สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ครั้งที่ 3
วันที่ 18 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสานักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร ได้กาหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 เรื่อง ได้แก่ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และ
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ สรุปดังนี้
เรื่องที่ 1 ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
เป้าหมายของศูนย์บ่มเพาะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ที่สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการเกษตรและพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรได้
แนวทางการคัดเลือก โดย เขต จังหวัด เครือข่าย ร่วมกันคัดเลือกศูนย์นาร่องในจังหวัดที่มีเครือข่าย
เข้มแข็ง ซึง่ เดิมมีศนู ย์นาร่องเขตละ 3 ศูนย์ รวม 27 ศูนย์ ปัจจุบนั มีการคัดเลือกจังหวัดละ 1 ศูนย์
คุณสมบัติเจ้าของศูนย์
1. ต้องเป็น YSF ต้นแบบ
2. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ
3. ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
4. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมพัฒนาตัวเอง พัฒนาเครือข่างอย่างต่อเนื่อง
5. มีองค์ความรู้เฉพาะด้าน สามารถถ่ายทอดความรู้ได้
6. สามารถประสาน สร้างเครือข่าย รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
7. มีความเป็นผู้ประกอบการเกษตร
8. อยู่ในจังหวัดที่มีเครือข่าย YSF ที่เข้มแข็ง
สถานที่ตั้งศูนย์
1. มีแปลงเรียนรู้ของจริง สามารถฝึกปฏิบัติได้ มีสถานที่พูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. มีสถานที่แสดงสินค้า (Show Room) ของ YSF ในพื้นที่
3. มีสถานที่เจรจาธุรกิจเกษตร (Business Matching)
4. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น
5. มีความสะดวกสบายด้านสาธารณูปโภค มีการคมนาคมสะดวกเข้าถึงง่าย
บทบาทหน้าที่
การดาเนินงานเครือข่าย
1. เป็นแหล่งบ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ปรับแนวความคิด สร้างแรงจูงใจ ฝึกการวิเคราะห์ตนเอง
และการจัดทาแผนการพัฒนาตนเองอย่างง่าย เตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร
2. เชื่อมโยงเกษตรกรต้นแบบและแหล่งถ่ายทอดความรู้เฉพาะด้านทุกสาขาการเกษตร
3. เชื่อมโยงเครือข่ายด้านความรู้วิชาการ กิจกรรม การปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งการผลิต การแปรรูป การตลาด ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
4. เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเกษตรของ YSF และเพิ่มช่องทางการตลาดให้เครือข่าย YSF
5. เป็นแปล่งรวบรวมฐานข้อมูล YSF ระดับจังหวัด

-26. เป็นสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย YSF ระดับจังหวัด
การถ่ายทอดความรู้เฉพาะด้าน
1. มีองค์ความรู้หรือหลักสูตรการอบรมเฉพาะด้านตามความเชี่ยวชาญของเจ้าของศูนย์
2. พัฒนาองค์ความรู้หรือหลักสูตรการอบรมเฉพาะด้านควบคู่งานวิจัย
ข้อมูลศูนย์บ่มเพาะจังหวัดพิจิตร
เจ้าของศูนย์ นางสาวสุวิดา ชื่ออมรกุลชัย
ที่ตั้งศูนย์ 8/1 หมู่ 6 ตาบลโพธิ์ประทับช้าง อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
การถ่ายทอดความรู้ การผลิตส้มโอ การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การปลูกพืชในโรงเรือน
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ของเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ ได้แก่ เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดพิจิตร
จานวน 13 ศูนย์
จุดเด่น : มีจุดแสดงสินค้า ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน เน้นตลาดออนไลน์
จุดด้อย : สถานที่ไม่อยู่ในแหล่งชุมชน ห่างไกลจากถนนเส้นหลัก กิจกรรมยังไม่มีความ
หลากหลาย แต่จะมีการพัฒนาในลาดับต่อไป
เรื่องที่ 2 การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
“ภัยพิบัติ” หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง
ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด
อากาศหนาวจัดผิดปกติ ฯลฯ
“ฉุกเฉิน” หมายความว่า เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนหรือเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้
และจาเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน
“ผู้ประสบภัยพิบัติ” หมายความว่า ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
อัตราการช่วยเหลือ
1. ใช้หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2556 ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสด รายละไม่เกิน
30 ไร่
- ข้าว อัตราไร่ละ
1,113 บาท
- พืชไร่ อัตราไร่ละ
1,148 บาท
- พืชสวนและอื่นๆ อัตราไร่ละ 1,690 บาท
2. เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืชไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น (ทบก.๐๑)
ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
1. เกษตรกรผู้ประสบภัยแจ้งความเสียหาย (ตามแบบ กษ.01)
2. ผู้ใหญ่บ้าน/กานัน/นายกอบต./นายกเทศมนตรี ประจาท้องที่ตรวจสอบและรับรองความ
เสียหาย

-33. คณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับหมู่บ้าน ตรวจสอบและรับรองความเสียหาย
แล้วแต่กรณี
4. เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอ ประมงอาเภอ ปศุสัตว์อาเภอ ตรวจสอบและคานวณมูลค่า
การช่วยเหลือ
5. บันทึกข้อมูล กษ.01 ลงโปรแกรม และประมวลเป็นแบบ กษ.02 รายหมู่บ้าน นาไปปิด
ประกาศไม่น้อยกว่า 3 วัน
6. จัดทารายละเอียดนาเสนอ ก.ช.ภ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินทดรองฯ ตามที่ได้รับ
จัดสรรจากผู้ว่าฯ (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หรือเสนอให้ขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดหรือส่วนกลาง
7. จัดทารายละเอียด นาเสนอ ก.ช.ภ.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้เงินทดรองราชการฯ
ในอานาจผู้ว่าฯ หรือให้ขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ : วาตภัย ปี 2561 ที่อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
เริ่มเกิดภัย เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 พืชที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ พืชไร่ จานวน 5 ไร่ พืชสวน จานวน
2,034.25 ไร่ เกษตรกร 273 ราย วงเงินช่วยเหลือ 3,443,622.50 บาท ผ่านการประชุม ก.ช.ภ.จ.เรียบร้อย
แล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้เงิน

