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ความเป็นมา

ปีงบประมาณ 2562 กรมฯ ได้จัดท าโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

หลักการส าคัญ คือ การพัฒนาต่อยอดและใช้กลไกที่มีอยู่แล้ว (แปลงใหญ่ YSF วิสาหกิจชุมชน)

1) แปลงใหญ่ผักปลอดภัย อ. สามโคก จ. ปทุมธานี
2) วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ าหอม ต. ดอนมโนรา อ. บางคนที จ. สมุทรสงคราม 
3) วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอมบางตลาด อ. คลองเข่ือน จ. ฉะเชิงเทรา 
4) แปลงใหญ่ผัก อ. นามน จ. กาฬสินธ์ุ 
5) แปลงใหญ่มังคุด อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช 
6) อาโวคาโดพบพระ อ. พบพระ จ. ตาก

สนับสนุนงบประมาณ (งบอุดหนุน) จุดละ 500,000 บาท

มีคณะท างานขับเคลื่อนโครงการฯ 1 คณะ และคณะท างานปฏิบัติการฯ 6 คณะ

สรุปผล/รูปแบบการท างานเชิงพื้นที่ 6 รูปแบบ

น าร่องใน 6 จุด/เขต



หลักคิด
การพัฒนาการเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง
การพัฒนาการเกษตร โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการพัฒนา (Area-

base) โดยบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง
การเชื่อมโยงกลไกการท างานส่งเสริมการเกษตรในลักษณะรายบุคคล 

(Individual Approach) การส่งเสริมแบบกลุ่ม (Group 
Approach) และการส่งเสริมรายสินค้า (Commodity Approach) 
เพื่อกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน

ทุกคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
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พื้นที่เป้าหมายปี 2562

อ.พบพระ จ.ตาก
“อะโวคาโดพบพระ”

อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
“แปลงใหญ่ผัก”

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
“วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ าหอม”

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
“แปลงใหญ่ผักปลอดภัย”

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
“แปลงใหญ่มังคุด”

อ.คลองเข่ือน จ.ฉะเชิงเทรา
“วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่
มะพร้าวน้ าหอมบางตลาด”

(6 เขต 6 จังหวัด)
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ท าอย่างไร
1) “วิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่” อย่างรอบด้านเพื่อค้นหา “ศักยภาพ” และ “ปัญหา” ที่แท้จริง 

2) สร้าง “กระบวนการมีส่วนร่วม” เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมกันก าหนด “เป้าหมายร่วม”
ตลอดจนจัดท า “แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน” ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทและทุนทรัพยากรของพื้นที่ 
และเป็นเครื่องมือสร้าง “กระบวนการเรียนรู้” ของเกษตรกร

3) จัดการความสัมพันธ์ของคนในชุมชน โดยการจัดเวทีชุมชนเพื่อให้เป็น “พื้นที่พบปะและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้” ของกลไกหลัก คือ YSF วสช. แปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ 

4) การร่วมกันก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ เป็น “เครือข่ายที่เสริมพลัง” ท างานตามความ
ถนัดของตนเอง  “ลดความเหลื่อมล้ า” สร้างความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5) “บูรณาการการท างาน” ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกพื้นที่ ตามบทบาทและภารกิจ โดย 
“ยึดพื้นที่เป็นศูนย์กลาง” ในการส่งเสริมและสนับสนุนตามความต้องการของพื้นที่ทั้งในเรื่องความรู้
งบประมาณ และทรัพยากร

6) ร่วมกันวางแผนระยะยาว ก าหนดตัวชี้วัด และก าหนดรูปแบบ “การกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน” และ 
“ขยายผลความส าเร็จ” ไปสู่พื้นที่อื่น
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การด าเนินงานโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ 2562

14-15 พ.ค. 2562
1. ก าหนดเป้าหมายร่วม
2. ปรับกระบวนทศัน์
3. วางแผนปฏิบตังิาน

WS 1

มิ.ย. ก.ค.พ.ค.เม.ย. ส.ค. ก.ย.

10-11 ก.ย. 2562
1. สรุปบทเรียน
2. วางแผนปฏิบตังิาน

ระยะต่อไป

WS 2

คณะท างานปฏิบัติการฯ
(6 คณะ)

คณะท างานขับเคลื่อนฯ

เวทีชุมชนคร้ังที่ 1

1. ปรับกระบวนทัศน์
2. ก าหนดเป้าหมายร่วม
3. วิเคราะห์ขัอมูล
4. ท าแผนพัฒนา

Output • เป้าหมายร่วม
• แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน

เวทีชุมชนคร้ังที่ 2

1. เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่ม

เวทีชุมชนคร้ังที่ 3

1. สรุปบทเรียน
2. คืนข้อมูลสู่ชุมชน
3. วางแผนระยะยาว

• รูปแบบการพฒันางานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพืน้ทีเ่บื้องต้น
• แผนพัฒนาชุมชนระยะยาว

• ระบบบริหารจดัการกลุ่ม
• การบูรณาการเครือข่าย

14 มิ.ย. 2562
1. สรุปผลการจัดเวที

ชุมชนครั้งที่ 1
2. แนวทางการจัดเวท ี

ครั้งที่ 2 และ 3

ประชุมติดตามความกา้วหนา้

30 ส.ค. 2562
1. สรุปผลการจัดเวที

ชุมชนครั้งที่ 2
2. การจัด WS 2

ประชุมติดตามความกา้วหนา้

23 เม.ย. 2562
1. แนวทางการด าเนินงาน
2. การขับเคลื่อนโครงการ

ประชุมเตรียมความพร้อม

• เป้าหมายร่วม
• แผนปฏบิัติ
• กระบวนการท างาน

• ผลการด าเนิน
• แผนในการขยายผล
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ผลการด าเนินงาน 6 จุด
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แล้วได้อะไร
รูปแบบ 3 รูปแบบ

รูปแบบที่ 1 ผัก สสก.1 (ปทุมธานี)  การเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ
สสก 4 (กาฬสินธุ์) การกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน

รูปแบบที่ 2 มะพร้าว สสก. 2 (สมุทรสงคราม) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ตามความต้องการของตลาด

สสก. 3 (ฉะเชิงเทรา) การจัดการกระบวนการผลิตแบบ Zero Waste

รูปแบบที่ 3 ไม้ผล

3.1 มังคุด สสก. 5 (นครศรีธรรมราช) การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

3.2 อะโวกาโด้ สสก. 6 (ตาก)  การพัฒนาคุณภาพสินค้าสูร่ะดับพรีเมี่ยม
19



แล้วได้อะไร

รูปแบบการด าเนินงาน
1. เป้าหมายร่วมของชุมชน
2. กระบวนการเรียนรู้
3. การบริหารจัดการ
4. การบูรณาการ
5. การเชื่อมโยงเครือข่าย ผ่านกลไกต่างๆ
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1. ได้รูปแบบผัก
เขต 1 เขต 4

รูปแบบ การเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ การกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน

1.เป้าหมายร่วมของ
ชุมชน 

- แหล่งผลิตผักปลอดภัยครบวงจร - ผลิตผักปลอดภัย เพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
- เป็นจุดรวบรวมผลผลิตคัดแยก บรรจุผัก ที่ได้
มาตรฐาน
- เกษตรกรในชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อย่างยั่งยืน

2.กระบวนการเรียนรู้ - การบริหารจัดการกลุ่ม
- ต่อยอดภูมิปํญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต

- การน าความรู้ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ใน
กระบวนการต่าง ๆ 
- การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยลดการใช้
สารเคมี

3.การบริหารจัดการ - กลุ่มกิจกรรมย่อย มีกฎ ระเบียบและ
แผนปฏิบัติงาน

- มีกฎระเบียบที่ชุมชนร่วมกันก าหนดอย่างชัดเจน 
ท้ังด้านการบริหารคน งาน เงิน และการกระจาย
ผลประโยชน์สู่ชุมชน

21



1. ได้รูปแบบผัก (ต่อ)
เขต 1 เขต 4

4. การบูรณา
การ

- ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ การพัฒนาระบบการให้
น้ าแบบสปริงเกอร์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตผักในรูปแบบการเพาะกล้า

- ด้านการตลาด ร่วมกับกลุ่มผลิตผักภายใน
จังหวัด และเอกชน

- ภาครัฐ หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี ประสานการ
สนับสนุนตามบทบาทและภารกิจของตน
- ภาคเอกชน (บริษัทคิงวิช / เบทาโกร) ประสาน
การท างานด้านการตลาด และการพัฒนา

5. การเชื่อมโยง
เครือข่าย 
ผ่านกลไก                 
ต่าง ๆ 

- วสช. รวบรวมผลผลิตของสมาชิกและกลุ่ม
เครือข่าย เชื่อมโยงการตลาด
- YSF ผู้น าการพัฒนา ประสานงาน ขับเคลื่อน
และเชื่อมโยงการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามแผนของชุมชน 
- แปลงใหญ่  รวมกลุ่มผลิต

- YSF เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ดูแลให้ค าแนะน า
ในการวางแผนการผลิตแก่สมาชิก ควบคุมคุณภาพ
ผลผลิต
- แปลงใหญ่ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัย
- วสช. รวบรวมผลผลิตของสมาชิกเพ่ือจ าหน่าย
ให้กับบริษัทเอกชน และจ าหน่ายในตลาดชุมชน
ภายในอ าเภอ
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2.ได้รูปแบบมะพร้าว
เขต 2 เขต 3

รูปแบบ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความ
ต้องการของตลาด

การจัดการกระบวนการผลิตแบบ Zero Waste 

1.เป้าหมายร่วม
ของชุมชน 

- ลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 20
- เพ่ิมปริมาณและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
มาตรฐานส่งออก

- พัฒนาศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร

- ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ สร้างและพัฒนาตลาด้วย
ตนเองอย่างยั่งยืน

2.กระบวนการ
เรียนรู้ 

- นวส. มืออาชีพ ร่วมเวทีชุมชน
- ต่อยอดภูมิปํญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต

- การจัดเวทีชุมชนย่อยหลายคร้ัง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจกับชุมชน

3.การบริหาร
จัดการ

- รูปกลุ่ม มีกฎ กติกาชัดเจน - รูปกลุ่ม มีกฎ กติกาที่ชุมชนก าหนดร่วมกัน
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2. ได้รูปแบบมะพร้าว (ต่อ)

เขต 2 เขต 3
4. การบูรณาการ - การบูรณาการของหน่วยงานเพ่ือพัฒนา

ความรู้ เชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว 
- การบริหารจัดการน้ าจืดในฤดูแล้ง

-บริษัทเอกชน : โรงไฟฟ้าชีวมวลรับซื้อเปลือก
มะพร้าวสับไปเป็นเชื้อเพลิง

- เชื่อมโยงการท่องเท่ียวเพื่อขายผลผลิตในชุมชน

5.การเชื่อมโยง
เครือข่าย ผ่าน
กลไกต่าง ๆ 

- YSF ผูน้  ำกำรพฒันำ ขบัเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำน   ประสำนงำนและเช่ือมโยง
กำรตลำดในกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมแผน
ชมุชน 
- แปลงใหญ่  รวมกลุ่มผลิต
- วสช. รวบรวมผลผลิตมะพรำ้ว เช่ือมโยง
และขยำยตลำดส่งออก

- YSF น ำเทคโนโลยี/นวตักรรมมำพฒันำชมุชน 
สรำ้งและพฒันำส่ือประชำสมัพนัธก์ิจกรรมของ
ชมุชน และจดัท ำตลำดออนไลน์
- แปลงใหญ่ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว
- วสช. ผลิต/แปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร สรำ้ง
งำนใหค้นในชมุชน
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3. ได้รูปแบบไม้ผล

เขต 5 มังคุด เขต 6 อะโวคาโด
รูปแบบ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่ระดับพรีเมี่ยม

1.เป้าหมายร่วม การบริหารจัดการผลผลิตด้อยคุณภาพได้
อย่างครบวงจร สร้างรายได้เพ่ิมให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกมังคุด และกลุ่มเกษตรกร

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอะโวกาโด้และสร้าง
แบรนด"์อะโวคาโด้พบพระ"ให้เป็นท่ีรู้จัก

2. กระบวนการ
เรียนรู้

- นวส. มืออาชีพ ร่วมจัดเวทีชุมชน
- ต่อยอดภูมิปํญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต

- สร้างทีมเรียนรู้จังหวัด อ าเภอ ศูนย์ปฏิบัติการ 
แบ่งบทบาท เช่น ทีมกระบวนการ ทีมเก็บ
ข้อมูล ทีมสร้างบรรยากาศ

3. การบริหาร
จัดการ

- รูปกลุ่ม มีกฎ กติกาชัดเจน - รูปกลุ่ม ชุมชนก าหนดตัวชี้วัดร่วมกัน : รายได้ 
สิ่งแวดล้อม ชุมชน  
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เขต 5 มังคุด เขต 6 อะโวคาโด
4. การบูรณาการ - จังหวัดสนับสนุนงบประมาณยุทธศาสตร์ของ

จังหวัดในการพัฒนากิจกรรมตามแผนชุมชน
- มทร.ศรีวิชัย ให้ความรู้การเพิ่มมูลค่าด้วยการแปร
รูป
- ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนจ.นครศรีธรรมราช
ถ่ายทอดองค์ความรู้การเผาถ่านให้ได้น้ าส้มควันไม้

- การบูรณาการการท างานของหน่วยงานทั้งต้น
ทาง กลางทาง และปลายทาง

5. การเชื่อมโยง
เครือข่าย 
ผ่านกลไกต่าง ๆ 

- YSF พัฒนาช่องทางการท าการตลาด 
- แปลงใหญ่พัฒนาคุณภาพของมังคุดและรักษา
มาตรฐานผลผลิตและราคา 

- วสช.เพ่ิมมูลค่าจากการแปรรูปมังคุด 
- เกษตรต าบล เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัด
เวทีชุมชน ถ่ายทอดความรู้

- YSF ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต แปลง
ต้นแบบ ช่องทางการตลาดออนไลน์
- แปลงใหญ่ รวมกลุ่มเกษตรกร จัดท าแผน
ปฏิบัติงาน บริหารจัดการการผลิต จัดการปัจจัย
การผลิต และใช้เทคโนโลยีเหมาะสม
- วสช. การแปรรูปอะโวคาโด
- เกษตรต าบล และทีมงานอ าเภอ จังหวัด
ร่วมกันจัดเวทีชุมชน

- การจัดท าชุมชนต้นแบบ เพ่ือขยายผลการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอะโวคาโดไปยังชุมชน
อื่นๆ ต่อไป

3. ได้รูปแบบไม้ผล (ต่อ)
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27

การด าเนินการในปีงบประมาณ 2563

งานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ถือว่าเป็นกระบวนการ/รูปแบบการท างาน จึงไม่จัดท าเป็นโครงการ

ได้น าข้อมูลจากการด าเนินงานในปี 2562 มาก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร   
เชิงพื้นที่ ที่จะด าเนินการในปี 2563

ให้ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงานในการด าเนินการ ทั้งการสนับสนุนเกษตรกร และการบริหารจัดการ

ก าหนดเป็นตัวชี้วัดของเกษตรจังหวัด และ ผอ.สสก.
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สรุปภาพรวมการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่
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กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน

P การเตรียมการ : Plan

1 เตรียมทีมงาน
• สร้างความเข้าใจและเผยแพร่แนวทางฯ แก่บุคลากร (ส่วนกลางและภูมิภาค)
• สสก. ร่วมกับจังหวัดพัฒนา Core Team ระดับเขต
• เตรียมทีมปฏิบัติการระดับจังหวัด (เจ้าหน้าที่จากทุกกลุ่มงานของจังหวัดและอ าเภอเป้าหมาย)

2 วิเคราะห์ข้อมูลและคดัเลือกพืน้ที่
• คัดเลือกสินค้าเกษตรและพื้นที่เป้าหมาย
• วิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่เป้าหมาย (ข้อมูลทุติยภูมิ) / จัดท าข้อมูลในรูปแบบแผนที่ (Mapping)
• จัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ของจังหวัด



30

กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน (ต่อ)

P การเตรียมการ : Plan

3 จัดท าแผนความต้องการของชุมชน
• จัดเวทีชุมชน เพื่อปรับกระบวนทัศน์ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน
• จ าแนกกิจกรรมตามฯ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1) กิจกรรมที่ชุมชนสามารถลงทุนและด าเนินการได้ด้วยตนเองทั้งหมด
2) กิจกรรมที่ชุมชนสามารถลงทุนและด าเนินการได้ด้วยตนเองบางส่วน และต้องได้รับการ

สนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก
3) กิจกรรมที่ต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

• คัดเลือกกิจกรรมตามข้อ 1) และข้อ 2) ที่มีความพร้อมและมีงบประมาณในปีงบประมาณ 2563
แล้วจัดท าเป็นโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของชุมชน

• สนง.เกษตรอ าเภอ เสนอแผนฯ และโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของชุมชนที่จะด าเนินการ
ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เกษตรจังหวัดให้ความเห็นชอบ 
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กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน (ต่อ)

D การขับเคลื่อนการด าเนินงาน : Do

6 สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเชื่อมโยงเครือข่าย

• จัดเวทีชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่ม และเชื่อมโยงเครือข่าย
• กอง/ส านัก/ศูนย์ปฏิบัติการ สนับสนุนวิชาการและองค์ความรู้ตามบทบาทภารกิจ
• อ าเภอ จังหวัด และเขต ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เข้ามาร่วมพัฒนา
• จัดเวทีชุมชนเพื่อสรุปบทเรียน คืนข้อมูลสู่ชุมชน และวางแผนการพัฒนาระยะยาวของชุมชน 

5 ด าเนินการตามแผน/โครงการของชุมชน

• เกษตรกรด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง)

4 บูรณาการ/จัดหางบประมาณสนับสนุน

• จังหวัดบูรณาการงบประมาณตามโครงการที่ได้รับจัดสรร และจัดหาจากแหล่งอื่น
• กอง/ส านักพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ 
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กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน (ต่อ)
C การติดตามประเมินผลและสรุปบทเรียน : Check

8 สรุปผลและถอดบทเรียน

• จัดเวทีในการสรุปบทเรียนและถอดองค์ความรู้ โดยเชื่อมโยงกับเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร

7 ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
• สสก. เป็นแกนหลักในพ้ืนที่ร่วมกับจังหวัด ติดตาม/ก ากับการด าเนินงาน จัดเก็บข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงาน
• จังหวัดท าการประเมินระดับการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชงิพื้นที่ของจังหวัด ตามแบบประเมนิตนเอง 
• ทีมนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการนิเทศและให้ค าแนะน าปรึกษา
• ประเมินผลโครงการ เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน

A ก าหนดแนวทางการพัฒนาและขยายผล : Act
9 สร้างโมเดลการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 

• สรุปบทเรียนและถอดองค์ความรู้มาสร้างเปน็โมเดลการส่งเสริมการเกษตรเชงิพื้นที่ 
• เผยแพร่โมเดลและก าหนดแนวทางการขยายผล
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งบประมาณด าเนินการ

การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของชุมชน 
• บูรณาการงบประมาณปกติตามโครงการที่จังหวัดได้รับการจัดสรรจาก

กรมส่งเสริมการเกษตร และจากงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาร่วม  
ด าเนินการและบูรณาการ 

การจัดเวทีชุมชนและการบริหารจัดการ 
• ใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักส่งเสริมการเกษตรมีขีดความสามารถในการท างานเชิงพื้นที่ มีทีมและเครือข่ายการท างานร่วมกัน     
และมีแผนความต้องการของชุมชนที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม  1

2

3

มีรูปแบบและวิธีการท างานที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ขับเคลื่อนด้วยกลไกการส่งเสริมการเกษตร  
และมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกิดผลส าเร็จที่ชัดเจนต่อเกษตรกรและชุมชน มีการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการ 
เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ การกระจายผลประโยชน์ และการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน



แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
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แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 
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บทบาทของหน่วยงาน

กผง. - ประสานและบริหารจัดการในภาพรวม และพัฒนาระบบรายงานผลสัมฤทธ์ิและประเมินผลร่วมกับ ศสท. 

กวพ. - ประสานการท างานในพื้นที่ และ Action Plan ของจังหวัด ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานในพื้นที่
สนับสนุนเคร่ืองมือการจัดเวทีชุมชน การใช้กระบวนการวิจัย และการถอดบทเรียน

ศสท. - สนับสนุนข้อมูลประกอบการจัดท าแผนฯ โดยเฉพาะ Mapping และพัฒนาระบบรายงานร่วมกับ กผง.

- สนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณตามภารกิจหน่วยงานกอง/ส านักอ่ืนๆ/
ศูนย์ฯ

- คัดเลือกและเตรียมความพร้อมของ Core Team เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานร่วมกับจังหวัด    
ก ากับ ติดตาม สนับสนุน ช่วยแก้ไขปัญหา และรายงานความก้าวหน้าฯสสก. ที่ 1 - 6

- สร้าง/พัฒนาทีมปฏิบัติการจังหวัด คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย จัดท า Action Plan ของจังหวัด
บูรณาการ/จัดหางบประมาณสนับสนุน ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่กับ สนง.เกษตรอ าเภอ และรายงานผล
การด าเนินงานให้ สสก.

สนง.เกษตรจังหวัด

- จัดเวทีชุมชน และจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน เสนอแผนฯ และโครงการของชุมชน 
ให้ สนง.เกษตรจังหวัด ประสานและด าเนินการเพื่อให้โครงการของชุมชนเกิดผลส าเร็จ

สนง.เกษตรอ าเภอ



- จังหวัดเตรียมแผนความต้องการของชุมชน (พ้ืนที่น าร่อง ปี 2562 และ 2563)
- ส่วนกลางจัดสรรโครงการ/งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนฯ
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ประเด็นเน้นย้ า

งานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เป็นกระบวนการท างาน ไม่ใช่โครงการ

ท าแล้วต้องเกิดผลส าเร็จที่ชัดเจนกับเกษตรกรและชุมชน

ปีงบประมาณ 2563 ให้ปรับใช้งบประมาณปกติที่ได้รับการจัดสรรแล้ว
และบูรณาการงบประมาณจากแหล่งอื่น

ปีงบประมาณ 2564



การใช้หลักการท างานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
ในการบริหารจัดการการปลูกพืชฤดูแล้ง
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ขอบคุณ
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