกษตรกรปลอดการเผาทีไ่ ดรับการ
พัฒนาทักษะและเสริมสรางองคความรู
รอยละของเกษตรกรปลอดการเผาที่ผา นการ
ประเมินผล

ตัวชี้วัดผลลัพธของกระบวนการ
- รอยละของเกษตรกรที่เขารวมการ
สงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร
มาใชอยางตอเนื่อง
- รอยละของแผนการพัฒนาการ
สงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร
ที่ถูกนําเขาสูแผนของชุมชน

ชื่อกระบวนการทํางาน : กระบวนงานการสงเสริมการหยุดเผาในพืน้ ที่เกษตร
ผูรับผิดชอบกระบวนการทํางาน : กลุมวิศวกรรมเกษตร กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
ลําดับขั้นตอน
4. สรางจุดเรียนรูในพืน้ ที่
เกษตรกรปลอดการเผา

6. วางแผนการขยายผล

ขอกําหนดสําคัญ

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ

การสนับสนุนปจจัยการผลิต/สงเสริมการใชเทคโนโลยีตอง รอยละของเกษตรกรปลอดการเผาที่สามารถ
พิจารณาถึงความเหมาะสม และความคุมทุน
ดําเนินกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ของตนเองจน
เกิดเปนจุดเรียนรูได
ความถูกตองสมบูรณและชัดเจนของการจัดทําแผน

7. ถายทอดองคความรู
เกษตรกรทั่วไป

เกษตรกรปลอดการเผาผูถายทอดตองมีความเขาใจใน
องคความรูและทักษะทีด่ ีในการถายทอด
กระบวนการเรียนรูตองเหมาะสมกับเกษตรกร
ในพื้นทีน่ ั้นๆ
8. เฝาระวัง ติดตามสถานการณ/ การเฝาระวัง ติดตามสถานการณอยางตอเนื่อง สามารถ
สรางเครือขายเกษตรกรปลอดการ รายงานผลในชวงวิกฤติไดอยางรวดเร็ว
เผา/จัดทําฐานขอมูล
ความตอเนื่องของเกษตรกรในการดําเนินกิจกรรม
ทางการเกษตร
ความถูกตองและรวดเร็วในการเขาถึงฐานขอมูล

เกิดแผนการการพัฒนาและสงเสริมการหยุดเผาใน
พื้นที่เกษตร
จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดองคความรูจาก
เกษตรกรปลอดการเผา
จํานวนการรายงานผลการปองกันและการแกไข
ปญหาในชวงวิกฤติ
รอยละของเกษตรกรที่มีการดําเนินกิจกรรมการ
พัฒนาและสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร
อยางตอเนื่อง
เกิดฐานขอมูลเกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาและ
สงเสริมการหยุดเผาในพืน้ ที่เกษตร

ตัวชี้วัดผลลัพธของกระบวนการ

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

กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร

