สัมมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาตนแบบการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
1. หลักการและเหตุผล
ภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปญหาผลผลิตตกต่ํา ตนทุนการผลิตสูง สินคาเกษตร
ลนตลาดในบางชวง ซึ่งเกิดจากการใชประโยชนที่ดินไมเหมาะสมกับการปลูกพืช หรือแมแตในพื้นที่ที่เหมาะสม
กับการปลูกพืช หากขาดการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการสินคาเกษตรเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมแลว
ก็อาจจะทําใหเกิดปญหาดั งกลาว กระทรวงเกษตรและสหกรณไดผลักดันนโยบายการบริหารจัดการพื้น ที่
เกษตรกรรม (zoning by Agri-Map) เพื่อเปนเครื่องมือที่สําคัญในการวางแผนการผลิต และทําการผลิตสินคา
เกษตรให ส อดคล องกั บ ข อมู ล ทางกายภาพหรือศักยภาพของพื้น ที่ และปจ จัย ดานเศรษฐกิจ การผลั กดั น
ใหเกษตรกรใชประโยชนที่ดินตามศักยภาพของพื้นที่ รวมถึงการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการสินคา
เกษตรเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมไดนั้น จําเปนที่จะตองนําวิธีการและกลไกตาง ๆ ที่มีอยูมาใชใหเหมาะสมกับบริบท
ของพื้ น ที่ ซึ่ ง หนึ่ ง ในนั้ น ก็ คือ การส ง เสริ ม การเกษตรเชิ ง พื้น ที่ เนื่อ งจากการส งเสริ ม การเกษตรเชิ งพื้ น ที่
มี แนวคิ ด หลั ก คื อ การทํ า งานโดยใช พื้ น ที่ เป น ตัว ตั้ งในการพั ฒ นา โดยมี กลไกการขับ เคลื่อนงานสง เสริ ม
การเกษตรที่สําคัญ คือ เกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer) ที่จะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
วิ ส าหกิ จ ชุ มชน เป น องค ก รธุ ร กิ จ ชุ มชนที่ มีบ ทบาทสํ าคัญ ในการขั บ เคลื่อ นเศรษฐกิจ ฐานราก แปลงใหญ
ที่เปนการรวมกลุมของเกษตรกรเพื่อการผลิตและบริหารจัดการรวมกัน และศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ที่เปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรกรในชุมชน และใช “กระบวนการมีสวนรวม”
เพื่อใหเกษตรกรเกิด “ความรูสึกเปนเจาของ” ซึ่งจะนําไปสูการปรับแนวคิดของเกษตรกรในการพัฒนาชุมชน
แบบพึ่งพาตนเอง
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร จึงไดจัดทําโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เตรียมการศึกษาตนแบบการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อเตรียมความพรอม สรางความเขาใจ ปรับ
กระบวนทัศนในการดําเนินงานโครงการแกเจาหนาที่ ใหสามารถขับเคลื่อนงานโครงการบริหารจัดการการ
ผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยใชการสงเสริมการเกษตรเชิง
พื้นที่ ในการสรางความเขมแข็งใหภาคการเกษตรตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเตรียมความพรอม สรางความเขาใจ ปรับกระบวนทัศนในการดําเนินงานโครงการใหแกเจาหนาที่
2. เพื่อใหเจาหนาที่วางแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนโครงการในป 2563
3. บุคคลเปาหมาย
รวมทั้งสิ้น จํานวน 90 คน ประกอบดวย
1. เจาหนาที่จากสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
2. เจาหนาที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอ
3. เจาหนาที่สวนกลางและหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. วิทยากร
5. ผูดําเนินการจัด
6. วิทยากรกลุม และผูเขารวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

12 คน
36 คน
24 คน
4 คน
2 คน
12 คน

-24. ระยะเวลา และสถานที่ดําเนินงาน
ระหวางวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น หลักสี่
กรุงเทพมหานคร
5. กิจกรรมและวิธีการ
หัวขอวิชา
1. ตัวอยางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของ
ภาคเอกชนและการนําขอมูลมาใช การวิเคราะหขอมูล
และการกําหนดตัวชี้วัดในการดําเนินงาน
2. การขับเคลื่อนงานสงเสริมการบริหารจัดการการผลิต
สินคาตามศักยภาพ/ความเหมาะสมของพื้นที่ (Zoning)
โดยใชการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
3. การนําขอมูลแผนที่ ssmap มาใชในการดําเนินงาน
โครงการ

เทคนิค/วิธีการ
บรรยาย

4. การวิเคราะหขอมูลสถานการณและการกําหนด
เปาหมาย

บรรยาย และ
แบงกลุมฝก
ภาคปฏิบัติ
บรรยาย และ
แบงกลุมฝก
ภาคปฏิบัติ

5. การวางแผนการผลิตและจัดการสินคาเกษตร
4. การวางแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน
5. การเชื่อมโยงเครือขาย
6. การบริหารจัดการกลุม/เครือขาย

บรรยาย
บรรยาย และ
แบงกลุมฝก
ภาคปฏิบัติ

บรรยาย และ
แบงกลุมฝก
ภาคปฏิบัติ
บรรยาย และ
แบงกลุมฝก
ภาคปฏิบัติ
บรรยาย และ
แบงกลุมฝก
ภาคปฏิบัติ

วิทยากร
คุณบัญญัติ คําบุญเหลือ
ผูอํานวยการกิจกรรมเพื่อ
สังคม
กองวิจัยและพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
รศ.บําเพ็ญ เขียวหวาน
รศ.บําเพ็ญ เขียวหวาน
รศ.บําเพ็ญ เขียวหวาน
รศ.บําเพ็ญ เขียวหวาน
รศ.บําเพ็ญ เขียวหวาน

6. งบประมาณ
รวมทั้ ง สิ้ น 377,100 บาท (สามแสนเจ็ ด หมื่ น เจ็ ด พั น หนึ่ ง ร อ ยบาทถ ว น) จากงบดํ า เนิ น งาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตาม
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กิจกรรมบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับ
สินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning)

หมายเหตุ ทุกรายการถัวจายไดทั้งจํานวนเงิน และจํานวนคน โดยจะเบิกจายตามหลักเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้
ไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติ
7. ผูรับผิดชองโครงการ
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
8. ผลผลิตของโครงการ (output)
1. เจาหนาที่มีความรูความเขาใจ ในการขับเคลื่อนงานสงเสริมการบริหารจัดการการผลิตสินคาตาม
ศักยภาพ/ความเหมาะสมของพื้นที่ (Zoning) โดยใชการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ผานกลไกตาง ๆ
2. ไดพื้นที่เปาหมายในการดําเนินงานโครงการ 6 พื้นที่ พรอมแนวทางการดําเนินงานเบื้องตน
3. ไดแผนปฏิบัติการ 6 พื้นที่
9. ผลลัพธของโครงการ Outcome
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชและขับเคลื่อนงานโครงการใหเกิด
ผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ
________________________________

