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กรมส่งเสริมการเกษตร คว้ารางวัลเลิศรัฐฯ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล ร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับดีเด่น 
จากสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยผลงานโครงการวิสาหกิจชุมชนภายใต้แปลงใหญ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนผู้ปลูกกาแฟน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว 
จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า คณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน จากสำนักงาน ป.ย.ป ได้มีมติมอบรางวัลเลิศรัฐฯ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล ร่วม
ใจแก้จน ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับดีเด่น ให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร จากผลงานโครงการวิสาหกิจชุมชนภายใต้แปลงใหญ่ ร่วมใจแก้
จน ชุมชนผู้ปลูกกาแฟน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความครบถ้วนในด้านการมีส่วนร่วม ได้แก่ การร่วม
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพัฒนากระบวนการคิดของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน อำเภอน้ำหนาว จำนวน  3 กลุม่ คือ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนป่าอุ่น คนอ่ิม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำหนาวอาราบิก้า และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟน้ำหนาว ซึ่งดำเนินการร่วมกันภายใต้
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และเป็นการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทำให้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถทำให้เกษตรกร
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีรายได้เพ่ิมข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบดีขึ้น และนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า สำหรับบันไดสู่ความสำเร็จของโครงการวิสาหกิจชุมชนภายใต้แปลงใหญ่ ร่วมใจแก้จน 
ชุมชนผู้ปลูกกาแฟน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าไปส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมผ่านการจัดเวทีชุมชน ตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เพ่ือให้เกิดการนำศักยภาพของชุมชนมาใช้จัดการกับปัญหาจริงที่
ชุมชนกำลังประสบ เช่น การพังทลายของหน้าดินจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปัญหาการต่อรองราคาผลผลิต เป็นต้น ทำให้เกษตรกรใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา วางกระบวนการ และกำหนดเป้าหมายตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชนร่วมกัน โดยมี
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เป็นพ่ีเลี้ยงสนับสนุนให้ชุมชนสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
นอกจากนี้ ยังได้ถ่ายทอดความรู้กระบวนการ และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ให้กับกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ การบริหารจัดการในรูปแบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นผสมผสานกับการปลูกกาแฟ การส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การแปรรูป
สินค้าเกษตร และการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตร ตลอดจนการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้จัดการแปลงที่มีศักยภาพ เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ 
(Young Smart Farmer) และเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) สามารถจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายที่เข้มแข็ง เกิดอำนาจในการต่อรอง
ราคาผลผลิตของกลุ่ม ขจัดปัญหาการถูกกดราคาผลผลิตจากพ่อค้าคนกลางและปัญหาการเกษตรต่าง ๆ ของชุมชนได้สำเร็จ และสามารถ
เป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรหรือชุมชนอื่นต่อไป 
ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐฯ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล ร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ.2564 เป็นรางวัลที่ ก.พ.ร. มอบให้กับ
หน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีศักยภาพมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
และสังเคราะห์ต้นแบบ (Prototype) ในการแก้ไขปัญหาความยากจน สามารถเป็นต้นแบบประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่อ่ืนได้ รวมทั้งเป็นการยก
ย่องเชิดชูหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างจริงจัง โดยใช้การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทำงาน 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน 









 
   ชุมพรจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนทีฯ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่เกษตรกรภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19  
 
            วันท่ี 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมัฤทธ์ิ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิด งานโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหส์มเด็จพระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งท่ี 3/2564 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ตำบลวังไผ่ อำเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี นายธีระศักดิ์ ยมสวสัดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และตัวแทน
เกษตรกรเข้าร่วมกจิกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19  
 
            นายสัมฤทธ์ิ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าววา่"การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการทางวิชาการ และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเป็นการปฏบิัติงานในเชิงรกุท่ีทำให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมายที่มีปัญหา ให้
ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพชื โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการใหว้ัคซีนป้องกัน
โรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะบรูณาการการทำงาน
ระหว่าง นักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขาท้ังด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมอืทางวิชาการ
ต่างๆ มาให้บริการ"  
 
            นายธีระศักดิ์ ยมสวสัดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า "เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID 19) ได้ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ทำให้การดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลือ่นที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ไม่สามารถดำเนินการ
ให้เป็นไปตามปกตไิด้ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้มมีติเห็นชอบในการประชุมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้จังหวัดที่ไมส่ามารถ
ดำเนินการไดต้ามปกติ สามารถปรับแนวทางการดำเนินงาน โดยจดัทำนิทรรศการเฉลมิพระเกยีรติ จัดจุดให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ ๆ โดยมีเอกสารวิชาการ แผ่นพับ วัสดุการเกษตรไว้บริการแก่เกษตรกร ตามความเหมาะสม  
 
            จังหวัดชุมพร จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานเุคราะหส์มเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ในระหว่างวันท่ี 6 - 8 กันยายน 2564  สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และสำนักงานเกษตร
อำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ โดยกจิกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 2) จุดใหบ้ริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุ
เคราะห์ ๆ ให้คำปรึกษาด้านการเกษตร บริการแก่ประชาชน 3) การสนับสนุนชุดเมล็ดพันธุผ์ัก ได้แก่ พริก มะเขือ บวบ คะน้า กวางตุ้ง และต้นพันธ์ุ
กระชาย จากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และ 4) การสนับสนุนชุดเมลด็พันธ์ุผัก ได้แก่ พริก มะเขอื บวบ คะน้า กวางตุ้ง จากสำนักงานเกษตร
อำเภอ ซึ่ง เกษตรกรทีเ่ข้ามารับบริการ ขอให้เตรียมบตัรประจำตัวประชาชนมาประกอบการลงทะเบียนด้วย" 


