ระบบสงเสริมการเกษตร

กุมภาพันธ 2551

คํานํา
กรมสงเสริมการเกษตร มีหนาที่สําคัญ คือ สงเสริมเกษตรกรและชุมชน ใหสามารถพัฒนา
อาชีพการเกษตร และมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูดีมีสุขอยางยั่งยืน โดยมีพันธกิจหลัก 4 ประการ คือ (1) ศึกษา วิจัย
และพัฒนางานดานการสงเสริมการเกษตร และถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินคาและบริการทางการ
เกษตร (2) สงเสริมพัฒนาครอบครัวและสถาบันเกษตรกรใหเขมแข็งพึ่งพาตนเองได (3) สงเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนใหมีขีดความสามารถในการผลิตสินคา และบริการทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอพียง
และ (4) แกไขปญหาตามความตองการของเกษตรกร และชุมชนเกษตรกรอยางพอเพียง
ในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรของกรม ฯ เพื่อบรรลุตามพันธกิจขางตน กรมสงเสริม
การเกษตรมีระบบสงเสริมการเกษตรเปนแนวทางในการดําเนินงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรรวมกัน
โดยระบบสงเสริมการเกษตรไดมีการพัฒนาปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ ซึ่งปจจุบัน มีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นมากขึ้น องคกรปกครองทองถิ่น (อปท.) มีอํานาจและบทบาท
ในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง โดยมีสว นราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของทําหนาที่ในการประสาน และสนับสนุน
องคกรปกครองทองถิ่น (อปท.) มุงเนนการพัฒนาแบบมีสวนรวมของภาคชุมชน/เกษตรกร ใหมีบทบาทใน
การสรางการเรียนรูรวมกัน มุงหวังใหชุมชน/เกษตรกรพัฒนาไปสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน กรมสงเสริมการ
เกษตรจึงมีความจําเปนตองปรับปรุงระบบสงเสริมการเกษตรใหสอดคลองกับสถานการณตามที่กลาวมา โดย
เนนการพัฒนาปรับเปลี่ยนที่ยืนอยูบนฐานทุนเดิมที่องคกรมีอยูและสามารถดําเนินการไดดีเปนหลัก
เอกสารฉบับนี้ จึงไดจัดทําขึ้นมาภายใตแนวคิดตามขางตน เปนเอกสารที่จะชวยเจาหนาที่สง
เสริมการเกษตร ใหสามารถดําเนินงานสงเสริมการเกษตรไดบรรลุตามพันธกิจหลักของกรมสงเสริมการ
เกษตร และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรอยางมีเอกภาพ
กรมสงเสริมการเกษตร
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สวนที่ 1
บทนํา
เหตุผลในการปรับปรุงระบบสงเสริมการเกษตร
ปจจุบันกระบวนการพัฒนาชนบทซึ่งเกี่ยวของกับภาคการเกษตร ไดมีการปรับเปลี่ยนโดยมีการ
กระจายอํานาจใหทองถิ่นมากขึ้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มีอํานาจและบทบาทในการพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง มีการถายโอนภารกิจของสวนราชการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ
พรอมทั้งการถายโอนงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ มีเปาหมายเพื่อใหประชาชน
(รวมเกษตรกร) ไดรับการบริการตรงตามความตองการ สะดวก รวดเร็ว สามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจใน
การกําหนดวิถีการดํารงชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ซึ่งเปนเปาหมายเดียวกันของ ทั้งองค
กรปกครองสวนทองถิ่น และสวนราชการ กระบวนการพัฒนาในปจจุบันจึงเนนการมีสวนรวมของภาค
ชุมชน/เกษตรกร ใหเขามามีบทบาทในกระบวนการพัฒนา สรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน (รวมคน รวม
คิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ และรวมรับผลการปฏิบัติ) เปนการพัฒนาบนฐานความรู (Knowledge
Based) เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายการพัฒนาขางตน
กรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งมีหนาที่ในการพัฒนาเกษตรกรใหสามารถประกอบอาชีพการเกษตร
ไดอยางยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงระบบสงเสริมการเกษตรใหสอดคลอง
กับสถานการณการพัฒนาดังกลาวขางตน

หลักการ
1. การทํางานสงเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ใชศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล (ศบกต.) เปนกลไกในการขับเคลื่อนงาน โดยสนับสนุนใหชุมชน สามารถผลักดัน
งานพัฒนาการเกษตรระดับตําบลโดยชุมชนเอง
2. เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ทําหนาที่ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรูและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมแกเกษตรกร/ชุมชน โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และอาสาสมัครเกษตร รวมถึงกลุม/เครือขาย เชน วิสาหกิจชุมชน
รวมสนับสนุนการดําเนินงาน
3. เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เรียนรูและพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติงาน และสงเสริมการ
เรียนรูและการทํางานรวมกันเปนทีมกับเพื่อนรวมงาน (Team Learning and Working)
4. นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
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วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
2. เพื่อใหมีระบบงานที่เชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. เพื่อใหเกิดแผนงาน /โครงการพัฒนาการเกษตรที่สอดคลองกับความตองการของเกษตรกร
และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่

แนวทางการดําเนินงาน
1. เสริมหนุนใหศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล สามารถดําเนิน
งานพัฒนาการเกษตรในระดับตําบลในดานการจัดทําขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการพัฒนา
การจัดทํา
แผนพัฒนาการเกษตรในระดับตําบล การจัดกระบวนการเรียนรูแกชุมชน และการใหบริการ ทางการ
เกษตร ทั้งนี้ ศูนยบริการฯ เปนศูนยกลางในการประสานและเชื่อมโยงเครือขายในการเรียนรู และทํางาน
รวมกันระหวางเกษตรกรกันเอง และเกษตรกรกับเจาหนาที่/ภาคีการพัฒนาเพื่อเสริมสราง ความเขม
แข็ง และยั่งยืนแกองคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือขายอื่น ๆ
2. สรางเปาหมายรวมในการปฏิบัติงานในทุกระดับ ซึ่งในการปฏิบัติงานของระดับอําเภอ
ก็เชนกันตองกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานทั้งในระยะยาวและระยะสั้น โดยมีกระบวนการในการพัฒนา
เปาหมายการพัฒนารวมกัน เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทุกคนมีสวนรวม และทิศทางเปาหมาย
ในการพัฒนาที่ชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูการบูรณาการ การเรียนรูรวมกัน และสรางทีมในการทํางาน
3. ใชความรูเปนฐานในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร โดยหนวยงานทุกระดับตองสง
เสริมและพัฒนา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรให เปน บุคลากรที่มีขีดความสามารถพรอม (Knowledge
Worker)
4. ปรั บ เปลี่ ย นบทบาทและวั ฒ นธรรมในการทํ างานของเจ าหน า ที่ ส ง เสริ ม การเกษตร
เพื่อสามารถสรางการเรียนรูใหแกชุมชนในการเพิ่มขีดความสามารถใหชุมชนสามารถบริหารจัดการและ
พัฒนาการเรียนรูโดยชุมชนเอง

กรอบโครงสรางระบบสงเสริมการเกษตร
ระบบงานสงเสริมการเกษตรประกอบดวย 2 ระบบยอย คือ ระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่
และระบบสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งาน แต ที่ จัด ทํ าขึ้ น ในขณะนี้ เป น ส วนของระบบปฏิ บั ติ งานในพื้ น ที่
ซึ่งเกี่ยวของกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรสวนใหญ ที่เปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนงานตางๆ กับ
เกษตรกรในพื้นที่ สวนระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานนั้นจะไดจัดทําเปนระบบที่ชัดเจนตอไป
ระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่จัดทําขึ้นนี้ เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรใชเปนกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงาน ไมไดจัดทําเพื่อบังคับใชกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
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ประจําตําบล และเครือขายการทํางานในพื้นที่ เพราะทั้งศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล และเครือขายการทํางานในพื้นที่เปนภาคประชาชนที่มีอิสระในการทํางานไดอยางเต็มที่ ภาค
ราชการไม ส ามารถไปกํ าหนดกรอบบั งคั บ แต เจาหน าที่ ส งเสริม การเกษตรสามารถใช ระบบงานนี้
เป นแนวทางในการกระตุน ประสาน และอํานวยความสะดวกเพื่อ “นําพา” ศูน ยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และเครือขายการทํางานในพื้นที่ใหดําเนินการไปในทิศทางที่เหมาะ
สมและเปนประโยชนตอการพัฒนาการเกษตรในภาพรวม อยางไรก็ตาม ระบบงานสงเสริมการเกษตรใน
สวนของระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่เปนระบบที่จัดทําขึ้นใหมีความยืดหยุนและอิสระกับเจาหนาที่สง
เสริมการเกษตร สามารถประยุกตและปรับใชในการปฏิบัติงานภายใตสภาพแวดลอมในแตละพื้นที่ ซึ่งไม
จําเปนตองมีขั้นตอนวิธีการเหมือนกัน แตมุงเนนผลสําเร็จของงานตามหลักการของการบริหารมุงผล
สัมฤทธิ์ (Result Based Management: RBM) เปนสําคัญ
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แผนภูมิระบบสงเสริมการเกษตร
ระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่
กลุม/เครือขาย

แผนพัฒนาการเกษตร

การเรียนรู
บริหารจัดการ

(ศบกต.)
ขอมูล

การบริการ

กระบวนการทํางาน
ของเจาหนาที่

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
IT, การบริหาร/พัฒนาบุคลากร, แผนงาน/งบประมาณ, การติดตาม, ฯลฯ

= สนับสนุน/ประสาน/เชื่อมโยง
ศบกต.
= ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
กลุม/เครือขาย = กลุมอาชีพการเกษตร กลุมยุวเกษตรกร กลุมแมบานเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน กลุมเรียนรูดานการเกษตร เครือขายของกลุมตาง ๆ
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คําอธิบายแผนภูมิระบบการสงเสริมการเกษตร
ระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ เนนหนักการปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับอําเภอ ตําบล ไปจนถึงชุมชน
และเกษตรกรเปาหมาย โดยระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ปรับปรุงใหมนี้เปนระบบที่ใชศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเปนกลไกขับเคลื่อนการทํางานสงเสริมการเกษตร
ในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรมีความจําเปนตองพัฒนา กระบวนการทํางานของเจาหนาที่
โดยจะตองสรางทีมงานของสํานักเกษตรอําเภอใหมีความเขมแข็งและใชขอมูลสารสนเทศและองคความรู
เปนเครื่องมือไปผลักดันสนับสนุนประสาน และเชื่อมโยง คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลใหบริหารจัดการ ภารกิจหลักของศูนย ไดแก การประสานอาสาสมัคร
เกษตรและกลุมเครือขายเพื่อจัดทําหรือปรับปรุง (1) ขอมูล การเกษตรและขอมูลสถานการณในตําบล
ใหเปนปจจุบนั ใชงานไดจริง สามารถนําไปจัดทําหรือปรับปรุง (2) แผนพัฒนาการเกษตร ระดับตําบล
ที่ผานเวทีประชาคมระดับหมูบานแลวนําเสนอเวทีประชาคมระดับตําบล เพื่อเขาสูชองทางการจัดทําแผน
สามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือแหลงงบประมาณตางๆ ในพื้นที่ ภารกิจที่ตองดําเนินการตอ
ไปไดแก การจัด (3) การเรียนรู สําหรับกลุม/เครือขายในพื้นที่ เชน การถายทอดความรู การฝกอบรม ดู
งาน ใหคําแนะนํา หรือการจัดกระบวนการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ เพื่อใหเกษตรกรรวมกลุมกันเรียนรู และ
พัฒนาอาชีพ
หรือการแกไขปญหาการเกษตรนอกจากนี้เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรรวมกับคณะ
กรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล และอาสาสมัครเกษตรยังเปนทีมงานใน
การจัด (4) การบริการ ซึ่งหมายถึง การใหบริการทางการเกษตร ที่ครอบคลุมทั้งการใหบริการ ณ ที่ทํา
การศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และการใหบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
แบบประหยัดซึ่งภารกิจหลักทั้ง4 เรื่องของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล จะ
มีการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางตอเนื่องตามสถานการณ ปญหา และความตองการของ
เกษตรกรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ กลุม/เครือขาย เชน อาสาสมัครเกษตร วิสาหกิจชุมชน กลุม
อาชีพ กลุมแมบานเกษตรกร กลุมยุวเกษตรกร ปราชญชาวบาน ซึ่งกลุม/เครือขายนี้เปนทั้งเครือขายการ
ทํางานและกลุมเปาหมายของงานสงเสริมการเกษตร
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ เปนการสนับสนุนการทํางานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
ใหสามารถดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ใหสามารถบรรลุเปาหมายตาม พันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในดานการพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถพรอมในการทํางาน ดานการติดตาม
และประเมินผล ดานแผนและงบประมาณ เปนตน
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สวนที่ 2
ระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่
ระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่
การปฏิบัติงานในพื้นที่ คือ การปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ ประกอบดวยการทํางาน
2 ระดับ คือ
1. ระดับอําเภอ
• กระบวนการทํางานของเจาหนาที่
2. ระดับตําบล
2.1 เสริมหนุนใหศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล สามารถ
บริหารจัดการในเรื่อง
• การจัดทําขอมูลการเกษตร
• การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
• การจัดการเรียนรู/การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
• การใหบริการทางการเกษตร
2.2 สงเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง และยั่งยืนแกองคกรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน และเครือขาย
โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้

การทํางานระดับอําเภอ
กระบวนการทํางานของเจาหนาที่ การปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่มีความจําเปน
ตองจัดโครงสราง ระบบงาน และกลไกการทํางานของสํานักงานเกษตรอําเภอใหเอื้อตอการปฏิบัติงานให
มากที่สุด โดยเปนภาระของเกษตรอําเภอซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ นํา ประสาน และเชื่อมโยงเจา
หนาที่สงเสริมการเกษตรในสํานักงานเกษตรอําเภอทุกคน และหนวยงานภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหเกิดการ
ปฏิบัติงานรวมกัน ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ ดังนี้
แนวทางการดําเนินงาน
1. วิเคราะหและจัดทําขอมูลในภาพรวมของสํานักงานเกษตรอําเภอ ทั้งขอมูลพื้นฐานการ
เกษตร และขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใหทราบและเขาใจสถานการณในพื้นที่ที่รับผิดชอบในมิติตาง ๆ และใช
ประโยชนในการกําหนดประเด็น และวางแผนพัฒนาแกไขปญหาใหตรงกับความตองการของเกษตรกร
กลุมเปาหมาย มีความเหมาะสมกับชุมชน โดยขอมูลตองมีความเปนปจจุบันอยูเสมอ
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2. กําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาในภาพรวมของอําเภอในระยะสั้น(รายไตรมาส รายป)
ตามความพรอมของขอมูลและทีมงาน และเปาหมายรวมระยะยาว โดยการมีสวนรวมของเจาหนาที่สง
เสริมการเกษตรทุกคน ตามสถานการณและศักยภาพ ของพื้นที่ที่ระบุไวในขอ 1 และประสานงานในการ
นําเสนอเปาหมายสูการปฏิบัติกับเกษตรกร/ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ
3. จัดทําแผนปฏิบัติงานรายเดือน รายป ของสํานักงานเกษตรอําเภอ เพื่อตอบสนองเปา
หมายการพัฒนารวมที่ไดกําหนด โดยจําแนกกลุมบุคคลและพื้นที่เปาหมายเปนรายตําบลที่ชัดเจน และ
บูรณาการงาน/โครงการ และงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากสวนตาง ๆ ไวในแผนและใชแผน
ปฏิบัติงานในการจัดทีมปฏิบัตงิ านในพื้นที่ตามความเหมาะสม เพื่อการเรียนรูและทํางานรวมกันเปนทีม
4. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ (เจาภาพ) ในงานหลัก ๆ ที่เปนภาพรวมของสํานักงาน
เกษตรอําเภอ เชน งานขาวพืชไร งานขอมูล งานวิสาหกิจชุมชน เปน ตน ซึ่งผูรับผิดชอบตองรวบรวม
วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ ศึกษาเรียนรูงานในเรื่องนั้น ๆ และพรอมที่จะนําเสนอหรือใชประโยชนไดทุก
เวลา
5. ดําเนินการตามแผนโดยใชกลไกของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล และกลุม/เครือขาย การทํางานในระดับพื้นที่ ซึ่งเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ตองเรียนรู
และพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติงานและมีเวทีในการเรียนรูรวมกันในระดับอําเภออยางสม่ําเสมอ
6. ติดตาม ประเมิน ผล จัดทํารายงาน และประชาสัมพั น ธเผยแพรผลงานสงเสริมการ
เกษตร
ภารกิจของผูเกี่ยวของ
เกษตรอําเภอ
• บริหารจัดการ เพื่อใหเกิดการทํางาน และเรียนรูรวมกันเปนทีมของสํานักงานเกษตร
อําเภอ ตั้งแตการวิเคราะหจัดทําขอมูล การกําหนดเปาหมายการพัฒนารวม การจัดทําแผนปฏิบัติงาน และ
การปฏิบัติงาน
• สนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรใหสามารถปฏิบัติงานได บรรลุ
ผลตามเปาหมายที่กําหนด ทั้งในเชิงวิชาการ งบประมาณ การประสานงาน เปนตน
• มอบหมายงานและความรับผิดชอบใหแกเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรใหเหมาะสมกับ
ความรูความสามารถ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
• รวมในการจัดทําวิเคราะหขอมูล กําหนดเปาหมายการพัฒนา และจัดทําแผนปฏิบัติงาน
• ดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ ตามแผนปฏิบัติงานที่ไดกําหนดรวมกัน
• รับผิดชอบ (เจาภาพ) งานที่ไดรับมอบหมาย ที่ตองดูแลในภาพรวมระดับอําเภอ
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ผลผลิต
1. ฐานขอมูลการเกษตรในระดับอําเภอ
2. แนวทางพั ฒ นา แผนปฏิบัติงานและเปาหมายการพัฒ นาในระดับอําเภอระยะสั้น
(รายป) และระยะยาว
3. เกิดทีมงาน และการเรียนรูรวมกันในระดับอําเภอ

การทํางานระดับตําบล
1. การจัดทําขอมูลการเกษตร การทํางานสงเสริมการเกษตรเปนการทํางานที่เกี่ยวของทั้งใน
ระดับครัวเรือนเกษตรกร ระดับกลุม ระดับตําบล และระดับเหนือขึ้นไป การทํางานในพื้นที่มีความจําเปน
จะตองใหกลุมมีขอมูลเปนของตนเอง ตําบลมีขอมูลเปนของตนเอง ซึ่งหมายถึงเริ่มตนดวยการคนหาชนิด
หรือประเภทของขอมูลที่มีความจําเปนตองรูและใช เพื่อใหแตละระดับไดมีการนําขอมูลมาวิเคราะห
สังเคราะห และใชประโยชนในการจัดการและการพัฒนา ตลอดจนการใชขอมูลเพื่อเปนสื่อกลาง ในการ
เชื่อมโยงหรือบูรณาการรวมกับเครือขายที่เกี่ยวของ หรือพันธมิตรที่จะใหการสนับสนุน หรือใชขอมูล
สําหรับในการตัดสินใจของหนวยงานเหนือขึ้นไปในการวางแผนและการพัฒนา
แนวทางดําเนินงาน
1. ขอมูลกลุม การจัดทําขอมูลกลุม หรือในกรณีที่เปนกลุมเกาใหทบทวนขอมูลทุกป เพื่อ
ใหขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน
1.1 วางแผนจัดเก็บขอมูล โดยกําหนดรายละเอียดของขอมูลที่จะจัดเก็บ แบบฟอรม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ ประชุมชี้แจงทําความเขาใจ และประสานแผนจัดเก็บขอมูลกับคณะ
กรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
1.2 ดําเนินการจัดเก็บขอมูล โดยกระบวนการมีสวนรวมของสมาชิกกลุม รวมกับ
คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
1.3 วิเคราะหผลและสรุปขอมูลกลุม โดยการจัดเวทีเพื่อใหสนับสนุนใหสมาชิกกลุม
วิเคราะหและสรุปขอมูลดวยตนเอง รวมทั้งพิจารณาทบทวนหรือกําหนดโครงสรางของกลุมและบทบาท
หนาที่
1.4 จัดทําทะเบียนสมาชิก
1.5 นําเสนอขอมูลกลุมตอคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล เพื่อเชื่อมโยงเปนสวนหนึ่งในระบบขอมูลการเกษตรของศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลรวมทั้งประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลกลุม แกหนวยงานภาคีทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนผูสนใจทั่วไป

8

2. ขอมูลระดับตําบล เปนขอมูลประจําตําบล ขอมูลขาวสาร องคความรู และขอมูลที่
เกี่ยวของในทุกดาน เพื่อนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐาน ขอมูลปญหาความเรงดวน และขอมูลที่จําเปนของพื้น
ที่ในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค อันนําไปสูการจัดทําเปาหมายและแผนพัฒนาการ
เกษตรระดับตําบล ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําบล โดยมีแนวทางการดําเนินงาน
2.1 จัดทําและปรับปรุงขอมูลพื้นฐานการเกษตรประจําตําบล พรอมที่จะใหบริการ
และเผยแพร
2.2 รวบรวมและจัดเก็บองคความรูจากการจัดการความรูภายในศูนยบริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และเครือขาย
2.3 จัดทําทะเบียนเกษตรกรประจําศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล
2.4 จัดทําขอมูลกลุม วิสาหกิจชุมชนและเครือขายตาง ๆ ของศูนยบริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
2.5 รายงานตาง ๆ เชน ความถูกตองของบัญชีผูประสบภัยธรรมชาติ รายงานสํารวจ
ขาวนาป/นาปรัง และขอมูลการเกษตรอื่น ๆ เปนตน
2.6 จัดทําขอมูลขาวสารใด ๆ ที่เปนประโยชนตอเกษตรกร และชุมชนในตําบล
3. ขอมูลของเจาหนาที่ระดับตําบล เปนขอมูลที่มาจากขอมูลกลุม และขอมูลระดับตําบล
ที่รวบรวม/จัดเก็บ วิเคราะห ประมวลผล และเรียบเรียงเปนฐานขอมูลในการปฏิบัติงาน อาทิเชน ขอมูล
พื้นฐาน 4 ดาน (เศรษฐกิจ สังคม ชีวภาพ และกายภาพ) ขอมูลการผลิต ขอมูลทะเบียนเกษตรกร อื่น ๆ
ดังนั้น การจัดทําขอมูลกลุม ขอมูลตําบล และขอมูลเจาหนาที่มาจากการประสานงาน
การจัดทําขอมูล รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น / กลุมและเครือขาย โดยมีการวิเคราะหขอมูลกับ
คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กลุมและเครือขาย สําหรับการนําขอมูลไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล การ
เผยแพรประชาสัมพันธ และสนับสนุนการใชประโยชนแกเกษตรกรและบุคคลทั่วไป โดยนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร และอื่น ๆ มาใชเปนเครื่องมือไดสะดวก ถูกตอง และรวดเร็ว
ภารกิจของผูเกี่ยวของ
อาสาสมัครเกษตร
• รว มสนั บ สนุ น กลุ ม /เครือข าย /คณะกรรมการบริห ารศูน ยฯ /เจาหน าที่ ส งเสริมการ
เกษตร ในการรวบรวม/จัดเก็บ วิเคราะห ประมวลผล และเรียบเรียงเปนฐานขอมูล
กลุม/เครือขาย
• ดําเนินการในการวางแผน จัดเก็บ วิเคราะห สรุปขอมูลกลุม และใชขอมูลในการพัฒนา
กลุม/เครือขาย
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• นําเสนอขอมูลกลุมตอคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล
คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
• จัดเก็บ สํารวจ ตรวจสอบ เผยแพร และใชประโยชนของขอมูลในการพัฒนาการเกษตร
ในตําบล
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
• รวบรวม/จัดเก็บ วิเคราะห ประมวลผล และเรียบเรียงเปนฐานขอมูลในการปฏิบัติงาน
• รวมวิเคราะหขอมูลกับคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล กลุม/เครือขาย และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลผลิต
1. ฐานขอมูลของกลุม
2. ฐานขอมูลของตําบล
3. ฐานขอมูลของเจาหนาที่ในระดับตําบล
2. การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล การพัฒนาการเกษตรของเจาหนาที่สงเสริมการ
เกษตรในระดับพื้นที่ มีความเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกับเกษตรกร กลุมเกษตรกร ซึ่งถือวาเปนผูที่ไดรับการ
พัฒนาและรับบริการการเกษตรจากหนวยงาน/องคกรภาครัฐ องคกรเอกชน และอื่น ๆ ถาหากไมมีแผน
การพัฒนาในระดับตาง ๆ ก็จะทําใหการพัฒนาของหนวยงานที่ทําหนาที่ในการพัฒนาขั้นตนหรือ ขั้น
พื้นฐาน ดําเนินการไดไมตรงกับความตองการหรือเกิดความซ้ําซอน ซึ่งไมเปนผลดีกับเกษตรกร ดังนั้น
งานสงเสริมการเกษตรจึงมีความจําเปนที่จะตองมีแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล เพื่อใชเปนเครื่องมือ
สํ าหรั บ บ ง บอกว า เกษตรกรหรื อ กลุ ม เกษตรกรหรื อ ชุ ม ชนเกษตรกร มี ค วามจํ าเป น หรื อ ต อ งการ
พัฒนาการเกษตรไปในทิศทางใด
แนวทางการดําเนินงาน
1. การจัดทําแผนกลุม ในลักษณะของแผนป ที่มาจากการวิเคราะหขอมูลและศักยภาพ
ของกลุม/เครือขาย แลวนํามากําหนดเปาหมายการพัฒนา และกําหนดเปนแผนปฏิบัติงานกลุม
2. การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบล เปนความรวมมือของหนวยงาน/ องคกร
ภาครัฐ และภาคีอื่น ๆ ที่รวมกันปฏิบัติงานรวมกัน อาทิเชน การนําขอมูลความตองการของกลุม เปาหมาย
กลุม และแผนปฏิบัติงานกลุม มาเปนแนวทางในการจัดเวทีระดับตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการเกษตรระดับ
ตําบล โดยมีแนวทางการดําเนินงาน
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2.1 เข าไปมี ส ว นร ว มในเวที ป ระชาคมระดั บ หมู บ าน เพื่ อ วิ เคราะห ป ญ หาความ
ตองการและศักยภาพของพื้นที่
2.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ เพื่อรวบรวมปญหาความตองการของแตละ
หมูบาน และวิเคราะหจัดทําเปนแผนงานโครงการดานการเกษตรของตําบล
2.3 นํ าแผนงานโครงการที่ ไ ด ผานการวิเคราะห ของศูน ยบ ริ ก ารฯ แลว เขาสู เวที
ประชาคมในระดับตําบล โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันจัดทําเปน
แผนพัฒนาทองถิ่น (แผนสามป)
2.4 โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองนําเสนอโครง
การเพื่อขอรับการสนับสนุนตามลําดับขึ้นไป
2.5 ทบทวน / จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรใหทันกําหนดเวลาตามกระบวนการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ แ ละหน ว ยงาน จั ด ทํ า แผนสนั บ สนุ น
ตามเปาหมายของกลุม และศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล โดยมีการจัดทํา
เปนแผนรายปของหนวยงาน แผนรายทีมของกลุมตําบลและแผนรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อใหแผนดังกลาวของ
เจาหนาที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการการทํางานรวมกับเครือขายและพันธมิตร โดยใชแผนเปนเครื่อง
มือในการปฏิบัติงาน
ดังนั้น แผนกลุมจะตองเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบล สวนแผน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่และหนวยงานจะตองสอดคลอง และสามารถสนับสนุนกับแผนกลุม และ
แผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบล
ภารกิจของผูเกี่ยวของ
อาสาสมัครเกษตร
• รว มสนั บ สนุ น กลุม /เครือขาย /คณะกรรมการบริห ารศูน ยฯ /เจาหน าที่ สงเสริม การ
เกษตร ในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
กลุม/เครือขาย
• วิเคราะหขอมูลและศักยภาพของกลุม
• กําหนดเปาหมายการพัฒนา
• การกําหนดแผนปฏิบัติ
คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
• มีสวนรวมในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล ปญหาความตองการของชุมชน ในเวที
ประชาคมระดับหมูบาน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรของหมูบานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดขึ้น
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• เสนอแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูบานเขาสูเวทีประชาคมในระดับตําบลเพื่อปรับ
ปรุงเปนแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
• เสนอแผนงาน/โครงการที่เกินศักยภาพของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขาสูแผน
พัฒนาอําเภอ / จังหวัด
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
• ผลักดันใหคณะกรรมการบริหารศูนยฯ และตัวแทนองคกร เขาไปมีสวนรวมในเวที
ประชาคมระดับหมูบาน และตําบล ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดขึ้น
• เปนวิทยากรกระบวนการ (กระตุน, ประสานงาน และอํานวยความสะดวก)
• นําเสนอขอมูลพื้นฐาน 4 ดานของหมูบาน และตําบล ขอมูลนโยบายกระทรวงฯ และ
กรมฯ ขอมูลดานการผลิตตามกิจกรรมแตละพื้นที่
• จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ เพื่อรวบรวม วิเคราะหขอมูลปญหาความ
ตองการแตละหมูบาน เพื่อจัดทําเปนแผนงาน/โครงการของตําบล
• รวมกับประธานศูนยบริการฯ ในการนําเสนอแผนพัฒนาการเกษตรเขาสูเวทีประชาคม
ในระดับตําบล
• รวมกับประธานศูน ยบริการฯ ในการนําเสนอแผนพั ฒ นาการเกษตรที่เกิน ศักยภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาสูแผนพัฒนาอําเภอ / จังหวัด
ผลผลิต
1. แผนพั ฒ นากลุม /เครือข าย แผนพั ฒ นาการเกษตรระดั บตําบล และแผนปฏิบั ติงาน
ของเจาหนาที่และหนวยงาน
2. แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลไดรับการปรับปรุงและบรรจุเขาระบบงบประมาณ
แผน 3 ป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น /แผนพัฒนาอําเภอ/จังหวัด
3. แผนงาน/โครงการตาง ๆ ไดนําสูการปฏิบัติ
3. การจัดการเรียนรู/การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรูเปนภารกิจ
ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่จะกระตุนใหคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดกิจกรรมหรือขั้นตอนใหเกษตรกรรับรูและ
เรียนรู ความรูขาวสารหรือขอมูลที่จําเปน เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทําการเกษตรไปสูทิศทาง
ที่ดีขึ้น
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แนวทางการดําเนินงาน
การจัดการเรียนรู/ถายทอดเทคโนโลยี มาจากความตองการของเกษตรกร หรือกลุมที่มี
ป ญ หาความต อ งการ โดยคํ านึ ง ถึ ง การจั ด การเรี ย นรู ที่ ส อดรั บ ต อ การดํ าเนิ น การตามแผนของกลุ ม
มีกลุมเปาหมาย มีวัตถุประสงค มีประเด็นการเรียนรู มีเนื้อหาหลักสูตร มีแผนการเรียนการสอน
มีรูปแบบ/วิธีการ/เครื่องมือ มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู มีการสรางเครือขายการเรียนรูรวม
กัน มีการจัดการความรู และอื่น ๆ โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน
1. กําหนดกลุมเปาหมายในการพัฒนา
2. กําหนดวัตถุประสงค/เปาหมายในการพัฒนาของกลุม
3. กําหนดประเด็นการเรียนรูและเนื้อหาตามวัตถุประสงค เปาหมายการพัฒนา/
และกลุมเปาหมาย
4. จัดทําแผนการเรียนรูของกลุม
5. กําหนดรูปแบบ/วิธีการ/เครื่องมือ เพื่อใชในการเรียนรูโดยเนนเกษตรกรเปนศูนยกลาง
ในการเรียนรูใชรูปแบบการเรียนรูตามความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและความตองการ เชน กระบวน
การโรงเรียนเกษตรกร ฝกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน แปลงเรียนรู/จุดถายทอด/จุดสาธิต การวิจัยทองถิ่น การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) เปนตน
6. ดําเนินการตามแผนการเรียนรู
7. สรางเครือขายการเรียนรู เพื่อมาชวยเปนวิทยากร/วิทยากรกระบวนการ เชน เจาหนาที่
ผูเชี่ยวชาญ อาสาสมัครเกษตร ปราชญชาวบาน อื่น ๆ
8. รวบรวม/จัดเก็บ/สังเคราะหองคความรูที่เหมาะสมกับกลุม
ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับเกษตรกร เปนการจัดการตามแผนพัฒนากลุม แผน
พัฒนาการเกษตรระดับตําบล ตามความตองการความรู ซึ่งเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจะตองรวมกันคน
หาความรูที่สําคัญ หรือจําเปนสําหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยความรู เปนเรื่องที่เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรจะตองคนควาจากแหลงวิชาการ/จากปราชญชาวบาน/จากความสําเร็จของเกษตรกร แลวนํามา
จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจนเกษตรกรเกิดการยอมรับและเปลี่ยนพฤติกรรม
ภารกิจของผูเกี่ยวของ
อาสาสมัครเกษตร
• รว มสนั บ สนุ น กลุม /เครือข าย /คณะกรรมการบริห ารศู น ยฯ /เจาหน าที่ สงเสริม การ
เกษตร ในการจัดการเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน
กลุม/เครือขาย
• จัดเก็บ วิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมายในการพัฒนา
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• กําหนดประเด็นและแผนการเรียนรู
• ดําเนินการตามแผนการเรียนรู
• ทําหนาที่เปนวิทยากร
• รวบรวม/จัดเก็บ/สังเคราะหองคความรูที่เหมาะสมกับกลุม นําไปใช ทบทวนใหเปน
องคความรูที่เปนปจจุบัน
คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
• คัดเลือกกลุมเปาหมายในการพัฒนา
• ประสาน /สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
• จัดกระบวนการเรียนรูในเวทีของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ
• ทําหนาที่เปนวิทยากร
• จัดทําทําเนียบผูรู /วิทยากรเกษตรกรและคลังความรูของชุมชน
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
• เปนวิทยากร / วิทยากรกระบวนการ
• ประสานงานกับทีมงานภาคี และผูเกี่ยวของในการจัดกระบวนการเรียนรู
• จัดทําทําเนียบวิทยากร
ผลผลิต
1. ฐานความรูในระดับตําบล อําเภอ
2. มีกลุมเรียนรู
3. ไดองคความรูที่เหมาะสมกับกลุม/ชุมชน
4. เกษตรกรไดนําความรูไปสูการปฏิบัติ
4. การให บ ริการทางการเกษตร การให บริการทางการเกษตรเปน พั น ธกิจสํ าคัญ ประการหนึ่ ง
ของกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรตองเอื้ออํานวยใหศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล มีระบบการใหบริการในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการดําเนินงาน สามารถทําไดใน 2 แนวทาง คือ
1. การใหบริการ ณ ที่ทําการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล โดย
1.1 รับเรื่องการขอรับบริการทางการเกษตรของเกษตรกร เชน การตรวจวิเคราะหดิน
ที่
/น้ํา/สารตกคางในผลผลิต/ศัตรูพืช อื่น ๆ แลวแกปญหาที่ดําเนินการได หรือสงตอหนวยงาน
รับผิดชอบ ติดตามผลและแจงผลการดําเนินงานใหเกษตรกรทราบ
1.2 ประชาสัมพันธ เผยแพร และแจกจาย เอกสาร ขอมูล ขาวสาร ความรูที่ตรงกับ
ความตองการของเกษตรกร
1.3 ใหบริการการจัดอบรม ถายทอดความรู
2. การใหบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แบบประหยัด โดยใชสถานที่ที่มีอยูแลว เชน ศาลา
วัด โรงเรียน ฯลฯ เพื่อรวบรวมและแกไขปญหาในตําบล รวมทั้งใชเปนขอมูลสําหรับวางแผน การจัด
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเทิดพระเกียรติในระดับจังหวัด
ภารกิจของผูเกี่ยวของ
อาสาสมัครเกษตร
• รว มสนั บ สนุ น กลุม /เครือขาย /คณะกรรมการบริห ารศูน ยฯ /เจาหน าที่ สงเสริม การ
เกษตร ในการบริการดานการเกษตร และเปนที่ปรึกษาในคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แบบประหยัด
คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
1. ในการใหบริการ ณ ที่ทําการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล
• รวมกําหนดกิจกรรมการใหบริการ
• ประชาสัมพันธและเผยแพร
• รับเรื่องและรวมในการใหบริการทางการเกษตร
• รวมประเมินผลการใหบริการ
2. ในการบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แบบประหยัด
• รวบรวมปญหาความตองการของเกษตรกรในพื้นที่
• รวมดําเนินการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อใหบริการแกเกษตรกร
• สรุปปญหา และจัดลําดับความเรงดวนของปญหาหลักดานการเกษตร
5 ลําดับ
• จัดทําโครงการเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการสนับสนุนในกรณีที่
ปญหาดังกลาวไมสามารถแกไขไดในระดับพื้นที่
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เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
1. ในการใหบริการ ณ ที่ทําการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล
• รวมกั บ คณะกรรมการบริห ารศูน ยบริการและถ ายทอดเทคโนโลยีก าร
เกษตรประจําตําบลกําหนดกิจกรรมการใหบริการตามความเหมาะสมและความพรอมของแตละศูนย
• ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
• กําหนดแผนการใหบริการทางการเกษตรประจําปศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล
• ประชาสัมพันธและเผยแพร
• สรุปและประเมินผลการใหบริการ
• กําหนดแผนปฏิบัติงานประจําศูน ยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล ใหชัดเจนและปฏิบัติตามแผน
2. ในการบริการคลินิกเคลื่อนที่แบบประหยัด
• ประสานการเตรียมการกอนเปดคลินิก รวบรวมปญหา เชิญผูเกี่ยวของ
• ดําเนินการจัดคลินิก ใหคําแนะนํา/แกไข
• รวบรวม สรุปผลการดําเนินงาน
• รวมกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล จัดทํา
โครงการเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการสนับสนุน
ผลผลิต
1. มีแผนการใหบริการ
2. เกษตรกรไดรับบริการตรงตามความตองการ/ตอบสนองตอปญหา
3. แผน/โครงการระยะสั้นในการแกปญหา
5. การสงเสริมกลุม/เครือขาย กรมสงเสริมการเกษตรมีภารกิจในการสงเสริมกลุมและเครือขาย
เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรไปสูครอบครัวของเกษตรกร โดยการสนับสนุน
ใหกลุมมีการดําเนินงานที่เขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได มีการเชื่อมโยงการทํางานรวมกันในลักษณะ
เครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูและเครือขายกิจกรรม รวมทั้งมีการประสาน/เชื่อมโยงกับศูนยบริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และหนวยงานสงเสริมการเกษตร ทั้งนี้โดยมีอาสาสมัครเกษตรทํา
หนาที่ประสานงานการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุมและเครือขายในชุมชน
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แนวทางการดําเนินงาน
1. การบริหารจัดการองคกรของกลุม/เครือขาย ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
1.1 ทบทวนวิเคราะหศักยภาพการบริหารจัดการของคณะกรรมการ/แกนนํา
1.2 กําหนด/ปรับปรุงเปาหมายและจัดทําแผนบริหารกลุม
1.3 กําหนดโครงสราง/บทบาทของคณะกรรมการใหสอดคลองกับเปาหมายและ
แผนบริหารกลุม
1.4 จัดระบบการประสานงาน ติดตอสื่อสาร และวินัยกลุม (ระเบียบและขอบังคับที่
จําเปน)
1.5 ติดตามการดําเนิน งาน และประเมินผลเพื่ อปรับ ปรุงกิ จการของกลุมอยางต อ
เนื่อง
2. การจัดทําแผนและเผยแพรขอมูลของกลุม/เครือขาย ประกอบดวยขั้นตอนการจัดทํา
ขอมูล โดยการวางแผนจัดเก็บ ขอมูล ดําเนิ น การจัดเก็บ ขอมูล วิเคราะห ผลและสรุปข อมู ลกลุมจัด ทํ า
ทะเบียนสมาชิกและทะเบียนกลุม นําเสนอขอมูลกลุมตอคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เพื่อเชื่อมโยงเปนสวนหนึ่งในระบบขอมูลการเกษตรของศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล รวมทั้งประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลกลุม แกหนวยงาน
ภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผูสนใจทั่วไป โดยผานชองทางตาง ๆ เพื่อนําไปใชประโยชนในการ
วางแผนและพัฒนากลุม/เครือขาย
3. การวิเคราะหศักยภาพและจัดทําแผนกลุม/เครือขาย โดยการรวบรวมขอมูลทะเบียน
กลุม/เครือขายและขอมูลที่เกี่ยวของ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลกลุม/เครือขาย ศักยภาพ กําหนดเปาหมาย
การพัฒนา จัดทําแผนกลุม/เครือขาย และแผนปฏิบัติงาน นําเสนอแผนกลุมในเวทีประชาคมระดับหมูบาน
/ตําบล และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
เพื่อเชื่อมโยงใหแผนกลุมฯ เปนสวนหนึ่งในแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน ตลอดจนเพื่อแบงภารกิจ
ของคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ในการติดตาม และ
สนับสนุนแผนกลุม
4. การปฏิบัติงานตามแผน โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับกิจกรรมการเรียนรู
และการติดตาม ประสานงาน สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามแผนกลุมฯ ตลอดจนชวยประสาน
อาสาสมัครเกษตร และหนวยงานภาคี
5. การสรุปและประเมินผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรมของสมาชิกรายบุคคล และ
ภาพรวมของกลุม โดยประเมินทั้งดานของผลผลิต มูลคา หรือมูลคาเพิ่ม โดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ที่กลุมกําหนดไว พรอมวิเคราะหปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนวทางการพัฒนา สรุปองคความรูการปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practices) เพื่อขยายผลและนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
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ภารกิจของผูเกี่ยวของ
อาสาสมัครเกษตร
• รวมสนับสนุนการทํางานของกลุม/เครือขาย /คณะกรรมการบริหารศูนยฯ /เจาหนาที่
สงเสริมการเกษตร ในการบริหารงานกลุม/เครือขาย
กลุม/เครือขาย
• รวมเปนกรรมการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
• กําหนดแผนดําเนินกิจกรรม
• จัดโครงสรางบทบาทของกลุม/สมาชิกใหสอดคลองกับเปาหมายและแผนพัฒนา
ของกลุม
• สนับสนุนการสรางวินัยกลุมโดยจัดใหมีระเบียบกติกาที่เหมาะสม
• เขารวมภาคีเครือขายเพื่อเชื่อมโยงการทํางานและการพัฒนาการเปนผูนํา และการ
บริหารจัดการตนเอง
• รวมประเมินผลการดําเนินงานของกลุม/เครือขาย
คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
• เปนที่ปรึกษาของกลุม
• รวมประสานสนับสนุน และผลักดันใหเกิดการปฏิบัติตามแผนของกลุม/เครือขาย
• สนับสนุนการเกิดเครือขาย โดยใหมีเวทีพบปะเพื่อประสานเชื่อมโยงระหวางกลุม
• ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกลุม/เครือขาย
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
• รวมวิเคราะห ตรวจสอบขอมูล
• เปนที่ปรึกษา ชวยกําหนดประเด็นการพัฒนา
• จัดทําแผนสนับสนุนกลุม/เครือขาย
• เปนวิทยากร/วิทยากรกระบวนการ
• ชวยประสานงานเพื่อเสริมหนุนดานความรู ทรัพยากร ฯลฯ
• ติ ด ตามสนั บ สนุ น และนํ าเสนอผลการดํ าเนิ น งานกลุ ม และเครื อ ข ายต อ คณะ
กรรมการบริหารศูนยฯ
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ผลผลิต
1. เกิดความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขาย ทั้งในลักษณะเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกลุ ม กิ จกรรมประเภทเดียวกั น และ หรือเครือขายพั น ธมิ ต รระหวางกลุ ม กิ จ กรรมที่ ส ามารถ
สนับสนุนและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ภายใตการประสานความรวมมือกับอาสาสมัครเกษตร และหนวยงาน
ภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน
2. กลุมของเกษตรกร/เครือขายในพื้นที่ ไดแก กลุมอาชีพการเกษตร ทั้งกลุมการผลิต
กลุมกิจกรรมสนับสนุนการผลิตการตลาดสิน คาเกษตร กลุมแมบานเกษตรกร กลุมยุวเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน มีความเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองไดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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สวนที่ 3
ผลสําเร็จและเงื่อนไขความสําเร็จ
การปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ตามแนวทางที่ไดวางไวขางตน เพื่อตองการใหเกิดผล
สําเร็จและมีเงื่อนไขที่จะทําใหเกิดความสําเร็จ ดังนี้

ผลสําเร็จที่ตองการใหเกิดขึ้น
1. สํานักงานเกษตรอําเภอมีความพรอมของฐานขอมูลดานการเกษตรระดับอําเภอ และมี
ทีมงานที่มีเปาหมายการทํางานรวมอยางชัดเจน
2. มีแผนพัฒนาการเกษตรที่สามารถนําไปปฏิบัติไดเองโดยชุมชน
3. สามารถบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรเขากับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. มีกระบวนการเรียนรูดานการเกษตรเกิดขึ้นอยางตอเนื่องยั่งยืนในชุมชน
5. เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารและบริการทางการเกษตรอยางรวดเร็ว ทั่วถึง ทันสมัย
และเปนประโยชนตอการพัฒนาอาชีพการเกษตร
6. มีการประเมินผลโดยชุมชน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงงาน
7. ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน กลุมอาชีพ/เครือขายไดรับการพัฒนาใหมีความ
เขมแข็ง และยั่งยืน

เงื่อนไขความสําเร็จ
1. สํานักงานเกษตรอําเภอตองสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางเขมแข็ง สามารถทํางานรวม
กับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และสามารถหนุนเสริมใหศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทําหนาที่ได
2. สํ านั ก งานเกษตรอํ าเภอต อ งเป น พี่ เลี้ ย งหลั ก ที ม งานของสํ านั ก งานเกษตรอํ าเภอ
ตองชัดเจนในเรื่องศักยภาพของพื้นที่ เพื่อนําขอมูลมาใชทําแผนพัฒนาการเกษตรไดอยางเหมาะสม
3. มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบล
อยางสอดคลองกับบริบทของแตละพื้นที่
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