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คำ�นำ�
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร มีบทบาท
หน้าที่ในการศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร พัฒนางานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร ประสาน
ความร่วมมืองานวิจัยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมระบบการจัดการฟาร์ม    
และเกษตรกรรมยั่งยืน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สนับสนุน
การดำ�เนินงานในส่วนภูมิภาค ตลอดจนการดำ�เนินงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อการส่งเสริม
และพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
ปีงบประมาณ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายให้ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง  T & V System
ซึ่งพัฒนาปรับปรุงร่วมกับการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพ มีการ
เชื่อมโยงกับนโยบาย Zoning ของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่าย เพือ่ เป็นตัวอย่างสำ�หรับเกษตรกรมาเรียนรูต้ ามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ ที่
นอกจากนั้น ยังใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรในการดำ�เนินงานส่งเสริมการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน และ
งานด้านภูมิปัญญาท้องถิน่ และนวัตกรรมด้านการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้นำ�ระบบส่ง
เสริมการเกษตรตามแนวทาง T&V System มาปรับใช้ในการดำ�เนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและนำ�เสนอ
ผลงานกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านสื่อมวลชน ดังปรากฏในรายงานประจำ�ปีฉบับนี้ รายงานผลการดำ�เนินงานฉบับนีไ้ ด้
รับความร่วมมือจากกลุ่ม ฝ่ายต่างๆ ภายในกองวิจัยและพัฒนางา  นส่งเสริมการเกษตร ทีไ่ ด้รวบรวมและสรุปผลการ
ดำ�เนินงาน จัดทำ�รายงานเพื่อนำ�เสนอผลการดำ�เนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในรอบปี 2563 ของกองวิจัยและ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ผลการดำ�เนินงานให้แก่ผเู้ กีย่ วข้อง และผูส้ นใจทัว่ ไป
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01
ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวม
ของหน่วยงาน

ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ :
เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

บทบาทหน้าที่ :
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบงานส่งเสริมการเกษตร
2. ศึกษา พัฒนา และสนับสนุนการดำ�เนิ น งาน
   ในส่วนภูมิภาคและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. ศึกษา พัฒนางานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร
   และประสานงานวิจัยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   กับงานส่งเสริมการเกษตร
4. ศึกษา พัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการฟาร์ม
   และเกษตรกรรมยั่งยืน
5. ศึกษา พัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
   และนวัตกรรมด้านการเกษตร
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
    หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย
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โครงสร้างองค์กร

Organization Structure
ฝ่ายบริหาร

กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร

1. งานบริหารทัว่ ไป รับผิดชอบงานธุรการ งานพิมพ์    
   งานสารบรรณ งานประชุม งานถ่ายเอกสาร            
    งานประสานราชการทั ่ ว ไปของสำ � นั ก งาน
    และยานพาหนะ
2. งานแผนงานและงบประมาณรับผิดชอบการจัดทำ�   
    คำ�ของบประมาณการควบคุมการใช้จา่ ยงบประมาณ   
    การจัดทำ�แผนปฏิบตั งิ าน และรายงานผลการใช้จา่ ย
    งบประมาณ
3. งานบริ หารงานบุคคล  รับผิดชอบการควบคุ ม
   วันทำ � การ การลา การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ  
    ราชการและการสรรหา และการจ้างพนักงานราชการ
4. งานการเงินและบัญชี รับผิดชอบในการจัดทำ�บัญ  
    การเบิก - จ่าย และเก็บรักษาเงินของสำ�นักงาน
5. งานพัสดุ รับผิดชอบการจัดซือ้ - จัดจ้าง ซ่อมบำ�รุง
   และจำ � หน่ ายออกบัญชี
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบงานวิชาการส่งเสริม
   การเกษตร
2. พัฒนารูปแบบการวิจัยและการทำ�ผลงานวิชาการ
   ส่งเสริมการเกษตร ให้คำ�แนะนำ�การดำ�เนินการ
   วิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร และบริหารจัดการ
   ทะเบียนวิชาการ
3. ส่งเสริ ม และพั ฒนาการทำ � งานวิจัย และผลงาน   
   วิชาการ เพือ่ การประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
4. ประสานงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร และการ  
   สนับสนุนการดำ�เนินงานส่งเสริมการเกษตรกับ
   หน่วยงานวิชาการสถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
   ที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
2. ศึกษา พัฒนารูปแบบและแนวทางปฏิบตั งิ านตามระบบส่งเสริมการเกษตร
3. ประสานและส่งเสริมการขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
4. สนับสนุน และเชื่อมโยงกลไกการทำ�งานในระดับพื้นที่
5.ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย     
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กลุ่มจัดการฟาร์ม
และเกษตรกรรมยั่งยืน

กลุม่ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และนวัตกรรม
ด้านการเกษตร

1. ศึกษา วิจยั และพัฒนาระบบฐานข้อมูล และรูปแบบ
    การจัดการฟาร์ม และเกษตรกรรมยัง่ ยืนตามแนว
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการผลิต
   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
   ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยัง่ ยืน
3. เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านส่งเสริมระบบ
   และรูปแบบการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยัง่ ยืน
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำ�ฐานข้อมูลองค์ความรู้
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมด้านการเกษตร
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    และนวัตกรรมด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับ  
   สภาพพื้นที่
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่น     
   และนวัตกรรมด้านการเกษตรไปปรับใช้ในการ
   ส่งเสริมการเกษตร
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปกป้องคุม้ ครอง
   สิทธิประโยชน์อนั เกิดจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ รวมถึง
   นวัตกรรมด้านการเกษตร
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของภาคีและเครือข่าย

กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การพื้ น ที่ เขต
เหมาะสมสำ�หรับการปลูกพืช

1. ศึกษา พัฒนา และสนับสนุนการดำ�เนินงาน
   แบบมีสว่ นร่วมของหน่วยงานภาคีและเครือข่าย
2. พัฒนาการใช้ประโยชน์งานวิจัย งานวิชาการ
   เกษตรกร และองค์กรเกษตรต้น แบบ รวมทั้ง  
   การวางระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ ให้ผู้ใช้
   สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบการสื่อสารทางไกล
3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การใช้เครือ่ งมือ เทคนิค    
   การส่งเสริมการเกษตร และส่งเสริมการพัฒนา
    ขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของชุมชน  
    และกลไกการทำ�งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
4. กำ�หนดแนวทางการประสานเชือ่ มโยงการทำ�งาน  
   ส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับ
5. พัฒนาระบบการให้บริการของสำ�นักงานในระดับ   
   ภูมภิ าคแบบสำ�นักงานอัจฉริยะ (Smart Office)

1. ศึกษา วิเคราะห์ กำ�หนดแนวทางและจัดทำ�
   แผนส่งเสริมและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการ
   พื้นที่ และทรัพยากรที่เหมาะสมกับศักยภาพ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบ
   และวิธกี ารส่งเสริมและจัดการการผลิตทีเ่ หมาะสม
   กับ เขตความเหมาะสมสำ � หรั บ การปลูกพืช
   และศักยภาพของพื้นที่
3. กำ�หนดแนวทางมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
   การดำ�เนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่
   ตามเขตเหมาะสมสำ�หรับการปลูกพืช
4. ประสานงานการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
   การบริ ห ารจัดการพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม
   สำ�หรับการปลูกพืช รวมทัง้ กำ�กับ ติดตาม รายงานผล
    การดำ�เนินงานในส่วนที่กรมส่งเสริมการเกษตร
   รับผิดชอบ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5

ผู้บริหาร / Executive

นายวุฒินัย ยุวนานนท์
ผู้อำ�นวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
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นางสาวสุวรรณา ศรีเม้ย

นางสมคิด นุ่มปราณี

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายถนัด เกิดงาม

ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของภาคีและเครือข่าย

ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มจัดการฟาร์ม
และเกษตรกรรมยั่งยืน

ดร.สุรางค์ศรี วาเพชร

ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนวัตกรรมด้านการเกษตร

นางสาวอรวรรณ คงอภิรกั ษ์

ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร

ดร.ปริญญารัตน์ ภูศิริ

ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร

นางสาวลิ้นจี่ บุญมาก
ผู้อำ�นวยการ
นางสาวลิ
้นจี่ ดบุการพื
ญมาก
กลุ่มส่งเสริมการจั
้นที่

เขตเหมาะสมสำ�หรับการปลูกพืช
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ฝ่ายบริหารทั่วไป

General Administrative Sub-Division
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นางสาวสุวรรณา ศรีเม้ย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

11

เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
1. นางภวริศา ศรีชมภู
2. นางปรัธนา สมวิชา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
3. นางสาวจารุวรรณ เทพวงศ์
4. นางสาวเพ็ญนภา บุญมี
5. นางสาวรุ้งลาวัลย์ ปัญจินะ
6. นางสาวรภัทร วงศ์สมบูรณ์
พนักงานธุรการ ระดับ 4
7. นางลินดา บุญรุง่

12

13

พนักงานบริการเอกสารทัว่ ไป ระดับ 2
8. นายคำ�รณ พันโต
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
9. นายทองสุข นิลเลิศ
10. นายสำ�รวย บุญพิทกั ษ์
เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล
11. นางสาวนาถวีณา อัศวตระกูลศรี
พนักงานขับรถยนต์
12. นายพิบลู ย์ ทองพยงค์
13. นายสรรเพ็ชญ์ ศรีจนั ทึก

9

กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยัง่ ยืน

Farm Management and
Sustainable Agriculture Group

นางสมคิด นุ่มปราณี

ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน

1

2

4

6

3

5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำ�นาญการพิเศษ
1. นางเนตรนริศ ผดุงศิลป์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำ�นาญการ
2. นางสาวพิมประภา สินค้ำ�คูณ
3. นางสาวเสาวณิต เทพมงคล
4. นางสาวพีรชา มณีชาติ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ นพพูน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
6. นางสาวอารีย์วรรณ เหลืองทอง

10

กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย
Participatory Development of
Affiliated Party and Network Group

นายถนัด เกิดงาม

ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย

1

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำ�นาญการพิเศษ
1. นายศุกล โฆษิตโภคิน
2. นายเด่นพงษ์ เวียงศรีพนาวัลย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำ�นาญการ
3. นายณรงค์ ภัทรขวัญ
4. นางสาวปิยนันท์ บุญสร้าง  
5. นายวิชัย บุญเย็น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
6. นายวิศรุต  สายบุญช่วย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
7. นางสาวฉัตรแก้ว โลหะพันธุ์
8. นายสมพงษ์ นิยม
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4

6

5

7

8
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กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร
Local Wisdom and Agricultural
Innovation Group

ดร.สุรางค์ศรี วาเพชร

ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร

1

5

2

6

7

8

3

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำ�นาญการพิเศษ
1. นายสัญญา เธียรสุนทร
2. นายจิรวิทย์ เฮงหิรัญญวงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำ�นาญการ
3. นายปริวัตร ไพรศรีจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
4. นางสาววิลาสินี ลีทวีทรัพย์
5. นางสาวอารยา สุขเกษม
6. นางสาวจุฑามาศ กรีพานิช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
7. นางสาวเจนจิรา ยองรัมย์
เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล
8. นางสาวนฤมล เหมือนทอง

4

12

กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร

Agricultural Extension
Research Group

ดร.ปริญญารัตน์ ภูศิริ

ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร

1

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำ�นาญการพิเศษ
1. นางสาวปฤษณา ดิษาภิรมย์
2. นายวิศรุต ตุ้ยศักดา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำ�นาญการ
3. นายธีรภัทร์ คุ้มครอง
4. นางสาววิไลพร ชวศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบตั กิ าร
5. นางสาวเชาวพรรณ อัครวิสทิ ธิก์ ลุ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
6. นางสาวนิศารัตน์ สุวรรณสวัสดิ์
7. นางสาวสุพรรษา นิลทุย้
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6

5

7
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กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร

Agricultural Extension
System Development Group

นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์

ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร

1

4

2

5

6

7

3

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำ�นาญการพิเศษ
1. นายนฤดม  สุริยตัน
2. นางวิจิตรา  เชาวะเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำ�นาญการ
3. นางสาวนันทินี  ทองคงเหย้า
4. นางมนพิภา ชัยปรีชา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
5. นางสาวนิลธิตา  ฟรอมชัยภูมิ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
6. นายจิตตพล  บุษบรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
7. นางวริษฐา  ขยายศรี

14

กลุ่มส่งเสริมการจัดการพื้นที่
เขตเหมาะสมสำ�หรับการปลูกพืช

นางสาวลิ้นจี่ บุญมาก

ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการพื้นที่
เขตเหมาะสมสำ�หรับการปลูกพืช

1

นักวิชาการเกษตร
ชำ�นาญการพิเศษ
1. นางสาวจริยา  โลหะ
2. นางศิรินทิพย์  สุขเกษม
นักวิชาการเกษตร
ชำ�นาญการ
3. นางอมรรัฏฐ์  ชื่นมาลัย
4. นายพยุงศักดิ์  ยกส้าน
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
5. ว่าที่ ร.ต.หญิงเทวิกา ช่วยนุกลู
6. นางสาวโสมธิดา  สินธุกฏู
7. นายณภัทร  พุกกะรัตน์

2

3

4

6

5

7
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งบประมาณ ปี 2563
Budget year 2020

1 แผนงาน

บุ คลากรภาครั ฐ รายการบุ คลากรภาครัฐ
พั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต ภาคเกษตรรายการค่ า
ใช้ จ ่ า ยบุ ค ลากรภาครั ฐ พั ฒ นาเกษตรกรรมยั่ ง ยื น
และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ เ กษตรกร
อย่ า งเป็ น ระบบ กิ จ กรรม ค่ า ใช้ จ ่ า ยบุ คลากรภาค
รั ฐพั ฒ นาเกษตรกรรมยั ่ ง ยื น
ได้รับงบประมาณ
ทั้งสิ้น		
2,101,258.00		
ใช้ไป		
2,085,465.38		
คงเหลือ
15,792.62		

บาท
บาท
บาท
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2 แผนงาน

3 แผนงาน

พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ผลผลิ ต เกษตรกรได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์
(ค่าสาธารณูปโภค)

พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ผลผลิ ต เกษตรกรได้ รั บการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ ผลผลิ ตเกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมหลัก การพัฒนา
เกษตรกร

ได้รับงบประมาณ
ทั้งสิ้น		
120,000.00		
ใช้ไป		
119,831.62		
คงเหลือ
168.38		

บาท
บาท
บาท

4 แผนงาน

ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการ
บริ ห ารจั ด การการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรตามแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)
กิจกรรมบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำ�หรับ
สินค้าเกษตรที่สำ�คัญ (Zoning)
ได้รับงบประมาณ
ทั้งสิ้น		
11,709,000.00
ใช้ไป		
5,225,734.48
คงเหลือ
6,483,265.52

บาท
บาท
บาท

ได้รับงบประมาณ
ทั้งสิ้น		
1,712,640.00
ใช้ไป		
1,682,298.63		
คงเหลือ
30,341.37		

บาท
บาท
บาท

5 แผนงาน

บู ร ณาการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ
ฐานราก โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ได้รับงบประมาณ
ทั้งสิ้น		
5,632,650.00		
ใช้ไป		
4,255,382.98		
คงเหลือ
1,377,267.02		

บาท
บาท
บาท
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Performance

ส่วนที่ 2 ผลการดำ�เนินงาน

Performance
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ฝ่ายบริหารทั่วไป

General Administrative Sub-Division.

งานธุรการ
1. จัดทำ�ทะเบียนรับหนังสือราชการทัง้ ภายในและภายนอก
    ตามระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- รับหนังสือภายนอก
- ทะเบียนรับหนังสือภายใน
- ทะเบียนส่งออกภายนอก
- หนังสือเวียน
- หนังสือคำ�สั่ง
2. ตรวจ / ทานหนังสือก่อนนำ�เสนอผู้บังคับบัญชา
   เพื่อทราบ/พิจารณา สั่งการ
3. ร่าง – โต้ตอบหนังสือ เพื่อนำ�เสนอให้ผู้บังคับบัญชา
    ลงนาม พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายใน
    และภายนอกทราบ
4. การประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
5. ควบคุมและตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการ และสรุป
   การเบิกจ่ายน้ำ�มันเชื้อเพลิง เพื่อประกอบการเบิกจ่าย
   พร้อมสรุปผลการปฏิบัติของพนักงานขับรถยนต์

จำ�นวน 5,325
จำ�นวน 1,975
จำ�นวน 3,540
จำ�นวน   156
จำ�นวน     30
จำ�นวน 1,932

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

จำ�นวน    352 เรื่อง
จำ�นวน      12 ครั้ง
จำ�นวน      12 ครั้ง/เดือน

งานพิมพ์
1. จัดพิมพ์หนังสือราชการภายในและภายนอก
   จากกลุ่ม/ฝ่าย และตามที่ได้รับมอบหมาย
2. รับ – ส่ง E-mail  และค้นหาหนังสือ
    ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. จัดพิมพ์ระเบียบวาระ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
    และรายงานการประชุมของกองวิจัยและพัฒนา
    งานส่งเสริมการเกษตรระบบการควบคุมภายใน
4. ทำ�หน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ (งานธุรการ)

จำ�นวน    168 ฉบับ
จำ�นวน    220 เรื่อง
จำ�นวน      12 ครั้ง
จำ�นวน     119 เรื่อง
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งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
1. จัดทำ�คำ�ของบประมาณรายจ่ายประจำ � ปี ในส่ วนงบบริ ห ารจั ด การ และรวบรวมคำ � ขอ
   งบประมาณของกลุ่ม/ฝ่าย ภายในกองเพื ่ อ เสนอของบประมาณ
2. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   เพื่อรายงานผลต่อผู้บริหารตามลำ�ดับชั้น
3. จัดทำ�รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อรายงานผลต่อผู้บริหาร
4. ตรวจสอบใบสำ�คัญในการเบิกจ่ายทุกประเภท และลงบัญชีการใช้จา่ ยงบประมาณ และดำ�เนินการ  
   ตามระบบ
5. ดำ�เนินการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เป็นภาพรวมของกอง
6. ตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงานในสำ�นัก ให้ถกู ต้องตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
   ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
7. ให้ ค ำ �ปรึก ษา แนะนำ� เจ้าหน้าที่ก ลุ ่ ม /ฝ่ า ย ที ่ เ กี ่ ย วกั บระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
   และระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง
8. สรุประเบียบของกรมบัญชีกลาง สำ�นักงบประมาณกระทรวงการคลังสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
   การพัสดุ พ.ศ.2535 เกี่ยวกับระเบียบการเงิน งบประมาณ และพัสดุ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา  
   และเสนอเวียนให้เจ้าหน้าที่ ได้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อถือปฏิบัติ
9. ลงทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ของสำ�นักตลอดจนดำ�เนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
   พัสดุประจำ�ปีเสนอผู้บังคับบัญชา และประสานงานการดำ � เนิ นงานเกี ่ ย วกั บคณะกรรมการ
   ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
10. ดำ�เนินการเพื่อขอจำ�หน่ายพัสดุที่ชำ�รุดเสนอผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอน
11. ตรวจสอบจัดทำ�รายละเอียดในการใช้โทรศัพท์ทางไกล เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายตาม
     ใบแจ้งหนี้
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กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยัง่ ยืน

Farm Management and Sustainable Agriculture Group

1. การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำ�เนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับประเทศ เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบัน
เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน ตลอดจนเป็นการให้ความสำ�คัญ และสร้างขวัญกำ�ลังใจ
ให้ผู้ประกบอาชีพเกษตรกรรม มีพลังใจสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพการเกษตรให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดผลดีต่อประเทศ
กลุม่ จัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยัง่ ยืน ได้รบั มอบหมายให้ด�ำ เนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ สาขาอาชีพ
ไร่นาสวนผสม โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แต่งตัง้ คณะทำ�งานคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับประเทศ ประจำ�ปี พ.ศ.2562 เพือ่ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำ�ปี
พ.ศ.2563 ซึง่ คณะทำ�งานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประกอบด้วย
1. นางสมคิด  นุม่ ปราณี
ผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ จัดการฟาร์ม
ประธานคณะทำ�งาน
และเกษตรกรรมยัง่ ยืน
กองวิจยั และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
2. นายปราโมทย์  เข็มขาว
ผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
คณะทำ�งาน
ของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุย๋
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและการจัดการดินปุย๋
3. นางสาวอรวรรณ  คงอภิรกั ษ์ ผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ พัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
คณะทำ�งาน และเลขานุการ
กองวิจยั และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ทำ�หน้าที่ สรุปผลเรียงลำ�ดับความดีเด่นของผลงานที ่ ไ ด้ ร ั บ การคั ด เลื อ กและจั ด ทำ � ข้อมูล เอกสารผลงาน ตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตรกำ�หนดพร้อมนำ�เสนอผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร
และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร
และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ เพือ่ พิจารณาคัดเลือกและเสนอคณะกรรมการระดับกระทรวงฯ พิจารณา ซึง่ ในปี  พ.ศ.2563
ผลการคัดเลือก คือ นายบุญล้าน โพนสงคราม จังหวัดหนองคาย ได้รบั การคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม
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ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 มีเกษตรกรจากสำ�นักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 ส่งเข้ารับการคัดเลือกจำ�นวน 6 ราย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำ�เนินการ

1

2

นายวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์

นายมงคล ผะอบทอง

3

4
นายศราวุฒิ มูลพันธ์

บ้านเลขที่ 3/37 หมู่ที่ 7
ตำ�บลรวมไทยพัฒนา
อำ�เภอพบพระ จังหวัดตาก

นายประสงค์ ทองแผ่น

บ้านเลขที่ 183 หมู่ที่ 9
ตำ�บลสามกระทาย
อำ�เภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5
นายธนิต สมแก้ว

บ้านเลขที่ 162 หมู่ที่ 5
ตำ�บลท่าแค อำ�เภอเมือง
จังหวัดพัทลุง

บ้านเลขที่ 122/1 หมู่ที่ 1
ตำ�บลดงพลับ อำ�เภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี

บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 9
บ้านโคกสว่าง ตำ�บลไร่ขี
อำ�เภอลืออำ�นาจ
จังหวัดอำ�นาจเจริญ

6
น.ส.รำ�เพย รอยรัตน์
บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 4
ตำ�บลบางขนาก
อำ�เภอบางน้ำ�เปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. จัดทำ�รายละเอียดเอกสารเผยแพร่ เรื่อง การจัดการไร่นา
ให้สำ�นักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) เป็นผู้จัดพิมพ์เอกสาร จำ�นวน 5,000 เล่ม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการจั ด การไร่นา การวางแผนและงบประมาณไร่นา การจดบั นทึ ก บั ญ ชี ฟ าร์ ม ให้ ก ั บเจ้ า หน้ า ที ่ ส ่ ง เสริ ม การเกษตร
และเกษตรกร เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในฐานะผู้จัดการไร่นา หรือผู้จัดการฟาร์ม และสนับสนุนในการ
ประกอบอาชีพการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยัง่ ยืน
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กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย

Participatory Development of Affiliated Party and Network Group
1. การขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อน
การดำ�เนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อเพิ่มศักยภาพ ศพก. และเครื อข่ า ย
โดยมุง่ เน้นความร่วมมือและการทำ�งานร่วมกันระหว่างเครือข่าย
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำ�เนินการ ดังนี้
1.1 การประชุมเชือ่ มโยงการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ
เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) และคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับประเทศปี 2563
โดยร่วมกับสำ�นักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร จัดประชุมจำ�นวน
3 ครัง้ เพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานเครือข่าย เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการประสานเชือ่ มโยงการทำ�งานเครือข่าย
ด้านการผลิต การตลาด รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ ในทุกระดับ
จากมติที่ประชุม ฯ ได้แนวทางการขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
และเครือข่ายปี 2563 ดังนี้
เป้าหมายหลัก
ศพก. 882 ศูนย์ทั่วประเทศ จะร่วมกันผลิตสินค้า
ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และแผนการปฏิรูปประเทศ
เป้าหมายรอง   
1) สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในแต่ละ ศพก.
ร่วมกับเกษตรกรรุน่ ใหม่ (Young Smart Farmer)
2) สร้างแหล่ง “ท่องเทีย่ วเชิงเกษตร” โดย ศพก.
เชือ่ มโยงกิจกรรมภาคการเกษตรในพืน้ ทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้สชู่ มุ ชน
1.2 แก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วย การบริหารศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.)
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ได้ ด ำ � เนิ น การแก้ไขปรับปรุงระเบียบฯ และประกาศ
ใช้ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ซึง่ มีผลบังคับใช้ตง้ ั แต่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
เป็นต้นมา เพือ่ เป็นเครือ่ งมือสนับสนุนการขับเคลือ่ นการดำ�เนินงาน
ของ ศพก. 882 ศูนย์ทว่ ั ประเทศ และคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ
ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
1.3 การคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก.
ทุกระดับ(ชุดใหม่)
ดำ�เนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก.
ทุกระดับ ปี 2563 (ชุดใหม่) เนื่องจากคณะกรรมการฯ ชุดเดิม
ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563
และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำ�เนินงานของ ศพก. เกิดความ
ต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงการทำ�งานเครือข่ายทุกระดับ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำ�เนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ ปี 2563 (ชุดใหม่) รวมทั้งหมด
970 คณะ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1.3.1 คัดเลือกและแต่งตัง้ คณะกรรมการ ศพก. ระดับ
อำ�เภอ และเขตในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร จำ�นวน 882 คณะ
1.3.2 คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
ศพก. รวม 87 คณะ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
      - ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร จำ�นวน 77 คณะ
      - ระดับเขต จำ�นวน 9 คณะ
      - ระดับประเทศ จำ�นวน 1 คณะ
1.3.3 คัดเลือกและแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ จำ�นวน 1 คณะ
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2.แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำ�เภอ
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ
การดำ�เนินการจัดทำ�แผนพัฒนาการระดับอำ�เภอ
โดยได้
ดำ�เนินการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักด้านการจัดทำ�
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำ�บล ปี 2563 ต่อเนื่องจากที่ได้
ดำ�เนินการในปี 2562 เมื่อ วันที่ 5 – 7 ก.พ. 2563 ณ โรงแรม
ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เจ้ า หน้ า ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบระดับ
จังหวัด ระดับเขต กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะวิทยากร
จำ�นวน 145 คน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ใช้รูปแบบ
และวิธีการประกอบด้วยการบรรยายพิเศษให้ความรู้ การแบ่ง
กลุ่มอภิ ป รายระดมความเห็ น และนำ � เสนอผลในเวที ร วม
ฝึกใช้เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ เช่น SWOT ANALYSIS , TOWS
Matrix, Supply Chain, Songserm Model Canvas,
Mind map, Flip Chart, และบัตรคำ� เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนาการเกษตร
สามารถเป็ น วิ ท ยากรและพี่ เ ลี้ ย งให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที ม จั ด ทำ �
แผนพัฒนาการเกษตรของสำ�นักงานเกษตรอำ�เภอให้ได้แผน
พัฒนาการเกษตรระดับอำ�เภอที่มีคุณภาพต่อไป
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3. แผ่นพับ/เอกสารวิชาการ เรือ่ ง การพัฒนาการมีสว่ นร่วม
ของภาคีและเครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตร
ปัจจุบันการดำ�เนินงานส่งเสริมการเกษตรเน้นการ
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและบูรณาการการทำ�งานร่วม
กับทุกภาคส่วน ตัง้ แต่ตน้ ทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง ทัง้ นี้
เนือ่ งจากเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ ล้วนมีบทบาทสำ�คัญ
ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้
การดำ�เนินงานส่งเสริมการเกษตรทัง้ ในระดับนโยบายและระดับ
พื ้ น ที ่ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามวั ต ถุ ประสงค์ ท ี ่ ต ั ้ ง ไว้ อ ย่ างมั ่ ง คง
และยัง่ ยืน ดังนัน้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมและสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้องในเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย ในงาน
ส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
จึงได้รว่ มกับสำ�นักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และสำ�นักงาน
เกษตรอำ�เภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ดำ�เนินการจัดทำ�
สือ่ ประชาสัมพันธ์ ประเภทแผ่นพับ เรือ่ ง การพัฒนาการมีสว่ น
ร่วมของภาคีและเครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตร ภายใต้
โครงการผลิ ตสื ่ อ ถ่ า ยทอดความรู ้ ท างการเกษตร ปี 2563
ดำ � เนิ นการโดย สำ � นั ก พั ฒ นาการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
ซึง่ เนือ้ หาหลักในแผ่นพับนำ�เสนอเกีย่ วกับหลักการและแนวทาง
พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่ายในงานส่งเสริม
การเกษตรพร้อมยกตัวอย่างต้นแบบความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
ดังกล่าว โดยในการจัดพิมพ์ครั้งแรกนี้ จัดพิมพ์เพือ่ เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ จำ�นวน 5,000 แผ่น
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4. งานวิจยั เชิงสำ�รวจ เรือ่ ง การมีสว่ นร่วม
ในการดำ�เนินงานตามบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการ ศพก.
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาการรับรูบ้ ทบาท
หน้าที่ การมีสว่ นร่วม ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำ�เนินงาน
ของคณะกรรมการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร เป็นการวิจยั เชิงสำ�รวจ กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับ
อำ�เภอทัว่ ประเทศ โดยการสุม่ เชิงช่วงชัน้ อย่างมีสดั ส่วน (Proportional stratified random sampling) จำ�นวน 1,145 คน
ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือรวบรวม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์
ผลการวิจยั พบว่า
1) คณะกรรมการฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ศพก. ในประเด็นรู้บทบาทหน้าที่ และการพัฒนา ศพก. ให้เป็น
แหล่งขององค์ความรูแ้ ละแหล่งถ่ายทอดความรูท้ างการเกษตรที่
สำ�คัญในระดับมากทีส่ ดุ
2) คณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมประชุมเพื่อวางแผน
และกำ�หนดแนวทางดำ�เนินการ ร่วมประชาสัมพันธ์ และประสาน
งานกับผูเ้ กีย่ วข้อง ในกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ เริม่ ต้นฤดู
การผลิตใหม่ (Field Day)  ในระดับมากทีส่ ดุ   
3) คณะกรรมการฯ มีบทบาทในการเป็นกลไกขับเคลือ่ น
และมี ส ่ ว นร่ ว มในการดำ � เนิ น งานส่ ง เสริ ม การเกษตรทั ้ ง
ในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ในระดับมากที่สุ ด
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5. การจัดการความรู้ (KM)
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานจัดการความรู้และพัฒนาบุคคลากร
ผ่า นเวที Morning Talk โดยให้ ม ี ก ารพบปะพู ด คุ ย กัน
เดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงเช้าก่อนเริ่มทำ�งานเป็นประจำ�ทุกเดือน  
โดยแต่ ล ะกลุ่ ม /ฝ่ า ยผลั ด เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นกั น เป็ น ผู้ ดำ � เนิ น
การนำ � เสนอในประเด็ น ที่ กำ � ลั ง เป็ น ที่ น่ า สนใจในขณะนั้ น
หรื อ มี ผ ู ้ ไ ปศึ ก ษาดู ง านต่ า งประเทศ มาแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู้
ร่วมกัน สำ�หรับปีงบประมาณ 2563 นั้นได้ดำ�เนินการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Morning Talk) จำ�นวน 7 ครั้งตาม
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) การผลิตและการตลาดผักในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
2) ระบบมรดกทางการเกษตรโลก (Globally Important  
    Agricultural Heritage Systems : GIAHS)
3) เกษตรอินทรีย์ในประเทศอิตาลี
4) การประชุมภาคีการเรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตรในลุ่ม
   แม่น้ำ�โขง (The Mekong Extension Leaning Alliance ; mela)
5) หน้ากากอนามัย เลือกอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
6) New Normal ชีวิตวิถีใหม่
7) การอยู่ร่วมกันในสังคม
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กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนวัตกรรมด้านการเกษตร

Local Wisdom and Agricultural Innovation Group
1. การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำ�ปี พ.ศ. 2563
กลุม่ ภู ม ิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร
ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เป็น
หนึ่งในคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
จำ�นวน 4 สาขา ได้แ ก่ สาขาปราชญ์เกษตรผู ้ ท รงภูมิปัญญา
และมีคณ
ุ ปู การต่อภาคการเกษตร สาขาปราชญ์เกษตเศรษฐกิจ
พอพียง สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น และสาขาปราชญ์เกษตร
ผู้นำ�ชุมชนและเครือข่าย โดยในปี 2563 มีเกษตรกรผ่าน
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเพียง 3 สาขา คือ

1
2
3

นายสุทัศน์ รอดคลองตัน
จังหวัดสมุทรสาคร
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง      
นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์
จังหวัดกระบี่
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น    

นายปรีชา ศิริ
จังหวัดเชียงราย
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำ�ชุมชนและเครือข่าย
สำ�หรับสาขาผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาค
การเกษตรไทยไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติของการสรรหา ในการนี้
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล
ในพระราชพิธีพืชมงคลประจำ�ปี พ.ศ. 2563

2. การประชุมเรื่อง “การจัดทำ�ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น”
กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร
กองวิจยั และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ได้ด�ำ เนินการจัดการ
ประชุมฯ เมือ่ วันจันทร์ท่ ี 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30–16.30 น.
ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร
โดยได้รบั เกียรติจาก นายวุฒนิ ยั ยุวนานนท์ ผูอ้ �ำ นวยการกองวิจยั
และพั ฒ นางานส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้ทราบถึงความสำ�คัญของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในงานส่งเสริม
การเกษตร สรุปและรายงานผลการสำ�รวจและจัดเก็บข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรที่ผ่านมา และร่วมพิจารณา
แนวทางการจัดทำ�ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร
และโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านการเกษตร
เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น ปี พ.ศ. 2564 โดยในปีนี้
ได้ ดำ� เนิ น การสำ � รวจภู มิปัญ ญาท้ อ งถิ่น และนวั ต กรรมด้ า น
การเกษตรในศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) จำ�นวน 882 ศูนย์ โดยใช้วธิ สี ง่ คำ�ถามออนไลน์ สามารถ
จัดประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นทีใ่ ช้ใน ศพก. ได้ 13 ประเภท คือ
1) พืช_การเตรียมการก่อนการปลูกพืช
2) พืช_การจัดการและการอารักขาพืช
3) พืช_การเก็บเกีย่ วและการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
4) ประมง
5) ปศุสตั ว์
6) แมลงเศรษฐกิจ
7) เกษตรกรรมยัง่ ยืน
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		 8) การจัดการน้�ำ และดิน
9) การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
10) เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในทางการเกษตร
11) ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป
12) วัฒนธรรม/ความเป็นอยู่
13) อืน่ ๆ
และสามารถแบ่งประเภทนวัตกรรมด้านการเกษตรทีใ่ ช้ใน ศพก.
ได้ 4 ประเภท คือ 1) การผลิต
2) การแปรรูปและผลิตภัณฑ์
3) ระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน
4) อืน่ ๆ
ซึ่งข้อมูลที่ได้รวบรวมถือเป็นหัวใจในการดำ � เนิ น งานของ
ปี พ.ศ. 2564 และปีตอ่ ไป
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3. กิจกรรมส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่
เพื่อยกระดับศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
การขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ด้ ว ยการนำ � เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมใหม่ ถ่ า ยทอดให้ แ ก่
เกษตรกรเป้าหมายในพื ้ นที่ โดยการดำ � เนินงานร่ ว มกั บ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ในการทำ�งานตรงเป้าหมาย ตรงจุดพื้นที่ และตรงสินค้า
โดยในปีนี้เป็น การดำ � เนิ นงานที ่ ต ่ อ เนื ่ อ งจาก ปี พ.ศ. 2562
ในการติ ด ตามการใช้ ง านเทคโนโลยี ห ลั ง จากการติ ด ตั้ ง
เทคโนโลยีระบบติดตามและควบคุมการให้น�ำ ้ สำ�หรับพืชไร่/พืชสวน
อัตโนมัติ ในพืน้ ที่ 1 ไร่ จำ�นวน 3 จุด ได้แก่ 1) แปลงมันสำ�ปะหลัง
อำ�เภอพนมทวน และอำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และ
2) แปลงขนุน อำ�เภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ภาพแสดงการติดตามงาน
ณ อำ�เภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

Local Wisdom and Agricultural Innovation Group

ภาพแสดงการติดตามงาน
ณ อำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
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ภาพแสดงการติดตามงาน
ณ อำ�เภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร
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กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร
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1.การขยายผลงานสูเ่ กษตรกร
ในปี 2563 กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตรมีการดำ�เนินงานขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกร ดังนี้
1.1.การขยายผลงานวิจัยสู่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) จำ�นวน 2 แห่ง
การดำ�เนินการขยายผลงานวิจัยสู่ ศพก. ประจำ�ปีงบประมาณ 2563 พบว่า มีการดำ�เนินการของสำ�นักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท (สสก.1) และสำ�นักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุร  ี (สสก.2)
โดยทัง้ 2 พืน้ ที  ่ มีกระบวนการดำ�เนินการ  ดังนี้

กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร
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1.2 การขยายผลงานวิจัยร่วมกับสำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร
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2. การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ ที่
กรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวทางส่งเสริมงานวิจยั เพื่อ
พั ฒ นางานส่ ง เสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่ (Area – based)  
ซึ่งเป็นการต่อยอดกลไกการทำ�งานของกรมส่งเสริมการเกษตร
เช่น Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่  
ให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำ�หนดเป้าหมายร่วม จัดทำ�แผน
พัฒนาการเกษตรของตนเอง และเชื ่ อ มโยงความสั ม พั นธ์
ของภาคี เครื อ ข่ า ยในพื้นที่ของตน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรทำ�หน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดเวที
ชุมชน ซึ่งจำ�เป็นต้องมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตรจึงได้ดำ�เนินการพัฒนาเจ้าหน้ า ที ่
ส่งเสริมการเกษตร โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน
(Blended Learning) ซึ่งเป็นการให้ความรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรูผ้ า่ นระบบ Online และการฝึกปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่ (face-to-face)  
ผ่านการจัดหลักสูตรพีเ่ ลีย้ ง (Mentor) ในงานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่ และหลักสูตรการจัดทำ�แผนพัฒนาการเกษตรแบบมี
ส่วนร่วม โดยมีผู้เรียนทั้ง 2 หลักสูตร จำ�นวน 2,353 คน ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

3. การส่งเสริมงานวิจยั เพือ่ พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตรได้ดำ�เนินการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ใน 6 พืน้ ที่ ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตาก
โดยมีรายละเอียดการดำ�เนินการ ดังนี้

กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร
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4. สือ่ งานวิจยั และงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ ที่

Motion graphic การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
จำ�นวน 3 ตอน

คู่มือดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
ในงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร
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กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
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ระบบส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำ�หนดให้หน่วยงานต่างๆ
ในสังกัด  ดำ�เนินกิจกรรมเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำ�เนินงาน
ส่งเสริมการเกษตรที่ประสบความสำ�เร็จ และเป็นเวทีเชือ่ มโยง
วิชาการจากแหล่งความรูท้ างวิชาการไปสูเ่ จ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
รวมทั้งเป็ น เวที ใ นการร่วมกันแก้ไขปัญหาในการดำ�เนินงาน
ในพืน้ ที่ (Hot Issue) ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละพืน้ ทีโ่ ดยกำ�หนดให้มเี วที
แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นส่วนกลาง เขต จังหวัด และอำ�เภอ ดังนี้
1. การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในระดับต่างๆ ดังนี้
1.1.เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะดับเขต (Regional Workshop : RW)
ดำ�เนินการเขตละ 2 ครั้งต่อปี ผู้เข้าร่วม 500 ราย เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ
เขต และส่วนกลาง ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการดำ�เนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ประสบความสำ�เร็จ
กำ�หนดแผนการปฏิบตั งิ าน การติดตามนิเทศงาน และประเมินผล
ในระดับเขต พร้ อ มทั้งการสนับสนุนกระบวนการจัด การ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีเชื่อมโยงวิชาการ
จากกอง/สำ�นักในส่วนกลางหรือหน่วยงานวิชาการในพื้นที่  
ไปสู่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่

กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร

1.2. เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะดับอำ�เภอ (District Workshop : DW)
ดำ�เนินการจังหวัดละ 3 ครัง้ ต่อปี ผูเ้ ข้าร่วม 7,000 ราย เพือ่ ให้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด และอำ � เภอ ได้รว่ ม
กันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำ�เนินงานส่งเสริม
การเกษตรที่ประสบความสำ�เร็จ กำ�หนดแผนการปฏิบัติงาน
การติดตามนิเทศงานพร้อมทัง้ การสนับสนุนกระบวนการจัดการ
เรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
1.3. ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต
จัดโดยสำ�นักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 - 6 ดำ�เนินการ
เขตละ 4 ครั้งต่อปี ผู้เข้าร่วม 500 ราย เป็นการจัดการประชุม
ร่วมกั นของผู ้ บริ ห ารของเขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ  เพื่อ
เป็น การประสานงานเชื ่ อ มโยงการปฏิ บั ต ิ ง านรวมทั ้ ง การ
บริหารโครงการ/กิจกรรม ติดตามความก้าวหน้าและแก้ไข
ในการปฏิบัติงาน
1.4. สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาแนวทางการขับเคลือ่ นงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร  ดำ�เนินการเมื่อ
วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2563  ณ โรงแรมทีเคพาเลซ โฮเทล แอนด์
คอนเวนชัน่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  มีผเู้ ข้าร่วมจำ�นวน 60 คน  
เป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ระดับจังหวัด เขต และส่วนกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรได้แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ในการดำ�เนินงาน
ส่งเสริมการเกษตร  ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที  ่
และร่ วมวางแผนการขั บเคลื ่ อ นงานตามระบบส่ ง เสริ ม
การเกษตรต่อไป
2. การติดตามงานระบบส่งเสริมการเกษตร
ดำ�เนินการเขตละ 2 ครั้งต่อปี เพื่อติดตามงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ขับเคลือ่ นงานส่งเสริมการเกษตร
รับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และร่วม
แก้ไขปัญหา
3. การนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
   ระดับกรม - เขต  ดำ�เนินการเขตละ 3 ครั้งต่อปี
เพือ่ ขับเคลือ่ นงานส่งเสริมการเกษตร รับทราบปัญหา อุปสรรค
ในการปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ และร่วมแก้ไขปัญหา ซึง่ ในปี พ.ศ. 2563
ทีผ่ า่ นมา  ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID – 19)  จึงมีการปรับวิธกี าร
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นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยมีการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารดำ�เนินการผ่านระบบ Video Conference เพื่อแก้
ปัญหาดังกล่าว
4. การปรับปรุงวิธีการดำ�เนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID – 19)  
ในปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหา
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)  
เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเข้าเยี่ยมเยียน
เกษตรกรตามเป้าหมายได้ จากสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
T&V System ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) ขึน้ โดยยังคง
ยึ ด แนวทางของระบบส่ ง เสริ ม การเกษตร T&V System
5 องค์ ป ระกอบ คือ 1) การถ่ายทอดความรู้ (Training)  
2) การเยี่ยมเยียน (Visit)  3) การสนับสนุน (Supporting)  
4) การนิเทศงาน (Supervision)   และ 5) การจัดการข้อมูล
(Data Management) แต่ปรับเปลีย่ นวิธกี ารดำ�เนินงาน เพือ่ ให้
การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ โดยคำ�นึงถึงคุณภาพชีวติ ความปลอดภัย
ในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่ รมส่งเสริมการเกษตร
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5. จัดทำ�เอกสารวิชาการ“พัฒนาการระบบส่งเสริมการเกษตร
เพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม”
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริ ม การเกษตร บัน ทึ ก
รวบรวมข้อมูลระบบส่งเสริมการเกษตรในระยะต่างๆ ไว้เป็น  
องค์ความรูเ้ พือ่ เผยแพร่แก่ผเู้ กีย่ วข้องและเป็นหลักฐานให้คนรุน่ หลัง
ได้ศึกษาหาความรูด้ ว้ ยความมุง่ หวังว่าระบบส่งเสริมการเกษตร
ซึง่ เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเกษตร
จะเป็นข้อมูลสำ�หรับนักส่งเสริมการเกษตรในรุ่นหลังที่จะช่วยกัน
จรรโลงสร้างสรรค์งานส่งเสริมการเกษตรให้ทรงคุณค่าเกิด
ประโยชน์ตอ่ เกษตรกรและการเกษตรของไทยในอนาคต
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โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมส่งเสริมการเกษตร
ดำ�เนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อย่างต่อเนือ่ งในพืน้ ที่ 77 จังหวัด 882 อำ�เภอ
และมีศนู ย์เครือข่าย หรือจุดเรียนรูอ้ น่ื ๆ  ทีเ่ ป็นจุดเรียนรูเ้ ฉพาะทาง
จำ�นวน 11,742 ศูนย์ แบ่งเป็น 23 ประเภท เช่น ศูนย์จดั การ
ดินปุย๋ ชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน (ศจช.) ศูนย์เรียนรู้
ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรูด้ า้ นปศุสตั ว์ ศูนย์เรียนรูด้ า้ นประมง ฯลฯ
จากผลการดำ�เนินงานตามภารกิจหลักพบว่า เกษตรกรได้รบั
ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตร และบ่มเพาะให้มีความพร้อม
ในการเข้าสู่การผลิตในระบบแปลงใหญ่ จำ�นวน 26,843 ราย
ในจำ�นวนนี้มีเกษตรกรที่นำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์/ปฏิบัติต่อ
หลังการอบรม จำ�นวน 25,284 ราย คิดเป็น 94.19% โดยวิชา
ทีม่ กี ารนำ�ไปปฏิบตั ติ อ่ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน
การปรับปรุงดิน การลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิต เป็นต้น และเนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำ�เป็นต้องปรับลดบางกิจกรรม
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ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพือ่ เริม่ ต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ทีผ่ ู้บริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน ได้ด�ำ เนินการ
ทัง้ สิน้ จำ�นวน 12 จุด จากแผนทีก่ �ำ หนดไว้ 21 จุด ในส่วนกิจกรรม
ณ ศพก. ได้แก่ การอบรม/ดูงาน จำ�นวน 195,730 ราย บริการ
ข้อมูลข่าวสาร จำ�นวน 17,216 ครัง้ และให้บริการด้านการเกษตร
ต่างๆ จำ�นวน 62,345 ราย นอกจากนี้ ศพก. ยังเป็นกลไกขับเคลือ่ น
การดำ�เนินงานภาคการเกษตรอืน่ ๆ เช่น โครงการรวมพลังสร้าง
มูลค่าจากไร่นาสูส่ ง่ิ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็น
โครงการต่อเนื่องดำ�เนินการในปี 2562-2563 ความร่วมมือ
หน่วยงานภาคีในการดำ�เนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ ศพก. ต่างๆ เช่น
ร่วมกับ มกอช. ดำ�เนินโครงการ Q อาสา ร่วมกับกรมปศุสัตว์
ดำ�เนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ สำ�หรับ
ศพก. ภายใต้โครงการธนาคาร โค–กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำ�ริ เป็นต้น
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการพื้นที่
เขตเหมาะสมสำ�หรับการปลูกพืช
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-Map) ปีงบประมาณ 2563
การดำ�เนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า
เกษตรตามแผนทีเ่ กษตรเพือ่ การบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map)
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรตามความเหมาะสมของพื้น ที่ใ ห้ เ กิ ด
ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ลดต้นทุนและเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในพืน้ ทีท่ ม่ี ี
ศักยภาพ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่
ไม่เหมาะสม และเพือ่ ให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
หลังจากการปรับเปลีย่ นการผลิต โดยดำ�เนินการภายใต้นโยบาย
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกจิ กรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่
1.การส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่
เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
การผลิตจากพืชหรือชนิดสินค้าเดิมในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไป
สู่ก ารปลู ก พื ช หรื อผลิตสินค้าชนิดใหม่ท ี่มีความเหมาะสม
โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิต พืช และมี ท างเลื อ กในการตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยน
การผลิตสินค้าชนิดใหม่ท่ีมีความเหมาะกับพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น
โดยเกษตรกรได้รับการอบรมให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพืช
ชนิดใหม่ จำ�นวน 2,181 ราย และมีการปรับเปลี่ยนการผลิต
ในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3 และ N) ใน 43 จังหวัด พื้นที่จำ�นวน
6,134.75 ไร่ (จากเป้าหมายเกษตรกร 2,000 ราย พืน้ ที่ 6,000 ไร่
มีเกษตรกรลงทุ น ปรั บ เปลี่ยนเองเพิ่มเติมอีก 134.75 ไร่)
คิดเป็น ร้ อ ยละ 102.25 ของพื้นที่เ ป้าหมาย โดยส่วนใหญ่
ร้อยละ 38 มีการปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าว เป็นเกษตร
ผสมผสาน

2.การศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
เพื่อศึกษาผลการนำ�รูปแบบ การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
มาใช้ในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานโครงการบริหารจัดการ
การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) ในพื้นที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
โดยดำ�เนินการในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ จังหวัดลพบุรี ราชบุรี
ชลบุรี ชัยภูมิ ตรัง และจังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรเข้าร่วม
กิจกรรม 199 ราย พื้นที่ 254.50 ไร่ โดยมีการปรับเปลี่ยนจาก
สินค้าเดิมที่ไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่ ได้แก่ มันสำ�ปะหลัง อ้อย
โรงงาน ข้าว ข้าวโพด ยางพารา เป็นสินค้าใหม่ ได้แก่ สมุนไพร
และเกษตรผสมผสาน มีการพัฒนาต่อยอดเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตในสินค้าเดิม และมีแผนงานโครงการทีค่ รอบคลุมตลอดห่วงโซ่
อุปทานของสินค้าใหม่และสินค้าเดิม
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