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4. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วน 
4.1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 
 

4.1.1 การเช่ือมโยงเครือข่ายในพื้นท่ีให้มีการ
ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
- หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา มีการ
ให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ รวมถึง
สนับสนุนความรู้และปัจจัยการผลิต 
- มีการขับเคล่ือนการด าเนินงานของหน่วยงาน
ในระดับจังหวัด (CoO) เพื่อร่วมหารือการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมาย และเกิดการบูรณาการ การ
ด าเนินงานระหว่างหน่วยงานลดภาระงานและ
ประหยัดเวลาในการด าเนินงาน รวมถึงการ
เทคโนโลยีการส่ือสารมาใช้ในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 
- มีการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารด้านการ
ด าเนินงานและโครงการส าคัญทางภาครัฐผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลาและการพบ
เจอกันในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
 
 
 

 
 

 ในการประชุมเครือข่ายระดับจังหวัด/
เขต ขอให้วิเคราะห์ศักยภาพตัวเอง 
จัดท าเป้าหมาย แผนพัฒนา หากรัฐมี
โครงการเร่งด่วน พืน้ท่ีก็มีความพร้อมใน
การน าแผนขอรับการสนับสนุนได้ทันที 
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 4.1.2 การประชุมคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับ
จังหวัด ระดับอ าเภอ  
- เกษตรกรได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้าม
อ าเภอ      ในพืชไร่ ไม้ผล และปศุสัตว์ 
เพื่อทราบแหล่งเรียนรู้ในอ าเภอ และ
สามารถศึกษาดูงานในแปลง/ศูนย์ท่ีมีการ
ด าเนินกิจกรรมเด่น เป็นต้นแบบ และให้
ค าแนะน าแก่เกษตรกรรายอื่นๆ ในพื้นท่ี
ได้ รวมถึงขยายผลกิจกรรมท่ีประสบ
ความส าเร็จ เช่น การลดต้นทุนการผลิต
โดยการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ
ประสิทธิภาพสูง 
- เกษตรกรมีการน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้
ในพื้นท่ีของตนเอง (ปรับกระบวนการ
ผลิต) และต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 - เกษตรกรมีความต่ืนตัวในการผลิตอาหาร
ปลอดภัย และหน่วยงานมีการวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกนั พัฒนาการเกษตร เน้น 
การลดต้นทุนการผลิต และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เป็นการกระตุ้นให้
เกษตรกรใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
พื้นท่ี อีกท้ังเป็นการเผยแพร่ให้เกษตรกร

ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากการระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จึงท าให้
กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน                                
แนวทางการแก้ไข : ปรับแผนการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และเพิ่มช่องทางการส่ือสารกับเกษตรกร 
ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์ ผ่านไลน์กลุ่ม ศพก. 
แปลงใหญ่  
ปัญหาอุปสรรค : ศพก.หลายแห่งอยู่ใน
สภาพทีไ่ม่สามารถใช้เป็นจุดศึกษา 
ดูงานได้ตลอดท้ังปี เนื่องจากขาดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจาก
เกษตรกรมีภารกิจท่ีต้องปฏิบัติในฐานะ
เกษตรกรต้นแบบ เจ้าของ ศพก. มาก ท า
ให้ไม่มีเวลา 
ในการด าเนินงาน และขาดงบประมาณ 
วิธีการแก้ไข : ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด 
 

- สร้างแรงจูงใจและให้
ความส าคัญกับการพัฒนา 
ศพก. แปลงใหญ่ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ
ด าเนินงาน ด้วยการ
สนับสนุนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆท่ีจะช่วยลด
ต้นทุนและทุ่นแรงเกษตรกร 
- ปรึกษาปราชญ์ชาวบ้าน
ในชุมชนจากผู้มี
ประสบการณ์ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มเติม 
ในการด าเนินงาน 
และปฏิบัติงาน 

 



รู้จักและใช้ประโยชน์จาก ศพก. 
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 4.1.3 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 
   - เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตท่ี
ช่วยพัฒนาการเกษตร เน้นการลดต้นทุนการ
ผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นการ
กระตุ้นให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
พื้นท่ี        อีกท้ังเป็นการเผยแพร่ให้เกษตรกร
รู้จักและใช้ประโยชน์จาก ศพก. 
 

   

 1) การพัฒนาเกษตรกรผู้น า 
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า  
หลักสูตร 
- เกษตรกรเป็นผู้ก าหนดประเด็นท่ีต้องการ
พัฒนา 
- เจ้าหน้าท่ี เสนอประเด็นท่ีน่าสนใจ เน้น 
ตลาดน าการผลิต มาตรฐานสินค้าเกษตร การ
เช่ือมโยงเครือข่าย การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม 
ผลลัพธ์ 
- เกษตรกรน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 
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4.1 งานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นท่ี 

- ต้ังคณะท างาน จ านวน 2 คณะ คือ  
  1) คณะท างานขับเคล่ือนฯ  
  2) คณะท างานปฏิบัติการฯ  
- ประชุมช้ีแจงและคัดเลือกพื้นท่ี 
- การจัดกระบวนการเรียนรู้เวทีชุมชน 
เพื่อหาเป้าหมายร่วมกัน และจัดท า
แผนพัฒนาชุมชนทางด้านการเกษตร 
เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการปรับเปล่ียน
พื้นท่ีจากเกษตรเชิงเด่ียว เป็นพื้นท่ีเกษตร
ผสมผสาน  
 
 

- เกิดภาวะวิกฤตโควิด 19 ท าให้
กระบวนการท างานล่าช้าลงไป 
แก้ปัญหาโดยใช้แบบสอบถามให้กับ
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการท าให้ทราบ
ความต้องการของเกษตรกร 
- ไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ 
- แก้ปัญหาใช้เวลาในการจัดท าเวที
ชุมชนประมาณ 2-3 ชม.   

- กรมก าหนดให้
ด าเนินการทุกขั้นตอนให้
เสร็จในปีงบประมาณ 
63 ซึ่งในทางปฏิบัติ
ขั้นตอนการขับเคล่ือน
แผนไม่สอดคล้องกับ
กระบวนการงบประมาณ 
 

กรมส่งเสริมการเกษตรมีก าหนดจะพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี โดยจังหวัด
คัดเลือกทีมพี่เล้ียงจ านวน 5 คน เป็นทีม
ถ่ายทอดความรู้สู่นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรในพื้นท่ี โดยทีมพี่เล้ียงต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ มีจิตอาสา เช่ียวชาญในงาน 
และได้รับความเช่ือถือ 

 


