แนวทางการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563)
********************************

ในปีงบประมาณ 2563 กรมส่ง เสริมการเกษตรกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานส่ง เสริม
การเกษตรให้ เกิด ความสมดุ ลระหว่ างงานนโยบาย (Agenda) ภารกิ จหลั ก ของหน่ ว ยงาน (Function) และ
งานในพื้นที่ (Area) คือ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เกษตรกร
มีค วามเข้ม แข็ ง และมี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ขึ้ น ขั บ เคลื่อ นระบบส่ ง เสริม การเกษตรให้ มี ค วามเข้ ม ข้น มากยิ่ง ขึ้ น
เพื่อสร้างระบบการทำงานที่ชัดเจน พัฒนาเครื่องมือในการปฏิบัติงานและองค์ความรู้ของนักส่งเสริมการเกษตร
ให้ มี ความรอบรู้เท่ าทัน การเปลี่ย นแปลง พร้ อมต่อ การทำหน้ าที่ เป็ น ผู้น ำการเปลี่ย นแปลงด้ านการเกษตร
ของประเทศ โดยให้ สอดรับกับ การก้าวไปสู่ Smart Agriculture ตามเป้ าหมายของการพั ฒ นาอย่ างยั่ง ยื น
ซึ่งจะสามารถสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับเกษตรกรได้อย่างแท้จริง
การดำเนิ น งานให้ บ รรลุ เป้ า หมาย นั ก ส่ง เสริม การเกษตรและผู้เกี่ย วข้ อ งทุ ก ฝ่าย จะต้ อ ง
กำหนดเป้าหมายย่อยของแต่ละบุคคล ในแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพความสำเร็จเป็นภาพ
เดียวกัน คือ เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นคงในอาชี พการเกษตร ความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย แต่ละส่วนงาน จะส่งเสริมให้ภาคการเกษตรเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของ
ประเทศที่แข็งแรง
ดังนั้น ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร จึงควรที่จะมี
เวทีให้นักส่งเสริมการเกษตรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานซึ่งกันและกันทั้งในระดับจังหวัดและ
เขต รวมทั้งสรุปผลและถอดบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่สามารถ
นำไปใช้ในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีบทเรียนและองค์ความรู้ไปพัฒนาการดำเนินงาน รวมทั้งได้ทราบ
ถึงปัจจัยที่ส่งผลถึงความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตและระดับ
จังหวัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของแต่ละจังหวัดภายในเขต
รวมทั้งการสรุปผลและถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงาน
2. เพื่ อให้เจ้าหน้ าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับเขต จัง หวัด ศูนย์ปฏิบัติการ และหน่วยงาน
วิช าการในพื้ น ที่ ได้ แ ลกเปลี่ ย นความรู้แ ละประสบการณ์ และวางแผนการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าการให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานตามนโยบายและพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเกษตรและบริการทางการเกษตร
แก่เกษตรกร
3. เพื่อเป็นเวทีในการเชื่อมโยงโครงการและวิชาการ ระหว่างภายในกรมส่งเสริมการเกษตร
และหน่วยงานทางวิชาการต่างๆในพื้นที่
4. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานส่งเสริมการเกษตรของแต่ละจังหวัด และผลงานวิจัย/
วิชาการในพื้นที่

แนวทางการดำเนินงาน
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขต ดังนี้
1. ระยะเวลาการจัดเวทีระดับเขต
- ครั้งที่ 2 ช่วงประมาณเดือน สิงหาคม-กันยายน 2563
2. บุคคลเป้าหมาย ครั้งละ 450 คน ประกอบด้วย
1) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรจังหวัด (จังหวัดละ 4 คน)
2) เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการ (ศูนย์ละ 1 - 2 คน)
3) เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ส่วนกลาง หน่วยงานวิชาการ
สถาบันศึกษา วิทยากร ฯลฯ
3. หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ทั้ง 6 เขต
4. แนวทางการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2/2563
1) เป็นเวทีในการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย งาน/โครงการ
หลักของกรมฯ/เขต/จังหวัด
2) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของแต่ละหน่วยงาน
โดยให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอผลการดำเนินงาน และถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
3) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทางวิชาการหรือประเด็นที่เป็นปัญ หา
(Hot Issue) ในการดำเนินงานในพื้นที่
4) ผลการดำเนิ น งานเชื่ อ มโยงความร่ ว มมื อ และขั บ เคลื่ อ นงานวิ จั ย ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยที่ลงนาม MOU
5) นำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยส่งเสริมการเกษตร (ภาคบรรยาย และโปสเตอร์)
6) เป็นเวทีสรุ ปผลการดำเนินงาน ปีง บประมาณ 2563 (outcome) รวมทั้ง สรุป
องค์ความรู้เพื่อจัดเก็บในคลังความรู้
๗) มาตรการการจัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า
เกษตร หรือกิจกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกันของกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้
- ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
กำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10)
และให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด

5. ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.1 ประเด็นแลกเปลี่ยนภาคบังคับที่ทุกเขตต้องดำเนินการ
การนำเสนอกรณีตัวอย่างการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ในการสัมมนาเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (RW) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ผูน้ ำเสนอ
เขต

โครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปี 2562 โครงการศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการ จังหวัดอื่น ๆ ที่ดำเนินการ
(ดำเนินการต่อเนื่องปีที่ 2)
พื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ปี 2563
ในปี 2563

1
2
3
4
5
6

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดตาก

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดตรัง
จังหวัดเชียงใหม่

ให้แต่ละเขตคัดเลือก
จังหวัดเพื่อนำเสนอ
อีก 1 จังหวัด

 ประเด็นนำเสนอ
1. แนวคิดในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของพืน้ ที่เป้าหมาย และการคัดเลือกสินค้าหลัก
กลุ่มบุคคลเป้าหมาย และขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ (คัดเลือกอย่างไร)
2. กระบวนการที่ดำเนินการ ทำอะไรบ้าง ตั้งแต่การจัดการข้อมูล การจัดเวทีชุมชน และการเชื่อมโยงเครือข่าย
3. ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
- แผนพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม
- ผลการบูรณาการกับหน่วยงานภาคี
- ผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม (ถ้ามี)
5.2 ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทุกเขตสามารถเลือกไปจัดเวทีตามความเหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่
1) ผลการดำเนิ นงานตามแนวทางการดำเนิ นงานกรมส่ง เสริม การเกษตร
ประจำปีงบประมาณ 2563
2) การนำระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
3) การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยการทำงานระหว่ า ง ศพก. แปลงใหญ่ Smart
Farmer และ Young Smart Farmer
4) งานตามประเด็นเร่งด่วน (Hot Issue) ในการดำเนินงานในพื้นที่
5) การถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานวิจัย
6) การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น
7) อื่นๆ

6. แผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2563
หน่วยงาน
สสก. 1
สสก. 2
สสก. 3
สสก. 4
สสก. 5
สสก. 6

วันที่จัด
10 – 11 ก.ย. 2563
3 - 4 ส.ค. 2563
14 – 15 ก.ย. 2563
22 – 23 ส.ค. 2563
17 - 18 ก.ย. 2563
7 - 9 ก.ย. 2563

สถานที่จัด
ไร่กุสุมารีสอร์ท จังหวัดสระบุรี
โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร
โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดเชียงใหม่

********************************
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กรกฎาคม 2563

