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ผลการถอดบทเรียน “ การดาเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลทุ่งตาเสา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”
กรมส่งเสริมการเกษตรดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่มีเป้าหมายให้เกษตรกรสามารถ
พั ฒ นาอาชี พ การเกษตรให้ มี ค วามมั่ น คงและคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี โดยใช้ ศู น ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน ภายใต้การบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลที่มีองค์ประกอบ
มาจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตาบล
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลทุ่งตาเสา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เป็ น อี ก แห่ ง หนึ่ ง ที่ มี ผ ลการด าเนิ น งานอยู่ ใ นระดั บ ที่ ดี มี ผ ลงานเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ทั้ ง ในมิ ติ ข องงาน
พัฒนาการเกษตรในพื้นที่และสามารถใช้ ศบกต. ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทางานกับภาคีพัฒนาต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งตาเสา กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ ถอดบทเรียนการดาเนินงานของ ศบกต.
ทุ่งตาเสาในมิติต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่แนวคิด แนวทางปฏิบัติไปสู่ ศบกต. อื่น ๆ เพื่อนาไปปรับใช้ต่อไป

ข้อมูลพืน้ ฐานของตาบลทุง่ ตาเสา
ประวัติความเป็นมา ในอดีต
เล่ากันว่าทุ่งตาเสาเป็นพื้นที่ที่มีต้นตาเสา
ขึ้นอยู่เต็มทุ่งกว้าง บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านใน
ตาบลทุ่งตาเสา เป็นพื้นที่ทุรกันดารและ
ราษฎรตั้งบ้านเรือนอาศัยอยูจ่ านวนน้อย
พื้นที่ทงุ่ ตาเสาเคยตกอยู่ภายใต้เขตอิทธิพลของพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2508 โดยเฉพาะเขตทุ่งตาเสาเป็นพื้นที่สีแดงซึ่งมีเขตและฐานที่มั่น
ของผู้ก่อการร้ายที่บ้านวังพา การก่อการร้ายได้ยุติลงเมื่อสิ้นสุดสงครามเย็นในปี 2532 และรัฐบาลได้นา
นโยบายใต้ร่มเย็นมาใช้ในภาคใต้ทาให้สิ้นสุดการต่อสู้อุดมการณ์ลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย
ข้อมูลทางกายภาพ ตาบลทุ่งเสาเป็นตาบลหนึ่งของอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอยู่ห่างจาก
ที่ว่าการอาเภอหาดใหญ่ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 114,579 ไร่ เป็นพื้นที่ทาการเกษตร จานวน
90,497 ไร่ มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน มีครัวเรือนทั้งหมด 3,021 ครัวเรือน ซึ่งเป็น
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ครัวเรือนเกษตรกร จานวน 2,970 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 14,962 คน อบต.ทุ่งตาเสา เป็นอบต.
ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่อดุ มสมบูรณ์ มีลักษณะเป็น
พื้นที่ราบและป่าภูเขา โดยมีป่าเขาวังพา ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าบ้านหินผุด เขตอนุรกั ษ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
และมีน้าตกธรรมชาติ ได้แก่ น้าตกโตนงาช้าง
สภาพภูมิอากาศ มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธุ์ – กรกฎาคม
และฤดูฝน เริม่ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – มกราคม ของทุกปี
แหล่งน้าได้มาจาก 2 ส่วน คือ แหล่งน้าธรรมชาติ ได้แก่ คลองอิตา คลองวาด
คลองหลา และแหล่งน้าที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝายกั้นน้า บ่อน้าตื้น และระบบประปาหมู่บ้าน
การคมนาคม พื้นที่ตาบลทุ่งตาเสาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบทและถนนเขตชานเมือง
มีถนนสายสาคัญหลัก ๆ คือ ถนนเพชรเกษม ถนนหูแร่ ถนนบ้านกลาง – สนามบิน และถนน
บ้านโฮ๊ะ – วังพา
- ไฟฟ้า ตาบลทุ่งตาเสามีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมด ยกเว้น หมู่ที่ 7 – 9
บางครัวเรือนทีอ่ ยู่ในสวนยางพาราเข้าไปในป่าลึกยังไม่มีไฟฟ้าใช้
ข้อมูลทางชีวภาพ พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ คือ ยางพารา ข้าว ไม้ผล และพืชผัก ส่วน
ปศุสัตว์ที่สาคัญ คือ โค สุกร และด้านประมง คือ ปลาดุก การใช้ที่ดนิ เพือ่ การเกษตร ประกอบด้วย
พื้นที่ปลูกยางพารา 78,838 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ผล 2,907 ไร่ พื้นที่ทานา 2,700 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่
166 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชผัก 234 ไร่ บ่อปลาดุก 226 บ่อ ปศุสัตว์เลี้ยงโค 2,040 ตัว
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ราษฎรตาบลทุ่งตาเสาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็น
อาชีพหลัก รายได้หลักของเกษตรกรมาจากการทาสวนยางพารา (78,838,000 บาท/ปี) การทานาข้าว
(1,350,000 บาท/ปี) การทาสวนผลไม้ (7,267,500 บาท/ปี) และทาการค้าขาย นอกจากนั้นรับราชการ
ร้อยละ 15 และประกอบอาชีพอื่นๆ ร้อยละ 5 รายได้เฉลี่ยของราษฎรตาบลทุ่งตาเสา 45,025 บาท/คน/ปี
- หน่วยงานธุรกิจในเขตอบต.ทุ่งตาเสา ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง คือ บริษัท
ทักษิณคอนกรีต จากัด (มหาชน) ห้างหุ้นส่วนจากัด วังพาศิลา และบริษัท ซี ดี เฟอร์นิชชิ่ง จากัด
สนามกอล์ฟจานวน 1 แห่ง โรงสีข้าว จานวน 2 แห่ง และปั๊มน้ามันขนาดเล็ก จานวน 3 แห่ง
- หน่วยงานราชการในตาบล ได้แก่ ศูนย์อุตุนยิ มวิทยา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหาดใหญ่
กระทรวงคมนาคม ศูนย์ตรวจสอบและเฝ้าฟังวิทยุที่ 4 สงขลา สถานีวิทยุการเดินอากาศ ศูนย์ควบคุม
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การบินหาดใหญ่ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ด่านตรวจพืชและวัสดุการเกษตร การท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ ศูนย์วิจัยลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา บ้านวังพา และสถานีอนามัยประจาตาบล จานวน 3 แห่ง
- ทรัพยากรธรรมชาติ/แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ น้าตกโตนงาช้าง เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
ป่าโตนงาช้าง อ่างเก็บน้าสิริกิตต์ (อ่างเก็บน้าพรุชบา) และน้าตกโตนวังพา
ทรัพยากรเศรษฐกิจ ได้แก่ เหมืองหินเขานุ้ย (หมู่ท่ี 8) และสนามกอล์ฟหาดใหญ่
รีสอร์ทกอล์ฟคลับ (หมู่ที่ 5)
ข้อมูลด้านสังคม
ด้านศาสนา ราษฎรตาบลทุ่งตาเสา ร้อยละ 75 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 25
นับถือศาสนาอิสลาม มีศาสนสถานหลายแห่ง ได้แก่ วัด 5 แห่ง สานักสงฆ์ 7 แห่ง และ มัสยิด 3 แห่ง
ด้านการศึกษา มีโรงเรียน จานวน 7 แห่ง และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน จานวน 3 แห่ง
ด้านสาธารณสุข มีสถานีอนามัยประจาตาบล จานวน 3 แห่ง ในท้องที่หมู่ที่ 3 5
และ 10
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสถานีตารวจภูธรทุ่งตาเสา 1 แห่ง มีโครงการ
อาสาสมัครตารวจชุมชนประจาตาบลทุ่งตาเสา ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 บ้านหูแร่
- การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ กรีดยางพารา
ในช่วงเช้า และตอนบ่ายจะมาทากิจกรรมกลุ่มร่วมกันเป็นอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพในตาบลทุ่งตาเสามี
จานวน 58 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มสตรี และ
วิสาหกิจชุมชน

นายก อบต.ทุง่ ตาเสา

เกษตรจังหวัดสงขลาร่วมในเวทีถอดบทเรียน
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ความเป็นมาของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.) ทุ่งตาเสา
ศบกต. ทุ่งตาเสาก่อตั้งเมื่อปี 2542 ตามนโยบายของ
อบต.ให้ความสาคัญกับงานด้าน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง
การเกษตร เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่
ให้แก่เกษตรกร/ชุมชนด้วยการสร้างการเรียนรู้ให้แก่
ประกอบอาชีพการเกษตรจึงสนับสนุน
เกษตรกรในพื้นที่โดยใช้กลไกของ ศบกต. ในการดาเนินงาน
งบประมาณให้สร้าง ศบกต. ขึ้นที่นี่
ตามนโยบายดังกล่าว ส่งเสริมให้เกษตรกร/ชุมชนมีส่วนใน
การจัดการเพื่อพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง โดยมีการคัดเลือกกรรมการสลับสับเปลี่ยนมาทา
หน้าที่ในการดาเนินงานตามภารกิจมาเป็นลาดับ สาหรับที่ทาการของ ศบกต. ครั้งแรกตั้งอยู่หมู่ที่ 7
และในปี 2545 ได้มี พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ อปท. จึงได้ย้าย ศบกต. มา
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับ อบต. (หมู่ที่ 5) เพื่อความสะดวกในการประสานงานและ

ดาเนินงานร่วมกัน ในช่วงแรกที่ย้ายที่ทาการ ศบกต. ตั้งอยู่ในสวนยางพาราฝาผนังเป็นตาข่ายโล่งและมี
ยุงเยอะจึงไม่สะดวกต่อการทางานและจัดกิจกรรม ต่อมาในปี 2549 ได้สร้างที่ทาการ ศบกต. ใหม่โดย
อบต. สนับสนุนงบประมาณ 2 แสนบาท เนื่องจาก อบต. ให้ความสาคัญกับงานด้านการเกษตร
ประกอบกับ อบต. เห็นว่าการดาเนินงานของ ศบกต. ที่ผา่ นมามีผลงานเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ อบต.
สนับสนุนงบประมาณในการสร้างห้องฝึกอบรมศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของชุมชน
อยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยมีเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องฝึกอบรมและวิทยากรสาหรับฝึกอบรม
นักเรียน รวมทั้งผู้สนใจทัว่ ไปในตาบลฟรี โดยประสานกับโรงเรียนภายในตาบลเป็นชั่วโมงสอนคอมพิวเตอร์
พื้นฐานแก่นักเรียน เช่น โปรแกรม Microsoft Word Powerpoint และ Excel โดยมี นางสาวจารุวรรณ
รองสวัสดิ์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนของอบต.และทาหน้าที่กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ศบกต.
ทาหน้าที่ประจาศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ที่ทาการใหม่เป็นทัง้ ศูนย์กลางบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการเกษตรและเป็นศูนย์กลางให้บริการคอมพิวเตอร์ไปพร้อม ๆ กัน
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การบริหารงาน (ศบกต.) ทุ่งตาเสา

ศบกต. ทุ่ ง ต าเสา บริ ห ารงานในรู ป ของคณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กมาท าหน้ า ที่
โดยภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลเป็น 1 ใน 9 ภารกิจที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งตาเสา (อบต.) รับโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 23 ง
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2545 จากกรมส่งเสริมการเกษตรในลักษณะของการดาเนินงานร่วมกัน ระหว่าง
ภาครัฐกับ อปท. ซึ่งในส่วนของการบริหารงานของ ศบกต. มีรายละเอียดและผลการดาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

คณะกรรมการ ศบกต. ทุง่ ตาเสา

การคัดเลือกคณะกรรมการ ศบกต.ใช้การ
มีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ
พิจารณาจากความสมัครใจของเจ้าตัว
ความเสียสละ และจิตอาสา

คณะกรรมการ ศบกต. ทุ่งตาเสา
ชุดปัจจุบัน (ปี 2552) เป็นคณะกรรมการชุดที่ 2 หลังจาก
การรับถ่ายโอนภารกิจ ดาเนินงานเป็นปีที่ 2 โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการมาจากตัวแทน
ชุมชน ตัวแทนกลุ่มสาขาอาชีพ และตัวแทน อบต. รวม 16 คน
กระบวนการคั ด เลื อกคณะกรรมการ ศบกต. ใช้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ฝ่ า ยที่
เกี่ยวข้อง คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร คณะกรรมการ ศบกต.ชุดเดิม และนายก อบต. โดย
ดาเนินการ ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ใช้วิธกี ารหารือกับเกษตรกรในแต่ละหมู่บ้าน
ด้วยการใช้เวทีหรือกิจกรรมที่จัดในพื้นที่เพื่อสอบถามเกษตรกร “ถ้าจะมีตัวแทนของตนเองเข้าไปเป็น
คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ในการประสานงานเพื่อพัฒนาการเกษตรในหมู่บ้านของเราจะเลือกใคร”
และสอบถามข้อมูลจากรุ่นพี่ท่เี คยปฏิบัติงานในพืน้ ที่กจ็ ะได้รายชื่อมาส่วนหนึ่ง เพราะในขณะนั้น นางชนัญชิดา
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หนูสีคง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตาบล เริ่มเข้ามารับงานในตาบลทุ่งตาเสาได้ไม่นานจึง
ยังไม่รู้จักคนในพืน้ ที่มากนัก และในช่วงแรกการทางานร่วมกับสมาชิก อบต. ยังมีปญ
ั หาอยู่บ้างทาให้
การทางานเป็นไปด้วยความยากลาบาก นางชนัญชิดา หนูสีคง แก้ปัญหาในการทางานดังกล่าวโดย
กล่าวว่า “เราวางตัวเป็นกลาง ทางานให้เห็นผลงานจริง ให้เขา (อบต.) เห็นว่าเราไม่ได้เป็นพวกใคร
เราทางานเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง” ในช่วงหลังจึงได้รับความร่วมมือที่ดีจาก อบต.
2) คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ชุดเดิม มีการพูดคุยกันตลอด เนื่องจากในปี
2551 จะครบวาระการดารงตาแหน่ง คณะกรรมการชุดเดิมบางท่านไม่มีความพร้อมหรือมีความรู้สึก
ไม่พร้อมที่จะทางานกับผู้บริหาร อบต. ชุดใหม่และบางส่วนเป็นไปตามกฎระเบียบที่มีการกาหนดไว้ว่า
ถ้าหากกรรมการท่านใดขาดการประชุม 3 ครั้งจะไม่มีสิทธิ์เป็นกรรมการต่อไป จึงเหลือผู้ที่พร้อมเป็น
กรรมการจากชุดเดิมเพียง 4 คน และตามกระบวนการทาให้ไม่มีความขัดแย้งหรือความไม่พอใจของ
กรรมการชุดเดิม
3) นายก อบต. ในส่วนของนายก อบต.ให้ความสาคัญกับภารกิจที่มีการถ่ายโอน
ในลักษณะที่ต้องดาเนินการร่วมกัน เนื่องจากในตาบลนี้ประชากรร้อยละ 80 ประกอบอาชีพ
การเกษตร นายก อบต. ตระหนักในความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานพัฒนาด้านการเกษตรจึงได้เสนอ
อบต. ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาอาชีพร่วมเป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของ อบต. ที่รับผิดชอบงาน
พัฒนาชุมชนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศบกต. พร้อมทั้งเสนอบุคลากรที่เป็นแกนนาและ
เป็นที่ยอมรับของชุมชนร่วมกันเป็นคณะกรรมการบริหาร ศบกต.
ในการดาเนินงานทั้ง 3 ส่วนคือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร คณะกรรมการบริหาร
ศบกต. และนายก อบต. มีการปรึกษาหารือร่วมกันตลอด เมื่อได้รายชื่อมาจากส่วนต่าง ๆ แล้ว ได้มี
การหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นายก อบต. ทีมที่ปรึกษาของนายก อบต. และ
คณะกรรมการชุดเดิม เพื่อคัดเลือกรายชื่อ คณะกรรมการบริหารศบกต. จนได้รายชื่อคณะกรรมการ
บริหารศบกต. จานวน 16 คน จากนั้นคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ทั้ง 16 คนคัดเลือกกันเองว่าใคร
จะดารงตาแหน่งใด ปรากฏว่าบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ศบกต.
เป็นแกนนาของชุมชนที่ นายก อบต. เสนอชื่อมามีพื้นฐานการศึกษาจบปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ อาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ร้านขายของชาในหมู่บ้าน) รวมทั้งมีความสามารถและประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการ ซึ่งในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร ศบกต. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อบางคนไม่ได้
ประกอบอาชีพการเกษตร แต่เป็นคนที่ชุมชนให้การยอมรับและพร้อมที่จะเรียนรู้งาน เช่น นางเพ็ญศิริ
เรืองสุข ผู้แทนหมู่ที่ 10 ที่มีอาชีพเป็นช่างเสริมสวย (รวมทั้งเป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุขอีก
ตาแหน่งหนึ่ง ) ถูก ชักชวนโดยทีมของ อบต. บอกว่า “ไม่มีความรู้ด้านการเกษตร แต่พ่อแม่เป็น
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เกษตรกรคิดว่าถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้และทางานเพื่อส่วนรวม เดี๋ยวก็เรียนรู้ได้เอง” ได้เข้ามาเป็นทีม
ของ ศบกต.ด้ ว ย ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ขั้ น ต้ น ที่ ไ ด้ มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ ร่ วมกั น ของทั้ ง 3 ส่ ว น
(คณะกรรมการชุดเดิม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และ อบต.) ไว้แล้วใน 3 ประเด็น คือ ให้พิจารณา
จากความสมัครใจของเจ้าตัว ความเสียสละ และจิตใจอาสา

การบริหารงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนโดยคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ในส่วนของ
งานที่เป็นภารกิจซึ่ง ศบกต. ต้องขับเคลื่อนนั้น คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ได้กาหนดให้แบ่งเป็น 9
ด้านตามภารกิจที่ถ่ายโอนและให้มีคณะกรรมการ ศบกต. 1 คน เป็นเจ้าภาพในเรื่องนั้น ๆ เช่น ในการ
จัดท าข้ อมู ลการเกษตรมี นางสุปราณี พุท ธวิ โร ซึ่งเป็น กรรมการบริ หาร ศบกต. รั บเป็ นเจ้า ภาพ
ดาเนินงานและต้องไปหาทีมงานในการทาภารกิจให้บรรลุ ทีมงานอาจประกอบด้วยกรรมการท่านอื่น
และผู้นาในชุมชนที่มีความถนัดหรือความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เจ้าภาพมีหน้าที่ หลักในการผลักดัน
ติดตามและสนับสนุน แต่ในกระบวนการทางานกรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและ
รับผิดชอบร่วมกัน ในภารกิจอื่นๆ อีก 8 ด้านก็ใช้วิธีการบริหารงานในลักษณะเดียวกัน

การสื่อสาร

การสื่อสารเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการ
ทางานเป็นทีม สามารถแยกเป็นการสื่อสารภายในและ
ภายนอก มีการดาเนินงาน ดังนี้ คือ

การทางานของคณะกรรมการบริหาร
ศบกต.ตาม 9 ภารกิจที่เน้นทางานเป็น
ทีมและการมีศูนย์รวมเป็นสภากาแฟที่
บ้านประธาน ศบกต.เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ทด
ี่ ีในการทางานร่วมกัน
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การสื่อสารภายใน
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ศบกต. ด้วยกันเอง มีลักษณะ
การสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีการประชุมคณะกรรมการ ศบกต. ที่กาหนดไว้
แน่นอนเดือนละ 1 ครั้งในวันพฤหัสบดี สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ซึ่งในส่วนนี้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อประชุมจาก อบต. คนละ 100 บาท/ครั้ง จานวน 12 ครั้ง/ปี และในบางเดือนถ้ามี
ภารกิจเร่งด่วนก็มีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง นอกจากนี้ในทุกเย็นคณะกรรมการ ศบกต. จะไปพบปะ
พู ด คุ ย กั น ในลั ก ษณะสภากาแฟที่ บ้ า นประธาน ศบกต. ตามความพร้ อ มของแต่ ล ะคน ในการ
ดาเนินงานของ ศบกต. เน้นการทางานและเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เช่น ในทุกเดือนมีกิจกรรม ศบกต.
สัญจรในแต่ละหมู่บ้าน ฉะนั้น การดาเนินงานตาม 9 ภารกิจที่เน้นการทางานร่วมกันเป็นทีมสามารถ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ด้วยกันเอง
การสื่อสารภายนอก
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ศบกต. กับหน่วยงานหรือภาคีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อบต. ในทุกเดือน (วันที่ 5 ) ประธานและเลขานุการ ศบกต. จะเข้าร่วมประชุม
ประจาเดือนของ อบต. เพื่อรายงานความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาร่วมกัน หรือในกรณีที่มีปัญหาหรือ
ต้องการการสนับสนุนจะมีการหารือกับนายก อบต. อย่างต่อเนื่อง ส่วนภาคีอื่น ๆ มีการประชุม
ร่วมกันหรือเชิญมาเป็นวิทยากร นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร ศบกต. หลายท่านที่เป็นปศุสัตว์อาสา
หมอดินอาสามีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานเพื่ อมาสนับสนุนกิจกรรมการดาเนินงานของ
ศบกต. และชุมชน

ภารกิจของ ศบกต. ทุ่งตาเสา
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การบริหารงาน ศบกต. ทุ่งตาเสาดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ซึ่งมีภารกิจหลัก 4
ด้าน คือ การจัดทาหรือปรับปรุง 1) ข้อมูลการเกษตรและข้อมูลสถานการณ์ในตาบลให้เป็นปัจจุบัน
สามารถใช้งานได้จริงหรือนาไปจัดทา/ปรับปรุงข้อมูลการเกษตร 2) แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล
ที่ผ่านจากเวทีประชาคมในระดับต่างๆ เข้าสู่ช่องทางการจัดทาแผนของ อปท. หรือแหล่งงบประมาณ
อื่นๆ 3) การจัดการเรียนรู้สาหรับกลุ่ม/เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
และ 4) การบริการทางการเกษตรซึ่งภารกิจในแต่ละด้านได้มีการดาเนินงาน ดังนี้

การบริหารจัดการข้อมูล
การจั ด เก็ บ และบริ ห ารข้ อ มู ล ของ ศบกต. ทุ่ ง ต าเสา
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ข้ อ มู ล ภาพรวมและการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
รวบรวม ปรับปรุง และการนาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

การบริหารจัดการข้อมูล เน้น
การมีสว
่ นร่วมของ
คณะกรรมการบริหาร ศบกต.
และชุมชน ในการรวบรวม
ปรับปรุง และนาไปใช้
ประโยชน์

ที่มาของข้อมูล มีที่มาจากหลายวิธีการ ได้แก่
- เจ้าภาพเแต่ละฝ่ายของคณะกรรมการบริหาร
ศบกต. เจ้าภาพและทีมงานจะรวบรวมข้อมูลจากคนในหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายที่
ตนเองรับผิดชอบ นามาจัดส่งให้ฝ่ายข้อมูลดาเนินการต่อไป
- เวที ชุ ม ชน ที่ จั ด ขึ้ น ในแต่ ล ะครั้ ง ไม่ ว่ า ใครหรื อ หน่ ว ยงานใดเป็ น เจ้ า ภาพจะเป็ น
แหล่งข้อมูลที่มีข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ สามารถนาไปปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และช่วงเวลาได้
- ศบกต. สัญจร เป็นกิจกรรมการให้ความรู้และบริการของ ศบกต. ที่จัดขึ้นทุกหมู่บ้าน
เดือนละ 1 ครั้ง หมุ นเวียนไปจนครบ 10 หมู่ บ้าน เวที นี้เป็นเวที สาคัญของ ศบกต. ที่ เป็ นทั้ ง
แหล่งข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการตามความต้องการของเกษตรกร
- การสารวจข้อมูลตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น จปฐ. ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช
ต่างๆ และการสารวจรายชื่อผู้ประสบภัยธรรมชาติ การสารวจดังกล่าวมีทั้งที่หน่วยงานจ้างชาวบ้าน
เก็บข้อมูล (จปฐ. ฉบับละ 5 บาท) โดยให้คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ช่วยดาเนินการให้ ส่วนใหญ่
เป็นการจ้างคนในหมู่บ้าน ตาบล หรือนักเรียน นอกจากนี้เป็นการสารวจที่ไม่ได้มีค่าจ้างแต่อาศัยพึ่งพา
เครือข่ายของคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ในแต่ละฝ่าย
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ชนิดของข้อมูล ชนิดของข้อมูลต่างๆ ที่ ศบกต. รวบรวมและประมวลไว้ใช้ประโยชน์
และให้บริการ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
- ข้อมูลพื้นฐาน เช่น พื้นฐานทั่วไปของตาบล พื้นฐานการเกษตร ข้อมูลด้านต่างๆ
ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ข้อมูลการปลูกพืช และข้อมูลการเลี้ยงสัตว์/ประมง
เป็นต้น
- ข้อมูลสถานการณ์ เช่น ปัญหา/ความต้องการของเกษตรกร และประชากรในตาบล
สถานการณ์การเกษตรในแต่ละสาขา เช่น พืช สัตว์ ประมง การแปรรูป สถานการณ์การตลาดใน
ท้องถิ่น และสถานการณ์ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น
ความน่าเชื่อถือ ข้อมูลของ ศบกต. มีกระบวนการ
ข้อมูลที่จัดเก็บมามี
ตรวจสอบข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในการน าไปใช้ กระบวนการตรวจสอบเพือ่ ให้
เกิดความน่าเชื่อถือและ
โดยตรวจสอบข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อยืนยันข้อมูล ได้แก่
สามารถนาไปจัดทาแผนงาน/
- ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ในกรณีข้อมูลภัยธรรมชาติ โครงการนาเสนอตามปฏิทิน
การทาแผนของอบต.
มี ก ารตรวจสอบซ้ าโดยเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตร แล ะ
คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ร่วมกันเดินสารวจในพื้นที่
- ผู้นาชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ยืนยันข้อมูลในเวทีประชุมต่างๆ
- คณะกรรมการบริ ห าร ศบกต. มี ก ารตรวจสอบหรื อ ยื น ยั น ในเวที ป ระชุ ม คณะ
กรรมการบริหาร ศบกต.
การใช้ประโยชน์ ข้อมูล ศบกต. เป็นข้อมูลชุดเดียวกับข้อมูลของ อบต. เนื่องจาก อบต.
ให้การยอมรับข้อมูลดังกล่าว การใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนใหญ่เป็น การนาไปจัดทาแผนงาน/โครงการ
เพื่อนาเสนอตามปฏิทินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. นอกจากนี้ยั งจัดทาไว้ให้บริการ
หน่วยงานต่างๆ อีกด้วย
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การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล
ศบกต. จาเป็นต้องมีแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล เพื่อใช้เป็นเครือ่ งมือสาหรับบ่งบอกว่า
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือชุมชนเกษตรกรมีความจาเป็น/ต้องการพัฒนาการเกษตรไปในทิศทางใด
ในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรของ ศบกต.ทุ่งตาเสาดาเนินการ โดยคณะกรรมการบริหาร ศบกต.
และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น
นายก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต. การจัดทาแผนงาน/โครงการ แบ่งเป็น 3 แนวทางตามแหล่ง
งบประมาณ คือ อบต.ทุ่งตาเสา กรมส่งเสริมการเกษตร และแหล่งทุนอื่น ๆ โดยแหล่งงบประมาณจาก
อบต.ทุ่งตาเสาถือว่าเป็นส่วนที่สาคัญที่สุดที่ให้การสนั บสนุน และตอบสนองกับความต้องการของ
เกษตรกร/ชุมชน แนวทางการจัดทาแผนแยกตามที่มาของโครงการมีรายละเอียด ดังนี้

การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและการบูรณาการแผนท้องถิ่นของอบต.ทุ่งตาเสา
มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1) เตรียมการ คณะกรรมการบริหาร ศบกต. จัดประชุมเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน และนามาจัดทาโครงการต่าง ๆ ตามที่ เจ้าภาพฝ่ายต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหาร ศบกต.
นาเสนอ เวทีนี้จะเป็นเวทีที่วิเคราะห์ข้อมูลและโครงการพร้อมทั้งทาทางเลือกโครงการเตรียมนาเสนอ
เวทีประชาคมหมู่บ้าน
2) น าเสนอในเวที ป ระชาคมหมู่ บ้ า น ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนส่ ว นราชการ
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้นาชุมชน ผู้แทนกลุ่ม /องค์กร และผู้แทนคณะกรรมการบริหาร
ศบกต. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและประมวลความต้องการของชาวบ้าน พิจารณาทางเลือกโครงการและ
จัดลาดับความสาคัญของโครงการเพื่อเตรียมนาเสนอในเวทีประชาคมตาบล
3) นาเสนอในเวทีประชาคมตาบล ประกอบด้วย ผู้แทนหมู่บ้าน ผู้แทน อบต.
ผู้แทนคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ผู้แทนหน่วยงานราชการ พิจารณาจัดลาดับ ความสาคัญของ
โครงการในระดับตาบลปรับปรุงเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (จัดทาแผนงบประมาณ 3 ปี ล่วงหน้า
แต่จะต้องมีการปรับปรุงทุกปี) แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกด้านจะถูกเตรียมเพื่อนาเสนอเข้าสู่ อบต.
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4) นาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภา อบต. โดยฝ่ายบริหารของ อบต. จะนา
โครงการจากเวทีประชาคมตาบลเข้าสู่กระบวนการของ อบต. เพื่อนาโครงการไปพิจารณาในสภา อบต.
โครงการด้านต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาจะถูกบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณของ อบต. และเมื่อนายก อบต.
อนุ มั ติ ข้ อ บั ญญัติ งบประมาณแล้ว จึ ง ส่ ง กรอบโครงการเหล่ า นั้ น ให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม /องค์ ก รในต าบล
เพื่อจัดทารายละเอียดโครงการนาเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อไป
สาหรับกรอบงบประมาณที่ นายก อบต. ทุ่งตาเสา ได้จัดเตรียมไว้ให้ในโครงการ
ด้านการเกษตรนั้นเพิ่มขึ้นทุกปีจาก 200,000 บาท ในปี 2550 เพิ่มขึ้นเป็น 400,000 บาท ในปี 2551
และ 600,000 บาท ในปี 2552 เนื่องจากโครงการด้านการเกษตรหลายโครงการมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ของสมาชิก อบต. และประชาชนในท้องถิ่น ตัวอย่าง โครงการเปลี่ยนนาร้างให้เป็นนาข้าว ทาให้
เกษตรกรในพื้นที่เริ่มหันกลับมาทานาเพิ่มขึ้น หลังจากที่ทิ้งนาให้เป็นนาร้างมาหลายปีจนเป็นที่เกรงกันว่า
ที่นาจะเปลี่ยนมือไป จุดเริ่มต้นของการทาโครงการนี้เนื่องมาจากคณะกรรมการ ศบกต. ได้วิเคราะห์
ร่วมกันว่าพื้นที่นาร้างมีมากและเกษตรกรก็ขายที่ไปทาเป็นสวนผลไม้ แต่ในขณะเดียวกันคนในตาบล
ทุ่งตาเสาก็ต้องซื้อข้าวจากนอกชุมชน โครงการดังกล่าวทาให้เกษตรกรหันกลับมาทานาและผลิตข้าว
พันธุ์พื้นเมืองที่กาลังจะหมดไป เช่น ข้าวสังข์หยด และข้าวเล็บนกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เกษตรกรรู้สึก
พึง พอใจกั บ พั นธุ์ ข้ า วที่ ได้รับ การสนั บ สนุน ส าหรั บการท านาในปีแ รก ประกอบกั บ การเข้ า สู่ร ะบบ
การผลิตข้าวตามระบบ GAP ทาให้ผลผลิตที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยเฉพาะข้าวพันธุ์พื้นเมือง
ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดสุขภาพ จากผลงานของโครงการหลายโครงการทางด้านการเกษตรจึงทาให้
อบต. ทุ่งตาเสาได้รับรางวัลบริหารจัดการดีเด่นจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น และ ศบกต.
ทุ่งตาเสาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของจังหวัดสงขลาในปี 2551
- แผนพัฒนาการเกษตรศบกต.ทุ่งตาเสาในปี 2551
แผนงาน/โครงการของ ศบกต. ทุ่งตาเสา ในปีงบประมาณ 2551 มีดังนี้ โครงการฟื้นฟู
นาร้างให้เป็นนาข้าว โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขยายพันธุ์พืชหายาก โครงการเกษตรท่องเที่ยว
(Home Stay) โครงการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกีย่ ว การปราบศัตรูพืชโดยชีวอินทรีย์ กิจกรรมการปราบ
หนูนา ศูนย์คดั แยกไม้ผล และการฉีดวัคซีนสัตว์/ผสมเทียมโค โดยงบประมาณที่ อบต. ทุ่งตาเสา
อุดหนุนเพื่อดาเนินงาน มีดังนี้
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูนาร้างให้เป็นนาข้าว
งบประมาณ 500,000 บาท
อบรมการเปิดกรีดยางพารา
งบประมาณ
33,700 บาท
- ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการค้า
งบประมาณ
96,000 บาท
โครงการอื่นๆ
งบประมาณ 200,000 บาท
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โครงการจากกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม คง.2 จาก
กรมส่งเสริมการเกษตรตามกระบวนการพิจารณาของจังหวัด อาเภอ ตามลาดับ ในการบริหาร
โครงการเมื่อตาบลได้รับการจัดสรรโครงการมาแล้วจะนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริ หาร
ศบกต. เพื่อคัดเลือกบุคคลเป้าหมายตัดสินใจวางแผนการปฏิบัติงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
โครงการจากแหล่งทุนอื่น ๆ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (วว.) และยุ ท ธศาสตร์ อ ยู่ ดี มี สุ ข ของจั ง หวั ด เลขานุ ก าร ศบกต. โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหาร ศบกต. จะนาโครงการ/กิจกรรมจากเวทีประชาคมหมู่บ้านที่อยู่ในแผนพัฒนา
การเกษตรประจาตาบลเข้าสู่ระบบการสนับสนุนโครงการของแหล่งทุนต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เช่น ส่ง
โครงการให้ วว. พิจารณาหรือส่งโครงการให้คณะกรรมการตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของจังหวัด ตาม
หลักเกณฑ์ของแหล่งทุนนั้น ๆ

การจัดการเรียนรู้/การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่จะกระตุ้นให้
คณะกรรมการบริหาร ศบกต. และ อบต. จัดกิจกรรมให้เกษตรกรรับรู้ เรียนรู้ข่าวสารหรือข้อมูลที่
จาเป็นเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทาการเกษตรไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น โดยการจัดการเรียนรู้/
ถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากความต้องการของเกษตรกร ในการจัดการเรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการและบริบทของกลุ่ม
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของ ศบกต.ทุ่งตาเสา มีหลายวิธีการด้วยกัน คือ
การทัศนศึกษาดูงาน มีการเรียนรู้การดาเนินงานการเกษตรจากการศึกษาดูงาน
ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ศึกษาดูงานการปลูกข้าวสังข์หยดที่จังหวัดพัทลุง และนามาพัฒนาการปลูกข้าว
ในตาบลทุ่งตาเสา ซึ่งนางชนัญนิดา หนูสีคง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ได้บอกว่า “คณะกรรมการ
บริหาร ศบกต. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ถึงจะไม่มีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดูงาน
ก็ออกค่าน้ามันไปดูงานกันเองเพื่อค้นหาข้อมูลใหม่ๆ ” ในกรณีของโครงการเปลี่ยนนาร้างเป็นนาข้าว
ก็เช่นกันได้มกี ารไปดูงานการปลูกข้าวสังข์หยดในจังหวัดพัทลุง และนามาพัฒนาการปลูกข้าวในตาบล
ทุ่งตาเสาที่คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ลงทุนลงแรงทาแปลงเรียนรู้กันเอง รวมทั้งนาวิธีการ GAP
ของข้าวมาใช้ในการปลูกข้าวสังข์หยดและส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านนามาแปรรูปจนกระทั่งผู้บริโภคให้การ
ยอมรับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ในและนอกชุมชน
ในกรณี
การปลูกข้าว เนื่องจากในพื้นที่ตาบลทุ่งตาเสาเป็นที่นาร้างอยู่มาก เกษตรกรบางส่วนไม่ได้รับการสืบ
ทอดการปลูกข้าวมาจากครอบครัว ดังนั้นเมื่อ อบต. ร่วมกับ ศบกต. มีโครงการฟื้นฟูนาร้างให้เป็นนา
ข้าว จึงมีการซื้อเมล็ดพันธุแ์ จกจ่ายให้เกษตรกรนาไปปลูก แต่เกษตรกรบางรายเพาะกล้าแล้วไม่งอก
เมื่อนายเพียร ปุกแก้ว คณะกรรมการบริหาร ศบกต.ไปสอบถามจึงทราบว่าเกษตรกรนาข้าวทั้ง
กระสอบแช่ แล้วนาไปวางตากแดดไว้ทาให้เมล็ดข้าวตายนึ่งหมด จึงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ปลูกข้าวระหว่างผู้อาวุโสในชุมชนกับเกษตรกรที่สนใจปลูกข้าว
จุดถ่ายทอดความรู้ การถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรและผู้สนใจทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน โดยผ่านจุดเรียนรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีเครือข่ายเป็นวิทยากรเกษตรกร 6 จุด คือ
จุดถ่ายทอดการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพ (โครงการส่งเสริมการฟื้นฟูนาร้าง
ให้เป็นนาข้าว) วิทยากร คือ นายจานง ประทุมทอง
นายเพียร ปุกแก้ว และนายธีรชัย เจ๊ะหลี ที่มาของ จุดถ่ายทอดการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพ เกิดจาก
โครงการนี้นายเพียร ปุกแก้ว เล่าว่า เนื่องจากบ้าน
คณะกรรมการบริหาร ศบกต.วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในชุมชน เพื่อลดปัญหาการซื้อข้าวจาก
นายสี หมู่ 4 ตาบลทุ่งตาเสาเคยเป็นสถานที่ปลูกข้าว
ภายนอกตาบลทุ่งตาเสา
เลี้ยงคนในตาบลทุ่งตาเสาในหลายๆหมู่บ้านและยัง
เลี้ยงคนในตาบลใกล้เคียง ที่ราบลุ่มคลองอิตาเป็นสถานที่
ทานาปลูกข้าวที่มีพื้นที่ติดต่อกันหลายร้อยไร่ แต่ในทุกวันนี้ เนื่องจากการคมนาคมสะดวก ชาวนาไม่
ค่อยให้ความสนใจเรื่องทานาหันไปซื้อข้าวสารสาเร็จรูปจากท้องตลาด ประกอบกับยางพารามีราคาแพง
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คิดว่าซื้อข้าวสารมากินดีกว่าการทานา เพราะไม่ต้องจ่ายค่ารถไถนาราคาแพง พื้นที่ทานาของที่ราบลุ่ม
น้าคลองอิตาเกือบ ๆ จะหมดราคาไป ต่อมาในปี 2550 บ้านนายสี หมู่ 4 ได้รับสนับสนุนงบประมาณ
จาก อบต. พืน้ ที่ทานาร้างจึงได้กลับกลายมาเป็นพื้นทีน่ าข้าวอีกครั้ง และในปี 2551 ชาวนาเริ่มให้
ความสนใจการทานามากขึน้ พื้นที่นาร้างของหมู่ที่ 3 4 และ 5 จึงกลับมาเป็นนาข้าวได้เป็นจานวนมาก
“หวังว่าพื้นที่นาข้าวของที่ราบลุ่มคลองอิตาคงจะกลับมาเป็นพื้นที่ปลูกข้าวสาหรับเลี้ยงคนในตาบล
ทุ่งตาเสาอีกครั้ง”

นาร้าง

นาข้าว

โดยในช่วงเริ่มต้นคณะกรรมการบริหาร ศบกต. คือ นายเพียร ปุกแก้ว ทดลองทาด้วยตนเอง ในปี
แรกเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้รับการสนับสนุนค่าไถที่จาก อบต. 600 บาท/ไร่ จานวน 5 ไร่
ต่อราย ในปีต่อไปเกษตรกรลงทุนเอง ซึ่งผลผลิตในปีแรกไม่สูงนัก แต่ในปีที่ 2 ผลผลิตเพิ่มขึ้น เมื่อ
การดาเนินงานได้ผลเป็นที่ประจักษ์ส่งผลให้เกษตรกรในชุมชนให้ความสนใจในการเปลี่ยนนาร้างให้
เป็นนาข้าวเพิ่มขึ้นและคณะกรรมการ ศบกต. ต้องการให้โครงการนี้เป็นโครงการที่ยั่งยืน คือ เมื่อ
ศบกต. เลิกทาแล้วเกษตรกรยังคงปลูกข้าวต่อไป
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีวิสาหกิจชุมชนดอกไม้ใบยางพารา วิทยากร คือ
นางชวน สุราตะโก และนางซุ่น จันทโร กลุ่มนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2519 โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอาเภอริเริ่มให้
แม่บ้านส่วนใหญ่ท่มี ีอาชีพทาสวนยางพาราและสวนผลไม้รวมกลุ่มกัน เริ่มแรกตัดเย็บเสื้อผ้า ทา
ผ้าพันคอ แปรรูปและถนอมอาหาร ต่อมาได้ริเริ่มการทาดอกไม้ใบยางพาราขึ้นในปี 2536 โดยมี
หน่วยงานศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 สนับสนุนด้านวิชาการ และให้ออกร้านจัดจาหน่าย
สินค้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และมีงบประมาณสนับสนุนจ้างครูมาสอนเพิ่มทักษะให้กับชาวบ้าน
ต่อมาได้มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาสนับสนุนมากขึน้ ได้แก่ เกษตรอาเภอ พัฒนาชุมชน อุตสาหกรรม
พาณิชย์จังหวัด และสหกรณ์จังหวัดเข้ามาช่วยเหลือให้ออกร้านตามงานต่างๆ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มเป็นที่รู้จักของลูกค้าทั่วไป รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานของผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกชุมชน
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีส้มโอหอมหาดใหญ่ วิทยากร คือ นางบุญชิต รัตนพันธ์
เป็นจุดถ่ายทอดเรื่องการดูแลรักษาส้มโอ การตัดแต่งกิ่ง การเพิ่มผลผลิต และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้
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ในสวนส้มโอ การปราบศัตรูพืชโดยใช้น้ายาปุ๋ยหมักสมุนไพร นางชนัญชิดา หนูสีคง เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร กล่าวว่า “การให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ปลูกส้มโอในเรื่องการตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้ผลผลิตมี
คุณภาพดี โดยพยายามชักชวนเกษตรกรที่ต้องการเปลี่ยนสวนส้มโอมาเป็นสวนยางพาราให้เข้าร่วม
อบรม” เพื่อให้เกษตรกรรักษาสวนส้มโอหอมหาดใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นของดีที่เป็นเอกลักษณ์ของอาเภอ
หาดใหญ่ไว้ให้ยั่งยืน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน วิทยากร คือ นางศิริรัตน์ แจ้งวิชา
เป็นจุดถ่ายทอดที่เคยได้รับรางวัลดีเด่นประเภทไร่นาสวนผสม ศูนย์กลางการสาธิตการใช้ไส้เดือนฝอย
และการต่อเชื้อราไตรโคเดอร์มา มีการปลูกไม้ผลหลายชนิดไว้ในสวน เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง
ส้มแขก และสมุนไพร เป็นต้น นอกจากนีม้ ีบ่อเลี้ยงปลาหลายชนิดทาให้มีผลผลิตหมุนเวียนเก็บขาย
ได้ตลอดถึงแม้ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่าก็ยังอยู่ได้ เพราะมีรายได้ทุกวันโดยมีรายจ่ายเท่าที่จาเป็น

ส้มแขก
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จุดถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี วิทยากร คือ นายดนัย เรืองกูล
ได้รับงบประมาณจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (วว.) ได้จากการประสานงานของบประมาณ
จากสานักงานเกษตรอาเภอหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดรายจ่าย และให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยใช้เอง
อย่างยั่งยืน ปัจจุบันทาไม่ทันขาย
จุดถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (หมอดินอาสา) วิทยากร คือ นาย
นิวัฒน์ เนตรทองคา เป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อ
รณรงค์ให้เกษตรกรนาเศษวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าและลดรายจ่ายในครัวเรือน

เนื้อหาในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การดาเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการจัดเนื้อหา(ความรู)้ ตามความต้องการของเกษตรกร
กรณีตัวอย่าง การถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา มีการคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจจากแต่ละหมู่บ้าน คือ
คนที่กรีดยางไม่เป็น คนทีว่ ่างงาน และประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากอบต.ทุ่งตาเสา เพือ่
จัดเตรียมสถานที่ เอกสารต่างๆ ในการฝึกอบรม ในปี 2551 ดาเนินการฝึกอบรมเปิดกรีดยางพารา
จานวน 1 รุ่น 20 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. ทุ่งตาเสา เป็นเงิน 33,700 บาท
นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้เกษตรกร/ชุมชน สามารถพัฒนา/สร้างความรู้ที่มีความเหมาะสม
กับบริบทของชุมชน ในบางกรณีสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน กรณีตัวอย่าง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทาส้มแขกที่สามารถคิดค้นวิธีการสกัดยางส้มแขกออกก่อนนามาผลิตเป็นชาส้มแขก
ที่ปราศจากยางจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของวิสาหกิจชุมชน
การประสานงาน คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ประสานงานกับภาคีทั้งภายในกรมส่งเสริม
การเกษตรและภายนอกกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่ไม่เป็นทางการก็
ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการประสานงานซึ่งประธาน ศบกต. กล่าวว่า “ผมรู้จักใครก็จะโทรศัพท์
ติดต่อให้มาช่วยงานของ ศบกต. หรือใช้วิธสี อบถามคนใน ศบกต. ที่รู้จักใครก็ให้ช่วยติดต่อให้”
ทาให้ ศบกต.ทุ่งตาเสามีภาคีเครือข่ายในการดาเนินงานจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น
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ภาคีภายนอกกรมส่งเสริมการเกษตร
- สานักงานปศุสัตว์อาเภอ สนับสนุนการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่ หมู่ 5
- สถานีอนามัยบ้านหินผุด สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้เรื่องอนามัยแก่ผู้สูงอายุ
- โรงเรียนบ้านหินผุด สนับสนุนการฝึกการทาปุ๋ยหมักเพาะถั่วงอกแก่ยุวชน
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี
ภาคีภายในกรมส่งเสริมการเกษตร
-. ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา เชิญวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้การผลิตไส้เดือนฝอย
และการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในสวนทุเรียน
- สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ศึกษาดูงานการปลูกข้าวสังข์หยด

การให้บริการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การให้บริการทางการเกษตรเป็นพันธกิจสาคัญประการหนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตร
ซึง่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต้องเอื้อให้ ศบกต. มีระบบการให้บริการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ศบกต.ทุ่งตาเสามีรูปแบบการให้บริการและประชาสัมพันธ์ ดังนี้
รูปแบบการให้บริการของ ศบกต.ทุ่งตาเสา
- ศบกต. สัญจร เดือนละ 1 ครั้งต่อหมู่บ้าน รวม 10 หมู่บ้าน มีอบต.ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหาร ศบกต. เข้าไปให้บริการในหมู่บ้าน เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและแก้ปัญหา
แก่เกษตรกร สถานที่ให้บริการขึ้นกับความสะดวกของแต่ละหมู่บ้าน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการ
ดาเนินงาน แต่ใช้ศักยภาพในด้านความรู้ความสามารถของคณะกรรมการบริหาร ศบกต. เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร และการสนับสนุนของ อบต. โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดความรู้
ด้ า นวิ ช าการและรั บ ปรึก ษาปั ญ หาผลผลิ ต ด้ า นการเกษตร ส่ ว นอาสาสมั ค รเกษตร ซึ่ ง เป็ น คณะ
กรรมการบริหาร ศบกต. ให้บริการเกษตรกรเรื่องการฉีดวัคซีน ผสมเทียมโค กระบือ คุมกาเนิดสุนัข
และแมว เป็นต้น นอกจากนี้มีการแจกเมล็ดพันธุ์ผัก ต้นมะละกอ ต้นมะเขือ เมล็ดผักบุ้ง เพื่อให้
เกษตรกรนาไปปลูก ซึ่งรูปแบบการให้บริการ ศบกต. สัญจรเป็นรูปแบบที่เกษตรกรให้การตอบรับเป็น
อย่างดี เนื่องจากเกษตรกรได้รับความสะดวก
- การให้บริการ ณ ที่ทาการ ศบกต.ทุ่งตาเสา โดยมีคณะกรรมการบริหาร ศบกต.
ผลัดเปลี่ยนกันมาประจาที่ ศบกต. วันละ 3 คน และมีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อในกรณีที่เกษตรกรไม่
สะดวกที่จะมาที่ ศบกต. หรือมีเรื่องด่วน เกษตรกรจะโทรตามคณะกรรมการบริหาร ศบกต. คือ

19

หมอดินอาสา ปศุสัตว์อาสา เมื่อได้รับโทรศัพท์จากเกษตรกรจะเข้าไปหาเกษตรกรในพื้นที่ทันที หรือ
ให้คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ช่วยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้มาสนับสนุนวิทยากรเรื่ องการ
ทาปุ๋ย การกาจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ที่ทาการ ศบกต. มีเอกสาร ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจาก
กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้บริการ

การพยากรณ์และเตือนภัย
- คณะกรรมการบริหาร ศบกต. จัดให้มีฝ่ายรับผิดชอบเกี่ยวกับการแจ้งข่าวเตือนภัย
แก่เกษตรกรทั้ง 10 หมู่บ้าน เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากจังหวัดแล้วมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ศบกต. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด้านพยากรณ์การเตือนภัยแจ้งให้เกษตรกรทราบภายใน 24
ชั่วโมง ในกรณีที่มีภัยต่างๆ ในหมู่บ้าน คณะกรรมการบริหาร ศบกต. แจ้งข่าวมายังเจ้าหน้าที่ระดับ
ตาบลเพื่อแจ้งไปยังสานักงานเกษตรอาเภอหาดใหญ่ เช่น ในปี 2550 เกิดพายุต้นยางพาราหักโค่น เมื่อ
เดือนมิถุนายนและภัยจากไฟไหม้สวนยางพารา หมู่ที่ 7
- การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติจากภัยศัตรูพืช สัตว์ และประมง เมื่อ
เกษตรกรประสบภัยธรรมชาติ คณะกรรมการบริหาร ศบกต. จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง จากนัน้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงไปตรวจสอบในพื้นที่ บางครั้งต้องเดินไปสารวจในแปลงของชาวบ้าน
เพื่อรายงานมายังอาเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร โดยจ่ายเป็นค่าชดเชยความเสียหายซึ่งมี
การกลั่นกรองอย่างรอบคอบตามระเบียบของทางราชการ โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร ศบกต.
ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการให้บริการของ ศบกต.ทุ่งตาเสา
- เป็นจุดศูนย์กลางในการให้คาปรึกษาด้านอาชีพ การเกษตร การตรวจวิเคราะห์ดิน
การตรวจสอบสารพิษตกค้าง (ในอนาคต) การผสมเทียม โดยคณะกรรมการบริหารศบกต.
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- ได้รับข้อมูลการพยากรณ์การเตือนภัยระบาด ภัยธรรมชาติ
- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นสถานที่ให้เกษตรกรมาร่วมประชุมเพื่อ
ปรึกษาปัญหา มีการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน โดยคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ร่วมกับผู้นาชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป
ช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- เสียงตามสาย โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ ศบกต. ให้ประชาชนทราบทางหอ
กระจายข่าว วิทยุชุมชน 95.0 MHz นิทรรศการ และการออกหน่วย อบต. ร่วมกับ ศบกต. ถ่ายทอด
ทุกปี
- การออกหน่วย ศบกต. สัญจร ในปี 2551 เริ่มวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ณ บ้าน
ทุง่ เลียบ หมู่ที่ 1 และ ศบกต. มีการแจกพันธุ์มะละกอเพื่อให้เกษตรกรนาไปปลูกบริเวณบ้านเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรสนใจมารับบริการและทาการเกษตร
- วารสาร/แผ่นพับ
- จุดถ่ายทอดความรู้ทั้ง 6 จุดใช้เป็นสถานที่ดูงานของทัง้ ภายในและภายนอกชุมชน
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ปัจจัยสู่ความสาเร็จในการดาเนินงาน ศบกต. ทุ่งตาเสา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จากการดาเนินงานพัฒนาการเกษตรของ ศบกต. ทุ่งตาเสาและเกิดผลสาเร็จของงานพัฒนาการเกษตร
ในพื้นที่เป็นอย่างดี มีองค์ประกอบที่นาไปสู่ความสาเร็จใน 2 ด้านหลักๆ คือ คณะกรรมการบริหาร
ศบกต. และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
1. คณะกรรมการบริหาร ศบกต. การทีค่ ณะกรรมการบริหาร ศบกต. ได้รับการยอมรับจากส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานจึงได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีสามารถบริหารงานของ
ศบกต.ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดจากกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร
ศบกต. ที่ใช้การมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน กาหนดเกณฑ์ และการคัดเลือก โดยภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ อบต. คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ชุดเดิม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ชุมชน
ทาให้คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ชุดใหม่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน รวมทั้งเกณฑ์สาคัญที่ใช้
พิจารณา คือ ความมีจิตอาสา เสียสละ และความสมัครใจของเจ้าตัว ทาให้ได้คณะกรรมการบริหาร
ศบกต. ที่มีคุณภาพ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ สามารถผลักดันงานตามภารกิจของ ศบกต. ได้อย่าง
แท้จริง
การสื่อสารปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในคณะกรรมการบริหาร ศบกต. และระหว่าง ศบกต.กับภายนอก
พบว่าในทีมของคณะกรรมการบริหาร ศบกต. มีการเรียนรู้และทางานร่วมกันเป็นทีมผ่านกิจกรรมของ
ศบกต. ที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ศบกต.สัญจร การมอบหมายงานโดยมี
เจ้าภาพรับผิดชอบในแต่ละภารกิจและสร้างทีมในการทางาน การประชุมร่วมเพื่อกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน วางแผนและแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นการ
เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และการทางานเป็นทีม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ยังสามารถเชื่อมโยง
กับองค์กรหรือภาคีภายนอก ซึ่งรวมทั้งเครือข่าย (ชุมชนอื่นๆ) ได้เป็นอย่างดี ได้รับการสนับสนุนทั้ง
ทางด้านวิชาการและงบประมาณที่นามาใช้ในการพัฒนาการเกษตรในชุมชน
การจัดระบบในการบริหารจัดการงานของ ศบกต. โดยคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ได้
กาหนดกระบวนการในการทางานที่ให้ความสาคัญกับกรรมการบริหารทุกคนและสามารถดึงศักยภาพ
ของกรรมการมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ทั้งในกรณีการมอบหมายงานตามภารกิจ 9 ด้านที่มีเจ้าภาพ
ในการดาเนินงานโดยให้แต่ละคนเลือกตามที่ตนเองถนัดเพื่อเป็นแกนในการดาเนินงานด้านนั้นๆ หรือ
ในกรณีของการประสานงานกรรมการท่านใดที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคส่วนใดก็จะเป็นแกนในการ
ประสานเพื่อการสนับสนุนการดาเนินงานของ ศบกต. เป็นต้น
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2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบตาบลมีความทุ่มเทและตั้งใจสูงในการพัฒนางาน
ในพื้นที่และให้ความสาคัญกับกลไกของ ศบกต. โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการบริหาร ศบกต. เริ่ม
ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกเพื่อให้ได้ตัวแทนที่แท้จริงของชุมชน
ทุกภาคส่วนให้การยอมรับในการ
บริหารจัดการงานตามภารกิจ การพัฒนาใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหาร ศบกต.
ในการร่วมกันคิด/วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติและสรุปบทเรียนร่วมกัน ทั้งในแง่มุมของวิชาการ เช่น
กรณีโครงการเปลี่ยนนาร้างเป็นนาข้าวที่คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ได้ตกลงร่วมกันที่จะเป็นผู้ริเริ่ม
ดาเนินการจัดทาแปลงเรียนรู้เองเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ และในแง่มุมการบริหารจัดการโครงการนี้คณะ
กรรมการบริหาร ศบกต. ได้คิดหาวิธกี าร/ประสานงานเพื่อให้มีการขยายผล รวมถึงการบริหารงานอื่น ๆ เช่น
การบริหารงานของ ศบกต. ก็ดาเนินการในลักษณะการมีส่วนร่วมและให้ความสาคัญกับคณะกรรมการ
บริหาร ศบกต. ซึ่งเป็นมิติในการคิดและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ให้ความสาคัญและใช้
กลไกของ ศบกต. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่อย่างแท้จริง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรสามารถดาเนินงานในฐานะของผู้ประสานที่สามารถประสานความร่วมมือจากภาคี
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
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แผนผังสรุปการถอดบทเรียนการดาเนินงาน ศบกต.ทุ่งตาเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เคล็ดลับความสาเร็จ

การบริหารจัดการข้อมูล
• เน้นการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการบริหารศบกต.และ
ชุมชนรวบรวม ปรับปรุงตรวจสอบ
และนาไปใช้
การบริการ/ประชาสัมพันธ์
• ใช้วิธีการศบกต.สัญจร
เป็นการให้บริการที่เข้าถึง
เกษตรกร
 คณะกรรมการ ศบกต.
เต็มใจให้ความช่วยเหลือ/
บริการเกษตรกรเป็นอย่างดี

กลไกขับเคลื่อนงาน
ศบกต.ทุ่งตาเสา

การจัดทาและบูรณาการแผน
• ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนโดยผ่านเวทีประชาคม
ของหมู่บ้าน ตาบล และนาเข้า
สภาอบต.

การจัดการเรียนรู/้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะกรรมการบริหารศบกต.สนใจเรียนรู/้
ค้นหาข้อมูลใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานในชุมชน
• การสร้างเครือข่ายเรียนรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
โดยอาสาสมัครเกษตร

บริบทชุมชน


คนในชุมชนเรียนรู้จากภูมิปัญญาและเทคโนโลยีใหม่ๆ
เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง
 คนในชุมชนมีความเสียสละ ทางานเพื่อส่วนรวม และ
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 ผู้นาชุมชนให้ความสาคัญกับการเกษตร และให้การ
สนับสนุนการดาเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อให้
เกษตรกร/ชุมชนพึ่งพาตนเองได้

คณะกรรมการบริหาร ศบกต.
- กระบวนการคัดเลือกอย่างมี
ส่วนร่วม จึงได้คนที่มีจิตอาสา
เสียสละเพื่อส่วนรวม
- มีการสื่อสารและสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี
- การเชื่อมโยงการทางานกับ
ชุมชน/รับฟังความคิดเห็นและ
ช่วยเหลือแก้ปัญหาการเกษตร
ในพื้นที่
- การจัดหาเครือข่ายในการ
ทางานร่วมกับ ศบกต.โดยให้
คณะกรรมการ ศบกต.เป็น
เจ้าภาพดาเนินงานและหา
ทีมงานทางานในแต่ละภารกิจ
- การทางานสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของชุมชน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
- ตั้งใจจริง เสียสละ ทางานเพื่อ
ส่วนรวม
- ให้ความสาคัญกับ
คณะกรรมการศบกต.
- ประสานงานกับภาคีที่เกี่ยวข้อง
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เอกสารอ้างอิง
คณะทางานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของท้องถิ่นด้านการสนับสนุนการศึกษาวิจยั และติดตาม
ประเมินผล. 2552. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลทุ่งตาเสา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.
สนทนากลุ่ม, 27-28 มกราคม 2552.
เพียร ปุกแก้ว. มปป. บ้านนายสี หมู่ 4 ต.ทุ่งตาเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา. สถานที่ตงั้ ที่ราบลุ่มน้า
คลองอิต่า. (อัดสาเนา).
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลทุ่งตาเสา. 2551. เอกสารประกอบการ
ประกวดผลงานดีเด่น ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลทุ่งตาเสา
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. สานักงานเกษตรอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งตาเสา จ.สงขลา (อบต.ทุ่งตาเสา). 2552. ข้อมูลองค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งตาเสา. แหล่งที่มา: http:// www.thungtamsao.go.th/index.php. 2 กุมภาพันธ์
2552.
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ภาคผนวก
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เบื้องหลังความสาเร็จ
การทางานเป็นทีม ระหว่างกองแผนงาน สานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ กองวิจัย
และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เริ่มจากการได้รับคาสั่งจากอธส.ให้ไปถอดบทเรียนการดาเนินงาน
ของศบกต.ทุ่งตาเสา จึงได้มีการเตรียมการก่อนลงพื้นที่ เพื่อหาประเด็นที่จะพูดคุยกับ ศบกต.
ประมาณ 3 ครั้ง ก่อนลงพื้นที่แบ่งงานกันทา ระหว่างทีมงาน คือ ซักถาม 2 คน จดบันทึกละเอียด 1
คน พร้อมอัดเสียง และจับประเด็นด้วย mind map 1 คน
ส่วนประเด็นที่จะเขียนแบ่งกันหลังจากที่ออกจากพื้นที่แล้ว ครั้งต่อไปน่าจะแบ่งประเด็นที่จะ
เขียนกันก่อนลงพื้นที่ เพื่อสามารถเตรียมการซักถาม จดบันทึกได้ตรงประเด็นมากขึ้น

ข้อสังเกต ในการจดบันทึก ควรโน้ตคาพูดที่สาคัญ ๆ ไว้ว่าใครเป็นผู้พูด หรืออัดเทปไว้
บรรยากาศในเวทีการถอดบทเรียน ในวันแรกดาเนินงานที่ ศบกต. มีคณะกรรมการบริหาร
ศบกต.เข้าร่วมเวทีจานวนมากจึงมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน บรรยากาศค่อนข้างดีไม่ซีเรียสมากนัก
แต่ในวันที่ 2 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของสานักงานเกษตรอาเภอ ซึ่งมีการพูดคุย
ซักถามเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตาบล (นางชนัญชิดา หนูสีคง) ค่อนข้างมาก ทาให้บรรยากาศ
ค่อนข้างซีเรียส ต้องหยุดพักบ้างแล้วค่อยมาคุยกันต่อ
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เทคนิคการเขียน หลังจากออกจากพืน้ ที่ควรรีบเขียนทันที เพราะยังจาเรื่องราวได้อยู่ และอย่า
คิดว่าการเขียนครั้งแรกแล้วจะต้องดีที่สุด ถ้าคิดอย่างนีม้ ักจะยากที่จะเริ่มต้นจรดปากกา ดังนั้นเขียน
ร่างที่ 1 ออกมาให้ได้ก่อนแล้วการแก้ไขในครั้งต่อ ๆ ไปก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้ว จากประสบการณ์ในการ
ถอดบทเรียนครั้งนี้ ทุกคนก็กลับมาเขียนร่างที่ 1 ก็ออกมา 4 คน 4 สไตล์สุดท้ายแล้วคงต้องปรับให้
เป็นสไตล์เล่าเรื่อง เพื่อให้คนอ่านไม่เครียด คือ ได้ทั้งความรู้และความรู้สึกด้วย (แต่คนเขียนเครียด)
ยังไม่รู้ว่างานนี้จะต้องแก้ไขกี่รอบ
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โจทย์ถอดบทเรียนการดาเนินงานพัฒนาการเกษตรของ ศบกต. ทุ่งตาเสา อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
1. การใช้ ศบกต. เป็นกลไกในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้อย่างไร
2. การประสานและบูรณาการการทางานที่ดีระหว่าง ศบกต. และ อบต. มีแนวทางและวิธีการ
อย่างไร
ประเด็น
1. ข้อมูลพื้นฐานตาบล
- เศรษฐกิจ/สังคม/ชีวภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
- จานวนสมาชิก
- โครงสร้าง
- งบประมาณ
2. การบริหารงานของ อบต. ในด้าน
 องค์กร
 แผน
 งบประมาณ
3. การบริหารงานของ ศบกต.
 กระบวนการทางาน
 การบริหารศบกต.
 การบริหารงาน 4 ด้าน ตามระบบส่งเสริม (ข้อมูล
แผน การบริการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี)

หมายเหตุ

แนวทางการพูดคุยในแต่ละประเด็น คือ
1. การปฏิบัติ
 กระบวนการ/วิธีการ/เทคนิค
 การสนับสนุน
 การเชื่อมโยงงาน
 บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง
2. ผลที่เกิดขึ้น
 ปัจจัยที่ทาให้สาเร็จ
 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
 ตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรม

วิธีการ
 ข้อมูลมือ 2 จาก อบต. และเจ้าหน้าที่ฯ

สนทนากลุ่ม
 Focus group ที่ ศบกต.
 ดูงานในพื้นที่
สนทนากลุ่ม
Focus group ที่ ศบกต.
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ที่ปรึกษา
นายอรรถ อินทลักษณ์
นายโอฬาร พิทักษ์
นายยงยุทธ์ สุวรรณฤกษ์
นายทศพล เชี่ยวเชิงงาน
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์
นางสุกัญญา อธิปอนันต์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ
เกษตรจังหวัดสงขลา
ผู้อานวยการสานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ผู้มีส่วนร่วมในการถอดบทเรียน

สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
นายสมชัย วิสารทพงศ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
นายวิทยา ภู่ภูมิรัตน์ เกษตรอาเภอหาดใหญ่
สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
ผู้ให้ข้อมูลในการถอดบทเรียน
นายชอบ บิณกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งตาเสา
นายจานง ประทุมทอง ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลทุ่งตาเสา
คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลทุ่งตาเสาทุกท่าน
นางชนัญชิดา หนูสีคง เลขานุการ ศบกต. ทุ่งตาเสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชานาญการ
สานักงานเกษตรอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ส่วนกลาง
นางมัลลิกา เขียวหวาน ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพชุมชนเกษตร
สานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
นายสาราญ สาราบรรณ์ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนางานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
น.ส.ปริญญารัตน์ ภูศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชานาญการ
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
นายพิสิษฐ์ อัจฉฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชานาญการ กองแผนงาน

