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แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 

ที่มาและความส าคัญ 
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดท าโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ ในปีงบประมาณ 2562 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ให้เกษตรกรรุ่นใหม่
มีบทบาทในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และเพ่ือพัฒนารูปแบบการท างานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ ให้
มีการบูรณาการการท างาน ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงระบบการท างานและโครงการส่งเสริมการเกษตรให้เกิดผลส าเร็จ
ในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดให้ด าเนินการน าร่อง จ านวน 6 จุด ในพ้ืนที่ 6 จังหวัด/เขต และใช้กลไกของ
แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และ Young Smart Farmer ในการขับเคลื่อนงาน 

จากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาพบว่ามีประเด็นส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการท างานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพ้ืนที่ อาทิ การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ ข้อดีและข้อจ ากัดของการเลือกแปลงใหญ่เป็น
เป้าหมายในการด าเนินการ บทบาทของ Young Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาการเกษตรและ
เศรษฐกิจของชุมชน กลไกการขับเคลื่อนของชุมชน การท างานบนฐานข้อมูล การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน 
และสามารถวัดผลได้ รวมทั้งบทบาทของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกกรมส่งเสริมการเกษตร 

ส าหรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการท างานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (Learning 
by Doing) โดยมีหลักการส าคัญคือ พัฒนาการเกษตรโดยยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area – based)  ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่
ด าเนินการที่ชัดเจน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม บูรณาการการท างานและงบประมาณจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน สถาบันวิชาการ ท้องถิ่น ฯลฯ ด าเนินการพัฒนาต่อยอดจากฐานการพัฒนาที่มีอยู่แล้วและใช้เป็น
กลไกขับเคลื่อนในพ้ืนที่ อาทิ แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริม
อาชีพ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพ้ืนที่ โดยใช้หลักการพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (PDCA) 
ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดท าแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เพื่อให้การท างาน
มีความต่อเนื่อง เกิดโมเดลการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ที่สามารถน าไปขยายผลสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจ และมีกลไกขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง
และยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ความเข้าใจในการท างานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่  

มีพ้ืนที่เป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชนแบบมีส่วนร่วม และมีการ
สร้างทีมและเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการท างานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ โดยใช้กลไกการพัฒนาที่มีอยู่แล้วในการ
ขับเคลื่อน บูรณาการการท างานและงบประมาณเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จที่ชัดเจนในพื้นที ่น าไปสู่การพัฒนาให้เป็นโมเดล
ส าหรับใช้ในการขยายผล  

3. เพื่อพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จของงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยต่อยอดการด าเนินกิจกรรมของ
กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย ให้มีการสร้างงานสร้างรายได้ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและการกระจาย
ผลประโยชน์ในชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

พื้นที่ด าเนินการในปี 2563 
 ด าเนินการต่อเนื่องใน ๖ จุดน าร่องเดิม 
 ด าเนินการใน 77 จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 จุด   
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กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
การเตรียมการ : Plan 

1. เตรียมทีมงาน 
1.๑ สร้างความเข้าใจและเผยแพร่แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่แก่บุคลากรของ  

กรมส่งเสริมการเกษตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานและให้การสนับสนุน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 

1.2 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด พัฒนา Core Team 
ระดับเขตเพ่ือเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงาน โดยพิจารณาคัดเลือกนักส่งเสริมการเกษตรที่มีความรู้ความสามารถ
ในการท างานเชิงพ้ืนที่ โดยเฉพาะผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ  

1.3 เตรียมทีมปฏิบัติการระดับจังหวัด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากทุกกลุ่มงานของจังหวัดและอ าเภอ
เป้าหมาย เพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนที่   

2. วิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกพื้นที่ 
2.1 คัดเลือกสินค้าเกษตรและพ้ืนที่เป้าหมาย โดยพิจารณาสินค้าเกษตรหลักในพ้ืนที่และมีโอกาส/

ศักยภาพที่จะเชื่อมโยงให้เกิดกิจกรรมอ่ืนๆ ในชุมชน และพิจารณาพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือเป็นจุดน าร่องด าเนินการ
ของจังหวัด ก าหนดของเขตพ้ืนที่ให้ชัดเจนว่าเป็นระดับอ าเภอหรือระดับต าบล โดยพิจารณาจากศักยภาพของพ้ืนที่ 
ความพร้อมของทีมงาน ผู้น าชุมชน เกษตรกร และงบประมาณสนับสนุน 

2.2 วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกของพ้ืนที่เป้าหมาย (ข้อมูลทุติยภูมิ) เพ่ือเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่
ก่อนที่จะลงพ้ืนที่เพ่ือวิเคราะห์ชุมชน โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ จัดท าข้อมูลในรูปแบบแผนที่ (Mapping) 
เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจน และวิเคราะห์ให้ครอบคลุมทั้งมิติพ้ืนที่ - คน – สินค้า 

2.3 จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ในปีงบประมาณ 2563 และจัดส่งให้ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรพิจารณาเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร  

3. จัดท าแผนความต้องการของชุมชน 
3.1 จัดเวทีชุมชน เพ่ือปรับกระบวนทัศน์ ก าหนดเป้าหมายร่วม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการ

จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
3.2 ก าหนดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอาชีพการเกษตร/แก้ไขปัญหาของชุมชน เน้นการพัฒนาต่อยอดจาก

กิจกรรมที่ชุมชนด าเนินการอยู่แล้ว โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรหลักของพื้นที่ เช่น แปลงใหญ่ 
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น โดยพิจารณาอย่างครบวงจรทั้งกิจกรรมต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง รวมทั้งก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพ่ือด าเนินการในแต่ละกิจกรรม 

3.3 จ าแนกกิจกรรมตามแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
1) กิจกรรมที่ชุมชนสามารถลงทุนและด าเนินการได้ด้วยตนเองทั้งหมด 
2) กิจกรรมที่ชุมชนสามารถลงทุนและด าเนินการได้ด้วยตนเองบางส่วน และต้องได้รับการสนับสนุน

เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก 
3) กิจกรรมที่ต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

3.4 คัดเลือกกิจกรรมตามข้อ 1) และข้อ 2) ที่มีความพร้อมในการด าเนินการและสามารถบูรณาการ/จัดหา
งบประมาณสนับสนุนได้ในปีงบประมาณ 2563 และจัดท าเป็นโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ของชุมชน 

3.5 ส านักงานเกษตรอ าเภอเสนอแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน และโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิง
พ้ืนที่ของชุมชนที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 ให้เกษตรจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือน าไปสู่การ
จัดหางบประมาณสนับสนุน 
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การขับเคลื่อนการด าเนินงาน : Do 
 

4. บูรณาการ/จัดหางบประมาณสนับสนุน 
 4.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดบูรณาการงบประมาณตามโครงการที่ได้รับจัดสรรภายในจังหวัด 

เพ่ือสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ของชุมชน รวมทั้งประสานและจัดหางบประมาณจากแหล่งอ่ืน
เพ่ิมเติม เช่น งบประมาณจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ   

4.2 กอง/ส านักพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริม
การเกษตรเชิงพ้ืนที่ของชุมชน  

5. ด ำเนินกำรตำมแผน/โครงกำรของชุมชน  
สมาชิกในกลุ่ม/ชุมชนร่วมกันด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา

กิจการของกลุ่ม มีจุดเน้นในแต่ละระดับ ดังนี้ 
5.๑ ต้นทาง : เน้นส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

สินค้าเกษตร และสนับสนุนการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ฯลฯ 
5.๒ กลางทาง : พัฒนาการแปรรูปสินค้า การสร้างมูลค่าเพ่ิมในรูปแบบต่าง  ๆการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 

การสร้างตราสัญลักษณ์สินค้า (Brand) และมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ฯลฯ 
5.๓ ปลายทาง : เชื่อมโยงและพัฒนาตลาด และเพ่ิมช่องทางการตลาดเพ่ือให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภค

ได้มากขึ้นและมีความหลากหลาย 
 

6. สนับสนุนองค์ควำมรู้เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถและเชื่อมโยงเครือข่ำย 
6.๑ จัดเวทีชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่ม และเชื่อมโยงเครือข่าย

ให้สามารถต่อยอดเชิงธุรกิจ 
6.2 กอง/ส านัก/ศูนย์ปฏิบัติการ สนับสนุนวิชาการและองค์ความรู้ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 

และร่วมด าเนินการหรือสนับสนุนการด าเนินงานของชุมชนให้เกิดผลส าเร็จ  
6.3 อ าเภอ จังหวัด และเขต ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือให้เข้ามาร่วมพัฒนาและเสริมสร้าง

ขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือขยายขอบเขตการด าเนินกิจการ  

6.4 จัดเวทีชุมชนเพื่อสรุปบทเรียน คืนข้อมูลสู่ชุมชน และวางแผนการพัฒนาระยะยาวของชุมชน 
โดยน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาก าหนดรูปแบบการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่เบื้องต้น 

 

กำรติดตำมประเมินผลและสรุปบทเรียน : Check 
 

7. ติดตำม ประเมินผล และรำยงำน 
7.๑ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ร่วมกับ

ส านักงานเกษตรจังหวัด ท าหน้าที่ในการติดตาม/ก ากับการด าเนินงาน มีการจัดเก็บข้อมูล (ก่อน ระหว่าง และหลัง
ด าเนินการ) และรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางที่ก าหนด 

7.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดท าการประเมินระดับการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ของจังหวัด 
ตามแบบประเมินตนเอง และจัดส่งให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรพิจารณาเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร
ตามกรอบแนวทางที่ก าหนด  

7.3 ทีมนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการนิเทศและให้ค าแนะน าปรึกษาแก่หน่วยปฏิบัติ
ในพ้ืนที ่
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7.4 ประเมินผลโครงการ และน าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดการขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น 

 

8. สรุปผลและถอดบทเรียน 
จัดให้มีเวทีในการสรุปบทเรียนและถอดองค์ความรู้จากการด าเนินงาน โดยเชื่อมโยงกับเวทีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพ่ือน าไปพัฒนาแนวทางการด าเนินงานและโมเดลการส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่ในระยะต่อไป 

ก าหนดแนวทางการพัฒนาและขยายผล : Act 
 

9. สร้างโมเดลการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ และขยายผล 
9.1 น าข้อมูลจากการสรุปบทเรียนและถอดองค์ความรู้มาสร้างเป็นโมเดลการส่งเสริมการเกษตร  

เชิงพ้ืนที่ 
9.2 สื่อสารสร้างความเข้าใจ และเผยแพร่โมเดลการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่แก่บุคลากรของ

กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภาคี รวมทั้งก าหนดแนวทางการขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่มากข้ึน 

งบประมาณด าเนินการ 
 การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของชุมชน : บูรณาการงบประมาณปกติตามโครงการที่จังหวัดได้รับการ

จัดสรรจากกรมส่งเสริมการเกษตร และจากงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาร่วมด าเนินการและบูรณาการ  
 การจัดเวทีชุมชนและการบริหารจัดการ : ใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร 

เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักส่งเสริมการเกษตรมีขีดความสามารถในการท างานเชิงพ้ืนที่ มีทีมและเครือข่ายการท างานร่วมกัน  

และมีแผนความต้องการของชุมชนที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม  
๒. มีรูปแบบและวิธีการท างานที่เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่และชุมชน ขับเคลื่อนด้วยกลไกการส่งเสริมการเกษตร  

และมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. เกิดผลส าเร็จที่ชัดเจนต่อเกษตรกรและชุมชน มีการพัฒนาอาชีพการเกษตรทีส่อดคล้องกับความต้องการ 

เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ การกระจายผลประโยชน์ และการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
 

จากแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ตามที่กล่าวมาข้างต้น สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้  
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แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓  เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. 6๓ ก.ค. 6๓ ส.ค. 6๓ ก.ย. ๖๓ 
การเตรียมการ : Plan 
๑. เตรียมทีมงาน 

  
 

                                   
สสก./จังหวัด 

๒. วิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกพ้ืนที่                                     จังหวัด/สสก. 

๓. จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชนและก าหนด
เป้าหมายการพัฒนา 

                                    จังหวัด/อ าเภอ 

ขับเคลื่อนการด าเนินงาน : Do 
๔. บูรณาการ/จัดหางบประมาณสนับสนุน 

                                     
จังหวัด/อ าเภอ  

5. ด าเนินการตามแผน                                        เกษตรกร  
๖. สนับสนุนองค์ความรู้                                          กอง/ส านัก/ศูนย์ฯ/ 

ฯลฯ  
ประเมินผลและสรุปบทเรียน : Check  
๗. ติดตาม ประเมินผล รายงาน  

                                     

- สสก.ก ากับ ติดตาม สนับสนุนการด าเนินงาน                                                                       สสก. 

- นิเทศ ให้ค าแนะน าปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหา                                                                         ทีมนิเทศ  

- รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน                      *                        *                        *  จังหวัด/สสก./กวพ.  

- ประเมินผลการด าเนินงาน                                                                          กวพ./กผง./สสก. 

๘. สรุปผลและถอดบทเรียน                                                                          กวพ./สสก. 

ก าหนดแนวทางการพัฒนาและขยายผล : Act  
๙. สร้างโมเดลการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ และ

ก าหนดแนวทางการขยายผล  

                                                                          
กวพ./สสก./จังหวัด 
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บทบำทของหน่วยงำน 
ในกำรขับเคลื่อนงำนส่งเสริมกำรเกษตรเชิงพื้นที่ 

 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ เป็นภารกิจที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
และการก าหนดรูปแบบการท างานส่งเสริมการเกษตรในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง การสนับสนุนของทุกหน่วยงานจะท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ ดังนั้น 
จึงได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ไว้ดังนี้ 

๑. กองแผนงำน   
1.1 ประสานและบริหารจัดการในภาพรวม เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

เชิงพ้ืนที่ตามแนวทางท่ีก าหนด  
1.2 พัฒนาระบบการรายงานผลส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ร่วมกับศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยพัฒนาต่อยอดหรือเชื่อมโยงกับระบบการรายงานที่มีอยู่แล้ว เพ่ือให้
แสดงผลส าเร็จของงานทั้งในมิติของแผนงาน/โครงการและมิติพ้ืนที่ และสรุปภาพรวมของการด าเนินงานเสนอ
กรมส่งเสริมการเกษตร  

1.3 ประเมินผลการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงการด าเนินงาน
ในระยะต่อไป 

๒. กองวิจัยและพัฒนำงำนส่งเสริมกำรเกษตร    
2.1 ประสานและรวบรวมแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ของจังหวัด ประสานเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานในพ้ืนที ่และรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ 
2.2 สนับสนุนองค์ความรู้และเครื่องมือในการท างานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ การจัดเวทีชุมชน 

การใช้กระบวนการวิจัยในการท างานส่งเสริมการเกษตร และจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักส่งเสริม
การเกษตร  

2.3 ถอดบทเรียนและพัฒนารูปแบบการท างานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เพื่อน าไปสู่การขยายผล
ในระยะต่อไป  

๓. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   
3.1 สนับสนุนข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 

จัดท าข้อมูลในรูปแบบแผนที่ (Mapping) เพ่ือให้หน่วยงานในพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งน าไปสู่การท างานบนฐาน
ของข้อมูล และการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

3.2 พัฒนาระบบการรายงานผลส าเร็จของการด าเนินงานร่วมกับกองแผนงาน  
๔. กองพัฒนำเกษตรกร   

4.1 สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง ประสานและสนับสนุนให้ 
Young Smart Famer เข้ามามีบาทบาทในการพัฒนาการเกษตรของชุมชนมากขึ้น  

4.2 พิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้รับการสจัดสรร ให้แก่พ้ืนที่
เป้าหมาย  
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๕. ส ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร   
5.1 สนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร ประสานและสนับสนุนให้

แปลงใหญ่เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่  
5.2 พิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้รับการสจัดสรร ให้แก่พ้ืนที่

เป้าหมาย  
๖. กองส่งเสริมโครงกำรพระรำชด ำริ กำรจัดกำรพื้นที่ และวิศวกรรมเกษตร   

6.1 สนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ตามที่ได้รับการประสาน
จากพ้ืนที ่

6.2 พิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้รับการสจัดสรร ให้แก่พ้ืนที่
เป้าหมาย  

๗. กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน  
7.1 สนับสนุนวิชาการและองค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน การแปรรูปและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร   
7.2 พิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้รับการสจัดสรร ให้แก่พ้ืนที่

เป้าหมาย  
๘. กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย   

8.1 สนับสนุนวิชาการและองค์ความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช การจัดการดินปุ๋ย การใช้สารเคมี
การเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัย และงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

8.2 พิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้รับการสจัดสรร ให้แก่พ้ืนที่
เป้าหมาย  

๙. กองขยำยพันธุ์พืช   
9.1 สนับสนุนวิชาการและองค์ความรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์และพืชพันธุ์ดี และงานตามตามภารกิจของ

หน่วยงาน   
9.2 พิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้รับการสจัดสรร ให้แก่พ้ืนที่

เป้าหมาย  
๑๐. ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ ๑-๖   

10.1 คัดเลือกและเตรียมความพร้อมของทีมวิทยากรหลักระดับเขต (Core Team) พัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนงาน 

10.2 เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนที่ โดยร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด  
10.3 ก ากับ ติดตาม สนับสนุนให้ค าปรึกษาแนะน า สนับสนุนวิชาการและองค์ความรู้ และช่วยแก้ไข

ปัญหาการปฏิบัติงานในพ้ืนที ่
10.4 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบแก่กรมส่งเสริมการเกษตร

ตามกรอบแนวทางที่ก าหนด 
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11. ศูนย์ปฏิบัติการ  
12.1 สนับสนุนวิชาการและองค์ความรู้ตามบทบาทภารกิจของศูนย์ 
12.2 พิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้รับการสจัดสรร ให้แก่พ้ืนที่

เป้าหมาย  
12. ส านักงานเกษตรจังหวัด/  

12.1 สร้างทีมปฏิบัติการจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกกลุ่มงานในจังหวัด และอ าเภอเป้าหมาย
และพัฒนาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่   

12.2 คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายเพื่อเป็นจุดน าร่องด าเนินการของจังหวัด  
12.3 จัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัด

ในปีงบประมาณ 2563 และจัดส่งให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรพิจารณาเสนอกรมฯ 
12.4 บูรณาการ/จัดหางบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร

และชุมชน 
12.5 ร่วมปฏิบัติงานในพ้ืนกบัส านักงานเกษตรอ าเภอ และรายงานผลการด าเนินงานส่งให้ส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามกรอบแนวทางที่ก าหนด 
13. ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

13.1 เป็นหน่วยปฏิบัติการในพ้ืนที่ ประสานและบริหารจัดการในการจัดเวทีชุมชน และการจัดท า
แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน 

13.2 เสนอแผนพัฒนาการเกษตรและโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ของชุมชนที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจารณา 

13.3 ประสานและด าเนินการให้เพ่ือให้โครงการ/กิจกรรมของชุมชนได้รับการสนับสนุนและเกิดผลส าเร็จ    
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ผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ในปี 2562 

 
จากการด าเนินโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการน าร่อง

ด าเนินการใน 6 พ้ืนที่ ประกอบด้วย 
1. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 : แปลงใหญ่ผักปลอดภัย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
2. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 : วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ าหอม ต าบลดอนมโนรา   

                  อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
3. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 : วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอมบางตลาด    
    อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
4. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 : แปลงใหญ่ผัก อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  
5. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 : แปลงใหญ่มังคุด อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
6. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 : อาโวคาโดพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ผลการด าเนินงานของทั้ง 6 พ้ืนที ่สรุปเป็นตาราง/แผนภาพภาพได้ดังนี้ 
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ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท : แปลงใหญ่ผักปลอดภัย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

 
 

ปัญหา Input Process Output Outcome 
ดินเสื่อมคุณภาพ  
ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น 
ปริมาณผลผลิตลดลง 
ราคาจ าหน่ายไม่แน่นอน 
ถูกก าหนดโดยพ่อค้าคนกลาง  
เกษตรกรขาดความรู้และทักษะ
ในการผลิตและเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค 

1. หลักคิดเชิงพ้ืนที่ 
2. กระบวนการเรียนรู้เชิงพ้ืนที่ จัด

เวทีชุมชน 1- 3 ครั้ง 
- ครั้งที่ 1 วิเคราะห์พื้นที่ และ

จัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม 
- ครั้งที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เชื่อมโยงเครือข่าย และการ
บริหารจัดการกลุ่ม 

- ครั้งที่ 3 สรุปผลและถอด
บทเรียน ประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการโครงการ 

3. บูรณาการของชุมชน 
4. ถ่ายทอดความรู้ตามบริบทและ

ความต้องการในการแก้ไขปัญหา
ของพ้ืนที่ 

5. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น 
วัสดุอุปกรณ์การให้น้ าเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต เมล็ดพันธุ์ผัก วัสดุ
อุปกรณ์ การบรรจุภัณฑ์ 

6. งบประมาณ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนการผลิตผัก 

2. จัดท าระบบการให้น้ าผัก
แบบสปริงเกอร์ จ านวน 4 
แปลงเพื่อเป็นแลงเรียนรู้  
ในชุมชน 

3. ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกผัก
โดยการเพาะกล้า 

4. พัฒนาจุดรวบรวมสินค้า 

1. การปรับวิธีการปลูกจากเดิมใช้
วิธีหว่านเมล็ดเป็นการปลูกแบบ
เพาะกล้าผัก ท าให้ต้นทุนเมล็ด
พันธุ์ลดลงจากเดิมประมาณ 
4,000 บาทต่อไร่ เป็น 
3,000 บาทต่อไร่ 

2. ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึนจากเดิม 
1.2 ตันต่อไร่ เป็น 1.5 ตัน  
ต่อไร่ 

3. มีผลผลิตจ าหน่ายที่ตลาดผกั
ร่วมใจ 300 กิโลกรัมต่อวัน 

4. จ าหน่ายให้กับบริษัท     
ฟาร์มฮับ 1,200 กิโลกรัมต่อ
เดือน และก าลังอยู่ระหว่างการ
เชื่อมโยงกับตลาด YSF จังหวัด
อ่างทองและบริษัทสยาม   
แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

1. เกษตรกรและสมาชิกใน
ชุมชน มีอาชีพเสริมจากการ
เพาะกล้าผักขาย 

2. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกผัก 
YSF และกลุ่มวิสากิจชุมชน
ในการผลิตสู่การตลาด 

3. คุณภาพของผักท่ีผลิตโดย
การเพาะกล้า มีขนาดที่
สม่ าเสมอ 

4. การใช้ระบบน้ าแบบสปริง-
เกอร์แทนการใช้เรือรดน้ า 
ท าให้ผักเจริญเติบโตอย่าง
สม่ าเสมอ ประหยัดเวลา
และแรงงานในการให้น้ า 

5. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ
ผลิตผักให้กับเกษตรกรและ
ผู้สนใจ 
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ส านักงานสง่เสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 : วิสาหกิจชุมชนมะพรา้วออ่นน้ าหอม ต าบลดอนมโนรา อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ปัญหา Input Process Output Outcome 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูในพื้นที่ 
ปัญหาที่พบมีดังนี ้
1. การปลูกโดยไมม่ีการ

วิเคราะหด์ิน/ปรับปรุงดิน 
2. มะพรา้วกลายพันธ์ุ/ต้นพันธ์ุ  

มีอายุมากเกิน 30 ปี ท าให้ 
ผลผลติเล็กและเก็บเกี่ยวยาก 

4. โรคและแมลงศัตรูมะพร้าว 
และการใช้สารเคมีปรมิาณมาก 

5. บางช่วงผลผลิตราคาตกต่ า 
และบางสวนมีผลผลิตตกเกรด 

6. น้ าเค็มรุกล้ าเข้าพื้นที่สวน ท า
ให้มีผลกระทบผลผลติ        
มีขนาดเล็กกว่ามาตรฐาน    
ไม่ตรงตามความต้องการของ
ตลาด (น้ าหนักต่ ากว่า        
1.60 กก.) 

1. หลักคดิเชิงพื้นที ่
2. กระบวนการเรียนรูเ้ชิงพื้นที่ 

จัดเวทีชุมชน 1-3 ครั้ง 
- ครั้งท่ี 1 วิเคราะห์พื้นทีแ่ละจดัท าแผนแบบมสี่วนร่วม 
- ครั้งท่ี 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเช่ือมโยงเครือข่าย    

และการบริหารจัดการกลุม่ 
- ครั้งท่ี 3 สรุปผลและถอดบทเรียน 
ประชุมคณะกรรมการบรหิารจดัการโครงการ 

3. บูรณาการของชุมชน  
4. ถ่ายทอดความรู้ตามบริบทและความต้องการในการ

แก้ไขปัญหาของแตล่ะพื้นท่ี  
5. สนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว

อ่อนครบวงจร ด าเนินงาน 6 กิจกรรม งบประมาณรวม 
4๙๖,๘๒0 บาท ดังนี ้
1) ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลติมะพร้าวอ่อนน้ าหอม 

 (งบประมาณ ๓๒๑,๗๒0 บาท) 
2) การบริหารจดัการศตัรูพืช (งบประมาณ 75,000 

บาท)  
3) จัดท าจุดเรียนรู้การผลติมะพรา้วอ่อนน้ าหอม        

ครบวงจร (งบประมาณ 74,100 บาท) 
4) ปรับเปลี่ยนพันธุ์มะพร้าวในพ้ืนท่ี (ไม่ใช้งบประมาณ) 
5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน  

(งบประมาณ 26,000  บาท) 
6) การบริหารจดัการน้ า (ไม่ใช้งบประมาณ) 

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
มะพร้าวอ่อนน้ าหอม 

2. การบริหารจดัการศัตรูพืช   
3. จัดท าจดุเรยีนรู้การผลิตมะพร้าว

อ่อนน้ าหอมครบวงจร 
4. ปรับเปลี่ยนพันธุ์มะพร้าวในพื้นที่ 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ในชุมชน 
6. การบริหารจดัการน้ า 

1. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มี
ต้นทุนการผลิตทีล่ดลง 20% จาก
การใช้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน การ
ก าจัดศัตรูมะพร้าว โดยศัตรู
ธรรมชาติและสารชีวภณัฑ ์

2. ปริมาณและคณุภาพผลผลติ
มะพร้าวตามมาตรฐานการส่งออก
น้ าหนัก 1.60-2.00 กก./ผล 
เพิ่มขึ้นเป็น 35% (ต าบลดอนมะ
โนรา และต าบลจอมปลวก) 

3. เกิด ศจช. ท่ีมีการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาของเกษตรกรและ
ชุมชนจากภัยศัตรูมะพร้าว 
ครอบคลมุเกษตรกร 71 ราย 
พื้นที่ 650 ไร ่

4. เกิดจดุเรยีนรูด้้านการผลติ
มะพร้าวอ่อนน้ าหอมแบบครบ
วงจร จ านวน 8 จุด 

5. มีการประชาสัมพันธ์จุดเรียนรู้ 
และแหล่งท่องเทีย่วภายในชุมชน
ให้เป็นท่ีรู้จักของบุคคลภายนอก
มากยิ่งข้ึน 

ผลลัพธ์เกิดกับเกษตรกร/
ชุมชน  
1. เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ  

ฐานราก 
2. เกษตรกร/วสิาหกิจชุมชน    

มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น     
มีความเข้มแข็งและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ผลลัพธ์เกิดกับเจ้าหน้าท่ี/
หน่วยงาน 
เกิดการบรูณการการงาน
ส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
อย่างแท้จริงทั้งหน่วยงาน
ส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนปราชญ์
เกษตรที่มีความช านาญดา้น
มะพร้าวน้ าหอม 
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สรุปข้อค้นพบจากการด าเนินงานในปี ๒๕๖2 

จากการด าเนินงานโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ในปีงบประมาณ 2562 มีประเด็น
ส าคัญหลายประการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ จึงได้มีการรวบรวมและ
ประมวลเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ทราบและใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๑. กำรก ำหนดขอบเขตของพื้นที่เป้ำหมำย ควรก าหนดขอบเขตให้ชัดเจนว่าเป็นระดับอ าเภอหรือ
ต าบล และการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับขอบเขตพ้ืนที่ที่ก าหนด เช่น ถ้าก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เป็นระดับอ าเภอ 
การด าเนินงานควรมีการวางเป้าหมายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอ าเภอในระยะเวลา ๓ - ๕ ปี ตามระยะเวลาของ
แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน และหากก าหนดขอบเขตเป็นระดับต าบลก็ควรมีการวางเป้าหมายการด าเนินงาน
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบล ในระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ มีข้อสังเกตคือการด าเนินการในระดับต าบลจะมีความชัดเจน
และเป็นไปได้มากกว่าระดับอ าเภอ และยังสามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

๒. ควำมเข้ำใจของเจ้ำหน้ำที่  ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
โดยเจ้าหน้าที่ในทุกระดับจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการ กรอบแนวคิด และแนวทางการด าเนินงานการ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ว่าเป็นกระบวนการท างานส่งเสริมการเกษตรที่ยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ ง ไม่ใช่การ
ด าเนินงานในลักษณะโครงการ เพ่ือให้มีการเลือกเกษตรกรเข้าร่วมเวทีชุมชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของพ้ืนที่ด าเนินการ 
เพ่ือให้ได้ตัวแทนของชุมชนอย่างแท้จริง และมีการสื่อสารวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่ชัดเจนไปยังผู้เกี่ยวข้อง เช่น 
เกษตรกรแกนน า ผู้น าชุมชน  

๓. กำรพัฒนำต่อยอดจำกฐำนกำรพัฒนำที่มีอยู่แล้ว การส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่เป็นกระบวนการ 
พัฒนาที่ต่อยอดจากงานส่งเสริมที่ได้ด าเนินการมาแล้ว (Use of Output) เช่น การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่  
ท าให้สามารถวิเคราะห์ Supply Chain ของสินค้าเกษตรได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ต้นทาง - กลางทาง - ปลายทาง    ท า
ให้มองเห็นจุดที่จะพัฒนาและขยายการด าเนินงานเพ่ือให้เกษตรกรรายอ่ืนๆ ในชุมชนเข้ามาร่วมด าเนินการได้  หาก
สินค้าเกษตรที่ด าเนินการเป็นสินค้าเกษตรหลักของพ้ืนที่และมีเกษตรกรเกี่ยวข้องจ านวนมาก จะท าให้ เกิดการ
กระจายการพัฒนาไปสู่เกษตรกรส่วนใหญ่ในชุมชนได้มากขึ้น แต่มีข้อที่ควรระวังคือ อาจจะท าให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนว่าเป็นการด าเนินงานของโครงการแปลงใหญ่ ท าให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นสมาชิก
แปลงใหญ่ ท าให้ไม่เกิดการกระจายการพัฒนาไปสู่เกษตรกรอ่ืนๆ ในชุมชนมากเท่าท่ีควร 

๔. Young Smart Farmer  เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
และการจ าหน่ายสินค้าเกษตรผ่านทางตลาด Online และมีความคิดในการพัฒนาและบริหารจัดการกลุ่ม 
โดยพบว่า Young Smart Farmer ที่เป็นสมาชิก/ประธานแปลงใหญ่ จะมีบทบาทส าคัญและเป็นแกนหลักในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน  

๕. วิสำหกิจชุมชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่พบว่าวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทที่ส าคัญในการ
รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อกระจายสู่ตลาดภายนอกชุมชน และจ าหน่ายในตลาดชุมชน และการแปรรูป
ผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

๖. กลไกกำรขับเคลื่อนของชุมชน กลไกการขับเคลื่อนของชุมชนมีความส าคัญต่อความส าเร็จและ
ความยั่งยืนของการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของชุมชน จึงควรให้ความส าคัญในการคัดเลือกแกนน าที่มีแนวคิด
ในการพัฒนา เปิดกว้าง มีจิตอาสา ยึดผลประโยชน์คนส่วนใหญ่ในของชุมชนเป็นหลัก และกระจายผลประโยชน์แก่
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สมาชิกภายในชุมชน รวมทั้งต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดสร้างการ
เชื่อมโยงเครือข่ายกับชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ  

๗. งบประมำณสนับสนุน ในปีที่ผ่านมากรมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร 
กลุ่มละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ท าให้เกษตรกรและผู้ที่เก่ียวข้องจากส่วนต่างๆ ในชุมชนให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ในเวทีการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชนพบว่าส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่การ
ก าหนดกิจกรรมเพ่ือรองรับงบประมาณสนับสนุนดังกล่าว มากกว่าการมองภาพการพัฒนาของชุมชนในระยะยาว 
จึงควรกระตุ้นให้ชุมชนก าหนดกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง และบูรณาการงบประมาณจากหน่วยงาน
ภาคีในพื้นที ่เช่น อ าเภอลานสกา มีงบสนับสนุนจากยุทธศาสตร์จังหวัด 

๘. ระยะเวลำด ำเนินกำร  เนื่องจากมีระยะเวลาจ ากัดจึงต้องเร่งด าเนินการการจัดเวทีชุมชน  ท า
ให้ระยะห่างของแต่ละเวที มีน้อยเกินไป เกษตรกรจึงไม่มีเวลาเพียงพอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วน าไปปฏิบัติ 
นอกจากนี้ ระยะเวลาที่จ ากัดในการด าเนินงานโครงการฯ ยังส่งผลต่อการคัดเลือกกิจกรรมของชุมชนโดยเลือก
เฉพาะกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตาม
กรอบเวลาที่ก าหนด 

๙. กำรจัดเวทีชุมชน ควรจัดกิจกรรมในเวทีชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่  
เนื่องจากในบางพ้ืนที่เกษตรกรสามารถเข้าร่วมเวทีชุมชนได้เฉพาะในช่วงเช้า ช่วงบ่ายจึงมีผู้เข้าร่วมเวทีชุมชน
จ านวนน้อย และควรสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมเวทีได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

๑๐. กำรก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัด ควรมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่แสดงถึง
ผลส าเร็จจากการด าเนินโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ เพ่ือการประเมินผลส าเร็จของโครงการใน 
ปีที่ผ่านมา  

11. การท างานบนฐานข้อมูล ก่อนลงพ้ืนที่ควรมีการศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งมิติพ้ืนที่ - 
คน - สินค้า โดยเฉพาะข้อมูลทุติยภูมิซึ่งมีในระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่แล้ว  

12. บทบาทหน้าที่ส่วนกลาง ในปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ส่วนกลางได้ร่วมเป็นคณะท างานปฏิบัติการฯ 
จึงต้องร่วมปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และมีบางส่วนที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดเวทีชุมชน ซึ่งบางครั้งกิจกรรมในเวทีชุมชน
อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมประชุมกับคณะท างานขับเคลื่อนโครงการฯ 
เพื่อให้ข้อมูล/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ส่วนกลางควรมีบทบาทในการสนับสนุน
วิชาการและองค์ความรู้ตามความต้องการของชุมชน 

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

 

 


