คูมือ
ประกอบการปฏิบัติงานในพื้นที่
ตามระบบสงเสริมการเกษตร

กรมสงเสริมการเกษตร
มีนาคม 2551

สารบัญ

กระบวนการทําของเจาหนาที่
1. วิเคราะหและจัดทําขอมูลของสํานักงานเกษตรอําเภอ
2. กําหนดเปาหมายการพัฒนาระดับอําเภอ
3. จัดทําแผนปฏิบัติของสํานักงานเกษตรอําเภอ
4. การมอบหมาย
5. การดําเนินงานตามแผน
6. การติดตามประเมินผลและเผยแพรประชาสัมพันธ
การปฏิบัติงานในระดับตําบล
1. การจัดทําขอมูลการเกษตร
2. การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
3. การจัดการเรียนรู/การถายทอดเทคโนโลยี
4. การใหบริการทางการเกษตร
การสงเสริมกลุม/เครือขาย
1. กําหนดกลุม/เครือขายเปาหมาย
2. กระตุนกลุม/เครือขาย
2.1 จัดทําขอมูลสมาชิกกลุม/เครือขาย
2.2 สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาของกลุม/เครือขาย
2.3 การสงเสริมการจัดกิจกรรม
2.4 การสงเสริมใหมีการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานของกลุม/เครือขาย
2.5 สงเสริมการบริหารจัดการองคกรของกลุม/เครือขายใหเขมแข็ง
ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 : ประเภทของขอมูลที่จําเปน
ภาคผนวกที่ 2 : วิธีการจัดการความรู
ภาคผนวกที่ 3 : กระบวนการจัดทําแผน 3 ป อปท.
ภาคผนวกที่ 4 : แผนผังของระบบงานในการสงเสริมและพัฒนาเสริมสรางความเขม
แข็งและยั่งยืนแกองคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือขาย

หนา
1
1
3
6
8
9
10
11
11
13
15
17
21
21
21
22
23
25
26
28
30
31
32
33
36

สารบัญ (ตอ)
ภาคผนวกที่ 5 : ภารกิจของอาสาสมัครในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ตาม
ระบบสงเสริมการเกษตร
1. การจัดทําขอมูลการเกษตร
2. การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
3. การจัดการเรียนรู/การถายทอดเทคโนโลยี
4. การใหบริการทางการเกษตร

หนา
37
37
39
41
42

กระบวนการทํางานของเจาหนาที่
การปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่มีความจําเปนตองจัดโครงสราง ระบบงาน และกลไกการทํางานของสํานักงานเกษตรอําเภอใหเอื้อตอการปฏิบัติงานให
มากที่สุด โดยเปน ภาระของเกษตรอําเภอซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ นํา ประสาน และเชื่อมโยงเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในสํานักงานเกษตรอําเภอทุกคน และหนวยงาน
ภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหเกิดการปฏิบัติงานรวมกัน โดยมีแนวทางในการดําเนินงานตามรายละเอียด ตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 : กระบวนการทํางานของเจาหนาที่
งานที่ทํา
วัตถุประสงค/เปา
หมาย
1. วิเคราะหและจัดทําขอมูลของ
สํานักงานเกษตรอําเภอ ซึ่งขอมูล
แยกเปน
• ขอมูลพื้นฐานการเกษตรซึ่ง
คอนขางจะเปลี่ยนแปลงชา เชน
พื้นที่ปลูก จํานวนกลุม จํานวน
ครัวเรือนเกษตรกร
• ขอมูลเชิงสถานการณของสิน
คาหลัก ในระดับอําเภอ ซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนอยูเสมอ เชน การ
ระบาดของศัตรูพืช ภัยธรรมชาติ
การคาดการณผลผลิต

วิธีการ

เพื่อใหทราบและเขา • ฐานขอมูลที่เปนปจจุบันที่นําไปใชในการกําหนด
ใจสถานการณในพื้น เปาหมายและแผน
ที่ที่รับผิดชอบ และนํา • ผลการวิเคราะหสถานการณการเกษตรในระดับ
ไปใชในการกําหนด
อําเภอ
แนวทางการพัฒนา
ระดับอําเภอ

เครื่องมือ
หลัก
• ขอมูล
- ฐานขอมูล
เดิมของสํานัก
งานเกษตร
อําเภอ
- ฐานขอมูล
เดิมของตําบล
- ขอมูลขาว
สารสถาน
การณการ
เกษตรที่เกี่ยว
ของ
- ขอมูลอื่น ๆ
เชน
ยุทธศาสตรที่

ผลผลิต

ผูปฏิบัติ
ผูชวย

เกษตรอําเภอ เจาหนาที่สง
เสริมการ
เกษตรระดับ
อําเภอทุกคน

• ฐานขอมูล
ที่เปนปจจุบัน
ที่นําไปใชใน
การกําหนด
เปาหมายและ
แผน
• ผลการ
วิเคราะห
สถานการณ
การเกษตรใน
ระดับอําเภอ
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ตารางที่ 1 : (ตอ)
งานที่ทํา

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

เครื่องมือ

ผูปฏิบัติ
หลัก

ผลผลิต
ผูชวย

เกี่ยวของใน
ระดับตาง ๆ
- แผนพัฒนา
การเกษตร
ระดับตําบล
• การ
วิเคราะห/เรียน
รูรวม
- ใชเวที
ประชุมสํานัก
งานเกษตร
อําเภอทุก
สัปดาห
- เลือกใช
เครื่องมือตาม
ความเหมาะสม
เชน SWOT
Analysis ฯลฯ

2

ตารางที่ 1 : (ตอ)
งานที่ทํา
2. กําหนดเปาหมายการพัฒนา
ระดับอําเภอ

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

เพื่อใหเกิดการกําหนด
ทิศทางและเปาหมาย
การพัฒนาและแก
ปญหาที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของพื้นที่

1.วิเคราะห/ปรับปรุงแนวทางพัฒนาการเกษตรระดับ
อําเภอเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่ปรับเปลี่ยน
โดยจัดทําเปนแนวทางพัฒนาการเกษตรระดับอําเภอ
(ระยะสั้น ,ระยะยาว)
2. กําหนดประเด็นการพัฒนา ในระดับอําเภอที่
ระบุวาจะ
• ทําอะไร
• พื้นที่ตรงไหน
• กับกลุมเปาหมายไหน
• เพราะอะไร
ตัวอยาง เชน การเปลี่ยนพันธุขาวเปนขาวพันธุเบาแก
เกษตรกร ในตําบล ก ข และ ค ซึ่งเปนพื้นที่ดอน เพราะ
พันธุขาวเดิมเปนพันธุหนัก เกิดความเสียหายจากภาวะ
ฝนแลงชวงปลายฤดูเปนประจํา

ผูปฏิบัติ

เครื่องมือ
หลัก

เกษตรอําเภอ
• ผลการ
วิเคราะหขอมูล
พื้นฐาน และ
ขอมูลสถาน
การณการ
เกษตรใน
ระดับอําเภอ
• แนวทาง
พัฒนาการ
เกษตรระดับ
อําเภอที่มีอยู
เดิม

ผลผลิต
ผูชวย

เจาหนาที่สง
เสริมการ
เกษตรของ
สํานักงาน
เกษตรอําเภอ
ทุกคน

• แนวทาง
พัฒนาการ
เกษตรระดับ
อําเภอ
• เปาหมาย
การพัฒนารวม
ในระดับ
อําเภอที่สอด
คลองกับ
สถานการณ
และศักยภาพ
ของพื้นที่
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ตารางที่ 1 : (ตอ)
งานที่ทํา

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

ผูปฏิบัติ

เครื่องมือ
หลัก

3.กําหนดเปาหมายในการพัฒนา โดย ระบุระยะเวลาที่
จะใหเกิดผลสําเร็จในแตละชวงใหชัดเจน ซึ่งในการ
กําหนดพิจารณาตามศักยภาพของพื้นที่และความ
พรอมของเกษตรกร เชน จากตัวอยางเดิมนําประเด็น
การพัฒนามากําหนดเปาหมาย การเปลี่ยนพันธุขาวเปน
พันธุขาวเบาในเขตนาดอน จํานวน 5,000 ไร ภายใน 3
ป จําแนกเปน
- ปที่ 1 จํานวน 1,000 ไร (ตําบล ก 500 ไร ตําบล ข
500 ไร)
- ปท่ี 2 จํานวน 1,500 ไร (ตําบล ก 1,000 ไร ตําบล ข
500 ไร)
- ปที่ 3 จํานวน 2,500 ไร (ตําบล ข 1,000 ไร ตําบล ค
1,500 ไร)
ทั้งนี้ ในการกําหนดเปาหมายดังกลาวเปนไปตามศักย
ภาพในการจัดการเมล็ดพันธุทดแทน

ผลผลิต
ผูชวย

เกษตรอําเภอ เจาหนาที่สง
เสริมการ
เกษตรของ
สํานักงาน
เกษตรอําเภอ
ทุกคน
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ตารางที่ 1 : (ตอ)
งานที่ทํา

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

ผูปฏิบัติ

เครื่องมือ

4. นําเสนอเปาหมายการพัฒนา/แกปญหาสูการปฏิบัติ • รวมในเวที
เพื่อใหเกิดการยอมรับและนําไปปฏิบัติรวมถึงการ
ที่มกี ารดําเนิน
ประสานเพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงานให การอยูแ ลว
เกิดผลสําเร็จกับ
- เกษตรกร/ชุมชน
- คณะกรรมการบริหารศูนยฯ
- อปท.
- ภาคีการพัฒนา

ผลผลิต

หลัก

ผูชวย

เจาหนาที่สง
เสริมการ
เกษตรที่รับ
ผิดชอบดูแล
พื้นที่

เกษตรอําเภอ
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ตารางที่ 1 : (ตอ)
งานที่ทํา
3.จัดทําแผนปฏิบัติของสํานักงาน
เกษตรอําเภอ
• รายป
• รายเดือน

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

เพื่อใหมีการวางแผน
ปฏิบัติงานรวมกัน
ของสํานักงานเกษตร
อําเภอและใชแผนใน
การบริหารจัดการให
เกิดการทํางานและ
เรียนรูรวมกันเปนทีม

รายป
แผนสํานักงานฯ
แตละป (ประมาณเดือนพฤศจิกายน หรือ ธันวาคม)
สํานักงานเกษตรอําเภอรวมกันกําหนดแผนปฏิบัติงาน
ประจําป โดยใชเปาหมายการพัฒนารวมเปนตัวตั้งเพื่อ
บริหารจัดการ ทรัพยากร ใหมีความสอดคลองกับกลุม
บุคคลและพื้นที่เปาหมาย โดยจําแนกเปาหมายเปนราย
ตําบล
แผนรายบุคคล
เกษตรอําเภอและเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทุกคน
วางแผนปฏิบัติงานของตนเองที่สอดคลองกับแผน
ปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานเกษตรอําเภอ
* หมายเหตุ
ทรัพยากร (Resource Available) หมายถึง งบประมาณ
ที่ไดรับการสนับสนุนจากสวนตาง ๆ ซึ่งเปนผลจาก
การนําเสนอเปาหมายการพัฒนาสูการปฏิบัติและไดรับ
การสนับสนุนตามขั้นตอนงานที่ทําในขอ 2 หรือ โครง
การงบประมาณที่กรมฯ จัดสรร รวมทั้งบุคลากร สิ่ง
อํานวยความสะดวก

ผูปฏิบัติ

เครื่องมือ
หลัก

ใชแบบฟอรม เกษตรอําเภอ
ตามคูมือการ
จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ
สําหรับหนวย
งานในสังกัด
กรมสงเสริม
การเกษตรประ
จําป 2551

ผลผลิต
ผูชวย

เจาหนาที่สง
เสริมการ
เกษตรของ
สํานักงาน
เกษตรอําเภอ
ทุกคน

•แผนปฏิบัติ
งานสํานักงาน
เกษตรอําเภอ
รายป/
รายเดือน
• แผนปฏิบัติ
งานรายบุคคล
ของเกษตร
อําเภอ และ
เจาหนาที่
สงเสริมการ
เกษตรรายป/
รายเดือน
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ตารางที่ 1 : (ตอ)
งานที่ทํา

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

เครื่องมือ

ผลผลิต

ผูปฏิบัติ
หลัก

ผูชวย

รายเดือน
• แผนสํานักงานฯ
ในแตละเดือนสํานักงานเกษตรอําเภอจัดประชุมเจา
หนาที่สงเสริมการเกษตรของสํานักงานเกษตรอําเภอ
เพื่อรวมวางแผนและกําหนดแผนปฏิบัติงานของสํานัก
งานเกษตรอําเภอประจําเดือนที่สอดคลองกับแผน
ปฏิบัติงานประจําป โดยเนนการวางแผนในการทํางาน
ที่สอดคลองกับสถานการณ และการทํางานรวมกันเปน
ทีม
• แผนรายบุคคล
เกษตรอําเภอและเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทุกคน
วางแผนปฏิบัติงานของตนเองที่สอดคลองกับแผนของ
สํานักงานเกษตรอําเภอ
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ตารางที่ 1 : (ตอ)
งานที่ทํา
4. การมอบหมาย

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

• เพื่อใหมีผูรับผิด
ชอบงานหลัก (เจา
ภาพ) ในแตละงาน
ของสํานักงานเกษตร
อําเภอ
• เพื่อใหเกิดการเรียน
รูและพัฒนาตนเองไป
สูความชํานาญการ
เฉพาะดาน

1. สํานักงานเกษตรอําเภอวิเคราะหงานที่รับผิดชอบ
ตามภารกิจ ตามประเด็นยุทธศาสตรและงานอื่น ๆ ที่
ไดรับมอบหมายในเชิงปริมาณ และเนื้องาน
2. มอบหมายงานและความรับผิดชอบใหเหมาะกับ
ความรูความสามารถของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
ทั้งในเชิงพื้นที่ และเนื้องาน เชน นายทรงกลด รับผิด
ชอบตําบล ก และตําบล ข และเปนผูชํานาญการดาน
ขาวและพืชไร และรับผิดชอบงานประชาสัมพันธและ
เผยแพร

เครื่องมือ
หลัก
• การประชุม
เพื่อหาขอตก
ลงรวม

ผลผลิต

ผูปฏิบัติ
ผูชวย

เกษตรอําเภอ เจาหนาที่สง
เสริมการ
เกษตรของ
สํานักงาน
เกษตรอําเภอ
ทุกคน

• หลักฐาน
การมอบ
หมายงานที่
ชัดเจนที่ทุก
คนรับรูไปใน
ทิศทางเดียว
กัน
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ตารางที่ 1 : (ตอ)
งานที่ทํา
5. การดําเนินงานตามแผน

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

• เพื่อใหการดําเนิน 1. ใชกลไกในพื้นที่ ไดแกศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล อาสาสมัคร
งานสงเสริมการ
เกษตรเกิดผลสัมฤทธิ์ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการดําเนินงาน
และสามารถตอบ
สนองกับความ
ตองการ/ปญหา ศักย
ภาพและความพรอม
ของเกษตรกรตามเปา
หมายและแผนฯ
• เพื่อใหเกิดการแลก
2. ใชเวทีประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู และ
พัฒนาตนเองจากการ เปลีย่ นเรียนรูและสรุปบทเรียนรวมกันอยางสม่ําเสมอ
ปฏิบัติงาน

เครื่องมือ

ผลผลิต

ผูปฏิบัติ
หลัก

ผูชวย

เกษตรอําเภอ เจาหนาที่สง
เสริมการ
เกษตรของ
สํานักงาน
เกษตรอําเภอ
ทุกคน

• ผลการ
ดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ

• องคความรู
จากการแลก
เปลี่ยนเรียนรู
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ตารางที่ 1 : (ตอ)
งานที่ทํา

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

6. การติดตามประเมินผลและเผย • เพื่อใหทราบความ
แพรประชาสัมพันธ
กาวหนาปญหา
อุปสรรคและผลการ
ดําเนินงานสงเสริม
การเกษตร

• เพื่อนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
งาน

วิธีการ

เครื่องมือ
หลัก

1. ใหมีการรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของแต
ละพื้นที่ในเวทีประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจํา
เดือน
2. ติดตามสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ตามความ
เหมาะสม

1.ใหมีการประเมินผลโครงการ/งาน ที่มีความสําคัญ
ของสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยเนนการประเมินผล
แบบมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย
2. นําผลไปใชในการปรับปรุง/พัฒนางาน

• เพื่อสรุปและราย 1. ใหมีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานสงเสริม
งานผลการดําเนินงาน การเกษตรของสํานักงานเกษตรอําเภอ
รวมทั้งเผยแพรประชา
สัมพันธผลงาน

ผลผลิต

ผูปฏิบัติ

• เวทีประชุม เกษตรอําเภอ
สํานักงาน
เกษตรอําเภอ
ประจําเดือน
• รายงาน
ความกาวหนา/
ผลการปฏิบัติ
งาน

ผูชวย
เจาหนาที่สง
เสริมการ
เกษตรของ
สํานักงาน
เกษตรอําเภอ
ทุกคน

• สรุปผล
ความกาวหนา
ในการดําเนิน
งานของ
สํานักงาน
เกษตรอําเภอ

เกษตรอําเภอ เจาหนาที่สง
เสริมการ
เกษตรของ
สํานักงาน
เกษตรอําเภอ
ทุกคน

การปฏิบัติงานในระดับตําบล
เปนการสนับสนุนใหศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) สามารถบริหารจัดการเรื่องตอไปนี้
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1. การจัดทําขอมูลการเกษตร
การเริ่มตนงานของ ศบกต.ควรมาจากฐานความพรอมของขอมูลประจําตําบล ทั้งขอมูลพื้นที่ ขอมูลปญหาเรงดวน ปญหาซ้ําซาก และขอมูลที่จําเปนตางๆ เชน ขอ
มูลกลุม /องคกรเครือขาย ในพื้นที่เพื่อเปนฐานความรูดานจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในพื้นที่ที่จะนําไปสูการจัดทําประเด็นเปาหมาย และแผนการพัฒนาการเกษตร
ประจําตําบล ขอมูลดังกลาวประกอบดวย ขอมูล ขาวสาร ความรู องคความรู ที่จําเปนกับการปฏิบัติงานในตําบล รายละเอียดตาม ตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 : วิธีการจัดทําขอมูลการเกษตร
งานที่ทํา
วัตถุประสงค/เปา
หมาย
1. การจัดทําขอมูลการเกษตร
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรตอง
ทราบขอมูลที่เกี่ยวของ
ในพื้นที่รับผิดชอบของตน ทราบ
ความเคลื่อนไหวของสถานการณ
อยางถูกตองทันเวลา เพื่อเปนฐาน
ในการทํางานสงเสริมการเกษตร
นําไปสูประเด็นการพัฒนาและ
แผนงาน ประกอบดวย
1) ขอมูลกลุม/เครือขาย
่ 2 :าตํ(ตาบล
อ)
2) ขตารางที
อมูลประจํ

วิธีการ

เครื่องมือ
หลัก

1) เพื่อใหทราบ
สถานะภาพของ
กลุม/องคกร ปญหา
ความตองการในการ
พัฒนากลุม
2) เพื่อใหทราบพื้น
ฐาน พืช/สัตว/ประมง/
กิจกรรมเกษตร ที่เปน
กิจกรรมหลักของ
ตําบล

1. ขอมูลกลุม/องคกร เครือขาย จัดทําขอมูลหรือทบ
ทวนขอมูลทุกป
1.1 วางแผนจัดเก็บขอมูล
1.2 ดําเนินการจัดเก็บขอมูล
1.3 จัดเวทีวิเคราะหผลและสรุปขอมูลกลุม
1.4 จัดทําทะเบียนสมาชิก
1.5 นําเสนอขอมูลกลุม/องคกรตอคณะกรรมการ
บริหาร ศบกต. เพื่อเชื่อมโยงเปนสวนหนึ่งในระบบขอ
มูลการเกษตรของ ศบกต.
1.6 ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล

1. แบบฟอรมที่
กําหนดขึ้นเอง
ตามความจํา
เปน
2. ศ. 02
3. การจัดเวที
4. กระบวน
การกลุม/มี
สวนรวม

ศักยภาพสถานการณ
ปญหา

2. ขอมูลระดับตําบล เปนขอมูลประจําตําบล
อันนําไปสูการจัดทําเปาหมาย และแผนพัฒนาการ
้
้

5. RRA, PRA,
AIC, SWOT,

ผลผลิต

ผูปฏิบัติ
ผูชวย

ขอมูล/ความรู
เจาหนาที่สง 1. คณะ
กรรมการ ที่จําเปนถูก
เสริมการ
ตอง ทันเวลา
เกษตรประจํา บริหาร
ศบกต.
พรอมใช
สํานักงาน
เกษตรอําเภอ 2. อาสาสมัคร ประโยชน
เกษตร
โดยแบงเปน
ผูรับผิดชอบ
(CoF)
1. ขอมูลกลุม
ตําบล
ดังรายละเอียดใน
/องคกร
ภาคผนวกที่ ....
หนา .....)

2. ขอมูล
ประจําตําบล
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งานที่ทํา

วัตถุประสงค/เปา
หมาย
3) เพื่อใหเจาหนาที่
ทราบและเขาใจพื้นที่
และชุมชนในทุกเรื่อง
และมีขอมูลติดตัว
พรอมใชตลอดเวลา

วิธีการ

เครื่องมือ

ผูปฏิบัติ
หลัก

ผลผลิต
ผูชวย

KM ฯลฯ
เกษตรระดับตําบล มีขั้นตอนดังนี้
2.1 วิเคราะห จัดทําและปรับปรุงขอมูลพื้นฐานการ
เกษตรประจําตําบล ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
(ประเภทของขอมูล ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ ....
หนา ......)
2.2 รวบรวมความรูที่เหมาะสมกับพื้นที่/ชุมชน จาก
การจัดการความรูภายใน ศบกต. และเครือขาย
(วิธีการจัดการความรู ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ ....
หนา ......)
2.3 จัดทําทะเบียนเกษตรกรของ ศบกต.
2.4 จัดทําขอมูลภาพรวมของกลุม/องคกร วิสาหกิจ
ชุมชนและเครือขายตาง ๆ ในตําบล
2.5 จัดทํารายงานพรอมปรับปรุงความถูกตองและ
ทันสมัยของรายงานตาง ๆ เชน บัญชีผูประสบภัยธรรม
ชาติ รายงานสํารวจขาวนาป/นาปรัง และขอมูลการ
เกษตรอื่น ๆ เปนตน
2.6 จั ด ทํ าข อ มู ล ข าวสารอื่ น ๆ ที่ เป น ประโยชน ต อ
เกษตรกร และชุมชนในตําบล

2. วิธีการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
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การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหาร ศบกต. อาสาสมัครเกษตร ผูแทนกลุม/องคกร/เครือขาย รวมถึงหนวย
งาน/องคกรภาครัฐ และภาคีอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานรวมกัน รายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 3 : วิธีการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
งานที่ทํา
2. การจัดทําแผนพัฒนาการ
เกษตรระดับตําบล

ตารางที่ 3 : (ตอ)

วัตถุประสงค/เปา
หมาย
1.เพื่อกําหนด
ทิศทางการพัฒนาการ
เกษตรในตําบลโดย
ชุมชนวางแผนเอง
2. เพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานที่เกี่ยว
ของ
3. เพื่อเชื่อมโยง
บูรณาการ แผนงาน/
กิจกรรมตางๆใหชัด
เจนในเปาหมาย วิธี
การ และระยะเวลาใน
การปฏิบัติ
โดยกําหนดเปนแผน

วิธีการ

เครื่องมือ

ผลผลิต

ผูปฏิบัติ
หลัก

1. เจาหนาที่ กรรมการบริหาร ศบกต. และอาสาสมัคร 1. SWOT
คณะกรรม
เกษตร มีสวนรวมในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 2. เวที
การบริหาร
กรรมการ ศบกต.
ปญหาความตองการของชุมชน เพื่อปรับปรุงแผน
บริหาร
พัฒนาการเกษตรของหมูบานใหสอดคลองแผนชุมชน
ศูนยฯ,
ในเวทีประชาคมระดับหมูบาน ที่องคกรปกครองสวน
ประชาคม
ทองถิ่นจัดขึ้น
ฯลฯ
2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต. เพื่อรวบ
รวม วิเคราะหขอมูลปญหาความตองการแตละหมูบาน 3. กระบวน
การจัดทํา
รวมถึงประเด็นเปาหมายการพัฒนาการเกษตรของ
แผนพัฒนา
ตําบล อําเภอ ยุทธศาสตรจังหวัด นโยบายกระทรวงฯ
ทองถิ่น
กรม แลวจัดทําเปนแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบล
สามปของ
3. เจาหนาที่รวมกับประธาน ศบกต. นําเสนอแผน
อปท.
พัฒนาการเกษตรเขาสูเวทีประชาคมในระดับตําบลเพื่อ
ปรับปรุงเปนแผนพัฒนาทองถิ่นดานการเกษตร
4. นําเสนอแผนพัฒนาทองถิ่นที่มีแผนพัฒนาการ
เกษตรรวมอยูดวยเขาสูสภา อปท. ผานฝายบริหารของ
อปท. เพื่อใหพิจารณาตามขั้นตอนของ อปท.(ราย

ผูชวย
1. เจาหนาที่ แผน
2. อาสาสมัคร พัฒนาการ
เกษตร
เกษตรระดับ
ตําบลไดรับ
การปรับปรุง
และบรรจุเขา
ระบบงบ
ประมาณแผน
3 ป ขององค
กรปกครอง
สวนทองถิ่น /
แผนพัฒนา
อําเภอ/จังหวัด
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งานที่ทํา

วัตถุประสงค/เปา
หมาย
ปฏิบัติงาน

วิธีการ

เครื่องมือ

ผูปฏิบัติ
หลัก

ผลผลิต
ผูชวย

อปท. เพื่อใหพิจารณาตามขั้นตอนของ อปท.(ราย
ละเอียดในภาคผนวกที่ ....... หนา......)
5. เจาหนาที่รวมกับประธาน ศบกต. นําเสนอแผน
พัฒนาการเกษตรที่เกินศักยภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขาสูแผนพัฒนาอําเภอ/จังหวัด
6. ติดตามผลการพิจารณาการสนับสนุนและรายงาน
กรมทราบสาระสําคัญโดยสรุปของกิจกรรมหลักที่ได
รับการสนับสนุน
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3. การจัดการเรียนรู /การถายทอดเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรูและการถายทอดเทคโนโลยี เปนภารกิจของคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ที่จะดําเนินการรวมกับ อปท. และภาครัฐ ในการจัดกิจกรรมหรือขั้นตอน
กระบวนการใหเกษตรกรรับรูและเรียนรู ความรูขาวสาร หรือขอมูลรายละเอียดตางๆ ที่จําเปนเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทําการเกษตร ไปสูทิศทางที่ดีขึ้น การจัด
กระบวนการเรียนรูนี้จัดขึ้นตามแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบล แผนกลุม/องคกร เครือขาย แผนงาน/โครงการของหนวยงาน ทั้งที่ไดรับงบประมาณ หรือไมไดรับงบประมาณ
แตชาวบานสนับสนุนระดมทุนเอง หรือหาแหลงเงินทุนได แลวแตสถานการณที่เปนจริง รายละเอียดตามตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 4 : วิธีการจัดการเรียนรู/ การถายทอดเทคโนโลยี
งานที่ทํา

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

การจัดกระบวนการเรียนรู มีขั้นตอน ดังนี้
3. การจัดการเรียนรู /การถายทอด เพื่อแกปญหาและ
พัฒนาการเกษตรดวย 1. กําหนดกลุมเปาหมาย
เทคโนโลยี
การสรางเสริมการ
2. กําหนดประเด็นการเรียนรู กําหนดประเด็นและเนื้อ
เรียนรูที่เหมาะสมกับ
หาตามวัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรม/โครงการ
พื้นที่และเกษตรกร
และตามปญหา/ความตองการของกลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย
3. จัดรูปแบบการเรียนรู
เลือกตามความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและงบ
ประมาณ
- กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
- ฝกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน
- แปลงเรียนรู/จุดถายทอด/จุดสาธิต

เครื่องมือ

ผูปฏิบัติ
หลัก

- โรงเรียน
เกษตรกร
- การฝกอบรม
- การดูงาน
- การจัดการ
ความรู( KM)
- การวิจัยทอง
ถิ่น
- สื่อการเรียนรู

- เจาหนาที่
- กรรมการ
บริหาร
ศบกต.

ผลผลิต
ผูชวย

อาสาสมัคร
เกษตร

1.ไดความรูที่
เหมาะสม
กับกลุม/ชุม
ชน
2.เกษตรกรได
นําความรู
ไปสูการ
ปฏิบัติ
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ตารางที่ 4 : (ตอ)
งานที่ทํา

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

เครื่องมือ

ผูปฏิบัติ
หลัก

ผลผลิต
ผูชวย

4. เลือกวิธีการ และเครื่องมือ
เลือกตามความเหมาะสมวาวิธีใดหรือเครื่องมือใด
จะทําใหบรรลุเปาหมาย และไดผลตามที่คาดหวังไว
(output/outcome)
5. สรรหาวิทยากรจากเครือขายการเรียนรู
เพื่อมาชวยเปนวิทยากร/วิทยากรกระบวนการ ไดแก
- เจาหนาที่
- ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ
- วิทยากรเกษตรกร
- อาสาสมัครเกษตร
- ปราชญชาวบาน
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4. การใหบริการทางการเกษตร
การใหบริการทางการเกษตรเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรตองเอื้ออํานวยให ศบกต. มีระบบการใหบริการใน
พื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 5 : การใหบริการทางการเกษตร
งานที่ทํา
4. การใหบริการทางการเกษตร
1.การใหบริการ ณ ที่ทําการ
ศบกต.
2.คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ระดับ
ตําบลแบบประหยัด

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

1. เพื่อแกไขปญหา
เกษตรกรที่ตรงกับ
สถานการณจริงใน
พื้นที่
2. มีระบบบริการทาง
การเกษตรที่ตรง
กับความตองการ
เกษตรกรยอมรับ
3. มีการติดตามผล
และแกไขปญหา
อยางตอเนื่อง

1. การใหบริการ ณ ที่ทําการ ศบกต. โดย
1.1 รับเรื่องการขอรับบริการทางการเกษตรของ
เกษตรกร เชน การตรวจวิเคราะหดิน/น้ํา/สารตกคาง
ในผลผลิต/ศัตรูพืช อื่น ๆ แลว
1.1.1 แกปญหาที่ดําเนินการได
1.1.2 สงตอหนวยงานที่รับผิดชอบ
1.1.3 ติดตามผลและแจงผลการดําเนินงาน
ใหเกษตรกรทราบ
1.2 ประชาสัมพันธ เผยแพร และแจกจาย เอกสาร
ขอมูล ขาวสาร ความรูที่ตรงกับความตองการของ
เกษตรกร
1.3 ใหบริการการจัดอบรม ถายทอดความรู เชน
วิทยากร สถานที่ การจัดการ ฯลฯ

เครื่องมือ

ระบบ IT เพื่อ
การสงขอมูล
คลินิกที่กรม
กําลังจัดทําขึ้น
ใหมเพื่อรอง
รับการรายงาน
คลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ระดับ
ตําบลแบบ
ประหยัด

ผูปฏิบัติ

ผลผลิต

หลัก

ผูชวย

เจาหนาที่สง
เสริมการ
เกษตรประจํา
อําเภอที่รับ
ผิดชอบ
ตําบล

- กรรมการ
บริหาร ศบกต.
- อาสาสมัคร
เกษตร

1. มีแผนการ
ใหบริการ
2. เกษตรกร
ไดรับบริการ
ตรงตามความ
ตองการ/ตอบ
สนอง
ตอปญหา
3. แผน/โครง
การระยะสั้น
ในการแก
ปญหา
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ตารางที่ 5: (ตอ)
งานที่ทํา

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

เครื่องมือ

ผูปฏิบัติ
หลัก

ผลผลิต
ผูชวย

2.คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ระดับตําบลแบบประหยัด
เปดใหบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แบบประหยัด
โดยใชสถานที่ซึ่งมีอยูแลว เชน ศาลาวัด โรงเรียน ฯลฯ
โดยใหทุกตําบลเปดใหบริการเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรวบ
รวมและแกไขปญหาในตําบล รวมทั้งใชเปนขอมูล
สําหรับการวางแผนจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
เพื่อเทิดพระเกียรติในระดับจังหวัด ตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 การเตรียมการกอนเปดคลินิก ( Pre- Clinic)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ
ที่รับผิดชอบตําบล ประสานงานกับคณะกรรมการ
บริหาร ศบกต. เปดเวทีชุมชน (หรือใชเวทีประชุม
กรรมการบริหาร ศบกต. หรือเวทีอื่นๆ ที่สะดวก)
เพื่อรวบรวมขอมูลสภาพพื้นที่ และปญหาความ
ตองการ มีขั้นตอนดังนี้
- ประชาสัมพันธ เชิญชวนเกษตรกรมารวม
เวทีชุมชน
- รวบรวมปญหาดานการเกษตร ความ
ตองการชวยเหลือของเกษตรกร
- นําขอมูลปญหาหลักๆ มาพิจารณา
วางแผนการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ระดับตําบล
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ตารางที่ 5: (ตอ)
งานที่ทํา

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

เครื่องมือ

ผูปฏิบัติ
หลัก

ผลผลิต
ผูชวย

แบบประหยัด
- เชิญนักวิชาการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามปญหาหลักหรือประสานอาสาสมัครเกษตร มา
รวมใหบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
2.2 การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เปดบริการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่แบบประหยัดระดับตําบล
โดยขอความรวมมือจากนักวิชาการเกษตรตามสาขา
ที่มีปญหาหลัก คณะกรรมการบริหาร ศบกต.อาสา
สมัครเกษตร หมอดิน ฯลฯ เพื่อรวบรวมปญหา
ใหคําแนะนําแกไข และสรุปสภาพปญหาหลัก
5 ลําดับตามความเรงดวน ผลการแกไขปญหา และ
ความจําเปนในการจัดทําโครงการสนับสนุน
เพื่อเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของตามลําดับ
2.3 การติดตามใหบริการตอเนื่อง ( Post –
Clinic) หลังปดการใหบริการคลินิกเกษตรแลว
ใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรประจําอําเภอที่รับผิด
ชอบตําบล รวมกับคณะกรรมการบริหาร ศบกต. จัด
ลําดับความสําคัญของปญหา และบันทึกขอมูลใน
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่กรมไดจัดทําขึ้นใหมตาม
แบบฟอรมและขั้นตอนที่กําหนด ดังนี้
- สรุป / จัดลําดับความสําคัญของปญหา
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ตารางที่ 5: (ตอ)
งานที่ทํา

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

เครื่องมือ

ผูปฏิบัติ
หลัก

ผลผลิต
ผูชวย

ขนาด / ขอบเขตของปญหา และจําแนกวาปญหาใด
สามารถแกไขไดในระดับตําบล ปญหาใดตองจัดทํา
โครงการสนับสนุน
- จัดทําโครงการสนับสนุน / แกไขปญหา
เพื่อนําเสนอขอใชงบประมาณจาก อบต. จังหวัด
หรือ สวนกลาง ตามความจําเปนของปญหา
- บันทึกขอมูลทั้งหมดลงในโปรแกรม
คอมพิวเตอร
- ติดตามผลการแกปญหา
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การสงเสริมกลุมและเครือขาย
ในอดีตการการจัดตั้งกลุมตางๆ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเครื่องมือในการสงผานเทคโนโลยีการเกษตรและโครงการตางๆ ลงสูเกษตรกร เมื่อโครงการสิ้นสุดการ
ดําเนินงานสนับสนุนกลุม/เครือขายก็สิ้นสุดลงดวย
แนวทางการสงเสริมการรวมกลุม/เครือขายและการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของกลุมและเครือขาย ตามระบบงานสงเสริมการเกษตรในสวน
ของระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ตามระบบสงเสริมการเกษตร พิจารณาวากลุม/เครือขายเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาการเกษตรในระดับชุมชน โดยกลุม/เครือขายจะทําหนาที่
สําคัญในการ กําหนดเปาหมายการพัฒนาการเกษตรในระดับเกษตรกรและชุมชนผานกระบวนการกลุม/เครือขายในระดับพื้นที่ ทําหนาที่ในการระดมและแสวงหาทรัพยากรเพื่อ
การพัฒนา ทําหนาที่ในการสรางและสะสมองคความรูเพื่อการพัฒนาการเกษตรของชุมชนผานกระบวนการเรียนรูและการดําเนินกิจกรรม รวมทั้งทําหนาที่เปนฐานขอมูลดานการ
เกษตรของชุมชนรวมทั้งมีการประสาน/เชื่อมโยงกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) และหนวยงานสงเสริมการเกษตร ทั้งนี้โดยมีอาสาสมัคร
เกษตรทําหนาที่ประสานงานการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุมและเครือขายในชุมชนที่เกื้อหนุนตอการพัฒนาครอบครัวเกษตรกร การพัฒนาการเกษตร และการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชน ภายใตกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง1
โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้
1 กําหนดกลุม/เครือขายเปาหมาย โดย
1.1 อําเภอรวมกับคณะกรรมการบริหาร ศบกต. กําหนดเปาหมายการสงเสริมกลุมและเครือขาย ของอําเภอโดยพิจารณาจากศักยภาพและครอบคลุมพื้นที่
ดําเนินงานในระดับตําบล
1.2 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรรวมกับ ศบกต. ประเมินความพรอมเบื้องตนและกําหนดกลุมเปาหมายที่จะทํางานโดยอาจเปนกลุม/เครือขายเกาหรือจัด
ตั้งกลุม/เครือขายใหมตามศักยภาพในชุมชนและความพรอมของเกษตรกร
1.3 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรรวมกับ ศบกต. และอาสาสมัครเกษตรประสานเกษตรกรในพื้นที่เปาหมายเพื่อเตรียมการสงเสริม/พัฒนากลุมและเครือ
ขาย
2 กระตุนกลุม/เครือขาย ใหมีการดําเนินการตามขั้นตอนการสงเสริมและพัฒนากลุมและเครือขายดังนี้คือ
2.1 จัดทําขอมูลสมาชิก กลุม และเครือขาย เพื่อใชในการศึกษาวิเคราะหและประเมินศักยภาพความตองการของสมาชิกกลุม/เครือขาย
1

แผนผังความเชื่อมโยงตามภาคผนวก........
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การจัดทําขอมูลสมาชิก กลุม และเครือขาย เปนการดําเนินงานเพื่อใหกลุม/เครือขายมีขอมูลที่จําเปนสําหรับการวิเคราะห ศักยภาพ ปญหา และ
ความพรอมของกลุมในการดําเนินการเพื่อพัฒนาการเกษตรของสมาชิก กลุม เครือขาย และชุมชนเกษตร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวและสังคมเกษตร
การจัดทําขอมูลของกลุม/เครือขาย ดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 การจัดทําขอมูลสมาชิกลุมและเครือขายเมื่อเริ่มจัดตั้งกลุม
ลักษณะที่ 2 การทบทวนขอมูลของกลุมสําหรับกลุมที่มีอยูเดิม
ขอมูลที่จัดเก็บ ควรกําหนดขึ้นโดยกลุม/เครือขายเอง โดยเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษาในการจัดเก็บเพื่อใหไดขอมูลที่เปนหมวดหมูและสามารถนํามา
ใชในการวิเคราะหได โดยมีแนวทางการดําเนินงานตามตารางที่..... การจัดทําขอมูลสมาชิก กลุม และเครือขายอยางเปนระบบ
ตารางที่ 6 : การจัดทําขอมูล สมาชิก กลุม และเครือขายอยางเปนระบบ
งานที่ทํา

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

การจัดทํา ขอมูลสมาชิก กลุมและ 1) เพื่อใหเกิดการแลก
เครือขายอยางเปนระบบ
เปลีย่ นขอมูลระหวาง
สมาชิก /กลุมเครือ
ขาย
2) เพื่อใหสมาชิกกลุม
กลุม/เครือขายทราบ
สถานะภาพ ปญหา
ความตองการในการ
พัฒนา
2) เพื่อให ศบกต.และ
เจาหนาที่ทราบและ
เขาใจพื้นที่ และชุม

วิธีการ

เครื่องมือ

ขอมูลกลุม/ เครือขาย จัดทําขอมูลหรือทบทวนขอ
มูลทุกป โดยใชเวทีประชุมกลุม ดําเนินการ
1.1 ทบทวน / กําหนดประเด็นขอมูลที่ตองการจัด
เก็บโดยแยกเปน
1.1.1 ทะเบียน/ขอมูลสมาชิก
1.1.2 ขอมูลพื้นฐานจําเปนสําหรับการ
วิเคราะหศักยภาพ ความตองการของสมาชิก/กลุม
และเครือขาย
1.2 วางแผนการจัดเก็บขอมูล
1.3 ดําเนินการจัดเก็บขอมูล
1.4 วิเคราะหผล และ สรุปขอมูลกลุม
1.5 นําเสนอขอมูลกลุม/เครือขายตอคณะ

1. แบบจัดเก็บขอ
มูลที่กลุมกําหนด
ขึ้นเอง
2. แบบวิเคราะห
ขอมูลที่กลุม
กําหนดขึ้นเอง
3. แบบประเมิน
ศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชน สําหรับ
วิสาหกิจชุมชน
และเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน

ผูปฏิบัติ
หลัก

ผูชวย

1. คณะการ
รมการกลุม/
เครือขาย
และสมาชิกที่
ไดรับมอบ
หมาย

อาสาสมัคร
เกษตร และเจา
หนาที่สงเสริม
การเกษตร
ประจําตําบล

ผลผลิต
ขอมูลพื้นฐาน
ของสมาชิก
กลุม/กลุม/
เครือขาย และ
ขอมูลศักย
ภาพกลุม/
เครือขาย
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ตารางที่ 6 : (ตอ)
งานที่ทํา

วัตถุประสงค/เปา
หมาย
ชน

วิธีการ

เครื่องมือ

ผูปฏิบัติ
หลัก

ผูชวย

ผลผลิต

กรรมการบริหาร ศบกต. เพื่อเชื่อมโยงเปนสวนหนึ่ง 4. เวทีวิเคราะห
ในระบบขอมูลการเกษตรของ ศบกต.
ขอมูล
5. เครื่องมืออื่นๆ
เชน แผนที่ชุมชน
, แผนผังเครือ
ขาย, แผนภูมิหวง
โซการผลิต
RRA, ฯลฯ

2.2 การสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาของกลุม/เครือขายที่สอดคลองกับความตองการและศักยภาพในพื้นที่
การจัดทําแผนพัฒนาของกลุม เปนหัวใจสําคัญของการดําเนินงานสงเสริมกลุมและเครือขายในการบรรลุถึงความตองการในการพัฒนาการเกษตรของตน
เอง การจัดทําแผนพัฒนาตองมีการกําหนดเปาหมายกลุม/เครือขายใหชัดเจน บนพื้นฐานขอมูลศักยภาพตามขอ2.6.2.1 และกําหนดแผนงานเพื่อการบรรลุเปาหมายดังกลาว กลุมที่
เกิดใหมควรมีการกําหนดเปาหมายระยะสั้นที่เห็นผลไดชัดเจนโดยกําหนดเปนระยะเวลา 1-2 ป กําหนดกิจกรรมที่กลุมจะรวมกันดําเนินการไดเองและควรมีการจัดทําแผนขึ้น 2
ระดับคือ แผนรายปที่ครอบคลุมเปาหมายทั้งหมด และแผนปฏิบัติงาน ประกอบดวย กิจกรรม วิธีการ ระยะเวลา สถานที่ ทีมงาน บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิก/ทีมงาน
โดยมีแนวทางการดําเนินงานตาม ตารางที่ .....การสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาของกลุม/เครือขายที่สอดคลองกับความตองการและศักยภาพในพื้นที่
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ตารางที่ 7 : การสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาของกลุม/เครือขายที่สอดคลองกับความตองการและศักยภาพในพื้นที่
งานที่ทํา

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาของ 1 เพื่อใหกลุม/เครือ
กลุม/เครือขาย
ขายไดรวมกันในการ
กําหนดเปาหมายและ
แผนการพัฒนาที่เปน
รูปธรรม
2. เพื่อใหกลุม/เครือ
ขายไดมีชองทางใน
การนําเสนอความ
ตองการการพัฒนาตอ
หนวยงานทองถิ่น
และหนวยงานภาคี
ผานกระยวนการจัด
ทําแผนอยางเปน
ระบบ

วิธีการ
1. สนั บ สนุ น กลุ ม /เครื อ ข าย จั ด เวที เพื่ อ ให ส มาชิ ก
กลุ ม ร ว มกั น วิ เคราะห ศั ก ยภาพ ป ญ หา และความ
ต อ งการของกลุ ม โดยใช ข อ มู ล ที่ มี ก ารจัด เก็ บ เป น
ฐานในการวิเคราะห
2. กําหนดเปาหมายการพัฒนา
3. การกําหนดแผนปฏิบัติงาน โดยจําแนกเปน
3.1 กําหนดกิจกรรมที่จะรวมมือกันดําเนินงานเพื่อ
ใหบรรลุตามเปาหมายของกลุม/เครือขายที่กําหนด
ไว
3.2 จัดทําแผนปฏิบัติงานของกลุม/เครือขายโดยให
ความสําคัญการใชทรัพยากรของกลุม/เครือขายเปน
อันดับแรก
4. กลุม/เครือขายประสาน ศบกต. นําเสนอแผนของ
กลุม/เครือขายในเวที ประชาคมระดับหมูบาน/ตําบล
รวมทั้งการประสานภาคีในการขอรับการสนับสนุน
การดําเนินงานตามแผน

เครื่องมือ

ผูปฏิบัติ
หลัก

-ขอมูลศักยภาพ คณะกรรม
ความตองการ ตาม การกลุม/
เครือขาย
2.6.2.1
-เครื่องมือการ
วิเคราะหตางๆ
และการจัดลําดับ
ปญหา เชน
SWOT,
Supply /Value
chain analysis,
AIC , PAP, PAR,
RRA ,เครื่องมือ
อื่นๆ ที่ใชในการ
วางแผน เปนตน
- เวทีภาคีความ
รวมมือเพื่อนํา
เสนอทางเลือก
-ขอมูลทางเลือก

ผูชวย
เจาหนาที่สง
เสริมการ
เกษตร
อาสาสมัคร
เกษตร
คณะกรรมการ
ศบกต.

ผลผลิต
1. แผนการ
พัฒนากลุม/
เครือขาย
2. แผนปฏิบัติ
งานของกลุม/
เครือขาย
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2.3 การสงเสริมการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาของกลุม/เครือขาย
การที่กลุมและเครือขายสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง เปนเพราะกลุม/เครือขายไดมีการดําเนินกิจกรรมที่สนองตอบตอความตองการของสมาชิก
เมื่อกลุม/เครือขายไดมีการกําหนดแผนพัฒนากลุมและเครือขาย แลว คณะกรรมการกลุม/เครือขาย ตองรวมกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ดําเนินการผลักดันใหเกิดกิจกรรมตามที่
วางไวในแผนปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางการดําเนินงานตาม ตารางที่ 8 : การสงเสริมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของกลุม/เครือขาย
ตารางที่ 8 : การสงเสริมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของกลุม/เครือขาย
งานที่ทํา
การสงเสริมการจัดกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาของกลุม/เครือขาย

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

เพื่อใหการดําเนิน
1. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุม
งานตามแผนพัฒนา
1.1 คณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติงานของ
ของกลุม/เครือขาย
กลุมและมอบภารกิจสมาชิกตามแผนปฏิบัติงาน
บรรลุเปาหมาย โดยมี
1.2 แจงแผนการเรียนรูแกสมาชิกเปาหมาย
การระดมและจัดการ
1.3 ประสานงานวิทยากร และสถานที่2
ทรัพยากรอยางเหมาะ
1.4 จัดกระบวนการเรียนรู3
สม (4 M)
1.5 สรุปผลการเรียนรู ในเวทีประชุมกลุม
1.6 จัดทําแผนและดําเนินการติดตามความ
กาวหนาของการนําผลการเรียนรูไปประยุกตใชใน
แปลง/กิจการของสมาชิก

เครื่องมือ
- สื่อการเรียนรู
- แบบบันทึกการ
ปฏิบัติงาน
- การจัดเวทีการมี
สวนรวม
- แปลงเรียนรู
- แปลงทดสอบ
- การสาธิต
-ดูงาน เปนตน

2

กลุม/เครือขายสามารถจัดหาวิทยากรไดจากทั้งผูมีความรูความสามารถในกลุม/เครือขายเอง อาสาสมัครเกษตรเฉพาะสาขา ปราชญชาวบาน รวมถึงวิทยากรจากแหลงอื่นๆ

3

การจัดทําแปลงทดสอบโดยเกษตรกร (on-farm trial) เปนการจัดกระบวนการเรียนรูแบบหนึ่งในงานสงเสริมการเกษตร

ผูปฏิบัติ
หลัก

ผูชวย

คณะกรรม
การกลุม/
เครือขาย
สมาชิกที่ได
รับมอบ
หมาย

เจาหนาที่สง
เสริมการ
เกษตรประจํา
ตําบล
อาสาสมัคร
เกษตร
ศบกต.
หนวยงานภาคี
ที่เกี่ยวของ

ผลผลิต
- ผลของการ
ปฏิบัติงานตาม
แผน
- องคความรู
จากกระบวน
การเรียนรู
- ขอมูลความ
กาวหนา ปญหา
อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน
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ตารางที่ 8 : การสงเสริมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของกลุม/เครือขาย
งานที่ทํา

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

เครื่องมือ

ผูปฏิบัติ
หลัก

ผูชวย

ผลผลิต

2. กิจกรรมการพัฒนาการผลิตการตลาด/อื่นๆ
2.1 คณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติงาน
2.2 รวมกําหนดบทบาท/ภารกิจสมาชิกตามลักษณะ
กิจกรรม
2.3 รวมกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติงานที่จําเปน 4
2.4 สนับสนุนการระดมทุนเพื่อการดําเนินกิจกรรม
และประสานดานทุนและทรัพยากรที่จําเปน
2.5 จัดกระบวนการเรียนรูในกิจกรรมที่ดําเนินการ
2.6 จัดระบบควบคุมและติดตามการดําเนินกิจกรรม
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
2.7 ประเมินสรุปบทเรียนการดําเนินกิจกรรม
ประเมินความพึงพอใจเพื่อจัดทําแผนงานตอเนื่อง
หรือตอยอดกิจกรรม

4

หลักเกณฑ ไดแก จํานวนโควตาของการผลิตของสมาชิก การทําขอตกลงลวงหนา การกําหนดกติกาตางๆ ในการดําเนินงาน เปนตน
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2.4 การสงเสริมใหมีการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานของกลุม/เครือขายอยางตอเนื่อง
การสรุปผลการดําเนินงานของกลุม/เครือขาย จะชวยมีขอมูลที่ชัดเจนในการประเมินความกาวหนาและผลสําเร็จในการดําเนินการของกลุม ชวยสรางเสริมกําลัง
ใจและศักยภาพของสมาชิกในการขับเคลื่อนการทํางานกลุมอยางตอเนื่อง รวมทั้งการเปดชองทางในการเพิ่มสมาชิก และหาพันธมิตรในการดําเนินงาน การประเมินผลควรประกอบดวย
การประเมินกระบวนการทํางานของกลุม/เครือขาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมที่กลุมดําเนินการ โดยทั่วไปการประเมินการดําเนินงานของกลุม/เครือขายจะประกอบดวย
เนื้อหาที่ครอบคลุม เรื่องประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกลุม การบรรลุถึงเปาหมายและแผนงานที่กลุมไดมีการกําหนดขึ้น ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมที่กลุมไดมีการดําเนินการ
อุปสรรคและปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานตาม ตารางที่.... การสงเสริมใหมีการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานของกลุม/เครือขายอยางตอเนื่อง
ตารางที่ 9 : สงเสริมใหมีการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานของกลุม/เครือขายอยางตอเนื่อง
วัตถุประสงค/เปา
งานที่ทํา
วิธีการ
หมาย
การสงเสริมการดําเนินงานตามแผน เพื่อใหเกิดการสรุปและ
พัฒนาของกลุม/เครือขาย
ประเมินผลการดําเนิน
งานของกลุม/เครือขาย
อยางเพื่อใชประโยชน
ในการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน

1. คณะกรรมการกลุม/เครือขายรวมกับเจาหนาที่สง
เสริมการเกษตร จัดเวทีกําหนดประเด็น ประเมินผล
กําหนดระยะเวลา วิธีการประเมิน บทบาทผูปนระเมิน
2. ดําเนินการประเมินตามขอ1
3. จัดเวทีเพื่อสรุปและประเมินผลการดําเนินงานในแต
ละกิจกรรมของสมาชิกรายบุคคล และภาพรวมของกลุม
4. สรุปผลการประเมินเสนอตอ ศบกต. และหนวยงาน
ภาคี

เครื่องมือ

ผูปฏิบัติ
หลัก

ผูชวย

ผลผลิต

- แบบประเมิน ผล คณะกรรมการ เจาหนาที่สง แนวทางปรับ
ตามที่กลุมมีการ กลุม/เครือขาย เสริมการเกษตร ปรุงและพัฒนา
ตอไป
กําหนด
อาสาสมัคร
- การประเมินผล
เกษตร
ตนเอง/ผูมีสวนได
ศบกต.
สวนเสีย
หนวยงานภาคี
- เครื่องมือประเมิน
ผลอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม
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2. 5 สงเสริมการบริหารจัดการองคกรของกลุม/เครือขายใหมีความเขมแข็ง
การบริหารจัดการองคกรของกลุมเครือขายเปนเรื่องโดยเฉพาะของคณะกรรมการที่จะดําเนินการขับเคลื่อนใหกลุม/เครือขายสามารถดําเนินกิจ
กรรมไดตอบสนองตอความตองการของสมาชิก และบรรลุผลตามเปาหมายที่กลุม/เครือขายไดวางไว การบริหารจัดการองคกรของกลุม/เครือขายประกอบดวย การจัดทําแผน การ
จัดโครงสราง การจัดบทบาทหนาที่ การอํานวยการ(การสรางผูนํา การประสานงาน และการสื่อสาร) และการควบคุม ในองคกรขนาดเล็กและไมมีความซับซอน เชนกลุม/เครือ
ขาย การจัดทําแผนมักจะถูกจัดรวมอยูในขั้นตอนที่ 2.1-2.4 ของกระบวนการทํางานกลุมและเครือขาย ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานตาม ตารางที่.... การสงเสริมการบริหารจัดการองค
กรของกลุม/เครือขายใหมีความเขมแข็ง
ตารางที่ 10 : การสงเสริมการบริหารจัดการองคกรของกลุม/เครือขายใหมีความเขมแข็ง
งานที่ทํา
การสงเสริมการบริหารจัดการองค
กรของกลุม/เครือขายใหมีความเขม
แข็ง

วัตถุประสงค/เปา
หมาย
เพื่อใหการบริหารจัด
การองคกรของกลุม/
เครือขายมีความเขม
แข็ง

วิธีการ
คณะกรรมการควรจัดใหมีการทบทวนปรับปรุงการ
บริหารจัดการองคกรอยางสม่ําเสมอ อยางนอย ป ละ 1
ครั้ง โดย
1. คณะกรรมการควรจัดใหมีการประชุมสมาชิก เพื่อ
ทบทวนเ/ปรับปรุงเปาหมาย/แผนงานของกลุม/เครือขาย
โดยดําเนินการรวมไปกับกิจกรรมจัดทําแผนงานกลุม/
เครือขาย
2. จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน/ปรับปรุงโครง
สราง/บทบาทคณะกรรมการบริหาร ระเบียบขอบังคับ
ทั่วไป ระเบียบขอบังคับอื่นๆ ที่จําเปน และใหมีการรับ
รองในที่ประชุมสมาชิก

เครื่องมือ
- การจัดเวที
ประชุมคณะ
กรรมการ
- การจัดเวที
ประชุมสมาชิก

ผูปฏิบัติ
หลัก
ผูชวย
คณะกรรมการ - เจาหนาที่สง
กลุม/เครือขาย เสริมการเกษตร
- อาสาสมัคร
เกษตร
- ศบกต.

ผลผลิต
-แผนบริหาร
จัดการองคกร
-โครงสราง
องคกร/บท
บาทที่สอด
คลองเหมาะ
สม
-ขอตกลงรวม
กฎระเบียบ
-
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ตารางที่ 10 : การสงเสริมการบริหารจัดการองคกรของกลุม/เครือขายใหมีความเขมแข็ง
งานที่ทํา

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

เครื่องมือ

ผูปฏิบัติ

ผลผลิต

3. จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน/ปรับปรุงวิธีการสื่อ

สาร และการประสานงานภายในกลุม/เครือขาย เพื่อให
สมาชิกทราบ
4. สนับสนุนการพัฒนาความสามารถของผูนํา เชนการ
เขารวมเปนกรรมการ/สมาชิก องคกร และภาคีการพัฒนา
5. คณะกรรมการจัดใหมีการประชุมสมาชิก เพื่อ
ประเมินผลการกลุม/เครือขายโดยดําเนินการรวมไปกับ
กิจกรรมประเมินผลกลุม/เครือขาย
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ 1
ประเภทของขอมูลที่จําเปน
1. ขอมูลกลุม /องคกร เครือขาย เชน
1) โครงสราง ไดแก ชื่อ ที่อยู รายชื่อคณะกรรมการ จํานวนสมาชิก หมายเลขโทรศัพทติดตอ
ความเปนมา ฯลฯ
2) ภารกิจ ไดแก วัตถุประสงค บทบาทหนาที่ กลุมลูกคา กระบวนการ สินคา/ผลผลิต ตลาด
3) เงื่อนไข ไดแก สถานภาพของกลุม สถานภาพทางการเงิน ปญหา อุปสรรค ความตองการ
หมายเหตุ ควรใช SWOT วิเคราะห กลุม/องคกร เพื่อหาขอมูลที่จําเปนตองมีในพื้นที่
2. ขอมูลประจําตําบล
1) ขอมูลพื้นฐานทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม พรอมแผนที่
2) ขอมูลพื้นฐานทางการเกษตร เชน พื้นที่การเกษตร ผลผลิตที่เปนรายไดหลักหรือเปนวิถีชีวิตของชุมชน
แผนที่การปลูกพืช พื้นที่ที่มีปญหาแลงหรือน้ําทวมซ้ําซาก การใชปุย สารเคมี หรืออื่นๆ ตลาดการเกษตร
แหลงปจจัยการผลิต ฯลฯ
3) ประวัติความถี่ของปญหาเกี่ยวกับศัตรูพืช สัตว ประมง ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
4) ขอมูลแหลงน้ํา สถานการณน้ํา แผนที่คลองชลประทาน ระบบสงน้ําเพื่อการเกษตร
5) ขอมูลดิน การใชประโยชนที่ดิน การปรับปรุงดิน ฯลฯ
*** 6) สถานการณที่เกี่ยวของในทุกดานที่มีผลตอการเกษตรในตําบล
7) อื่นๆ ตามความจําเปนในแตละพื้นที่
------------------------------------------
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ภาคผนวกที่ 2
วิธีการจัดการความรู
รวบรวมและพัฒนาองคความรูใหเหมาะสมกับพื้นที่/ชุมชน จากการจัดการความรูภายใน ศบกต. และเครือขาย
โดย
a. กําหนดเปาหมายวาพื้นที่ตองการพัฒนาความรูใหใคร เรื่องอะไร เพื่ออะไร
b. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ โดยเชิญอาสาสมัครเกษตร ปราชญชาวบาน หรือผูนํา
เกษตรกรที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวมาคุยกันแลวบันทึกความรูเหลานั้นไว
c. รวบรวม วิเคราะห จัดระบบความรูที่ไดจากเวทีใหเปนหมวดหมูในเอกสาร หรือในระบบ IT
d. ทดลองนําความรูไปใชจริงในพื้นที่ สรุปและบันทึก
e. ถาความรูที่ทดลองไวเหมาะสมแลวใหจัดเก็บเปนองคความรูที่เหมาะสมของ ศบกต. ถายังไมเหมาะสม
ใหทดลองพัฒนาตอ
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ภาคผนวกที่ 3
กระบวนการจัดทําแผน 3 ป ของ อปท.
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลบูรณาการกับแผนพัฒนาสามปของทองถิ่น (อปท.เปนเจาภาพ)
องคกร/ชุมชนเกษตร
ขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติของ อปท.
ของกรมสงเสริมการเกษตรที่มีสวนรวม
X การจัดเวทีชุมชน
y ประชุมชี้แจงทําความเขาใจการจัดเก็บขอมูล y คณะกรรมการบริหารศูนยบริการฯ
ระดับหมูบาน
หมูบาน
ที่เปนตัวแทนหมูบาน
y วิเคราะหปญหาของหมูบาน
y ผูแทนกลุมอาชีพ/องคกรเกษตรกร/
y คนหาศักยภาพชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
y จัดลําดับความสําคัญของปญหา/
y ผูแทนอาสาสมัครเกษตรในระดับ
ความตองการ
หมูบาน
y จัดทําแผนพัฒนาระดับหมูบานเพื่อนําเสนอ
เวทีชุมชนระดับตําบล
Y การจัดเวทีชุมชน
ระดับตําบล

y นําแผนพัฒนาระดับหมูบาน
มาวิเคราะห/สังเคราะหจัดลําดับความสําคัญ
แลวจัดทําเปนแผนพัฒนาระดับตําบล
y จัดทําเปนแผนพัฒนาระดับตําบลที่ครบ
ทุกดาน(เศรษฐกิจ/สังคม/โครงสรางฯลฯ)
แลวนําเสนอคณะกรรมการจัดทํารางแผน
พัฒนาฯของ อปท.

y คณะกรรมการบริหารศูนยบริการฯ
y อาสาสมัครเกษตร
y ผูแทนกลุมอาชีพ/องคกรเกษตร/วิสาหกิจ
ชุมชน

Z คณะกรรมการจัดทําราง
แผนพัฒนาฯ ของ อปท.

y รวบรวมปญหา/ความตองการจากเวทีชุมชน
ระดับตําบลที่จัดทําเปนแผนพัฒนาระดับตําบล
ที่ครบทุกดาน
y จัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยพิจารณาจาก
- แผนชุมชน (แผนพัฒนาระดับตําบล)
- อํานาจหนาที่
- ภารกิจถายโอน
- ยุทธศาสตรจังหวัด
- นโยบาย อปท.ในเขตจังหวัด
- นโยบายผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภา

y ศบกต. สรุปรวบรวมแผนงาน/โครงการ
ดานการเกษตรจากเวทีชุมชน เสนอคณะ
กรรมการรางแผนพัฒนาฯ
ของทองถิ่น(อปท.)

[ ฝายบริหารเสนอแผน
พัฒนาฯใหสภา
อปท.พิจารณา

y เสนอสภา อปท.เพื่อใหความเห็นชอบ
(มีแผนพัฒนาดานการเกษตรรวมอยูดวย)
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ขั้นตอน

วิธีการปฏิบัติของ อปท.

องคกร/ชุมชนเกษตร
ของกรมสงเสริมการเกษตรที่มีสวนรวม
-

\ นายก อปท.ประกาศใช
แผนพัฒนาสามป

y เมื่อสภา อปท.ใหความเห็นชอบ นายก
อปท.จึงประกาศใช
y แสดงในที่เปดเผยใหประชาชนรับทราบ
y ใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ

] ฝายบริหารจัดทํารางขอ
บัญญัติงบประมาณประจําป

yใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดสรร
งบประมาณ
y จัดสรรงบประมาณครบทุกดานตามกรอบ
ยุทธศาสตรที่กําหนด

-

^ เสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณประจําปใหสภา
อปท.พิจารณา

y วาระแรก รับหลักการรางขอบัญญัติฯ
y แปรญัตติ กรณีขอปรับ/ลด/เปลี่ยนแปลงราย
การ
y ลงมติ

-

_ เสนอนายอําเภอพิจารณา y เสนอใหนายอําเภอพิจารณาในฐานะผูกํากับ
ขอบัญญัติงบประมาณ
ดูแล อปท.

-

` ประกาศใชขอบัญญัติ
งบประมาณประจําป

y เมื่อสภา อปท./นายอําเภอ เห็นชอบ
นายก อปท.ลงนามประกาศใช

-

a ฝายบริหารจัดทําแผน
ดําเนินการ

y จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน/
แผนดําเนินงาน

-

11 สนับสนุนงบประมาณ

y ดําเนินการเอง
- จัดซื้อ/จัดจางตามแผนงาน/โครงการ
y อุดหนุนสวนราชการ/กลุมอาชีพ/
กลุมวิสาหกิจชุมชน
- โอนงบประมาณใหดําเนินการ

-

12 ติดตามผลการดําเนินงาน y อปท.แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผล

- คณะกรรมการฯ ศูนยเขารวมติดตาม

การดําเนินงาน
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กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลบูรณาการกับแผนพัฒนาสามปของทองถิ่น (อปท.)
X
เวทีชุมชนระดับหมูบาน
(มกราคม ของทุกป)

ตัวแทนองคกรเกษตรที่เขารวม

เขารวม

Y

- คก. ประชาคมหมูบานรวมจัดทําแผน
- หนวยงานที่เกี่ยวของ(กส/ปศ/ปมฯลฯ
เสนอขอมูลเพื่อพิจารณา

เวทีชุมชนระดับตําบล
(กุมภาพันธ-มีนาคม ของทุกป)
แผนพัฒนาที่เกินศักยภาพของทองถิ่น
รวบรวมปนแผนพัฒนาเกษตรระดับตําบล

Z

เสนอหนวยงานภาครัฐระดับอําเภอ
(กส/ปศ/พด/ปมฯลฯ)

แผนพัฒนาเกษตร

ฝายบริหารเสนอแผนฯใหสภา อปท.พิจารณา
(มิถุนายน ของทุกป)

เกินศักยภาพ

เสนอ คก.ประสานแผนระดับอําเภอ

เห็นชอบ

[

\

รวบรวมเปนแผนพัฒนาการเกษตรระดับอําเภอ

คก. จัดทํารางแผนพัฒนาฯ ของ อปท
(สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด)
(เมษายน-พฤษภาคม ของทุกป)

สงแผนงาน/โครงการ

เกินศักยภาพ

ศบกต.

- คก.ศูนยบริการฯ
- อาสาสมัครเกษตร
- ตัวแทนกลุมวิสาหกิจฯ
- ตัวแทนกลุมอาชีพเกษตร

เสนอ คก.ประสานแผนระดับจังหวัด

นายก อปท. ประกาศใชแผนพัฒนาสามป
(มิถุนายน ของทุกป)
]
ฝายบริหารฯ ของ อปท. จัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณประจําป
(กรกฎาคม ของทุกป)
เสนอ

เสนอจังหวัด/กพจ/CEO/
ยุทธศาสตรอยูดีมีสุข

^

ปรับลด/เปลี่ยนแปลงรายการ

เสนอ

_

เห็นชอบ

สภา อปท.พิจารณาขอบัญญัติงบประมาณประจําป
(สิงหาคม ของทุกป)

แปรญัตติ

`

นายอําเภอพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณประจําป
(สิงหาคม ของทุกป)

หมายเหตุ : กรณีที่ชุมชนหรือสวนราชการเสนอแกไข / เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาระหวางปงบประมาณ
ใหเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อเสนอสภาขอเปดประชุมสมัยวิสามัญ
พิจารณาและจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายตอไป
คก.ศูนยบริการฯ

เห็นชอบ

นายก อปท.ลงนาม/ประกาศใช
a

ฝายบริหารจัดทําแผนดําเนินงาน

11

สนับสนุนงบประมาณ

อุดหนุนสวนราชการ
องคกรเกษตรกร/กลุมอาชีพ
กลุมวิสาหกิจชุมชน

เขารวม

อปท.ดําเนินการเอง
ตามอํานาจหนาที่และ/หรือ
ภารกิจถายโอน

1212
คก.. ติดตามผลการดําเนินงาน
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ภาคผนวกที่ 4
แผนผังของระบบงานในการสงเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืน
แกองคกรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและเครือขาย
กําหนดกลุม/เครือขายเปาหมาย

หนวยงานภาคี

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
กระตุน /สนับสนุน

อษก.

ประสาน

ศบกต.

เสนอขอมูล แผน
ความกาวหนา/ผล
ประสาน

สนับสนุน/ติดตาม
เชิ่อมโยงเครือขาย

กลุม/เครือขาย
รวมมือ/สนับสนุน

- เปาหมายการ
พัฒนา
- แผนปฏิบัติงาน

การวิเคราะหศักย
ภาพและจัดทํา
แผนกลุม/เครือขาย

การปฏิบัติงาน
ตามแผนกลุม/
เครือขาย

- กิจกรรมการเรียนรู
- กิจกรรมการผลิต
- กิจกรรมอื่นๆ

การประเมินผล
การดําเนินงาน

- รายกิจกรรม
- รายบุคคล/กลุม /
เครือขาย

การบริหารจัดการ
ของคณะ
กรรมการ
กลุม/เครือขาย
- ทะเบียนสมาชิก การจัดทําและเผย
/กลุม/เครือขาย แพรขอมูลของกลุม/
- ประชาสัมพันธ
เครือขาย

กระบวนการทํางานของกลุม/เครือขาย
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ภาคผนวกที่ 5
ภารกิจของอาสาสมัครเกษตรในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ตามระบบสงเสริมการเกษตร
1. การจัดทําขอมูลการเกษตร
อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) มีภารกิจในการรวมสนับสนุนกลุม/เครือขาย/คณะกรรมการบริหารศูนยฯ/เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ในการรวบรวม/จัดเก็บ วิเคราะห
ประมวลผลและเรียบเรียงเปนฐานขอมูลตามรายละเอียดตาม ตารางที่ 11 ดังนี้
ตารางที่ 11 : วิธีการมีสวนรวมในการจัดทําขอมูลการเกษตร
งานที่ทํา
การจัดทําขอมูลการเกษตร
1. ขอมูลกลุม/เครือขาย
2. ขอมูลประจําตําบล

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

เพื่อชวยใหกลุม/เครือ
ขาย / ศบกต.และเจา
หนาที่สงเสริมการ
เกษตรทราบขอมูล ดัง
ตอไปนี้
1. สถานะภาพของ
กลุม/องคกร ปญหา
ความตองการในการ
พัฒนากลุม
2. ขอมูลพื้นฐาน
พืช/สัตว/ประมง/กิจ
กรรมเกษตร ที่เปนกิจ
กรรมหลักของตําบล

1. ขอมูลกลุม/องคกร เครือขาย
รวมจัดทําขอมูลหรือทบทวนขอมูลทุกปตามแผนการ
ดําเนินงานของกลุม/เครือขาย เชน
1.1 วางแผนจัดเก็บขอมูล
1.2 สัมภาษณ/สํารวจขอมูล
1.3 จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ นัดหมายผูเกี่ยว
ของในการจัดเวทีวิเคราะหผลและสรุปขอมูลกลุม
1.4 บันทึกขอมูลทะเบียนสมาชิก

ผูปฏิบัติ

เครื่องมือ
หลัก

1.5 นําเสนอขอมูลกลุม/องคกรตอคณะกรรมการ
บริหาร ศบกต.
1.6 ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล

ตามที่เจาหนา
ที่สงเสริมการ
เกษตร กําหนด เกษตรกรผู
นํา (CoF)

ผลผลิต
ผูชวย

อกษ.อื่น ๆ

CoF

อกษ.อื่น ๆ

อาสาสมัคร
ยุวเกษตร
CoF

อกษ.อื่นๆ

CoF

อกษ.อื่น ๆ

อกษ.อื่น ๆ

ขอมูล/ความรู
ที่จําเปนถูก
ตอง ทันเวลา
พรอมใช
ประโยชน
โดยแบงเปน
2. ขอมูลกลุม
/องคกร

3. ขอมูล
ประจํา
ตําบล
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งานที่ทํา

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

ศักยภาพสถานการณ
ปญหา

2. ขอมูลระดับตําบล
รวมจัดทําขอมูลประจําตําบล เปาหมาย และแผน
พัฒนาการเกษตรระดับตําบล ในขั้นตอนตาง เชน
2.1 จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ ขอมูล และชวย
วิเคราะห จัดทําและปรับปรุงขอมูลพื้นฐานการเกษตร
ประจําตําบล
2.2 ใหขอมูลวิชาการ/ประสบการณ และรวบรวม
ความรูที่เหมาะสมกับพื้นที่/ชุมชน จากการจัดการ
ความรูภายใน ศบกต. และเครือขาย
2.3 บันทึกขอมูลและจัดทําทะเบียนเกษตรกรขอมูล
ภาพรวมของกลุม/องคกร วิสาหกิจชุมชนและเครือขาย
ตาง ๆ ในตําบล
2.4 จัดทํารายงานและชวยตรวจสอบความถูกตอง
และความเปนปจจุบันของรายงานตาง ๆ เชน บัญชีผู
ประสบภัยธรรมชาติ รายงานสํารวจขาวนาป/นาปรัง
และขอมูลการเกษตรอื่น ๆ เปนตน
2.5 จั ด ทํ าข อ มู ล ข าวสารอื่ น ๆ ที่ เป น ประโยชน ต อ
เกษตรกร และชุมชนในตําบล

เครื่องมือ

ผูปฏิบัติ
หลัก

ผลผลิต
ผูชวย

CoF

อกษ.อื่น ๆ

อกษ.สาขาที่
เกี่ยวของ

CoF

อาสาสมัคร
ยุวเกษตร

อกษ.อื่น ๆ

CoF

อกษ.อื่น ๆ

CoF

อกษ.อื่น ๆ
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2. การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) มีภารกิจในการรวมสนับสนุนกลุม/เครือขาย/คณะกรรมการบริหารศูนยฯ/เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ในการจัดทําแผนพัฒนาการ
เกษตร ตามรายละเอียดตามตารางที่ 12 ดังนี้
ตารางที่ 12 : วิธีการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
งานที่ทํา
การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับตําบล

วัตถุประสงค/เปา
หมาย
1.เพื่อรวมกําหนด
ทิศทางการพัฒนาการ
เกษตรในตําบลโดย
ชุมชนวางแผนเอง
2. เพื่อรวมประสาน
งานกับองคกรปก
ครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานที่เกี่ยว
ของเพื่อขอรับการ
สนับสนุน
3. เพื่อรวมเชื่อมโยง
บูรณาการ แผนงาน/
กิจกรรมตางๆใหชัด
เจนในเปาหมาย วิธี
การ และระยะเวลาใน
การปฏิบัติ

วิธีการ

เครื่องมือ

ผลผลิต

ผูปฏิบัติ
หลัก

ตามที่เจาหนา CoF
1. ชวยนัดหมายเจาหนาที่ กรรมการบริหาร ศบกต.
และกลุม/เครือขาย เพื่อเขารวมวิเคราะหและนําเสนอ ที่สงเสริมการ
เกษตร กําหนด
ขอมูล ปญหาความตองการของชุมชน เพื่อปรับปรุง
แผนพัฒนาการเกษตรของหมูบานใหสอดคลองแผนชุม
ชนในเวทีประชาคมระดับหมูบาน ที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดขึ้น
CoF
2. รวมจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ ขอมูล และนัด
หมายผูที่เกี่ยวของใหเขาประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศบกต.รวมทั้งรวมวิเคราะหขอมูลปญหาความตองการ
แตละหมูบานรวมถึงประเด็นเปาหมายการพัฒนาการ
เกษตรของตําบล อําเภอ ยุทธศาสตรจังหวัด นโยบาย
กระทรวงฯ กรม และชวยจัดทําเปนแผนพัฒนาการ
เกษตรประจําตําบล
CoF
3. รวมเตรียมวัสดุอุปกรณ ประสานงาน/นัดหมายผู
เกี่ยวของและรวมนําเสนอแผนพัฒนาการเกษตรเขาสู
เวทีประชาคมในระดับตําบลเพื่อปรับปรุงเปนแผน

ผูชวย
อกษ.อื่น ๆ

อกษ.อื่น ๆ

แผน
พัฒนาการ
เกษตรระดับ
ตําบลไดรับ
การปรับปรุง
และบรรจุเขา
ระบบงบ
ประมาณแผน
3 ป ขององค
กรปกครอง
สวนทองถิ่น /
แผนพัฒนา
อําเภอ/จังหวัด

อกษ.อื่น ๆ
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งานที่ทํา

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

โดยกําหนดเปนแผน
ปฏิบัติงาน

เวทีประชาคมในระดับตําบลเพื่อปรับปรุงเปนแผน
พัฒนาทองถิ่นดานการเกษตร
4. รวมเตรียมวัสดุอุปกรณ ประสานงาน/นัดหมายผู
เกี่ยวของและรวมนําเสนอแผนพัฒนาทองถิ่นที่มีแผน
พัฒนาการเกษตร เขาสูสภา อปท.
5. รวมเตรียมวัสดุอุปกรณ ประสานงาน/นัดหมายผู
เกี่ยวของและรวมนําเสนอแผนพัฒนาการเกษตรที่เกิน
ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาสูแผน
พัฒนาอําเภอ/จังหวัด
6. รวมติดตามผลการพิจารณาการสนับสนุนและราย
งานกรมทราบสาระสําคัญโดยสรุปของกิจกรรมหลักที่
ไดรับการสนับสนุน

เครื่องมือ

ผูปฏิบัติ
หลัก

ผลผลิต
ผูชวย

CoF

อกษ.อื่น ๆ

อกษ.สาขาที่
เกี่ยวของ

CoF
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3. การจัดการเรียนรู /การถายทอดเทคโนโลยี
อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) มีภารกิจในการรวมสนับสนุนกลุม/เครือขาย/คณะกรรมการบริหารศูนยฯ/เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ในการเรียนรูดานการ
เกษตรชุมชน ตามรายละเอียดตามตารางที่ 13 ดังนี้
ตารางที่ 13 : วิธีการจัดการเรียนรู การถายทอดเทคโนโลยี
งานที่ทํา
การจัดการเรียนรู /การถายทอด
เทคโนโลยี

วัตถุประสงค/เปา
หมาย
เพื่อรวมแกปญหาและ
พัฒนาการเกษตรโดย
การสรางเสริมการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับ
พื้นที่และเกษตรกร
กลุมเปาหมาย

วิธีการ

เครื่องมือ

ผูปฏิบัติ
หลัก

การจัดกระบวนการเรียนรู มีขั้นตอน ดังนี้
ตามที่เจาหนา
1. ใหขอมูลในการกําหนดกลุมเปาหมาย เชน ปญหา ที่สงเสริมการ อกษ.สาขาที่
ศักยภาพและความตองการของแตละคน/กลุม
เกษตร กําหนด เกี่ยวของ
2. ใหขอมูลทางวิชาการและประสบการณรวมทั้ง
อกษ.สาขาที่
วิทยากร/แหลงเรียนรู เพื่อประกอบการกําหนด
เกี่ยวของ
ประเด็นการเรียนรู กําหนดและเนื้อหาตามวัตถุ
ประสงค เปาหมาย กิจกรรม/โครงการและตามปญหา/
ความตองการของกลุมเปาหมาย
3. เสนอแนะรูปแบบการเรียนรู วิธีการ สื่อการสอน
CoF
และทางเลือกในการเรียนรูตามความเหมาะสมของแต
ละกลุมเปาหมาย ทรัพยากร และงบประมาณ
4. ชวยติดตอ อกษ.หรือวิทยากรจากเครือขายการเรียนรู
อกษ.สาขาที่
มาชวยเปนวิทยากร/วิทยากรกระบวนการ
เกี่ยวของ

ผลผลิต
ผูชวย

CoF
CoF

1.ไดความรูที่
เหมาะสม
กับกลุม/ชุม
ชน
2.เกษตรกรได
นําความรู
ไปสูการ
ปฏิบัติ

อกษ.อื่น ๆ

CoF
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4. การใหบริการทางการเกษตร
อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) มีภารกิจในการรวมสนับสนุนกลุม/เครือขาย/คณะกรรมการบริหารศูนยฯ/เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ในการการบริการดาน
การเกษตร และเปนที่ปรึกาในคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แบบประหยัด ตามรายละเอียดตามตารางที่ 14 ดังนี้
ตารางที่ 14 : วิธีการใหบริการทางการเกษตร
งานที่ทํา
การใหบริการทางการเกษตร
1.การใหบริการ ณ ที่ทําการ
ศบกต.
2.คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ระดับ
ตําบลแบบประหยัด

วัตถุประสงค/เปา
หมาย
4. เพื่อรวมแกไข
ปญหาเกษตรกรที่
ตรงกับสถาน
การณจริงในพื้นที่
และมีระบบบริการ
ทางการเกษตรที่
ตรงกับความ
ตองการ เกษตรกร
ยอมรับ มีการติด
ตามผลและแกไข
ปญหาอยางตอ
เนื่อง

วิธีการ

เครื่องมือ

ผูปฏิบัติ
หลัก

ตามที่เจาหนา
1. การใหบริการ ณ ที่ทําการ ศบกต. โดย
ที่สงเสริมการ CoF
1.1 รวมรับเรื่องการขอรับบริการทางการเกษตร
ของเกษตรกร เชน การตรวจวิเคราะหดิน/น้ํา/สารตก เกษตร กําหนด
คางในผลผลิต/ศัตรูพืช อื่น ๆ
อกษ.สาขาที่
1.2 ชวยแกปญหาที่ดําเนินการได ชวยสงปญหาที่
เกี่ยวของ
ดําเนินการไมไดใหตนสังกัดหรือหนวยงานที่รับผิด
ชอบ
อกษ.สาขาที่
1.3 ชวยติดตามผลและแจงผลการดําเนินงาน
เกี่ยวของ
ใหเกษตรกรทราบ
CoF
1.4 รวมประชาสัมพันธ เผยแพร และแจกจาย
เอกสาร ขอมูล ขาวสาร ความรูที่ตรงกับความตองการ
ของเกษตรกร
1.3 รวมใหบริการการจัดอบรม ถายทอดความรู
CoF
-สถานที่ การจัดการ ฯลฯ
อกษ.สาขาที่
-วิทยากร

ผลผลิต
ผูชวย

อกษ.อื่น ๆ

CoF

CoF
อกษ.อื่น ๆ

1. มีแผนการ
ใหบริการ
2. เกษตรกร
ไดรับบริการ
ตรงตามความ
ตองการ/ตอบ
สนอง
ตอปญหา
3. แผน/โครง
การระยะสั้น
ในการแก
ปญหา

อกษ.อื่น ๆ
CoF
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งานที่ทํา

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

เครื่องมือ

ผูปฏิบัติ
หลัก

ผลผลิต
ผูชวย

เกี่ยวของ
2.คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ระดับตําบลแบบประหยัด
2.1 การเตรียมการกอนเปดคลินิก ( Pre- Clinic)
-รวมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการ
จัดเปดคลินิก รวมทั้งรวมประชาสัมพันธ เชิญชวน
เกษตรกรมารวมเวทีชุมชน เชิญนักวิชาการจากหนวย
งานที่เกี่ยวของและ อกษ. อื่น ๆ ตามปญหาหลัก มา
รวมใหบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
2.2 การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
--รวมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการ
จัดเปดคลินิก รวมทั้งรวมประชาสัมพันธ เชิญชวน
เกษตรกรมารวมเวทีชุมชน เชิญนักวิชาการจากหนวย
งานที่เกี่ยวของและ อกษ. อื่น ๆ ตามปญหาหลัก มา
รวมใหบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และสรุปสภาพ
ปญหาหลัก จัดลําดับตามความเรงดวน ผลการแกไข
ปญหา และความจําเปนในการจัดทําโครงการ
สนับสนุน และรวมเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของตาม
ลําดับ
2.3 การติดตามใหบริการตอเนื่อง ( Post –
Clinic)
-รวมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนรวม

CoF

อกษ.อื่น ๆ

CoF

อกษ.อื่น ๆ

อกษ.สาขาที่
่

อกษ.อื่น ๆ
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งานที่ทํา

วัตถุประสงค/เปา
หมาย

วิธีการ

เครื่องมือ

ผูปฏิบัติ
หลัก

ทั้งรวมติดตามประเมินผลหลังปดการใหบริการคลินิก
เกษตรแลว
-รวมบันทึกขอมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
กรมไดจัดทําขึ้นใหมตามแบบฟอรมและขั้นตอนที่
กําหนด
-รวมสรุป / จัดลําดับความสําคัญของปญหา
ขนาด / ขอบเขตของปญหา และจําแนกวาปญหาใด
สามารถแกไขไดในระดับตําบล ปญหาใดตองจัดทํา
โครงการสนับสนุน
-รวมจัดทําโครงการสนับสนุน / แกไขปญหา
และรวมนําเสนอขอใชงบประมาณจาก อบต. จังหวัด
หรือ สวนกลาง ตามความจําเปน

ผลผลิต
ผูชวย

เกี่ยวของ
อาสาสมัคร
ยุวเกษตร

อกษ.อื่น ๆ

CoF

อกษ.อื่น ๆ

อกษ.สาขาที่
เกี่ยวของ

อกษ.อื่น ๆ
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