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สรุปผลการถอดบทเรียน “ การดําเนินงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลชอแฮ อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ”
จากการที่กรมสงเสริมการเกษตรไดมีการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตรโดยใชศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) เปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานในระดับพื้นที่ และประสานงาน
กับองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพื่อใหการขับเคลื่อนงานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลชอแฮเปนศบกต.ที่มกี ารดําเนินงานประสานงานกับเทศบาลตําบลชอแฮไดเปนอยางดี
ทําใหเกิดผลงานเปนที่ประจักษ และไดรับรางวัลชนะเลิศในการเขาประกวดศบกต.ดีเดนระดับจังหวัดในป 2551
ดังนั้น คณะทํางานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรของทองถิ่นดานการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและติดตามประเมินผล
ซึ่งเปนคณะทํางานภายใตความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกับกรมสงเสริมการเกษตร
จึงไดถอดบทเรียนการดําเนินงานของศบกต.ชอแฮ เพื่อเปนประโยชนแก ศบกต. อื่น ๆ สามารถนําไปปรับใช
ตอไป มีรายละเอียด ดังนี้

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตําบลชอแฮ
สุขาภิบาลชอแฮจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลชอแฮอําเภอเมืองแพร
จังหวัดแพร ในป 2510 และไดยกฐานะเปนเทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล
เปนเทศบาล ในป 2542
สภาพทั่วไปของเทศบาลตําบลชอแฮ
 ขอมูลกายภาพ เทศบาลตําบลชอแฮตั้งอยูในพื้นที่ตําบลชอแฮ และตําบลปาแดงมีจาํ นวนหมูบาน
ในเขตเทศบาลจํานวน 14 หมูบาน มีพนื้ ที่ทั้งหมด 174 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 108,750 ไร ตั้งอยู
หางจากตัวจังหวัดประมาณ 8 กิโลเมตร
o สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตําบลชอแฮ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของชุมชนเปนที่ราบกวางใหญ
คอนขางมากและเปนที่ราบสูงมีภูเขาลอมรอบ ในพืน้ ที่เขตเทศบาลตําบลชอแฮเปนเขตพื้นที่ปาสงวนและ
เขตอุทยานแหงชาติลําน้ํานาน มีแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก แมน้ําแมสาย และแมน้ําแมกอน เปนตน
o แหลงทองเทีย
่ ว ในเขตเทศบาลตําบลชอแฮมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ คือ วัดพระธาตุชอแฮ
พระอารามหลวง วัดพระธาตุจอมแจง วัดพระธาตุดอยเล็ง สวนรุกขชาติชอแฮ น้าํ ตกผาบอง ถ้ําผาบอง
น้ําตกหวยเลาหลวง และเตาปูลู เปนตน
 ขอมูลชีวภาพ พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ ขาว พันธุ กข.6 กข.10 กข.15 และขาวดอกมะลิ 105
ถั่วเหลืองเชียงใหม 60 ขาวโพดเลี้ยงสัตวพนั ธุลูกผสม ไผเปาะ ลางสาด และลองกอง สวนปศุสัตวทมี่ ีการเลี้ยง
กันมาก คือ ไก โค และสุกร
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 ขอมูลดานเศรษฐกิจ

ขนาดถือครองที่ดินเฉลี่ย 3-5 ไร/ราย จํานวนแรงงานภาคเกษตร 2,312 ราย

รายไดเฉลี่ย 23,887 บาท/ราย/ป
 ขอมูลดานสังคม
o จํานวนครัวเรือนทั้งหมดมี 2,395 ครัวเรือน เปนครัวเรือนเกษตรกร 1,016 ครัวเรือน
ประชากรจํานวน 7,283 ราย เปนเพศชาย 3,501 ราย และเปนเพศหญิง 3,782 ราย
o ขอมูลพื้นที่การเกษตร เปนทีน
่ า 1,945 ไร ไมผล 274 ไร และพืชไร 136 ไร
o การรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพ ประกอบดวย กลุมเกษตรกร 3 กลุม กลุมแมบาน
เกษตรกร 12 กลุม กลุมยุวเกษตรกร 1 กลุม และกลุมวิสาหกิจชุมชน 15 กลุม
o กองทุนในชุมชน ประกอบดวย กองทุนหมูบาน กองทุนออมทรัพย กองทุนกลุมสถาบัน
เกษตรกร และกองทุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลชอแฮ
 ปญหาของชุมชน
o ดานกายภาพ น้ําปาไหลหลาก น้ําทวม ดินถลม ภัยแลง และดินขาดความอุดมสมบูรณ
o ดานชีวภาพ เมล็ดพันธุมีราคาสูง มีโรคและแมลงระบาด
o ดานเศรษฐกิจ ราคาผลผลิตตกต่ํา และตนทุนการผลิตสูง
o ดานสังคม มีการวางงาน และการรวมกลุม
 ไมเขมแข็ง
การสนับสนุนดานงบประมาณของเทศบาลตําบลชอแฮดานการเกษตรป 2551
 อุดหนุนกลุมอาชีพ จํานวน 13 หมูบาน เพื่อสงเสริมการพัฒนาดานอาชีพและเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชน เปนงบประมาณ 130,000 บาท
 สงเสริมดานการเกษตร
เปนงบประมาณ 100,000 บาท
 อุดหนุนชุมชนนวดแผนไทย เปนงบประมาณ 100,000 บาท
 อุดหนุนกลุมเครือขายผาดนมือ เปนงบประมาณ 200,000 บาท
 อุดหนุนกลุมเกษตรกร
เปนงบประมาณ 240,000 บาท
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การบริหารงานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลชอแฮ

การบริหารงานของศบกต.ชอแฮมีการกําหนดวิสยั ทัศน พันธกิจของศบกต.ที่ชัดเจน มีรูปแบบการ
บริหารงาน มีการกําหนดบทบาทของคณะกรรมการ ศบกต.ชอแฮ และมีผลการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม
รายละเอียดในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
 วิสัยทัศน ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลชอแฮ เปนองคกรที่มุงมั่น
พัฒนาเกษตรกรใหมีอาชีพและรายไดที่มนั่ คง ชุมชนเขมแข็งและพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
 พันธกิจ
1. สงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแกเกษตรกร
3. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
4. สงเสริมและพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
5. พัฒนาเกษตรกรใหมีอาชีพและรายไดที่มนั่ คง
 การบริหารงานของคณะกรรมการศบกต.ชอแฮ
- ผูนาํ ที่มาของผูนําและคณะกรรมการศบกต. ไดมาจากการคัดเลือกผูแทนชุมชนทีม่ ีศักยภาพใน
การทํางานมาจากทุกหมูบานเปนตัวแทนของชุมชน จากนั้นใหผูแทนคัดเลือกประธานคณะกรรมการศบกต.
นอกจากนี้มีคณะกรรมการจากเทศบาลตําบลชอแฮ เปนกรรมการใน ศบกต. 2 ทาน คือ ประธานศบกต. เปน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชอแฮ และเจาหนาที่สัตวแพทยประจําเทศบาลตําบลชอแฮ เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ ศบกต.
- การดําเนินงานของศบกต. ผูนําและคณะกรรมการศบกต. มีความเสียสละ ทํางานดวยใจเพื่อ
พัฒนาชุมชน และมีจิตสํานึกในการแกปญหาของเกษตรกรในชุมชนอยางแทจริง เชน เมื่อประสบปญหา
หอยเชอรี่ระบาด ในนาขาว คณะกรรมการ ศบกต. จัดประชุม เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาใหเกษตรกร
โดยรับซื้อหอยเชอรี่มาทําเปนน้ําหมักชีวภาพ เปนตน
- นโยบาย ศบกต.มีแผนการดําเนินงานในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนงานโดยใหคณะกรรมการ ศบกต.
มาประจําที่ ศบกต. คนละ 2 วัน โดยเทศบาลตําบลชอแฮจายคาเบีย้ เลี้ยงให นอกจากนี้มีการจางคนงานมา
ดูแลแปลงสาธิต เพื่อใหการทํางานมีความตอเนื่อง
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 บทบาทของคณะกรรมการ ศบกต.ชอแฮ

- การจัดเก็บขอมูล คณะกรรมการศบกต. เปนผูจัดเก็บ และนําขอมูลมาใชในการแกปญหาและ
ชวยเหลือเกษตรกร เชน การชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ คณะกรรมการศบกต. เก็บขอมูลผูประสบภัย
แลวทําหนังสือถึงเทศบาล เพื่อตั้งงบประมาณในการใหความชวยเหลือผูประสบภัย เปนตน
- การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร โดยจัดเวทีชุมชนปละ 1 ครั้ง ชวงเดือนพฤษภาคมของทุกป
เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรที่เปนความตองการของชุมชนอยางแทจริงและนําเสนอตอสภาเทศบาล
ตําบลชอแฮ เชน การจัดหาพันธุขาวพันธุดี การจัดทําแปลงสาธิต การทําน้ําหมักชีวภาพ และการถายทอด
เทคโนโลยี เปนตน
- การใหบริการ เพื่อชวยแกปญหาใหเกษตรกร เมื่อเกษตรกรประสบปญหาการเกษตรจะไป
ปรึก ษาคณะกรรมการศบกต. เช น เมื่ อเกษตรกรพบปญหาหนูระบาดในนาขาว เทศบาลตําบลจั ดตั้ง
งบประมาณในการซื้อยากําจัดหนูใหกับเกษตรกร เปนตน
- การสงเสริมกลุม/เครือขาย ทางศบกต. สงเสริมกลุมผูปลูกไมผล โดยทําในลักษณะ contact
farming และเขาไปเยี่ยมเยียนกลุมเกษตรกรอยางตอเนื่อง รวมทั้งกลุมผาดนมือ เปนภูมิปญญาของชาวบานที่
สะสมมาและนํามาทําเปนอาชีพสรางรายไดใหกับคนในชุมชน
- การจัดทําศูนยเรียนรูและแปลงสาธิต เทศบาลตําบลชอแฮยกพื้นที่หลังสํานักงานใหเปนศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลชอแฮ มีการจัดทําแปลงสาธิตการปลูกผักและไมผล เพื่อถายทอด
เทคโนโลยีแกเกษตรกรผูสนใจและบุคคลทั่วไป ซึ่งเปนจุดเริ่มตนใหเกษตรกรในตําบลใหความสนใจ
ทําการเกษตรมากขึ้น
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 ผลการดําเนินงานของศบกต.ชอแฮในป 2550-2551

- งานที่ไดรับงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลตําบลชอแฮ) มี 8 โครงการ
1) โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวพันธุดี โดยผลิตเมล็ดพันธุขาว กข. 6, กข.10,
กข.15 และ ขาวขาวดอกมะลิ 105 จํานวน 3,000 กิโลกรัม งบประมาณ 45,000 บาท
2) โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลชอแฮ งบประมาณ 60,000 บาท
คาตอบแทนแรงงานรายวัน 1 ราย คาวัสดุอุปกรณ/ปจจัยการผลิต และถายทอดเทคโนโลยี เปนตน
3) โครงการกองทุนปจจัยการผลิตดานการเกษตร เปนคาจัดซื้อปุย เคมี สูตร 15-15-15,
46-0-0, และ 16-20-0 เกษตรกรจํานวน 26 ราย
4) โครงการพัฒนาศักยภาพ ศบกต.ชอแฮ เปนคาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ศบกต. จัดทําเวทีชุมชน 1 ครั้ง/50 ราย จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรป 2551 และแผน 3 ป และจัดเก็บขอมูล
เกษตรกร จํานวน 1,016 ราย
5) โครงการจัดทําระบบน้ําและผลิตปุยชีวภาพ สนับสนุนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน โดยติดตั้งปมน้ํา 2 เครื่อง ขนาด 2 และ 3 แรงมา สรางถังเก็บน้ําขนาดบรรจุ 10,000 ลิตร จัดทํา
โรงเรือน ขนาด 3 x 3.5 เมตร จํานวน 2 หลัง และวางระบบสปริงเกอรทั่วแปลง
6) โครงการตอเติมอาคารสํานักงาน ศบกต. งบประมาณ 55,500 บาท
7) โครงการเกษตรสัมพันธสานฝนชุมชนชอแฮ จัดงาน 1 ครั้ง/ 1 วัน มีเกษตรกรรวมงาน
1,000 คน งบประมาณ 100,000 บาท
8) โครงการทัศนศึกษาดูงานการผลิตผักปลอดสารพิษครบวงจร อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม และการจัดสวนไมผลอินทรีย อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 1 ครั้ง 4 วัน งบประมาณ 55,000 บาท
- งานที่ไดรับงบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร มี 4 โครงการ คือ
1) โครงการเกษตรที่สูงนาตอง พื้นที่ 15 ไร
2) โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
3) โครงการถายทอดความรูผ านกระบวนการเรียนรู (พัฒนาอาสาสมัครเกษตร)
4) โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
- อื่น ๆ มี 7 กิจกรรม คือ
1) กองทุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลชอแฮ ใหเกษตรกร
กูยืมปจจัยการผลิต เปนเงิน 99,380 บาท
2) จัดตั้งองคผาปาเพื่อหารายไดสมทบทุนกอสรางอาคารสํานักงาน ศบกต. ไดรับเงินบริจาค
จํานวน 34,850 บาท
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3) การสํารวจและรายงานความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติจากเทศบาลตําบลชอแฮ
ประกอบดวย ภัยวาตภัย ภัยน้ําปาไหลหลาก และภัยแมลงศัตรูพืช เปนตน เปนเงิน 134,526 บาท
4) การบริการเกษตรกร ประสานงานหนวยงานตางๆ เปนสถานที่ฝกอบรม ศึกษาดูงาน
ของเกษตรกรและผูสนใจ
5) รวมกับสถานีอนามัยตําบลชอแฮ จัดทําโครงการสุขภาพดีเศรษฐกิจพอเพียง เครือขาย
อําเภอเมืองแพร ไดรับการสนับสนุนจาก สสส. จัดอบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน จํานวน 60 ราย
6) ศบกต.เขารวมในคณะทํางานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตําบลสงบาน
ธรรมเมือง หมูที่ 4 เขาประกวดหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติชนะเลิศระดับอําเภอ
7) มีการทําขาวสงเสริมการเกษตร ทุกเดือน ๆ ละ 1-2 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร
ผานหอกระจายขาวของเทศบาลตําบลชอแฮและหมูบานตาง ๆ

เคล็ดลับความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลชอแฮ
ศบกต.จัดประชุมคณะกรรมการศบกต.ทุกเดือน
โดยในชวงเชาเปนการประชุมตามวาระการประชุมของคณะกรรมการ ศบกต. ในชวงบายจัดใหคณะกรรมการศบกต.
ไดทํากิจกรรมรวมกันเพื่อเปนการสรางความคุนเคยและสรางความสามัคคี เชน รวมกันทําปุย หมัก หรือ
รวมกันทําเรือนเพาะชํา เปนตน
 การประชาสัมพันธกิจกรรมของศบกต.ชอแฮอยางตอเนื่อง
โดยศบกต.ชอแฮจะจัดสงขอมูลที่
ตองการประชาสัมพันธใหเทศบาลตําบลชอแฮที่มกี ารจัดเสียงตามสายทุกวัน เพือ่ ประชาสัมพันธใหเกษตรกร
ในพื้นที่รับรูขอมูลขาวสารดานการเกษตรอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการศบกต.ชอแฮมีการประชาสัมพันธ
งานของศบกต. ผานการจัดงานในเทศกาลตาง ๆ ในจังหวัด เชน งานวันพอ หรืองานวันแม เปนตน ซึ่งการ
เผยแพรประชาสัมพันธบอย ๆ ทําใหเกษตรกรรูจักการทํางานของ ศบกต. มากขึ้น
 เทศบาลตําบลชอแฮจัดสรรพื้นที่ให ศบกต. จัดตัง
้ เปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบล
ชอแฮ เทศบาลตําบลชอแฮจัดสรรพื้นที่และสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําศูนยเรียนรู แปลงสาธิตการ
ปลูกพืชผัก ไมผล และศึกษาดูงานของเกษตรกร
 การสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรสนใจทําการเกษตร เมือ
่ มีการฝกอบรมไดมกี ารแจกตนกลาผักให
เกษตรกรนํากลับไปปลูกที่บา น จากนัน้ คณะกรรมการศบกต.ชอแฮไปเยีย่ มเยียนและติดตามผลอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ เทศบาลตําบลจัดพืน้ ที่เปนสถานที่ออกกําลังกายและชาวบานสามารถเก็บผักไปบริโภคทําใหเกษตรกร
อยากปลูกผักไวรับประทานเอง
 การเสริมสรางความสามัคคีของคณะกรรมการศบกต.
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เกิดจากเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมี
ความตั้งใจและทุมเทในการทํางานสูง ทํางานอยางจริงจังและตอเนื่อง จนกระทั่งหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะ
เทศบาลใหการยอมรับ และเขามาสนับสนุนการดําเนินงานของ ศบกต. เชน นําวิทยาการใหม ๆ ทางการเกษตร
มาแนะนําเกษตรกรอยูเสมอ และมาทํางานทุกวันแมในวันหยุด เสาร-อาทิตย สงผลถึงการไดรับการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาดานการเกษตรในพื้นที่และการบริหารจัดการของ ศบกต. รวมทั้งการเผยแพร
ประชาสั มพั น ธง านดา นการเกษตร เพื่ อ สร า งความเข า ใจแก สมาชิก สภาเทศบาลและประชาชนในพื้น ที่
ประกอบกับผูนําของเทศบาลเองมีความสนใจงานพัฒนาดานการเกษตร และกรรมการ ศบกต.บางสวนเปน
ผูนําของเทศบาล ทําใหการดําเนินงานของสองสวนนี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน
 การบูรณาการการทํางานที่ดีระหวาง ศบกต. และเทศบาล

กรณีตัวอยาง กิจกรรมการดําเนินงานของเทศบาลตําบลรวมกับ ศบกต. ในป 2551
ในป 2551 เทศบาลตําบลชอแฮ จัดงานเกษตรสัมพันธสานฝนเทศบาลตําบลชอแฮและของดีชอแฮ
ประจําป 2551 รวมพลังชุมชนกอใหเกิดความสามัคคี เพิ่มพูนความรู เสริมทักษะ และสรางขวัญกําลังใจ
แกเกษตรกรกอนฤดูทํานา โดยเทศบาลตําบลชอแฮรวมกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลชอแฮ ไดกําหนดจัดงานเกษตรสัมพันธสานฝนเทศบาลตําบลชอแฮและของดีชอแฮประจําป 2551
เนื่องจากในพืน้ ที่ตําบลชอแฮและตําบลปาแดง ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได
จากภาคเกษตรเปนหลัก มีการผลิตขาวเพื่อบริโภคเปนสวนใหญ ในการจัดงานเกษตรสัมพันธนนั้ นอกจาก
ทําใหเกษตรกรไดรับทราบขอมูลขาวสาร หลักวิชาการ ทักษะ และเทคโนโลยีใหม ๆ ทางดานการเกษตรแลว
ยังทําใหเกษตรกรและชุมชนไดเขามามีบทบาท มีสวนรวมในการพัฒนา ปองกัน แกไขปญหาของชุมชน
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กอใหเกิดความรักสามัคคีในชุมชนและสรางขวัญกําลังใจแกเกษตรกรกอนฤดูทํานา นอกจากนี้ในงานไดจัด
ใหมีนทิ รรศการทางวิชาการดานการเกษตรจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร ศูนยวิจัย
พืชสวนแพร สํานักประมงจังหวัดแพร และศูนยวิจยั ขาวแพร เปนตน รวมทั้งจัดกิจกรรมการแขงขันตาง ๆ
เชน การแขงขันการดํานา ผูแ ขงขันเปนเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 5-6 และระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความรักและสํานึกถึงอาชีพดั้งเดิมของพอแม มีการแขงขันประกอบอาหารพื้นเมือง
การแขงขันจัดสวนหยอมพืชผักสวนครัว และการประกวดมะพราวน้ําหอม เปนตน

สรุปและขอเสนอแนะ
จากการที่กรมสงเสริมการเกษตรไดมีการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตรโดยใชศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) เปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานในระดับพื้นที่ และประสานงาน
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหการขับเคลื่อนงานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะทํางานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรของทองถิ่นดานการสนับสนุนการศึกษาวิจยั และติดตามประเมินผล (คณะทํางานภายใตความรวมมือ
ระหวางกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกับกรมสงเสริมการเกษตร) ไดทําการถอดบทเรียนการดําเนินงาน
ของศบกต.ชอแฮซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษและไดรับรางวัลชนะเลิศในการเขาประกวดศบกต.ดีเดนระดับจังหวัด
ในป 2551 เพื่อเปนบทเรียนใหศบกต.อืน่ ๆ นําไปปรับใชในตําบลของตนเองตอไป การถอดบทเรียนครั้งนี้
สามารถสรุปประเด็นที่นําไปสูการใชกลไกของศบกต.ขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ใหประสบผลสําเร็จ
ได 5 เรื่อง ดังนี้
การเสริมสรางความสามัคคีของคณะกรรมการศบกต.โดยจัดใหคณะกรรมการศบกต.ไดทํากิจกรรม
รวมกันเพื่อสรางความคุนเคยและสรางความสามัคคี
การประชาสัมพันธกิจกรรมของศบกต.อยางตอเนื่อง โดยคณะกรรมการศบกต.ประชาสัมพันธ
ใหเกษตรกรในพืน้ ที่รับรูขอมูลขาวสารดานการเกษตรอยางตอเนื่องผานการจัดเสียงตามสายของเทศบาลตําบล
ชอแฮ และมีการประชาสัมพันธงานของศบกต. ผานการจัดงานในเทศกาลตาง ๆ ของจังหวัด ซึ่งการเผยแพร
ประชาสัมพันธบอย ๆ ทําใหเกษตรกรรูจกั การทํางานของ ศบกต. มากขึ้น
การจัดสรรพื้นที่ของเทศบาลตําบลชอแฮเพื่อจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลชอแฮ
เทศบาลตําบลชอแฮจัดสรรพืน้ ทีภ่ ายในเทศบาลและสนับสนุนงบประมาณใหคณะกรรมการศบกต.ชอแฮจัดตั้ง
ศูนยเรียนรูฯ ซึ่งภายในศูนยเรียนรูฯ มีการทําแปลงสาธิตการปลูกพืชผัก ไมผล การทําปุยหมัก และเปน
ศูนยกลางการศึกษาดูงานของเกษตรกรทั้งภายในและภายนอกตําบลชอแฮ
การสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรสนใจทําการเกษตร เมื่อมีการจัดฝกอบรมที่ศบกต.จะทําการแจก
ตนกลาผักใหเกษตรกรนํากลับไปปลูกที่บาน จากนัน้ คณะกรรมการศบกต.ชอแฮไปเยี่ยมเยียนและติดตามผล
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อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ เทศบาลตําบลจัดพื้นที่เปนสถานที่ออกกําลังกายและชาวบานสามารถเก็บผักในศูนยเรียนรูฯ
ไปบริโภค ทําใหเกษตรกรอยากปลูกผักไวรับประทานเอง
การประสานบูรณาการการทํางานที่ดีระหวาง ศบกต. และเทศบาล เกิดจากเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
มีความตั้งใจและทุมเทในการทํางานสูง ทํ างานอยางจริง จังและตอเนื่ อง จนกระทั่ ง หนวยงานตาง ๆ
โดยเฉพาะเทศบาลใหการยอมรับ และเขามาสนับสนุนการดําเนินงานของ ศบกต. เชน นําวิทยาการใหม ๆ
ทางการเกษตรมาแนะนําเกษตรกรอยูเสมอ และมาทํางานทุกวันแมในวันหยุด เสาร-อาทิตย สงผลถึงการ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาดานการเกษตรในพื้นที่และการบริหารจัดการของ ศบกต.
รวมถึงการเผยแพรประชาสัมพันธงานดานการเกษตร เพื่อสรางความเขาใจแกสมาชิกสภาเทศบาลและ
ประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับผูนําของเทศบาลใหความสนใจงานพัฒนาดานการเกษตร และกรรมการ
ศบกต.บางสวนเปนผูนําของเทศบาล ทําใหการดําเนินงานของสองสวนนี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันไดดี
ขอเสนอแนะ
ผูปฏิบัตงิ าน
การดําเนินงานสงเสริมการเกษตรของ ศบกต.ชอแฮ เปนกรณีตวั อยางการดําเนินงานตามระบบ
สงเสริมการเกษตรที่ใช ศบกต. เปนกลไกขับเคลื่อน สามารถนําไปใชในพื้นที่อื่นที่มบี ริบทใกลเคียงกัน
ผูสนับสนุนระบบปฏิบตั งิ านในพื้นที่
1. ควรใหการสนับสนุนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นทีใ่ หสอดคลองกับความตองการ โดยเฉพาะ
เรื่องความรูที่จาํ เปนตองใชในการพัฒนางาน และพัฒนาเจาหนาที่
2. ควรสนับสนุนใหกําลังใจกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดี มีความตั้งใจจริง ไดกาวหนาในหนาที่

แผนผังสรุปการถอดบทเรียนการดําเนินงาน ศบกต.ชอแฮ อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร

1. การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
5. การบูรณาการ
กับเทศบาล
เนนการมีสวนรวม มีความ
ตั้งใจจริง เสียสละเพื่อ
สวนรวมอยางแทจริง

4. การสนับสนุนกลุม/
เครือขาย

โดยจัดเวทีชุมชน เพื่อ
สํารวจความตองการของ
เกษตรกร

การสงเสริม
การเกษตรโดยใช
ศบกต.เปนกลไก
ขับเคลื่อน

ประชาสัมพันธใหคนใน
ชุมชน จังหวัด ภูมิภาคสนใจ
ผลิตภัณฑชุมชนสรางรายได
ใหทองถิ่น

2. การเรียนรู/
ถายทอดเทคโนโลยี
เปนศูนยกลางการเรียนรู
ดานการเกษตรในชุมชน เชน
ไมผล ผักปลอดภัยจากสารพิษ
และการทําปุยชีวภาพ

การดําเนินงานสงเสริมการเกษตรที่ใช ศบกต.
เปนกลไกขับเคลื่อน โดยเกษตรกรมีสวนรวมคิด
ทํา และรับประโยชนจากการดําเนินงาน

ผลลัพธ

การนําไปใช

เคล็ดลับความสําเร็จ

เสริมสรางความสามัคคี
ของคณะกรรมการ ศบกต.
ประชาสัมพันธกิจกรรม
ของ ศบกต. อยางตอเนื่อง

3. การใหบริการ
- จัดตั้งกองทุนกูยมื ปจจัยการผลิต
ดานการเกษตร
- เปนศูนยกลางชวยเหลือเกษตรกร
ผูประสบภัยจากศัตรูพืช

โดยศบกต.อื่น ๆ ควรวิเคราะห/สังเคราะหใหสอดคลองกับ
บริบททางสังคมวัฒนธรรม/ปจจัยพื้นฐานของพื้นที่นั้น ๆ

นําไปปฏิบัติจริง

สรุปเปนองคความรูตามประสบการณที่ ศบกต./เจาหนาที่ / ชุมชนไดรับ
เผยแพรตอไปเพื่อใหศบกต.อื่นๆ นําไปใชพัฒนากระบวนการเรียนรูของ
ศบกต. / เจาหนาที่ / ชุมชนตอไป
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จัดตั้งศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ในศบกต.
สรางแรงจูงใจให
เกษตรกรสนใจทํา
การเกษตร
บูรณาการการทํางาน
ที่ดีระหวาง ศบกต. และ
เทศบาล

11
ที่มาของขอมูล
คณะทํางานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรของทองถิ่นดานการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและติดตามประเมินผล.
2551. คณะกรรมการเทศบาลตําบลชอแฮและคณะกรรมการ ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลชอแฮ อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร. สนทนากลุม,
25 สิงหาคม 2551.
ประภาส สานอูป. 2551. เอกสารประกอบการคัดเลือกเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําอําเภอ
(เกษตรตําบล) ดีเดน. สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองแพร สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร
กรมสงเสริมการเกษตร.
เทศบาลตําบลชอแฮ. 2551. ประวัติของเทศบาลตําบลชอแฮ. แหลงทีม่ า
http://www.chohae.go.th/chone.htm. 29 ธันวาคม 2551.

