คำ�นำ�
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มุ่งมั่นดำ�เนินงาน            
ตามบทบาทหน้าที่สำ�คัญในการศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร พัฒนางานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร
ประสานงานวิจัยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร  ส่งเสริมระบบการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรม
ยั่งยืน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สนับสนุนการดำ�เนินงานในส่วน
ภูมิภาค  ตลอดจนการดำ�เนินงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข
อย่างยั่งยืน
ปีงบประมาณ 2558 กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีนโยบายให้ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานตามระบบ MRCF ต่อเนื่องจาก        
ปีที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดผลสำ�เร็จที่เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเขิงคุณภาพ มีการเชื่อมโยงกับนโยบาย Zoning ของ
รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง
สำ�หรับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้นำ�ระบบส่งเสริมการเกษตรรูปแบบ MRCF มา
ปรับใช้ในการดำ�เนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและนำ�เสนอผลงานกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านสื่อมวลชน ดังปรากฏใน
รายงานประจำ�ปีฉบับนี้
รายงานผลการดำ�เนินงานฉบับนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม ฝ่ายต่างๆ ภายในกอง ที่ได้รวบรวมและสรุปผลการ
ดำ�เนินงาน จัดทำ�รายงานเพื่อนำ�เสนอผลการดำ�เนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในรอบปี 2558 ของกองวิจัยและพัฒนางานส่ง
เสริมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำ�เนินงานของกองให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน										
2
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
2
  โครงสร้างองค์กร
3
  บุคลากร
4
  งบประมาณ
         11
ส่วนที่ 2 ผลการดำ�เนินงาน										
14
ผลการดำ�เนินงานตามภารกิจ
         15
ฝ่ายบริหารทั่วไป
         15
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
         17   
กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร
         21
กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน
         29
กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร
         33
กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย
         35
ผลการดำ�เนินงานอื่นๆ
         40
งานประชาสัมพันธ์
         40
ร่วมจัดนิทรรศการงานวันเกษตรกร
         41
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่
         42                                
และแนวทางสนับสนุนการดำ�เนินงานส่งเสริมการเกษตร
การจัดสัมมนาเสนอผลงานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตรในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ          46
		
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก											
52
  
  คณะผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรประจำ�ปี 2558
         53
  
  คณะทำ�งานจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2558 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
         54

ส่วนที่ 1
ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

11

ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

พันธกิจ
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
2. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
3. ประสานงานวิจัยระหว่างหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร
4. ปฏิบัติงานร่วมและหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ หรือที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและมีคุณค่าแก่การใช้ประโยชน์และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
2. เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยและด้านการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
3. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
4. ขยายและพัฒนาศักยภาพกลไกเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตร
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โครงสร้างองค์กร

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานธุรการ
งานสารบรรณ งานประชุม งานพิมพ์
งานถ่ายเอกสาร งานประสานราชการทั่วไปของ
สำ�นักงาน และยานพาหนะ
2. งานแผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบ
การจัดทำ�คำ�ของบประมาณ การควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณ การจัดทำ�แผนปฏิบัติงาน และรายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3. งานบริหารงานบุคคล รับผิดชอบการควบคุม
วันทำ�การ การลา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และการสรรหาและการจ้างพนักงานราชการ
4. งานการเงินและบัญชี รับผิดชอบในการจัดทำ�
บัญชี การเบิก-จ่าย และเก็บรักษาเงินของสำ�นักงาน
5. งานพัสดุ รับผิดชอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดทำ�
ทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาการเบิกจ่าย ซ่อมบำ�รุง
และจำ�หน่ายออกบัญชี
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริม
การเกษตร

กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริม
การเกษตร

1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบส่งเสริม
การเกษตร
2. ศึกษา พัฒนารูปแบบและแนวทางการปฏิบัติ
งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
3. ประสานและส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำ�เนิน
งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
4. สนับสนุน และเชื่อมโยงกลไกการทำ�งานใน
ระดับพื้นที่
5. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบงานวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร
2. พัฒนารูปแบบการวิจัยและการทำ�ผลงาน
วิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้คำ�แนะนำ�การดำ�เนิน
การวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร และบริหารจัดการ
ทะเบียนวิชาการ
3. ส่งเสริมและพัฒนาการทำ�งานวิจัย และผลงาน
วิชาการ เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริม
การเกษตร
4. ประสานงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตรและ
การสนับสนุนการดำ�เนินงานส่งเสริมการเกษตรกับ
หน่วยงานวิชาการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มจัดการฟาร์ม
และเกษตรกรรมยั่งยืน

กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนวัตกรรมด้านการเกษตร

กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของภาคีและเครือข่าย

1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และรูปแบบการจัดการฟาร์ม และเกษตรกรรมยั่งยืน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรม
ยั่งยืน
3. เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านส่งเสริมระบบ
และรูปแบบการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำ�ฐานข้อมูล
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้าน
การเกษตร
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนวัตกรรมด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำ�ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร ไปปรับใช้
ในการส่งเสริมการเกษตร
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิประโยชน์อันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตร
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ศึกษา พัฒนา และสนับสนุนการดำ�เนิน
งานแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีและเครือข่าย
2. พัฒนาการใช้ประโยชน์งานวิจัย งานวิชาการ
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรต้นแบบ รวมทั้งการ
วางระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ ให้ผู้ใช้สามารถเข้า
ถึงได้ในรูปแบบการสื่อสารทางไกล
3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การใช้เครื่องมือ
เทคนิคการส่งเสริมการเกษตร และส่งเสริมการ
พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของ
ชุมชน และกลไกการทำ�งานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร
4. กำ�หนดแนวทางการประสานเชื่อมโยงการ
ทำ�งานส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับ
5. พัฒนาระบบการให้บริการของสำ�นักงานใน
ระดับภูมิภาคแบบสำ�นักงานอัจฉริยะ (Smart
Office)
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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กร งเสริมการเกษตร
ผู้อำ�นวยการกองวิโครงสร้
จัยและพัางองค์
ฒนางานส่

นายศุภนารถ เกตุเจริญ
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บุคลากรกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ฝ่่ายบริหารทั่วไป

นางสาวทิพย์สุดา โสภณพินิจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวมลธิรา ลิ่มอาภรณ์
นางวริษฐา ขยายศรี
นางภวริศา ศรีชมภู
นางสาวผุสดี จันทร์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน

นางลินดา บุญรุ่ง
พนักงานพิมพ์ ระดับ 4

นางสาวจุฑามาศ วิชัยวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวจตุรพร มิณฑสูตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายกฤชสร ธรรมจง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายสำ�รวย บุญพิทักษ์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2 พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

นายทองสุข นิลเลิศ
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

นายปราโมทย์ กลิ่นจันทร์
พนักงานขับรถยนต์

นายคำ�รณ พันโต
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กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร

นายวุฒินัย ยุวนานนท์
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร

นางพิชฎา อารยานุรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญการพิเศษ

นางอรณี มั่นดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญการ

นางสมคิด นุ่มปราณี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญการ

นายภูริพัฒน์ อุ่นใจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญการ

นางสาวจิรัชญา แสนยะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายพยุงศักดิ์ ยกส้าน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญการ

นายจีรณัทย์ หงษ์จาตุรันต์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
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กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร

นางมัลลิกา เขียวหวาน
ผอ.กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร

ดร.สุรางค์ศรี วาเพชร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญการพิเศษ

ดร.ปริญญารัตน์ ภูศิริ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญการ

นายศุกล โฆษิตโภคิน
นายธีรภัทร์ คุ้มครอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวเชาวพรรณ อัครวิสิทธิ์กุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวจิราพร แซ่ต่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

77

นางสาววิไลพร ชวศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายพิบูลย์ ทองพยงค์
พนักงานธุรการชั้น 4

กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน

นายประเสริฐวัฒน์ กองกันภัย
ผอ.กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน

นางคนึงนิตย์ ทองลิ่ม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญการพิเศษ

นางสาวเสาวณิต เทพมงคล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวพิมประภา สินค้�ำ คูณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญการ

นางสาวพีรชา มณีชาติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
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นางสาวอารีย์วรรณ เหลืองทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร

นางกัลยาณี พรหมสุภา
ผอ.กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร

นางพิมลศิริ ธารามาศ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญการพิเศษ

นางอมรรัฏฐ์ ชืน่ มาลัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญการ

นางสาวมนพิภา หมื่นชนะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาววิลาสินี ลีทวีทรัพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวมนัสวี เกื้อวงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

นางสาวนฤมล เหมือนทอง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
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กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย

ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ แขมพิมาย
ผอ.กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย

นางภัคกัญญา โสมภีร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญการพิเศษ

นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญการพิเศษ

นางวิจิตรา เชาวะเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญการ

นางสุมาลี ชิณวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญการ

นางศิรินทิพย์ สุขเกษม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญการ

นายวิชัย บุญเย็น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญการ

นายสมพงษ์ นิยม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

นางสาวฉัตรแก้ว โลหะพันธุ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
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งบประมาณกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการ : บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำ�หรับสินค้าเกษตรที่สำ�คัญ
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำ�หรับสินค้าเกษตรที่สำ�คัญ (Zoning)
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งบประมาณกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร

กิจกรรมหลัก : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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งบประมาณกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
แผนงาน : ดำ�เนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน
โครงการ : พัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ส่วนที่ 2
ผลการดำ�เนินงาน
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ผลการดำ�เนินงานตามภารกิจ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. งานธุรการ

1) จัดทำ�ทะเบียนรับหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก ตามระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- รับหนังสือภายนอก 			
จำ�นวน 2,737 เรื่อง
- ทะเบียนส่งภายใน 			
จำ�นวน 4,752 เรื่อง
- ทะเบียนส่งออกภายนอก		
จำ�นวน 142 เรื่อง
- หนังสือเวียน			
จำ�นวน 73 เรื่อง
- หนังสือคำ�สั่ง			
จำ�นวน 17 เรื่อง
- รับ - ส่งหนังสือภายในกอง		
จำ�นวน 990 เรื่อง
2) สรุป - ย่อเสนอเรื่อง เพื่อให้ได้เนื้อหาสาระโดยย่อ
จำ�นวน 1,166 เรื่อง
3) ตรวจ/ทานหนังสือก่อนนำ�เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ/พิจารณา สั่งการจำ�นวน 1,383 เรื่อง
4) ร่าง - โต้ตอบหนังสือ เพื่อนำ�เสนอให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอกทราบ จำ�นวน 217 เรื่อง
5) การประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จำ�นวน 7 ครั้ง
6) ควบคุมและตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการ และสรุปการเบิกจ่ายน�้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
พร้อมสรุปผลการปฏิบัติของพนักงานขับรถยนต์
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2. งานพิมพ์

1) จัดพิมพ์หนังสือราชการภายในและภายนอก จากกลุ่ม/ฝ่าย และตามที่ได้รับมอบหมาย
จำ�นวน 230 ฉบับ
2) รับ - ส่ง e-mail และค้นหาหนังสือตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน 120 เรื่อง
3) จัดพิมพ์ระเบียบวาระ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และรายงานการประชุมของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร ระบบการควบคุมภายใน จำ�นวน 7 ครั้ง
4) ทำ�หน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ (งานธุรการ) จำ�นวน 70 ครั้ง

3. งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

1) จัดทำ�คำ�ของบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีในส่วนงบบริหาร
จัดการและรวบรวมคำ�ของบประมาณของกลุ่ม/ฝ่าย ภายในกอง
เพื่อเสนอของบประมาณ
2) ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อรายงานผลต่อผู้บริหารตามลำ�ดับขั้น
3) จัดทำ�รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร
4) ตรวจสอบใบสำ�คัญในการเบิกจ่ายทุกประเภท และลงบัญชี
การใช้จ่ายงบประมาณ และดำ�เนินการตามระบบ
5) ดำ�เนินการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เป็นภาพรวมของกอง
6) ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานในสำ�นัก ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม
7) ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� เจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย ที่เกี่ยวกับระเบียบ
การเบิกจ่ายงบประมาณ และระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ
8) สรุประเบียบของกรมบัญชีกลาง สำ�นักงบประมาณกระทรวง
การคลังสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับระเบียบ
การเงิน การงบประมาณ และพัสดุ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาและเสนอ
เวียนให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อถือปฏิบัติ
9) ลงทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ของสำ�นัก ตลอดจนดำ�เนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำ�ปีเสนอผู้บังคับบัญชา และ
ประสานงานการดำ�เนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
10) ดำ�เนินการเพื่อขอจำ�หน่ายพัสดุที่ชำ�รุดเสนอผู้บังคับบัญชา
ทุกขั้นตอน
11) ตรวจสอบจัดทำ�รายละเอียดในการใช้โทรศัพท์ทางไกล เพื่อ
ใช้ประกอบการเบิกจ่ายตามใบแจ้งหนี้
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กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
1. ระบบส่งเสริมการเกษตร

ระบบส่งเสริมการเกษตร เป็นกลไกในการสนับสนุนการดำ�เนินงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร โดยในการ
สนับสนุนจะเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
ดำ�เนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ประสบความสำ�เร็จ และเป็นเวทีเชื่อมโยงวิชาการจากแหล่งความรู้ทางวิชาการไปสู่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นเวทีในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นปัญหาในการดำ�เนินงานในพื้นที่
(Hot Issue) ที่เกิดขึ้น ในแต่ละพื้นที่ โดยกำ�หนดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนกลาง เขต จังหวัด และอำ�เภอ ดังนี้
1) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ จำ�นวน 2 ครั้ง
- สำ�นักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กองแผนงาน และกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ร่วมกัน
กำ�หนดแนวทางการจัดเวที โดยมีประเด็นหลัก คือการชี้แจงแนวทางการดำ�เนินงานส่งเสริมการเกษตร ให้กับเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรทั้งในส่วนกลาง เขต ศูนย์ปฏิบัติการ และจังหวัด รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
ดำ�เนินงานส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง MRCF
2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต จำ�นวน 2 ครั้งในแต่ละเขตทั้ง 9 เขต มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วม
รวมทั้งสิ้น 2,230 คน โดยในปี 2558 มีประเด็นที่สำ�คัญและน่าสนใจ 2 เรื่องใหญ่ คือ การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ
แปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในแต่ละเขตมีรูปแบบการดำ�เนินการดังนี้
- การอภิปรายคณะในเรื่อง “กระบวนการทำ�งานการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่” โดย
ผู้จัดการแปลงและผู้ช่วยผู้จัดการแปลงของแต่ละอำ�เภอ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำ�งานส่งเสริมการเกษตร
ในรูปแบบแปลงใหญ่
- การนำ�เสนอในรูปแบบนิทรรศการมาแสดง และแต่ละจังหวัดได้นำ�นิทรรศการผลการดำ�เนินงานการ
ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่มาจัดในสถานที่สัมมนา และนำ�เสนอผลการดำ�เนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อนำ�เสนอกระบวนการทำ�งานและผลที่ได้จากการดำ�เนินงานแปลงใหญ่และ
ศูนย์เรียนรู้ฯ
- แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• สรุปผลการดำ�เนินงาน ประเด็น Hot Issue ตามภารกิจงานเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และกลุ่มอารักขาพืช
• สรุปผลการดำ�เนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการการผลิตสินค้าเกษตรและนโยบายส่งเสริม
การเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
3) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด จำ�นวน 6,913 คน 4 ครั้ง
4) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำ�เภอทุกอำ�เภอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/อำ�เภอ เพื่อพบปะพูดคุยกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ในสำ�นักงานเกษตรอำ�เภอในเรื่องของการดำ�เนินงานที่ผ่านมา และแผนการดำ�เนินงานในสัปดาห์ถัดไป
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2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ได้จัดตั้งในปี 2557 จ�ำนวน 882 ศูนย์ อ�ำเภอละ 1 ศูนย์
ซึ่งมีวิธีการคัดเลือกโดยเน้นจุดน�ำร่องการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรตามรูปแบบ MRCF ที่มีการวิเคราะห์ พื้นที่ คน
สินค้า ตามหลักการของ Zoning ที่มีการจ�ำแนกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมน้อย
(S3) และไม่เหมาะสม (N) ร่วมกับความต้องการของเกษตรกรในชุมชน ดังนั้นจึงมีประเด็นการเรียนรู้ทั้งจากการพัฒนาและ
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามหลักของ Zoning เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ โดยภายใน
ศูนย์เรียนรู้ ฯ จะมีองค์ประกอบต่างๆ คือ เกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส�ำเร็จหลักสูตรการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ และ
แปลงเรียนรู้โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม การปรับปรุงบ�ำรุงดิน การใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า การน้อมน�ำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อน�ำไปสู่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สามารถลดต้นทุนการ
ผลิต เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพมากยิ่งขึ้น
สำ�หรับปี 2558 ได้พัฒนาการดำ�เนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร
ระหว่างเกษตรกรผู้สนใจกับเกษตรกรต้นแบบในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับบริบท หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การทำ�บัญชีครัวเรือน ฯลฯ เพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกให้กับเกษตรกรและนำ�ความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field
Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูล
ในการผลิตทางการเกษตร นำ�ไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต จำ�นวน 882 ศูนย์ เมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม–31 กรกฎาคม 2558 โดยมีเกษตรกรเป้าหมายจุดละ 300 ราย รวม 264,600 ราย พบว่าในแต่ละจุดมีเกษตรกร
เข้าร่วมมากกว่า 300 ราย รวมทั้งสิ้น 279,486 ราย คิดเป็น ร้อยละ 105.6
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3. การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำ�เนินการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลง
ใหญ่ โดยมีหลักการดำ�เนินงาน คือ
1) เป็นวิธีการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่รูปแบบหนึ่ง ที่รวมเกษตรรายย่อยที่มีการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันให้มีการ
ผลิตในรูปแบบแปลงขนาดใหญ่ เจ้าของแปลงทุกแปลงยังคงเป็นเจ้าของและผู้ผลิตในแปลงนั้น ๆ
2) เกษตรกรร่วมกันจัดการปัจจัยการผลิต การผลิตและผลผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต และทำ�ให้มีอำ�นาจต่อรองทางการตลาด
3) มีผู้จัดการพื้นที่ (Field manager) เป็นผู้บริหารจัดการแปลงตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
4) บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นท่ีและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีเป้าหมายการด�ำเนินงานใน 77 จังหวัด 219 จุด ในพืช 13 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�ำปะหลัง ทุเรียน ล�ำไย
มะม่วง มังคุด เงาะ ส้มโอ มะพร้าวน�้ำหอม สับปะรด ปาล์มน�้ำมัน และไม้ดอกไม้ประดับ
ได้ดำ�เนินงานปี 2558 ในประเด็นหลักๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ
1) พัฒนาผู้จัดการพื้นที่ อบรมวิทยากรหลัก (core team) และผู้จัดการพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการในการบริหารจัดการ พร้อมที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการพัฒนา
ผู้จัดการพื้นที่อย่างต่อเนื่องเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง
ผู้จัดการพื้นที่
2) ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ และจัดทำ�สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสาร สื่อ วีดีทัศน์ ฯลฯ ตามระยะ
เวลาที่เหมาะสม
3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการและเกษตรกรตลอดฤดูการผลิต
เพื่อร่วมกันจัดหาและใช้ปัจจัยการผลิต/ทรัพยากรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม บริหารจัดการการผลิต และร่วมกันจำ�หน่าย
ผลผลิต
4) ติดตาม นิเทศงาน โดยผู้บริหารทุกระดับ และให้มีการติดตาม/นิเทศโดยส่วนกลาง เขต และจังหวัด
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กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร

1. งานวิจัย“การให้บริการด้านการเงินแบบยั่งยืนของกองทุนองค์กรเกษตรกรไทย” (The Best
Practices on Sustainable Financial Services Model of Farmer Organization Fund
in Thailand)

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่ง
ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association : APRACA) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่
ศึกษาพัฒนาการปัจจัยที่มีผลต่อความสำ�เร็จและรูปแบบการให้บริการด้านการเงินขององค์กรเกษตรกร โดยคัดเลือกองค์กร
เกษตรกรตัวอย่างที่ดีเด่น ๒ องค์กร คือ วิสาหกิจชุมชนธนาคารชุมชนตำ�บลสร้างถ่อน้อย อำ�เภอหัวตะพาน จังหวัด
อำ�นาจเจริญ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์นาเกาะสัก อำ�เภอหาดสำ�ราญ จังหวัดตรัง

ผลการวิจัยพบว่า ทั้งสองวิสาหกิจชุมชนเป็นองค์กรเกษตรกรที่ริเริ่มก่อตั้งมาจากความต้องการของเกษตรกรโดย
การสนับสนุนของภาครัฐ จากปัญหาของการเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกรรายย่อยในชนบท จึงเกิดการรวมกลุ่มรวบรวมเงิน
เป็นกองทุนเพื่อชุมชน บริหารจัดการโดยชุมชน และเป็นแหล่งทุนในชุมชนเข้าถึงได้ง่าย มีผู้นำ�ที่มีภาวะผู้นำ�สูง
คณะกรรมการ สมาชิก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาขององค์กร มีข้อตกลงร่วมของกลุ่ม
ที่มาจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาเป็นกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อใช้เป็นหลักการบริหารจัดการ องค์ประกอบสำ�คัญ
ที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จและยั่งยืน ประกอบด้วยกลยุทธ์ ๕ ด้าน คือ
1) ยกระดับความรู้ทางการเงินของเกษตรกรและสถาบันการเงินชุมชน
2) ส่งเสริมการออมเงินอย่างต่อเนื่อง
3) เสริมสร้างวินัยด้านการเงิน
4) กำ�หนดแผนการบริหารจัดการเงินทุนสำ�รอง
5) กำ�หนดแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินอย่างเคร่งครัด
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2. การพัฒนานักส่งเสริมมืออาชีพ

การพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นนักส่งเสริมมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการทำ�งานร่วมกับ
เกษตรกรและภาคีเครือข่ายจนเป็นที่ยอมรับให้เป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่ได้นั้น
มีความสำ�คัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร หลักสูตรดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม
การเกษตรกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรอื่น คือการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ภายใต้หลักการ
1) ผู้เรียนต้องเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมกำ�หนดเนื้อหาหลักสูตรและยืดหยุ่นตามสถานการณ์
3) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานภาคสนามตลอดระยะเวลา 1 ปี
4) มีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเติมเต็มความรู้และทักษะตามที่ผู้เรียนต้องการให้กับผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ
ตลอดระยะเวลาทั้งโดยทีมวิทยากรและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การฝึกอบรม [Training] เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ
[Learning by doing] เรียนรู้จากการปฏิบัติงานในพื้นที่ [On the job training] พี่เลี้ยง [Coaching] การพบกลุ่ม
[Group learning] และเรียนรู้ผ่าน ICT และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
ผลที่ได้จากหลักสูตรนี้ คือได้พัฒนานักส่งเสริมการเกษตร จำ�นวน 291 คน พี่เลี้ยง จำ�นวน 71 คนและผู้ทำ�หน้าที่
ในการบริหารโครงการ จำ�นวน 47 คน รวมทั้งสิ้น 409 คนและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคือผู้ร่วมโครงการมี
ทัศนคติในเชิงบวก มีความพร้อมและเป้าหมายชัดเจนในการทำ�งานเพื่อเกษตรกร มีความรู้และทักษะในการทำ�งานกับ
เกษตรกรและทีมงานภาคีเครือข่ายภายใต้นโยบายและระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ของกรมส่งเสริมการเกษตร
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3. ความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาการเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF เป็นระบบงานที่มีหลักการพื้นฐานคือการทำ�งานแบบมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานพัฒนาด้านการเกษตรทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อการพัฒนาเกษตรกร สินค้าเกษตร และพื้นที่เป้าหมายได้อย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ประสานรวมพลังกับหน่วยงานวิชาการ เช่น กรมวิชาการเกษตร
สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช และสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น ในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
เพื่อการวิจัยพัฒนาค้นหาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและพัฒนาระบบงานส่งเสริมการเกษตร
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังได้
มีการร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรด้วย ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ได้มีโครงการความร่วมมือและแผนการดำ�เนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีหน่วยงานที่ร่วมดำ�เนินงาน 2 หน่วยงาน คือ กรมวิชาการเกษตร และสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แห่งชาติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตรได้ดำ�เนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
(MOU) ความร่วมมือทางวิชาการกับสำ�นักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้
จอมเทียน จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ผลงาน เทคโนโลยี ของกรมส่งเสริมการเกษตร
และสำ�นักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งมีผลงานความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน 5 โครงการ คือ
- โครงการนำ�ร่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบิวเวอร์เรียหัวเชื้อสดและก้อนเชื้อระดับมาตรฐาน
- โครงการนำ�ร่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงชันโรงและผลิตภัณฑ์
- โครงการลงทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนเกษตรไทย
- โครงการการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร
- โครงการบูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ด้านการเกษตรของไทย
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เพื่อการแสดงเจตจำ�นงการเป็นพันธมิตรร่วมกันในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ด้วยผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงาน
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ให้เกิดเป็นความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนางานส่งเสริม และร่วมกันขับเคลื่อนการนำ�ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนและเกษตรกร

2) ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำ�คัญในการร่วมมือกันพัฒนา
การเกษตรในลักษณะบูรณาการทำ�งานเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน จากสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรผู้ทำ�หน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรและนักวิชาการเกษตรในฐานะผู้วิจัยควรที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
ในการพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรและทันเวลา กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร
เพื่อทำ�หน้าที่ในการบริหารความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานโดยสลับการทำ�หน้าที่ประธาน มีวาระคราวละ 2 ปี การขับ
เคลื่อนงานความร่วมมือภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรม
วิชาการเกษตรมีคณะอนุกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตรระดับเขต และ
คณะทำ�งานโครงการความร่วมมือประจำ�ปีเพื่อการแก้ไขปัญหาสำ�คัญเร่งด่วน ซึ่งเริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจำ�นวน
4 คณะ สำ�หรับในระดับจังหวัดให้มีการดำ�เนินการภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพื่อให้
เกิดการบูรณาการอย่างมีเอกภาพในจังหวัด
23
23

วัตถุประสงค์
- เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการการทำ�งานร่วมกันและประสานงานนำ�ความรู้ด้านวิชาการเกษตรไปถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อนำ�ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่สู่การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการเกษตร
เป้าหมาย
ดำ�เนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด

วิธีการดำ�เนินงาน
- การบริหารจัดการดำ�เนินงานในรูปคณะกรรมการบริหารส่วนกลางคณะอนุกรรมการระดับเขต คณะทำ�งาน
โครงการประจำ�ปี และการบูรณาการในระดับพื้นที่
- การดำ�เนินงานในรูปแบบทีมงานเฉพาะกิจ
- การจัดทีเวทีวิชาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงานและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- การบูรณาการคลังความรู้
- การติดตามประเมินผลร่วมกัน
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำ�เนินงานสู่สาธารณะ
งานสำ�คัญที่ร่วมมือกัน
- พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการฝึกอบรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเพื่อทำ�การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร
- งานวิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยมุ่งเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
งานทดสอบผลงานวิจัยในระดับไร่นาและการขยายผล
- การผลิตสื่อประกอบกระบวนการเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- การผลิตและการขยายพันธุ์พืช ศัตรูธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์
- พัฒนาระบบงานเชื่อมโยงระหว่างสองหน่วยงาน
- งานอื่นที่เป็นนโยบายเร่งด่วนและมอบหมายเฉพาะกิจ
กิจกรรมการดำ�เนินงานร่วมกัน
- โครงการนำ�ร่องเพื่อความร่วมมือประจำ�ปีงบประมาณ 2558 จำ�นวน 4 โครงการได้แก่
- โครงการแก้ไขปัญหาการระบาดศัตรูมันสำ�ปะหลัง (โคนเน่า หัวเน่า พุ่มแจ้ และไส้เดือนฝอย)
- โครงการแก้ไขปัญหาการระบาดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ�และด้วงแรด)
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- เมล็ดพันธุ์พืชไร่ตระกูลถั่ว(ถั่วเหลือง ถั่วเขียวและถั่วลิสง)
- การส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย (แปลงใหญ่)
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการของสองหน่วยงาน
- สร้างระบบการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในการส่งเสริมการเกษตร ติดตามผลการดำ�เนินงาน
จัดทำ�แผนปฏิบัติงานกิจกรรมความร่วมมือ

4. การนำ�ผลงานวิจัยเข้าร่วมนำ�เสนอในเวทีวิชาการระดับชาติ
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานส่งเสริม
และสนับสนุนการท�ำงานวิจัยและเผยแพร่งานวิชาการในวงกว้างในเวที
วิชาการต่างๆเสมอมา และในปี 2558 ได้ด�ำเนินการคัดเลือกผลงานวิชาการ
เข้าร่วมน�ำเสนอในเวทีงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558" (Thailand
Research Expo 2015) จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยน�ำผลงานวิจัยเรื่อง
Mating compatibility among within Bactrocera dorsalis complex
from north and south of Thailand (ภาคโปสเตอร์) โดยนางสาวสุขสม
ชินวินิจกุล กองอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ซึ่งมีเนื้อหาโดยย่อ คือ :
Bactrocera carambolae ผสมพันธุ์กับ B. dorsalis หรือ B. papayae ได้
แต่ถ่ายเชื้อตัวผู้ไม่ส�ำเร็จ เพราะมีการเข้าดักแด้และออกเป็นตัวเต็มวัยต�่ำเมื่อ
เทียบกับจ�ำนวนไข่ที่คู่ผสมพันธุ์ ผลิตได้ ดังนั้น B. carambolae ควรเป็น
แมลงวันผลไม้ชนิดที่แตกต่างจาก อีก 2 ชนิด ใน B. dorsalis complex ที่
พบในประเทศไทย
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5. การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงการอบรมหลักสูตร “นักวิจัยส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่”

ด้วยนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำ�ระบบส่งเสริมการเกษตรรูปแบบใหม่ (MRCF) มาปรับใช้ในกระบวนการ
ทำ�งานของนักส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจะต้องมีความสามารถด้านการวิจัย ที่เป็นสมรรถนะที่จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่ง (Job
Competency) โดยเฉพาะบุคลากรของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ที่จำ�เป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการทำ�งานวิจัย สามารถให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ด้านการวิจัยได้ ดังนั้น
โครงการอบรมหลักสูตร “นักวิจัยส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่” จึงเป็นโครงการที่สามารถสร้างเสริมความรู้และทักษะพื้นฐาน
ด้านการวิจัย โดยการฝึกปฏิบัติการทำ�วิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพ “ทีมนักวิจัยส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่”
เตรียมพร้อมสำ�หรับการเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัย โดยมีรายละเอียดการดำ�เนินการ ดังนี้
1) วิธีการดำ�เนินงาน จะดำ�เนินงานโดยการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งภายในหลักสูตรมีการจัดฝึกอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรี รีเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหลักสูตร
ดังนี้
- หลักการวิจัย ความสำ�คัญของการวิจัย การพัฒนานักวิจัย และการพัฒนาประเทศ
- ประเภทของงานวิจัย
- การกำ�หนดโจทย์วิจัย
- การทบทวนวรรณกรรมและพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย
- การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี มีหลักสูตร ดังนี้
- การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ

26
26

2) ผลการดำ�เนินโครงการ กลุ่มทั้ง 5 กลุ่มภายในกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรสามารถยกร่างโครงการ
วิจัย โดยมีหัวข้อวิจัยจำ�นวนทั้งสิ้น 5 หัวข้อ คือ
- กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน หัวข้อวิจัย คือ การศึกษารูปแบบการทำ�การเกษตรกรรมทางเลือก
ของเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย
- กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร หัวข้อวิจัย คือ การส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
- กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย หัวข้อวิจัย คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินงานตามบทบาท
ภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ�ตำ�บล (ศบกต.)
- กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร หัวข้อวิจัย คือ การศึกษาปัจจัยภายในและภายนอก
ที่มีผลต่อการตัดสินใจทำ�อาชีพเกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา : เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ใน
เขตพื้นที่ภาคใต้
- กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร หัวข้อวิจัย คือ แนวทางการส่งเสริมนักส่งเสริมการเกษตร สำ�นักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ในการผลิตผลงานวิจัย
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กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน
1. โครงการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
1) พัฒนาความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกรตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
2) พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อรองรับการทำ�การเกษตรตามระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3) จัดทำ�สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
ของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่
เป้าหมาย/พื้นที่ดำ�เนินการ
1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 1,227 ราย จากส่วนกลาง 9 เขต 77 จังหวัด 50 ศูนย์ปฏิบัติการ และ 882 อำ�เภอ
โดยดำ�เนินการที่สำ�นักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทั้ง 9 เขต
2) การพัฒนาระบบข้อมูลและการจัดทำ�สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำ�เนินการโดยส่วนกลาง
งบประมาณ ดำ�เนินการ 5,090,200 บาท
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
1) จัดอบรมสัมมนาเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จำ�นวน 1,227 ราย งบประมาณ 3,190,200 บาท
โดยจัดสรรงบประมาณให้สำ�นักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตทั้ง 9 เขต เป็นผู้ดำ�เนินการ ระยะเวลาจัดอบรม 2 วัน
เนื้อหาวิชาหลัก 3 เรื่อง ได้แก่ 1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ 3) การจัดการฟาร์ม
2) จัดทำ�เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ 1,400,000 บาท ดังนี้ 1) จัดทำ�แผนพับ จำ�นวน 200,000 แผ่น วงเงิน 800,000 บาท 2) จัดทำ�ชุด
นิทรรศการ จำ�นวน 10 ชุด วงเงิน 100,000 บาท 3) จัดทำ�เอกสารรูปเล่ม จำ�นวน 5,500 เล่ม วงเงิน 200,000 บาท
และ 4) จัดทำ�วีดีทัศน์ จำ�นวน 1 เรื่อง วงเงิน 300,000 บาท
3) จัดทำ�ฐานข้อมูลระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง วงเงิน 300,000 บาท
หมายเหตุ จัดเก็บรวมอยู่กับทะเบียนเกษตรกร ซึ่งไม่ต้องใช้งบประมาณ จึงขออนุมัติวงเงินไปดำ�เนินการสัมมนานักวิจัย
รุ่นใหม่แทน
4) ติดตามผลการดำ�เนินงานโครงการ
การดำ�เนินการโครงการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดำ�เนินการเสร็จสิ้น
ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
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2. โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมการข้าวได้จัดทำ�โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว โดยมีวัตถุประสงค์ 		
1) เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต ทำ�ให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
2) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานของข้าว จากการปรับโครงสร้างการผลิตเข้าสู่ระบบ zoning
3) เพื่อให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย โดยแบ่งการดำ�เนินการออกเป็น 2 ส่วน คือ
1) พื้นที่ที่เหมาะสม (S1, S2, S3) ในการปลูกข้าว ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ได้แก่ โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวสำ�หรับตลาดเฉพาะ โครงการลดพื้นที่ปลูกข้าว
นาปรัง หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ คือ กรมการข้าว
2) พื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ในการปลูกข้าว ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ได้แก่ โครงการปรับเป็น
เกษตรกรรมทางเลือก และโครงการปรับเป็นอ้อย หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ คือ กรมส่งเสริมการเกษตร
ซึ่งได้นำ�เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 5/2557) เมื่อวัน
ที่ 19 ธันวาคม 2557 และครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1/2558) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 และปรับปรุงโครงการปรับโครงสร้างการ
ผลิตข้าวใหม่ เหลือ 4 กิจกรรมย่อย ดังนี้

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับงบประมาณดำ�เนินการประจำ�ปี 2559 เพียงโครงการเดียว คือ โครงการปรับเป็น
เกษตรกรรมทางเลือก สำ�หรับโครงการปรับเป็นอ้อย ไม่ได้รับงบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรรจำ�นวน 39.847 ล้านบาท
ขณะนี้ รมว.กษ. เห็นชอบแล้ว และได้ส่งสำ�นักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบการปรับแผนงานและงบประมาณโครงการ
ปรับโครงสร้างการผลิตข้าวต่อไป
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3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ความเป็นมา

		
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระยุคลบาท
				
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงทำ�โครงการพัฒนาเพื่อให้พสกนิกรมีคุณภาพชีวิต สามารถพึ่งตนเอง
และดำ�เนินวิถีชีวิตได้อย่างเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และทรงดำ�เนินงาน โครงการต่างๆ ด้านโภชนาการ
และสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมให้นำ�แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำ�เนินชีวิตอย่างมีความสุข ครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้ และส่งเสริมศูนย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ชนบท
โดยมีเงื่อนไขจะต้องไม่ซ้ำ�อำ�เภอในแต่ละจังหวัด และในพื้นที่จะต้องไม่มีโครงการตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีความตั้งใจและความรับผิดชอบสูง โดยแบ่ง
การดำ�เนินงานเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 22 อำ�เภอ 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 20 อำ�เภอ 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีการแบ่งการดำ�เนินงานดังนี้
1) กรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย
2) สำ�นักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประชุมชี้แจงทำ�ความเข้าใจแก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำ�ตำ�บล (เกษตรตำ�บล) และผู้นำ�กลุ่มเป้าหมาย
3) สำ�นักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมชี้แจงทำ�ความเข้าใจปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำ�เนินชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งการจัดทำ�บัญชีครัวเรือนในพื้นที่
4) ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมเรียนรู้จากชุดเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5) กลุ่มจัดทำ�แผนการดำ�เนินงาน และสมาชิกจัดทำ�แผนปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทำ�บัญชีครัวเรือน
6) กรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนกลุ่มและสมาชิกดำ�เนินงานตามแผน พร้อมกับ
ส่งเสริมการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขยายผล
7) จัดตั้งกองทุนพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
8) กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรเครือข่าย
9) กรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนิเทศและติดตามงาน
10) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยในส่วนของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร สามารถนำ�รูปแบบการดำ�เนินการมาขยายผลใน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพหลากหลาย
รูปแบบของลักษณะการผลิต ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานและขยายผลสู่เกษตรกรและชุมชนต่อไป
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4. การประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ปี 2558

คุณรำ�พึง อินทร์สำ�ราญ มีภูมิลำ�เนาอยู่บ้านเลขที่ 118 หมู่ 3 บ้านกระเบื้อง ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
อายุ 46 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เคยประกอบอาชีพขายเฟอร์นิเจอร์ แต่ประสบปัญหาขาดทุนมีหนี้สิน
จำ�นวนมาก ประกอบกับปัญหาฝนแล้ง ราคาปุ๋ยแพง โรค แมลงระบาด ผลผลิตที่ได้น้อย จึงคิดเปลี่ยนจากการทำ�นา
อย่างเดียวมาเป็นการทำ�ไร่นาสวนผสม ควบคู่ไปกับการทำ�การเกษตรแบบอินทรีย์ เมื่อปี 2550 จนถึงปัจจุบัน บนพื้นที่
ทั้งหมด 54 ไร่ โดยมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ ทำ�กินแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำ�ริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงได้เริ่มลงมือ
การจัดการพื้นที่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว จำ�นวน 43 ไร่ ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ทุกขั้นตอน และอีก 11 ไร่
ทำ�ไร่นาสวนผสม โดยการขุดบ่อน้ำ�เพื่อปลูกไม้ผล พืชผัก ไม้ยืนต้น เลี้ยงสัตว์ทั้งหมู และเป็ด เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ สำ�หรับ
บริโภคและจำ�หน่าย มีกิจกรรมการเกษตรตลอดปี ทำ�ให้มีรายได้ต่อเนื่องทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี สามารถประหยัด
ค่าอาหารได้ถึงเดือนละ 6,000 บาท ลดต้นทุนการทำ�นาเหลือเพียง 3,000 บาทต่อไร่ และจากการเข้าร่วมโครงการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวของมูลนิธิชัยพัฒนา ทำ�ให้ได้รับพระราชทานทุนทรัพย์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามกุมารี
จำ�นวน 70,000 บาท เพื่อสร้างศาลาเรียนรู้และเป็นต้นแบบฝึกอบรมแก่เกษตรกรผู้ที่สนใจ
การถ่ายทอดความรู้ ใช้เทคนิคการปลูกพืช 5 ชนิดแบบผสมผสาน “ปลูกกล้วย 5 หน่อ มะละกอ 5 ต้น
ผลไม้ 5 อย่าง ผักต่าง ๆ 5 ชนิด มีการผลิตน�้ำหมักชีวภาพ 3 ประเภท คือ น�้ำหมักจากปลา จากพืช และจากสมุนไพร
ไล่แมลง ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ และปลูกไม้ยืนต้น เช่น ไม้พยุง ยางนา มะค่าโมง ยางพารา และไม้แดง เพื่อเป็นแนวป้องกัน
ลม และเป็นไม้เศรษฐกิจอีกด้วย
จากกิจกรรมดังกล่าว ทำ�ให้คุณรำ�พึงและครอบครัวมีความสุขและอบอุ่นอย่างพอเพียงและพอใช้ มีผลผลิต
หมุนเวียนใช้บริโภคในครัวเรือนตลอดทั้งปี เพราะการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ ในการทำ�ไร่นาสวนผสม ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืนในอาชีพ
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กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร

1. การถอดองค์ความรู้จากปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำ�ปี 2558

1) นายสืบศักดิ์ จินดาพล ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาผู้นำ�ชุมชนและเครือข่าย ปี 2558
					
นายสืบศักดิ์เป็นชาวอำ�เภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ประกอบอาชีพ
				
ด้านการเกษตร โดยดำ�เนินกิจกรรมทางการเกษตรในหลากหลายรูปแบบ ขณะเดียวกัน
				
เห็นว่าเกษตรกรในพื้นที่เดียวกันไม่เห็นความสำ�คัญและขาดจิตสำ�นึกการในผลิต
				
ยางพาราคุณภาพดี ทำ�ให้การผลิตยางพาราขาดคุณภาพ และขายได้ราคาไม่ดี
				
นายสืบศักดิ์จึงเริ่มจากการแก้ปัญหาให้แก่คนในท้องถิ่นในรูปแบบของการรณรงค์ให้
				
ชุมชนร่วมกันสร้างผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และรักษาคุณภาพควบคู่ไปกับการผลิต และ
				
ยังได้มีการนำ�ระบบหกรณ์เข้ามาช่วยจนสามารถผ่านพ้นปัญหาดังกล่าวได้อย่างสำ�เร็จ
2) นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558
นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ เป็นหมอดินอาสาประจ�ำต�ำบลสองสลึง อ�ำเภอแกลง
จังหวัดระยอง มีประสบการณ์ท�ำอาชีพการเกษตร ทั้งการท�ำนา ท�ำสวน แต่เมื่อราคา
ผลผลิตตกต�่ำ ท�ำให้ขาดทุน นายสมศักดิ์ต้องเข้าอบรมตามโครงการของ ธกส. จึงได้
แนวคิดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นายสมศักดิ์ก็เริ่มชีวิตใหม่ ด้วยการเริ่มต้นท�ำเกษตร
ขั้นพื้นฐานท�ำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ เหลือก็แจกจ่าย เมื่อคนน�ำไปใช้ได้ผลดี ก็กลับมาซื้อหา
จนกลายเป็นปราชญ์เรื่องดิน สร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงในปัจจุบัน
3) นายชัยพร พรหมพันธุ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ปี 2558
					
นายชัยพร พรหมพันธุ์ เป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยเด็ก ๆ ไม่ได้เรียนหนังสือ
				
บิดาจึงส่งไปทำ�งานอยู่อู่ซ่อมรถ แล้วกลับมาช่วยที่บ้านทำ�นา หลังจากแต่งงานแล้วจึง 		
				
ย้ายมาอยู่กับภรรยาและทำ�นาด้วยการใช้สารเคมีมาโดยตลอดทำ�ให้ขาดทุนทุกปี ต่อมา
				
มูลนิธิข้าวขวัญ ได้ขอใช้ที่ดินของบิดาเพื่อทดลองปลูกข้าวโดยใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร
				
ควบคุมแมลง เมื่อนายชัยพรไปดูแล้วนำ�มาเปรียบเทียบกับการทำ�นาโดยใช้สารเคมี
				
พบว่ารายรับมากกว่าการปลูกข้าวโดยใช้สารเคมีและยังสังเกตเห็นแปลงข้าวที่ฉีด
				
สมุนไพรไม่มีเพลี้ยรบกวน จากประสบการณ์และการเรียนรู้ครั้งนั้นจึงเป็นที่มาของการ 		
				
ลดการใช้สารเคมีและเริ่มใช้วิธีผสมผสานกับสมุนไพรในที่นาตนเองในปัจจุบัน
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2. จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะเกษตรกรต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะเรื่องการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรต้นแบบจาก
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในระดับชุมชน จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรต้นแบบฯ เกิดการเรียนรู้ รอบรู้
ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง และสามารถนำ�ไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมให้แก่เกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้ได้ โดยจัดขึ้นที่ศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี รวมระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด 86 ราย จากการ
ทำ�แบบประเมินพบว่า หลักสูตรที่เกษตรกรมีความรู้หลังการอบรมในโครงการฯ และมีความพึงพอใจมากที่สุดมากที่สุด คือ
หลักสูตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 90.63 หลักสูตรที่เกษตรกรนำ�ความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์
มากที่สุด คือ หลักสูตร ฅนรักษ์แม่ธรณี (สมุนไพรไล่แมลง, ปุ๋ยน้ำ�, ปุ๋ยแห้ง) คิดเป็นร้อยละ 66.67 และผู้เข้ารับการฝึก
อบรมร้อยละ 100 พึงพอใจต่อโครงการฯ
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กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย
1. สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ Smart Office

กรมส่งเสริมการเกษตรมีการจัดบริการให้เกษตรกรในระดับพื้นที่ โดยพัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการทางด้าน
การเกษตรอย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว สร้างโอกาสการบูรณาการการทำ�งานร่วมกับหน่วยงานและภาคีส่วนที่เกี่ยวข้อง
และได้ให้ความสำ�คัญกับการให้บริการของสำ�นักงานเกษตรอำ�เภอในลักษณะของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) หรือสำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ Smart Office โดยดำ�เนินงานปี 2557 จำ�นวน 115 อำ�เภอ ปี 2558 ขยายผล
การดำ�เนินงานสำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ Smart Office อีก จำ�นวน 767 อำ�เภอ รวมทั้งสิ้น 882 อำ�เภอ ให้ครอบคลุมทุก
อำ�เภอ โดยทำ�การปรับปรุงสำ�นักงานเกษตรอำ�เภอให้มีสภาพเหมาะสมต่อการให้บริการเกษตรกรและประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ และวางรูปแบบสำ�นักงานที่อำ�นวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการปฏิบัติงานระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามองค์ประกอบ 4 มิติ คือ
1) สถานที่ ภายในมีการจัดส่วนการให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน สะอาด
สวยงาม เป็นระเบียบ ภายนอกจัดต้นไม้ให้ร่มรื่น มีแปลงเรียนรู้พืชที่สำ�คัญของท้องถิ่น มีสถานที่จอดรถสำ�หรับผู้มารับ
บริการ และมีกระบวนการในการบริการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) รับบัตรคิว 2) รอรับบริการ 3) ให้บริการ 4) ประเมินความ
พึงพอใจ
2) อุปกรณ์ ประกอบด้วย อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Passbook เครื่องอ่านการ์ด เครื่อง
อ่านบาร์โค๊ต ฯลฯ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดต้องจัดเป็นระบบเครือข่ายเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้ และต้อง
เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3) ระบบงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
- ระบบการให้บริการ ณ สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ
- ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF
4) ผู้ให้บริการ นักส่งเสริมการเกษตรผู้ให้บริการจะต้องเป็น Smart Extension Officer

องค์ ประกอบ Smart Office 4 มิติ

โดยนำ�ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (www.thaismartfarmer.net) มาให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ โดยใช้บัตร Smart Card
ในการเข้าถึงบริการ มีระบบสำ�คัญ 4 ระบบย่อย คือ 1.ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร (e-Check) 2.บริการให้กับประชาชน
(e-Service) 3.เกษตรกรต้นแบบ/เจ้าหน้าที่ต้นแบบ (e-Contact) และ 4.ข้อมูลองค์ความรู้ (e-Knowledge)
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ผลการดำ�เนินงานในปีงบประมาณ 2558 ได้ขยายบริการในลักษณะของสำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ Smart Office
จำ�นวน 767 อำ�เภอ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งประเทศ รวมทั้งสิ้น 882 อำ�เภอ โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และการจัดระบบการให้
บริการแก่เกษตรกรผ่านระบบ www.thaismartfarmer.net ทั้งในด้านการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร การบริการข้อมูล/
ความรู้ การติดต่อกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอรับบริการ มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของสำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ จำ�นวน
1,320 ราย ถอดบทเรียนการดำ�เนินงานสำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ Smart Office ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice)
จำ�นวน 9 อำ�เภอ และถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ จำ�นวน 882 องค์ความรู้ นำ�เข้าระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง
จากการดำ�เนินงานดังกล่าว ทำ�ให้เกษตรกรเกิดความพึงพอใจในบริการของสำ�นักงานเกษตรเกษตรอำ�เภอ Smart Office
และเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ได้ง่าย สะดวก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็วและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่
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2. ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร 1,018 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นจุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำ�ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตรในการให้ความช่วยเหลือ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรและประชาชน เน้นการให้บริการทางการเกษตรและการ
ถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ตามนโยบายของ คสช. โดยสำ�นักงานเกษตรจังหวัดเป็น
หน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์บริการฯ ในระดับจังหวัดกับศูนย์ช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตรและศูนย์ดำ�รงธรรม
มีการให้บริการด้านการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และแจ้งเตือนการเฝ้าระวังภัยพิบัติ
ตั้งแต่เปิดศูนย์จนถึงปัจจุบันให้บริการประชาชนแล้ว 4,006,497 ราย เป็นการส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1,004 ราย รวมผลการดำ�เนินงานในการให้บริการประชาชน 4,007,501 ราย มีการติดตามผลการดำ�เนินงานของศูนย์ฯ
ผ่านระบบโปรแกรม http://help.doae.go.th ทำ�ให้ทราบผลการปฏิบัติงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันต่อสถานการณ์
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3. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ได้นำ�การจัดการความรู้มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
ประจำ�ปี 2558 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานและพัฒนางานในภารกิจ โดยมีการดำ�เนินการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในกองฯ ผ่านเวที Morning Talk เวทีเฉพาะกิจ และเวทีอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม รวมทั้งได้ดำ�เนินการถอดองค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน โดยดำ�เนินการถอดบทเรียนการดำ�เนินงานสำ�นักงาน
เกษตรอำ�เภอ Smart Office ที่เป็นต้นแบบที่ดี (ฺBest Practice) สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีและ
จัดเก็บองค์ความรู้ไว้ในคลังความรู้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรและบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
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4. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ�ตำ�บล (ศบกต.)

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ได้ดำ�เนินการยกร่างคู่มือการดำ�เนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำ�ตำ�บล (ศบกต.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร โดยนำ�รูปแบบ
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มาใช้ เพื่อให้งานส่งเสริมการเกษตรมีลักษณะบูรณาการมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา ศบกต.ที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง สามารถรองรับภารกิจการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้ ศบกต. เป็นกลไกหนึ่งที่มีความสำ�คัญในการบูรณาการ บริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม และการให้บริการด้านการเกษตรต่างๆ รวมทั้งเชื่อมโยงการทำ�งานร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายชุมชนใน
พื้นที่ ซึ่งจะทำ�ให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถบูรณาการทำ�งาน สนับสนุน เกื้อกูลกันในพื้นที่ทำ�ให้
เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาการเกษตร

แผนผังบทบาทและการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจาตาบล

2

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
(ให้การสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณ)

ศูนย์สื่อสารและเชื่อมโยง
ข้อมูลการเกษตร (Information)
•
•
•
•
•

แผนที่ตาบล
แผนที่ความเหมาะสมของที่ดิน
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ข้อมูลนโยบาย/มาตรการ/โครงการของรัฐ
ฯลฯ

4

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบล
(ศบกต.)

3

•
•
•
•

จัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล
เสนอของบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนฯ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนฯ
ควบคุม/กากับ และติดตาม/ประเมินผล

การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Techonogy Transfer)

การให้บริการเกษตรกร (Service)
• บริการให้คาปรึกษาแนะนาขั้นต้น
- ดิน ปุ๋ย
- พืช
- ปศุสัตว์
- ประมง
- การจัดการศัตรูพืช
- ฯลฯ
• บริการเตือนภัยพิบัติด้านการเกษตร
• บริการรับแจ้งปัญหาเกษตรกรด้านการเกษตร

1

ศูนย์กลางการวางแผน ประสานงาน และบริหาร
จัดการการพัฒนาการเกษตร (Planning)

• เครือข่ายการเรียนรู้ในตาบล

การบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ
• ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
• โครงสร้าง ศบกต.
• ศูนย์ข้าวชุมชน
• ศูนย์ปราชญ์
- คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ (อปท./เกษตรกร/เจ้าหน้าที่ กษ.)
• ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน • ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
- ประธานศูนย์ฯ (นายก/ผู้บริหาร อปท.)
• ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์ชุมชน • ศูนย์เรียนรู้ประมงชุมชน
- เลขาศูนย์ฯ (เกษตรตาบล) , ผช.เลขาศูนย์ (จนท.อปท.)
• ศูนย์ช่วยเหลือเกษตรกรประจาตาบล (ศชก.)
• ปฏิทินการปฏิบัติงานประจาเดือน และปฏิทินการให้บริการ
(วางแผนร่วมกันทุกหน่วยงานในระดับจังหวัดโดย กษ.จังหวัดเป็นผู้ประสานงาน)
• ที่ทาการศูนย์ฯ อุปกรณ์สานักงาน/IT และโสตทัศนูปกรณ์
• อปท. สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์ฯ

ศบกต. เป็นกลไกการทางานเชิงบูรณาการในพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ อปท. ไม่ใช่ของกรมใดกรมหนึ่ง

ร

ย ล ล ยย ยยน

ร ร ศูนย ย

านั งาน
- ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร
(http://help.doae.go.th) 1,018 ศูนย์
- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 882 ศูนย์

ศ

1. รับแจ้งเหตุ
2. ให้ความช่วยเหลือ
3. สนับสนุน/ประสาน
4. รายงานผล

น้า ข ง

.

.

3. รายงาน
ผล
ร

ย ล ล ยย ยยน

ร รร ร ง

ร ล

ร รปร จา า ล (ศ .)
น้า ข ง SO

านั งาน
ร า ภ (Smart Office)
กากับ ดูแล ขับเคลื่อน ศชก.

น้า ข ง ศ .

1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน
2. ร่วมกับกรรมการหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน
3. ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้และการแก้ไขปัญหา
ของเกษตรกรในหมู่บ้าน
4. ติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้านและรายงาน
เหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รจัง ัด

กรมส่งเสริมการเกษตร
4 ส.ค. 58

- ติดตามสถานการณ์
- ชี้เป้าหมาย
- กาหนดจุดเยี่ยม/จัดเวทีชุมชน
- รายงานผลผ่าน IT

2. ใ ้ค า
ร

ย ล

1. กาหนดแผนการเยี่ยมรายสัปดาห์
2. ออกเยี่ยมเยียน ติดตามสถานการณ์
พบปะให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหา
3. แนะนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่
4. ประสานและสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

1. จ้งปัญ า
ผ่าน อกม.
จุดนัดพ
./ คร ขาย

ผ่าน IT
http://kasetcenter.doae.go.th/

แฟนเพจ ศูนย์ช่วยเกษตรกรประจาตาบล (ศชก.)

.

(อกษ./เกษตรกร 15 คน)
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
5 ส.ค.58 9.15 น.

ร ร
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5. ศูนย์ช่วยเกษตรกรประจำ�ตำ�บล (ศชก.)

จัดตั้งศูนย์ช่วยเกษตรกรระดับตำ�บล (ศชก.) เพื่อช่วยเหลือและเยี่ยมเยียนเกษตรกร แก้ไขปัญหาของเกษตรกร
ให้เข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนา โดยการสร้างความสัมพันธ์ สร้างมิตรภาพ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สดับตรับฟังปัญหา
ความเดือดร้อน ปรับทุกข์ สร้างขวัญกำ�ลังใจ และรับข้อคิดเห็นของเกษตรกร โดยจัดทำ�ต้นแบบศูนย์ช่วยเกษตรกรประจำ�
ตำ�บล (ศชก.) จำ�นวน 1,719 ศูนย์ 22 จังหวัดในเขตลุ่มเจ้าพระยา มีวิธีการดำ�เนินงานดังนี้
1) รับแจ้งปัญหาเกษตรกรและบันทึกข้อมูลผ่าน App kasetcenter เว็บไซด์ www.kasetcenter.doae.go.th
และ Facebook Fanpage ศูนย์ช่วยเกษตรกรประจำ�ตำ�บล
2) จัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์พื้นที่และปัญหาของเกษตรกร รวมถึงเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุย รับฟังปัญหาความ
เดือดร้อน ปรับทุกข์ สร้างขวัญกำ�ลังใจ รับข้อคิดเห็นของเกษตรกร สร้างการรับรู้ข้อมูล ข้อเท็จจริง นำ�ไปวิเคราะห์ปัญหา
และแนวทางแก้ไขมอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
3) ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามสภาพปัญหา
4) ประสาน/สนับสนุนการดำ�เนินงานของส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่
5) รายงานผลการดำ�เนินงาน
ตั้งแต่เปิดศูนย์จนถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรเข้ามาแจ้งปัญหาจำ�นวน 330 เรื่อง ทำ�ให้พื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
แก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
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ผลการดำ�เนินงานอื่นๆ
งานประชาสัมพันธ์

1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรผ่านทางเฟสบุ๊ก กองวิจัยและ
พัฒนา งานส่งเสริมการเกษตร (https://www.facebook.com/profile.php?id=100002677632758) จำ�นวน 165 ข่าว
2. การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รายการ “คลื่นเกษตรกร” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร (คลื่นความถี่ เอ.เอ็ม 1386 กิโลเฮิร์ต) ทุกวันพุธเวลาประมาณ 10.00 - 10.30 น. และเวลา 13.00 - 13.30 น.
จำ�นวน 106 ครั้ง รวม 53 ข่าว/ประเด็น
3. รายงานความก้าวหน้าผลการการดำ�เนินงานของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรผ่านทางเว็บไซต์
“รายงานสถานการณ์การเกษตรที่สำ�คัญ โดย กรมส่งเสริมการเกษตร” (http://news.doae.go.th/) โดยจัดส่งรายงานให้กับ
กองแผนงาน ทางอีเมล์ (doaenews@gmail.com) จำ�นวน 39 ครั้ง รวม 225 ข่าว
4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์
บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์
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ร่วมจัดนิทรรศการงานวันเกษตรกร “เตรียมความพร้อมเกษตรกรไทย เริ่มต้นใหม่
ฤดูกาลผลิต”
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนา "เตรียมความพร้อมเกษตรไทย เริ่มต้น
ใหม่ฤดูกาลผลิต" เนื่องในวันเกษตรกร ณ Impact Forum Level 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยจำ�ลองสำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ Smart Office และสาธิตการให้บริการประชาชนด้าน
การเกษตร
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ และ
แนวทางสนับสนุนการดำ�เนินงานส่งเสริมการเกษตร

ในการพัฒนาบุคลากรกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน
มีความพร้อมในการทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสานงานและสามารถขับเคลื่อนการดำ�เนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการสนับสนุนการดำ�เนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF ด้วยการใช้ การ
จัดการความรู้ (KM) และการวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร (R2R) สำ�หรับใช้เป็นแนวทางการสนับสนุนการดำ�เนินงานในปีถัด
ไป จึงดำ�เนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่และแนวทางสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานส่งเสริมการเกษตรขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมปาล์มมาลีบีชรีสอร์ทระยอง อำ�เภอแกลง
จังหวัดระยอง โดยจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้รับความรู้ตาม
วัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้จัดการโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และงานของกองวิจัยและพัฒนางานส่ง
เสริมการเกษตร
ทีมงานได้จัดกระบวนการ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่แก่เจ้าหน้าที่
2) แบ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ตามกลุ่มอายุและให้แลกเปลี่ยนในประเด็นการสนับสนุนการดำ�เนินงานแปลงใหญ่ตาม
บทบาทภาระงานของตนเองและตามอุปนิสัยในวัยของตนเอง
ซึ่งได้ผลการแลกเปลี่ยนเป็นแนวทางการสนับสนุนการทำ�งานแปลงใหญ่ดังนี้ การสร้างทีมงาน วางเป้าหมาย
วางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน การประสานการทำ�งานกันเป็นอย่างดี การสรุปบท
เรียนร่วมกัน
จากการสังเกตของทีมจัดกระบวนการ พบว่าเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวการดำ�เนินงานแปลงใหญ่ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถวิเคราะห์บทบาทภาระงานของตนเองที่ใช้สนับสนุนการดำ�เนิน
งานแปลงใหญ่ และร่วมกันสรุปบทบาทในการสนับสนุนการดำ�เนินงานแปลงใหญ่ผสมผสานความถนัดในวัยของตนเพื่อให้
สามารถทำ�งานร่วมกัน กับวัยอื่น ๆ ได้
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2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการ
พัฒนางาน เช่น การจัดการความรู้ (KM) และการวิจัยในงานประจำ� (R2R) เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำ�เนินงานส่ง
เสริมการเกษตรในปี 2559
ทีมงานได้จัดกระบวนการโดยมีกิจกรรมดังนี้
1) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ : แม่น�้ำพิษ การสื่อสารระหว่างวัย การพัฒนาทีมงาน และการพัฒนาทักษะในการ
แก้ไขปัญหา
2) ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการพัฒนางาน : การจัดการความรู้ (KM) การวิจัยในงานประจำ� (R2R) สุนทรีย
สนทนา (Dialogue) แผนที่ความคิด (Mind map) และการถอดบทเรียนหลังการดำ�เนินงาน (AAR) และมีการฝึกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ ในทุกกิจกรรม

ซึ่งได้ผลการสรุปบทเรียนเป็นแนวทางสนับสนุนการดำ�เนินงานส่งเสริมการเกษตรดังนี้ การทำ�งานเป็นทีม การเรียนรู้
งานของแต่ละกลุ่มฝ่าย การนำ�เครื่องมือต่างๆ ที่ได้จากการจัดกิจกรรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำ�งานแบบพี่สอน
น้อง การสร้างบรรยากาศในการทำ�งาน ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมเวที
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3. ศึกษาดูงานแนวทางการดำ�เนินงานสวนปราชญ์เกษตรดีเด่น นายสมศักดิ์ เครือวัลย์
ในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีการกำ�หนดประเด็นในการศึกษาดูงาน มีการแบ่งกลุ่มตามประเด็นเพื่อให้แต่ละกลุ่มมี
การแบ่งบทบาทหน้าที่กันเองในกลุ่ม และสรุปผลการศึกษาดูงานร่วมกัน ซึ่งสามารถสรุปประเด็นความรู้ที่สามารถใช้ในงานส่ง
เสริมการเกษตรแปลงใหญ่ได้ ดังนี้
1) ในการทำ�สิ่งใดๆ ควรเริ่มจากสิ่งที่เราถนัดก่อน เริ่มจากง่ายไปหายาก เริ่มทำ�ขั้นพื้นฐานก่อน
2) ความรู้ทางวิชาการที่ได้รับมาควรมีการปรับให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่
3) ในการทำ�กิจการงานใดๆ อย่าไปทำ�ตามคนอื่น อย่าตามกระแส ให้คิดหาทางเพิ่มมูลค่าสินค้า
4) ควรเลือกทำ�งานร่วมกับคนที่มีใจอยากทำ�งานกับเรา อย่าบังคับให้ใครมาทำ�งานกับเรา ฉะนั้นงานจะไม่สำ�เร็จ
ผลที่ดี
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ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้มีการสรุปบทเรียนร่วมกันทำ�ให้ทราบปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการจัด
สัมมนาดังนี้
ปัจจัยสนับสนุน
1) ผู้บริหาร เปิดโอกาสให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2) ผู้ร่วมเวที ให้ความร่วมมือในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี
3) ทีมวิทยากรกระบวนการ ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตั้งแต่ต้น คือ การออกแบบ
การตั้งคำ�ถาม การเชื่อมโยงแต่ละกิจกรรม และการสรุปผล
ปัจจัยอุปสรรค
1) เวลาที่จำ�กัด ทำ�ให้การดำ�เนินการต้องมีการปรับแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งไม่สามารถดำ�เนินการจัด
กระบวนการให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้งานทั้งหมดของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้ทุกงาน
2) การอธิบายกฎเกณฑ์ กติกาในบางกิจกรรมยังไม่ชัดเจน
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การจัดสัมมนาเสนอผลงานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตรในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดให้มีการสัมมนาผลงานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตรในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
ประเทศ และการจัดแสดงผลงานวิจัย เทคโนโลยี และผลงานด้านส่งเสริมการเกษตรภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน
2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อำ�เภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผลการดำ�เนินงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมการเกษตร และเป็นเวทีที่เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการดำ�เนินงานส่งเสริมการเกษตร รวมถึงแสดงเจตจำ�นง
การเป็นพันธมิตรร่วมกันพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรด้วยผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และสำ�นักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และจัด
แสดง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงาน
1. การจัดสัมมนาเสนอผลงานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตรในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ และการจัด
แสดงผลงานวิจัย เทคโนโลยี และผลงานด้านส่งเสริมการเกษตรภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม
การเกษตรกับสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำ�นวน 8 เรื่องดังนี้
1) การส่งเสริมการผลิตมันสำ�ปะหลังรูปแบบแปลงใหญ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำ�แพงเพชร (นายรังสรรค์ เลิศสูงเนิน
เกษตรอำ�เภอขาณุวรลักษบุรี)
2) การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ มันสำ�ปะหลัง ตำ�บลกุดโบสถ์ อำ�เภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
(นายวุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก เกษตรอำ�เภอเสิงสาง)
3) การทำ�การเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ข้าว ตำ�บลช้างใหญ่ อำ�เภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นางกัลยา
วิทยาภรณ์ เกษตรอำ�เภอบางไทร)
4) การดำ�เนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ข้าว ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
(นายปรีชา คงเกลี้ยง เกษตรอำ�เภอพนัสนิคม)
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5) เสวนา “ผลงานวิจัยพร้อมนำ�สู่การส่งเสริมการเกษตร”
ดำ�เนินรายการโดย นายศุภนารถ เกตุเจริญ ผู้อำ�นวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ผู้ร่วมเสวนา คือ
- นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- นายสุกิจ รัตนศรีวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง) กรมวิชาการเกษตร
- นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์กรมหาชน)
- นางอรสา ดิสถาพร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมส่งเสริมการเกษตร
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6) เสวนา “นักส่งเสริมมืออาชีพมิติใหม่ในการพัฒนาบุคลากร”
ดำ�เนินรายการโดย
- นายนิพนธ์ สุขสะอาด (สำ�นักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช)
- นางสาวมีนา เพ็งเจริญ (สำ�นักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี)
ผู้ร่วมเสวนา คือ
- นายวีระยุทธ สมป่าสัก (สำ�นักงานเกษตรจังหวัดกำ�แพงเพชร)
- นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย (สำ�นักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์)
- นางศรัญญา เพ็ชร์รักษ์ (สำ�นักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี)
- นางสาวกาญจนา นิลชาติ (สำ�นักงานเกษตรจังหวัดระยอง)
- นางสาวราตรี ภูศรี (สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม)
- นายอาซราน เต๊ะสอ (สำ�นักงานเกษตรจังหวัดยะลา)
- นายนันทิวัฒน์ ศรีคาน (สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่)
- นายประหยัด ไชยสิงห์ (สำ�นักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี) ประธานรุ่น

7) ความสำ�คัญของงานวิจัย และการเชื่อมโยงสู่งานส่งเสริมการเกษตร โดย นายปรีดา ยังสุขสถาพร สำ�นักส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
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สมุนไพร

7) เสวนา “การสร้างสรรค์งานวิชาการอย่างมีคุณค่า”
ดำ�เนินรายการโดย นางยุพา อินทราเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ผู้ร่วมเสวนา คือ
- นายมนู โป้สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา
- ดร.เศรษฐพงษ์ เลขาวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืช
- นางนันทา ติงสมบัติยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- นางภาณี บุณยเกื้อกุล ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาเกษตรกร
- นายชาญยุทธ์ ภานุทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

2. การนำ�เสนอผลงานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร จำ�นวน 7 เรื่องดังนี้
1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม โดย ว่าที่ ร.ต.พิรัฐ สุทธิโยค
นักวิชาการเกษตรชำ�นาญการ สำ�นักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

2) ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขสู่ชาวนา โดย นายพหล รักสำ�รวจ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำ�นักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
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3) การส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
(AFTA) โดย นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผู้อำ�นวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น สำ�นักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

4) การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน กลไกเพื่อปฏิรูป
การใช้ปุ๋ย) โดย นางชัญญา ทิพานุกะ ผู้อำ�นวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและการจัดการ
ดินปุ๋ย

5) การเพาะเลี้ยงไข่น�้ำ (ผ�ำ) อนามัย โดย นางสาวชื่นดวงใจ คงบาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา
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6) กระบวนการเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ โดย นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญ
การ สำ�นักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี

7) แอพลิเคชั่นเกษตรเซ็นเตอร์ (APP Kaset Center) โดย นายวรวุฒิ อ้อยหวาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ
การ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

51
51

ส่วนที่ 3
ภาคผนวก
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คณะผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ประจำ�ปี 2558
(ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
นายศุภนารถ เกตุเจริญ		
นางสาวทิพย์สุดา โสภณพินิจ
นายวุฒินัย ยุวนานนท์		
นางมัลลิกา เขียวหวาน		
นายประเสริฐวัฒน์ กองกันภัย
นางกัลยาณี พรหมสุภา		
ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ แขมพิมาย		

ผู้อำ�นวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
ผู้อำ�นวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร
ผู้อำ�นวยการกลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย
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คณะทำ�งานจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2558
ของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ที่ปรึกษา

นายศุภนารถ เกตุเจริญ		

ผู้อ�ำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์		

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการพิเศษ

นายศุกล โฆษิตโภคิน			
นางอรณี มั่นดี			
นางอมรรัฏฐ์ ชื่นมาลัย		
นางสาวพิมประภา สินค�้ำคูณ		
นางวริษฐา ขยายศรี			
นายคำ�รณ พันโต			

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2

นางศิรินทิพย์ สุขเกษม		

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญการ

ประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน

คณะทำ�งานและเลขานุการ
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