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ของกลุ่มผักปลอดภัย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
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จังหวัดกาฬสินธุ์
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9 สรุปบทเรียนบทบาทของกลไกในการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปี 2562
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ของกลุ่มผักปลอดภัย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
5 แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ระยะเวลา ๕ ปี
อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
6 รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของอาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
7 สรุปผลการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของอาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
8 เวทีชุมชนครั้งที่ 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเชื่อมโยงเครือข่าย
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ของวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้าหอมดอนมะโนรา อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
11 แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ระยะเวลา ๕ ปี
อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
12 รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความต้องการของตลาด
อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
13 รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความต้องการของตลาด
อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
14 ผลความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปี 2562
ของกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวแบบครบวงจร ตาบลบางตลาด อาเภอคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
15 แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ระยะเวลา ๕ ปี
อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
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18 ผลความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปี 2562
ของเกษตรกรแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักนามน ตาบลนามน
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อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
20 แผนการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของอาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
21 รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของอาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
22 แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ระยะเวลา ๕ ปี
อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
23 รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของ อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
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การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ
26 ผลความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปี 2562
ของเกษตรกรแปลงใหญ่อโวคาโดอาเภอพบพระ จังหวัดตาก
27 แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ระยะเวลา ๕ ปี
อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
28 รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของอาเภอพบพระ จังหวัดตาก
29 โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของอาเภอพบพระ จังหวัดตาก
30 สรุปขั้นตอนการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
31 รูปแบบกระบวนการทางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
32 Mind Map สรุปการทางานเชิงพื้นที่ของบริษัทเบทาโกร
33 การใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
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แผนภาพการดาเนินงานโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ 2562
2
แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปีงบประมาณ 2562
3
แนวทางการดาเนินงานจัดเวทีชุมชนของคณะทางานปฏิบัติการฯ ๖ คณะ
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ประมวลภาพการจัดเวทีชุมชนของคณะทางานปฏิบัติการฯ ๖ คณะ
6
ประมวลภาพ mind map ในการถอดบทเรียนการดาเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของ 6 จังหวัดปี 2562
7
รายชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับพื้นที่
และระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
8
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9
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คำนำ
ในปี 2562 กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ จัดท าโครงการพัฒนาส่ งเสริ มการเกษตรเชิ งพื้นที่ ใน
6 จังหวัด ใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็นพื้นที่นาร่องในการพัฒนาการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่ โดยการเชื่อมโยงกลไกการทางานในพื้นที่ ทั้งศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer ฯลฯ โดย
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทากิจกรรมที่สามารถพัฒนาและบูรณาการการทางานของทุกภาคส่วน
เพื่อสนับสนุนการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน และสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
ผลการถอดบทเรียนการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปี 2562 ประกอบด้วย ความเป็นมา
ผลการดาเนินงานและบทเรียนการส่ง เสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ทั้ง 6 พื้นที่ แนวทางและรูปแบบการ
ส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปัจจัยความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีนโยบายการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
ในทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 จุด ดังนั้นกองวิจัยและพัฒนางานด้านส่งเสริมการเกษตรได้ทาการสรุปผล
การดาเนิน งานและถอดบทเรีย นของพื้ นที่ ต้ นแบบใน 6 จั ง หวั ด ที่ ด าเนิ น การในปี 2562 เพื่ อ
ประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร
มิถุนายน 2563

บทสรุปผูบ้ ริหาร
การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิง พื้นที่ปี 2562 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการ
ดาเนิ น การของกลุ่ ม เกษตรกร โดยใช้ กระบวนการมี ส่ว นร่ ว มและให้ เ กษตรกรรุ่น ใหม่ มี บ ทบาท
ในกระบวนการพั ฒนา ซึ่ งจะส่ งผลให้ เกิ ดการพั ฒนาเศรษฐกิ จของชุ มชน 2) เพื่ อพัฒ นารูป แบบ
การทางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ให้มีการบูรณาการการทางาน สามารถพัฒนายกระดับให้เป็น
ต้นแบบของการพั ฒนาที่ ยึ ดพื้ นที่ เป็ นหลั ก นาไปสู่ การปรั บปรุ ง ระบบการท างานและการส่ ง เสริ ม
การเกษตรเพื่อให้เกิดผลสาเร็จในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยดาเนินการใน 6 พื้นที่ ดังนี้ 1) แปลงใหญ่
ผักปลอดภัย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 2) วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้าหอม ตาบลดอนมโนรา
อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรปราการ 3) วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้าหอมบางตลาด อาเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 4) แปลงผัก อาเภอนามน จัง หวัดกาฬสินธุ์ 5) แปลงใหญ่มัง คุด
อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 6) อาโวคาโดพบพระ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
กลไกในการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่เป็นการใช้กลไกตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area Approach) ใน 3 ส่วน คือ การพัฒนาเกษตรกรแบบรายบุคคล (Individual
Approach) เช่น Young Smart Farmer (YSF) Smart Farmer (SF) อาสาสมัครเกษตร ฯลฯ
การพัฒนาแบบกลุ่ม (Group Approach) เช่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ฯลฯ การบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต (Commodity Approach) เช่น แปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ฯลฯ
ส่ว นคณะท างานในการด าเนิน งานส่ ง เสริ ม การเกษตรเชิง พื้ น ที่ มี 2 ชุ ด ดั ง นี้ คณะที่ ๑
คือ คณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานฯ ทาหน้าที่ กาหนดแนวทางการทางาน ขับเคลื่อนโครงการ
โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๒ ครั้ง ครั้งแรกเพื่อสร้างความเข้าใจ เติมเต็มเครื่องมือในการทางาน
จัดทาแนวทาง และวางแผนการปฏิบัติงาน ครั้งที่สองเพื่อติดตามผลการดาเนินงาน และสรุปรูปแบบ
การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ส่วนคณะที่ ๒ คือคณะทางานปฏิบัติการ ๖ คณะ ในทั้ง
6 เขต ดาเนินการจัดเวทีชุมชน ๓ ครั้ง ในพื้นที่ดาเนินการ ครั้งที่ ๑ เพื่อปรับกระบวนทัศน์ กาหนด
เป้าหมายร่วม การวิเคราะห์ข้อมูล และการวางแผนพัฒนา ครั้งที่ ๒ เพื่อเติมเต็มเรื่องการบริหาร
จัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงเครือข่าย และครั้งที่ ๓ เพื่อสรุปบทเรียน คืนข้อมูลสู่ชุมชน และวางแผน
ระยะยาว
บทสรุป แนวทางการด าเนิ น งานส่ ง เสริม การเกษตรเชิ ง พื้ นที่ ทั้ ง 6 แห่ ง สรุ ป ตาม PDCA
ได้ดังนี้ 1) Plan การเตรียมการ โดยเตรียมทีมงาน วิเคราะห์ข้อมูล เลือกพื้นที่ จัดทาแผนชุมชน
ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทและทุนทรัพยากรของพื้นที่ และกาหนดเป้าหมายร่วม โดยใช้ “กระบวนการ
มีส่วนร่วม” เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ 2) Do ขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดยการจัดการ
ความสั ม พั น ธ์ ข องคนในชุ ม ชนใหม่ ใ นรู ป แบบของการจั ด เวที ชุ ม ชนเพื่ อ ให้ เ ป็ น พื้ น ที่ พ บปะและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของกลไกหลัก คือ Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ และ
กลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ในพื้นที่ที่จะเป็น “ผู้ขับเคลื่อ นกระบวนการพัฒนา” ในพื้นที่ตนเอง มีการ
ร่วมกันกาหนดรูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เป็น “เครือข่ายที่เสริมพลัง ”

(ii)
การทางานตามความถนัดของตนเอง เพื่อ “ลดความเหลื่อมล้้า” สร้างความเข้มแข็งและการเกิดการ
พัฒนาในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยในส่วนของภาครัฐมีการบูรณาการการทางาน โดย “ยึดพื้นที่เป็น
ศู น ย์ ก ลาง” จั ด หางบประมาณสนั บ สนุ น ด าเนิ น การตามแผน และสนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้
3) Check การประเมิ น ผลและสรุ ป บทเรี ย น โดยติ ด ตาม ประเมิ น ผล รายงาน สรุ ป ผลและ
ถอดบทเรียน รวมทั้งร่วมกันวางแผนระยะยาว กาหนดตัวชี้วัด และกาหนดรูปแบบ “การกระจาย
ผลประโยชน์สู่ชุมชน” และ “ขยายผลความส้าเร็จ” ไปสู่พื้นที่อื่น 4) Act กาหนดแนวทางการพัฒนา
สร้างโมเดลการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ และขยายผล
ส่วนรูปแบบการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ทั้ง ๖ แห่ง เป็นกระบวนการพัฒนา
การเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่ วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่ร่วมคิด
ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มวางแผน ร่ ว มลงมื อ ร่ ว มติ ด ตามประเมิ น ผล และร่ ว มรั บ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง มี
กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเตรียมการ การจัดเวที ชุมชน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน ครั้งที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มและเชื่อมโยง
เครือข่าย ครั้งที่ ๓ เพื่อสรุปบทเรียนและคืนข้อมูลสู่ชุมชน ส่วนกิจกรรมการขับเคลื่อนเชื่อมโยงต้นทาง
กลางทาง และปลายทาง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนความรู้ การตลาด และการสนับสนุน
งบประมาณ เป้ าหมายสุดท้ายคื อการกระจายผลประโยชน์สู่ชุ มชน ทั้งในรูปแบบกองทุ น กลุ่ มและ
เครือข่ายต่าง ๆ การจ้างงาน การพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และท่องเที่ยวเชิ งเกษตร
ซึ่งควรมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลจากการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ทั้ง ๖ พื้นที่ สรุป
รูปแบบการดาเนินงานของแต่ละพื้นที่ได้ดังนี้ 1) แปลงใหญ่ผักปลอดภัย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
เป็นรูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ 2) วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้าหอม ตาบลดอนมโนรา
อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรปราการ เป็นรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความต้องการ
ของตลาด 3) วิ สาหกิ จ ชุ ม ชนแปลงใหญ่ ม ะพร้ า วน้ าหอมบางตลาด อ าเภอคลองเขื่ อ น จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา เป็นรูปแบบการจัดการกระบวนการผลิตแบบ Zero Waste 4) แปลงผัก อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นรูปแบบการจัดการกระบวนการผลิตผักแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชน 5) แปลงใหญ่
มังคุด อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นรูปแบบการเพิ่มมูลค่ามังคุดครบวงจร 6) อาโวคาโด
พบพระ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพอโวกาโดสู่ระดับพรีเมี่ยม
จากผลการถอดบทเรียน สรุปปัจจัย ความสาเร็จในการดาเนินงานใน 2 มิติ คือ มิติที่หนึ่ง
ในส่วนของชุมชน มี 3 ปัจจัย คือ 1) การได้ร่วมกันกาหนด “เป้าหมายร่วม” ของชุมชน มีการรับรู้
สถานการณ์ปัญหา ศักยภาพ มีมุมมองต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนร่วมกัน 2) แกนนาในทุกพื้นที่
ทั้ง YSF แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ มี “ความตั้งใจจริง” มี “จิตส้านึกที่ดี” ในการแก้ปัญหาและ
กระจายผลประโยชน์ สู่ ชุมชน ตามศั กยภาพที่ แต่ ละคนมี เป็ นการเสริ มพลังซึ่งกันและกัน 3) การจั ด
เวทีชุมชนให้แกนนาในพื้นที่มา “วิเคราะห์ปัญหา” ในชุมชน เป็นการทางานบน “ฐานข้อมูล” และ
“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ” ร่วมกัน และทากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทาให้ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้น ส่วนในมิติเจ้าหน้าที่ มี 4 ปัจจัย คือ 1) “การบูรณาการการท้างาน”
ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและจังหวัด โดยการประชุมร่วมกันทาให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
รู้บทบาทการทางานของแต่ละ หน่วยงานชัดเจนขึ้น และประสานการทางานได้ดีขึ้น 2) ปรับวิธีคิดและ

(iii)
วิธีการทางาน “แบบมีส่วนร่วม” เพื่อให้ชุมชนคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ปรับ
บทบาทเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ที่ ป รึ ก ษา Facilitator และเป็ น นวั ต กรชุ ม ชน 3) การใช้ “ เครื่ อ งมื อ
ที่เหมาะสม” ในแต่ละเวที เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและการถอดบทเรียนการดาเนินงานเพื่อนามา
พัฒนางานในปีต่อไป
ปัญหา/อุปสรรคในการด้าเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ มีดังนี้
1) ระยะเวลาในการดาเนินงานค่อนข้างน้อย ทาให้การวิเคราะห์ข้อมู ล การวางแผนยัง
ขาดความครบถ้วน
2) เจ้าหน้าที่ที่มาดาเนินงานบางส่วนยังขาดความรู้ ประสบการณ์ในการจัดเวทีชุมชน
การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดเวทีชุมชน
3) ในบางพื้นที่ชุมชนยังมีความขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ที่ยังไม่ลงตัว ต้องมีการสร้าง
ความเข้าใจกันหลายครั้งจึงสามารถดาเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้
4) การจัดเวที 3 ครั้งน้อยเกินไป เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ซึ่งต้องทาความเข้าใจกับ
ทุกภาคส่วน จึงต้องมีการจัดเวทีย่อยเพื่อสร้างความเข้าใจ
ข้อเสนอแนะในการด้าเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ มีดังนี้
1) ควรมีการสรุ ปรูปแบบการทางานพัฒนาของแต่ละพื้นที่เป็นคู่มื อการทางานให้กั บ
เจ้าหน้าที่
2) ควรจัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงานแต่ละพื้นที่ให้มีขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน
ผลที่เกิดขึ้น และการประเมินผลกระทบทางสัง คม/ชุมชน เพื่อนามาเป็นหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงวิธีทางาน
3) สร้างความเข้าใจ และชี้แจงบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนอย่างชัดเจน
4) มีการติดตามประเมินผลของโครงการเปรียบเทียบก่อน-หลังโครงการ
5) ควรมีการติดตามและชี้แนะกับชุมชน และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง สรุปการทางาน
เป็นระยะ เพื่อพัฒนาต่อยอด
6) ควรมีการเชื่อมโยงพื้นที่ตัวอย่างโครงการปี 2562 เป็นเครือข่าย เพื่อการต่อยอด
และขยายผลการพัฒนาได้กว้างขวางขึ้น
7) การขยายผลไม่ควรเร่งรีบ ควรมีการขยายผลและสนับสนุนงบประมาณในจุดขยายผล
และสนับสนุนในพื้นที่อื่นให้ครบ 77 จังหวัด
8) ควรเพิ่มพื้นที่ให้ครบพืชเศรษฐกิจทุกจังหวัดในการจัดทาโครงการเพื่อเป็นต้นแบบรายพืช
9) อยากให้เสริมความรู้ วิธีคิดให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ทางานเป็นระยะ ๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส
10) ให้ความรู้ เกี่ย วกับ กระบวนการส่ ง เสริมการเกษตรที่จาเป็นต้ องน าไปใช้ใ นการ
ทางาน

ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำของโครงกำร
กรมส่งเสริมการเกษตร (2562) กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก เนื ่อ งจากเป็น พื ้น ฐานในการพัฒ นาประเทศให้ เกิ ดความมั่ นคง ในขณะที่ ง านส่ ง เสริ ม
การเกษตรซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ก็มีส่วนสาคัญที่ทาให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การทางานส่งเสริมการเกษตรได้ยึดหลักการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Approach)
เริ่มต้นจากการวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งในมิติของพื้นที่-คน-สินค้า ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทั้งในลักษณะรายบุคคล (Individual Approach) การส่งเสริมในรูปแบบ
กลุ่ม (Group Approach) รวมทั้งการส่งเสริมให้เกษตรกรบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
(Commodity Approach) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรให้
เกิดผลสาเร็จ การดาเนินงาน ส่งเสริมการเกษตรได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่การส่งเสริม
การเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ในปัจจุบัน โดยส่ง เสริมให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มกันเพื่อบริหาร
จัด การการผลิต และการตลาดสิน ค้า เกษตรร่ว มกัน แต่ก ารพัฒนายัง จากัดอยู่เฉพาะในกลุ่มของ
สมาชิก เท่า นั้น ยัง ไม่ไ ด้ข ยายผลสู่ก ารพัฒ นาเศรษฐกิจ ของชุมชน อีกทั้งยัง ต้องพัฒนาเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่ม รวมถึงการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนายกระดับ
กิจการ นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer (YSF) ซึ่งเป็นกลุ่มคน ที่มีศักยภาพ
แต่ยังไม่มีบทบาทในกระบวนการพัฒนาในชุมชนเท่าที่ควร ประกอบกับการดาเนินงานที่ผ่านมายังขาด
การกาหนดเป้าหมายและผลสาเร็จที่ชัดเจนร่วมกัน แต่ละโครงการต่างก็กาหนดพื้นที่ดาเนินการและ
กลุ่มเป้าหมาย ของตนเอง จึงไม่เกิดผลสาเร็จในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และยังขาดการเชื่อมโยงอย่าง
ครบวงจรตั้งแต่กิจกรรมต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และที่สาคัญที่สุดคือยังไม่เห็น ผลสาเร็จ
ที่ชัดเจนจากการใช้กลไกต่างๆ ตามระบบ ส่งเสริมการเกษตรตามที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น จึงต้องปรับ
วิธีการทางานเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงในพื้นที่เป้าหมาย
ที่กาหนด เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถ พึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวควบคู่กับ
การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้ จัดทาโครงการพัฒนางานส่ งเสริ มการเกษตรเชิง พื้นที่ โดยมี
วัตถุ ประสงค์ เ พื่อ พัฒ นาการด าเนินกิจการของกลุ่ มเกษตรกร ผ่ านกระบวนการมี ส่วนร่ วม และให้
เกษตรกรรุ่นใหม่มีบทบาทในกระบวนการพัฒนา รวมทั้งเพื่อพัฒนารูปแบบการทางานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่ ให้มีการบูรณาการการทางาน สามารถพัฒนายกระดับให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยึดพื้นที่
เป็นหลัก นาไปสู่การปรับปรุงระบบการทางาน และโครงการส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เกิดผลสาเร็จ
ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ในการจัดทาโครงการดังกล่าวได้มีการประชุมหารือร่วมกันของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และได้ผ่านการพิจารณาของคณะผู้บริหารกรมส่งเสริม
การเกษตร เพื่อร่วมกันกาหนดกรอบแนวคิดการพัฒนา การคัดเลือกกลุ่ มเกษตรกรและพื้นที่เป้าหมาย
การกาหนดกิจกรรมและแนวทางการดาเนินงาน และหลักเกณฑ์/เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจาก
จะทาให้ได้รับมุมมองที่หลากหลายครอบคลุมประเด็นที่สาคัญ ในการจัดทาโครงการให้มีความชัดเจน

-2และสามารถน าไปปฏิ บัติ ได้ จริ งแล้ว ยังเป็ นการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นและปรั บแนวคิ ด/มุ มมองของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มี ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานให้
เกิดผลสาเร็จต่อไป ทั้งนี้ โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิง พื้นที่เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และใช้งบประมาณจากโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่อย่างครบวงจร ตาม
ภาพที่ 1

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่อย่างครบวงจร
ที่มำ : กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร, 2562
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาการดาเนินการของกลุ่มเกษตรกร โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและเกษตรกร
รุ่นใหม่มีบทบาทในกระบานการพัฒนา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
2.2 เพื่ อพัฒ นารู ปแบบการทางานส่งเสริม การเกษตรเชิง พื้นที่ ให้มี การบูรณาการการทางาน
สามารถพัฒนายกระดับให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก นาไปสู่การปรับปรุงระบบ
การทางานและโครงการส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้เกิดผลสาเร็จในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

-33. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๓.1 กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายดาเนินการ 6 กลุ่ม ได้รับการสนับสนุนและมีการดาเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติ
๓.2 คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาร่วมกับองค์กรเกษตรกรในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
๓.3 ได้รูปแบบและกระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ นาไปสู่การพัฒนาให้เป็นต้นแบบการ
ทางาน ส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการโดยที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก สามารถนาไปขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ
ต่อไป
4. กลไกกำรขับเคลื่อน
ดาเนินการโดยใช้กลไกตามระบบส่งเสริมการเกษตรที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area Approach) เป็นการ
ใช้ กลไกการทางานที่มีอยู่ในการบูรณาการงานลงสู่พื้นที่เป้าหมายเดียวกัน ทั้งการพัฒนาเกษตรกร
แบบรายบุคคล (Individual Approach) การพัฒ นาแบบกลุ่ม (Group Approach) และการ
บริหารจัดการสิน ค้า เกษตร ตลอดห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต (Commodity Approach) โดยมุ่ ง หวั ง ให้
เกิ ด ผลสาเร็ จ ของงาน มี ก ระบวนการ ในการบูรณาการที่ชัดเจน และมีการพัฒนากลไกการทางาน
ส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. แนวทำงดำเนินงำน
5.1 การเตรียมการ
5.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้งคณะทางานดาเนินโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) คณะทางานขับเคลื่อนโครงการฯ (ส่วนกลาง) จานวน 1 คณะ
2) คณะทางานปฏิบัติการโครงการฯ (สสก. จังหวัด อาเภอ ส่วนกลาง) จานวน 6 คณะ เป็นการบูรณาการ
ร่วมกันของส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กองแผนงาน
สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กองพัฒนาเกษตรกร กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริม
โครงการพระราชดาริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
และสานักงานเกษตรจังหวัด/อาเภอในพื้นที่เป้าหมาย
5.1.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนงาน ประกอบด้วย
1) แนวทางการดาเนินงานโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
2) แนวคิดการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่โดยใช้กลไกงานส่งเสริมการเกษตร
3) การนาเสนอข้อมูลและสถานการณ์พื้นที่เป้าหมาย จานวน 6 กลุ่ม
4) กาหนดเป้าหมายและวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน
5.๒ การจัดทาโครงการพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรและชุมชน
5.๒.1 จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อม แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ระดับพื้นที่ วิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่ม และจัดทาโครงการพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรและชุมชน โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม วิเคราะห์ทั้งในมิติของพื้นที่ - คน - สินค้า ให้พิจารณาอย่างครบวงจรทั้งกิจกรรม

-4ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และจัด ทาโครงการ/กิจ กรรม ที่เ ป็น การพัฒ นาต่อ ยอดจาก
กิจกรรมที่กลุ่มดาเนินการอยู่แล้ว ตามศักยภาพ และความต้องการของกลุ่มเกษตรกรและชุมชน
5.๒.2 คณะทางานปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมดาเนินการในการจัดทาโครงการพัฒนาของกลุ่ม
เกษตรกร และชุมชน และจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร
5.๒.3 กองแผนงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์โครงการพัฒนาของกลุ่มเกษตรกร
และชุมชนและเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาอนุมัติ โครงการฯ และงบประมาณสนับสนุน
วงเงินสนับสนุนกลุ่มละไม่เกิน 500,000 บาท
5.3 การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรและชุมชน
5.3.1 สมาชิกในกลุ่มร่วมกันดาเนินการตามโครงการพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรและชุมชนที่
ได้รับอนุมัติใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกและชุมชน โดยมีจุดเน้นในแต่ละ
ช่วงของการพัฒนา ดังนี้
1) ต้นทาง : เน้นส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต พัฒนา
คุณภาพ
และมาตรฐานสินค้าเกษตร และสนับสนุนการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ฯลฯ
2) กลางทาง : พัฒนาการแปรรูปสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบต่างๆ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และบริการ การสร้างตราสัญลักษณ์สินค้า (Brand) และมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
3) ปลายทาง : เชื่อมโยงและพัฒนาตลาด และเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและมีความหลากหลาย
5.3.2 กอง/สานักที่เกี่ยวข้องบูรณาการกิจกรรมและงบประมาณตามโครงการพัฒนาของกลุ่ม
เกษตรกรและชุมชน และร่วมดาเนินการ/สนับสนุนการดาเนินงานจนเกิดผลสาเร็จ
5.3.3 ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มให้สามารถ
ต่อยอดเชิงธุรกิจ สนับสนุนการสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และสร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจเพื่อขยายขอบเขตการดาเนินกิจการ ร่วมกันพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการกลุ่ม
และพัฒนากิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3.4 จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่ม และ
เชื่อมโยงเครือข่าย
5.3.5 จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการพัฒนา/คืนข้อมูลสู่ชุมชน
5.3.6 คณะทางานปฏิบัติการโครงการฯ รวบรวมข้อมูลสาหรับการถอดบทเรียนตามแนวทางที่
กาหนด และประเมินผลโครงการ เพื่อให้ทราบผลสาเร็จของการดาเนินงาน
5.4 การบริหารจัดการ
5.4.1 คณะทางานขับเคลื่อนโครงการฯ รับผิดชอบการขับเคลื่อนการดาเนินงานในภาพรวม
และติดตาม สนับสนุน การปฏิ บัติ งานในพื้น ที่ รวมทั้ง สรุป ภาพรวมของการดาเนิน งานเสนอกรม
ส่งเสริมการเกษตร
5.4.2 คณะทางานปฏิบัติการโครงการฯ ประสาน ดาเนินการในการส่งเสริมและพัฒนาตาม
โครงการพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรและชุมชน และรายงานผลการดาเนินงาน รวมทั้งสรุปบทเรียนตามที่
คณะทางานขับเคลื่อน โครงการฯ กาหนด

-55.4.3 สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กากับ ติดตาม
สนับสนุน ให้คาปรึกษาแนะนา และช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่
5.4.4 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเป็นแกนหลักในการออกแบบกระบวนการถอด
บทเรียนเพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนา
5.5 การสรุปผลการดาเนินงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดาเนินงาน ทั้งการสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
การถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาและบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ และการประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการฯ

-66. สรุปขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ

การเตรียมการ

จัดทาโครงการพัฒนา
ของกลุ่มเกษตรกร
และชุมชน

ขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาของกลุ่มเกษตรกร
และชุมชน

 แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการโครงการฯ
1) คณะทางานขับเคลื่อนโครงการฯ
2) คณะทางานปฏิบัติการโครงการฯ
 ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนโครงการฯ
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการขับเคลื่อน
- แนวทางการดาเนินงานโครงการฯ
- แนวคิดการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่โดยใช้กลไก
งานส่งเสริมการเกษตร
- การนาเสนอข้อมูลและสถานการณ์พื้นที่เป้าหมาย 6 กลุ่ม
- กาหนดเป้าหมายและวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน
- จัดทา Action Plan ของคณะทางานทุกคณะ
 เวทีชุมชนครั้งที่ 1 : เตรียมความพร้อม แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการระดับพื้นที่ วิเคราะห์กลุ่ม และจัดทา
โครงการพัฒนาฯ
 คณะทางานปฏิบัติการฯ จัดส่งโครงการพัฒนาฯ ให้กรมฯ
 กองแผนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ และเสนอ
กรมฯ อนุมัติ
 ชุมชนดาเนินงานตามโครงการฯ
 เวทีชุมชนครั้งที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลุ่ม/เชื่อมโยงเครือข่าย
 เวทีชุมชนครั้งที่ 3 : สรุปผลการพัฒนา/คืนข้อมูลสู่ชุมชน
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกิจกรรม/งบประมาณ
และร่Pวมดาเนินการ/สนับสนุน
 ทาความเข้าใจร่วมกัน/มอบหมายบทบาทหน้าที่/
ถอดบทเรียนและประเมินผลโครงการฯ

 กากับ ติดตาม สนับสนุน ช่วยแก้ไขปัญหา
(คณะทางานฯ/สสก./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้บริหาร)
 รายงานผลการดาเนินงานเป็นประจา

สรุปผล
การดาเนินงาน

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
- สรุปผลการดาเนินงาน
- ถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนา/การประเมินผล
โครงการฯ

ภำพที่ 2 ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

ส่วนที่ 2
สรุปบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ ที่
ในปี 2562การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ใน สสก. ที่ 1 – 6 มี พื้นที่ดาเนินการ
ดังนี้
สสก. ที่ 1 ดาเนินการที่แปลงใหญ่ผักปลอดภัย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
สสก. ที่ 2 ดาเนินการที่วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้าหอม อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
สสก. ทื่ 3 ดาเนินการที่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้าหอมบางตลาด อาเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
สสก. ที่ 4 ดาเนินการที่แปลงใหญ่ผัก อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
สสก. ที่ 5 ดาเนินการที่แปลงใหญ่มังคุด อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สสก. ที่ 6 ดาเนินการที่แปลงใหญ่อะโวคาโดพบพระ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
ซึ่งจากการดาเนินการทั้ง 6 พื้นที่ สรุปบทเรียนได้ ดังนี้
สรุปบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ สสก. ที่ 1
ชุมชน ร่วมคิด สร้างธุรกิจผักปลอดภัย กระจายรายได้สู่ชุมชน
อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

Plan
1. เตรียมทีมงาน
- ตั้งคณะทางานระดับเขต จังหวัด อาเภอ
- ปรับกระบวนทัศน์ สร้างความเข้าใจในการดาเนินงานเชิงพื้นที่ โดยประชุมร่วมกับทีมกรมฯ
เขต จังหวัด และอาเภอ จัดทาแผนการจัดเวที และกาหนดบทบาทหน้าที่ของทีมจัด เวทีชุมชน โดย
จังหวัดเป็นหลักในการดาเนินการ
2. วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่ม
- ประธานกลุ่มเป็น YSF ที่มีความเข้มแข็ง มีเครือข่ายผู้ผลิตผัก และเครือข่ายกับผู้ประกอบการ
- สมาชิกในกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)
- กลุ่ มมี ความรู้ ความชานาญในการปลูก ผั กกาดหอม แต่ก ารปลูก ผั กชนิ ดเดี ยวก็ ทาให้เกิ ด
ความเสี่ยงด้านราคาที่ผันผวนของตลาด
- กลุ่มยังขาดจุดรวบรวมสินค้ า โดยให้ประธานกลุ่มเป็นผู้รวบรวมผลผลิตไปจัดจาหน่ายแต่ สมาชิ ก
ยังขาดความซื่อสัตย์ โดยการนาผลผลิตไปขายด้วยตนเอง

-8กลุ่มยังขาดการบริหารจัดการกลุ่ม ความร่วมมือ และความกล้าในการเปลี่ยนแปลงไปปลูกพืชชนิดอื่น
พื้นที่สามารถปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปี มีแหล่งน้าสมบูรณ์ แต่เป็นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
- พื้นที่มีระบบขนส่งสะดวก และมีตลาดรองรับผลผลิต เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง
-

Do
3. เวทีชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
เวทีชุมชนครั้งที่ 1 ร่วมกาหนดภาพฝันของชุมชน วิเคราะห์ชุมชน เพื่อร่วมกาหนดเป้าหมาย
ร่วมของชุมชนเพื่อใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ของกลุ่ม
เวทีชุมชนครั้งที่ 2 ร่วมกันกาหนดแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ คือ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับสมาชิกโดยเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร และเติมเต็มแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับโรคและแมลงผัก
- ระดมความคิดเห็นของสมาชิกตามกลุ่มกิจกรรมเพื่อร่วมกันกาหนดกฎระเบียบในการ
บริหารจัดการกลุ่มและปัจจัยการผลิตที่ได้รับการจัดสรร ทาให้เห็นแนวทางในการบริหารจัดการของ
แต่ละกลุ่มกิจกรรม
- เชิญ ภาคี เครือ ข่ายด้านการตลาด เช่น ตลาดไท และกลุ่ มเครื อข่า ยผู้รับ ซื้อผั กจาก
จังหวัดอ่างทองเข้าร่วมให้ข้อมูลด้านการตลาด
4. โครงการที่ได้จากการจัดทาแผนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ โครงการผลิตผักปลอดภัย
แบบครบวงจร กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยสามโคก อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
4.1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการดินและปุ๋ย
จัดสรรปัจจัยการผลิต ได้แก่ วัสดุปรับปรุงบารุงดิน ปุ๋ยเคมี และเมล็ดพันธุ์ผัก ฯลฯ
4.2 การจัดทาระบบการให้น้าพืชผักแบบสปริงเกอร์ เพื่อพัฒนาการใช้ระบบน้าที่มีประสิทธิภาพ
4.3 การปรับเปลี่ยนวิธีปลูกผักโดยการเพาะกล้า จัดทาแปลงเรียนรู้เพื่ อเปรียบเทียบต้นทุน
การผลิต และผลผลิตระหว่างแปลงที่ปลูกด้วยวิธีหว่านเมล็ดกับแปลงที่ปลูกด้วยวิธีเพาะกล้า
4.4 พัฒนาจุดรวบรวมสินค้า สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สาหรับเก็บรักษาผลผลิตระหว่างรอการ
ขนส่ง รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า เพื่อวางแผนการผลิตร่วมกันให้ผลผลิตออกสู่ตลาดได้ทุกวัน
เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขาย โดยการเจรจาจัดทาแผนการตลาดเพื่อนามาสู่การผลิต การปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิต และการเพิ่มช่องทางการจาหน่าย
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เวทีชุมชนครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน และวางแนวทางการขยายผลสู่ชุมชนอื่น
- วางแผนการดาเนิน งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี และการขับเคลื่อนเชื่อมโยง กระจาย
ผลประโยชน์สู่ชุมชน
- วางแนวทางการขยายผลสู่ชุมชนอื่น
- สรุปผลการดาเนินงานโครงการเชิงพื้นที่ ปี 2562 และสรุปรูปแบบ (Model) การพัฒนา
เชิงพื้นที่ของกลุ่มผักปลอดภัย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ภาพที่ 3 เวทีชุมชนครั้งที่ 3 การพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มผักปลอดภัย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ภาพที่ 4 ผลความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปี 2562 ของกลุ่มผักปลอดภัยอาเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี

-10ตารางที่ 1 สรุปผลความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปี 2562 ของกลุ่มผักปลอดภัย
อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ประเด็น
1. มีการนาองค์ความรู้ / เทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาใช้ในการพัฒนา
2. มีการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม
3. สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
(ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผล)
5. มีการทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่มากขึ้น
6. เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
13
0
0
(100)
10
2
0
(83.33)
(16.67)
12
3
0
(80)
(20)
13
0
0
(100)
15
0
0
(100)
16
0
0
(100)
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แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ ที่ระยะเวลา ๕ ปี
อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

๑. ด้านคน
- เกิดกลุ่มที่วิสาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม
- มีเครือข่ายในการพัฒนาเพิ่ม 7 กลุ่ม
๒. ด้านพื้นที่
- เพิ่มศักยภาพในพื้นที่เดิม (๒๐๐ ไร่)
- ขยายพื้นที่การปลูกใหม่ (๒๐๐ ไร่)
๓. ด้านสินค้า
- พัฒนาคุณภาพสินค้า ๗ ชนิด
(ผักกาดหอม)
- เพิ่มชนิดสินค้า ๗ ชนิด

- กาหนดแผนปฎิบัติการของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ
- สร้างเครือข่ายการผลิตผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มพื้นที่
การผลิต
- ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกผักเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ให้ได้มาตรฐาน GAP
- ทดลองการปลูกผักชนิดใหม่ ๆ เพื่อสร้างความ
หลากหลายของผลผลิต

2562

ระยะที่ ๑
“การเตรียมการ”

สมาชิกมีรายได้อย่างน้อย
๒๕,๐๐๐ บาท/เดือน

- สร้างแบรนด์สินค้าของชุมชน
- จัดตั้งธนาคารชุมชน ๑ แห่ง
- พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การผลิตผักคุณภาพ
- พัฒนาระบบการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ

- วางแผนการผลิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด
- สร้างแบรนด์ผักปลอดภัย
- เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและ
ตลาด
- ตั้งธนาคารชุมชนที่สร้างความ
เข้มแข็งด้านการเงินกับสมาชิก
- พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การผลิตผักเพื่อสร้างและกระจาย
องค์ความรู้สู่ชุมชน

256๓

ระยะที่๒
“เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ขยายผลสู่ชุมชนอื่น”

- พัฒนารูปแบบการเชื่อมโยง
ตลาดให้มีความชัดเจนทั้งตลาด
ค้าปลีกและค้าส่ง
- พื้นฟูระบบนิเวศในชุมชนให้มี
ความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้
สมาชิกสามารถทาการ
เพาะปลูกได้ต่อเนื่องตลอดปี

2565

2567

ระยะที่ ๓
“พัฒนาสู่ความยั่งยืน”

ภาพที่ 5 แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ระยะเวลา ๕ ปี อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี
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สรุปรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของอาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
“รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ”

ภาพที่ 6 รูปแบบการการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของอาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

-13-

ภาพที่ 7 สรุปผลการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของอาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

-14สรุปบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ สสก.ที่ 2 จังหวัดราชบุรี
“กระบวนการพัฒนามะพร้าวอ่อนน้าหอมคุณภาพดี มาตรฐานส่งออก โดยชุมชน เพื่อชุมชน”
อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
Plan
1. เตรียมทีมงาน
- ตั้งคณะทางานระดับเขต จังหวัด อาเภอ
- ปรับกระบวนทัศน์ สร้างความเข้าใจในการดาเนินงานเชิงพื้นที่ โดยประชุมร่วมกับทีมกรมฯ
เขต จังหวัด และอาเภอ จัดทาแผนการจัดเวที และกาหนดบทบาทหน้าที่ของทีมจัดเวทีชุมชน โดยจังหวัด
เป็นหลักในการดาเนินการ
2. วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่ม
- วิเคราะห์ข้อมู ลกายภาพ ชี วภาพ เศรษฐกิจ สังคม เพื่อคั ดเลื อกพื้นที่ คน สิ นค้า โดยพิจารณา
จากศักยภาพในเรื่องการตลาด และวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิต
- วิเคราะห์สถานการณ์ ของพื้ นที่ และวิสาหกิ จชุมชนที่คัดเลือก คือ วิสาหกิจชุ มชนในพื้น ที่
ตาบลดอนมะโนรา และตาบลจอมปลวก พบว่ามีปัญหาด้านการผลิต 3 ประเด็น คือ 1) เกษตรกรผู้ปลูก
ไม่มีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ถูกต้อง 2) เกษตรกรยังใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้องตามสูตร ตามอัตรา 3) ผลผลิตและ
คุณภาพไม่สม่าเสมอ ปริมาณไม่ต่อเนื่อง ไม่เพียงพอ (ผลิตได้ร้อยละ 60 ของความต้องการของตลาด)
ขนาดผลเล็กกว่าที่ตลาดต้องการ ส่วนปัญหาการตลาดคือ ไม่มีการคัดเกรดก่อนขายและพ่อค้าเป็นผู้กาหนด
ราคา
Do
3. จัดเวทีชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
เวทีชุมชนครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจง วิเคราะห์สถานการณ์ และจัดทาโครงการพัฒนา โดยแบ่งเป็นเวที
ย่อย 3 ครั้ง รายละเอียด ดังนี้
เวทีชุมชน ครั้งที่ 1/1 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการระดับพื้นที่ เตรียมความพร้อม
วิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่ม
เวทีชุมชน ครั้งที่ 1/๒ เพื่อสร้างความเข้าใจ ปรับกระบวนทัศน์ วิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม
และจัดทาโครงการพัฒนาของกลุ่ม
เวทีชุมชน ครั้งที่ 1/3 นาผลการวิเคราะห์จากเวทีชุมชนครั้งที่ 1/2 มาร่วมประชาพิจารณ์ทบทวน
กับสมาชิกกลุ่ม ร่วมกันยกร่างโครงการเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ และจัดลาดับความสาคัญ
ของโครงการ

-15เวทีชุมชนครั้งที่ 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเชื่อมโยงเครือข่าย ดังนี้
- ประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตาบลยายแพง อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
(ศดปช.ดีเด่นระดับเขต ประจาปี 2561) มาช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม
แนวคิดการใช้ปุ๋ย การผลิตปุ๋ยใช้เอง เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต
- ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตาบลบางขันแตก อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
(ศจช.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 2562) มาช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม
ตลอดจนการบริหารจัดการศัตรูมะพร้าวในชุมชน เช่น การใช้แตนเบียนบราคอนเป็นศัตรูธรรมชาติที่
สามารถควบคุมหนอนหัวดามะพร้าว และการใช้แตนเบียนอะซิโคเดสเป็นศัตรูธรรมชาติที่ช่วยทาลาย
แมลงดาหนามมะพร้าว
- ผู้แทนจากสานักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรสงคราม มาช่วยเสริมกระบวนการ
เรียนรู้เรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน
- ผู้แทนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาช่วยเสริมกระบวนการ
เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่มด้านการเงินและการบัญชี

ภาพที่ 8 เวทีชุมชนครั้งที่ 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเชื่อมโยงเครือข่าย
4. โครงการที่ได้จากการจัดทาแผนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน คื อ เพิ่มประสิทธิภาพมะพร้าว
น้าหอมครบวงจร วิ สาหกิ จชุมชนมะพร้ าวอ่อ นน้าหอมดอนมะโนรา อาเภอบางคนที จังหวั ด
สมุทรสงคราม
กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้
1) ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวอ่อนน้าหอม (งบประมาณ ๓๒๑,๗๒0 บาท)
2) การบริหารจัดการศัตรูพืช (งบประมาณ 75,000 บาท)
3) จัดทาจุดเรียนรู้การผลิตมะพร้าวอ่อนน้าหอมครบวงจร (งบประมาณ 74,100 บาท)
4) ปรับเปลี่ยนพันธุ์มะพร้าวในพื้นที่ (ไม่ใช้งบประมาณ)
5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน (งบประมาณ 26,000 บาท)
6) การบริหารจัดการน้า (ไม่ใช้งบประมาณ)
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เวทีชุมชนครั้งที่ 3 เพื่อทบทวนข้อมูลเวทีชุมชนครั้งที่ 2 และสรุปโมเดลการพัฒนาเชิงพื้นที่ และ
ประเมินผลการดาเนินงานโครงการเชิงพื้นที่ ผู้เข้าร่วมเวทีชุมชน ประกอบด้วย
- กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้าหอม ตาบลดอนมะโนรา อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
- ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตาบลจอมปลวก
และตาบลดอนมะโนรา

ภาพที่ 9 เวทีชุมชนครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน และวางแนวทางการขยายผลสู่ชุมชนอื่น

ภาพที่ 10 ผลความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปี 2562 ของวิสาหกิจชุมชน
มะพร้าวอ่อนน้าหอมดอนมะโนรา อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

-17ตารางที่ 2 สรุปผลความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปี 2562 ของวิสาหกิจชุมชน
มะพร้าวอ่อนน้าหอมดอนมะโนรา อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ประเด็น
1. มีการนาองค์ความรู้ / เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ใน
การพัฒนา
2. มีการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม
3. สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
(ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผล)
5. มีการทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่มากขึ้น
6. เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
22
0
0
(100)
27
0
0
(100)
15
0
0
(100)
24
0
0
(100)
19
0
0
(100)
20
0
0
(100)
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แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ ที่ระยะเวลา ๕ ปี
อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ระยะที่ ๓

ระยะที่ ๒

ระยะที่ 1

การเตรียมการ

๑. พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกร
สูก่ ารเป็น Smart Farmer
๒. ลดต้นทุนการผลิต ๒๐ เปอร์เซ็นต์
๓. พัฒนาคุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้น
เป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
๔. เชื่อมโยงประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
๕. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรต้นแบบ
๘ ศูนย์
๖. มีการบริหารจัดการศัตรูพืชโดย
ชุมชนมีสว่ นร่วม
๗. เกิดการบริหารจัดการกลุ่มที่มี
ประสิทธิภาพ Smart Group

2562

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และขยายผลสู่ชุมชนอื่น

๑. ปรับเปลี่ยนเป็นพันธุ์แท้
๒. สร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าและ
แบรนด์สินค้า “มะพร้าวอ่อน
น้าหอมบางคนที”
๓. ขอการรับรองมาตฐาน GAP
๔. ขอ GI มะพร้าวอ่อนน้าหอม
๕. ขยายตลาดส่งออก
๖. เพิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป Smart
Product

256๓

พัฒนาสู่ความยั่งยืน
๑. การเชื่อมโยงเครือข่าย
ชุมชนภายนอก
๒. ขยายพื้นทีก่ ารพัฒนา
- เดิม 650 ไร่ขยายเพิ่ม
เป็น 1,300 ไร่
๓. เป็นชุมชนและศูนย์ต้นแบบ
การพัฒนา
๔. ตั้งศูนย์รวบรวมและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

2565

2567

ภาพที่ 11 แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ระยะเวลา ๕ ปี อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

-19Act
สรุปรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของอาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
“รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความต้องการของตลาด”
กระบวนการพัฒนามะพร้ าวอ่ อนน้าหอมคุณภาพดี มาตฐานส่ งออกโดย ชุ มชน เพื่อ ชุ มชน
Smart
“Learning and growing Together” Smart
Farmer
Farmer

ภาพที่ 12 รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความต้องการของตลาด อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

-20-

กระบวนการพัฒนามะพร้ าวอ่ อนน้าหอมคุณภาพดี มาตฐานส่ งออกโดย ชุ มชน เพื่อ ชุ มชน
Smart
“Learning and growing Together” Smart
Farmer
Farmer

ภาพที่ 13 รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความต้องการของตลาด อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

-21สรุปบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ สสก.ที่ 3 จังหวัดระยอง
การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าวน้าหอมอย่างครบวงจร
อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
Plan
1. เตรียมทีมงาน
- ตั้งคณะทางานระดับเขต จังหวัด อาเภอ
- ประชุมหารือ ปรับกระบวนทัศน์ สร้างความเข้าใจแนวคิดการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
- กาหนดบทบาทหน้าที่ของทีมจัดเวทีชุมชน โดยจังหวัดจะเป็นหลักในการดาเนินการ
2. วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่ม
- รวบรวมและวิ เคราะห์ ข้อ มู ล พื้ น ฐานของพื้ น ที่ เ พื่ อ ทาความเข้าใจบริ บ ท ศั ก ยภาพ และ
ปัญหา สรุปได้ดังนี้ ปริมาณการจาหน่ายผลผลิต Lotus / Max Value 15,000 ลูกต่อสัปดาห์
กิจกรรมของ YSF ในโครงการเสริมสร้างรายได้ มีดัง นี้ ไอศกรีมมะพร้าวอ่อน (กลุ่มเกษตรวัยใสฯ)
มะพร้าว freeze dry ต้นพันธุ์มะพร้าว และตะกร้ารวมผลผลิตขายส่ง แปลงใหญ่มะพร้าวน้าหอมบางตลาด
ได้เคยร่วมออกบูธในงานของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้าหอมบางตลาด ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว
เชิง เกษตร สะพานไม้ไผ่ดูงานสวนมะพร้าวไปถึง โรงงาน กลุ่มมีเศษวัสดุเหลื อใช้ทางการเกษตร คือ
ขุยมะพร้าว และเปลือกมะพร้าวในปริมาณมาก
- คัดเลือกกลไกงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เพื่อกาหนดเป็นบุคคลเป้าหมายในการจัดเวที
ชุมชน
Do
3. จัดเวทีชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
เวทีชุมชนครั้งที่ 1 กาหนดเป้าหมายร่วมของชุมชน วิ เคราะห์สถานการณ์ ศักยภาพ ปัญหา
ของสินค้าหลัก คือ มะพร้าว โดยใช้ Supply Chain Analysis และกาหนดแผนพัฒนาตลอดทั้งห่วงโซ่
พร้อมทั้งคัดเลือกคณะกรรมการของแต่ละกิจกรรม มอบหมายหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ร่วมกัน
ยกร่างโครงการพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรและชุมชน กาหนดเอกสารแนบประกอบการขอรับการ
สนับสนุนโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของแต่ละกิจกรรมในชุมชน
เวทีชุมชนครั้งที่ 2 สมาชิกของกลุ่มกิจกรรมย่อยทั้ง 4 กิจกรรม ร่วมกันกาหนดกฎ กติกา
แนวทางการบริหารจัดการคน งาน เงิน การจัดการผลประโยชน์ และวางแผนดาเนินงาน
เวทีชุมชนครั้งที่ 3 ทีมจังหวัดชี้แจงสร้างความเข้าในเรื่องการจัดทาบัญ ชีและการใช้จ่าย
งบประมาณของแต่ ล ะกิ จ กรรม การชี้ แ จงขั้ น ตอนแนวทางการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณให้ กั บ
คณะกรรมการบริหารโครงการระดับพื้นที่รับทราบ ให้ความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการกลุ่ มองค์กรเกษตรกร และเชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่และเครือข่าย รวมทั้ง

-22ให้กลุ่มเกษตรกรผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมจัดทาแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมของกลุ่มตาม
โครงการ ดังนี้
1) ขั้นตอนวิธีการดาเนินงานกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน และผู้รับผิดชอบ
2) แผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3) แผนธุรกิจ
4) ระเบียบข้อบังคับในการดาเนินงานของกิจกรรม
5) การสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมกับกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงานภาคีต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน
4. โครงการที่ได้จากการจัดทาแผนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าว กลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวแบบครบวงจรตาบลบางตลาด
อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการผสมปุ๋ยใช้เอง จาหน่ายปุ๋ยให้กับสมาชิกในรูปแบบ
กองทุนหมุนเวียน
2) การสับย่อยเปลือกมะพร้าวทาวัสดุปลูกและเศษวัสดุเหลือใช้ส่งโรงไฟฟ้าชีวมวล
3) สร้างตราสัญลักษณ์สินค้าน้ามะพร้าวและแปรรูปวุ้นมะพร้าว
4) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Check
เวทีชุมชนครั้งที่ 3/1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน ทีมจังหวัดและอาเภอประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานของแต่ละ
กิจกรรมย่อย
เวทีชุมชนครั้งที่ 3/2 นาเสนอผลการดาเนินกิจกรรมย่อยต่าง ๆ เพื่อคืนข้อมูลสู่ชุมชน และ
ร่วมกันจัดทาแผนการดาเนินงานในระยะต่อไป ประกอบด้วย
1) การให้ข้อแนะนาในการวางแนวทางเพื่อพัฒนาโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน เชื่อมโยงกันในพื้นที่
2) การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรม
3) การวางแผนการดาเนินงานในระยะต่อไป (ระยะ 5 ปี)
4) การประเมินผลการดาเนินงานโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีประเมินความคิดเห็น
ต่อการดาเนินงานโครงการในระยะแรก
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ภาพที่ 14 ผลความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปี 2562 ของกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าว
แบบครบวงจร ตาบลบางตลาด อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตารางที่ 3 สรุปผลความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปี 2562 ของกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าว
แบบครบวงจร ตาบลบางตลาด อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
ประเด็น
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. มีการนาองค์ความรู้ / เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ใน
13
3
0
การพัฒนา
(81.25) (18.75)
2. มีการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและ
9
7
3
เป็นธรรม
(47.37) (36.84) (15.79)
3. สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น
9
7
0
(56.25) (43.75)
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
5
11
1
(ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผล)
(29.41) (64.71)
(5.88)
5. มีการทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่มากขึ้น
8
6
5
(42.11) (31.58) (26.32)
6. เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน
7
9
1
(41.18) (52.94) (5.88)
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แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ ที่ระยะเวลา ๕ ปี
อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระยะที่ ๓

ระยะที่ ๒

ระยะที่ 1

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และขยายผลสู่ชุมชนอื่น

1. เพิ่มกลุ่มย่อย
- เพื่อรองรับกิจกรรมใหม่
๒. ส่งเสริมให้สมาชิกเข้ารับการอบรม
๑. จัดเวทีให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในหลักสูตรต่าง ๆ
๒. ใช้ระบบ T&V ในการดาเนินงาน
- เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่
ในพื้นที่
๓. ประชุมกลุ่มเพื่อติดตามการดาเนิน
๓. กระจายแผนดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๔. ทราบปัญหาและความต้องการของ ๔. จัดทาโครงการรับการสนับสนุนจาก
ชุมชน (SWOT)
หน่วยงานภาคี
๕. มีกลไกลในการขับเคลื่อน
๕. เพิ่มผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น
๖. มีทีมสนับสนุน
- เส้นทางการท่องเที่ยว
๗. เกิดกิจกรรม ๔ กิจกรรม
- กระถางจากใยมะพร้าว
- ธนาคารปุ๋ย
- ขนมเค้ก/วุ้นมะพร้าว
- ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ปุ๋ยหมักระบบเติมอากาศ
- แปรรูปเปลือกมะพร้าวแบบ
๖. เกิดรายได้ในกลุ่มและชุมชนได้รับ
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น
ครบวงจร
๗.
มี
คนเข้าถึงกิจกรรมปุ๋ยประมาณ
- แปรรูปผลิตภัณฑ์
๔๐ คน

2562

การเตรียมการ

256๓

พัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑. ขอการรับรองผลิตภัณ์ให้ได้มาตรฐาน
ต่าง ๆ ตามชนิดผลิตภัณฑ์
๒. ขยายตลาดให้กว้างมากขึ้น
๓. มีการบันทึกผลเป็นระบบ
๔. เกิดรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ ๑๐
เปอร์เซ็นต์ จากระยะที่ ๒
- รายได้เกิดจากการท่องเที่ยวและเกิด
จากผลิตภัณฑ์ใหม่
๕. คนในชุมชนเข้าถึงกิจกรรมปุ๋ยหมัก
จาก ๔๐ คน เพิ่มเป็น ๑๐๐ คน
- มีการเพิ่มจานวนโรงปุ๋ยหมัก

2565

2567

ภาพที่ 15 แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ระยะเวลา ๕ ปี อาเภอคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

-25Act
สรุปรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของอาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
“รูปแบบการจัดการกระบวนการผลิตแบบ Zero Waste”

ภาพที่ 16 รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของอาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ภาพที่ 17 สรุปผลการดาเนินงานพื้นที่ของแปลงใหญ่มะพร้าวบางอาเภอคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

-27สรุปบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ สสก.ที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักนามน ตาบลนามน อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
“กลุ่มนามน รวมคน ร่วมคิด ร่วมผลิตผักสู่มาตรฐาน”
Plan
1. เตรียมทีมงาน
- ตั้งคณะทางานระดับเขต จังหวัด อาเภอ ประชุมหารือเพื่อปรับกระบวนทัศน์
- แบ่งบทบาทหน้าที่
2. วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่ม
- กลุ่มมีสมาชิก 80 ราย (มีมาตรฐาน GAP 30 ราย และไม่มีมาตรฐาน GAP 50 ราย) มีพื้นที่
การผลิต 197.75 ไร่
- กลุ่ มมี การดาเนิน งานในรู ปแบบกลุ่ มแปลงใหญ่ และวิ สาหกิ จชุ มชน มีก ารบริ หารจั ดการ
กลุ่ม ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม และมีการระดมทุนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมี YSF จานวน
5 คน เป็ น กรรมการกลุ่ม ปั ญ หาและอุ ป สรรคของกลุ่ ม คื อ มี โ รงแพ็ คชั่ ว คราว ปริ ม าณผลผลิ ต
ไม่สม่าเสมอ โรคและแมลง คุณภาพของผัก ขาดแคลนน้าในช่วงหน้าแล้งและภัยธรรมชาติ
- ด้านการตลาด กลุ่มได้จัดจาหน่ายผลผลิตให้กับตลาดในชุมชน โรงพยาบาล ธ.ก.ส. โลตัส
และ Central ซึ่งอยู่ในระหว่างทาสัญญา รอส่งผลผลิต
- กลุ่มมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พัฒนาเกษตรกร
ให้มีมาตรฐาน GAP ในเกษตรกรทุกราย นาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการป้องกันกาจัดโรคและแมลง
ทาให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต ผลผลิตได้คุณภาพ และปริมาณตามความต้องการของตลาด
และสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม
Do
3. จัดเวทีชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
เวทีชุมชนครั้งที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์/สภาพปัญหาของพื้นที่โดยกระบวนการแลกเปลี่ยน
และระดมสมอง และร่วมกันกาหนดเป้าหมายให้กลุ่มสามารถผลิตผักที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ต่อเนื่อง
เวทีชุมชนครั้งที่ 1/1 สมาชิกของกลุ่มและเจ้าหน้าที่ร่วมกันนาข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและ
เป้าหมายจากเวทีชุมชนครั้งที่ 1 มาวางแผนพัฒนากลุ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เวทีชุมชนครั้งที่ 2 พัฒนาความรู้ด้านการแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม
สามารถวางแผนการผลิตได้ รวมทั้งการร่วมกันกาหนดกฎ กติกาของกลุ่ม สรุปได้ ดังนี้
1) เรื่อง ความรู้และภูมิปัญ ญา เช่น กิ จกรรมการป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพื ช
(ชี วภั ณ ฑ์ เกษตรอิ นทรีย์ เกษตรปลอดภั ย และ IPM) กิจ กรรมการเพิ่ มศั กยภาพการผลิ ต พืช ผั ก
(ลดต้ น ทุ น เพิ่ ม ผลผลิ ต คุ ณ ภาพ และมาตรฐาน) กิ จ กรรมการพั ฒ นาโรงคั ด บรรจุ ผั ก ปลอดภั ย

-28(คุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน) กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้ากลุ่มเครือข่าย (แปรรูปผลผลิต
เชื่อมโยงเครือข่าย ตลาด และ Social Network)
2) เรื่อง คน กลุ่ม (กฎ กติกา) โดยกาหนดวัตถุประสงค์สาคัญของกลุ่ม ทุนของกลุ่ม
และแหล่งที่มาของทุน การดาเนินการ การเงิน การบัญชี คุณสมบัติของสมาชิก การประชุมกลุ่ม และ
คณะกรรมการกลุ่ม
3) เรื่ อ ง การจั ด การผลประโยชน์ โดยมี ก ารบริ ห ารจั ด สรรก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี
ประกอบด้วย (1) สมทบคืนกลุ่มเพื่อเป็นทุนดาเนินการต่อไป ร้อยละ 20 (2) เงินปันผลให้แก่สมาชิกตาม
การถือครองหุ้น ร้อยละ 40 (3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินงาน ร้อยละ 20 (4) ค่าบริหารจัดการ
และ (5) วัสดุอุปกรณ์กลาง ร้อยละ 10 และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ร้อยละ 10
เวทีชุมชนครั้งที่ 2/1 เวทีย่อยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาการผลิตพืชผักของกลุ่ม
ให้สมาชิกกลุ่มสามารถนาความรู้ไปพัฒนาคุณภาพการผลิตผักของตนเองได้
4. โครงการที่ได้จากการจัดทาแผนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผัก
นามน ตาบลนามน อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
1) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผัก โดยพัฒนาระบบการเพาะปลูกพัฒนา
ศักยภาพการผลิตผักในระบบโรงเรือน ถ่ายทอดความรู้เรื่องการตรวจวิเคราะห์ดิน ดาเนินการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพให้สมาชิก
2) ปรับปรุงโรงคัดบรรจุที่ได้มาตรฐาน
3) พัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาด
4) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและจุดแสดงสินค้า
นอกจากนี้มีการบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการที่ได้จาก
การจัดทาแผนของชุมชน ดังนี้
1) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สาธารณสุขจังหวัด/อาเภอ สนับสนุนองค์
ความรู้และงบประมาณ
2) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อปท. อบจ. สหกรณ์จังหวัด สนับสนุนองค์ความรู้
3) พัฒนาชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัด กรมทรัพยากรน้าบาดาล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
4) โรงเรียนในชุมชน ตลาดในชุมชน โรงพยาบาลนามน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขานามน บริษัทเอกชน (คิงส์วิชจากัด) สนับสนุนตลาด
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เวทีชุมชนครั้งที่ 3 เพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานของกลุ่ม สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
คืนข้อมูลสู่ชุมชน ร่วมกันกาหนดแนวทางการพัฒนาระยะ 3 ปีต่อไป รวมทั้ง มีการกาหนดแนวทาง
ดาเนินการขยายผลและกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนอื่น โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1) จัดสรรเงินกองทุนสาธารณะประโยชน์
2) รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอื่นที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกลุ่มได้
3) การเพิ่มรายได้แก่สู่ชุมชน โดยผ่านเครือข่าย YSF แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน
ศพก. อกม. อสม. โรงงาน และเกษตรกรทั่วไป สร้างงานในชุมชน ส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักและรับซื้อ
จากนักเรียน
4) ผลิตผักปลอดภัยให้ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล
5) เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน
6) กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์
7) มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นจากการผลิตผักปลอดภัย

ภาพที่ 18 ผลความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปี 2562 ของเกษตรกรแปลงใหญ่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักนามน ตาบลนามน อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

-30ตารางที่ 4 สรุปผลความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปี 2562 ของเกษตรกรแปลงใหญ่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักนามน ตาบลนามน อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
ประเด็น
1. มีการนาองค์ความรู้ / เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
ในการพัฒนา
2. มีการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
3. สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
(ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผล)
5. มีการทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่มากขึ้น
6. เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง น้อย
จานวน
จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
19
3
0
(86.36) (13.64)
13
6
0
(68.42) (31.58)
9
9
0
(50)
(50)
12
6
0
(66.67) (33.33)
12
6
0
(66.67) (33.33)
7
11
0
(38.89) (61.11)
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แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ ที่ระยะเวลา ๕ ปี
อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

ระยะที่ ๓

ระยะที่ ๒

ระยะที่ 1

การเตรียมการ

๑. ประขุมวางแผนทาความเข้าใจกับ
สมาชิก
- สมาชิกเข้าใจกลไกของโครงการ
และมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
๒. จัดทากิจกรรมของกลุ่ม
- เกิดกิจกรรมที่จะต้องดาเนินงาน

2562

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และขยายผลสู่ชุมชนอื่น

๑. การจัดการป้องกันศัตรูพชื
- ลดการใช้สารเคมีหันมาใช้
ชีวภัณฑ์ ทดแทน
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- มีผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป
เกิดเป็นสินค้า OTOP
๓. พัฒนาโรงคัดบรรจุเพื่อขอ
รับรองมาตรฐาน GMP
๔. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้า

256๓

พัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผัก
๒. พัฒนาระบบการเพาะปลูก
๓. พัฒนาศักยภาพการผลิตผักใน
ระบบโรงเรือน
๔. ถ่ายทอดความรู้เรื่องการตรวจ
วิเคราะห์ดิน
๕. ดาเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ให้สมาขิก
๖. ปรับปรุงโรงคัดบรรจุที่ได้มาตรฐาน
๗. พัฒนาบรรจุภัณฑ์
๘. หาช่องทางการตลาดเพิ่ม

2565

ภาพที่ 19 แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ระยะเวลา ๕ ปี อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์

2567
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สรุปรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของอาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
“รูปแบบการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน”

ภาพที่ 20 แผนการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของอาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
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ภาพที่ 21 รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของอาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

-34สรุปบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ สสก.ที่ 5 จังหวัดสงขลา
“กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตมังคุดลานสกาแบบมีส่วนร่วม”
อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Plan
1. เตรียมทีมงาน
สร้างทีมเรียนรู้ในระดับเขต จังหวัด และอาเภอ รวมทั้งการบูรณาการกับการพัฒนา นวส.
มืออาชีพจากทุกอาเภอมาร่วมจัดเวทีชุมชนในเวทีที่ 2 และ 3
2. วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่ม
- การคัดเลือกพื้นที่และกลไกที่มีความพร้อมและสมัครใจร่วมกิจกรรม
- วิเคราะห์ข้อมู ลพืชเศรษฐกิจของจั งหวัด คื อ มั งคุ ด ซึ่งอ าเภอลานสกาเป็ นแหล่ งผลิ ตมังคุ ดที่
สาคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งเน้นการจัดการผลผลิตด้อยคุณภาพ และมังคุดที่ตกหล่นซึ่งเป็น
ของเสียในกระบวนการผลิตให้เข้าสู่กระบวนการแปรรูป เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
- การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกมังคุดของอาเภอลานสกา ทั้งหมด 737 ไร่ อยู่ในโซน S1 พื้นที่เหมาะสม
มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม และมีอัตลักษณ์คือมังคุด 100 ปี
- อาเภอลานสกาเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตมังคุด มีการแปรรูปสินค้า และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- กลุ่มมีสมาชิก 102 ราย โดยมี YSF และ SF เป็นสมาชิกด้วย กลุ่มเป็นทั้งศพก. ศจช. และ
ศดปช. และมีเครือข่ายกับวิสาหกิจชุมชนแปรรูป และกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยว
- ปัญหาของกลุ่มคือ มีผลผลิตตกเกรดประมาณร้อยละ 40 ที่ไม่ผ่านเกรดส่งออก ทาให้จาหน่าย
ได้ราคาต่า และราคาผลผลิตในภาพรวมจาหน่ายได้ในราคาที่ไม่สูง
Do
3. จัดเวทีชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
เวทีชุมชนครั้งที่ 1 สร้างความเข้าใจร่วมกัน และร่วมวิเคราะห์สภาพปัญ หาของพื้นที่ ซึ่ง มี
หน่วยงานภาคี เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ร่วมเวทีวิเคราะห์ และหาแนวทางพัฒนา
กิจกรรมของชุมชนและจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมย่อย แนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์
ของกลุ่ม
เวทีชุมชนครั้งที่ 2 การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ และวางแผนการตลาด โดยเชื่อมโยงช่องทาง
การตลาด หาจุดขายให้ผลิตภัณฑ์ และแนวทางในการร่วมพัฒนาอาเภอลานสกาด้วยกิจกรรมการ
พัฒนามังคุดของกลุ่ม
เวทีชุมชนครั้งที่ 2/1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในแต่ละกิจกรรมย่อยที่จะพัฒนา
มังคุดโดยมีหน่วยงานภาคีร่วมถ่ายทอด เช่น ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน

-354. โครงการที่ ได้ จากการจัดทาแผนโดยการมีส่ วนร่วมของชุมชน คื อ โครงการพัฒนางานส่ งเสริ ม
การเกษตรเชิงพื้นที่แปลงใหญ่มังคุดอาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมการอนุรักษ์และขยายพันธุ์มังคุด
2) กิจกรรมการแปรรูปมังคุด เช่น มังคุดกวน มังคุดลอยแก้ว ไวน์มังคุด ถ่านมังคุด และน้าส้มควันไม้
3) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Check
เวทีชุมชนครั้งที่ 3 วางแผนแนวทางการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมของชุมชน สรุปผลการดาเนินงาน
คืนข้อมูลสู่ชุมชน และการวางแผนแนวทางขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ระยะเวลา 5 ปี
ต่อไป ดังนี้
ระยะที่ 1 เตรียมการ
เป้าหมาย ต้องการให้กลุ่มเกษตรกรสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ต้องทา - สร้างความตระหนักให้เกษตรกรมีความเป็นเจ้าของกลุ่ม
- พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่ม เปิดโอกาสให้เกษตรกรรุ่นใหม่
YSF เข้ามามีบทบาท ร่วมเป็นคณะกรรมการ
- สร้างกฎ กติกา และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
- มีกิจกรรมร่วมดาเนินการโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ
- บริหารจัดการผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
ระยะที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายผลสู่ชุมชนอื่น
เป้าหมาย กลุ่มสามารถบริหารจัดการผลผลิตมังคุดได้อย่างครบวงจร สามารถเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้แก่ชุมชนอื่น ๆ ได้
สิ่งที่ต้องทา - ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพไม้ผล เพื่อลดปริมาณผลผลิตด้อยคุณภาพ
และได้มาตรฐาน รับรองความปลอดภัย (GAP, อินทรีย์)
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แปรรูป
- เพิ่มช่องทางการตลาด (online, offline) ทั้งมังคุดเพื่อการบริโภคสด
และผลิตภัณฑ์แปรรูป
- พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งตราสัญลักษณ์สินค้า “มังคุดหวาน ลานสกา”
- ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาเภอลานสกาให้เป็นที่รู้จักใน
วงกว้าง สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ทั้งในอาเภอลานสกาและระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช
- พัฒนาเป็นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชนอื่น ๆ

-36ระยะที่ 3 พัฒนาสู่ความยั่งยืน
เป้าหมาย กลุ่มยกระดับสู่รูปแบบกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล อาทิ จดทะเบียนเป็นกลุ่ม
เกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร เพื่อดาเนินการยกระดับฐานะของสมาชิกอย่างครอบคลุมตลอดห่วงโซ่
อุปทานของมังคุด
สิ่งที่ต้อ งทา - ยกระดับกลุ่ มเกษตรกรให้สามารถรวบรวมผลผลิตมั ง คุดเพื่อการ
ส่งออก (พัฒนาคน สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์)

แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ ที่ระยะเวลา ๕ ปี
อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะที่ ๓

ระยะที่ ๒

การเตรียมการ

ระยะที่ 1

“พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ
สร้างกระบวน
การมีส่วนร่วม
เกษตรกรเป็นเจ้าของ”

2562

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและขยายผล
สู่ชุมชนอื่น

พัฒนาสู่ความยั่งยืน

“พัฒนาศักยภาพกลุ่ม (คน
อุปกรณ์ สถานที่) ให้มีความพร้อม
สามารถบริหารจัดการผลผลิตมังคุด
ให้แก่ชุมชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ ด้วย
กลุ่มเกษตรกรเอง”

พัฒนาคุณภาพมังคุดทั้งสด
และแปรรูป สร้าง อัตลักษณ์
สินค้าและพัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้
ด้านการบริหารจัดการมังคุด
อย่างครบวงจร”

256๓

2565

2567

ภาพที่ 22 แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ระยะเวลา ๕ ปี อาเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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สรุปรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของ อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
“รูปแบบการเพิ่มมูลค่า “มังคุด” ครบวงจร”

ภาพที่ 23 รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของ อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

-38-

ภาพที่ 24 โครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของอาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

-39สรุปบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ สสก.ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
โครงการส่งเสริมการผลิตอโวคาโดครบวงจร อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
Plan
1. เตรียมทีมงาน
- เตรียมทีมระดับจังหวัด โดยแต่งตั้งคณะทางานและชี้แจงโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่อย่างครบวงจร ของจังหวัดตาก เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมทั้งวางแผนและ
จัดกระบวนการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้คณะทางานฯ เกิดความเข้าใจในกระบวนการดาเนินงาน
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในขั้นก่อนดาเนินการนี้มีเป้าหมายในการลงพื้นที่อาเภอพบพระ เพื่อสอบถาม
ปัญหาและความต้องการเบื้องต้นของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอโวคาโด
- เตรียมทีมระดับอาเภอโดยเชื่อมทีมระดับจังหวัดเข้าด้วยกัน (สร้างความเข้าใจ) ทีมเจ้ าหน้าที่
ของส านั กงานเกษตรจั งหวั ดตาก ได้ ลงพื้ นที่ ไปร่ วมหารื อ รวมทั้ งน าแผนและรู ปแบบกระบวนการ
ดาเนินงานไปชี้แจง สร้างความเข้าใจให้กับทีมเจ้าหน้าที่ของสานักงานเกษตรอาเภอพบพระ เพื่อเตรียมทีม
ในการทางานร่วมกัน ณ สานักงานเกษตรอาเภอพบพระ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
- เวทีเตรียมความพร้อม ศึกษาบริ บทพื้ นที่/เก็บข้อมูลเบื้องต้น สร้างความเข้าใจโดยการน า
หลักการ PAR มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการปลูกอโวกาโด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
2. วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่ม
- อโวคาโดอาเภอพบพระ เป็นทั้งแปลงใหญ่ และศพก. เครือข่าย มีเกษตรกรต้นแบบ YSF SF
และวิสาหกิจชุมชน
- ปัญหาที่พบ คือ การขาดองค์ความรู้ เช่น การป้องกันกาจัดศัตรูพืช โรคและแมลง เทคนิค
ในการตัดแต่งกิ่งต้นอโวคาโด ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยว เป็นต้น ขาดแคลนแหล่งน้า ขาดยอดพันธุ์ดี ขาดความรู้ในการบริ หารจัดการกลุ่ม ขาด
แหล่งเงินทุน และผลผลิตที่มีคุณภาพไม่เพียงพอต่อความต้องการ

Do
3. จัดเวทีชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
เวทีชุมชนครั้งที่ 1 ทบทวนประเด็นปัญหาที่ผ่านมาพร้อมสังเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลกระทบกับ
กลุ่มทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในเรื่องสายพันธุ์ในพื้นที่สามารถแยกชนิดพันธุ์ รูปร่าง สีผิว เนื้อผล
รสชาติ ราคา และช่วงเวลาการออกผลผลิตของอโวคาโดในพื้นที่ การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน
ในพื้นที่เป้าหมายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอโวคาโดของอาเภอพบพระ ทีมวิทยากรกระบวนการได้ ทบทวน
ฐานข้อมูลของชุมชนจากการศึกษาข้อมูลมือสองและข้อมูลมือหนึ่งเพื่อค้นหาปัญหาของชุมชนในพื้นที่
เป้าหมายโดยเฉพาะชนิดสินค้าคือ อโวกาโด โดยใช้หลักการวิเคราะห์ (คน - พื้นที่ - สินค้า) และการ

-40จัดลาดับความสาคัญของปัญหา โดยแยกเป็น (1) ปัญหาสาคัญและเร่ง ด่วน (2) ปัญ หาสาคัญแต่ไ ม่
เร่งด่วน และ (3) ปัญหาสาคัญแต่รอได้ รวมทั้งยกร่าง Generic Value Chain นาเสนอชุมชนร่วม
วิเคราะห์ตรวจสอบ และจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่ม
เวที ชุม ชนครั้ งที่ 1/1 ประชุ มที มอาเภอกั บคณะกรรมการกลุ่ มจั ดท าโครงการแผนงาน
งบประมาณบูรณาการหน่วยงานสนับสนุน
4. โครงการที่ได้จากการจัดทาแผนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ โครงการส่งเสริมการผลิตอโวคา
โดครบวงจร อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
1) เปลี่ยนยอดพันธุ์อโวคาโด
2) จัดทาบรรจุภัณฑ์
3) เชื่อมโยงตลาดโมเดินเทรด
4) การตลาดและประชาสัมพันธ์
เวทีชุมชนครั้งที่ 2 ประเมินศักยภาพกลุ่ม กาหนดโครงสร้าง กฎ กติกา ระดมทุน แนวทางการ
พัฒนากลุ่มตามโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ

ภาพที่ 25 การจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2

-41Check
เวทีชุมชนครั้งที่ 3 สรุปผลการดาเนินงานโครงการ คืนข้อมูลสู่ชุมชน จัดทาแผน 3 ปี และ 5 ปี

ภาพที่ 26 ผลความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปี 2562 ของเกษตรกรแปลงใหญ่
อโวคาโด อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
ตารางที่ 5 สรุปผลความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปี 2562 ของเกษตรกรแปลงใหญ่
อโวคาโด อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
ประเด็น
1. มีการนาองค์ความรู้ / เทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาใช้ในการพัฒนา
2. มีการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม
3. สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
(ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผล)
5. มีการทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่มากขึ้น
6. เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

25
(73.53)
24
(72.73)
25
(75.76)
23
(69.70)
28
(80.00)
30
(85.71)

9
(26.47)
8
(24.24)
8
(24.24)
10
(30.30)
7
(20.00)
5
(14.29)

0
1
(3.03)
0
0
0
0
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แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ ที่ระยะเวลา ๕ ปี
อาเภอพบพระ จังหวัดตาก

ระยะที่ ๓

ระยะที่ ๒

ระยะที่ 1

การเตรียมการ

1. Check List รายการที่จะต้อง
ดาเนินการพัฒนาตามความ
ต้องการ/ความพร้อมของสมาชิก
๒. เตรียมความพร้อมให้สมาชิกโดย
การถ่ายทอดความรู้การปรับเปลี่ยน
พันธุ์/การปลูก

2562

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และขยายผลสู่ชุมชนอื่น

๑. พัฒนาให้สมาชิกสามารถเปลี่ยน
ยอดพันธุ์ดีได้ด้วยตนเอง
๒. พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
๓. สมาชิกมีสายพันธุ์อโวคาโดเป็น
ของตนเอง

256๓

พัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑. ยกระดับสมาชิกให้มีความ
เชี่ยวชาญเรื่องอโวคาโด
๒. พัฒนาคุณภาพอโวคาโดให้ได้
ระดับพรีเมี่ยม
๓. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อโวคาโด

2565

2567

ภาพที่ 27 แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ระยะเวลา ๕ ปี อาเภอพบพระ
จังหวัดตาก
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สรุปรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของอาเภอพบพระ จังหวัดตาก
“รูปแบบการพัฒนาคุณภาพอโวกาโดสู่ระดับพรีเมี่ยม”

ภาพที่ 28 รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของอาเภอพบพระ จังหวัดตาก
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ภาพที่ 29 โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของอาเภอพบพระ จังหวัดตาก

-45สรุปรูปแบบการดาเนินงานเชิงพื้นที่ 6 พื้นที่ปี 2562 ตาม PDCA
ขั้นตอน
ดาเนินงาน

เขต 1

Plan

1. เตรียมทีมงาน
- ตั้ ง คณะทางานระดับเขต
จังหวัด อาเภอ
- ปรับปรับกระบวนทัศน์ สร้าง
ความเข้าใจในการดาเนินงานเชิงพื้นที่
โดยประชุมร่วมกับทีมกรมฯ เขต
จังหวัด และอาเภอ จัดทาแผนการจัด
เวที และกาหนดบทบาทหน้าที่ของ
ทีมจัดเวทีชุมชน โดยจังหวัดเป็นหลัก
ในการดาเนินการ

1. เตรียมทีมงาน
- ตั้ ง คณะทางานระดับเขต
จังหวัด อาเภอ
- ปรับกระบวนทัศน์ สร้างความ
เข้าใจในการดาเนินงานเชิงพื้นที่ โดย
ประชุมร่วมกับทีมกรมฯ เขต จังหวัด
และอาเภอ จัดทาแผนการจัดเวที
และกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องทีม
จัดเวทีชุมชน โดยจังหวัดเป็นหลักใน
การดาเนินการ

2. วิเคราะห์ข้อมูล
- ประธานกลุ่มเป็น YSF ที่มี
ความเข้มแข็ง มีเครือข่ายผู้ผลิตผัก
และเครือข่ายกับผู้ประกอบการ
- สมาชิกในกลุ่มได้รับการ
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)
- กลุ่มมีความรู้ ความชานาญใน
การปลูกผักกาดหอม แต่การปลูกผัก
ชนิดเดียวก็ทาให้เกิดความเสี่ยงด้าน
ราคาที่ผันผวนของตลาด
- กลุ่มยังขาดจุดรวบรวมสินค้า
โดยให้ประธานกลุ่มเป็นผู้รวบรวม
ผลผลิตไปจัดจาหน่าย แต่สมาชิกยัง
ขาดความซื่อสัตย์ โดยการนาผลผลิต
ไปขายด้วยตนเอง
- กลุ่มยังขาดการบริหารจัดการ
กลุ่ม ความร่วมมือ และความกล้าใน
การเปลี่ยนแปลงไปปลูกพืชชนิดอื่น
- พื้นที่มีระบบขนส่งสะดวก
และมีตลาดรองรับผลผลิต เช่น
ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง
- พื้นที่สามารถปลูกพืชผักได้
ตลอดทั้งปี มีแหล่งน้าสมบูรณ์ แต่เป็น
พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
3. จัดเวทีชุมชน 2 ครั้ง
เวทีชุมชนครั้งที่ 1
ร่วมกาหนดภาพฝันของชุมชน
วิเคราะห์ชุมชน เพื่อร่วมกาหนดเป้าหมาย
ร่วมของชุมชนเพื่อใช้ในการจัดทา
แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน และ
แต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงานของ
กลุ่ม

2. วิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลกายภาพ ชีวภาพ
เศรษฐกิจ สังคม เพื่อคัดเลือกพื้นที่
คน สินค้า โดยพิจารณาจากศักยภาพ
ในเรื่องการตลาด และวิสาหกิจชุมชน
ที่มีศักยภาพในการผลิต
สถานการณ์ของพื้นที่ และ
วิสาหกิจชุมชนที่คัดเลือก คือ วิสาหกิจ
ชุมชนในพื้นที่ตาบล ดอนมะโนรา
และตาบลจอมปลวก พบว่ามีปัญหา
ด้านการผลิต 3 ประเด็น คือ
1) เกษตรกรผู้ปลูกไม่มีการคัดเลือก
สายพันธุ์ที่ถูกต้อง 2) เกษตรกรยังใช้
ปุ๋ยไม่ถูกต้องตามสูตร ตามอัตรา 3)
ผลผลิตและคุณภาพไม่สม่าเสมอ ปริมาณ
ไม่ต่อเนื่อง ไม่เพียงพอ (ผลิตได้ร้อยละ
60 ของความต้องการของตลาด) ขนาด
ผลเล็กกว่าที่ตลาดต้องการ ส่วน
ปัญหาการตลาดคือ ไม่มีการคัดเกรด
ก่อนขาย และพ่อค้าเป็นผู้กาหนด
ราคา

2. วิเคราะห์ข้อมูล
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานของพื้นที่เพื่อทาความเข้าใจ
บริบท ศักยภาพ และปัญหา สรุปได้
ดังนี้ ปริมาณการจาหน่ายผลผลิต
Lotus / Max Value 15,000 ลูก
ต่อสัปดาห์ กิจกรรมของ YSF ใน
โครงการเสริมสร้างรายได้ มีดังนี้
ไอศกรีมมะพร้าวอ่อน (กลุ่มเกษตรวัย
ใสฯ) มะพร้าว freeze dry ต้นพันธุ์
มะพร้าว และตะกร้ารวมผลผลิตขายส่ง
แปลงใหญ่มะพร้าวน้าหอมบางตลาด
ได้เคยร่วมออกบูธในงานของวิสาหกิจ
ชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้าหอม
บางตลาด ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร สะพานไม้ไผ่ดูงานสวน
มะพร้าวไปถึงโรงงาน กลุ่มมีเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร คือ ขุยมะพร้าว
และเปลือกมะพร้าวในปริมาณมาก
- คัดเลือกกลไกงานส่งเสริม
การเกษตรในพื้นที่ เพื่อกาหนดเป็น
บุคคลเป้าหมายในการจัดเวทีชุมชน

3. จัดเวทีชุมชน 5 ครั้ง
เวทีชุมชนครั้งที่ 1
ชี้แจง วิเคราะห์สถานการณ์ และ
จั ดท าโครงการพั ฒ นา โดยแบ่ ง เป็ น
เวทีย่อย 3 ครั้ง
- เวทีชุมชน ครั้งที่ 1/1 เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการระดับ
พื้นที่ เตรียมความพร้อม

3. จัดเวทีชุมชน 4 ครั้ง
เวทีชุมชนครั้งที่ 1
กาหนดเป้าหมายร่วมของชุมชน
วิเคราะห์สถานการณ์ ศักยภาพ
ปัญหา ของสินค้าหลัก คือ มะพร้าว
โดยใช้ Supply Chain Analysis
และกาหนดแผนพัฒนาตลอดทั้ง
ห่วงโซ่ พร้อมทั้งคัดเลือก

Do

เขต 2

เขต 3
1. เตรียมทีมงาน
- ตั้ ง คณะทางานระดับเขต
จังหวัด อาเภอ
- ประชุมหารือ ปรับกระบวนทัศน์
สร้างความเข้าใจแนวคิดการส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่
- กาหนดบทบาทหน้าที่ของทีม
จัดเวทีชุมชน โดยจังหวัดจะเป็นหลัก
ในการดาเนินการ

-46ขั้นตอน
ดาเนินงาน

เขต 1
เวทีชุมชนครั้งที่ 2
ร่วมกันกาหนดแนวทางการ
บริหารจัดการกลุ่ม (คน/ทุน/แรงงาน)
ตามกิจกรรมที่กาหนดไว้
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ
บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกโดย
เจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาเกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตร และเติมเต็ม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง
เกี่ยวกับโรคและแมลงผัก
- ระดมความคิดเห็นของสมาชิก
ตามกลุ่มกิจกรรมเพื่อร่วมกันกาหนด
กฎระเบียบในการบริหารจัดการกลุ่ม
และปัจจัยการผลิตที่ได้รับการจัดสรร
ทาให้เห็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ของแต่ละกลุ่มกิจกรรม
- เชิญภาคีเครือข่ายด้าน
การตลาด เช่น ตลาดไท และกลุ่ม
เครือข่ายผู้รับซื้อผักจากจังหวัด
อ่างทองเข้าร่วมให้ข้อมูลด้าน
การตลาด

4. โครงการที่ได้จากการจัดทาแผน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ
โครงการผลิตผักปลอดภัยแบบครบ
วงจร กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยสาม
โคก อาเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี กิจกรรมในโครงการ
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
1) ให้ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชผัก ถ่ายทอดความรู้เรื่อง
การจัดการดินและปุ๋ย จัดสรรปัจจัย
การผลิต ได้แก่ วัสดุปรับปรุงบารุงดิน
ปุ๋ยเคมี และเมล็ดพันธุ์ผัก ฯลฯ
2) การจัดทาระบบการให้น้า
พืชผักแบบสปริงเกอร์ เพื่อพัฒนาการ
ใช้ระบบน้าที่มีประสิทธิภาพ
3) การปรับเปลี่ยนวิธีปลูกผัก
โดยการเพาะกล้า จัดทาแปลงเรียนรู้
เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต และ
ผลผลิต ระหว่างแปลงทีป่ ลูกด้วยวิธี
หว่านเมล็ดกับแปลงทีป่ ลูกด้วยวิธี
เพาะกล้า

เขต 2
วิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่ม
- เวทีชุมชน ครั้งที่ 1/๒ เพื่อ
สร้างความเข้าใจ ปรับกระบวนทัศน์
วิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม และจัดทา
โครงการพัฒนาของกลุ่ม
- เวทีชุมชน ครั้งที่ 1/3 นา
ผลการวิเคราะห์จากเวทีชุมชน
ครั้งที่ 1/2 มาร่วมประชาพิจารณ์
ทบทวนกับสมาชิกกลุ่ม ร่วมกันยกร่าง
โครงการเพื่อพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่ และจัดลาดับ
ความสาคัญของโครงการ
เวทีชุมชนครั้งที่ 2
จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเชื่อมโยง
เครือข่าย ดังนี้
- ประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน ตาบลยายแพง อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม (ศดปช.ดีเด่น
ระดับเขต ประจาปี 2561)
มาช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง
การบริหารจัดการกลุ่ม แนวคิดการใช้
ปุ๋ย การผลิตปุ๋ยใช้เอง เพื่อลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิต
- ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน ตาบลบางขันแตก อาเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม (ศจช.
ดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 2562)
มาช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง
การบริหารจัดการกลุ่ม ตลอดจนการ
บริหารจัดการศัตรูมะพร้าวในชุมชน
เช่น การใช้แตนเบียนบราคอนเป็น
ศัตรูธรรมชาติที่สามารถควบคุม
หนอนหัวดามะพร้าว และการใช้
แตนเบียนอะซิโคเดสเป็นศัตรู
ธรรมชาติที่ช่วยทาลายแมลงดาหนาม
มะพร้าว
- ผู้แทนจากสานักงานท่องเที่ยว
และกีฬา จังหวัดสมุทรสงคราม
มาช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน
ชุมชน
- ผู้แทนจาก ธ.ก.ส. มาช่วยเสริม
กระบวนการเรียนรู้ เรื่อง การบริหาร
จัดการกลุ่ม ด้านการเงินและการบัญชี

เขต 3
คณะกรรมการของแต่ละกิจกรรม
มอบหมายหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
ร่วมกันยกร่างโครงการพัฒนาของ
กลุ่มเกษตรกรและชุมชน กาหนด
เอกสารแนบประกอบการขอรับการ
สนับสนุนโครงการพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่ของแต่ละ
กิจกรรมในชุมชน
เวทีชุมชนครั้งที่ 2
สมาชิกของกลุ่มกิจกรรมย่อยทั้ง
4 กิจกรรม ร่วมกันกาหนดกฎ กติกา
แนวทางการบริหารจัดการคน งาน
เงิน การจัดการผลประโยชน์ และ
วางแผนดาเนินงาน
- เวทีชุมชน ครั้งที่ 2/1 ทีม
จังหวัดชี้แจงสร้างความเข้าในเรื่อง
ต่อไปนี้
1) การจัดทาบัญชีและการ
ใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกิจกรรม
2) ให้ความรู้เรื่องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
กลุ่มองค์กรเกษตรกร และเชื่อมโยง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่และเครือข่าย
3) ให้กลุ่มเกษตรกร
ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมจัดทาแนว
ทางการบริหารจัดการกิจกรรมของ
กลุ่มตามโครงการ ดังนี้
3.1) ขั้นตอนวิธีการ
ดาเนินงานกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ขั้นตอน
วิธีการดาเนินงาน และผู้รับผิดชอบ
3.2) แผนการปฏิบัติงาน
/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3.3) แผนธุรกิจ
3.4) ระเบียบข้อบังคับใน
การดาเนินงานของกิจกรรม
3.5) การสร้างการ
เชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมกับกลุ่ม/
องค์กร/หน่วยงานภาคีต่าง ๆ ในพื้นที่
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
4) การชี้แจงขั้นตอน
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณให้
กับคณะกรรมการบริหารโครงการ
ระดับพื้นที่รับทราบ

-47ขั้นตอน
ดาเนินงาน

เขต 1

เขต 2

เขต 3

4. โครงการที่ได้จากการจัดทาแผนโดย 4. โครงการที่ได้จากการจัดทาแผนโดย

Check

การมี ส่ ว นร่ วมของชุ มชน คื อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพมะพร้าวน้าหอมครบวงจร
วิสาหกิ จชุ มชนมะพร้ าวอ่ อนน้ าหอม
ดอนมะโนรา อาเภอบางคนที จั งหวั ด
สมุ ทรสงคราม กิ จ กรรมในโครงการ
ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้
1) ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
มะพร้าวอ่อนน้าหอม (งบประมาณ
๓๒๑,๗๒0 บาท)
2) การบริหารจัดการศัตรูพืช
(งบประมาณ 75,000 บาท)
3) จัดทาจุดเรียนรู้การผลิต
มะพร้าวอ่อนน้าหอมครบวงจร
(งบประมาณ 74,100 บาท)
4) ปรับเปลี่ยนพันธุ์มะพร้าว
ในพื้นที่ (ไม่ใช้งบประมาณ)
5) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ในชุมชน (งบประมาณ 26,000 บาท)
6) การบริหารจัดการน้า (ไม่ใช้
งบประมาณ)
เวทีชุมชนครั้งที่ 3
เวทีชุมชนครั้งที่ 3
เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน และ
เพื่อทบทวนข้อมูลเวทีชุมชนครั้งที่ 2
วางแนวทางการขยายผลสู่ชุมชนอื่น และสรุปโมเดลการพัฒนาเชิงพื้นที่
1) ผู้แทนจากสานักงาน
และประเมินผลการดาเนินงาน
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด
โครงกสรเชิงพื้นที่ ผู้เข้าร่วมเวทีชุมชน
สมุทรสงคราม มาช่วยเสริม
ประกอบด้วย
กระบวนการเรียนรู้ เรื่องการจัดการ
1) กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน
มะพร้าวอ่อนน้าหอม ตาบลดอนมะ
2) วางแนวทางการขยายผลสู่ โนรา อาเภอบางคนที จังหวัด
ชุมชนอื่น
สมุทรสงคราม
3) สรุปผลการดาเนินงาน
2) ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ตัวแทนจาก
โครงการเชิงพื้นที่ ปี 2562 และสรุป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
รูปแบบ (Model) การพัฒนาเชิงพื้นที่ ตาบลจอมปลวก และตาบลดอนมะ
ของกลุ่มผักปลอดภัย อาเภอสามโคก โนรา
จังหวัดปทุมธานี

การมีส่วนร่วมของชุมชน คือ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้จาก
มะพร้าว กลุ่มผูป้ ลูกมะพร้าวแบบ
ครบวงจรตาบลบางตลาด อาเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย 4
กิจกรรม ดังนี้
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โดยการผสมปุ๋ยใช้เอง จาหน่ายปุ๋ย
ให้กับสมาชิกในรูปแบบกองทุน
หมุนเวียน
2) การสับย่อยเปลือกมะพร้าว
ทาวัสดุปลูกและเศษวัสดุเหลือใช้ส่ง
โรงไฟฟ้าชีวมวล
3) สร้างตราสัญลักษณ์สินค้า
น้ามะพร้าวและแปรรูปวุ้นมะพร้าว
4) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร
เวทีชุมชนครั้งที่ 3/1 ทีม
จังหวัดและอาเภอประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมย่อย
เวทีชุมชนครั้งที่ 3/2
นาเสนอผลการดาเนินกิจกรรม
ย่อยต่าง ๆ เพื่อคืนข้อมูลสู่ชุมชน และ
ร่วมกันจัดทาแผนการพัฒนาระยะ 5 ปี
ประกอบด้วย
- การให้ข้อแนะนาในการวาง
แนวทางเพื่อพัฒนาโครงการพัฒนา
งานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ให้เกิด
ความยั่งยืน เชื่อมโยงกันในพื้นที่
- การนาเสนอสรุปผลการ
ดาเนินงานของแต่ละกิจกรรม
- การวางแผนการดาเนินงานใน
ระยะต่อไป (ระยะ 5 ปี)
- การประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีประเมิน
ความคิดเห็นต่อการดาเนินงาน
โครงการในระยะแรก

-48ขั้นตอน
เขต 1
ดาเนินงาน
รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายทาง
Act

เขต 2

รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ธุรกิจ
ผลิตตามความต้องการของตลาด
เป้าหมายร่วม
เป้าหมายร่วม
แหล่งผลิตผักปลอดภัยครบวงจร
ลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 20 เพิ่ม
การจัดกระบวนการเรียนรู้
ปริมาณและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
โดยให้มีการบริหารจัดการกลุ่ม มาตรฐานส่งออก พัฒนาศูนย์เรียนรู้เป็น
และต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่า แหล่งท่องเที่ยว
ผลผลิต
การจัดกระบวนการเรียนรู้
การเชื่อมโยงกลไกในพื้นที่ มี
นวส.มืออาชีพร่วมเวทีชุมชน
3 ส่วน คือ
ต่อยอด ภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
- YSF เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การเชื่อมโยงกลไกในพื้นที่ มี
ดูแลให้คาแนะนาในการวางแผนการ 3 ส่วน คือ
ผลิตแก่สมาชิก ควบคุมคุณภาพ
- YSF ผู้นาการพัฒนาขับเคลื่อน
ผลผลิต
การดาเนินงาน ประสานงานและเชื่อมโยง
- แปลงใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพ
การตลาดในกิจกรรมต่าง ๆตามแผนชุมชน
การผลิตผักปลอดภัย และเชื่อมโยง
- แปลงใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพการ
กลุม่ ผลิตผักตาบลบางเตย กลุ่มผัก
ผลิตมะพร้าว รวมกลุ่มผลิต
ลาดหลุมแก้ว และกลุ่มผักเชียงราก
- วสช. รวบรวมผลผลิตมะพร้าว
ใหญ่
เชื่อมโยง และขยายตลาดส่งออก
- วสช. รวบรวมผลผลิ ต ของ
การขยายผล
สมาชิกเพื่อจาหน่ายให้กับริษัทเอกชน
สร้างเครือข่ายการผลิต
และจ าหน่ า ยในตลาดชุ ม ชนภายใน การตลาด และการท่องเที่ยวในระดับ
อาเภอ
ตาบลเพื่อเชื่อมโยงปัจจัยการผลิต
การขยายผล
ผลผลิต และองค์ความรู้การบริหาร
เน้นการขยายผลผ่านเครือข่าย
จัดการน้า
YSF ของจังหวัด เครือข่าย ศพก. และ
ผู้นาชุมชน เพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยครบวงจร

ขั้นตอน
ดาเนินงาน

เขต 4

เขต 5

Plan

1. เตรียมทีมงาน
- ตั้งคณะทางานระดับเขต
จังหวัด อาเภอ ประชุมหารือเพื่อปรับ
กระบวนทัศน์
- แบ่งบทบาทหน้าที่

1. เตรียมทีมงาน
- สร้างทีมเรียนรู้ในระดับเขต
จังหวัด และอาเภอ รวมทั้งการบูรณา
การกับการพัฒนา นวส. มืออาชีพจาก
ทุกอาเภอมาร่วมจัดเวทีชุมชนในเวทีที่
2 และ 3

2. วิเคราะห์ข้อมูล
- สมาชิกในกลุ่มได้รับการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) กลุ่มมี
สมาชิก 80 ราย (มีมาตรฐาน GAP
30 ราย และไม่มีมาตรฐาน GAP 50
ราย) มีพื้นที่การผลิต 197.75 ไร่
- กลุ่มมีการดาเนินงานใน
รูปแบบกลุ่ม (แปลงใหญ่ วิสาหกิจ

เขต 3
รูปแบบการจัดการกระบวนการผลิต
แบบ Zero Waste
เป้าหมายร่วม
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างและ
พัฒนาตลาด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
การจัดกระบวนการเรียนรู้
จัดเวทีชุมชนย่อยหลายครั้ง เพื่อ
สร้างความเข้าใจกับชุมชน
การเชื่อมโยงกลไกในพื้นที่ มี 3
ส่วน คือ
- YSF นาเทคโนโลยี/นวัตกรรมมา
พัฒนาชุมชน สร้างและพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชน และ
จัดทาตลาดออนไลน์
- แปลงใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตมะพร้าว
- วสช. ผลิต/แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร สร้างงานให้คนในชุมชน
การขยายผล
สร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด
และการท่องเที่ยวในระดับตาบลเพื่อ
เชื่อมโยงปัจจัยการผลิต ผลผลิต และ
องค์ความรู้

เขต 6

1. เตรียมทีมงาน
- เตรียมทีมระดับจังหวัด โดย
แต่งตั้งคณะทางานและชี้แจงโครงการ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
อย่างครบวงจร ของจังหวัดตาก เพื่อ
ชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกัน
พร้อมทั้งวางแผนและจัดกระบวนการ
2. วิเคราะห์ข้อมูล
ดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้
- การคัดเลือกพื้นที่และกลไกที่มี
คณะทางานฯ เกิดความเข้าใจใน
ความพร้อมและสมัครใจร่วมกิจกรรม
กระบวนการดาเนินงานในทิศทาง
- วิเคราะห์ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
เดียวกัน ซึ่งในขั้นก่อนดาเนินการนี้มี
ของจังหวัด คือ มังคุด ซึ่งอาเภอ
เป้าหมายในการลงพื้นที่อาเภอพบพระ
ลานสกาเป็นแหล่งผลิตมังคุด ที่สาคัญ
เพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการ
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งเน้น
เบื้องต้นของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
การจัดการผลผลิตด้อยคุณภาพ และ
อโวคาโด
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เขต 6

ชุมชน) มีการบริหารจัดการกลุ่ม
ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม และมีการ
ระดมทุนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
กลุ่ม โดยมี YSF จานวน 5 คน เป็น
กรรมการกลุ่ม ปัญหาและอุปสรรค
ของกลุ่ม คือ
- มีโรงแพ็คชั่วคราว
- ด้านการตลาด ได้จัด
จาหน่ายให้กับตลาดในชุมชน
โรงพยาบาล ธ.ก.ส. โลตัส และ
Central
- ปริมาณผลผลิตไม่สม่าเสมอ
โรคและแมลง คุณภาพของผัก ขาด
แคลนน้าในช่วงหน้าแล้ง และภัย
ธรรมชาติ
- กลุ่มมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม
รายได้ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็ง พัฒนาเกษตรกร
ให้มีมาตรฐาน GAP ในเกษตรกรทุกราย
นาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ป้องกันกาจัดโรคและแมลง ทาให้เกิด
การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต
ผลผลิตได้คุณภาพ และปริมาณตาม
ความต้องการของตลาด และสร้าง
เครือข่ายเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้แก่
กลุ่ม

มังคุดที่ตกหล่นซึ่งเป็นของเสียใน
กระบวนการผลิตให้เข้าสู่กระบวนการ
แปรรูป เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร
- การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกมังคุด
ของอาเภอลานสกา ทั้งหมด 737 ไร่
อยู่ในโซน S1 พื้นที่เหมาะสม มีสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสม และมี
อัตลักษณ์คือมังคุด 100 ปี
- อาเภอลานสกาเป็นแหล่ง
รวบรวมผลผลิตมังคุด มีการแปรรูป
สินค้า และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- กลุ่มมีสมาชิก 102 ราย โดย
มี YSF และ SF เป็นสมาชิกด้วย กลุ่ม
เป็นทั้ง ศพก. ศจช. ศดปช. และมี
เครือข่ายกับวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
และกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยว

- เตรียมทีมระดับอาเภอโดยเชื่อม
ทีมระดับจังหวัดเข้าด้วยกัน (สร้างความ
เข้าใจ) ทีมเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
เกษตรจังหวัดตาก ได้ลงพื้นที่ไปร่วม
หารือ รวมทั้งนาแผนและรูปแบบ
กระบวนการดาเนินงานไปชี้แจง สร้าง
ความเข้าใจให้กับทีมเจ้าหน้าทีข่ อง
สานักงานเกษตรอาเภอพบพระ เพื่อ
เตรียมทีมในการทางานร่วมกัน
- เวทีเตรียมความพร้อม ศึกษา
บริบทพื้นที่/เก็บข้อมูลเบื้องต้น สร้าง
ความเข้าใจโดยการนาหลักการ PAR มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการปลูก
อโวกาโด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

3. จัดเวทีชุมชน 5 ครั้ง
เวทีชุมชนครั้งที่ 1
วิเคราะห์สถานการณ์/สภาพ
ปัญหาของพื้นที่โดยกระบวนการ
แลกเปลี่ยนและระดมสมอง และ
ร่วมกันกาหนดเป้าหมายให้กลุ่ม
สามารถผลิตผักที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและต่อเนื่อง
- เวทีชุมชน ครั้งที่ 1/1 สมาชิก
ของกลุ่มและเจ้าหน้าที่ร่วมกันนา
ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและ

2. วิเคราะห์ข้อมูล
- อโวคาโดอาเภอพบพระ เป็น
ทั้งแปลงใหญ่ และศพก. เครือข่าย มี
เกษตรกรต้นแบบ YSF SF และ
วิสาหกิจชุมชน
- ปัญหาที่พบ คือ การขาด
องค์ความรู้ เช่น การป้องกันกาจัด
ศัตรูพืช โรคและแมลง เทคนิคในการ
ตัดแต่งกิ่งต้นอโวคาโด ความรู้ในการ
พัฒนาคุณภาพผลผลิต การเก็บเกี่ยว
และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
เป็นต้น ขาดแคลนแหล่งน้า ขาดยอด
พันธุ์ดี ขาดความรู้ในการบริหาร
จัดการกลุ่ม ขาดแหล่งเงินทุน และ
ผลผลิตที่มีคุณภาพไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ
3. จัดเวทีชุมชน 4 ครั้ง
3. จัดเวทีชุมชน 5 ครั้ง
เวทีชุมชนครั้งที่ 1
เวทีชุมชนครั้งที่ 1
สร้างความเข้าใจร่วมกัน และร่วม
ทบทวนประเด็นปัญหาที่ผ่านมา
วิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่ ซึ่งมี พร้อมสังเคราะห์ปัญหาที่ส่งผล
หน่วยงานภาคี (มทร.ศรีวิชัย) ร่วมเวที กระทบกับกลุ่มทั้งในระยะสั้นและ
วิเคราะห์ และหาแนวทางพัฒนา
ระยะยาวในเรื่องสายพันธุ์ในพื้นที่
กิจกรรมชุมชนและจัดตั้งคณะกรรมการ สามารถแยกชนิดพันธุ์รูปร่าง สีผิว
กลุ่มกิจกรรมย่อย แนวทางการบริหาร
เนื้อผล รสชาติ ราคา และช่วงเวลา
จัดการผลประโยชน์ของกลุ่ม
การออกผลผลิตของอโวคาโดในพื้นที่
เวทีชุมชนครั้งที่ 2
การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน
การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ และ ในพื้นที่เป้าหมายกลุ่มเกษตรกร
วางแผนการตลาด โดยเชื่อมโยง
ผู้ปลูกอโวคาโดของอาเภอพบพระ
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เป้าหมายจากเวทีชุมชนครั้งที่ 1
มาวางแผนพัฒนากลุ่ม ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน
เวทีชุมชนครั้งที่ 2
พัฒนาความรู้ด้านการแผนการ
ผลิตรายบุคคล (IFPP) เพื่อให้สมาชิก
กลุ่มสามารถวางแผนการผลิตได้
- เวทีชุมชนครั้งที่ 2/1 เวทีย่อย
เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาการ
ผลิตพืชผักของกลุ่ม ให้สมาชิกกลุ่ม
สามารถนาความรู้ไปพัฒนาคุณภาพ
การผลิตผักของตนเองได้

ช่องทางการตลาด หาจุดขายให้
ผลิตภัณฑ์ และแนวทางในการร่วม
พัฒนาอาเภอลานสกาด้วยกิจกรรม
การพัฒนามังคุดของกลุ่ม
- เวทีชุมชนครั้งที่ 2/1 ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ในแต่ละ
กิจกรรมย่อยที่จะพัฒนามังคุดโดยมี
หน่วยงานภาคีร่วมถ่ายทอด เช่น ศูนย์
เรียนรู้พลังงานทดแทน

4. โครงการที่ได้จากการจัดทาแผน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ
“กลุ่มนามน รวมคน ร่วมคิด ร่วม
ผลิตผักสู่มาตรฐาน”กิจกรรมใน
โครงการประกอบด้วย 4 กิจกรรม
ดังนี้
1) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตผัก โดยพัฒนาระบบ
การเพาะปลูกพัฒนาศักยภาพการผลิต
ผักในระบบโรงเรือน ถ่ายทอดความรู้
เรื่องการตรวจวิเคราะห์ดิน ดาเนินการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพให้สมาชิก
2) ปรับปรุงโรงคัดบรรจุที่ได้
มาตรฐาน
3) พัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพิ่ม
4) ช่องทางการตลาด
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรและจุดแสดงสินค้า

Check

เวทีชุมชนครั้งที่ 3
นาเสนอผลการดาเนินงานของ
กลุ่มและคืนข้อมูลสู่ชุมชน และ
ร่วมกันกาหนดแนวทางการพัฒนา
ระยะ 3 ปีต่อไป

เขต 6

ทีมวิทยากรกระบวนการ ได้ทบทวน
ฐานข้อมูลของชุมชนจากการศึกษา
ข้อมูลมือสองและข้อมูลมือหนึ่งเพื่อ
ค้นหาปัญหาของชุมชนในพื้นที่
เป้าหมายโดยเฉพาะชนิดสินค้าคือ
อโวกาโด โดยใช้หลักการวิเคราะห์
(คน - พื้นที่ - สินค้า) และการ
จัดลาดับความสาคัญของปัญหา โดย
แยกเป็น (1) ปัญหาสาคัญและ
เร่งด่วน (2) ปัญหาสาคัญแต่ไม่
4. โครงการที่ได้จากการจัดทาแผนโดย เร่งด่วน และ (3) ปัญหาสาคัญแต่รอ
การมีส่วนร่วมของชุมชน คือ โครงการ ได้ รวมทั้งยกร่าง Generic Value
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ Chain นาเสนอชุมชนร่วมวิเคราะห์
ตรวจสอบ และจัดตั้งคณะกรรมการ
แปลงใหญ่มังคุดอาเภอลานสกา
กลุ่ม
จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมใน
- เวทีชุมชนครั้งที่ 1/1 ประชุม
โครงการ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้
ทีมอาเภอกับคณะกรรมการกลุ่ม
1) กิจกรรมการอนุรักษ์และ
จัดทาโครงการแผนงานงบประมาณ
ขยายพันธุ์มังคุด
2) กิจกรรมการแปรรูปมังคุด เช่น บูรณาการหน่วยงานสนับสนุน
เวทีชุมชนครั้งที่ 2
มังคุดกวน มังคุดลอยแก้ว ไวน์มังคุด
ประเมินศักยภาพกลุ่ม กาหนด
ถ่านมังคุด และน้าส้มควันไม้
3) กิจกรรมการท่องเที่ยว
โครงสร้าง กฎ กติกา ระดมทุน แนว
เชิงเกษตร
ทางการพัฒนากลุ่มตามโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ และการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ
4. โครงการที่ได้จากการจัดทาแผนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน คือ โครงการ
ส่งเสริมการผลิตอโวคาโดครบวงจร
อาเภอพบพระ จังหวัดตาก กิจกรรมใน
โครงการ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
1) เปลี่ยนยอดพันธุ์อโวคาโด
2) จัดทาบรรจุภัณฑ์
3) เชื่อมโยงตลาดโมเดินเทรด
4) การตลาดและประชาสัมพันธ์
เวทีชุมชนครั้งที่ 3
เวทีชุมชนครั้งที่ 3
สรุปผลกิจกรรมการดาเนินงาน และ
สรุปผลการดาเนินงานโครงการคืน
คืนข้อมูลให้แก่ชุมชน เพื่อ วางแผน
ข้อมูลสู่ชุมชน จัดทาแผน 3 ปี และ
แนวทางการพัฒนาต่อยอดกิจกรรม
5 ปี
ของชุมชนต่อไป
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รูปแบบการจัดการกระบวนการผลิต รูปแบบการเพิ่มมูลค่า “มังคุด”
ผักแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผัก ครบวงจร
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์
เป้าหมายร่วม
เป้าหมายร่วม
ลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 20 เพิ่ม
เกษตรกรในชุมชน อ.นามน
ปริมาณและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
มาตรฐานส่งออก พัฒนาศูนย์เรียนรู้เป็น
ยั่งยืนและเป็นจุดรวบรวมผลผลิตคัดแยก แหล่งท่องเที่ยว
บรรจุผักที่ได้มาตรฐาน
การจัดกระบวนการเรียนรู้
การจัดกระบวนการเรียนรู้
นวส.มืออาชีพร่วมเวทีชุมชน
จัดเวทีชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยน
มีการต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่า
เรียนรู้ ควบคู่กับการถ่ายทอดความรู้ ผลผลิตมังคุด
ทางวิชาการให้กับกลุ่มเกษตรกร
การเชื่อมโยงกลไกในพื้นที่
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิต
มี 3 ส่วน คือ
การเชื่อมโยงกลไกในพื้นที่
- YSF ผู้นาการพัฒนาขับเคลื่อน
มี 3 ส่วน คือ
การดาเนินงาน ประสานงานและเชื่อมโยง เป
- YSF ประสานความร่วมมือ
การตลาดในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน
การพัฒนาคุณภาพผัก เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย ชุมชน
- แปลงใหญ่ เพิ่มศักยภาพการ
- แปลงใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตผักพัฒนาโรงคัดบรรจุผักปลอดภัย
ผลิตมังคุด
- วสช. ป้องกันกาจัดโรค แมลง
- วสช. นาผลผลิตมังคุดมาแปรรูป
ศัตรูพืช เพิ่มมูลค่าสินค้ากลุ่มเครือข่าย เพิ่มมูลค่าผลผลิต
การขยายผล
การขยายผล
1) จัดสรรเงินกองทุนสาธารณะ
การพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้การ
ประโยชน์
บริหารจัดการมังคุดอย่างครบวงจร
2) รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร
อื่นที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกลุ่มได้
3) สร้างงานในชุมชน
4) ผลิตผักปลอดภัยให้ชุมชน
โรงพยาบาลโรงเรียน
5) เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน
6) กิจกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์
7) ส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผัก
และรับซื้อจากนักเรียน

เขต 6
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพอโวกาโด
สู่ระดับพรีเมี่ยม
เป้าหมายร่วม
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
อโวคาโดและสร้างแบรนด์ "อโวคาโด
พบพระ" ให้เป็นที่รู้จัก
การจัดกระบวนการเรียนรู้
สร้างทีมเรียนรู้จังหวัด อาเภอ
ศูนย์ปฏิบัติการ แบ่งบทบาท เช่น ทีม
กระบวนการ ทีมเก็บข้อมูล ทีมสร้าง
บรรยากาศ
การเชื่อมโยงกลไกในพื้นที่
มี 3 ส่วน คือ
- YSF ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เปลี่ยนยอดพันธุ์ดี และช่องทางการตลาด
ออนไลน์
- แปลงใหญ่ รวมกลุ่มเกษตรกร
จัดทาแผนปฏิบัติงาน บริหารจัดการการ
ผลิต และจาหน่ายอโวคาโด
- วสช. เพิ่ มมู ลค่ า โดยการแปรรู ป
อะโวคาโดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
การขยายผล
โดยจัดทาชุมชนต้นแบบ เพื่อขยาย
ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
อโวคาโดไปยังชุมชนในอาเภออื่น ๆ ใน
ปีต่อไป

-52สรุปขั้นตอนการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
4 กิจกรรมหลัก 9 ขั้นตอนการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

ภาพที่ 30 สรุปขั้นตอนการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
ที่มา : กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร, 2563

-53สรุปรูปแบบกระบวนการทางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

ภาพที่ 31 รูปแบบกระบวนการทางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร, 2563

ส่วนที่ 3
สรุปผลการถอดบทเรียนจากการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของ 6 พื้นที่ ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุม 1/5 กรมส่งเสริมการเกษตร สามารถสรุปประเด็นที่สาคัญได้ ดังนี้
 สรุปผลการดาเนินงานการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของ 6 พื้นที่ในปี 2562
ได้ 6 ประเด็น ดังนี้
1. การบริ หารจัดการ ได้น าการบริ หารจัดการมาปรั บใช้ในการวางแผนพัฒนาและแผน
กิจกรรม โดยเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ดาเนินการในเวทีชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้ร่วมกันคิดวิ เคราะห์จัดทา
แผนพัฒนาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว คือ
1.1 การวางแผนของทีมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อร่วมดาเนินการ ติดตาม และประเมินผล
การดาเนิน กิจกรรมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องชัดเจนและตรงตามความต้องการของพื้นที่ โดยทาการ
ติดตามประเมินผลจากแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่ และแผนดาเนินกิจกรรมของเกษตรกร เพื่อให้
เกษตรกรเห็นความเปลี่ยนแปลง
1.2 แผนพัฒนากิจกรรมของชุมชน 6 พื้นที่ สามารถแยกได้ 2 แผน คือ
1.2.1 แผนกิจกรรมกลุ่ม เป็นการเชื่อมกิจกรรมที่ครบทั้งห่วงโซ่ (ต้น – กลาง –
ปลาย) ซึ่ ง เป็น กิ จ กรรมเพื่อ แก้ ไ ขปั ญ หา และพั ฒ นาตามศั ก ยภาพของพื้ น ที่ โดยเป็ น กิ จ กรรมที่
ดาเนินการสอดคล้องกับบริบทและช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้และสามารถวางแผน
พัฒนาในระยะยาวได้
1.2.2 แผนพัฒนาระยะ 5 ปี เป็นแผนที่แสดงให้เห็นเป้าหมายการพัฒนาของพื้นที่
“พื้นที่มีความสุขในการแก้ปัญหา สร้างรายได้ สร้างอาชีพ พื้นที่มีความเข้มแข็ง ” โดยกาหนดตัวชี้วัด
ที่ท้าทาย คือ รายได้ที่เพิ่มขึ้น สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และชุมชนมีความเข้มแข็ง
2. การจัดการข้อมูล ทาให้เห็นภาพรวมของข้อมูลพื้นที่ ในแต่ละขั้นตอนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อใช้ประโยชน์ประกอบการจัดเวทีชุมชน
2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่จากข้ อมูลพื้นที่ทาให้ เห็นจุดแข็ง จุ ดอ่อน ศักยภาพ โดย
วิเคราะห์ทั้ง 3 ด้าน คือ
คน – การเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร (YSF วสช. แปลงใหญ่) ประกอบกับการวิเคราะห์
บทบาทเชิงลึก
พื้นที่ – ความเหมาะสมของพื้นที่ เอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ ของเกษตรกร
สินค้า – การหาอัตตลักษณ์ของสินค้า
2.2 การปรับ Mind set ทาให้พื้นที่เข้าใจวัตถุประสงค์การพัฒนาว่า “จะทาอย่างไรและทาไป
ทาไม”ให้เห็นปัญหาจากการผลิตแบบเดิมส่งผลต่อการตลาดอย่างไร ส่ง ผลต่อการกาหนดเป้าหมาย
ร่วมกันที่มาจากข้อมูลสภาพสังคม ทั้งกายภาพและชีวภาพ การประกอบอาชีพ ต้นทุนอาชีพ ต้นทุนกลุ่ม
และต้นทุนพื้นที่
2.3 การจัดลาดับปัญหาและความต้องการ ทั้งนี้ 6 พื้นที่มีปัญหาและความต้องการที่สรุป
ได้หลัก ๆ คือ

-551) การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน เน้นการพึ่งพาตนเอง เริ่มการทาแผนการผลิตที่ได้
คุณภาพด้วยกิจกรรม การผลิตสารชีวภัณฑ์ การพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิต
และการเพิ่มศักยภาพด้วยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
2) การจัดการของเสียจากการผลิต (Zero Waste) พลังงานทางเลือก
3) การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ โดยการแปรรูป การต่อยอดกระบวนการผลิต
การรวบรวมผลผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อส่งออก และยกระดับการผลิตสินค้าให้ครบวงจร
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยกระบวนการพัฒนากิจกรรมแบบมีส่วนร่วม 3 ช่องทาง
หลัก คือ
3.1 กิจกรรม ซึ่งกระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่มีการออกแบบให้กิจกรรมจะต้อง
ครบวงจรตั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อกระจายโอกาสให้แก่กลุ่มกิจกรรมในพื้นที่ได้มีส่วนร่วม
ด้วยแนวคิด “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
3.2 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทุกระดับและเกษตรกร โดยเกษตรกรมีทั้ง เกษตรกรใน
พื้นที่ที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นจุดเรียนรู้ของชุม ชน และเกษตรกรที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ
บริหารกิจกรรมที่ร่วมขับเคลื่อนและออกแบบกฎ กติกาของกลุ่มร่วมกัน
3.3 สินค้า ที่สามารถเชื่อมโยงให้เห็นผู้ผลิต ผู้บริโภค และชุมชน ทาให้เห็นหลักคิดที่เอื้ออาทร
และเอื้อผลประโยชน์
4. การเชื่อมโยงเครือข่ายของพื้นที่ จากการดาเนินงานของ 6 พื้นที่พบว่า จะมีการเชื่อมโยง
เครื่อข่ายใน 3 ด้าน ดังนี้
4.1 องค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่
4.2 การจัดตั้งกองทุนเพื่อสร้างงาน/สร้างรายได้ โดยเชื่อมกับกิจกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้อง
หรือตลาด เช่น โรงพยาบาลในพื้นที่
4.3 การสนับสนุนกิจกรรมตลอดห่วงโซ่ทั้งต้น ทาง กลางทาง และปลายทางตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละภาคส่วน ที่ทาให้เห็นความเชื่อมโยงความรู้ ตลาด และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
5. เครื่องมือ ในการดาเนินการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 6 พื้นที่มีการใช้
เครื่องมือที่น่าสนใจ คือ
5.1 เวทีชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมเวทีในการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาที่เกิดขึ้น การค้นหาศักยภาพของชุมชน เพื่อวางแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
รวมทั้งเป็นเวทีเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายการทางานในพื้นที่ และติดตามผลที่เกิดขึ้น
5.2 การคิดเชิงระบบ โดยมีการใช้หลัก
“PDCA” เพื่อช่วยในการวางกลยุทธ์ทั้งการผลิต การแปรรูป และการตลาด
“Input – Process- Output” กระบวนการนาเข้า คือ การบริหารจัดการ คน พื้นที่
และสินค้า โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อทาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในด้ านเศรษฐกิจ
(รายได้) สังคม (คุณภาพชีวิต) และสิ่งแวดล้อม (การจัดการขยะ/ของเสีย)
“Venn Diagram” ทาให้เห็นความเชื่อ มโยงเครือข่าย และผลลัพธ์ “Output”
ที่เกิดจากกระบวนการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

-565.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าด้วย “เรื่องเล่า” ที่มีการสังเคราะห์เรื่องราวของชุมชน
เผยแพร่ผ่านการเขียนเรื่องเล่าจากชุมชน ทั้งขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน แนวทางกิจกรรมการ
พัฒนา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และบทเรียนที่ได้รับจากการพัฒนา
6. กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่หลัก 2 กลไก ดังนี้
6.1 กลไกการขับเคลื่อนจากคน
1) กลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา ประกอบด้วย
YSF แปลงใหญ่ และ วสช. ซึ่งเป็นตัวแทนที่มีบทบาทในการดาเนินการในการร่วมประชาสัมพันธ์ และ
ช่วยดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเป็นเพื่อนคู่คิดกับเจ้าหน้าที่
2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับเป็น ผู้อานวยความสะดวก (Facilitator)
ให้เกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงข้างเคียง
จากศูนย์เรียนรู้ฯ และหน่วยงานภาคี เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง รวมทั้งเป็นเวทีพบปะ
ระหว่างตลาดและผู้ผลิตเพื่อให้เกษตรกรวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
6.2 กลไกการขับเคลื่อนจากระบบส่งเสริมการเกษตร 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย
1) Trainingมีการใช้ระบบพี่สอนน้องเป็นการสอนงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง หรือ On the Job training
ในการจัดเวทีเรียนรู้ รวมทั้งให้ นวส. มืออาชีพ เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ในเวทีชุมชนจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง
2) Visiting โดยการจัดเวทีชุมชนซึ่ง เป็นทั้ง เวทีวิเคราะห์สถานการณ์และค้นหา
ศักยภาพของชุมชน เวทีถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงเครือข่าย วางแผนการบริหารจัดการ และเวที
ติดตามผล ซึ่งเกษตรกรสามารถสะท้อนผลเพื่อพัฒนาต่อไป
3) Supporting เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับร่วมลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีชุมชน
ร่วมสนับสนุนความรู้ และงบประมาณ เพื่อพัฒนากิจกรรมที่มาจากความต้องการของชุมชน รวมถึง
การสนับสนุนสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการร่วมอานวยความสะดวกในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
4) Supervision ทีมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับร่วมนิเทศงาน เพื่อสนับสนุน
ความรู้และให้คาแนะนาในการปรับปรุงกระบวนการทางานที่สามารถสนับสนุนการดาเนินงานในพื้นที่
5) Data Management เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่สามารถวิเคราะห์โดย
ใช้ข้อมูลสถานการณ์ของพื้นที่ซึ่งเป็นข้อมูลมือสองก่อนการลงพื้นที่จัดเวทีชุมชน
 ประสบการณ์การทางานเชิงพื้นที่ของบริษัทเบทาโกร
เครือเบทาโกรดาเนินธุรกิจอาหารในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการ
ประกอบธุรกิจ ด้วยการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดาเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมไม่ได้มุ่งเน้น
ประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียวพร้อมคานึงถึงการสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อมจึงได้เริ่มทางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR)
ด้วยการทางานชุมชนร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ต่อมาได้มีการจัดตั้งสานัก
กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Contribution -CSC) ขึ้นมาเพื่อปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน
โดยเฉพาะ เบทาโกรนา Productivity สู่วิถีชุมชนเนื่องจากความรู้ด้ านProductivity เป็นพื้นฐานการ
พัฒนาองค์กร และมีการดาเนินกิจกรรมปรับปรุงงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม Kaizen
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ที่ต้องการปรับปรุงก่อน จากนั้นเมื่อทราบปัญหาที่ต้องการปรับปรุงแล้วจึงทาการลงมือ ปฏิบัติD (Do)
ตามแผนที่ ว างไว้ ห ลั ง จากนั้ น จึ ง ด าเนิ น การตรวจสอบติ ด ตามผล C (Check)จากวิ ธี ก ารใหม่ เ พื่ อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับวิธีการเดิม เมื่อเห็นแล้วว่าผลลัพธ์ของวิธีการใหม่บรรลุตามเป้าหมายจึง
สร้างเป็นมาตรฐานการทางานขึ้น แต่หากผลลัพธ์ไม่บรรลุ ตามเป้าหมายต้องดาเนินการปรับปรุงต่อไป
A (Act) ด้วยการกลับไปวางแผนใหม่เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงานตามวัฏจักร PDCA จึงทาให้งานเกิด
การพัฒนาต่อเนื่องและทาให้เกิดรูปแบบใหม่ในการพัฒนาตลอดจนสามารถนาไปขยายผลได้อีกหลาย
พื้นที่ ตาบลช่องสาริกา จานวน 13 หมู่บ้าน ใน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เป็นพื้นที่แรกที่เบทาโกรเลือก
เป็นต้นแบบของการขยายงานพัฒนาสู่พื้นที่ เรียกว่า“ช่องสาริกาโมเดล”
หลักการดาเนินการ
เบทาโกรเริ่มทางานกับชุมชนเพื่อให้มีความชัดเจนในการศึกษาข้อมูล ปัญหาและหาแนวทาง
แก้ไขแต่ไม่สามารถทาเพียงเรื่องเดียวหรือด้านใดด้านหนึ่งได้แต่ต้ องพัฒนาทุกด้านไปพร้อมกัน ทั้งด้าน
อาชีพ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม บนพื้นฐานความรู้ควบคู่กับการทางานอย่างมีคุณธรรม ที่มีความ
เชื่ อมโยงกั นจึ งเกิดเป็ น “การพั ฒนาเชิงพื้ นที่ แบบองค์ รวม หรื อ Holistic Area Based Community
Development” (HAB) เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายงานพัฒนาสู่พื้นที่อื่น มีสิ่งสาคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนา 3 องค์ประกอบหลัก คือ
1. เจ้าภาพ (Ownership) คือ ทีมงานที่มีทัศนคติ (Mindset) ที่ดีและอยากมีความรู้สึก
เป็นเจ้าของในงานพัฒนา โดยการดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบทุกคนมีส่วนร่วม เช่น ความร่วมมือ
จากผู้นาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) นักวิชาการ รวมถึงชาวบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือแบบร่วมกันคิดร่วมกันทา
2. ความรู้และวิทยาการ (Knowledge) เป็นบทบาทจากหน่วยงานที่มีความรู้เฉพาะทาง
หรือปราชญ์ชาวบ้านที่มาช่วยพัฒนาชุมชน เช่น เรื่ องดิน ปุ๋ย การเพาะปลูก ศัตรูพืช การตรวจสอบ
คุณภาพน้า ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือเรื่องสุขภาพ ได้รับความร่วมมือ
จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อาเภอโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตาบล เป็นต้น เพื่อมาเติมเต็ม
ความรู้ที่ยังขาดอยู่และนาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องนั้นต่อไป
3. ผู้สนับสนุน (Sponsor) มีบทบาทในการประสานงานความร่วมมือต่างๆ หากกิจกรรม
ติดปัญหาก็จะเป็นผู้สนับสนุนและผลักดันให้กิจกรรมต่างๆดาเนินต่อไปได้
จากการเรียนรู้ในการทางานร่วมกับชุมชน ทาให้เบทาโกรได้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมทีมงานของเบทาโกรให้มีความเข้าใจและมองเป้าหมายหรือภาพ
สุดท้ายที่อยากให้ชุมชนเป็น โดยไม่ ลงรายละเอียดของกิจกรรม แต่สร้างความเข้าใจทีมงานให้เห็น
ภาพรวมร่วมกันว่าอยากทาอะไรให้ชุมชนเพื่อนาไปสู่คุณภาพ ชีวิตที่ดี แล้วจึงเริ่มวางแผนงานกิจกรรม
ย่อยในขั้นตอนถัดไปด้วยการเตรียมทีมงานนี้ทาให้ทีมมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจน
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กิจกรรมชุมชน เช่น ธนาคารชุมชน ทาให้เกิดความคุ้นเคยระหว่างทีมงานกับชาวบ้านและระหว่าง
ชาวบ้านกับชาวบ้านที่ช่วยสร้างการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เกิดกิจกรรมต่างๆตามมานอกจากนี้การ
สร้างความสนิทสนมยังทาให้เกิดความไว้ใจเปิดใจและอยากทางานพัฒนาร่วมกันสังเกตจากปัญหาเชิงลึก
บางเรื่องที่ไม่สามารถทราบได้จากการทาแบบสารวจนอกจากนั้นจากการทากิจกรรมร่วมกันทีมงานยัง
สามารถสอดแทรกการทางานอย่างมีระบบชวนให้คิดให้ทาอย่างสร้างสรรค์
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และทาความเข้าใจปัญหาเป็นการวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อทาความเข้าใจ
ปัญหาด้วยการมองภาพรวมปัญหาจากข้อเท็จจริงแล้วนามาวิเคราะห์หากระบวนการในการพัฒนา
โดยใช้หลักวิชาการประกอบเช่น การวิเคราะห์ปัญหา ผลผลิตในการเพาะปลูกมันสาปะหลัง ด้วยการศึกษา
ขั้นตอนการเพาะปลูกเดิมเปรียบเทียบวิธีการเพาะปลูกตามหลักวิชาการ ว่าขั้นตอนใดทาถูกต้องแล้ว
หรือขั้นตอนใดควรปรับปรุง รวมถึงการวิเคราะห์ธาตุในดินว่ามีสารใดอยู่บ้าง จากนั้นจึงค่อยเติมธาตุ
ที่จาเป็นเข้าไป เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4 วางแผนโดยจัดการขั้นพื้นฐาน เป็นการลงรายละเอียดกิจกรรมย่อยต่างๆลงใน
แผนเพื่อปรับปรุงงานด้วยการปรับปรุงไปทีละเล็กทีละน้อยตามกาลังของแต่ละราย
ขั้นตอนที่ 5 การลงมือปฏิบัติตามแผนกิจกรรมที่วางไว้พร้อมให้แนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ตามหลักการ PDCA โดยดึงความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น มหาวิทยาลัย องค์กรท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในด้านองค์ ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ในขณะที่ชาวบ้าน
กาลังปรับปรุงงาน
ขั้นตอนที่ 6 การขยายผลในพื้นที่เบทาโกรมีเป้าหมายขยายผลในพื้นที่ใ ห้ได้ ร้อยละ 80
ทั้งในด้านปริมาณ (จานวนครัวเรือนจานวนเกษตรกร) และด้านคุณภาพ (ผลผลิตต่อไร่ กาไรครัวเรือน)
เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบที่สร้างผลกระทบผลเชิงบวก (Impact) ต่อชุมชนและสามารถถอดบทเรียน
นาไปขยายผลสู่พื้นที่อื่นได้ ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาพื้นที่อื่นให้สั้นลง ใช้ ทรัพยากรคนน้อยลง
เพิ่มประสิทธิภาพงานให้มากขึ้น ตามแนวคิด Productivity
ขั้นตอนที่ 7 ขยายงานผ่าน Betagro Network คือ การนาเอาบทเรียนจากช่องสาริกา
โมเดลไปขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไป ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ เช่น สานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.) มูลนิธิปิดทองหลังพระ
และสถาบันการศึกษา เป็นต้น
ผลของการดาเนินการ
จาก 7 ขั้นตอนการพัฒนาที่ทีมงาน CSC ได้เรียนรู้ ทาให้เกิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 ด้าน
โดยอยู่บนพื้นฐานด้านความรู้คู่คุณธรรม ดังรายละเอียดต่อไป คือ
1. กิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพหลักของเกษตรกร ส่ง เสริมอาชีพเสริม
เกษตรกร รวมกันซื้อ-ขาย
2. กิจกรรมด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพตามช่วงวัย พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) และพัฒนาศักยภาพกลไกหลัก (รพ.สต.)

-593. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน (ดิน, น้า, ป่าไม้ สัตว์น้า และขยะ)
4. กิจกรรมด้านสังคม ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพผู้นา
ชุมชนกลไกหลัก คือ อบต. วิสาหกิจ/บริษัทชุมชน
5. กิจกรรมด้านการศึกษา เป็นการส่งเสริมการศึกษาตามช่วงวัย (เรียนรู้ตลอดชีวิต)

ภาพที่ 32 Mind Map สรุปการทางานเชิงพื้นที่ของบริษัทเบทาโกร
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ตารางที่ 6 สรุปเป้าหมายการทางานเชิงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง/เขต/จังหวัด/อาเภอ
เป้าหมายการ
ทางานเชิง
พื้นที่

ส่วนกลาง/เขต
กระบวนการทางานกับชุมชน
แนวทาง/รูปแบบการทางานในพื้นที่
- เกิดการพัฒนาระบบการทางานเชิงรุก
- มีระบบการทางานในพื้นที่ร่วมกับ
เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการบูรณาการตามภารกิจของกอง/
สานัก/เขตที่ร่วมดาเนินการ
- มีการบูรณาการการทางานระหว่าง
เจ้าหน้าที่เครือข่ายเกษตรกร และ
หน่วยงานภาคี
- เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
- เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาศักยภาพการ
ทางานของตนเอง
- เกษตรกรวิเคราะห์ศักยภาพตนเองได้
- เกษตรกรมีการพัฒนาตนเองและ
พัฒนากลุ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
-

ได้งาน

ได้เพื่อน

ได้พัฒนา
ตนเอง

เกษตรกร/
ชุมชน

จังหวัด/อาเภอ
- เป็นต้นแบบการทางานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่
- เป็นการเชื่อมโยงระบบการทางาน
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนกับ
หน่วยงาน
- มีการบูรณาการกลไกการทางานใน
พื้นที่และหน่วยงานภาคีระดับพื้นที่
-

- ได้องค์ความรู้จากเกษตรกร
- เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาศักยภาพการ
ทางานของตนเอง
ชุมชนรู้จักวิเคราะห์ตนเอง และ
สามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน
- เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว พัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
-
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จากการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ทั้ง 6 แห่ง สรุปกระบวนการทางานที่ดี ได้ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่
- การดาเนินการตามผัง PDCA (P= การวางแผน) (D = การปฏิบัติตามแผน) (C=การตรวจสอบ
การทางาน) (A= ปรับปรุงแก้ไข)
- มีกระบวนการเป็นขั้นตอน 8 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาวิเคราะห์ข้ อมูลเชิงพื้นที่ (คน พื้นที่
สินค้า) 2) วางเป้าหมาย ในการพัฒนา ส่งเสริม และแก้ไข 3) เตรียมทีมงาน แบ่งบทบาทหน้าที่ 4) การวางแผน
ดาเนินการ ระยะเวลา กาหนดการ เครื่องมือที่ใช้ 5) ดาเนินงานตามแผน 6) ประเมินการทางาน/สรุป
7) ปรับปรุง/แก้ไข 8) ถอดบทเรียน
- นาเครื่องมือทุกอย่างในการส่งเสริมการเกษตรมาใช้
- มีคู่มือในการทางานและใช้เป็นแนวทางในการทางานได้
- มีการรายงานผลและติดตามผลความก้าวหน้าการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. ระดับพื้นที่
- มีการทางานร่วมกันทุกระดับ (บูรณาการ= ทีม)
- มีกลไกการทางานที่ชัดเจน
- มีการขับเคลื่อนการทางานในพื้นที่ในรูปแบบคณะทางาน
- มีการเชื่อมโยงทั้งสายงานการผลิต การตลาด ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ้างแรงงาน
- มีการเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนตามความต้องการของชุมชน
3 สิ่งที่เกินความคาดหมาย
- มีการนา R2R มาร่วมในกระบวนการทางาน
- มีกิจกรรมที่เกินความคาดหมายที่มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
- มีภาคีเครือข่ายเข้ามาเติมเต็ม เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ไรงไฟฟ้าชีวมวล
 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
จากการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ทั้ง 6 แห่ง สรุปปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ได้ดังนี้
ตารางที่ 7 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรค
- คณะทางานเวลาไม่ตรงกัน
- เกษตรกรมีเวลาจากัด เวลาไม่ตรงกัน
- เจ้าหน้าที่มีงานมาก เจ้าหน้าที่บางส่วนขาด
ความพร้อมและไม่มีความต่อเนื่องในการทางาน

แนวทางแก้ไข
- มีการสื่อสารรายงานความก้าวหน้าให้หน่วยงาน
อื่นที่เป็นคณะทางานทราบ
- มีแผนการทางานที่ชัดเจน ปรับแผนตาม
เกษตรกร
- ปรับแผนให้มีความยืดหยุ่น จัดลาดับ
ความสาคัญของงาน ให้ทุกคนในกลุ่มรู้งาน
เหมือนกัน เพื่อทางานแทนกันได้ ทางานเป็นทีม
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- เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการทาเวทีชุมชน
- ระยะเวลาจากัด
- ความเข้าใจไม่ชัดเจน
- ปัญหาเรื่องน้า พื้นที่อยู่นอกเขตชลประทาน
น้าเค็ม น้าทะเลหนุน
- สินค้าคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการ
ของตลาด
- สินค้าไม่เป็นที่รู้จัก เช่น อโวคาโด

แนวทางแก้ไข
- พี่สอนน้อง ใช้ระบบ T&V
- กระจายงาน
- จัดทาคู่มือให้ชัดเจน
- บริหารจัดการน้า เช่น ขุดบ่อ กักเก็บน้าไว้ใช้
บูรณาการกับกรมชลประทาน
- หาตลาด เพิ่มช่องทางการตลาด
- ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้

 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อเกษตรกรจากการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ใน 3 ด้านดังนี้
1. ด้านสังคม มีองค์ความรู้และวิธีแก้ปัญหา จากการรวมตัวแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ความคิดเห็น
เกิดความเชื่อมั่น เกิดความมั่นคง รวมทั้งมีการเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมสนับสนุนการ
ดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดขึ้นมา ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างขยายผลสู่
ชุมชนอื่น หรือคนที่สนใจต่อไป
2. ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
มูลค่า สามารถต่อรองราคาสินค้า ได้ราคาดีขึ้น รายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว 1,500- 15,000
บาท เกิดการซื้อขายในตลาดใหม่ มีรายได้จากเศษวัสดุการเกษตร และมีการกระจายรายได้ต่อ
ผู้สูงอายุและต่อคนอื่น ๆ ในชุมชน
3. ด้านสิ่งแวดล้อม เห็นผลเสียของการใช้สารเคมี มีการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน การใช้การ
เขตกรรมแทนการใช้ยา มีการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน GAP มีการจัดการเศษวัสดุ
การเกษตร เช่น การทาน้าหมัก การขายเปลือกมะพร้าวเพื่อนาไปทาเป็นพลังงานชีวมวล รวมถึงการ
ทาให้ชุมชนตัดไม้ลดลง
 การกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน มี 5 ด้าน ดังนี้
1. กองทุน มีกองทุนเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์คืนสู่สมาชิก
2. กลุ่มและเครือข่าย มีการบริหารจัดการเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน เช่น การกาหนดราคา
กลางของ กลุ่ม การรับซื้อวัตถุดิบในราคาที่จูงใจ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การทาปุ๋ยสั่งตัด
3. การจ้างงาน
4. กิจกรรมสาธารณประโยชน์สู่ชุมชน เช่น เลี้ยงอาหารในโรงเรียน ผู้สูงอายุ และคนยากจน
5. ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในชุมชน
 การขยายผลสู่ชุมชนอื่น มีดังนี้
1. เป็นจุดเรียนรู้ และเป็นต้นแบบต่อยอดเรื่องการใช้ปุ๋ยสู่ชุมชนอื่น
2. การถ่ายทอดความรู้ โดยเป็นวิทยากรในชุมชน
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1. YSF ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิต
2. บริษัทเอกชน สนับสนุนเรื่องการตลาด รวมทั้งแผนการผลิต และการเรียนรู้
3. ภาครัฐ เช่น กรมพัฒนาที่ดินช่วยตรวจวิเคราะห์ดิน สหกรณ์การเกษตรช่วยกระจายสินค้า
กระทรวงพาณิชย์ช่วยเรื่องการตลาดและบรรจุภัณฑ์ กระทรวงการท่องเที่ยวสนับสนุนมัคคุเทศน์น้อย
ธ.ก.ส. เป็นแหล่งทุน สาธารณสุขตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิต
4. สถาบันการศึกษา ให้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยีเพื่อต่อยอด
 การต่อยอดและขยายผลการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ในปีต่อไป
1. การต่อยอดในพื้นที่เดิม ระยะที่ ๒ “เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายผลสู่ชุมชนอื่น”
1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่า โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น การเพาะกล้า การใช้ระบบน้า และการกาจัดศัตรูพื ชแบบผสมผสาน (ผัก จ.ปทุมธานี)
การพัฒนาคุณภาพสินค้า มาตรฐานสินค้า การแปรรูปผลผลิต ยกระดับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ให้
สามารถรวบรวมผลผลิตและเป็นผู้ส่งออกได้ พัฒนาระบบขนส่ง
1.2 การบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม เช่น การรับสมัครสมาชิกสมทบ
การมีส่วนร่วมของสมาชิก การเพิ่มกิจกรรม การเพิ่มชนิดสินค้า (กระถางจากใยมะพร้าว จ.ฉะเชิงเทรา)
1.3 การตลาด การสร้างแบรนด์ สร้าง story พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์สินค้า
เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อหาตลาดใหม่ เช่น ขายขุยมะพร้าวให้กลุ่มที่ทาดินจาหน่าย หรือส่งขายให้กลุ่ม
ขยายพันธุ์มะม่วงใน อ.คลองเขื่อน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ฯลฯ พัฒนาจุดรวบรวมสินค้า
1.4 การเพิ่มเครือข่าย ประสานหน่วยงานภาคี เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด การเข้าถึง
แหล่งทุน และแหล่งวิชาการ เช่น พาณิชย์จังหวัด กรมวิชาการเกษตร ตลาดเอกชน และ ธ.ก.ส.
1.5 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1.6 การจั ด การความรู้ พั ฒ นาเป็ น พื้ น ที่ ต้ น แบบครบวงจร ตั้ ง แต่ ก ารเป็ น เกษตรกร
ต้นแบบ ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มเป็นแปลงต้นแบบในการปลูกอโวคาโดพันธุ์ดี ขยายแปลง
ต้นแบบทุกตาบล สร้างวิทยากรเกษตรกร SF YSF สร้างนักวิจัยชุมชน
2. การขยายผลการดาเนินงานในพืน้ ที่ใหม่
2.1 Plan
- จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
- สร้างทีม แต่งตั้งคณะทางานทุกระดับ (ส่วนกลาง/เขต, จังหวัด, อาเภอ, ตาบล)
- วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ (คน พื้นที่ สินค้า)
- คัดเลือกพื้นที่โดยกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกชัดเจน
- ประชุมวางแผนดาเนินการ
2.1 Do
- ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพื้นที่ โดยใช้เวทีชุมชน
- จัดลาดับความสาคัญของปัญหา/ วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา
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ของชุมชน มีการวางเป้าหมายร่วม และวางแผนการดาเนินงาน เชื่อมโยงหน่วยงานภาคี (ความรู้
งบประมาณ การตลาด)
- ดาเนินการตามแผน
- เกษตรกร ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ
2.3 Check
- เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามระบบส่งเสริมการเกษตร
- สรุปผลการดาเนินงาน ติดตาม สนับสนุน และประเมินผล
- จัดเวทีถอดบทเรียน
2.4 Act
- ปรับปรุง
- ขยายผลไปอาเภออื่น
- เชื่อมโยงเครือข่าย
- ขยายแปลงต้นแบบ
- รับสมัครสมาชิก
- เชื่อมโยงงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
 ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
ตารางที่ 8 สรุปประเด็นความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่
ความรู้ในการทางานกับชุมชน
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6
- การจัดเวทีชุมชน
√
- วิทยากรกระบวนการ
√
√
- การใช้เครื่องมือในการจัดเวทีชุมชน
√
√
√
- วิธีการเข้าถึงบริบทชุมชน
√
- การจัดทาแผนชุมชน
√
√
√
- กระบวนการทางานกับชุมชน
√
√
√
- การคิดวิเคราะห์
√
- การจัดการข้อมูลและการนาไปใช้ประโยชน์
√
√
- การวิเคราะห์ Supply Chain
√
√
- กระบวนการกลุ่ม/การบริหารจัดการกลุ่ม
√
√
- การวิจัย R2R PAR
√
√
เทคโนโลยี
- MR. พืช/เทคโนโลยีการผลิต/การตลาด
√
√
√
√
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- การแปรรูป
- มาตรฐานการผลิต
การบริหารจัดการ
- พี่สอนน้อง, Coaching
- การทางานเป็นทีม
- การประสานงาน
- การบริหารจัดการเวลาในการทางาน

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6
√
√
√

√
√
√
√

 บทบาทของกลไกในการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปี 2562
ตารางที่ 9 สรุปบทเรียนบทบาทของกลไกในการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปี 2562
กลไก
YSF

แปลง
ใหญ่

ต้นทาง
- ผู้นาการพัฒนา
- ร่วมวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ความต้องการของชุมชน
- การนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
มาช่วยในชุมชน
- ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
- การผลิตให้ได้ปริมาณและ
คุณภาพมาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด
- แปลงต้นแบบ/เกษตรกรต้นแบบ
- รวมกลุ่มเกษตรกร จัด
กระบวนการกลุ่ม จัดทาแผน
ปฏิบัติงาน
- จัดการปัจจัยการผลิต
- ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
- พัฒนากระบวนการผลิตให้
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
- ขับเคลื่อนกิจกรรมต้นทาง
ทั้งหมด
- ถ่ายทอดความรู้กับสมาชิก
และคนในชุมชน

บทบาท
กลางทาง
- จัดทามาตรฐานโรงคัด
บรรจุ (GMP)
- ตรวจสารเคมีตกค้าง
ก่อนนาเข้าโรงคัดบรรจุ
- สร้างบรรจุภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน

- จัดทามาตรฐานโรงคัด
บรรจุ (GMP)
- ตรวจสารเคมีตกค้าง
ก่อนนาเข้าโรงคัดบรรจุ
- สร้างบรรจุภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน
- รวบรวมผลผลิต เพื่อ
การประมูลราคา

ปลายทาง
- ประสานงานและเชื่อมโยง
การตลาด
- การจัดทาตลาดออนไลน์
- การสร้างและพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
ชุมชน
- ประสานงานเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวของชุมชน
- กาหนดแนวทางในการพัฒนา
-ผลิตภัณฑ์แปรรูป
- การตลาด
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วสช.

บทบาท
ต้นทาง
กลางทาง
- เชื่อมโยงกลุ่มผลิตปุ๋ยชุมชน
- คัดเกรดผลผลิต
- จาหน่ายสารชีวภัณฑ์ให้แก่ - รวบรวมผลผลิต รองรับ
สมาชิกแปลงใหญ่/ผู้ปลูกผักใน ผลผลิตด้อยคุณภาพเพื่อ
ชุมชน
แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม
- จัดกระบวนการกลุ่ม
- ขับเคลื่อนกิจกรรมจุด
รวบรวมผลผลิต
- สร้างงานให้คนในชุมชน
- สร้างผลิตภัณฑ์

ปลายทาง
- การเชื่อมโยงเครือข่าย
- เป็นจุดนัดพบการซื้อขาย

ภาพที่ 33 การใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ในการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

-67ตารางที่ 10 การใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ในการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
ระบบส่งเสริม
การเกษตร
Training
การถ่ายทอด
ความรู้

Visiting
การเยี่ยมเยียน

Supervision
การนิเทศงาน

ประเด็น

รายละเอียด

 เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ทีมเรียนรู้
 On The Job Training
 Learning by Doing
 ทีมเรียนรู้
 KM
 R2R
 PAR
 เวทีชุมชน
 ระบบ Online
 โรงเรียนเกษตรกร
 Facilitator

การพัฒนาและสร้างการรับรู้ ให้เจ้าหน้าที่สานัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต สานักงานเกษตร
จังหวัด สานักงานเกษตรอาเภอ ในเวทีตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร โดยการอบรมให้ความรู้ และการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการทางานประจา

 ทีมเรียนรู้
 Coaching
 พี่เลี้ยง
 ระบบ Online

การพัฒนาทีมทางานซึ่งเป็นทีมเรียนรู้ตลอดการ
ทางานโดยมี นักส่งเสริมการเกษตร สานักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตติดตาม นิเทศสานักงาน
เกษตรจังหวัด สานักงานเกษตรอาเภอ เป็น Coach
หรือพี่เลี้ยง คอยเป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาในการ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเกษตรกร

 ข้อมูลวิชาการ
 ความรู้
 บุคลากร
 ขวัญกาลังใจ
 อุปกรณ์
 งบประมาณ
Data
 ข้อมูลทุติยภูมิ(คน-พื้นที่-สินค้า)
Management  ข้อมูลจากเวทีชุมชน
การจัดการ
 ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ข้อมูล
 แผนพัฒนาการเกษตร
Supporting
การสนับสนุน

การพัฒนาเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โดยการอบกรม
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผ่านเวทีชุมชน ๓ ครั้ง
และและร่วมดาเนินการในรูปแบบของโรงเรียน
เกษตรกรตลอดจนการพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกร
และติดตามเกษตรกรผ่านช่องทางติดต่อสื่อสาร
Online ต่าง ๆ

การสนับสนุน เป็นการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่
ส่วนกลางและสานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขต สามารถแยกได้ ๒ ลักษณะ คือ สนับสนุนความรู้
ข้อมูลวิชาการ และอุปกรณ์ งบประมาณ ตลอดจน
การสร้างขวัญกาลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร
การจัดการข้อมูล โดยการวิเคราะห์ (คน-พื้นที่-สินค้า)
และข้อมูลผลการดาเนินงานเพื่อศึกษาข้อมูลบริบท
พื้นที่และการดาเนินงานตลอดจนจัดทาแผนพัฒนา
การเกษตร
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ส่วนที่ 4
บทสังเคราะห์การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปี 2562
“กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ
โดยชุมชนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมลงมือทา ร่วมรับผลที่เกิดขึ้น”
ปัญหาของการพัฒนา
การส่ งเสริ มการเกษตรในระยะเวลาที่ ผ่า นมา มี ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒนาเกษตรกรทั้ ง ใน
ลักษณะรายบุคคล (Individual Approach) การส่งเสริมรายกลุ่ม (Group Approach) ตลอดจนการ
ส่ง เสริมให้เกษตรกรบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Commodity Approach)
แต่การดาเนินงานในพื้นที่ยังขาดการกาหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ชัดเจนร่วมกัน โดยแต่ละโครงการ
ต่างกาหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายของตนเอง ขาดการเชื่อมร้อยกระบวนการพัฒนาในระดับพื้นที่ที่
เป็นรูปธรรม และขาดการเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาจากต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
การใช้กลไกงานส่งเสริมการเกษตร
เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทางาน ที่เป็นการบูรณาการการทางานของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย และร่วมกันพัฒนาชุมชนเกษตรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพสอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่ นาไปสู่การพึ่งพาตนเองในระยะยาว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทา โครงการ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ (Area-based Approach) ซึ่งมีแนวคิดหลัก คือ การทางาน
ส่งเสริมการเกษตรโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการพัฒนา โดยมีกลไกการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร
ที่สาคัญในพื้นที่ คือ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่จะเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน วิสาหกิจชุมชน องค์กรธุรกิจชุมชนที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และ
แปลงใหญ่ ที่เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อการผลิตและบริหารจัดการร่วมกัน ได้มีเวทีในการ
พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างการเชื่อมโยง ประสานงานและขยายเครือข่ายการพัฒนาให้ครอบคลุม
กลุ่มต่าง ๆ ของชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อร่วมกันกาหนดเป้าหมายและ
แผนพัฒนาของตนเอง ตลอดจนสร้างการบูรณาการการทางานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน มีการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยปี 2562 กาหนดพื้นที่
ในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่นาร่อง 6 จังหวัด คือ 1) แปลงใหญ่ผักปลอดภัย
อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 2) วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้าหอม ตาบลดอนมะโนราและ
ตาบลจอมปลวก อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 3) วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้าหอม
ตาบลบางตลาด อ าเภอคลองเขื่ อน จั งหวั ดฉะเชิง เทรา 4) แปลงใหญ่ ผัก อาเภอนามัน จัง หวั ด
กาฬสินธุ์ 5) แปลงใหญ่มังคุด อาเภอลานสกา จัง หวัดนครศรีธรรมราช และ 6) อะโวคาโดพบพระ
อาเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อเป็นต้ นแบบการทางานส่ง เสริมการเกษตรแบบบูรณาการที่มีการ
เชื่อมโยงการทางานโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก สามารถนาไปขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไป
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ในการด าเนิ นงานโครงการพั ฒนางานส่ งเสริ มการเกษตรเชิ งพื้ นที่ จะให้ ความส าคั ญกั บ “การสร้ าง
กระบวนการมีส่วนร่วม” เพื่อให้เกษตรกรเกิด “ความรู้สึกเป็นเจ้าของ” ซึ่งจะนาไปสู่การปรับแนวคิด (Mindset)
ของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการสร้างกระบวนการพัฒนาพื้นที่แบบพึ่ง พาตนเองผ่านการจัดเวที
ชุมชนจานวน 3 เวที กระบวนการพัฒนาในพื้นที่ จะเริ่มต้นในเวทีแรก ซึ่ง ทีมนักวิชาก ารส่ง เสริม
การเกษตรท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ อ านวยความสะดวก (Facilitator) ชั ก ชวนคนในชุ ม ชนมาพู ด คุ ย กั น
แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อให้เกิด “การจัดความสัมพันธ์ใหม่ของคนในพื้นที่” จากต่างคนต่างคิด ต่างคน
ต่างทา มาหาวิธีการทางานร่วมกันเป็นเครือข่ายเสริมพลังซึ่งกันและกัน โดย “การกาหนดเป้าหมายร่วม”
ของการพัฒนาพื้นที่ที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง แล้วจึง “วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ของพื้นที่ ”
ด้วยเครื่องมือ Supply Chain Analysis เพื่อนาไปสู่ “การวางแผนพัฒนาการเกษตรของตนเอง”
ที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของพื้นที่ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมุ่ง เน้นการบริหาร
จัดการทุนทั้งคน เงิน ทรัพยากรของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาใช้ในการแก้ปัญหาของพื้นที่ การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการนาศักยภาพ จุดแข็งของพื้นที่
มาขยายผล จากนั้นในเวทีที่ 2 จะเป็นการ “แสวงหาความร่วมมือ ” จากภาคีเครือข่าย โดยการใช้
Venn Diagram เป็นเครื่องมือวิเคราะห์รูปแบบและการจัดความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายทั้งในและ
นอกพื้น ที่ แล้ ว จึ ง “ร่ว มลงมื อ ท า” ตามแผนพั ฒ นาที่ ก าหนดร่ ว มกัน ชุ มชนต้อ งร่ วมกั น ดาเนิ น
กิจกรรม และกาหนดกฎ กติก าต่า ง ๆ ในการบริห ารจั ดการกิจ การของตนเอง โดยมีการแต่ ง ตั้ ง
เกษตรกรที่อยู่ในชุมชนเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการระดับพื้นที่ ให้เป็นแกนหลักดาเนินการ
และมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ เช่น การบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่าย รวมทั้ง
เทคโนโลยีที่ แก้ปั ญหาการเกษตรของชุ มชน ส่ วนในเวที ชุมชน ครั้งที่ 3 เกษตรกรจะ “ร่ วมติ ดตามผล”
การดาเนินการ โดยแต่ละชุมชนจะมีการออกแบบระบบการติดตามผลการดาเนินการ เช่น การตรวจ
แปลงผัก การเยี่ยมแปลงของเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ การประชุ มติ ดตามผลรายเดื อน นาไปสู่
ขั้นตอน “ร่วมรับผล” ซึ่งนอกจากเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการจะได้รับผลประโยชน์แล้ว จะมีการ
กาหนดรูปแบบ วิธีการในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นสู่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจ้าง
แรงงานในชุมชน การจาหน่ายปุ๋ยราคาต้นทุน การรับซื้อผลผลิตจากชุมชน การจัดตั้ง กองทุนเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ แล้วร่วมกันกาหนด “แผนพัฒนาระยะ 5 ปี” เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายที่ร่วมกันกาหนด
แนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
จากการดาเนินงานโครงการ สามารถสรุปเป็นแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ได้ดังนี้
1. “วิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่” อย่างรอบด้านเพื่อค้นหา “ศักยภาพ” และ “ปัญหา” ที่แท้จริง
เป็นการสร้างกระบวนการพัฒนาบนฐานการใช้ข้อมูลของตนเอง
2. สร้าง “กระบวนการมีส่วนร่วม” เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมกันกาหนด
“เป้าหมายร่วม” ตลอดจนจัดทา “แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน” ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท
และทุนทรัพยากรของพื้นที่ และเป็นเครื่องมือสร้าง “กระบวนการเรียนรู้” ของเกษตรกร

-703. การจัดการความสัมพันธ์ของคนในชุมชน โดยการจัดเวทีชุมชนเพื่อให้เป็น “พื้นที่พบปะ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ของกลไกหลัก คือ Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ และ
กลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ในพื้นที่ที่จะเป็น “ผู้ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา” ในพื้นที่ตนเอง
4. การร่วมกันกาหนดรูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เป็น “เครือข่าย
ที่เสริมพลัง” การทางานตามความถนัดของตนเอง เพื่อ “ลดความเหลื่อมล้า” สร้างความเข้มแข็ง
และการเกิดการพัฒนาในชุมชนอย่างยั่งยืน
5. “บูรณาการการทางาน” ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่ ตามบทบาทและ
ภารกิจ โดย “ยึดพื้นที่เป็นศูนย์กลาง” ในการส่งเสริมและสนับสนุนตามความต้องการของพื้นที่ทั้งใน
เรื่องงบประมาณ ความรู้และทรัพยากร
6. ร่วมกั นวางแผนระยะยาว ก าหนดตัวชี้วั ด และก าหนดรูปแบบ “การกระจายผลประโยชน์
สู่ชุมชน” และ “ขยายผลความสาเร็จ” ไปสู่พื้นที่อื่น
ปัจจัยความสาเร็จ
มิติชุมชน
1. การได้มาร่ว มกันกาหนด “เป้าหมายร่วม” ของชุม ชน ทาให้มีการรับรู้และมีมุมมอง
ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนร่วมกัน
2. แกนนาในทุกพื้นที่ที่มาเข้าร่วม ทั้ง YSF แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และอื่น ๆ มี “ความ
ตั้งใจจริง” มี “จิตสานึกที่ดี” ในการแก้ปัญหาและกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนตามศักยภาพที่แต่ละ
คนมีต่างกันมาเสริมพลังซึ่งกันและกัน
3. การมี เ วที ใ ห้แ กนน าในพื้ นที่ มา “วิ เ คราะห์ ปั ญหา” ในชุ มชน ซึ่ ง เป็ น การทางานบน
“ฐานข้อ มูล” และ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” ร่วมกัน และทากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทาให้ได้มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้น
มิติเจ้าหน้าที่
1. “การบูรณาการการทางาน” ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและจังหวัด โดยการ
ประชุมร่วมกันทาให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้บทบาทการทางานของแต่ละหน่วยงานชัดเจนขึ้น และ
ประสานการทางานได้ดีขึ้น
2. ปรับวิธีคิดและวิธีการทางาน “แบบมีส่วนร่วม” เพื่อให้ชุมชนคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วย
ตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา Facilitator และเป็นนวัตกรชุมชน
3. การใช้ “เครื่องมือที่เหมาะสม” ในแต่ละเวที เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างเครือข่าย
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและการถอดบทเรียนการดาเนินงานเพื่อ
นามาพัฒนางานในปีต่อไป

-71ปัญหา/อุปสรรค
1. ระยะเวลาในการดาเนินงานค่อนข้างน้อย ทาให้การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนยังขาด
ความครบถ้วน
2. เจ้าหน้าที่ที่มาดาเนินงานบางส่วนยังขาดความรู้ ประสบการณ์ในการจัดเวทีชุมชน การใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดเวทีชุมชน
3. ในบางพื้นที่ชุมชนยังมีความขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ที่ยังไม่ลงตัว ต้องมีการสร้างความ
เข้าใจกันหลายครั้งจึงสามารถดาเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้
4. การจัดเวที 3 ครั้งน้อยเกินไป เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ซึ่งต้องทาความเข้าใจกับทุกภาคส่วน
จึงต้องมีการจัดเวทีย่อยเพื่อสร้างความเข้าใจ
ข้อเสนอแนะ
1. มีการติดตามประเมินผลของโครงการเปรียบเทียบก่อน-หลังโครงการ
2. ควรมี ก ารสรุ ป รู ป แบบการท างานพั ฒ นาของแต่ ล ะพื้ น ที่ เ ป็ น คู่ มื อ การท างานให้ กั บ
เจ้าหน้าที่
3. สร้างความเข้าใจ และชี้แจงบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนอย่างชัดเจน
4. ควรมีการติดตามและชี้แนะกับชุมชน และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง สรุปการทางานเป็น
ระยะ เพื่อพัฒนาต่อยอด
5. ควรจัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงานแต่ละพื้นที่ให้มีขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน ผลที่
เกิดขึ้น และการประเมินผลกระทบทางสังคม/ชุมชน เพื่อนามาเป็นหลักฐานการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
วิธีทางาน
6. ให้พื้นที่ 6 จังหวัดเป็นแกนนาสร้างเครือข่ายเพื่อการต่อยอด
7. ควรมีการเชื่อมโยงพื้นที่ตัวอย่างโครงการปี 2562 เป็นเครือข่าย เพื่อการต่อยอดและ
ขยายผลการพัฒนาได้กว้างขวางขึ้น
8. ควรเพิ่มพื้นที่ให้ครบพืชเศรษฐกิจทุกจังหวัดในการจัดทาโครงการเพื่อเป็นต้นแบบรายพืช
9. อยากให้เสริมความรู้ วิธีคิดให้ นวส.เพื่อเป็นเครื่องมือในการทางานเป็นระยะ ๆ ทุกครั้ง
ที่มีโอกาส
10. ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมการเกษตรที่จาเป็นต้องนาไปใช้ในการทางาน
11. การขยายผลไม่ควรเร่งรีบ และอย่าเหวี่ยงแห มีการขยายผลและสนับสนุนงบประมาณในจุด
ขยายผล มีการขยายผล และสนับสนุนในพื้นที่อื่นให้ครบ 77 จังหวัด

เอกสารอ้างอิง
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2562. คู่มือการดาเนินงานโครงการพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่. (อัดสาเนา)
กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร. 2562. เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการดาเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปี 2562. (อัดสาเนา)
กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร. 2563. เอกสารประกอบการประชุมคณะทางานขับเคลื่อน
การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่. (อัดสาเนา)
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร. 2563. เอกสารประกอบการประชุม
คณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่. (อัดสาเนา)

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1
แผนภาพการดาเนินงานโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ 2562

-75ภาคผนวกที่ 1 แผนภาพการดาเนินงานโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ 2562

ภาคผนวกที่ 2
แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปีงบประมาณ 2562

ภาคผนวกที่ 2 แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 (Workshop 1)
โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดาเนินงานโครงการ
- เพื่อจัดทาแนวทางและวางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)
บุคคลเป้าหมาย - คณะทางานขับเคลื่อนโครงการ คณะทางานปฎิบัติการโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวน 110 คน
วัน/เวลา

กิจกรรม

09.30 - 10.15

10.15 - 10.45
10.45 – 11.00
11.00 - 12.00

วิธีการ/
กระบวนการ

วิทยากร

มอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน บรรยาย
อธส.
ส่งเสริมการเกษตรเขิงพื้นที่เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
แนวทาง การ
ผู้เข้าร่วมการสัมมนารับทราบ
บรรยาย
รธส.กุลฤดี
ดาเนินงานโครงการฯ ความเป็นมา แนวคิด และ
และเศรษฐกิจฐานราก เป้าหมายของโครงการ
ตลอดจนหลักคิดของเศรษฐกิจ
ฐานราก
ชี้แจงโครงการฯ
ผู้เข้าร่วมการสัมมนารับทราบ
บรรยาย
ผอ.กผง.
กระบวนการดาเนินงานโครงการ
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เกณฑ์การให้การ
ผู้เข้าร่วมการสัมมนารับทราบ
บรรยาย
ผอ.กผง.
สนับสนุนงบประมาณ หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุน
งบประมาณสาหรับแผนพัฒนา

ระยะเวลา
(นาที)

เครื่องมือ

ผู้รับผิดขอบ
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วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
08.00 - 09.00 ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 - พิธีเปิด
- อธส.มอบนโยบาย

วัตถุประสงค์

30

กองแผนงาน

45

Ppt.

กองแผนงาน

30

Ppt.

กองแผนงาน

60

Ppt.

กองแผนงาน

วัน/เวลา
12.00 – 13.00
13.00 – 14.30

14.30 – 15.00

15.00 - 16.30

วัตถุประสงค์

วิธีการ/
วิทยากร
ระยะเวลา เครื่องมือ
กระบวนการ
(นาที)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แนวคิดการส่งเสริม
สร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่อง แบ่งกลุ่มรายเขตระดม
ท่านไพรัช หวังดี 90
กระดาษฟาง
การเกษตรเชิงพื้นที่
การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ความคิดเห็น ตามประเด็น
ปากกาเคมี
โดยใช้กลไกงาน
โดยใช้กลไกงานส่งเสริม
1. ที่ผ่านมาทางานส่งเสริม
เทปกาวย่น
ส่งเสริมการเกษตร
การเกษตร
การเกษตรแล้วได้อะไร
บัตรคา
2. เศรษฐกิจฐานรากคือ
อะไร
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
แบ่งกลุ่มระดมความ คณะทางานปฏิบัติการ
แบ่งกลุ่มรายเขตระดม
ท่านไพรัช หวังดี 90
กระดาษฟาง
คิดเห็นเพื่อออกแบบ โครงการฯ ของแต่ละเขตร่วมกัน ความคิดเห็น ตามประเด็น
ปากกาเคมี
การส่งเสริมการเกษตร ออกแบบกระบวนการส่งเสริม 1. มีเป้าหมายในการ
เทปกาวย่น
เชิงพื้นที่
การเกษตรเชิงพื้นที่ของตนเอง พัฒนาพื้นที่อย่างไร
บัตรคา
2. จะใช้กลยุทธ์อะไร
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
3. จะสร้างความร่วมมือ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างไร
4. จะมีกระบวนการ
อย่างไรให้เป้าหมายสาเร็จ
5. จะมีการติดตามการ
ดาเนินงานในพื้นที่อย่างไร
สรุปข้อมูล
สรุปภาพรวมของทุกเขต

ผู้รับผิดขอบ
กวพ.

กวพ.
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16.30-17.00

กิจกรรม

กวพ.

วัน/เวลา

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีการ/
กระบวนการ

วิทยากร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
09.00 – 10.30 ปรับปรุงคู่มือโครงการ ปรับปรุงคู่มือ และทาความ
ตอบข้อซักถามโดย
ผู้แทนกองสานัก
และตอบ
เข้าใจร่วมกันในการดาเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อซักถาม
โครงการ
การดาเนินงานโครงการ
10.30 – 11.00
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
11.00 – 11.10

12.00 – 13.00
13.00 – 14.30

14.30 – 15.00
15.00 - 16.30

- นาเสนอแผนการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการ
- รูปแบบการส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่
เติมเต็มกระบวนการ
จัดเวทีเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม

นาเสนอผลการสรุปข้อมูลจาก
วันที่ ๑๔
จัดทาแผนปฏิบัติงานในการ
ดาเนินงานโครงการแต่ละพื้นที่

นาเสนอแผนภาพสรุป
กระบวนการ
แบ่งกลุ่มตามเขต ระดม
ความคิดเห็นจัดทา
แผนปฏิบัติงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แลกเปลี่ยนผลการจัดทา
- ผู้แทนเขตนาแผนปฏิบัติ
ผู้แทนเขต/
แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน
งาน
จังหวัด
โครงการ และพิจารณายกร่าง
- พิจารณายกร่างรูปแบบ
รูปแบบการส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมการเกษตรเชิง
เชิงพื้นที่
พื้นที่
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเติม ผู้แทนกองสานัก
เติมเต็มกระบวนการจัดเวที
เต็มกระบวนการจัดเวที
ที่เกี่ยวข้อง
เรียนรู้
เรียนรู้

90

เครื่องมือ

Ppt

ผู้รับผิดขอบ

กผง.

Ppt.
60

กระดาษฟาง
ปากกาเคมี
เทปกาวย่น

กวพ.

90

กล้อง
ถ่ายภาพ
โน๊ตบุ๊ค

กวพ.

90

กระดาษฟาง
ปากกาเคมี
เทปกาวย่น
บัตรคา

กวพ.
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11.10 - 12.00

สรุปข้อมูลจาก
วันที่ ๑๔
วางแผนปฏิบัติงาน
และการจัดเก็บข้อมูล

ระยะเวลา
(นาที)

แผนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 (Workshop 2)
สรุปผลการดาเนินงานและถอดบทเรียนโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
ระหว่างวันที่ ๑๐- 1๑ กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
บุคคลเป้าหมาย เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 6 พื้นที่
วันที่/เวลา

กิจกรรม

วิธีการ

เวลา
(นาที)

สื่อ/อุปกรณ์

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
- บรรยาย
สัมมนาทราบ
แนวทางการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ
ในระยะต่อไป

30

โน๊ตบุ๊ค
เครื่องฉาย

กผง.

เพื่อนาเสนอผลการ
1. นาเสนอผลการดาเนินงาน
ดาเนินงานโครงการฯ โครงการตามประเด็น (เอกสาร
แนบ) เขตละ ๑๕ นาที
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติม
เต็มการดาเนินงานโครงการ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่

60

โน๊ตบุ๊ค
เครื่องฉาย

- คณะทางานปฏิบัติการฯ
- นายไพรัช หวังดี
ที่ปรึกษากรมส่งเสริม
การเกษตร
- รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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วันที่ ๑๐ กันยายน 2562
08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น.
การดาเนินงานโครงการ
พัฒนางานส่งเสริมเกษตร
เชิงพื้นที่ ขับเคลื่อน
โครงการพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่
โดย รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร คนที่ 3 (นางกุล
ฤดี พัฒนะอิ่ม) ประธาน
คณะทางาน
09.30 - 10.30 น.
นาเสนอผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่ โดย
ผู้แทนเขต

วัตถุประสงค์

วันที่/เวลา

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.15 น.

นาเสนอผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร
เชิงพื้นที่

นาเสนอผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่ (ต่อ)

วัตถุประสงค์

วิธีการ

หมายเหตุ นาเสนอและเติมเต็ม
รายเขต ครั้งละเขต (ช่วงเช้า 5
เขต)
พักรับประทานอาหารว่าง
เพื่อนาเสนอผลการ
1. นาเสนอผลการดาเนินงาน
ดาเนินงานโครงการฯ โครงการตามประเด็น (เอกสาร
แนบ) เขตละ ๑๕ นาที
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติม
เต็มการดาเนินงานโครงการ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่
หมายเหตุ นาเสนอและเติม
เต็มรายเขต ครั้งละเขต (ช่วงเช้า
5 เขต)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอจนครบทั้ง 6 เชต

เวลา
(นาที)

สื่อ/อุปกรณ์

ผู้รับผิดชอบ

90

โน๊ตบุ๊ค
เครื่องฉาย

- คณะทางานปฏิบัติการฯ
- นายไพรัช หวังดี
ที่ปรึกษากรมส่งเสริม
การเกษตร
- รศ.ดร.วรรณดี
สุทธินรากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30

โน๊ตบุ๊ค
เครื่องฉาย

คณะทางานปฏิบัติการฯ
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๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
13.00 – 13.30 น.

กิจกรรม

วันที่/เวลา

วัตถุประสงค์

วิธีการ

13.30 - 15.00 น.

แนวทางการพัฒนาชุมชน : การ
พัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม
(Holistic Area Based Community
Development : HAB)
โดย คุณบัญญัติ คาบุญเหลือ
ผู้อานวยการกิจกรรมเพื่อ
สังคมเครือเบทาโกร

เพื่อนาเสนอผลการ
พัฒนาเชิงพื้นที่แบบ
องค์รวม ชุมชนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ร่วมสัมมนา

15.00 - 15.15 น.
15.15 – 16.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
ถอดบทเรียนรูปแบบการ
เพื่อสรุปบทเรียนจาก ๑. แบ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ (ตาม
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร การดาเนินงาน
ระดับ ๑. ส่วนกลางและเขต ๒.
เชิงพื้นที่
โครงการและ
จังหวัด ๓. อาเภอ) แลกเปลี่ยน
สังเคราะห์รูปแบบการ เรียนรู้ตามประเด็น ดังนี้
ส่งเสริมการเกษตร
๑.๑ ในการดาเนินงานส่งเสริม
เชิงพื้นที่
การเกษตรเชิงพื้นที่ ทีมงานได้
ตั้งเป้าหมายของการทางานเชิง
พื้นที่ไว้อย่างไร ผลสาเร็จที่
เกิดขึ้นบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้หรือไม่
1.2 อะไรคือกระบวนการ
ทางานที่ดี ที่ทาให้บรรลุ
เป้าหมาย
๑.3 อะไรคืออุปสรรคของการ
ทางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

นาเสนอแนวทางการพัฒนา
ชุมชน (HAB)
- ซักถามข้อสงสัยและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการพัฒนาชุมชนเชิง
พื้นที่

เวลา
(นาที)
90

90

สื่อ/อุปกรณ์

ผู้รับผิดชอบ

โน๊ตบุ๊ค
เครื่องฉาย

เบทาโกร

กระดาษฟาง
บัตรคา
ปากกาเคมี
เทปกาว

คณะทางานปฏิบัติการฯ
๑.กลุ่มเจ้าหน้าที่
พี่เอก ปล่อยโจทย์
๑. กรมและเขต
- ทีมปฏิบัติการแต่ละเขต
เข้าร่วมกลุ่ม
๒. จังหวัด
๓. อาเภอ
๒.กลุ่มเกษตรกร
พี่เก๋/พี่ต๊ะ ปล่อยโจทย์
ฟ้า/วิไล (เก็บประเด็น)
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กิจกรรม

วันที่/เวลา

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีการ

สื่อ/
อุปกรณ์

ผู้รับผิดชอบ
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มีการแก้ไขอย่างไร
๑.4 กระบวนการทางาน
ส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
สอดคล้องกับระบบส่งเสริม
การเกษตรอย่างไร และบทบาท
ของแต่ละคนในทีมงานทา
อะไรบ้าง (เขต/จังหวัด/อาเภอ)
2. แบ่งกลุ่มเกษตรกร
(รวมทุกเขต) เพื่อระดมสมอง
ตามประเด็น
๒.๑ ผลลัพธ์ : ผลที่เกิดมี
อะไรบ้าง ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิง่ แวดล้อม
- ตนเอง
- กลุ่ม
- ชุมชน
๒.๒ มีการกระจาย
ผลประโยชน์จากโครงการไปสู่
ชุมชนอย่างไร
๒.๓ วิธีการขยายผลไปสู่
ชุมชน (ในและนอกพื้นที่)
อย่างไร
๒.๔ จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
มีแนวทางการเชื่อมโยงภาคี

เวลา
(นาที)

วันที่/เวลา

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีการ

เวลา
(นาที)

สื่อ/
อุปกรณ์

ผู้รับผิดชอบ

เครือข่ายหรือหน่วยงานอื่น
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
อย่างไร
3. เติมเต็มแนวคิด
ห้องเกษตรกร การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งการบริหารจัดการ
กลุ่มและแนวคิดการตลาดชุมชน
(อ.วรรณดี)
ห้องเจ้าหน้าที่ การส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่ (ผอ.ภาณี)

10.00 - 10.15 น.

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวคิด แนวทางการ
เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย
ใน/นอกพื้นที่ ใน
มุมมองของ YSF

เสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายฯ โดย
ผู้แทนจาก YSF จากแต่ละเขต
ดาเนินการเสวนาโดย กวพ.
ประเด็นการเสวนา
1. YSF มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อน
โครงการพัฒนางานส่งเสริม
2. การขยายผลและเชื่อมโยง
เครือข่ายเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐาน
รากอย่างยั่งยืน
พักรับประทานอาหารว่าง

๖๐

กระดาษฟาง คณะทางานปฏิบัติการฯ
พี่ต๊ะ/พี่เอก Moderator
บัตรคา
ปากกาเคมี
เทปกาว
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วันที่ 11 กันยายน 2562
09.00 – 10.00 น.
อภิปรายการเชื่อมโยง
เครือข่ายแปลงใหญ่ วิสาหกิจ
ชุมชน และYSF ในงานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่โดย
Young Smart Farmer
หรือ ตัวแทนเกษตรกร เขตละ
1 คน

วันที่/เวลา
10.15 – 12.๐๐ น.

วัตถุประสงค์

วิธีการ

แบ่งกลุ่มวางแผนการพัฒนา
งานโครงการต่อไป

เพื่อระดมสมองใน
ประเด็นการ
ขับเคลื่อนและขยาย
ผลการส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่
ในระยะ ๕ ปี

1. แบ่งกลุ่มเพื่อวางแผนการ
พัฒนางานโครงการในระยะ
ต่อไป ตามประเด็นดังนี้
๑.๑ กลุ่มเกษตร
๑) ในระยะ 5 ปี
จะกาหนด เป้าหมายในการ
ดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่อย่างไร
๒) จะมีกระบวนการ
ทางานอย่างไรเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด
๓) เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายจะต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรในประเด็น
อะไรบ้าง
๑.๒ กลุ่มเจ้าหน้าที่ ๒ กลุ่ม
คือ กลุ่มส่วนกลางและเขต
กลุ่มจังหวัดและอาเภอ
1) การทางาน
พื้นที่เดิม : หากจะ
ดาเนินการเพื่อต่อยอด/ขยายผล
การทางานจากจุดเดิมจะมี
แผนการทางานอย่างไร
พื้นที่ใหม่ : ถ้าจะเริ่ม

เวลา
(นาที)
1๐๕

สื่อ/
ผู้รับผิดชอบ
อุปกรณ์
กระดาษฟาง คณะทางานขับปฏิบัติการฯ
-เจ้าหน้าที่แต่ละเขตเข้าเขต
บัตรคา
ปากกาเคมี ตนเอง
เทปกาว
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กิจกรรม

วันที่/เวลา

14.0๐ – 1๖.00 น.

วัตถุประสงค์

วิธีการ

เวลา
(นาที)

สื่อ/
อุปกรณ์

ผู้รับผิดชอบ

การทางานในพื้นที่ใหม่ จะมี
กระบวนการในการดาเนินงานภายใต้
ระบบส่งเสริมการเกษตรอย่างไร
2) จะต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ในประเด็น
อะไรบ้าง
๑.๓ แต่ละเขตเลือกผู้นา
เสนอผลการระดมสมอง (สุ่มเลือก
กลุ่มเจ้าหน้าที่ ๓ กลุ่ม เกษตรกร
๓ กลุ่ม กลุ่มละ ๕ นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน
รูปแบบการนาเสนอผลงาน
โครงการพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่ในงาน
Year End ประจาปี
งบประมาณ 2562

สรุปและประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการ
โดย กองแผนงาน และกอง
วิจัยและพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร

เพื่อชี้แจงรูปแบบ
การนาเสนอผลงาน
โครงการพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่ในงาน
Year End ประจาปี
งบประมาณ 2562
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1๒.00 – 1๓.00 น.
13.00 – 14.00 น.

กิจกรรม

6๐ นาที

คณะทางานขับปฏิบัติการฯ

กผง.

ภาคผนวกที่ 3
แนวทางการดาเนินงานจัดเวทีชุมชนของคณะทางานปฏิบัติการฯ ๖ คณะ

-88ภาคผนวกที่ 3 แนวทางการดาเนินงานจัดเวทีชุมชนของคณะทางานปฏิบัติการฯ ๖ คณะ
เวทีชุมชนครั้งที่ ๑
จัดทาแผนพัฒนาการเกษตรของ
ชุมชน

เวทีชุมชนครั้งที่ ๒
พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการกลุ่มและเชื่อมโยง
เครือข่าย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑. สร้างความเข้าใจ และปรับ
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กระบวนทัศน์
และเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่ม
๒. วิเคราะห์สถานการณ์
๒. เชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่เพื่อ
๓. กาหนดเป้าหมายร่วมการพัฒนา สนับสนุนการดาเนินงาน
และจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรของ ๓. ถ่ายทอดเทคโนโลยี เติมเต็ม
ชุมชน
องค์ความรู้
กิจกรรม
กิจกรรม
- สร้างความเข้าใจแนวทางการ
- จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ดาเนินงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
- ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาการ บริหารจัดการกลุ่ม/เครือข่าย
เกษตรเชิงพื้นที่
- วิเคราะห์การเชื่อมโยงผู้มสี ่วน
- วิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่และเครือข่าย
- กาหนดเป้าหมายร่วมและจัดทา
- ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้
แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน
ตามความต้องการของชุมชน

ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
๑. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของ ๑. แนวทางการบริหารจัดการ
พื้นที่
กลุม่ /เครือข่าย
๒. แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน ๒. แผนผังการเชื่อมโยงเครือข่าย

เวทีชุมชนครั้งที่ ๓
สรุปบทเรียนและคืนข้อมูล

วัตถุประสงค์
๑. สรุปบทเรียนการพัฒนาเชิงพื้นที่
๒. คืนข้อมูลสู่ชุมชน

กิจกรรม
- สรุปบทเรียน ผลการบูรณาการ
แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน และ
ประเมินผลการพัฒนาเชิงพื้นที่ปีที่ ๑
- คืนข้อมูลผลการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อ
๑) จัดทาแผนการพัฒนาการเกษตร
ของชุมชน (แผน ๕ ปี)
๒) การกาหนดแบบการกระจาย
ผลประโยชน์ทั้งในด้านทรัพยากร
องค์ความรูส้ ู่เกษตรกรหรือคนใน
ชุมชน
๓) การกาหนดแนวทางการขยาย
ผลความสาเร็จสู่ชุมชนอื่นในระดับ
ตาบล อาเภอ จังหวัด
ผลลัพธ์
๑. ผลการสรุปบทเรียนการส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่
๒. แผนพัฒนาระยะ ๕ ปี
๓. แนวทางการกระจายผลประโยชน์
สู่ชุมชนและการขยายผลสู่ชุมชนอื่น

ภาคผนวกที่ 4
ประมวลภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่ปีงบประมาณ 2562

-90ภาคผนวกที่ 4 ประมวลภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิง
พื้นที่ปีงบประมาณ 2562
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
ครั้งที่ ๒
ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาคผนวกที่ 5
ประมวลภาพการจัดเวทีชุมชนของคณะทางานปฏิบัติการฯ ๖ คณะ

-92ภาคผนวกที่ 5 ประมวลภาพการจัดเวทีชุมชนของคณะทางานปฏิบัติการฯ ๖ คณะ

เวทีที่ 1

วัตถุประสงค์
๑. เตรียมควำมพร้อม สร้ำงควำมเข้ำใจ ปรับกระบวนทัศน์ในกำรดำเนินงำน
โครงกำร
๒. วิเครำะห์สถำนกำรณ์กลุ่มเพื่อจัดทำแผนพัฒนำเแบบมีส่วนร่วม

๑. แปลงใหญ่ผักปลอดภัย อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี

๒. วิสำหกิจชุมชนมะพร้ำวอ่อนนำหอม อำเภอบำงคนที จังหวัดสมุทรสงครำม

3. วิสำหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้ำวนำหอมบำงตลำด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ

-93๔. แปลงใหญ่ผัก อำเภอนำมน จังหวัดกำฬสินธุ์

๕. แปลงใหญ่มังคุด อำเภอลำนสกำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช

๖. แปลงใหญ่อะโวคำโดพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตำก
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เวทีที่ ๒

วัตถุประสงค์
๑. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและเพิ่มประสิทธิภำพกลุ่ม
๒. เชื่อมโยงเครือข่ำยในพืนที่เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกลุ่ม

๑. แปลงใหญ่ผักปลอดภัย อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี

๒. วิสำหกิจชุมชนมะพร้ำวอ่อนนำหอม อำเภอบำงคนที จังหวัดสมุทรสงครำม

๓. วิสำหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้ำวนำหอมบำงตลำด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ

-95๔. แปลงใหญ่ผัก อำเภอนำมน จังหวัดกำฬสินธุ์

๕. แปลงใหญ่มังคุด อำเภอลำนสกำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช

๖. อะโวคำโดพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตำก
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เวทีที่ 3

วัตถุประสงค์
๑. สรุปบทเรียนกำรดำเนินงำนโครงกำร
๒. คืนข้อมูลสู่ชุมชน

๑. แปลงใหญ่ผักปลอดภัย อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี

๒. วิสำหกิจชุมชนมะพร้ำวอ่อนนำหอม อำเภอบำงคนที จังหวัดสมุทรสงครำม

๓. วิสำหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้ำวนำหอมบำงตลำด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ

-97๔. แปลงใหญ่ผัก อำเภอนำมน จังหวัดกำฬสินธุ์

5. แปลงใหญ่มังคุด อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. อะโวคาโดพบพระ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก

ภาคผนวกที่ 6
ประมวลภาพ mind map ในการถอดบทเรียนการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่ของ 6 จังหวัดปี 2562

-99ภาคผนวกที่ 6 ประมวลภาพ mind map ในการถอดบทเรียนการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่ของ 6 จังหวัดปี 2562

ภาคผนวกที่ 7
รายชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับพื้นที่
และระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม

-101ภาคผนวกที่ 7 รายชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับพื้นที่ และระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
1. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับพื้นที่ และระเบียบกลุ่มโครงการพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่ ตาบลดอนมะโนรา ตาบลจอมปลวก อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับพื้นที่ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย
1. นายพงศกร โรจน์วิไลย
ประธาน
2. นายชัชวาล ตันเอี่ยม
รองประธาน
3. นายกิตติศักดิ์ สีสด
เลขานุการ
4. นายณัฐวุฒิ ศรีเจริญจิระ
กรรมการ
5. นายดวงเดือน ตันเอี๋ยม
กรรมการ
6. นายสุริยันต์ ยอดพินิจ
กรรมการ
7. นายประยูร จันทร์ทรง
กรรมการ
8. นายนพดล ธนิกกุล
กรรมการ
9. นายทองหล่อ พงษ์ประยูร
กรรมการ
10. นายสมพร อ่อนประสพ
กรรมการ
บันทึกข้อตกลง
1. นายพงศกร โรจน์วไิ ลย
2. นายนพดล ธนิกกุล
3. นายสมพร อ่อนประสพ
คณะทางานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
1. นายดวงเดือน ตันเอี๋ยม
2. นายสุริยันต์ ยอดพินิจ
3. นายประยูร จันทร์ทรง
คณะทางานตรวจรับวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
1. นายนพดล ธนิกกุล
2. นายทองหล่อ พงษ์ประยูร
3. นายสมพร อ่อนประสพ
ผู้เปิดบัญชี
1. นายณัฐวุฒิ ศรีเจริญจิระ
2. นายชัชวาล ตันเอี่ยม
3. นายกิตติศักดิ์ สีสด

-102การดาเนินกิจการของโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการบริหารในรูปคณะกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
นายพงศกร โรจน์วิไลย
ประธาน
นายชัชวาล ตันเอี่ยม
รองประธาน

นายนพดล ธนิกกุล
ประชาสัมพันธ์

นายดวงเดือน ตันเอี๋ยม
กรรมการ

นายณัฐวุฒิ ศรีเจริญจิระ
เหรัญญิก

นายสุริยันต์ ยอดพินิจ
กรรมการ

นายทองหล่อ พงษ์ประยูร
กรรมการ

นายกิตติศักดิ์ สีสด
เลขานุการ

นายประยูร จันทร์ทรง
กรรมการ

นายสมพร อ่อนประสพ
กรรมการ

สมาชิก 61 ราย

-103ที่ปรึกษา
1. สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
2. สานักงานเกษตรอาเภอบางคนที
3. องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะโนรา
4. องค์การบริหารส่วนตาบลจอมปลวก
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
1. กระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่สมาชิก และให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมของกลุ่ม
2. เป็นแกนนาในการกาหนดแผนงานโครงการของกลุ่ม ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของสมาชิก
3. เป็นผู้แทนกลุ่มในการเสนอปัญหาความต้องการของสมาชิกและประสานงานกับภาครัฐและเอกชน
4. เสริมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกด้วย กันกับหน่วยงานราชการและ
บุคคลภายนอก
5. ดาเนินการตามนโยบาย ของกรมส่งเสริมการเกษตรและมติที่ประชุมกลุ่ม
6. ดาเนินการให้มีข้อตกลงของกลุ่มและส่งเสริมให้สมาชิกปฏิบัติตาม

ระเบียบกลุม่ โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ ที่
ตาบลดอนมะโนรา ตาบลจอมปลวก อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕62
ข้อความทั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกลุ่มโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ตาบลดอนมะโนรา
ตาบลจอมปลวก อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2562
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดไปจากวันประชุมสมาชิกและมติสมาชิกเห็นชอบแล้วเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่ “ที่ทาการกลุ่ม” หมายถึงสถานที่ประชุม/ผลิตและจาหน่ายของกลุ่มที่ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 61 หมู่ 4
ตาบลดอนมะโนรา อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม “หุ้น” หมายถึง จานวนเงินที่สมาชิกถือหุ้น เพื่อ
ดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามข้อกาหนด
ข้อ 4 ให้ประธานบริหารโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ รักษาการตามระเบียบนี้
โดยจัดตั้งคณะกรรมการ จานวน 1 คณะ
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
ข้อ 5 จัดให้มีคณะกรรมการบริหาร เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการของกลุ่ม ประกอบด้วย
1) ประธานกรรมการบริหาร
2) รองประธานกรรมการบริหาร
3) เลขานุการ
4) ประชาสัมพันธ์
5) เหรัญญิก
6) กรรมการ

-104ข้อ 6 คณะกรรมการ ตามข้อ 5 อยู่ในวาระ คราวละ 4 ปีและอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็
ได้เมื่อครบกาหนดวาระ ตามข้อ 6 หากไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิม
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ดาเนินการแต่งตั้งใหม่ ทั้งนี้ให้ดาเนินการเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจาก
วันทีค่ รบวาระ
ข้อ 7 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ตามข้อ 6 แล้ว ความเป็นกรรมการสิ้นสุดลง
เฉพาะตัว เมื่อพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ขาดการประชุมกรรมการสามครั้งติดต่อกัน โดยไม่ชี้แจงเหตุผล
5) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
6) เป็นคนไร้ความสามารถ
7) ได้รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ข้อ 8 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
1) ต้องเป็นสมาชิกกลุ่ม
2) เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตาบลดอนมะโนรา ตาบลจอมปลวก อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
3) เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ โดยมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์
4) เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามศาสนา มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ไม่ติดการพนัน ไม่ติดยาเสพติด
ข้อ 9 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) กาหนดนโยบายในการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ของ
สมาชิก
2) กาหนดแผนการจัดหาเงินทุนเพื่อดาเนินกิจกรรมกลุ่ม
3) จัดทาร่างระเบียบเพิ่มเติมต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน จัดหาและจัดสรรผลประโยชน์
ของกองทุน
5) รายงานการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งฐานะทางการเงิน ของกลุ่มกิจกรรม
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
6) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 10 การประชุมคณะกรรมการ
1) ให้คณะกรรมการประชุมตามความจาเป็น แต่ต้องประชุมกันอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง
ตาม วัน เวลา

-1052) ให้ประธานหรือรองประธานหรือเลขานุการเป็นคนเรียกประชุมจะต้องมีคณะกรรมการ
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
3) ให้เลขานุการเป็นผู้จดบันทึกการประชุมให้ประธานเป็นผู้ลงนามรับรองในสมุดบันทึก
การประชุม
4) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารให้ประธานคณะกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่อยู่
ให้รองประธานเป็นแทนถ้ารองไม่อยู่ให้เลือกในที่ประชุมคนใดคนหนึ่ง
ข้อ 11 การออกเสียงและการวินิจฉัยชี้แจง
กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงในการประชุมแต่ละครั้งได้เพียงเสียงเดียว ในกรณีที่
ประชุมวินิจฉัยปัญหาใด ๆ กรรมการใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ประธานในที่ประชุมเห็นจาเป็น
ให้ผู้นั้นออกจากที่ประชุมเป็นครั้งคราวย่อมได้
สมาชิกกลุ่ม
ข้อ 12 คุณสมบัติสมาชิกและระเบียบปฏิบัติ
1) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในตาบลดอนมะโนรา ตาบลจอมปลวก
2) เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายหรือการบรรลุโดยการสมรส
3) เป็นผู้ที่พร้อมจะปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกลุ่ม
4) ผู้ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องยื่นแบบคาขอตามแบบที่กาหนด
5) เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง เมื่อได้รับแจ้งจากกรรมการ
6) ยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆ ที่จะช่วยให้กลุ่มพัฒนาขึ้น
7) มีความสามัคคีในหมู่สมาชิก เสียสละประโยชน์ส่วนรวม
8) ร่วมกันกับคณะกรรมการและสมาชิกด้วยความซื่อสัตย์
ข้อ 13 การพ้นจากสมาชิก
1) ตาย
2) ลาออก และได้รับอนุมัติให้ลาออกจากคณะกรรมการ
3) วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
4) จงใจฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
5) ที่ประชุมใหญ่สมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสองในสาม
ข้อ 14 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก คือ อานาจอันชอบธรรมที่สมาชิกพึงได้ประโยชน์จาก
การดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
1) มีสิทธิและหน้าที่เข้าร่วมประชุมสามัญ และวิสามัญตามระเบียบฯที่กาหนดไว้โดย
ให้สมาชิกร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2) มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ ได้ตามระเบียบ
3) มีสิทธิร่วมถอดถอนคณะกรรมการโดยการเข้าชื่อของสมาชิกจานวน 3 ใน 4 ของสมาชิก
ทั้งหมดร่วมแสดงความคิดเห็นแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับระเบียบปฏิบัติของกิจกรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจ

-106การรักษาระเบียบและการแก้ไขระเบียบ
ข้อที่ 15 การรักษาการตามระเบียบและการแก้ไขระเบียบ
1. ให้ประธานคณะกรรมการอานวยการรักษาให้เป็นไปตามระเบียบ
2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมสมาชิกและมติสมาชิกเห็นชอบ
3. การแก้ไขระเบียบให้เรียกประชุมสมาชิกเพื่อแก้ไขระเบียบ โดยสมาชิกจะต้องมาเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมดและเมื่อมีมติให้แก้ไขให้กรรมการดาเนินการแก้ไข ภายใน
7 วันและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

-1072. คณะกรรมการบริหารกลุ่มและระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับพื้นที่
อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะกรรมการบริหารโครงการระดับพื้นที่ตาบลบางตลาด จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
จากการสนั บสนุ นของโครงการพัฒนางานส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้ นที่ เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและสร้ าง
มูลค่าเพิ่มจากมะพร้าวน้าหอมแบบครบวงจร ตามสถานการณ์หมอกควันในประเทศไทย ซึ่งกรมส่งเสริม
การเกษตร ได้ดาเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรอย่างต่อเนื่องทุกปี อีกทั้งส่งเสริมความรู้
ให้แก่เกษตรกรโดยสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา และขยายพื้นที่นาร่องการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร
ปี พ.ศ. 2562 เพื่อไม่เกิดมลภาวะที่เป็นพิษและเกิดฝุ่นควันในสภาพแวดล้อมซึ่งกระทบต่อสุขภาพ
ลดปัญหาดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ โดยให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร เร่งสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนั กถึง ผลเสี ยจากการกระทาดัง กล่าว รวมถึง สร้างเครือข่า ย
เกษตรกรปลอดการเผา ให้สามารถถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในชุมชนของตนเอง
ให้มีความรู้พื้นฐานเพื่อการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร และสามารถนาเทคโนโลยีการจัดการเศษวั สดุ
การเกษตรมาใช้ทดแทนการเผาได้ เช่น การใช้เครื่องสับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็น
วัสดุปกคลุมหน้าดิน การทาน้าหมักเพื่อการปรับปรุงบารุงดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น
พื้นที่การเกษตรของตาบลบางตลาด อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิง เทรา มีสินค้าเกษตร
สาคัญอันดับหนึ่ง คือ มะพร้าวน้าหอม รองลงมา คือข้าว และการเลี้ยงกุ้ง ปัญ หาหลักสาคัญของ
เกษตรกรคือ น้าใช้ทางการเกษตร ในการนี้กรมชลประทานได้จัดทาโครงการแก้ไขปัญหาน้าใช้ทาง
การเกษตรในพื้ นที่แ ปลงใหญ่ มะพร้า วน้ าหอมบางตลาดเรี ยบร้อ ยแล้ ว และจะเริ่มด าเนิน การใน
ปีงบประมาณ 2563 ดังนั้นปัญหารองลงมาคือเกษตรกรผู้ทาสวนมะพร้าวน้าหอมส่วนใหญ่มีการแปร
รูปมะพร้าวน้าหอมด้วยการควั่นผิวเปลือกส่งขายให้กับตลาดภายในและภายนอกชุมชนเป็นปริมาณ
หลายตันต่อวัน และเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ดาเนินตามนโยบายตลาดนาการผลิต นามะพร้าวน้าหอมแปร
รูปส่งขายให้กับบริษัทผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ ได้แก่ Tesco Lotus และ Max Value ปริมาณผลิตผลสด
15,000 ลูกต่อสัปดาห์ ทั้งยังมีอนาคตทางการตลาดของมะพร้าวน้าหอมจากบริษัทผู้จัดซื้อมะพร้าว
ภายนอกประเทศ เช่น จีนและญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อมีการแปรรูปมากขึ้นเศษวัสดุการเกษตรก็ยิ่งเพิ่มปริมาณมาก
ขึ้นตามไปด้วย การกาจัดเปลือกมะพร้าวน้าหอมของเกษตรกรในปัจจุบันนิยมนามากองตากไว้ ในพื้นที่
โล่ง ทาให้อาจเป็นแหล่งเพาะพัน ธุ์ศัตรูมะพร้าวได้ จึง ลักลอบเผา เพราะยัง ไม่มีการใช้เทคโนโลยี
ทดแทนการเผาและการนาเปลือกมะพร้าวกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการกาจัดเศษวัสดุ
การเกษตรดังกล่าว จึงร่วมกันจัดทาโครงการสร้างรายได้จากเปลือกมะพร้าวเพื่อนาเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมมาทดแทนการเผาในพื้นที่ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
พัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่ของตาบลบางตลาด อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิง เทรา จึง เห็นควร
กาหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการดาเนินงาน “คณะกรรมการบริหารโครงการระดับพื้นที่ตาบล
บางตลาด อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา” ไว้ดังนี้

-108หมวดที่ ๑ ข้อความทั่วไป
ข้อที่ ๑ ชื่อระเบียบข้อบังคับนี้เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารโครงการระดับพื้นที่ตาบลบางตลาด
อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา”
ข้อที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มตั้งอยู่ เลขที่ 18/1 หมู่ที่ 1 ตาบลบางตลาด อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อที่ ๓ ระเบียบข้อบังคับใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่ม
ข้อที่ ๔ วัตถุประสงค์
ข้อที่ ๔.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าวน้าหอมอย่างครบวงจร
ตามโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
ข้อที่ ๔.2 เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน
ข้อที่ ๔.3 เพื่อส่งเสริมการผลิตมะพร้าวน้าหอมในรูปแบบกลุ่ม
ข้อที่ ๔.4 เพื่อให้เข้าใจการทางานเป็นกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
หมวดที่ ๓ คุณสมบัติของสมาชิก
ข้อที่ ๕ คุณสมบัติของสมาชิก
ข้อที่ ๕.๑ เป็นผู้ที่มีภูมิลาเนาใน อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อที่ ๕.๒ มีความรู้ความเข้าใจเป็ นผู้เห็ นชอบและพร้อมที่จะปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของกลุ่ม
ข้อที่ ๕.๓ เป็นผู้ที่สามารถอยู่ร่วมกันและทางานเป็นกลุ่มได้
ข้อที่ ๕.๔ เป็นผู้ที่มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในชุมชน
ข้อที่ ๕.๕ เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม
หมวดที่ ๔ สมาชิกภาพ
ข้อที่ ๖ การเป็นสมาชิก
ข้อที่ ๖.๑ ยื่นความประสงค์ขอเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มกาหนด
ข้อที่ ๖.๒ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อที่ ๕
ข้อที่ ๖.๓ คณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้พิจารณาเข้าเป็นสมาชิกโดยชอบธรรม
ข้อที่ ๗ การพ้นสภาพการเป็นสมาชิก
ข้อที่ ๗.๑ การเสียชีวิต
ข้อที่ ๗.๒ ลาออก และได้รับอนุมัติให้ลาออก จากคณะกรรมการบริหารกลุ่ม โดยไม่มี
หนี้สิน และภาระผูกพันใด ๆ
ข้อที่ ๗.๓ ที่ประชุมใหญ่ สมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้เข้าประชุม
ข้อที่ ๘ การลาออกจากสมาชิก
ข้อที๘่ .๑ ให้ยื่นความประสงค์ต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

-109ข้อที่ ๘.๒ ผู้ประสงค์จะลาออกต้องชาระหนี้ ที่ตนยังผูกพันต่อกลุ่ม
ข้อที่ ๙ การให้ออกจากสมาชิก
ข้อที่ ๙.๑ จงใจฝ่าฝืน ระเบียบข้อตกลง มติกลุ่มหรือแสดงตนเป็นปรปักษ์หรือไม่ให้
ความช่วยเหลือ ความร่วมมือแก่กลุ่ม ไม่ว่าด้วยประการใดๆ
หมวดที่ ๕ เงินทุนของกลุ่ม
ข้อที่ ๑๐ การบริหารด้านการเงิน
10.1 ระดมทุนค่าหุ้นจากสมาชิก หุ้นละ 50 บาท ขั้นต่าคนละ 1 หุ้น แต่ไม่เกิน 10 หุ้น
10.2 กาหนดประชุมปีละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปผลรายรับ รายจ่ายของกลุ่มและปรับเพิ่มลดหุ้น
10.3 จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย
10.4 รายงานการใช้จ่ายของกลุ่มให้สมาชิกทราบในวันประชุมทุกครั้ง
10.5 จ่ายเงินปันผลให้สมาชิกกลุ่มปีละ ๑ ครั้ง
60% เป็นค่าดาเนินการ
20% ปันผล แบ่ง 10% ให้สมาชิก อีก 10% เข้ากลุ่ม
20% การบริหารจัดการ, ซ่อมบารุง
หมวดที่ ๖ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
ข้อที่ ๑๒ คณะกรรมการ
ข้อที่ ๑๒.๑ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประกอบด้วย
1. นายมาโนช แก้ววงษ์นุกูล
ประธาน
2. นายศราวุธ พรชัยสิทธิ์
รองประธาน
3. นางสาวยอดหญิง พรชัยสิทธิ์
เลขานุการ
4. นางสาวสมพร ทับทิม
เหรัญญิก
5. นางสาวสุมินตรา สุขินันท์
ผู้ช่วยเหรัญญิก
6. นายเศษฐชาญ พิสิทธิ์วานิช
ประชาสัมพันธ์
7. นายสมเกียรติ บุญเจริญ
ประชาสัมพันธ์
8. นายวีรวุธ พรชัยสิทธิ์
กรรมการ
9. นายเมธี ปัญญาเลิศ
กรรมการ
10. นายธรรมรักษ์ รัตนสินธุ์
กรรมการ
11. นายสมชาย พิชัยศักดิ์
กรรมการ
12. นางสาวจุฑาพร ศิริอุดมสิน
กรรมการ
13. นางสาวธนธรณ์ เสน่หา
กรรมการ
14. นายรังษี ธูปหอม
ที่ปรึกษา
15. นายสุรพล จารุพงศ์
ที่ปรึกษา

-110ข้อที่ ๑๒.๒ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มคณะกรรมการบริหาร หน้าที่
รับ ผิด ชอบในนโยบายของกลุ่ม โดยตรงต่อ สมาชิ กมี หน้ า ที่ดู แลให้ กิจ การของกลุ่ม ดาเนิ นไปตาม
ข้อบังคับ ระเบียบของกลุ่มและทาหน้าที่ตัวแทนของกลุ่มมีหน้าที่กาหนดระเบียบต่างๆ โดยความ
เห็นชอบของมติของที่ประชุม
หมวดที่ ๗ บทเฉพาะกาล
ข้อที่ ๑๓ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มเป็นผู้ลงนามในระเบียบข้อบังคับและมีผลบังคับ
ใช้ในวันที่ประธานลงนาม
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62
ลงชื่อ............................................
(นายมาโนช แก้ววงษ์นุกูล)
ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการระดับพื้นที่ตาบลบางตลาด
อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
......................................................

-1113. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับพื้นที่ และระเบียบข้อบังคับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักนามน
อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับพื้นที่ อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย
1) นายสุรพล ตาลพันธ์
ประธาน
(MOU/สืบราคา)
2) นายพิทยาธร เชาว์น้อย
รองประธาน (เปิดบัญชี)
3) นางสินธร บุหงา เกษมสุข เหรัญญิก
(เปิดบัญชี)
4) นางสาวปาริชาติ บุตรคุณ ผู้ช่วยเหรัญญิก (สืบราคา)
5) นางสาวอนุมา แจ่มพงษ์
เลขานุการ
(เปิดบัญชี)
6) นางสาวฐิติพร พิกุลหอม
ผู้ช่วยเลขานุการ (จัดซื้อ)
7) นางสาวศิรินภา ราศรี
ประชาสัมพันธ์ (สืบราคา)
8) นายวสันต์ แดนกมล
กรรมการ
(จัดซื้อ)
9) นายประพรรณ์ พรมเมือง กรรมการ
(จัดซื้อ)
10) นายบรรจง สีคาม
กรรมการ
(MOU)
11) นายสุวัฒน์ หารรักษา
กรรมการ
(ตรวจรับ)
12) นายนพดล แจ่มพงษ์
กรรมการ
(ตรวจรับ)
13) นายสมยศ แจ่มพงษ์
กรรมการ
(ตรวจรับ)
14) นายสมยศ ใจถวิล
กรรมการ
(ตรวจรับ)
15) นายสุนันท์ อินทโชติ
กรรมการ
(MOU)

ระเบียบข้อบังคับกลุม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักนามน
อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
******************
เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักนามน อาเภอนามน จัง หวัด
กาฬสินธุ์ ซึ่งก่อตั้งเพื่อผลิต และจาหน่ายผัก ให้แก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานรัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อ
เป็นการลดรายจ่า ยและเพิ่ มรายได้ ให้ส มาชิ ก รวมทั้ง เป็น การส่ง เสริม อาชี พให้ แก่เ กษตรกร ตาม
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของทางรัฐบาล ส่ง เสริ มอาชีพให้กับสมาชิก รวมทั้ง เอื้ อ
ประโยชน์ต่อสมาชิกโดยรวม จึงเห็นสมควรกาหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการดาเนินงานของกลุ่ มฯ
ดังนี้

หมวดที่ ๑ ข้อความทั่วไป
ข้อที่ ๑. ระเบียบข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ระเบียบข้อบังคับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักนามน อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์”
ข้อที่ ๒. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักนามน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๓๐๖ หมู่ที่ ๗ ตาบลนามน อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ข้อที่ ๓. ระเบียบข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
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หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์
ข้อที่ ๔. วัตถุประสงค์สาคัญของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักนามน จัดตั้งขึ้นเพื่อ
๔.๑ เป็นการช่วยเหลือสมาชิกของกลุ่มในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
๔.๒ ผลิต และจาหน่ายพืชผัก เมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่สมาชิก ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน
๔.๓ ให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตัวเองได้
๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตัวเอง
๔.๕ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้สมาชิก
๔.๖ ผลิตพืชผัก และจัดหาเมล็ดพันธุ์ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่
สมาชิก
๔.๗ ดาเนินกิจกรรมแล้วจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกจากผลกาไรของกลุ่มอย่างเป็นธรรม
๔.๘ ให้กลุ่มฯ มีทุนสารองในการดาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มฯ
๔.๙ ให้สมาชิกมีความอดทน เสียสละ เห็นประโยชน์ของกลุ่มเป็นสาคัญ
๔.๑๐ จัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว
๔.๑๑ ช่วยเหลือและประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาชุมชนในด้านต่าง ๆ
๔.๑๒ เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ระบบกลุ่มไปยังชุมชนอื่นที่สนใจ

หมวดที่ ๓ ทุน
ข้อที่ ๕. ทุนของกลุ่มและแหล่งที่มาของทุน
๕.๑ เงินที่ได้รับจากค่าหุ้นของสมาชิก สมาชิกทุกคนต้องลงหุ้นอย่างน้อย ๑ หุ้น และลง
ได้มากที่สุดไม่เกิน ๒๐ หุ้น ๑ หุ้น เท่ากับ ๑๐๐ บาท ในกรณีที่มีสมาชิกจะขอเพิ่มหรือลดจานวนหุ้นที่
มีอยู่ในกลุ่ม ให้นาเข้าที่ประชุมใหญ่สมาชิกโดยมติที่ประชุมใหญ่ให้ถือสองในสามของที่ประชุมเป็น
ที่สุด และในกรณีที่สมาชิกที่มีหนี้สินต่อกลุ่ม และหนี้สินอันเกิดจากการค้าประกัน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับที่
ตนถืออยู่ สมาชิกจะถอนเงินค่าหุ้นไม่ได้
๕.๒ เงินที่ได้รับสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ/องค์กรเอกชน
๕.๓ เงินที่ได้รับการสนับสนุน/การอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๔ เงินที่ได้รับการสนับสนุน/การอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ
๕.๕ เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกลุ่ม หรือที่กลุ่ม ได้รับตามกฎหมาย หรือโดยนิติกรรมอื่น
๕.๖ ดอกผลที่เกิดจากเงิน หรือทรัพย์สินของกลุ่ม หรือเงินบริจาค หรือแหล่งอื่นที่ชอบด้วยกฎหมาย
๕.๗ เงินรายได้อื่น ๆ

หมวดที่ ๔ การดาเนินการ การเงิน การบัญชี
ข้อที่ ๖. การบริหารจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี จากดอกผลที่มี
๖.๑ จัดสมทบคืนกลุ่มเพื่อเป็นทุนดาเนินการต่อไป
๑๕ %
๖.๒ จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิกตามการถือครองหุ้น ๕๐ %
๖.๒.๑ สมาชิกที่ส่งผักประจา
๔๐%
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๖.๓ จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินงาน
๒๐ %
๖.๔ ไว้เป็นค่าบริหารจัดการและวัสดุอุปกรณ์กลาง
๑๐ %
๖.๕ ไว้เป็นค่าสาธารณะประโยชน์
๕%
ข้อที่ ๗. เงินทุนของกลุ่มอาจฝากหรือลงทุนได้
๗.๑ ฝากในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธนาคารออมสินหรือ
ธนาคารอื่นที่ช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่ม หรือ
๗.๒ ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล หรือ
๗.๓ ลงทุนด้านอื่นตามมติของที่ประชุมใหญ่
ข้อที่ ๘. ให้คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักนามน มีหน้าที่ จัดทาเอกสารทะเบียน สมุด
บัญชี และเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันไว้ เพื่อการตรวจสอบ และรายงานผลการดาเนินงาน
แก่สมาชิก โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
๘.๑ ทะเบียนสมาชิก
๘.๒ บัญชีรายรับ – จ่าย
๘.๓ รายงานการประชุม
๘.๔ บัญชีเงินฝากธนาคาร

หมวดที่ ๕ สมาชิก
ข้อที่ ๙. คุณสมบัติของสมาชิก
๙.๑ เป็นผู้มีภูมิลาเนาและอาศัยอยู่ในเขตอาเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งกลุ่มอาชีพ
๙.๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นชอบด้วยหลักการของกลุ่ม และสนใจงานพัฒนาอาชีพของ
กลุ่มอย่างจริงจัง
๙.๓ เป็นผู้ที่พร้อมจะปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงของกลุ่ม
๙.๔ เป็นผู้ที่คณะกรรมการของกลุ่มฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
ข้อที่ ๑๐. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม
๑๐.๑ ต้องยื่นคาขอตามแบบใบสมัครของกลุ่ม
๑๐.๒ ต้องชาระค่าสมัคร / ค่าธรรมเนียม จานวน ๒๐ บาท
๑๐.๓ ค่าสมัคร / ค่าธรรมเนียม ผู้สมัครเป็นสมาชิกจะเรียกคืนไม่ได้ ไม่ว่าในกรณีใด
๑๐.๔ ต้องมีหุ้นในกลุ่มอย่างน้อย ๑ หุ้น
ข้อที่ ๑๑. การพ้นจากสมาชิก
๑๑.๑ ตาย
๑๑.๒ ลาออกและได้รับอนุมัติให้ลาออกจากคณะกรรมการกลุ่ม
๑๑.๓ ที่ประชุมใหญ่สมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง สองในสาม ของผู้เข้าประชุม
ข้อที่ ๑๒ การลาออกจากสมาชิก
๑๒.๑ ให้ทาหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการกลุ่ม
๑๒.๒ ผู้ประสงค์จะลาออกต้องชาระหนี้ ที่ตนยังผูกพันต่อกลุ่ม
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๑๓.๑ จงใจฝ่าฝืน ระเบียบข้อตกลง มติของกลุ่ม หรือแสดงตนเป็นปรปักษ์ หรือไม่ให้ความ
ช่วยเหลือ ความร่วมมือแก่กลุ่ม ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ

หมวดที่ ๖ การประชุม
ข้อ ๑๔. ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปี
บัญชีของกลุ่มเกษตรกรปีละ ๑ ครั้ง การประชุมใหญ่สามัญคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุม
ข้อ ๑๕. เมือ่ มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ การประชุม
ใหญ่วิสามัญคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด
จึงถือว่าครบองค์ประชุม
ข้อ ๑๖. สมาชิกคนหนึ่ง ให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่า กันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก

หมวดที่ ๗ คณะกรรมการกลุ่ม
ข้อ ๑๗. คณะกรรมการกลุ่ม ประกอบด้วย
๑๗.๑ ประธานคณะกรรมการกลุ่ม
๑๗.๒ รองประธาน ฯ
๑๗.๓ เหรัญญิก
๑๗.๔ เลขานุการ
๑๗.๕ ผู้ช่วยเลขา ฯ
๑๗.๖ กรรมการ ตามที่กลุ่มเห็นเหมาะสม
ข้อ ๑๘. ที่ปรึกษา คณะกรรมการกลุ่มมีอานาจที่จะเชิญบุคคลภายนอก ซึ่งมี วุฒิ ความสมารถ
และความเหมาะสม เป็นที่ปรึกษากลุ่ม เพื่อแนะนาหรือให้ความเห็นในการดาเนินงานทั่วไปของกลุ่ม
ข้อ ๑๙. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการกลุ่ม
๑๙.๑ เป็นสมาชิกกลุ่ม
๑๙.๒ ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่กระทาโดยทุจริต
๑๙.๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
๑๙.๔ ไม่เป็นผู้ถูกที่ประชุมใหญ่ของกลุ่มมีมติให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่
๑๙.๕ เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๙.๖ สมาชิกจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และความชานาญ
เพื่อเป็นคณะกรรมการกลุ่มฯ
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๒๐.๑ ตาย
๒๐.๒ ลาออกโดยทาหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการกลุ่มและได้รับอนุมัติแล้ว
๒๐.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๒๐.๔ ขาดจากการประชุมคณะกรรมการสามครั้งติดต่อกัน โดยไม่ชี้แจงเหตุผลที่สมควร
ให้ที่ประชุมทราบ ที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนรายบุคคล
ข้อ ๒๑. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
๒๑.๑ คณะกรรมการกลุ่มต้องดูแลให้กิจการของกลุ่มดาเนินไปตาม กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบของกลุ่ม และมติที่ประชุมใหญ่
๒๑.๒ คณะกรรมการมีหน้าที่เป็นผู้ดาเนินกิจการและเป็นตั วแทนของกลุ่มเกษตรกรใน
กิจการอันเกี่ยวกับบุคลภายนอก ข้อบังคับ ระเบียบของกลุ่ม และทาหน้าที่ตัวแทนของกลุ่ม
๒๑.๓ ให้คณะกรรมการกลุ่มมีอานาจที่จะออกระเบียบข้อบัง คับต่าง ๆ โดยความ
เห็นชอบและมติของที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๒๒. การประชุมคณะกรรมการกลุ่ม ประธานคณะกรรมการสามารถเรียกประชุมได้ตาม
ความจาเป็น แต่ต้อ งประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ตามวั น เวลา และสถานที่ที่ผู้ มีหน้ าที่นั ด
ประชุมกาหนด

หมวดที่ ๘ การเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อบังคับ
ข้อ ๒๓ ข้อบังคับระเบียบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักนามน อาเภอนามน จัง หวัดกาฬสินธุ์
สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมได้ โดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ

หมวดที่ ๙ บทเฉพาะการ
ข้อ ๒๔ ให้ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักนามน เป็นผู้ลงนามในระเบียบข้อบัง คับนี้
และเป็นผู้รักษาการตามระเบียบข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลงชื่อ)
(นายสุรพล ตาลพันธ์)
ประธานคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักนาม
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ระเบียบข้ อบังคับ
กลุ่มวิสาหกิจชุ มชนกลุ่มผักนามน จังหวัดกาฬสิ นธุ์
รหัสทะเบียน ๔-๔๖-๐๒-๐๑/๑-๐๐๓๐
เลขที่ ๓๐๖ หมู่ที่ ๗ ตาบลนามน อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสิ นธุ์

.................................................

-1174. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับพื้นที่และระเบียบข้อบังคับกลุ่มย่อยตามโครงการ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่แปลงใหญ่มังคุดอาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับพื้นที่ อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกอบด้วย
1) นายทายวุฒิ พัฒนสาตร์
ประธาน
2) นายจรูญ ศรีประมวล
รองประธาน
3) นายวิเชียรรัตน์ มัชฌิกะ
กรรมการ
4) นางหนูเปลื่อง ติจันทร์
กรรมการ
5) นางราตรี แป้นเหลือ
กรรมการ
6) นางผลศรี ศรีวิไล
กรรมการ
7) นางลลดา คงเคารพธรรม
กรรมการ
8) นางวันดี ช่อผกา
กรรมการ
9) นางธนาทิพย์ มัชฌิกะ
กรรมการ
10) นายบุญเติม ศิริวรรณ
กรรมการ
11) นางสาวลัดดาวัลย์ มาศจร กรรมการและเลขานุการ
วิธีการจัดตั้งคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการในแต่ละกิจกรรมเลือกประธาน รอง
ประธาน และเลขานุการ จานวน 4 ชุด แล้วจึงให้เวทีชุมชนเป็นผู้เลือกประธาน รองประธาน และ
เลขานุการ ของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับชุมชน
ระเบียบข้อบังคับกลุ่มย่อย ตามโครงการพัฒนางานส่งเริมการเกษตรเชิงพื้นที่
แปลงใหญ่มังคุดอาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. กลุ่มกิจกรรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืช
1.1 สมาชิกจานวน 30 ราย ร่วมกิจกรรมเพาะกล้ามังคุด เป้าหมาย 30,000 ต้น โดยจัดสรร
ให้สมาชิกแต่ละรายผลิตมังคุดในสัดส่วนคนละ 1,000 ต้น
1.2 สมาชิกมีหน้าที่ร่วมกิจกรรมการเตรียมพื้นที่ ปรับปรุงโรงเรือน ผสมดินปลูก และย้ายต้นกล้าลงถุง
1.3 สมาชิกแต่ละรายเพาะต้นกล้ามาเอง คนละ 1,000 ต้น
1.4 นาต้นกล้าจากสมาชิกมาย้ายลงถุง ณ เรือนเพาะชาของกลุ่ม
1.5 การดูแลรักษาและรดน้า ในแต่ละวัน หมอบหมายเจ้าของสถานที่ทาการกลุ่ม นายธงชัย พันสนิท
โดยกลุ่มสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าน้า ในอัตราเดือนละ 500 หักจากรายได้ในการจาหน่ายต้นกล้ามังคุด
1.6 การคิดราคาจาหน่าย
เริ่มขายเมื่อต้นกล้ามีจานวน 2 คู่ใบ ราคาต้นละ 20 บาท
ต้นกล้า 3 คู่ใบ ราคา 30 บาท
ต้นกล้า 4 คู่ใบ ราคา 40 บาท
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ต้นกล้า 6 คู่ใบขึ้นไป ราคา 60 บาท
ทั้งนี้ราคาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกลไกราคาของท้องตลาด โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
เป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการกลุ่ม
1.7 การจัดสรรผลประโยชน์ เมื่อมีการจาหน่ายต้นกล้ามังคุดได้
(1) ตอบแทนค่าแรงสมาชิก 50%
(2) สารองส่วนกลาง เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน 30%
(3) ค่าตอบแทน 10 % แก่สมาชิกที่สามารถติดต่อผู้ซื้อมาซื้อต้นกล้าที่กลุ่มได้ (คอมมิชชั่น)
(4) สาธารณะประโยชน์ 10%
2. กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้
2.1 ถ่านมังคุด ดาเนินการโดย ศพก.ลานสกา และเครือข่าย จานวน 6 ศูนย์
2.2 มังคุดกวน ดาเนินการโดย วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรพัฒนาอาชีพบ้านร่อน, วิสาหกิจชุมชน
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรบ้านในปุด
2.3 ไวน์มังคุด ดาเนินการโดย วิสาหกิจชุมชนก้องกะโรม, วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชาวสวนบ้าน
ต้นมะม่วง
2.4 มังคุดลอยแก้ว ดาเนินการโดย กลุ่มรวมคนคนเกษตร โดยมีระเบียบข้อบังคับร่วมกัน ดังนี้
(1) ทุกกลุ่มย่อยควบคุมการดาเนินงานของกิจกรรมที่ได้ รับการสนับสนุน ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยเน้นกระบวนการให้สมาชิกแต่ละกลุ่มย่อยมีส่วนร่วม
(2) มีการลงเวลาในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อใช้จานวนชั่วโมงทางานเป็นอัตราส่วนใน
การแบ่งปันผลประโยชน์
(3) วัตถุดิบ (มังคุด) ที่ใช้ในการแปรรูป ให้กลุ่มรับซื้อจากสมาชิกกลุ่มเป็นลาดับแรก
ตามราคาท้องตลาด
(4) สมาชิกทุกรายทาหน้าที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยได้รับค่าตอบแทน 10% จากราคา
สินค้าที่สามารถขายได้
(5) แบ่งปันผลประโยชน์ทุก 6 เดือน หรือเมื่อมีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าในปริมาณ
ที่สามารถจัดสรรได้
(6) การจัดสรรผลประโยชน์
6.1 ตอบแทนค่าแรงสมาชิก 50% (ตามสัดส่วนชั่วโมงทางาน)
6.2 สารองส่วนกลาง เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน 30%
6.3 ค่าตอบแทน 10 % แก่สมาชิกที่สามารถจาหน่ายสินค้าได้ (คอมมิชชั่น)
6.4 สาธารณะประโยชน์ 10%
(7) ระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ให้ยึดปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มย่อยนั้น ๆ
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อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ประกอบด้วย
การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารโครงการระดับพื้นที่ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอโวคาโดในเวทีชุมชน
ที่ประชุมได้นาเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการระดับพื้นที่ประกอบด้วย
1. นายชะลอ เอี่ยมสะอาด
ประธาน
2. นายไพเราะ ปานทิม
รองประธาน
3. นายสงัด วินนัน
รองประธาน
4. นายสมยศ ดีบาง
เหรัญญิก
5. นายสมหมาย หอมวงษ์
ประชาสัมพันธ์
6. นางอุษณี นาคคุ้ม
ประชาสัมพันธ์
7. นายวีรพันธ์ มังกรอัศว
กรรมการ
8. นายยสินทร แสนภูมิ
กรรมการ
9. นายเสน่ห์ มั่นคง
กรรมการ
10. นายประทวน แสงทอง
กรรมการ
11. นายหิรัญ ฉิมเสือ
กรรมการและเลขานุการ
12.นางสาววรรณษา สืบสวน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13.นายวรเชษฐ์ วังพลากร
ที่ปรึกษา
ทั้งนี้ที่ประชุม ได้มีมติรับรองคณะกรรมการบริหารโครงการระดับพื้นที่อย่างเป็นเอกฉันท์
นอกจากนี้ที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการฯ จานวน 3 คณะ
คณะที่ 1 ได้แก่คณะกรรมการเปิดบัญชีธนาคาร จานวน 3 คน ดังนี้
1. นายชลอ เอี่ยมสอาด
2. นายไพเราะ ปานทิม
3. นายสงัด วินนัน
คณะที่ 2 ได้แก่คณะกรรมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ จานวน 3 คน ดังนี้
1. นายวีรพันธ์ มังกรอัศว
2. นายประทวน แสงทอง
3. นายสมยศ ดีบาง
คณะที่ 3 ได้แก่คณะกรรมการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ จานวน 3 คน ดังนี้
1. นายหิรัญ ฉิมเสือ
2. นายสมหมาย หอมวงษ์
3. นายเสน่ห์ มั่นคง
ทั้งนี้คณะกรรมการคณะที่ 2 และ คณะที่ 3 จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระดับพื้นทีแ่ ละจัดทาแผนพัฒนา/โครงการ
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1. การระดมหุ้น
- หุ้นละ 50 บาทไม่เกินคนละ 10 หุ้น
- สมาชิกแรกค่าเข้าค่าธรรมเนียม 50 บาท
2. ผลผลิตของกลุ่ม
- ให้กลุ่มเป็นผู้รวบรวมผลผลิตของสมาชิกและกาหนดราคาโดยกรรมการฝ่ายการตลาด
- หน่วยงานภาครัฐ เกษตร อุตสาหกรรม ธกส
3. สวัสดิการ-การปันผล
- ปันผลตามจานวนหุ้นของสมาชิก
- ปันผลตามยอดผลผลิตของสมาชิก
4. กฎระเบียบของกลุ่ม
- สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม
- สมาชิกจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ถ้าขาดการประชุมเกิน 3 ครั้งติดต่อกันให้พ้นสภาพการ
เป็นสมาชิก
.................................................

ภาคผนวกที่ 8
คณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการฯ
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ภาคผนวกที่ 9
คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการฯ
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