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ประจําปีงบประมาณ 2562 



 

คํานาํ 

 การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561  
ณ โรงแรมที เค.พาเลซ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิต 
ภาคเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือเป็นการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ
การดําเนินงาน ศพก. โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่จากจังหวัด และเขต ร่วมกันวางแผนแนวทางการขับเคลื่อน 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงาน 
 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัดทุกจังหวัด สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9 และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง 
รวมท้ังสิ้น 140 คน รูปแบบของการสัมมนา ประกอบด้วย การฟังบรรยายตามหัวข้อที่เก่ียวข้อง การอภิปรายคณะ 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การนําเสนอแผนการดําเนินงาน ศพก. ปี 2562  

รายงานผลการจัดการสัมมนาเจ้าหน้าที่สัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานโครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทําขึ้นโดย
รวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับจากการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากร การแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและการนําเสนอผลการระดมความคิดเห็น โดยผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่าองค์ความรู้จากรายงาน 
เล่มน้ีสามารถนําไปให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการชีแ้จงแนวทางการดําเนินงาน  
โครงการ ศนูย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนสําหรับแก้ไข
จากปัญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือใน
การส่งเสริมการเกษตร โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ในประเด็นการเพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ     
มีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ืองตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบในลักษณะ
ของเกษตรกรสอนเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรท่ีมาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสํานึกในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และนําองค์ความรู้ที่ได้รับจาก 
ศพก. ไปประยุกต์ใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิตสินค้าที่คํานึงถึง
สภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตที่พ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน รวมท้ังยังเป็นจุดที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
และบริการด้านการเกษตรต่างๆ กับเกษตรกร อีกทั้งยังใช้เป็นจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจ้าหน้าที่กับ
เกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเอง 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ประสบผลสําเร็จ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จึงกําหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทาง 
การดําเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือเป็นการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจการดําเนินงาน ศพก. โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่จากจังหวัด และเขต 
ร่วมกันวางแผน แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานต่อไป  
 

2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการช้ีแจงการดําเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้เก่ียวข้อง 
  2 .เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา และวางแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการ
ดําเนินงานด้านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 

3. บุคคลเป้าหมาย  
 รวมทั้งสิ้น จํานวน 140 คน ประกอบด้วย 
 1. เจ้าหน้าที่จากสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1-9  จํานวน  18 คน 
 2. เจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน  77 คน 
 3. เจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จํานวน  35 คน 
 4. วิทยากร*  จํานวน  10 คน 
 5. ผู้ดําเนินการจัด จํานวน  5 คน 
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4. ระยะเวลา และสถานที่ดําเนินงาน 
 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 

5. กิจกรรมและวิธีการ 
 

หัวข้อวิชา เทคนิค /วิธกีาร  วิทยากร 
1. สรปุบทเรียนการดําเนินงาน ศพก.ปี 2561 อภิปราย แบ่งกลุ่ม เจ้าหน้าที่จากสํานักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร สํานักงาน
เกษตรจังหวัด ส่วนกลาง 

2. ผลการตรวจสอบโครงการศูนย์เรียนรู้ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

บรรยาย กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

3. การช้ีแจงโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 

บรรยาย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร 

4. วิเคราะห์และจัดทําแนวทางพัฒนางาน
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 

แบ่งกลุ่ม ระดมสมอง 
นําเสนอ 

วิทยากรกระบวนการจาก กองวิจัย
และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

5. สรุปแนวทางการดําเนินงาน ปี 2562 นําเสนอ วิทยากรกระบวนการจาก กองวิจัย
และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

 
6. งบประมาณ 
 รวมทั้งสิ้น 546,000 บาท จากงบดําเนินงาน แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาค
การเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่ายได้ทั้งจํานวนเงิน และจํานวนคน โดยจะเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ทั้งน้ี  
ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
 

8. ผลผลิตของโครงการ (output)  
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับเขต 
จังหวัด มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่  
 

9. ผลลัพธ์ของโครงการ Outcome 
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นําความรู้ที่ได้
จากการสัมมนาไปดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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รายงานผลการสัมมนาประจําวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 

1. หัวข้อการสัมมนา 
1.1 ช้ีแจงโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
1.2 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทติย์แบบไม่เช่ือมต่อกับโครงขา่ยไฟฟ้า (โซล่าเซลลใ์น ศพก.) 
1.3 อภิปรายคณะ เรื่อง “การขับเคล่ือนงาน ศพก. ปี 2561 ในแต่ละระดับ” 
1.4 การตรวจสอบโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 

2. เนื้อหาการบรรยาย 
2.1 ชี้แจงโครงการศนูย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.)  
โดย นายวุฒินยั ยุวนานนท์ ผู้อํานวยการกองวิจัยและพฒันางานส่งเสริมการเกษตร 
ในปี 2557 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

จํานวน 882 ศูนย์ทั่วประเทศ เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน สําหรับแก้ไขปัญหาของชุมชน
และสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ     
ที่ประสบความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสํานึกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยนําองค์
ความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต นอกจากน้ี 
ศพก. ยังเป็นจุดที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตรอีกด้วย 
 ปี 2558 ได้มีการเร่ิมจัดต้ังแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ โดยใช้ ศพก. เป็นสถานที่ในการอบรมผู้จัดการแปลงใหญ่ 
และเริ่มมีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) โดยได้มีการดําเนินการ
อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน  
 ปี 2560 มกีารตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ เขต จังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
ศพก. ให้เป็นรปูธรรม เกิดการเช่ือมโยงการทํางานเครือข่ายด้านการผลิต การตลาด และองค์ความรู้ต่างๆ 
ในระดับประเทศ เขต และจงัหวัด  
 ปี 2561 มีการสร้างเครือข่าย ศพก. โดยให้ ศพก. หลัก 1 ศูนย์ มีศูนย์เครือข่ายในอําเภอเดียวกัน
อย่างน้อย 10 ศูนย์ ใช้งบประมาณ 117,520,600 บาท และกําหนด Motto ของปี 2561 คือ “เครือข่าย ศพก. 
เข้มแข็ง” 
 ปี 2562 ได้กําหนดวิสัยทัศน์ของ ศพก. ได้แก่ “ศพก. เป็นของชุมชน ที่เป็นแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรม 
บ่มเพาะเกษตรกร และให้บริการด้านการเกษตร เพ่ือยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ และชุมชนเกษตร   
สู่ความย่ังยืน” และกําหนด Motto ของปี 2562 คือ “เครือข่ายเข้มแข็ง” โดยครอบคลุม 3 เครือข่าย 

สรปุผลการสาํรวจ ศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสินค้าเกษตร(ศพก.) ป ี2561 
 1.วัตถุประสงค์การของสํารวจ  
 1.1 เพ่ือสํารวจ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับศพก. ให้เป็นปัจจุบัน 

 1.2 เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาศพก. 
2. ได้รับผลการสํารวจจาก ศพก. จํานวน 828 ศูนย์ 75 จังหวัด ไม่มีขอ้มูลของจังหวัดน่าน                 

และจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561) 
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3. ผลการสํารวจ 
 3.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ศพก.  
 1) เกษตรกรต้นแบบ ศพก. จํานวน 882 คน เป็นเพศชาย 702 คน เพศหญิง 126 คน 

เป็นสมาชิกแปลงใหญ ่595 คน 
 2) กิจกรรมหลักของ ศพก. ส่วนใหญค่ือข้าว ไม้ผล พืชไร่ และไร่นาสวนผสม 
 3) ศพก. ที่มีแปลงใหญ ่จํานวน 734 ศูนย์ เป็นสินค้าชนิดเดียวกับแปลงใหญ่ 598 ศนูย์ 

ต่างชนิด 196 ศูนย์ เฉลี่ย ศพก. ดูแลแปลงใหญ่ 5.5 แปลง/ศพก. 
 4) ศพก. มีไฟฟ้า 782 ศูนย์ ไม่มีไฟฟ้า 46 ศูนย์ มีอินเตอร์เน็ต 416 ศนูย์ ไม่มีอินเตอร์เน็ต 

412 ศูนย์ 
 5) มีความร่วมมือด้านงานวิจัยใน ศพก. จํานวน 282 ศูนย์ ไม่มีความร่วมมือ จํานวน 546 ศูนย์ 
 6) ศพก. 828 อําเภอ มีศูนย์เครือข่ายรวม 10,970 ศูนย์ อยู่ที่ ศพก. หลัก 2,338 ศนูย์ 

ไมใ่ช่ ศพก. หลัก 8,732 ศนูย์ โดยศูนย์เครือข่ายส่วนใหญ่เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎี
ใหม่/เกษตรผสมผสาน (2,632 ศูนย์) 

 3.2 ส่วนที ่2 การดําเนินกิจกรรมของ ศพก. 
  1) องค์ประกอบของ ศพก.มีความพร้อม 812 แห่ง ไม่พร้อม 16 แห่ง โดยพิจารณาจาก

ความพร้อมของเกษตรกรต้นแบบความสมบูรณ์ เหมาะสมและต่อเน่ืองของแปลงเรียนรู้ความครบถว้น สมบูรณ์
ของฐานเรียนรู้ และหลักสูตรเรียนรู้ 

  2) การบริหารจัดการ ศพก. มีความพร้อม 664 แห่ง ไมพ่ร้อม 164 แห่ง โดยพิจารณาจาก
การประชุมคณะกรรมการ ศพก. อย่างต่อเน่ืองมีข้อมูลทีเ่หมาะสม มคีณุภาพมีการกําหนดแนวทางพัฒนาที่มี
คุณภาพมีแผนขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานมีแผนการดําเนินงานของ ศพก. และมีการบูรณาการร่วมกัน
ของหน่วยงาน 

  3) การขยายผลสู่การปฏิบัติ มีการขยายผลแล้ว 496 แห่ง ไม่มีการขยายผล 334 แห่ง 
พิจารณาจากการเข้ามาเรียนรู้ของเกษตรกรในปี 2561เกษตรกรนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริง และการเช่ือมโยง 
ศพก.สู่แปลงใหญ่  

  4) การเช่ือมโยง ประสานงานกับเครือข่ายต่างๆ ของ ศพก. 
   - ศูนย์เครือข่ายภายในอําเภอ มีการประสานงาน 97% 
   - หน่วยงานวิชาการต่างๆ มีการประสานงาน 98% 
   - มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง คือ ภาครัฐ 99% เอกชน 81.88% และ

ท้องถิ่น 91.43% 
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 3.3 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ศพก. 

  1) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ประเดน็ ปญัหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1.ความต้องการ
การสนับสนุน 

- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้อํานวยความสะดวกใน ศพก.  
- เครื่องจักรกลการเกษตร  
- สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต 

ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและ
หน่วยงานท้องถิ่น 

2. งบประมาณ - ขาดงบประมาณ พัฒนาศูนย์เครือข่าย  
- ขาดงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ค่าบริหารศพก.  
- งบประมาณจัดงาน field day ไม่เพียงพอ 
- ได้รับงบประมาณแต่นําไปจัดซื้อของตามความ
ต้องการและความจําเป็นไม่ได้ ซื้อวัสดุที่เป็นครุภัณฑ์ 
หรือปรับปรุงต่อเติม ศพก. ไม่ได้ 
- ไม่มคี่าตอบแทน ไม่มแีรงจูงใจ 

- สนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้อง
กับความต้องการ 
- สนับสนุนค่าตอบแทนให้
คณะกรรมการ ศพก. 

3.การเดินทาง - ศพก. อยู่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวกต่อการ
เดินทาง 
- ไม่มคี่าพาหนะให้คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 

- สนับสนุนการซ่อมแซมถนน  
- สร้างศูนย์เครือข่ายในตําบล 
- หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในฤดูฝน 
- สนับสนุนค่ายานพาหนะ 

4. สถานที ่ - สถานที่คับแคบ รองรับคนได้จํานวนจํากัด 
- นํ้าท่วม ที่จอดรถไม่พอ                           
- ขาดโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ฐานเรียนรู้ยังไม่พัฒนา ชํารุด ผุพัง เน่ืองจากการใช้
วัสดุไม่ถาวร 
- ฐานเรียนรู้ไมค่รบทุกหน่วยงาน 

- สนับสนุนให้ ศพก. ปรับพ้ืนที่       
- สร้างอาคารที่คงทนถาวรได้  
- สนับสนุนป้ายวิชาการให้เหมาะสม 
- ใหแ้ต่ละหน่วยงานมาจัดทําฐาน
เรียนรู้และดําเนินการให้ต่อเน่ือง 

5. การจัดการ - ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
- ขาดการบูรณาการแผนงานระหว่าง ศพก.หลักและ
เครือข่าย 
- พัฒนาศพก.หลักเพียงอย่างเดียวไม่พัฒนาศพก.
เครือข่าย 
- กิจกรรมในศนูย์ไม่หลากหลาย 
- ขาดวิชาการความรู้ใหม่ๆ  มาพัฒนาหลักสูตร และ
ฐานเรียนรู้ 

- ทําแผนการพัฒนา ศพก.ร่วมกัน 
- พัฒนาศูนย์เครือข่ายให้เหมือน 
ศพก. หลัก 
- ส่งเสริมให้มกีารทํากิจกรรมท่ี
หลากหลาย 
- ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การถ่ายทอดความรู้ 

6. การตลาด - ไม่มีตลาดจําหน่ายผลผลิต 
- ราคาสินค้าเกษตรตกตํ่า 
- ผลิตสินค้าไมเ่พียงพอกับความต้องการของตลาด 
- ต้องการจําหน่ายสินค้าในหา้งสรรพสินค้า สหกรณ ์
- ต้นทุนการผลิตสูง 

- จัดหาตลาดใหม่ๆ หรือทําความ
ร่วมมือโควต้ารับซื้อจากแหล่งใหญ ่
- วางแผนการผลิตใหส้อคล้องความ
ต้องการตลาด 

 
 
 
 



6 
 

ประเดน็ ปญัหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
7. เวลา - ประธานและคณะกรรมการ ศพก. มีภารกิจมาก มี

หลายหน้าที่ ทาํให้ไม่สามารถมาประชุมได้ทุกคร้ัง ไม่มี
เวลาให้บริการข้อมูลได้เต็มที ่
- มีการจัดประชุมมากเกินไป 

- จัดการประชุมให้น้อยลง  
- นัดหมายการประชุมล่วงหน้า  
- ใหส้่งตัวแทนเข้าประชุมได้ 

8. อ่ืนๆ  เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ  ไม่สามารถเข้ารว่ม
โครงการแปลงใหญ ่ศพก. ได้ 

 

 
 2) ความต้องการขอรับการสนับสนุน 
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 - ระบบโซล่าเซลล ์และอุปกรณ์ทางการเกษตรท่ีใช้พลังงานโซล่าเซลล ์
 - ระบบการจัดการนํ้าใน ศพก. เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
 - ปรับปรุงศาลาเรียนรู้ ศพก. และภูมิทัศน์รอบ ศพก. 
 - ปรับปรุงถนนทางเข้า ศพก. 
 - ต้องการอาคารรวบรวมผลผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ลานอเนกประสงค์ สถานที่เก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ 
 ด้านวิชาการ 
 - เอกสารวิชาการและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
 - การอบรมนวัตกรรมการเกษตร และเทคโนโลยีเกษตรเฉพาะสินค้า 
 - วิทยากรผูใ้หก้ารอบรมท่ีมีความเช่ียวชาญ 
 - อุปกรณ์ทางการทดสอบการเกษตร และคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการ 
 - พัฒนาฐานเรยีนรู้เพ่ิมเติม และการสนับสนุนปัจจัยการผลติ 
 - การศึกษาดูงาน 
 ด้านอ่ืนๆ 
 - อุปกรณ์สํานักงาน ได้แก่ โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 - อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่อง LCD โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน ลําโพง เป็นต้น 
 - เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
 - ค่าไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต  
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ศพก.  
 - งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน ศพก. และเครือขา่ยที่ตรงกับความต้องการ 
 - สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

 ทั้งน้ีจากการสํารวจดังกล่าว สามารถแก้ไขได้ในเรื่องของการจัดงาน Field day ซึ่งกองวิจัยได้
ลดจํานวนผู้เข้าร่วมงานในปี 2562 เป็น 100 คน จากเดิม 200 คน แต่ในด้านของความต้องการ
สาธารณูปโภคต่างๆ ภาครัฐไม่สามารถสนับสนุนให้เกษตรกรได้ ส่วนเกษตรกรท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ สามารถเข้า
ร่วมโครงการแปลงใหญแ่ละ ศพก. ได้ แต่ขอ GAP ไม่ได้ 
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2.2 ระบบผลติไฟฟา้ด้วยพลงังานแสงอาทติย์แบบไม่เชื่อมต่อกบัโครงข่ายไฟฟา้ (โซล่าเซลล์ใน ศพก.) 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดพงษ์ ดีเลิศไพบูลย์ อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัด
และอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 1. คําศัพท์ที่ควรรู้ 
 1.1 กําลังไฟฟ้า = กระแสไฟฟ้า x แรงดัน มีหน่วยเป็น วัตต์(Watt) 

 1.2 พลังงานไฟฟ้า = กําลังไฟฟ้า x เวลา มหีน่วยเป็น วัตต์-ช่ัวโมง (Wh) 
ทั้งน้ี พลังงานไฟฟ้า คือ สิ่งที่เราจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้าน่ันเอง 
 2. พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 2.1 Grid-tied (เช่ือมต่อกับการไฟฟ้า) 
 2.2 Off-grid or standalone (ไม่เช่ือมต่อกับการไฟฟ้า) 
โดยพลังงานไฟฟ้าที่จะสนับสนุนให้ ศพก. จะเป็นประเภทไม่เช่ือมต่อกับการไฟฟ้า 
 3. องค์ประกอบของพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
  3.1 แผลโซล่าเซลล ์มี 3 ประเภท ได้แก่  
   1) Monocrystalline ประสทิธิภาพดีที่สุด ราคาแพงที่สุด 
   2) Polycrystallineประสิทธิภาพตํ่ากว่าmono เล็กน้อย แต่คุ้มกับราคาที่สุด (จะใช้แผง โซ
ล่าเซลล์ประเภทน้ีใน ศพก.) 
   3) Thin Filmประสิทธิภาพตํ่าสุดแต่สามารถดัดโค้งงอได้ 
  3.2 อินเวอร์เตอร์ ทําหน้าที่แปลงไฟกระแสตรงเป็นกระแสสลับ 
  3.3 แบตเตอรี่ ทําหน้าที่ประจุไฟเก็บไว้เพ่ือใช้ในยามไม่มแีสงแดดต้องใช้แบตเตอรี่ที่ออกแบบมา
เพ่ือใช้กับระบบพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะ 
 4. สิ่งที่ควรคํานึงถึงเมื่อจะติดต้ังระบบ 
  4.1 ตําแหน่งการติดต้ังต้องเป็นตําแหน่งที่ไม่เกิดเงาบัง 
  4.2 ทศิทางการติดต้ังต้องติดต้ังให้แผงหันไปทางทิศเหนือและต้ังทํามุมเงยประมาณ 10-15 องศา 
  4.3 หากเป็นการติดต้ังบนหลังคา ต้องมีการสํารวจสภาพหลังคาก่อนการติดต้ังว่าแข็งแรงหรือไม่ 
กระเบ้ืองที่ใช้เก่ามากจนต้องเปลี่ยนก่อนหรือไม่ 
 5. มีอายุการใช้งาน 20 ปีขึ้นไป 
 6. ต้องทําความสะอาดแผงโซล่าเซลล์หลังการติดต้ัง 
 7. หากระบบมีปัญหา ให้แจง้ไปยังผู้ติดต้ังเพ่ือส่งผู้เช่ียวชาญเข้ามาแก้ไขเท่าน้ัน 
 8. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานได้หลังการติดต้ังระบบ 
  8.1 ทีวี      1  เคร่ือง 
  8.2 หลอดไฟ 18 วัตต์   16  ดวง 
  8.3 ชุดเคร่ืองเสียง 300 - 500 วัตต์  1  ชุด 
  8.4 พัดลม      6  ตัว 
  8.5 คอมพิวเตอร์    1  เคร่ือง 
  8.6 Projector     1  เคร่ือง 
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 ชี้แจงการสนบัสนนุระบบโซล่าเซลล์ใหแ้ก่ ศพก.  
 โดย ดร.พิสณัห์ นุ่นเกลี้ยงประธานเจ้าหนา้ที่บรหิาร บรษัิท ฮาร์วาดเอเชีย คอนซัลต้ิง จํากัด 
 จะสนับสนุนระบบโซล่าเซลล์ให้แก่ ศพก. จํานวน 802 แห่ง ใช้งบประมาณ 2,311 ล้านบาท โดยจะ
พิจารณาสนับสนุนให้แก่ ศพก. ตามลําดับ ดังน้ี 
 1. ศพก. ที่ยังไม่มีไฟฟ้า 
 2. ศพก. ที่มคีวามพร้อม และเช่ือมโยงกับแปลงใหญ ่
 3. ศพก. ที่ขาดแคลนนํ้า และมีผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิต 
 4. ศพก. อ่ืนๆ 
 โดยจะนําเรื่องน้ีเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งระบบโซล่าเซลล์จะเป็นของ
ภาครัฐ โดยให้เกษตรกรยืมไปใช้ และหลังจากการติดต้ังแล้วจะมีการประเมินผลต่อไป 
 

2.3 การอภปิรายคณะ “สรปุบทเรียนการดําเนนิงาน ศพก. ปี 2561  3 ระดบั” 
วิทยากร 1. นายจรัญ จุลพนัธ ์  นักวิชาการเกษตรชํานาญการพเิศษ  

รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการศนูย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพชื จังหวัดชัยนาท 

  2. นางระวีวรรณ ศรีรบัขวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
    สํานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
  3. นางสาวกรณ์วดี ตุ้มทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
    สํานักงานเกษตรอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี
  4. นางอัษฎางค์ นาคบรรพ ์ นกัทรัพยากรบุคคลชํานาญการพเิศษ 
    สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 บทบาท ภารกจิ และกระบวนการดําเนนิงาน ศพก. 3 ระดบั 
 ระดับเขต 
 มีบทบาทในการสนับสนุน ติดตาม ให้คําแนะนําแก่จังหวัด อําเภอ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
ระดับเขต และทํางานด้านวิชาการ ถอดบทเรียน ถอดองค์ความรู้ โดยการดําเนินงาน ศพก.ในระดับเขตน้ัน 
ต้องมีความเข้าใจว่าควรประสานจังหวัด อําเภอ ให้ขับเคลื่อนงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายของกรมส่งเสริม 
การเกษตรได้อย่างไร 
 การขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก. ของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จงัหวัดชัยนาท 
จะใช้ 2 วิธีการ ดังน้ี 
 1. ระบบส่งเสริมการเกษตร โดยนําเรื่องการดําเนินงาน ศพก. นําเสนอในที่ประชุม และเวทต่ีางๆ ดังน้ี 
  1.1 เวที RW 
  1.2 การประชุมสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
  1.3 การประชุมเกษตรจังหวัด 
  1.4 การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร 
  1.5 เวทีติดตามนิเทศงานของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
  1.6 เวทีติดตามนิเทศงานของกลุ่มวิชาการ 
  1.7 การติดตามนิเทศงานเด่ียว 
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 2. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต จะนําเสนอนโยบายและวิธีการดําเนินงาน ศพก.   
ให้คณะกรรมการ ศพก. และเจ้าหน้าที่ทราบทุกคร้ัง 
 วิธีการดําเนินงาน ศพก. จะมีการศึกษาคู่มือการดําเนินงาน ศพก.ให้เข้าใจก่อนว่าคืออะไร มีที่มาที่ไป
อย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง โดยการจัดต้ัง ศพก. มาจากเคร่ืองมือในการส่งเสริมการเกษตร มีการวิเคราะห์ 
โดยใช้ Mapping มาทับซ้อนว่าในพ้ืนที่น้ัน พืชที่เกษตรกรปลูกส่วนใหญ่คืออะไร และพืชใดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
แล้วคัดเลือกเกษตรกร 1 คน ที่ผลิตพืชน้ันแล้วประสบความสําเร็จ ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. 
และให้มีฐานเรียนรู้ หลักสูตรเรียนรู้ที่สามารถนําไปปฏิบัติจริงได้ 
  ผู้ที่เก่ียวข้องกับ ศพก. ประกอบด้วย  
  2.1 เกษตรกรต้นแบบ 
  2.2 คณะกรรมการของ ศพก. 
  2.3 คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.  
  2.4 เจ้าหน้าทีเ่กษตรตําบล 
  2.5 เกษตรอําเภอ 
  2.6 เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบระดับจังหวัด 
  2.7 เจ้าหน้าทีเ่ขต 

 ทั้งน้ี ในการทํางาน ศพก. น้ัน ต้องมีการประสานงาน และสร้างความเข้าใจร่วมกันในทุกระดับ    โดย
ใช้เวทีการประชุมต่างๆ ในการประสานงานและสร้างความเข้าใจ รวมถึงประสานงานผ่านหนังสือ การสนทนา
ทางโทรศัพท์ และการใช้ Line ส่วนตัว นอกจากน้ี มีความจําเป็นต้องศึกษาเจ้าหน้าที่จังหวัดว่ามีอุปนิสัยอย่างไร 
ควรใช้วิธีการประสานงานอย่างไร ถ้าไม่สามารถประสานงานได้ ก็จะประสานผ่านหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพ่ือแจ้ง
เจ้าหน้าที่ทราบและดําเนินการต่อไป 
 ระดับจังหวัด 
 บทบาทในการดําเนินงาน ศพก. ของจังหวัด จะเน้นกระบวนการทํางาน โดยร่วมกับบุคคล/หน่วยงาน      ที่
เก่ียวข้อง ดังน้ี 

1. เกษตรตําบล ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ 80% เก่งระบบ IT และรุ่นเก่าประมาณ 4 - 5 ศพก. ซึ่งไม่ม ี
ปัญหา ในการประสานงาน 
 2. เกษตรอําเภอ ส่วนใหญ่เป็นรุ่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ศพก. ของจังหวัด มีความคุ้นเคยกัน 
ประสานงานง่าย 
 3. หน่วยงานราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ CoO กระทรวงพลังงาน สาธารณสุข พัฒนา
ชุมชน ใช้ความสัมพันธ์ที่ดีในการประสานงาน แต่การใช้หนังสือจะไม่ได้ผล จะใช้วิธีโทรศัพท์และกลุ่ม Line  ทั้ง
ของเจ้าหน้าที่ และกรรมการ ศพก. 
 4. เกษตรกร (ประธาน ศพก.) มีความสมัพันธ์ที่ดี ต้องการการยอมรับ คําช่ืนชม จึงมีการเปิด 
Facebook และกลุ่ม Line เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
 5. ทีมงาน มีการทํางานเป็นทีม แบ่งงานชัดเจน 
 6. ภาคเอกชน เช่น ประธานชมรมโรงส ีสภาหอการค้า บรษิัทเครื่องจักรกล ฯลฯ สามารถขอความร่วมมอืได้ 
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 การทาํงานร่วมกบัเครือข่าย ศพก. 
 1. มีความเข้มแข็ง 
 2. ประธาน ศพก. ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด (ดร.รณวริทธ์ิ ปรยิฉัตรตระกูล) มีตําแหน่งเป็นปราชญ์ ซึ่งมี
ส่วนร่วมในการทํางานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 3. หากมีปัญหาระหว่างเจ้าหน้าที่กับเครือข่าย ศพก. จะใช้เวทีการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
ระดับจังหวัดในการพูดคุย แก้ไขปัญหา  
 4. หากเกษตรกรมีปัญหา จะให้เกษตรกรแก้ปัญหาด้วยกันเอง โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นตัวเช่ือม 
 5. จังหวัดร้อยเอ็ดมีกองทุน ศพก. จํานวน 78,000 บาท เพ่ือนํามาใช้ในการประชุมเครือข่าย ศพก. 
สัญจร โดยจะไปประชุมใน ศพก. ที่ไม่พร้อม เพ่ือกระตุ้นให้มีการขับเคลือ่นการดําเนินงาน ซึ่งกองทุนดังกล่าวได้
จาก ศพก. ละ 300 บาท 20 ศพก. เป็น 60,000 บาท ส่วนอีก 18,000 บาท เป็นค่าพาหนะของเจ้าหน้าที่ ที่
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
 6. เกิดการเช่ือมโยงในชุมชน 
 7. จังหวัดมีแบบฟอร์มในการทํางานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่เกษตรตําบล  
 8. การประชุม ศพก. ระดับจังหวัด ได้งบประมาณจากแปลงใหญ่ด้วย จึงนํางบประมาณมาบูรณาการกัน 
ประชุมระดับอําเภอร่วมกัน  
 9. มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

 ระดับอําเภอ 
 เริ่มต้นรับงาน ศพก. ในปี 2558 โดยทําความเข้าใจก่อนว่า ศพก. คืออะไร และจัดต้ัง ศพก. ตาม
สินค้าหลัก อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี คือ ทุเรียน แล้วกําหนดเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งในพ้ืนที่มีปราชญ์
ท้องถิ่นด้านทุเรียน คือ ลุงสมพงศ์ แต่อายุเกือบ 90 ปีแล้ว และเข้าถึงยาก จึงขอเปลี่ยนเป็นคนรุ่นใหม่ คือ ลูกเขย
ของลุงสมพงศ์ ในการทํางานต้องพยายามเข้าหาประธาน ศพก. โดยมีส่วนร่วมในการทํางานทุกเรื่องเป็นการ
ทํางานร่วมกัน และมีคณะกรรมการ ศพก. โดยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ มาช่วยในการขับเคลื่อน ศพก. 
เน่ืองจากบางกรวยเป็นชุมชนเมืองที่มีความหลากหลายในการทําการเกษตร เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร  
 ปญัหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข  
 ระดับเขต 
 1. เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ทํางานส่งเร็วเกินไป ซึ่งอาจไม่ถูกต้องตามท่ีกรมฯ และเขตกําหนด  
 2. เกษตรกรต้นแบบส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องงบประมาณไม่ได้ตามท่ีต้องการ ต้องมีการช้ีแจงทําความ
เข้าใจ โดยใช้การติดตามนิเทศงานแบบกลุ่ม ทีม เด่ียวในการช้ีแจง 
 3. หากมีปัญหาการร้องเรียนเรื่องต่างๆ ใน Line กลุ่ม 882 ศพก. จะใหเ้กษตรกรทําความเข้าใจ
กันเอง โดยประสานกับประธานระดับเขตให้ทําความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนทันที  
 4. การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับเขต จะเปิดเผยงบประมาณค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมทราบ และใช้งบประมาณในการจัดประชุมตามที่ต้ังไว้ 
 5. การประชุม ศพก. ร่วมกับแปลงใหญ่มีงบประมาณในการจัดไม่เพียงพอ จึงใช้วิธีการบูรณาการโดย
ใช้งบแปลงใหญ่ GAP และใช้การบริหารจัดการงบประมาณภายในกลุ่ม 
 6. จํานวนคร้ังในการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต ที่กรมฯ กําหนด ปี 2560 
จํานวน 9 ครั้ง ปี 2561 จํานวน 6 ครั้ง บางคร้ังไม่มีเรื่องที่จะนําเข้าที่ประชุม จึงทําแบบฟอร์มให้ผู้เข้าร่วม
แจ้งวาระการประชุม โดยจะมีเรือ่งรายงานผลการดําเนินงาน ศพก. ทุกครั้ง และจะรายงานผลการดําเนินงาน ศพก. และ
แปลงใหญ่ระดับจังหวัด และระดับเขต ในทีป่ระชุมคณะกรรมการเครือขา่ย ศพก. ระดับประเทศด้วย 
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 ระดับจังหวัด 
 1. ในการทํางาน ศพก. ของจังหวัดร้อยเอ็ดน้ัน หากเกษตรกรมีมีปัญหา จะให้เกษตรกรแก้ไขในพ้ืนที่เอง  
 2. ใช้มติที่ประชุมในการจัดการความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
 3. จังหวัดจะเป็นตัวแทนสะท้อนปัญหาในระดับพ้ืนที่ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
ระดับประเทศทุกคร้ัง ซึ่งกรมฯ จะสามารถช่วยแก้ไขได้ 
 ระดับอําเภอ 
 ปัญหาคือ คณะกรรมการไม่เข้าใจกัน สถานที่ไม่พร้อมในการจัดอบรม รายงานไม่ทัน เกษตรตําบล
เข้าถึงเกษตรกรต้นแบบไม่ได้ งบประมาณในการจัดประชุมไม่เพียงพอ แต่ละ ศพก. ได้รับงบประมาณไม่เท่ากัน 
 วิธีการแก้ไขปัญหา  
 1. ให้คณะกรรมการ ศพก. ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุม 
 2. ช้ีแจงเหตุผลที่ ศพก. ได้รบังบประมาณไม่เท่ากัน 
 3. หากมีปัญหา จะปรึกษาเจ้าหน้าที่จังหวัดและเจ้าหน้าที่เขต ซึ่งให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี 
 
 ปัจจัยความสาํเร็จในการขบัเคลื่อน ศพก. 
 ระดับเขต 
 1. เจ้าหน้าที่จงัหวัด ซึ่งเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงาน 
 2. เกษตรอําเภอ 
 3. เกษตรตําบล มีบทบาททีส่ําคัญในการขบัเคลื่อน ศพก. ให้ประสบความสําเร็จ 
 ระดับจังหวัด 
 เจ้าหน้าที่เกษตรตําบล เป็นปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญที่สดุในการขับเคลื่อน ศพก. 
 ระดับอําเภอ 
 ความชัดเจนของเน้ืองาน และการได้รับการสนับสนุนจากทีมงานและเครือข่าย 
 
 2.4 ผลการตรวจสอบโครงการศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561 
 โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ  
 1. เพ่ือให้ทราบว่าการดําเนินงานโครงการฯ ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า
ด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และเป็นไปตามคู่มือการดําเนินการโครงการฯ 
 2. เพ่ือให้ทราบว่าการดําเนินงานโครงการฯ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ในระดับสํานักงาน
เกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และ ศพก. เพียงพอเหมาะสม หรอืไม่ 
 3. เพ่ือให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
 ขอบเขตการตรวจสอบ  
 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมท่ี 1 - 4  

2. โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
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 วิธีการการตรวจสอบ 
 1. แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโครงการ  

2. สัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบ 
3. สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฯ 
4. สังเกตการณ์บริเวณศูนย์ฯ 

 5. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ 

 ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ(ความเสี่ยง)  
 ข้อตรวจพบที ่1  
 การดําเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร (ศพก.) ปฏิบัติ                
ไม่สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสทิธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามคู่มือการดําเนินการโครงการฯ 
 ข้อตรวจพบที ่2  
    การดําเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มีการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน ในระดับสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และ ศพก. ยังไม่เพียงพอเหมาะสม 

ข้อสังเกตที่ 1  
การใช้ศาลาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นไปอย่างไม่ม ี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
ข้อสังเกตที่ 2  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ยังมีจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาให้เป็นแหล่ง 

เรียนรู้ที่เหมาะสม 

 สรปุผลการตรวจสอบ 
ข้อตรวจพบที ่1 
การดําเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปฏิบัติไม่ 

สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบฯ และคู่มือโครงการฯ  
 ข้อตรวจพบที ่1.1 เกษตรกรต้นแบบมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560  
และคู่มือโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 1. เกษตรกรต้นแบบไม่ใช่เจ้าของแปลงเรียนรู้  
 2. การเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อาชีพ ไม่สอดคล้องกับ ศพก.        
ที่ขึ้นทะเบียนไว้ 
 ข้อตรวจพบที ่1.2 ฐานเรียนรู้ยังไม่สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์         
ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และคู่มือ
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) คือ ฐานเรียนรูไ้ม่มีป้ายช่ือฐานหรือองค์
ความรู้ประกอบฐาน 
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 ข้อตรวจพบที ่1.3  แปลงเรยีนรู้ยังไม่สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์             
ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และคู่มือ
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

1. ไม่มแีปลงเรียนรู้ตามประเภทสินค้าหลักของศูนย์  
2. ไม่มีป้ายแปลงเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นชัดเจน 

 ข้อตรวจพบที ่1.4  การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นําปฏิบัติไม่เป็นไปตามคู่มือโครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

1. เกษตรกรเข้ารับการอบรมเกษตรกรผู้นํา ไมค่รบ 30 ราย/ครั้ง 
2. เกษตรกรผู้นําเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของ ศพก. ไมค่รบ 3 ครั้ง 
3. หลักฐานการประเมิน Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบไม่ครบถ้วน 
4. ข้อมูลรายช่ือเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมไม่สอดคล้องกันระหว่างในระบบ ศพก. กับใบลงทะเบียนผู้
เข้ารับการอบรม 

 5. การรายงานข้อมูลการพัฒนาเกษตรกรผู้นําในระบบ ศพก.ไม่เป็นปัจจุบัน 
 ข้อตรวจพบที ่2  

 การดําเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอเหมาะสม 

ข้อตรวจพบที ่2.1 การจัดซือ้วัสดุคงทนซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับหลักการจําแนกความงบประมาณ               
ที่เข้าข่ายเป็นครุภัณฑ์โดยมิได้มีการช้ีแจงเหตุผลในรายงานการขอซื้อขอจ้าง ตามหนังสือสํานักงบประมาณ  
ที่ นร 0704/ว37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 
     1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสยีหายไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่้มค่า 
     2. ครุภัณฑ์  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนานสียหายแล้ว
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 

ข้อตรวจพบที ่2.2 การควบคุมวัสดุยังไม่เพียงพอ  
1. วัสดุบางรายการไม่ปรากฏตัวตนให้ตรวจสอบ 

    2. ศพก. มิได้ทําทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์และมิได้ใส่รหสัควบคุม 
    3. ป้ายองค์ความรู้มิได้จัดเก็บที่ ศพก. แต่นําไปเก็บที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ 
* หลักฐานการจ่ายวัสดุอุปกรณ์ให้เกษตรกรรับและลงนามให้ชัดเจน  
* แนะนําให้ ศพก. บันทึกทะเบียนคุม และใสร่หัสในตัววัสดุอุปกรณ์คงทนเพ่ือควบคุมวัสดุอุปกรณ์มิให้สญูหาย 

ข้อตรวจพบที ่2.3 การวิเคราะห์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ ศพก. ยังไม่เพียงพอและเหมาะสม  
1. มีการจัดซื้อวัสดุมาใช้ประกอบฐานเรียนรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักและนํ้าหมกัชีวภาพ บางชนิดซื้อมา 

ในปริมาณมาก อายุการใช้งานจํากัดไม่สามารถเก็บไว้ได้นานใช้งานไม่หมด ทําให้หมดอายุ เน่าเสีย ไม่สามารถ     ใช้
ผลิตทํานํ้าหมกัได้  

3. มีการจัดซื้อวัสดุมาใช้ประกอบฐานเรียนรู้ เช่น ท่อนํ้า ข้อต่อ ซึ่งยังไม่ได้ดําเนินการติดต้ังแต่อย่างใด 
4. มีการจัดทําป้ายองค์ความรู้ ป้ายฐานความรู้ แต่มิได้นําไปติดต้ัง 
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ข้อสังเกต 
1. การใช้ศาลาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นไปอย่างไม่มี 

ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น ศาลาเรียนรู้มิได้อยู่ในบริเวณ ศพก. โดยอยู่ห่าง
จาก ศพก. หลายกิโลเมตร และเป็นสถานที่ปิด ไม่สามารถเข้าออกได้โดยสะดวกมีรั้วรอบและมีกุญแจล็อค มกีารเข้า
ใช้งานเป็นคร้ังคราว อาจไม่คุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ศาลา 
 2. ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ยังมีจดุอ่อนที่ต้องพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 
  2.1 ฐานเรียนรู้ปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงวัว การเลี้ยงไก่ ซึ่งอยู่ใกล้กับศาลาเรียนรู้ที่ใช้สําหรับเป็น
สถานที่อบรมเกษตรกร หรือถ่ายทอดความรู้อ่ืน ๆ ทําให้มกีลิ่นของมูลสัตว์รบกวนผู้มาใช้บริการ 
  2.2 การเดินทางเป็นถนนลูกรัง หรือขึ้นบนที่สูง ถนนค่อนข้างแคบ ทําใหย้ากต่อการเดินทางในช่วง
ฤดูฝน หรือบางศูนย์ฯ ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง 
 
 ปญัหาทีพ่บจากการตรวจสอบโครงการ ศพก. 
 1. การศึกษาคูม่ือการดําเนินงานโครงการ ศพก. ยังไม่เพียงพอและเป็นปัจจุบัน 

2. การสื่อสารทําความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบันทกึข้อมูลในระบบให้กับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เพียงพอ 
 3. ผู้บริหารทกุระดับมีการสอบทานและการกํากับดูแลไม่เพียงพอ 
 4. ความรู้ยังไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบฯ กําหนด. 
 5. ไม่มีการวางระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม คือ ไม่มีระบบการแจกจ่าย/ควบคุม
วัสดุให้กับเกษตรกร 
 6. การวางแผนการพัฒนาศักยภาพ ศพก. ไม่เหมาะสม ทําให้มีการจัดซื้อปัจจัยการผลิตมากเกินความจําเป็น  
 
 การบรหิารความเสี่ยงเพือ่ลดปญัหาการดาํเนนิโครงการและการเบกิจ่ายงบประมาณ 
 ความเสี่ยง (RISK) คือ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มคีวามไม่แน่นอน ซึง่อาจเกิดขึ้นและมีผลทําให้
หน่วยงานเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า ไม่สามารถดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการท่ีต้ังไว้ 
 
 การฝกึอบรม ตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
 1. การเบิกค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรม การดูงาน การจัดงาน และการประชุมราชการ ใช้ระเบียบเบิก
จ่ายเงินไม่ถูกต้อง 
 2. ไม่ปรากฏโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม 
 3. ไม่ปรากฏหลักฐานหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติโครงการ  
 4. โครงการไม่ระบุรายการค่าใช้จ่ายและบุคคลเป้าหมายตามระเบียบฯ 
 5. รายการและอัตราค่าใช้จ่ายไม่สอดคล้องตามท่ีระเบียบฯ หรือ หนังสอืที่เก่ียวข้องกําหนด เช่น                
การเบิกค่าพาหนะของเกษตรกรเหมาจ่าย 
 6. คํานวณค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง เช่น การเบิกค่าเบ้ียเลี้ยง การหักมื้ออาหาร การนับช่ัวโมง  
 7. หลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน เช่น ค่าที่พักไม่มีใบเสร็จรับเงิน  
 8. แบบฟอร์มใบสําคัญไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เช่น ใบสําคญัสําหรับค่าวิทยากร  
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ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสมัมนา 
 ควรสรุปสาระสําคัญของระเบียบและหนังสือต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายในและบริหาร
ความเสี่ยง เผยแพร่ทาง Website กรมส่งเสริมการเกษตร 
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รายงานการสมัมนาประจําวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

1. หัวข้อการสัมมนา 
1.1 แบ่งกลุ่มสัมมนา ทบทวนบทเรยีนการดําเนินงาน ศพก. ปี 2561 และนําเสนอผลของแต่ละกลุ่ม  
1.2 ชี้แจงโครงการศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2562 

2. เนื้อหาการสัมมนา 
 2.1 แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม เพือ่ทบทวนบทเรยีนการดําเนินงาน ปี 2561 ทีผ่่านมา และนําเสนอผล  
โดยใช้คําถาม 5 ข้อ ดังน้ี  
1. ที่ผ่านมาท่านต้ัง “เป้าหมาย” การทํางานในประเด็นน้ีไว้อย่างไร 
2. การทํางานของท่านที่ผ่านมา “เกิดผลสําเร็จอะไรบ้าง” 
3. ในการทํางานที่ผ่านมามี “ปัญหา” อะไรเกิดขึ้นบ้าง ที่ทําให้ไม่บรรลุเป้าหมาย แล้วท่าน “แก้ปัญหานั้นอย่างไร” 
4. การทํางานที่ผ่านมา “มีอะไรบ้าง” ที่ทําให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
5. จากการทํางานที่ผ่านมามี “อะไรดีดีเกิดขึ้น” บ้างระหว่างทาง (สิ่งที่ไม่ได้คาดคิด) 

กลุ่มที่ 1 เรื่อง การเชื่อมโยงหน่วยงานวิชาการ สถาบนัการศกึษา เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา ศพก.และ
เครือข่าย +ถอดบทเรียน (วิชาการ ภูมิปัญญา) 
  1. ที่ผ่านมาท่านต้ัง “เป้าหมาย” การทํางานในประเด็นน้ีไว้อย่างไร 
  1.1 ต้องการแก้ปัญหา 
  1.2 พัฒนาการผลิต 
  1.3 ขยายผลสู่พ้ืนที่ ให้เกิดการค้า แหล่งเรียนรู้ และเครือข่าย 
2. การทํางานของท่านที่ผ่านมา “เกิดผลสําเร็จอะไรบ้าง” 
  มีการเช่ือมโยงการทํางานร่วมกับหน่วยงานวิชาการ และสถาบันการศึกษาที่เก่ียวข้อง เช่น  
 2.1 กรมวิชาการเกษตร : การแก้ไขปัญหาระบบนํ้า การจัดการนํ้า แก้ปัญหาน้ําเค็ม โดยประชุม
ร่วมกับ CoO และทดลองในแปลง และสนับสนุนการปลกูทุเรียนระบบปลูกต้นคู่ และขยายผลเป็นจดุเรียนรู้ 
 2.2 กรมประมง : สนับสนุนชุดเพาะพันธ์ุปลาเคลื่อนที่ใน ศพก. 
 2.3 กรมการขา้ว : สนับสนุนแปลงทดสอบพันธ์ุข้าว 
 2.4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สนับสนุนการปลูกมังคุดโดยใช้ปุ๋ยสั่งตัด และมีระบบการจัดการ
นํ้าในดิน 
 2.5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : การปลูกข้าวโดยใช้เครื่องหยอด เคร่ืองปลูก เคร่ืองอบ โดยใช้
แปลงทดสอบและขยายผลไปสู่เครือข่ายในพ้ืนที่ 
 2.6 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) : การปลูกสับปะรด โดยมีการแปรรูป 
และโรงคัดและบรรจุ  
 3. ในการทํางานที่ผ่านมามี “ปัญหา” อะไรเกิดขึ้นบ้าง ที่ทําให้ไม่บรรลุเป้าหมาย แล้วท่าน “แก้ปัญหา
น้ันอย่างไร” 
  3.1 ปัญหา อุปสรรค 
   1) งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาต่อเน่ือง ศพก.ต้องสมทบทุนเพ่ิมเติม 
   2) การพัฒนาไม่ตรงกับความต้องการ 
   3) เข้าถึงเกษตรกรได้ยาก  
   4) มีปัญหากับผู้นําท้องถิ่น ทาํให้เกิดความขัดแย้งในพ้ืนที่ 
   5) การกําหนดเป้าหมายไม่ชัดเจน เน่ืองจากขาดการวางแผน 
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   6) การกําหนดพ้ืนที่วิจัย เน่ืองจากเกษตรกรมีความสงสัยผลวิจัยว่าได้ผลจริงหรือไม่ อย่างไร 
  3.2 วิธีแก้ปัญหา 
   1) กําหนดงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่ 
   2) มคีวามจริงใจในการเข้าหาเกษตรกร 
   3) มีการสื่อสารทําความเข้าใจ 
   4) บูรณาการงบประมาณ โดยของบจังหวัดทําในแปลงใหญ่/ศพก. 
   5) นําเสนอผลการวิจัยที่ชัดเจนและเห็นผลจริง 
   6) ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
4. การทํางานที่ผ่านมา “มีอะไรบ้าง” ที่ทําให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 มีการนําการจัดการความรู้มาใช้ ดังน้ี 
 4.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่จริง และขยายผลสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ  
 4.2 ใช้องค์ความรู้ที่ได้ไปทํางานวิจัยต่อไป 
 4.3 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน Social media Website แผ่นพับ ฯลฯ 
5. จากการทํางานที่ผ่านมามี “อะไรดีดีเกิดขึ้น” บ้างระหว่างทาง (สิ่งที่ไม่ได้คาดคิด) 
 5.1 มีเครือข่ายเพ่ิมขึ้น 
 5.2 มีการใช้ ศพก.เป็นจุดเรียนรู้ มอบประกาศนียบัตร วุฒิการศึกษา 
 5.3 ขยายผลความรู้สู่เกษตรกรผู้นํา ทําใหเ้กิดการจัดต้ังศูนย์เครือข่าย 
 5.4 เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม ่และขยายผลสู่พืชอ่ืนๆ 
 5.5 มีการขยายผลสู่คนรุ่นใหม่ เกิดการสร้างทายาท ศพก. และมีการพัฒนาตามยุคสมัย 
 5.6 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 
 5.7 มีการใช้ภูมิปัญญา เทคโนโลยีใหม่ๆ  ในพ้ืนที่ 
 5.8 การต่อยอดผลิตภัณฑ์ ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ   
 5.9 สร้างโอกาสด้านการตลาด และการศกึษาดูงาน 
 5.10 เกิดนักวิจัยชุมชน 
 
กลุ่มที่ 2 เรื่อง การเชื่อมโยงการทาํงานของศูนย์เครือข่าย กบั ศพก. 
 1. ที่ผ่านมาท่านต้ัง “เป้าหมาย” การทํางานในประเด็นน้ีไว้อย่างไร 
  1.1 ขยายเครือข่ายอย่างน้อย 10 ศูนย์ 
  1.2 ครอบคลมุสินค้าที่สําคญัในพ้ืนที่/ทุกตําบล 
  1.3 ดึงแปลงใหญ่ให้เป็นเครือข่าย 
  1.4 ทุกเครือขา่ยสามารถเป็นจุดเรียนรู้เทียบเท่า ศพก. หลัก 
  1.5 คัดเลือกเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จแล้ว 
2. การทํางานของท่านที่ผ่านมา “เกิดผลสําเร็จอะไรบ้าง” 
 2.1 มีเกษตรต้นแบบหลายด้าน/หลากหลาย 
 2.2 เกิดการบูรณาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน/เครือข่าย 
3. ในการทํางานที่ผ่านมาม“ีปัญหา”อะไรเกิดขึ้นบ้าง ที่ทําให้ไม่บรรลุเป้าหมาย แล้วท่าน “แก้ปัญหานัน้อย่างไร” 
  3.1 ปัญหา อุปสรรค 
   1) เจ้าหน้าที่ยังไม่ค่อยเข้าใจวัตถุประสงค์การการเช่ือมโยงการทํางานของศูนย์เครือข่าย กับ ศพก. 
   2) เป้าหมายยังไม่ชัดเจน 
   3) ปริมาณพ้ืนที่จัดต้ังจํากัด 
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   4) งบประมาณในการประชุมเครือข่ายไม่เพียงพอ 
   5) คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลง 
   6) ยังไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเครือข่ายที่ชัดเจน 
  3.2 วิธีแก้ปัญหา 
   1) กรมฯ/จังหวัด/อําเภอ ช้ีแจงโครงการ แนวทางการดําเนินงาน ศพก. 
   2) พิจารณาศนูย์เครือข่ายตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
   3) ทําความเขา้ใจและขอความร่วมมือกับเกษตรกร 
   4) จัดต้ังคณะกรรมการเครือข่ายระดับอําเภอให้ครอบคลมุทุกเครือข่าย/ระบุตําแหน่งแทนช่ือ 
   5) กําหนดขั้นตอน/หลักเกณฑ์การคัดเลือกเครือข่ายเพ่ิมเติม 
4. การทํางานที่ผ่านมา “มีอะไรบ้าง” ที่ทําให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 4.1 การบูรณาการงบประมาณร่วมกับโครงการอ่ืนๆ เช่น แปลงใหญ่ Smart farmer                   
Young Smart Farmer 
 4.2 ปรับปรุงเครือข่ายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
 5. จากการทํางานที่ผ่านมามี “อะไรดีดีเกิดขึ้น” บ้างระหว่างทาง (สิ่งที่ไม่ได้คาดคิด) 
 5.1 จํานวนเครือข่ายเกินเป้าหมาย 
 5.2 เกิดการเช่ือมโยงระหว่างแปลงใหญ ่Smart farmer Young Smart Farmer และ อกม. 
 
กลุ่มที่ 3  เรื่อง Field day (เริ่มต้นฤดกูาลผลติใหม่ วิเคราะห์ technology ) การถ่ายทอด 
การใหบ้ริการ (วิชาการ ทีส่นบัสนนุการอบรมให้ความรู้) 
1. ที่ผ่านมาท่านต้ัง “เป้าหมาย” การทํางานในประเด็นน้ีไว้อย่างไร 
  1.1 สินค้าหลกั   
  1.2 มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  1.3 หลักสูตร ฐานเรียนรู้ สถานีเรียนรู้ เทคโนโลยี 
  1.4 วิทยากร ปราชญ์ เกษตรกรต้นแบบ 
  1.5 เกษตรกรเป้าหมาย 
  1.6 สถานที่/พ้ืนที่ 
  1.7 ช่วงเวลาการจัด 
2. การทํางานของท่านที่ผ่านมา “เกิดผลสําเร็จอะไรบ้าง” 
 2.1 เกษตรกรได้รับความรู้ตามความต้องการ 
 2.2 สามารถถา่ยทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรรับรู้ ต่ืนตัว 
 2.3 ต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นแปลงใหญ ่
 2.4 เกษตรกรสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ ถ่ายทอดต่อ แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
 2.5 สร้างเครอืข่าย ขยายผล 
 2.6 เกิดการบูรณาการของหน่วยงาน ภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน 
 2.7 เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
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 3. ในการทํางานที่ผ่านมาม“ีปัญหา”อะไรเกิดขึ้นบ้าง ที่ทําให้ไม่บรรลุเป้าหมาย แล้วท่าน“แก้ปัญหานัน้
อย่างไร” 
  3.1 ปัญหา อุปสรรค 
   1) ช่วงเวลาที่กําหนดไม่เหมาะสมเน่ืองจากเจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก และเกษตรกรมีภารกิจส่วนตัว 
   2) งบประมาณไม่เพียงพอ 
   3) เกษตรกรที่ต้องการเรียนรู้อยู่ห่างไกล ไม่สะดวกในการเดินทาง มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
   4) ฐานเรียนรู้/สถานีเรียนรู้ ไม่หลากหลาย 
 3.2 วิธีแก้ปัญหา 
  1) วางแผนการประชุม 
  2) เลื่อนเวลาจัดงาน 
  3) ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ในการใหก้ารสนับสนุนงบประมาณ 
  4) ให้เกษตรกรที่อยู่ใกลม้าแทนเกษตรกรทีอ่ยู่ห่างไกล 
  5) ขอความร่วมมือผู้นําในชุมชน พาเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลมาเข้าร่วม 
  6) เพ่ิม/ปรับเปลี่ยนฐานเรียนรู้ 
  7) เกษตรกรต้นแบบศึกษาเพ่ิมเติมโดยเรียนรู้จาก ศพก. อ่ืนๆ 
4. การทํางานที่ผ่านมา “มีอะไรบ้าง” ที่ทําให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 4.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับจังหวัด อําเภอ เพ่ือวางแผนการดําเนินงานให้ตรงกับความ
ต้องการของพ้ืนที่ 
 4.2 ประชาสัมพันธ์ 
 4.3 ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน ทําให้เจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรมีความสัมพันธ์ที่ดี 
 4.4 สร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกร เช่น แจกผลิตภัณฑ์ ของชําร่วย กิจกรรมสันทนาการ 
 4.5 เชิญผู้บรหิารระดับสูงมาเป็นประธานเปิดงาน 
 4.6 นําเทคโนโลยี/ความรู้ทีต่รงกับความต้องการของเกษตรกรมาเผยแพร่ 
 4.7 ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมงานปฏิบัติจริง 
 5. จากการทํางานที่ผ่านมามี “อะไรดีดีเกิดขึ้น” บ้างระหว่างทาง (สิ่งที่ไม่ได้คาดคิด) 
 5.1 ความร่วมมือที่ดีของทุกภาคส่วนทั้งงบประมาณ และแรงงาน 
 5.2 ประธาน ศพก. ได้รับการยอมรับมากขึน้ 
 5.3 ชุมชนมีความรัก สามัคคี เสียสละมากยิ่งขึ้น 
 5.4 ชุมชนมีสว่นร่วม เก้ือกูลกันในการจัดงาน 
 5.5 เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น 
 5.6 เกษตรกรเปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้เพ่ิมขึ้น 
 5.7 มแีหล่งทอ่งเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
 5.8 เกษตรกรมี Connection ที่แตกต่างจากความถนัดของตัวเอง 
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กลุ่มที่ 4  เรื่อง การอบรมเกษตรกร (หลกัสตูร) 
1. ที่ผ่านมาท่านต้ัง “เป้าหมาย” การทํางานในประเด็นน้ีไว้อย่างไร 
  1.1 เกษตรกรนําความรู้ไปใช้ ทําให้เกิดเกษตรกรต้นแบบ 
  1.2 เกษตรกรทั่วไปนําความรู้ไปใช้ได้ดีกว่าเกษตรกรต้นแบบ 
  1.3 บ่มเพาะเกษตรกรไปสู่แปลงใหญ ่
  1.4 ขยายผลองค์ความรู้สู่เกษตรกรกลุ่มอ่ืน 
  1.5 ลดต้นทุนการผลิต 
  1.6 เพ่ิมประสทิธิภาพการผลิต 
2. การทํางานของท่านที่ผ่านมา “เกิดผลสําเร็จอะไรบ้าง” 
 2.1 เกษตรกรได้รับความรู้และนําไปใช้ได้จริง 
 2.2 มีเครือข่ายเพ่ิมขึ้น 
 2.3 ได้รับความร่วมมือบูรณาการงานกับหน่วยงาน 
 2.4 ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
 2.5 เกิดนวัตกรรม 
 2.6 เกิดผลิตภัณฑ์ใหมใ่นชุมชน 
 2.7 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ในการทํางานที่ผ่านมามี “ปัญหา” อะไรเกิดขึ้นบ้าง ที่ทําให้ไม่บรรลุเป้าหมาย แล้วท่าน “แก้ปัญหานั้น
อย่างไร” 
  3.1 ปัญหา อุปสรรค 
   1) หลักสูตรในการอบรมเป็นหลักสูตรเดิม 
   2) เกษตรกรเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายเดิม 
   3) ไมส่ามารถจัดหาวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกได้ 
   4) เกษตรกรเป้าหมายเข้ารับการอบรมไม่ครบหลักสูตร 
  3.2 วิธีแก้ปัญหา 
   1) สอบถามความต้องการของเกษตรกร และมีแบบประเมินหลังการอบรม 
   2) ปรับเปลี่ยนสถานที่อบรมเป็นศูนย์เครือข่าย 
   3) ปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการรับสมัครแบบเจาะจง (เกษตรกรผู้นํา) เป็นเกษตรกรทั่วไป 
   4) ปรับเปลี่ยนหลักสูตร โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมคนเดิม อบรมหลักสูตรใหม่ เข้ารับการ
อบรมคนใหม ่อบรมหลักสูตรพ้ืนฐาน 
   5) ปรับเปลี่ยนตารางอบรมตามความเหมาะสม 
   6) จัดอบรมนอกระบบ โดยการบริหารจัดการของอําเภอ 
4. การทํางานที่ผ่านมา “มีอะไรบ้าง” ที่ทําให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 4.1 มีการสร้างความเข้าใจ ขอ้ตกลง และมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ และ
เจ้าหน้าที่กับคณะกรรมการ ศพก. 
 4.2 ใช้ระบบสง่เสริมการเกษตร (T&V System) ในการขบัเคลื่อนการดําเนินงาน 
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 4.3 รูปแบบการอบรม 
  1) กระบวนการอบรมแบบมสี่วนร่วม 
  2) ศึกษาดูงานใน ศพก. และเครือข่ายใกล้เคยีง 
  3) ฝึกปฏิบัติจริงและมีผลผลตินํากลับไปใช้ 
  4) สันทนาการ/กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์ 
  5) มอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม 
  6) ประเมินผลการอบรมทุกครั้ง (หลักสูตร สถานที่ ข้อเสนอแนะ) 
 4.4 หลักสูตรน่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม 
 5. จากการทํางานที่ผ่านมามี “อะไรดีดีเกิดขึ้น” บ้างระหว่างทาง (สิ่งที่ไม่ได้คาดคิด) 
 5.1 ประธาน ศพก. สนับสนุนงบประมาณและผลผลิตเพ่ิมเติม 
 5.2 ผู้เข้าอบรมนําผลผลิต/ผลิตภัณฑ์มาแลกเปลี่ยน/แบ่งปันกัน 
 5.3 เกษตรกรมีการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการผลติ และการตลาด 
 5.4 ผู้เข้าอบรมมีโอกาสพัฒนาตนเองเป็นวิทยากร เน่ืองจากเป็นเวทีที่สร้างความเช่ือมั่นความกล้า
แสดงออก 
 5.5 ประธานและคณะกรรมการ ศพก. มีทกัษะในการเป็นวิทยากรมากย่ิงขึ้น 
 
กลุ่มที่ 5 เรื่อง การบรหิารจัดการ ศพก. และเชื่อมโยงการทํางานกบัแปลงใหญ ่
 1. ที่ผ่านมาท่านต้ัง “เป้าหมาย” การทํางานในประเด็นน้ีไว้อย่างไร 
  การประชุมเช่ือมโยงเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ทุกระดับ (เขต จังหวัด อําเภอ) จํานวน 6 ครั้ง 
  1.1 เพ่ือให้คณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน 
  1.2 เพ่ือกําหนดและวางแผนการทํางานร่วมกัน 
  1.3 ประชุมสญัจรเพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา ศพก. (กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา) 
  1.4 บูรณาการการทํางานของหน่วยงานภาคี 
  1.5 กําหนดแผนการทํางาน (บูรณาการ) รายเดือน 
  1.6 คณะกรรมการตามคําสั่งจะต้องมาจากมติที่ประชุม 
2. การทํางานของท่านที่ผ่านมา “เกิดผลสําเร็จอะไรบ้าง” 
 2.1 ประชุมได้ครบตามเป้าหมาย 6 ครั้ง  
 2.2 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ศพก. กับแปลงใหญ ่
 2.3 เกิดการต่ืนตัวในการพัฒนา ศพก. 
 2.4 เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาคีเข้ามาร่วมแก้ปัญหา 
 2.5 ได้คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการที่มาจากมติที่ประชุม 
 2.6 เกิดการเช่ือมโยงการตลาด (สินค้าชนิดเดียวกัน) มีการวางแผนการผลิตร่วมกัน 
 3. ในการทํางานที่ผ่านมามี “ปัญหา” อะไรเกิดขึ้นบ้าง ที่ทําให้ไม่บรรลุเป้าหมาย แล้วท่าน “แก้ปัญหา
น้ันอย่างไร” 
  3.1 ปัญหา อุปสรรค 
  1) ประธาน ศพก. และแปลงใหญ่สวมหมวกหลายใบ ภารกิจมาก ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง 
   2) ประธาน ศพก. และแปลงใหญ่เป็นคนเดียวกัน 
   3) จํานวนคร้ังในการประชุมมากเกินไป 
   4) งบประมาณระหว่างแปลงใหญ่กับ ศพก. ไม่เท่ากัน 
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   5) ประธาน ศพก./แปลงใหญ่ที่อายุมาก ไม่สามารถนํานโยบายไปถ่ายทอดต่อได้ครบถ้วน 
   6) บุคคลเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วมประชุมไม่มาประชุม 
   7) ตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมไม่ใช่ผู้รับผิดชอบงาน 
   8) เป้าหมายการทํางานของหน่วยงานภาคีไม่ใช่เครือข่าย ศพก. จริงๆ  
   9) ไมส่ามารถบูรณาการงบประมาณระหว่างแต่ละหน่วยงานได้ 
   10) การแต่งต้ังคณะกรรมการตามระเบียบทําให้ได้คณะกรรมการชุดใหญ่มากเกินไป 
   11) มีการเปลีย่นแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานท่ีมีช่ือตามคําสั่ง (กรณีโยกย้าย) 
  3.2 วิธีแก้ปัญหา 
   1) ส่งตัวแทนมาร่วมประชุม 
   2) เสนอให้มีการเปลี่ยนประธาน ศพก. หรือแปลงใหญใ่หเ้ป็นคนละคนกัน 
   3) ปรับลดจํานวนครั้งในการประชุม 
   4) นํางบประมาณของ ศพก. และแปลงใหญ ่มารวมกัน 
   5) ให้กรมฯ จดัสรรงบประมาณระหว่าง ศพก. กับแปลงใหญ่ให้เท่ากัน และเบิกจ่ายแยกกัน  
  6) เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมช่วยเพ่ิมเติมประเด็นที่ตกหล่น และใส่รายละเอียดในเอกสารการประชุม 
   7) บุคคลเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วมประชุมไม่มาประชุม ใหแ้จ้งในที่ประชุม CoO 
   8) ตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมไม่ใช่ผู้รับผิดชอบงาน ให้ระบุช่ือผู้เข้าประชุมเป็น
ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง 
   9) พยายามเช่ือมโยงหน่วยงานภาคีให้เข้ามาเป็นเครือข่ายให้ได้ 
   10) บูรณาการงบประมาณต้ังแต่ระดับกรมฯ 
   11) สามารถปรับจํานวนคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ โดยระบุนิยาม
ของคณะกรรมการแต่ละตําแหน่งให้ชัดเจน 
   12) ไม่ต้องระบุช่ือเจ้าหน้าที่ในคําสั่ง 
4. การทํางานที่ผ่านมา “มีอะไรบ้าง” ที่ทําให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 4.1 เชิญหน่วยงานภาคีร่วมบูรณาการ เข้าประชุมร่วม 
 4.2 มีการประชุมสัญจร ศึกษาดูงาน 
 4.3 ถอดบทเรยีนการดําเนินงาน ศพก. และแปลงใหญ ่นําเสนอในการประชุม 
 4.4 ทีมงานเครือข่าย (เจ้าภาพ) เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
 5. จากการทํางานที่ผ่านมามี “อะไรดีดีเกิดขึ้น” บ้างระหว่างทาง (สิ่งที่ไม่ได้คาดคิด) 
  5.1 ปัญหาจากการทํางานได้รับคําตอบและการแก้ไขทันท ี
  5.2 เกิดการประสานงานที่ดีขึ้น 
  5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรดีขึ้น มคีวามเข้าใจในการทํางานร่วมกัน 
  5.4 เกิดการแลกเปลี่ยนสินคา้และองค์ความรู้ระหว่าง ศพก. กับแปลงใหญ ่
  5.5 เกิดการเช่ือมโยงการตลาด การวางแผนการผลิตในสินค้าชนิดเดียวกัน 
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กลุ่มที่ 6 เรื่อง การพฒันาศกัยภาพศูนย์ให้มีความพร้อม (เกษตรกรตน้แบบ แปลงเรียนรู้ ฐานเรยีนรู้) 
 เกษตรกรต้นแบบ 
 1. ที่ผ่านมาท่านต้ัง “เป้าหมาย” การทํางานในประเด็นน้ีไว้อย่างไร 
  1.1 เป็นประธาน ศพก. หลัก (เจ้าของแปลงเรียนรู้) 
  1.2 มีองค์ความรู้ เป็น Smart Farmer 
  1.3 ถ่ายทอดความรู้ได้ มีทักษะการประสานงาน 
  1.4 มีความเสยีสละ มคีวามพร้อม 
  1.5 มีทมีงาน และเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 2. การทํางานของท่านที่ผ่านมา “เกิดผลสําเร็จอะไรบ้าง” 
  2.1 มีทกัษะในการถ่ายทอดความรู้ 
  2.2 มีความมัน่ใจในตัวเองมากข้ึน 
  2.3 ได้รับการยอมรับมากขึ้น 
  2.4 มีเครือข่ายการทํางานมากข้ึน 
  2.5 เข้าใจกระบวนการทํางานแบบบูรณาการ 
  2.6 ได้รับความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ   
  2.7 มีทมีงานที่เข้มแข็ง 
3. ในการทํางานที่ผ่านมาม“ีปัญหา”อะไรเกิดขึ้นบ้าง ที่ทําให้ไม่บรรลุเป้าหมาย แล้วท่าน “แก้ปัญหานัน้อย่างไร” 
  3.1 ปัญหา อุปสรรค 
   1) เกษตรกรต้นแบบสวมหมวกหลายใบ มภีารกิจเยอะ 
   2) กรมฯ ใหค้วามสําคัญกับเกษตรกรต้นแบบ ทําให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน (อิจฉา) 
   3) เกษตรกรต้นแบบมีภารกิจเยอะ ไม่มีเวลาให้ครอบครัว ทําให้มีปัญหา 
   4) เกษตรกรต้นแบบบางท่านสูงอายุ สุขภาพไม่ดี 
  3.2 วิธีแก้ปัญหา 
   1) มีการทํางานแบบบูรณาการ 
   2) สร้างทีมงานแทนประธานที่มีภารกิจเยอะ และสขุภาพไม่ดี 
   3) สร้างความเข้าใจในชุมชนและครอบครัว 
   4) สร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นผู้ให้ เสียสละ ทําให้เกิดการยอมรับในชุมชน 
4. การทํางานที่ผ่านมา “มีอะไรบ้าง” ที่ทําให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
  4.1 การยกย่อง ชมเชย ให้เกียรติ และให้ความสําคัญกับ ศพก. และเกษตรกรต้นแบบในเวทีต่างๆ 
  4.2 เจ้าหน้าทีพั่ฒนาตนเองให้เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และนา่เช่ือถือ 
  4.3 ใหค้่าตอบแทนแก่เกษตรกรต้นแบบ 
5. จากการทํางานที่ผ่านมามี “อะไรดีดีเกิดขึ้น” บ้างระหว่างทาง (สิ่งที่ไม่ได้คาดคิด) 
  5.1 เกษตรกรต้นแบบมีแนวคิดในการทําธุรกิจ 
  5.2 ใหค้วามร่วมมือกับภาครัฐ (กรมส่งเสริมการเกษตร) มากข้ึน  
  5.3 มสีินค้าใน ศพก. จําหน่าย 
  5.4 ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 



24 
 
 แปลงเรียนรู ้
 1. ที่ผ่านมาท่านต้ัง “เป้าหมาย” การทํางานในประเด็นน้ีไว้อย่างไร 
  ทําจริง ประสบความสําเร็จ เป็นที่ดูงานได้ และเป็นแปลงเรียนรู้ต้นแบบในชุมชน 
 2. การทํางานของท่านที่ผ่านมา “เกิดผลสําเร็จอะไรบ้าง” 
  2.1 เป็นตัวอย่างของการ “เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน” 
  2.2 เกิดงานวิจัยในชุมชน 
  2.3 เกษตรกรที่มาเรียนรู้สามารถนําไปปฏิบัติได้ 
  2.4 เป็นแหล่งเรียนรู้ของการศึกษา 
3. ในการทํางานที่ผ่านมามี “ปัญหา”อะไรเกิดขึ้นบ้าง ที่ทําให้ไม่บรรลุเป้าหมาย แล้วท่าน “แก้ปัญหานั้นอย่างไร” 
  3.1 ปัญหา อุปสรรค 
   แปลงเรียนรู้ไมส่อดคล้องกับฤดูกาลผลิต 
  3.2 วิธีแก้ปัญหา 
   วางแผน และจดัทําป้ายแผนการผลิตพืชในแปลงเรียนรู้ 
4. การทํางานที่ผ่านมา “มีอะไรบ้าง” ที่ทําให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
  4.1 ใช้ภูมิปัญญาผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม ่
  4.2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการ และเอกชน ทกุภาคส่วน 
  4.2 ศึกษาดูงานและแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
 5. จากการทํางานที่ผ่านมามี “อะไรดีดีเกิดขึ้น” บ้างระหว่างทาง (สิ่งที่ไม่ได้คาดคิด) 
  5.1 มีหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน 
  5.2 พัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
 ฐานเรียนรู ้
 1. ที่ผ่านมาท่านต้ัง “เป้าหมาย” การทํางานในประเด็นน้ีไว้อย่างไร 
  เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนหลักสูตรเรียนรู้ เหมาะสมกับชนิดสินค้าในพ้ืนที่/บรบิทชุมชน ลดรายจ่ายเพ่ิม
รายได้ 
 2. การทํางานของท่านที่ผ่านมา “เกิดผลสําเร็จอะไรบ้าง” 
  2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ “ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลติ” 
  2.2 เป็นองค์ความรู้ของเกษตรกร 
  2.3 มฐีานเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแปลงเรียนรู้ของ ศพก. 
  2.4 สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 3. ในการทํางานที่ผ่านมาม“ีปัญหา”อะไรเกิดขึ้นบ้าง ที่ทําให้ไม่บรรลุเป้าหมาย แล้วท่าน “แก้ปัญหานัน้
อย่างไร” 
  3.1 ปัญหา อุปสรรค 
   1) ไมส่ามารถต้ังฐานเรียนรู้แบบถาวรได้ 
   2) การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ทีเ่กษตรกรต้องการไม่เข้าหลักเกณฑ์ระเบียบราชการ 
  3.2 วิธีแก้ปัญหา 
   1) ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคี ขอบริจาค ระดมทุนในการต้ังฐานเรียนรู้แบบถาวร 
   2) ขอเป็นงบอุดหนุนในการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
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4. การทํางานที่ผ่านมา “มีอะไรบ้าง” ที่ทําให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
  4.1 ต้ังฐานเรียนรู้แบบถาวร 
  4.2 เครื่องมือ อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์มีความพร้อม 
  4.2 องค์ความรู้เป็นปัจจุบัน 
 5. จากการทํางานที่ผ่านมามี “อะไรดีดีเกิดขึ้น” บ้างระหว่างทาง (สิ่งที่ไม่ได้คาดคิด) 
  5.1 พัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร 
  5.2 นํารายได้เข้าชุมชน 
  5.3 บูรณาการกับโครงการท่ีไม่มีข้อกําหนดด้านครุภัณฑ์ (อยู่ในมติที่ประชุม/เวทีชุมชนเห็นชอบ) 
 
 2.2 ชี้แจงโครงการศนูย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2562  
โดย  นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์  ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร  
  นายถนัด เกิดงาม  ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครอืข่าย 
 นางสาวปริญญารัตน์ ภูศิร ิ ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยด้านสง่เสริมการเกษตร 
 
การจัดระบบและประสานเช่ือมโยงงานวิจัยสูพ่ืน้ที่ ผา่น ศพก.  
โดย ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยดา้นส่งเสริมการเกษตร 
 แผนการดาํเนนิงาน 
 1. ส่วนกลาง/เขตประชุมร่วมกับหน่วยงานวิจัย หรือ สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือคัดเลือกผลงานวิจัย/
เทคโนโลยีพร้อมใช้ ในเดือนพฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม 2562 
 2. จัดเวทีระดับเขต ในเดือนธันวาคม 2561 และเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
  2.1 หน่วยงานวิจัยนําเสนอผลงานวิจัย/เทคโนโลยีพร้อมใช้ 
  2.2 คัดเลือกจงัหวัดและ ศพก. ที่จะขยายผลงานวิจัย/เทคโนโลยีพร้อมใช้ 1 จังหวัด 
 3. จังหวัดจัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัย/เทคโนโลยีที่ ศพก. 1 ครั้ง โดยค้นหาโจทย์วิจัยตามความ
ต้องการของเกษตรกร ในเดือนมีนาคม 2562 
 4. จังหวัด/อําเภอค้นหาอาสาสมัครเกษตร จดัทําแปลงทดสอบเทคโนโลยีใน ศพก.ที่ได้รับการคัดเลือก 
1 จุด (เมษายน - พฤษภาคม 2562) 
 5. ส่วนกลาง/เขต เก็บข้อมูล/ติดตามนิเทศงาน (มิถุนายน - สิงหาคม 2562) 
 การขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกร 
 1. ประสานงานแหล่งใหทุ้นวิจัยเพ่ือคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
ขยายผลเทคโนโลยี 
 2. คัดเลือกเกษตรกร โดยศึกษาศักยภาพ/ความพร้อม ความต้องการ/การพัฒนา มีการดําเนินกิจกรรม
อย่างต่อเน่ือง และมีความมุ่งมั่นต้ังใจและพร้อมยกระดับศักยภาพกลุ่ม 
 3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนักวิจัย 
  3.1 จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม 
  3.2 จัดทําแปลงทดสอบเทคโนโลยี 
 4. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนักวิจัย จัดเวทีสรุปผลการทดสอบเทคโนโลยี 
  4.1 ประยุกต์ใช้ นําไปใช้ 
  4.2 ขยายผลต่อเกษตรกรกลุ่มอ่ืน 
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 ความหมายของงานวิจัยท้องถ่ิน 
 1. กระบวนการแสวงหาความรู้ใหม ่ผ่านกระบวนการปฏิบัติร่วมกันของชุมชนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง/การพัฒนา เป็นงานของคนท้องถิ่นเพ่ือคนท้องถิ่น  
 2. เน้นการมาร่วมทําวิจัยของชาวบ้าน เจ้าของปัญหาเป็นผู้ปฏิบัติการลงมือทําวิจัยเอง เพ่ือแก้ไขปัญหา 
 3. เน้นการมีสว่นร่วมต้ังแต่การหาประเด็นปัญหาในชุมชน เป็นโจทย์ทีต้่องหาคําตอบและทางออกโดย
คนในชุมชนเอง  
 4. การทํางานเป็นทีมทํางานวิจัยในพ้ืนที่ โดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการ นักพัฒนา 
 จุดเด่นของงานวิจัยท้องถ่ิน (ที่มา : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)) 
 โจทย์วิจัย “เราจะต่อยอด หรือพัฒนาศักยภาพของชุมชนท่ีมีได้อย่างไร” 
 วิธีการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research; PAR) 
 พัฒนาศักยภาพคน “ติดอาวุธทางปัญญาให้ชุมชน” มีพ่ีเลีย้ง เป็นที่ปรึกษา ช่วยเรื่องกระบวนการให้
ชุมชนคิดเชิงระบบ 
 ทัศนะที่เรามีกับคนท้องถิ่นกับชุมชน “สร้างสรรค์ปัญญา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
 ลักษณะสําคญัของงานวิจัยเพื่อท้องถ่ิน 
 1. กําหนดปรากฏการณ์ของท้องถิ่น โดยต้ังโจทย์คําถาม ประเด็นปัญหา  
 2. ให้คนในชุมชนทดลองปฏิบัติ รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าหาคําตอบ และวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิด
โครงการวิจัยในชุมชน และได้บทเรียนข้อสรุปของงานวิจัยให้เกิดทางเลือกในการจัดการกับปัญหาของท้องถิ่น 
(บทเรียน วิธีการ) 
 เป้าหมายของการขยายผลงานวิจัย 
 เกษตรกรที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนําเทคโนโลยีไปปรับใช้ 
 ผลทีต่้องการใหเ้กดิขึ้น 
 เกษตรกรนําเทคโนโลยีที่ได้รับไปปรับใช้ เพ่ือ  
 1. ลดต้นทุนการผลิต 
 2. มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 3. เป็นต้นแบบให้เกษตรกรรายอ่ืนๆ ไปพัฒนาการเกษตรของตนเองต่อไป 
 
 ผลงานวิจัยพร้อมขยายผลของสํานกังานพฒันาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ปี 2562 

กลุ่ม รายการ จํานวนโครงการวิจัย (เรื่อง) 
1 ปาล์มนํ้ามัน 1 
2 การบริหารจัดการนํ้า 3 
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับวิสาหกิจชุมชน 10 
4 พืชสวน (ส้มโอ) 2 
5 พืชผัก 1 
 รวม 17 
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 สรปุประเด็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย การพฒันาบคุลากร การทาํงานวิจัยและพฒันารว่มกัน 
1.มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

1. การพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกร
ร่วมกันระหว่างชุมชน และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง” และ “การพัฒนางานเคหกิจ
เกษตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต”  
2. การจัดฝึกอบรมด้านเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ 

การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีเครื่องวิเคราะห์
ความอ่อน – แก่ของทุเรียนด้วยเทคนิค NIR 

2.มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

การพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกร
ร่วมกันระหว่างชุมชน และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง” และ “การพัฒนางานเคหกิจ
เกษตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

1. การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดวิธีการ
ส่งเสริมการเกษตร 
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
จัดการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยนําร่องใน
แปลงใหญ่ ไมผ้ลและพืชผัก  
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
(Co-chain) 
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยแบบ
แม่นยําในพืชเศรษฐกิจทางภาคเหนือ  
5. สารชีวภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีประสทิธิภาพ 

3.มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสําหรบัการพัฒนา SF 
กับ YSF และสง่เสริมการศึกษาแก่ YSF  
2. การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและ วสช. 
ในด้านการแปรรูป การตลาด และการเพ่ิม
มูลค่าผลผลิต และการพัฒนางานเคหกิจ
เกษตร 
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
และเกษตรกร 

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลําไยคุณภาพ
ครบวงจร 
2. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรย์ี 
3. การพัฒนาหลักสูตร Online คือ MOOC 
(Massive Open Online Course) ใน 3 ชนิด
พืช คือ ลําไย ข้าว มะม่วง 
4. การพัฒนาระบบและช่องทางให้เกิดการ
เช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล open data 
5. การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนางาน
สารสนเทศทางการเกษตรสู่เกษตร 4.0 

4.มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

1. การพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกร
ร่วมกันระหว่างชุมชน และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง” กลุ่มเป้าหมาย คอื อกม. SF YSF 
และองค์กรเกษตรกร 
2. เทคโนโลยีการพัฒนานักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร 

1. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตชีวภัณฑ์   
ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
2. การพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพ่ือการพยากรณ์
ศัตรูพืชที่ถูกต้องและทันสถานการณ์ 
3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและ           
การจัดการสินค้าเกษตร  
4. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนา              
ศูนย์ปฏิบัติการ  
5. การใช้โดรน (Drone) เพ่ือการเกษตร 4.0 
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มหาวิทยาลัย การพฒันาบคุลากร การทาํงานวิจัยและพฒันารว่มกัน 
5.มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์

1. การพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกร
ร่วมกันระหว่างชุมชน และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง” และ “การพัฒนางานเคหกิจ
เกษตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต”  
2. การพัฒนาบุคลากรเรื่องเทคโนโลยีการผลิต
ปาล์มนํ้ามันและยางพารา 
3. การพัฒนาหลักสูตรการจัดอบรมด้าน
สารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 

1. การวิจัยเรื่องการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน รวมถึงการสํารวจตลาดและพฤติกรรม
การบริโภคในแต่ละพ้ืนที่  
2. การศึกษาโรคกาโน (เช้ือรา) ในปาล์มนํ้ามัน 
ซึ่งมีการระบาดเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ จ.สตูล และ         
จ.กระบ่ี 
3. การศึกษาอาชีพเสริมรายได้ในสวนปาล์ม
นํ้ามัน ยางพารา และการใช้ประโยชน์จากทางใบ 
ทลายปาล์ม เกสรตัวผู้ รวมถึงต้นปาล์มนํ้ามัน 
4. การพัฒนาตลาดเกษตรกร (Farmer Market) 
เพ่ือให้ได้มาตรฐาน 

ทั้งน้ี เขต/จังหวัด สามารถประสานงานกับสถาบันการศึกษาได้โดยไม่ต้องทํา MOU 
 
โครงการศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562                     
โดย ผู้อํานวยการกลุ่มพฒันาระบบสง่เสริมการเกษตร 
 เป้าหมายในการดําเนินงาน ศพก. ปี 2562 คือ พัฒนา ศพก. และเครือข่ายให้เข้มแข็ง สามารถ               
ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรของชุมชนได้อย่างแท้จรงิ 
โดยกรมฯ ได้ประสานหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละ ศพก. จํานวน 
14 หน่วยงาน งบประมาณรวมท้ังสิ้น 291,127,100 บาท 
 ประเดน็นําเสนอ ประกอบด้วย 
 1. การจัดทําแผน  
  1.1 แผน CoO  
  1.2 แผน ศพก.  
  1.3 แผนอบรมเกษตรกร 
  1.4 แผน Field day 
  ขอให้ส่งกรมฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
 2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครอืข่าย 
  2.1 การพัฒนาศักยภาพ ศพก.  
   1) ฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ และหลักสูตร ควรสอดคล้องกัน โดยหลักสูตรประกอบด้วย 
    - หลักสูตรหลกั ได้แก่ การลดต้นทุน มาตรฐานการผลิตสนิค้าเกษตร Zoning บัญชี
ครัวเรือน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก. ทางเลือกในการผลิตตามความต้องการ
ของชุมชน และการผลิตตามกิจกรรมแปลงใหญ ่
          - หลักสูตรบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน  
          - หลักสูตรเสรมิ เช่น การใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน แผนธุรกิจ 
หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ทีส่อดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน 
   2) ให้มีแผนทีแ่สดงที่ต้ัง ศพก.และศูนย์เครอืข่าย และเทคโนโลยีเด่น 
   3) ให้ทุก ศพก.หลัก ติดไวนิลว่ามีศูนย์เครือข่ายก่ีศูนย์ และเป็นศูนย์อะไรบ้าง โดยใช้
งบประมาณที่กรมฯ จัดสรรให้ ศพก.ละ 3,000 บาท 
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  2.2 การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย กรมฯ จะจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์เครือข่ายในแต่ละ
อําเภอ 3 ศูนย์ๆ ละ 5,000 บาท โดยให้คดัเลือกศูนย์เครือข่ายตามท่ีกําหนด ดังน้ี (ยกเว้น ศจช. ศดปช.) 
   1) เป็นศูนย์ทีม่ีการทํางานเช่ือมโยงกับ ศพก. 
         2) ไม่เคยได้รบังบสนับสนุน 
         3) ผ่านมติคณะกรรมการ ศพก. ระดับอําเภอ โดยมีมติการประชุมที่ชัดเจน 
ทั้งน้ี ให้จัดทําบัญชีและทําเนียบศูนย์เครือข่ายส่งกรมฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
 3. การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
  การถอดบทเรียน ศพก. ให้เน้นเร่ืองการเช่ือมโยงเครือข่าย โดยกรมฯ จะจัดสัมมนาเพ่ือกําหนด
กรอบและสรุปบทเรียน ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กทม. บุคคลเป้าหมาย 
คือ เจ้าหน้าที่เขต และจังหวัด  และกําหนดให้มีการถอดบทเรียน ศพก. 77 จังหวัด (จังหวัดละ 1 จดุ) ส่งเล่ม
การถอดบทเรียน ศพก. ภายในวันที่ 15 สงิหาคม 2562  
  นอกจากน้ี ขอให้ทุกจังหวัดเลือก ศพก. 1 ศูนย์ เป็นจุดดูงานสําหรับผู้บริหาร (ไมซ่้ํากับจุดเดิมที่
ผู้บริหารเคยดูงานแล้ว) 
 4. การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. (Field day)  
  4.1 จัดตามฤดูกาลของชนิดสินค้า 
  4.2 เกษตรกรเป้าหมายอย่างน้อย 100 คน 
  4.3 จัดที่ ศพก. หรือศูนย์เครือข่ายเท่าน้ัน 
  4.4 เน้นจัดกระบวนการเรียนรู้ ไม่เน้นพิธีเปิด 
  4.5 วิเคราะห์ วางแผน แบบมีส่วนร่วม 
กําหนดงาน Field day สําหรับผู้บริหารเขตละ 2 จุด โดยให้เป็นจุดที่ไม่ซ้ํากับปี 2559 - 2561 และใหทุ้ก
เขต แจ้งกรมฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
 5. การพัฒนาเกษตรกรผู้นํา 
  5.1 อบรมเกษตรกร 30 ราย/ศูนย์ 
   1) อบรม 3 ครั้ง ตลอดฤดูกาลผลิต (ต.ค. 61, ม.ค. 62, เม.ย. 62) 
   2) สถานที่อบรม ศพก. หรือศูนย์เครือข่าย 
   3) เกษตรกรรายใหม ่
   4) เกษตรกรทีเ่ตรียมเข้าสู่แปลงใหญ ่
   5) เกษตรกรทัว่ไป 
  5.2 อบรมประธานศูนย์เครือข่าย 10 ราย/ศพก. 
   1) อบรม 2 ครั้ง   (ธ.ค. 61, เม.ย. 62) 
   2) หลักสูตรเทคนิคการนําเสนอ การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความร่วมมือของเครือข่าย 
ศพก. กับภาคราชการ ฯลฯ 
 6. การติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 
  6.1 การติดตาม 
   1) ส่วนกลาง เขต จังหวัด (การดําเนินงาน ศพก.) 
   2) อําเภอ (เกษตรกรที่มาอบรมและการนําไปปรับใช้ในพ้ืนที่) 
  6.2 การรายงาน 
   1) บันทึกแผนและผลในระบบรายงาน online (http://learningpoint.doae.go.th/login) 
   2) อบรมเกษตรกร 30 ราย 
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   3) Field day  
   4) ศูนย์เครือขา่ย 
   5) การให้บริการของ ศพก. 
 7. การปรับเปลี่ยน ศพก. และสินค้าหลัก  
  7.1 สามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่ ศพก. เดิมต้องยินยอม และไม่มีปัญหาการร้องเรียน   
  7.2 ปรับเปลีย่น ศพก.หลัก เป็นศูนย์เครือข่ายได้ 
  7.3 การเปลี่ยน ศพก.หลัก ต้องมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ CoO ในการปรับเปลี่ยน ศพก. 
และให้จัดส่งข้อมูลให้กรมฯ ทราบ เพ่ือจะได้ปรับเปลี่ยนบัญชี ศพก. ให้เป็นปัจจุบัน 
  7.4 การเปลี่ยนศูนย์เครือข่าย ให้เสนอคณะกรรมการ CoO เพ่ือทราบ และบันทึกในระบบ ALC 
ให้เป็นปัจจุบัน 
  7.5 ทําเนียบผู้ประสานงาน ศพก. หากมีการปรับเปลี่ยน ให้ผู้บริหารลงชื่อรับรอง แล้วส่งให้กรมฯ 
 
เวทีเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และการสัมมนาเชิงปฏบิตักิารจัดทําแผนพฒันาการเกษตรระดบัตําบล 
โดย ผู้อํานวยการกลุ่มพฒันาการมีส่วนร่วมของภาคแีละเครือข่าย 
 เวทีเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
 ปี 2562 มีการกําหนดให้มีเวทีสําหรับคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เช่ือมโยงการดําเนินงานทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ เขต จังหวัด และคณะกรรมการ ศพก.ระดับอําเภอ 
ประกอบด้วย 
 1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ อย่างน้อย 4 ครั้ง จัดโดยกองวิจัยและ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
 2. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต อย่างน้อย 4 ครั้ง จัดโดยสํานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9  
 3. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด อย่างน้อย 4 ครั้ง จัดโดยสํานักงานเกษตร
จังหวัด 
 4. การประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอําเภอ อย่างน้อย 4 ครั้ง จัดโดยเกษตรกรต้นแบบ 
(ประธานคณะกรรมการ ศพก.) และเกษตรอําเภอ 
แต่เน่ืองจากมีข้อจํากัดของงบประมาณ กองวิจัยฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณในการจัดประชุมทุกระดับจํานวน 3 
ครั้ง ส่วนคร้ังที ่4 จะต้องต้ังเร่ืองของบประมาณใหม่จากกรมฯ 
 
 การสัมมนาเชงิปฏบิตักิารจัดทาํแผนพฒันาการเกษตรระดบัตําบล 
 กองวิจัยฯ จะดําเนินการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลให้แก่
เจ้าหน้าที่เขตและจังหวัด เพ่ือให้สามารถเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดกระบวนการจัดทําแผนให้กับ
เจ้าหน้าที่ในระดับอําเภอต่อไป โดยกําหนดจัดในเดือนธันวาคม 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการกําหนดประเด็น
เน้ือหาในการสัมมนา  
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เปดิเวทใีห้ซักถาม ทําความเข้าใจการดําเนินงานโครงการ ศพก. ปี 2562 สรปุไดด้งันี ้
 1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ให้จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่  
(ทุกระดับ) โดยบูรณาการงบประมาณร่วมกัน 
 2. การบันทึกข้อมูลในระบบ ศพก. ทุกเรื่อง ให้บันทึกภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 (เลื่อนจาก
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) 
 3. การเพ่ิม - ลดศูนย์เครือขา่ย ให้แจ้งกรมฯ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 แต่หลงัจากน้ันสามารถ
เพ่ิม-ลดได้ โดยข้อมูลที่รายงานในระบบจะเป็นไปตามที่แจ้งกรมฯ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 
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รายงานการสมัมนาประจําวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

1. หัวข้อการสัมมนา 
1.1 แบ่งกลุ่มสัมมนา เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน ศพก. ปี 2562 

 1.2 มอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน ศพก. และปิดการสัมมนา 

2. เนื้อหาการสัมมนา 
 2.1 แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม ร่วมกันกําหนดแนวทางการดาํเนินงาน ศพก. ปี 2562 และนําเสนอผล  

โดยใช้คําถาม 2 ข้อ ดังน้ี  
1. ต่อจากน้ีไป ท่านจะต้ังเป้าหมายใหม่อย่างไร 
2. ท่านจะมีวิธีการทํางานอย่างไร ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

กลุ่มที่ 1 เรื่อง การเชื่อมโยงหน่วยงานวิชาการ สถาบนัการศกึษา เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา ศพก. 
และเครือข่าย +ถอดบทเรียน (วิชาการ ภูมิปัญญา) 
  1. ต่อจากน้ีไป ท่านจะต้ังเป้าหมายใหม่อย่างไร 
  1.1 พัฒนาฐานข้อมูลงานวิชาการ/วิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรใน ศพก. โดยให้เป็น
งานวิจัยพร้อมใช้ และสามารถนํามาใช้ได้ง่าย 
  1.2 พัฒนาเจ้าหน้าที่เขต จังหวัด อําเภอ ให้มีทักษะงานวิจัย และสร้างทีมงาน 
  1.3 แก้ไขปัญหาของเกษตรกรตามความต้องการโดยการมีส่วนร่วม ใช้ผลงานวิจัยแก้ไขปัญหา 
ในพ้ืนที่ตามความต้องการของเกษตรกรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จังหวัดละ 1 จุด 

2. ท่านจะมีวิธีการทํางานอย่างไร ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 2.1 จัดเวทีร่วมระหว่างหน่วยงานและเกษตรกร โดยกําหนดโจทย์ และความต้องการ เช่น ลด

ต้นทุน เพ่ิมผลผลิต รวมถึงร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยของกรมฯ งานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก และ
บทเรียนความสําเร็จของเกษตรกร 

 2.2 สํารวจความต้องการของพ้ืนที่ โดยรวบรวมงาน และแก้ไขปัญหา 
 2.3 มผีู้ประสานงานทุกระดับ 
 2.4 จัดเวทีพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท ระบบส่งเสริมการเกษตร และงานวิจัย 
  2.5 สร้างเครอืข่ายระดับเขต 
 

กลุ่มที่ 2 เรื่อง การเชื่อมโยงการทาํงานของศูนย์เครือข่าย กบั ศพก. 
  1. ต่อจากน้ีไป ท่านจะต้ังเป้าหมายใหม่อย่างไร 
  1.1 เครือข่ายเข้มแข็ง มกีารเช่ือมโยงกัน (รัฐ + เอกชน = แปลงใหญ่ YSF SF เอกชน และอ่ืนๆ) 
  1.2 ศูนย์เครือข่ายมีความพร้อมใกล้เคียง ศพก. หลัก (ด้านคนและสถานที่) ร้อยละ 30 

2. ท่านจะมีวิธีการทํางานอย่างไร ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 2.1 จัดทําแผนร่วมกับทุกหน่วยงานด้านงบประมาณในการพัฒนาศูนย์ 
 2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรต้นแบบ 
 2.3 มีการประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกัน 
 2.4 ทําความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการดําเนินงาน 
 2.5 เพ่ิมภาคีในการทํางาน เช่น สภาเกษตรกร หอการค้า พัฒนาชุมชน มหาดไทย ภาคการศึกษา 

เอกชน ฯลฯ 
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 2.6 หัวหน้าสว่นต้องให้ความสําคัญกับเครือข่าย โดยเสนอให้เป็นตัวช้ีวัดของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 2.7 เช่ือมโยงสินค้าระหว่าง ศพก. หลักและเครือข่าย ทั้งในและนอกจังหวัด 
 2.8 คัดเลือกเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีจิตอาสา 
 2.9 กําหนดหน่วยงานพ่ีเลี้ยงให้ชัดเจน 
 2.10 พัฒนาเกษตรกรผู้นํา 
 2.11 สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์เครือข่ายเพ่ิมเติม 
 2.12 ประเมนิผลศักยภาพศูนย์เครือข่ายเพ่ือพัฒนาต่อไป 

 
กลุ่มที่ 3 เรื่อง Field day (เริ่มต้นฤดกูาลผลติใหม่ วิเคราะห์ technology ) การถ่ายทอด การใหบ้รกิาร 
(วิชาการ ทีส่นบัสนนุการอบรมให้ความรู้) 
  1. ต่อจากน้ีไป ท่านจะต้ังเป้าหมายใหม่อย่างไร 
  มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรนําไปใช้ได้จริง และกระตุ้นการรับรู้ของเกษตรกร 

2. ท่านจะมีวิธีการทํางานอย่างไร ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 2.1 ประชุมวางแผนเตรียมการ สํารวจความต้องการ 
 2.2 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ช้ีแจงรายละเอียดของงาน 
 2.3 ประสานความร่วมมือกับหน้วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านวิชาการ 

งบประมาณ แรงงาน และจํานวนเกษตรกร 
 2.4 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีตามความต้องการของเกษตรกร โดยยึดตามศักยภาพของ 

ศพก. ที่เป็นสถานที่จัดงาน 
 2.5 ใหผู้้เข้ารว่มงานปฏิบัติจริง 
 2.6 มีการติดตาม/ประเมินผล โดยเจ้าหน้าที่จังหวัด/อําเภอประเมินผลจากเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน 
 

กลุ่มที่ 4 เรื่อง การอบรมเกษตรกร (หลกัสตูร) 
   1. ต่อจากน้ีไป ท่านจะต้ังเป้าหมายใหม่อย่างไร 
  1.1 บ่มเพาะเกษตรกรสู่แปลงใหญ ่
  1.2 หลักสูตรโดนใจ 
  1.3 เกษตรกรสามารถนําความรู้ไปปฏิบัติได้จริง 

2. ท่านจะมีวิธีการทํางานอย่างไร ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 2.1 กําหนดคณุสมบัติของผูร้ับการอบรม  
  1) เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ปี 2562 (รายใหม่) 
  2) เป็นสมาชิกแปลงใหญ่รายเดิมที่ไม่เคยเขา้รับการอบรม 
  3) เกษตรกรทัว่ไปที่สนใจ 
 2.2 กําหนดพ้ืนที่ตามหลักเกณฑ์แปลงใหญ ่
 2.3 สินคา้ชนิดเดียวกับ ศพก. ให้อบรมที่ ศพก. ส่วนสินค้าที่ต่างชนิดกับ ศพก. ให้อบรมที่ศูนย์เครือข่าย 
 2.4 จัดทําแผนบูรณาการกับแปลงใหญ ่(คน งาน เงิน) 
 2.5 วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของเกษตรกร และกําหนดหลักสูตรที่สอดคล้องกับปัญหา 
 2.6 ให้เป็นการอบรมแบบมสี่วนร่วม มีการศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติจริง สันทนาการ มีการ

ประเมินผลการอบรม และมอบประกาศนียบัตร 
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 2.7 วางแผน/ออกแบบการประเมินผลว่าเกษตรกรสามารถนําความรู้ไปฏิบัติได้จริงหรือไม่ 
 2.8 แต่งต้ังคณะติดตามในทุกระดับ  
 2.9 สรุปและรายงานผลการประเมิน 

 
กลุ่มที่ 5 เรื่อง การบรหิารจัดการ ศพก. และเชื่อมโยงการทํางานกบัแปลงใหญ ่
  1. ต่อจากน้ีไป ท่านจะต้ังเป้าหมายใหม่อย่างไร 
  1.1 มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ศพก. แปลงใหญ่ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทุกระดับ 
  1.2 มีการเช่ือมโยงการตลาด 
  1.3 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร ศพก. แปลงใหญ่ รวมถึงหน่วยงานภาคี 

2. ท่านจะมีวิธีการทํางานอย่างไร ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 2.1 ประชุมร่วมกันระหว่าง ศพก. กับแปลงใหญ่ และหน่วยงานภาคีที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ใน

ขณะนั้น ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง โดยมีการบูรณาการงบประมาณ ศพก. และแปลงใหญ่ร่วมกัน  
 2.2 ให ้ศพก. เป็นจุดขับเคลื่อนและถ่ายทอดความรู้ แปลงใหญ่บริหารจัดการสินค้า 
 2.3 บูรณาการงาน บูรณาการใจ เปิดใจในการทํางานร่วมกัน 

 
กลุ่มที่ 6 เรื่อง การพฒันาศกัยภาพศูนย์ให้มีความพร้อม (เกษตรกรตน้แบบ แปลงเรียนรู้  ฐานเรยีนรู้) 
 เกษตรกรต้นแบบ 
 1. ต่อจากน้ีไป ท่านจะต้ังเป้าหมายใหม่อย่างไร 
  1.1 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ 
  1.2 เป็นผู้บรหิารจัดการ ศพก. ได้ 
 2. ท่านจะมีวิธีการทํางานอย่างไร ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
  2.1 สนับสนุน เปิดโอกาส สร้างเวที อบรม ให้เกษตรกรต้นแบบพัฒนา และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรียนรู้
งานวิจัยใหม่ๆ และใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ศพก. เครือข่าย  
  2.2 วางแผนการปฏิบัติงานของเกษตรกรต้นแบบ โดยให้มีการศึกษาดูงาน ศพก. ที่ประสบความสําเร็จ 
  2.3 พัฒนาบุคลิกภาพของเกษตรกรต้นแบบ 
  2.4 ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือขับเคลือ่นการทํางาน ศพก.  
 แปลงเรียนรู ้
 1. ต่อจากน้ีไป ท่านจะต้ังเป้าหมายใหม่อย่างไร 
  เป็นแปลงเรียนรู้ที่สามารถเรยีนรู้และนําไปปฏิบัติได้จริง 
 2. ท่านจะมีวิธีการทํางานอย่างไร ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
  2.1 จัดทําปฏิทินการผลิตพืชตามฤดูกาลผลิต 
  2.2 จัดทําองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบที่ใช้ในแปลงเรียนรู้ 
  2.3 จัดทําข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ราคา ผลผลิต การตลาด และเทคโนโลยี 
 ฐานเรียนรู ้
 1. ต่อจากน้ีไป ท่านจะต้ังเป้าหมายใหม่อย่างไร 
  เป็นฐานเรียนรู้ที่สอดคล้องกับชนิดสินค้าหลักของ ศพก.  
 2. ท่านจะมีวิธีการทํางานอย่างไร ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
  2.1 จัดหา/จัดทําวัสดุอุปกรณ์ให้ตรงกับสินค้าหลักของ ศพก. 
  2.2 จัดทําข้อมูลความรู้ (ป้าย VDO ฯลฯ) 
  2.3 จัดทํา Link QR Code (หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่/เกษตรกร) 
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 2.2มอบนโยบายและแนวทางการดาํเนนิงาน ศพก. และปดิการสัมมนา 
 โดย นายสาํราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
 1. การพัฒนา ศพก. และเครือข่ายให้เข้มแข็ง สามารถทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรของ
ชุมชนได้อย่างแท้จริง  
  1.1 พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย ทั้งการพัฒนาฐานเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ 
แปลงเรียนรู้ การให้บริการ รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ ให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่เกษตรกรและชุมชน  
  1.2 พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการผลติสินค้าเกษตร เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบแปลงใหญ่ และวางระบบการส่งต่อเกษตรกรที่ผ่านการอบรม เพ่ือให้เขา้ร่วมใน
แปลงใหญ่  
  1.3 ใช้ ศพก. และศูนย์เครือข่ายในการทดสอบเพ่ือประยุกต์ใช้งานวิจัยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
เช่ือมโยงงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือนําไป
ถ่ายทอดสู่เกษตรกรในการพัฒนายกระดับการผลิต 
  1.4 สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และให้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการเกษตรของชุมชน 
และเป็นจุดเช่ือมโยงและบูรณาการการทํางานกับทุกภาคส่วน รวมทั้งสรา้งการรับรู้เพ่ือให้เกษตรกรเขา้มาใช้
บริการและมาร่วมพัฒนา ศพก. มากขึ้น เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรของชุมชนอย่างแท้จริง  
  1.5 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการเกษตรในระดับพ้ืนที่และเช่ือมโยงการทํางานกับภาครัฐ  
 2. การบูรณาการหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก. 
 3. การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลติใหม่ (Field day) (ไม่เน้นพิธีเปิดงาน) 
  3.1 วิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรของชุมชน 
  3.2 กําหนดกิจกรรม / เทคโนโลยี ที่จะถ่ายทอดใน Field day 
  3.3 กําหนดสถานีเรียนรู้ / การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  3.4 สรุปผล 
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ภาพกิจกรรม 
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