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โครงการสัมมนาเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดบัเขต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 
 
1. ชื่อโครงการ สัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระดับเขต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 
 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจาตุรนต์ สุวรรณพินท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
 
4. หลักการและเหตุผล 

กรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ 
2564 เพ่ือให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน โดยยึดแนวนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นสําคัญ ร่วมกับภารกิจหลักของหน่วยงานและงานในพื้นที่ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร ระบบการทํางานส่งเสริมการเกษตร และพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้เกิดความ
เข้มแข็งของเครือข่าย และบูรณาการการทํางานทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน พัฒนาการประกอบอาชีพการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนมีความมั่นคงในอาชีพการเกษตร อันจะส่งผลต่อเน่ืองให้เกิดความย่ังยืนของ
ภาคการเกษตรซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของงานส่งเสริมการเกษตร  

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรประสบ
ผลสําเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 
6 จังหวัดเชียงใหม่ จึงกําหนดจัดการสัมมนาเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ระดับเขต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ครั้งที ่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม  2563 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเป็นเวทีในการสร้างความเข้าใจนโยบายในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร และวางแผน
งาน กระบวนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรของภาคเหนือ ให้เกิดการบูรณาการทํางานระหว่างสํานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการในภาคเหนือ 
มีบุคคลเป้าหมายจากสํานักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 
จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนกลางกรมส่งเสริมการเกษตรและผู้เก่ียวข้อง รวมทั้งสิ้น 120 คน 

 
5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นเวทีในการสร้างความเข้าใจและวางกรอบการดําเนินงานระดับเขต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. เพ่ือเป็นเวทีในการบูรณาการ เช่ือมโยง ประสานการทํางานระหว่าง สํานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ 
 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานส่งเสริมการเกษตรระดับพ้ืนที่ 
 4. เพ่ือพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเกษตรระดับพ้ืนที่ 



6.วิธกีารดาํเนนิงาน 
  จัดการสัมมนาเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ระดบัเขต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 
  ดําเนินการสัมมนา ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 โดยกําหนดมุ่งเน้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างกระบวนการเพ่ือขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรระดับพ้ืนที่ระหว่าง สํานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ  
กําหนดกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มย่อย จํานวน 3 กิจกรรม  ได้แก่ 

1. อภิปรายกลุ่มย่อยตามกลุ่มงาน 4 กลุ่มศูนย์ปฏิบัติการ 1 กลุ่ม  
หัวข้อ ทบทวนการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานในปี 63 

2. อภิปรายกลุ่มย่อยตามกลุ่มงาน 4 กลุ่มศูนย์ปฏิบัติการ 1 กลุ่ม  
หัวข้อ การต้ังเป้าหมายและวางกระบวนการทํางาน 

3. อภิปรายกลุ่มย่อยตามจังหวัด 17 จังหวัด (17 กลุ่ม)  
หัวข้อ การสร้างพ้ืนที่บูรณาการต้นแบบ 
บุคคลเป้าหมายได้แก่  
 หัวหน้ากลุ่มงานของสํานักงานเกษตรจังหวัด หรือผู้แทน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่
ของศูนย์ปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ของสํานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง จํานวน 120 คน 

7.ระยะเวลาทีด่ําเนนิการ 

จัดการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 

8.สถานที่ดําเนินการ 
ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   

9.งบประมาณการดําเนินงาน  
จํานวน 231,150 บาท (สองแสนสามหมื่นหน่ึงพันหน่ึงร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

  งบดําเนินงาน แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เวที
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระดับเขต(Region Workshop : RW) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อน   
เพ่ือใช้ดําเนินการกิจกรรม ดังน้ี 

1. สัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1 
2. การประสานงาน ติดตาม กํากับ นิเทศ และสนับสนุนการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตร 
3. สรุปผลการดําเนินงาน ส่งเสริมการเกษตร 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร และเกิดกระบวนการ
ทํางานส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการการทํางานในระดับพ้ืนที่ ระหว่างสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ 



กําหนดการ 
การสัมมนาเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ระดบัเขต ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ครัง้ที ่1  

ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธนัวาคม 2563  
ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อําเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัดพษิณโุลก  

************************************ 
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 
07.00 – 13.00 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เดินทางจากหน่วยงานต้นสังกัด ถึง สถานที่จัดสัมมนาฯ  
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาฯ ช้ีแจงวัตถุประสงค์การสัมมนาฯ 
13.30 – 14.00 น. พิธีเปิดการสัมมนาฯ และมอบแนวคิดในการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2564  

โดย นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6  
จังหวัดเชียงใหม่ 

14.00 – 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.30 – 16.30 น.  อภิปรายกลุ่มย่อยตามกลุ่มงาน 4 กลุ่มศูนย์ปฏิบัติการ 1 กลุ่ม (ใบงานที1่) 

หัวข้อ ทบทวนการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานในปี 63 
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 
08.30 – 09.00 น. กิจกรรมเปิดวัน นําเสนอสรุปผลการอภิปราย ตามใบงานที่ 1 โดยตัวแทนกลุม่งาน  

และศูนย์ปฏิบัติการ 
09.00 – 10.00 น.  อภิปรายกลุ่มย่อยตามกลุ่มงาน 4 กลุ่มศูนย์ปฏิบัติการ 1 กลุ่ม (ใบงานที2่) 

หัวข้อ การต้ังเป้าหมายและวางกระบวนการทํางาน 
10.00 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น. อภิปรายกลุ่มย่อยตามกลุ่มงาน 4 กลุ่มศูนย์ปฏิบัติการ 1 กลุ่ม (ใบงานที2่) 

หัวขอ้ การต้ังเป้าหมายและวางกระบวนการทํางาน (ต่อ) และนําเสนอผลการ
อภิปราย 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. อภิปรายกลุ่มย่อยตามจังหวัด 17 จังหวัด (17 กลุม่) (ใบงานท่ี3) 

หัวข้อ การสร้างพ้ืนที่บูรณาการต้นแบบ 
15.00 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.30 – 16.00 น. อภิปรายกลุ่มย่อยตามจังหวัด 17 จังหวัด (17 กลุม่) (ใบงานท่ี3) 

หัวข้อ การสร้างพ้ืนที่บูรณาการต้นแบบ (ต่อ) และนําเสนอ model การทํางาน 
แบบมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่ต้นแบบ 

16.00 – 16.30 น. สรุปผลการสัมมนาฯ ปิดการสัมมนา 
 
 



ใบงานที่ 1 

อภปิรายกลุ่มย่อยตามกลุ่มงาน 4 กลุ่ม ศนูย์ปฏบิตักิาร 1 กลุ่ม 

หัวข้อ ทบทวนการดําเนนิงานเพือ่ปรบัปรุงกระบวนการทาํงานในปี 63  

กลุ่มงาน/ศนูย์ปฏบิตักิาร ........................................................................................................ 

 

ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม สิ่งทีค่วรปรบัปรุง ปรบัปรุงอย่างไร 

1....ทุกโครงการของแต่ละกลุ่มงาน..... 1................................. 
2................................. 

1...................................... 
2...................................... 

2. ..ทุกโครงการของแต่ละกลุ่มงาน.. 1................................. 
2................................. 

1...................................... 
2...................................... 

3. ..ทุกโครงการของแต่ละกลุ่มงาน.. 1................................. 
2................................. 

1...................................... 
2...................................... 

4. ..ทุกโครงการของแต่ละกลุ่มงาน... 1................................. 
2................................. 

1...................................... 
2...................................... 

5. ..ทุกโครงการของแต่ละกลุ่มงาน... 1................................. 
2................................. 

1...................................... 
2...................................... 

 

หลกัการวิเคราะห์  

วิเคราะห์ด้วย ทฤษฎี 6 m model 

1.manpower คือ กําลังคน เจ้าหน้าที่ พนักงาน 

2. machine คือ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

3.material คือ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเช่ียวชาญ 

4. method คอื กระบวนการทํางาน วิธีการทํางาน 

5. money คือ งบประมาณ 

6.management คือ การบริหารจัดการ  

 



ใบงานที่ 2 

อภปิรายกลุ่มย่อยตามกลุ่มงาน 4 กลุ่ม ศนูย์ปฏบิตักิาร 1 กลุ่ม 

หัวข้อ การตั้งเป้าหมายและวางกระบวนการทํางาน 

 

1.ตั้งเปา้หมายของ ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม 

ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายการดําเนนิงาน ปี 2564 
1....ทุกโครงการของแต่ละกลุ่มงาน.... 1........................................................................ 

2........................................................................ 
 

2....ทุกโครงการของแต่ละกลุ่มงาน..... 1........................................................................ 
2........................................................................ 
 

 

2.วางกระบวนการทาํงานเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมาย 

กระบวนการ/วิธีการ  รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รบัผดิชอบ 
1................................... 1..................................... 

2.................................... 
1..................................... 
2.................................... 

 

2.................................. 1..................................... 
2.................................... 

1..................................... 
2.................................... 

 

 

3.Time line การดาํเนินงาน 
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เขตดําเนินการ 

กลุ่ม....................... 
กิจกรรม................. 

จังหวัดดําเนินการ 

กลุ่ม....................... 
กิจกรรม................. 

ศูนย์ดําเนินการ 

ศูนย์....................... 
กิจกรรม................. 



ใบงานที่ 3  

อภปิรายกลุ่มตามจังหวัด 17 กลุ่ม 

หัวข้อ การสรา้งพืน้ทีบู่รณาการตน้แบบ 

วิธีดาํเนนิการ 

1.คัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการเพ่ือสร้างต้นแบบ  

หลักคิดการเลอืกพ้ืนที่  

 1.1 คัดเลือกโดยยึดพ้ืนที่  Area base เป็นหลัก 

 1.2 คัดเลือกโดยยึดชนิดสินค้าเป็นหลัก 

 1.3 คัดเลือกโดยยึดโครงการเป็นหลัก 

 

2. ออกแบบกระบวนการทํางานในพ้ืนที่ต้นแบบ 

หลักคิดในการดําเนินงาน 

 2.1 ใช้กระบวนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ (กระบวนการมีส่วนร่วม) 

 2.2 ต้ังเป้าหมาย กําหนด วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ 

 2.3 วางแผน/กระบวนการทํางาน ที่มีการทํางานร่วมกัน ระหว่าง จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ และเขต 

 2.4 กําหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนว่ากลุ่มงาน/ศูนย์/เขต(ใคร) ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร   

 2.5 สร้าง model การทํางานแบบมีส่วนรว่ม ในพ้ืนที่ต้นแบบ 
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 ประกอบกับการวางระบบและกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ การกําหนดกลยุทธ์และวิธี
ปฏิบัติที่ชัดเจนและเหมาะสมจะสามารถก่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม ทั้งด้านการพัฒนาสินค้าเกษตร 
การตลาด ตัวเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กระบวนการส่งเสริม
การเกษตรระดับพ้ืนที่ จะได้รับการพัฒนาไปพร้อมกัน และงานส่งเสริมการเกษตรจะช่วยยกระดับชีวิตความ
เป็นอยู่ของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง 
 
 การสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1 จึงเป็นเวที เพ่ือให้พวกเราร่วมกําหนด
เป้าหมายการดําเนินงานของแต่ละภารกิจในภาพรวมของเขต และวางแผนการดําเนินงานในแต่ละภารกิจ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายซึ่งจะเป็นแผนงานท่ีใช้ยึดถือปฏิบัติร่วมกันตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และขอให้
ความสําคัญกับการคัดเลือกและสร้างพ้ืนที่ต้นแบบงานส่งเสริมการเกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัดและพ้ืนที่
ต้นแบบของศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือเกิดการบูรณาการและเกิดผลสําเร็จอย่างแท้จริง สามารถใช้เป็นกลไกในการ
ขยายผลงานส่งเสริมการเกษตรต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการอภิปรายกลุ่มย่อยตามกลุ่มงาน และกลุ่มศูนย์ปฏิบัติการ  
หัวข้อ ทบทวนการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทาํงานในปี 63 เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในปี 63 และกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในปี64  
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
โครงการ/
กิจกรรม 

กําลังคน/
เจ้าหน้าที่/
พนักงาน 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ ความรู้ ทักษะ 
ความเชี่ยวชาญ 

กระบวนการทํางาน วิธีการทํางาน งบประมาณ การบริหารจัดการ 

ระบบส่งเสริม
เกษตรแบบ
แปลงใหญ ่

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานเปลี่ยนแปลง
บ่อย(จาการ
โยกย้าย) ทําใหก้าร
ประสานงาน/การ
ทํางานไม่ต่อเนื่อง 

การจัดเก็บข้อมลู
(IFPP/แบบบันทึก
ข้อมูล) มีความ
ยุ่งยาก เข้าใจยาก 

เจ้าหน้าที่ระดับ
พื้นที่ไม่เข้าใจ 

-การเชื่อมโยง ศพก.กับแปลงใหญ่ยังไม่
ค่อยชัดเจน 

-การถ่ายถอดเทคโนโลยี (คู่มือ) ยังไม่
ชัดเจน 

-การเสนอแปลงใหญ่(ขอรับงบประมาณ) 
เข้า CoO ของหน่วยงานกระทรวง
เกษตรอื่นๆ เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่
ชัดเจน 

-เมื่อครบ 3 ปี กลุ่มแปลงใหญ่ที่ไม่ได้รับ
งบประมาณ จะหยุดดําเนินกิจกรรม 

 -การบริหารจัดการกลุ่ม
บางแปลงยังไม่ชัดเจน 

-แผนการพัฒนา 5 ด้าน
ของแปลงใหญ ่

-การบูรณาการกับกรมการ
ข้าว ด้านการขอรับ
งบประมาณ 

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข 
 อบรมให้ความรู้

เจ้าหน้าที่แปลงใหญ่ 
การจัดเก็บข้อมลู 
IFPP ควรมีความ
ชัดเจน ออกแบบ
ให้ง่ายและ
เจ้าหน้าที่ช่วย
เกษตรกรกรอก
ข้อมูลเพื่อให้ได้
ข้อมูลทีถู่กต้อง 
ครบถ้วน 

อบรมการจัดทํา 
IFPP ให้กับ
เจ้าหน้าที่ 

-ควรกําหนดประเด็นในแตล่ะปีให้ชัดเจน
ในเรื่องการเชื่อมโยงศพก./แปลงใหญ่ ใน
เวทีการประชุมแตล่ะครั้ง เมื่อกําหนด
แนวทางที่ต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ ทั้ง 
5ด้าน 
-ติดตาม ปรับปรุง การดําเนินงานตาม
แผนการผลิตรายแปลง 
-ควรมีการเตรียมเอกสารล่วงหน้าให้
ครบถ้วนก่อนการเสนอขอรับงบประมาณ 

  



 
โครงการ/
กิจกรรม 

กําลังคน/
เจ้าหน้าที่/พนักงาน 

เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

ความรู้ ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ 

กระบวนการทํางาน วิธีการ
ทํางาน 

งบประมาณ การบริหารจัดการ 

สิ่งที่ควร
ปรับปรุง 
-เพิ่ม

ประสิทธิภา
พการผลิต
สินค้าเกษตร 
(ไม้ผล) 

-เจ้าหน้าที่มีการ
ปรับเปลี่ยนงาน
บ่อย 

 -เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและ
ประสบการณ์ 

-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ใน
การจัดทําข้อมูลเอกภาพ 
(ประมาณการ) ผลผลิต 
คุณภาพ ปริมาณ 
ช่วงเวลา ทําใหก้าร
บริหารจัดการผลผลติ
ผิดพลาด 

-บางจังหวัดไม่มีงบประมาณใน
การอบรมและจัดทําแปลง
เรียนรู้ (พะเยา) 

-งบประมาณ
ในการอบรม
พัฒนา
เกษตรกรมี
น้อย 

- การแจ้งข้อมูล ไม่มีการ
ปรับปรุงข้อมูลไม้ผลของ
เกษตรกร ทําให้ข้อมูล
ไม่เป็นปัจจุบัน 

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข 
 - พัฒนาองคค์วามรู้ 

ทักษะ ให้
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

 -พัฒนาองคค์วามรู้ ทักษะ 
ให้เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ 

-ทําแผนพัฒนาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ
ศูนย์ปฏิบัติการและ
จังหวัด 

-บูรณาการการจัดทําข้อมูล
ระหว่างสํานักงานเกษตร
จังหวัดและสศก. โดย
ออกแบบมาในรูปแบบ
ปฏิทินการเกษตร และมี
การปรับปรุงความแม่นยํา
ทุกปี 

-บูรณาการกับโครงการอื่นๆ 
เช่น แปลงใหญ่ ศพก. ศูนย์
ปฏิบัติการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

-ขอรับงบประมาณสนับสนุน
จาก อปท. พัฒนาจังหวัด 
กลุ่มจังหวัด 

 -ประชาสัมพันธ์การขึ้น
ทะเบียน/ปรับปรุงให้
ครบถ้วนทุกชนิดพืชใน
ระบบทะเบียนเกษตรกร 
(ทบก.) 

 



 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กําลังคน/
เจ้าหน้าที่/
พนักงาน 

เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

ความรู้ ทักษะ  
ความเชี่ยวชาญ 

กระบวนการทํางาน วิธีการ
ทํางาน 

งบประมาณ การบริหารจัดการ 

สิ่งที่ควร
ปรับปรุง  
-เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลติ
สินค้าเกษตร 
(พืชไร่) 

   -งบประมาณการจัดทําแปลงเรียนรู้
ไม่ตรงกับฤดูผลิต 

-ขาดท่อนพันธุม์ันสําปะหลัง (พันธุ์
ดี) ในพื้นที ่จากปัญหาโรคใบด่าง 

 -เมลด็พันธุ์ (พืชตระกูลถั่ว) 
มีการผลติที่ไมต่รงกับ
ความต้องการของ
เกษตรกร 

-กรมวิชาการเกษตรผลิต
เมล็ดพันธุ์ไมส่อดคล้อง
กับช่วงฤดูกาลผลติ 

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข 
    -ประสานกรมส่งเสริมฯ ในการ

จัดหางบประมาณและท่อนพันธุ์ดี 
ปารศจากโรค 

 -วางแผนร่วมกันกับกวก. 
เช่น แผนการใช้เมลด็
พันธุ์ 

-ปรับปรุงแนวทางการผลิต
เมล็ดพันธุ์ของศูนย์ผลติ
เมล็ดพันธุ์พืชชมุชน 
โดยประสานกับกวก. 

-จัดทําศูนย์เมล็ดพันธุ์พืช
ชุมชน (ต้นแบบ) เพื่อให้
สามารถจําหน่ายเมล็ด
พันธุ์ได้ 

 



 
โครงการ/
กิจกรรม 

กําลังคน/
เจ้าหน้าที่/
พนักงาน 

เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

ความรู้ ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ 

กระบวนการทํางาน วิธีการทํางาน งบประมาณ การบริหารจัดการ 

สิ่งที่ควร
ปรับปรุง 
-GAP/อินทรีย์ 

-ขาดกําลังคน 
(กวก.) 

ไม่มี -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ 
ทักษะในกระบวนการ
ของ GAP/อินทรีย์ 

-ขาดการฝึกอบรม/ฝึก
ปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน 

-เอกสิทธิ์ของเกษตรกร 
-เกษตรกรเปลี่ยนกิจกรรมการปลูก
พืช 

-การตรวจรับรองไม่สอดคล้องกับ
แผนการผลิต 

-เป้าหมายของเกษตรกรแปลงใหญ่
บางรายไม่มีเอกสารสทิธ์ 

-เกษตรขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วม
โครงการ เนื่องจากราคาขายไม่
ต่างกัน 

-กวก.โดนตัด
งบประมาณ ไม่
สามารถตรวจ
รับรองได้ 

-ขาดการบูรณาการด้าน
เป้าหมายเกษตรกรขอ
งกวก./กสก. 

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข 
 - แจ้งส่วนที่

เกี่ยวข้องเพื่อหา
แนวทาง 

ไม่มี -อบรมให้ความรู้
เจ้าหน้าที่โดยเน้นฝึก
ปฏิบัติในการประเมิน
ขั้นต้น 

-กําหนดแนวทางการตรวจรับรองเป็น 
2 แนวทาง 

1.GAP มีเอกสารสิทธิ์ กวก. 
2.GAP ไม่มีเอกสารสทิธิ์ ใช้วิธีการ
ตามแนวทางของแต่ละจังหวัด 

-สร้างแรงจูงใจตลาดนําการผลติ 
-เวที CoO ประสานแผนการตรวจ 

-แจ้งส่วนที่
เกี่ยวข้องเพื่อหา
แนวทาง เช่น 
สถาบันการศกึษา 
อปท. 

-บูรณาการโดยใช้เวที
ของ CoO 

 
 

 

 



กลุ่มอารักขาพชื 

ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน 
  ปัญหา 
  1. การบริหารจัดการกลุ่มไม่เข้มแข็ง 
  2. ขาดการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ อย่างต่อเน่ือง 
  3. เกษตรกรขาดขวัญและกําลังใจ 
  4. เกษตรกรไม่นิยมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
  5. ชุดตรวจสอบ Test kit มีไม่เพียงพอ 
  แนวทางแก้ไขปัญหา 
  1. สร้างกฎระเบียบของกลุ่มให้สามารถมีระบบการบริหารจัดการที่ดีจนก่อให้เกิดรายได้ให้กลุ่ม 
และเกิดกองทุนหมุนเวียน 
  2. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีช่วยสนับสนุนการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 
อย่างต่อเน่ือง 
  3. เข้าเย่ียมเยียน ให้คําแนะนํา คําติชม คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้าง
ขวัญ กําลังใจ 
  4. พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกษตรกรพร้อมนําไปใช้ได้เลย เพ่ือจูงใจให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนมาใช้ 
  5. สนับสนุนชุดตรวจสอบ Test kit ให้เพียงพอ โดยประสานของบในการจัดซื้อเพ่ือสนับสนุน 
จากองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ งบพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 
 
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
  ปัญหา 
  1. เง่ือนไขการดําเนินงานศูนย์ฯบ้างอย่างไม่สามารถปฏิบัติในบางพ้ืนที่ได้ 
  2. เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์ ขาดความรู้ ขาดความเชียวชาญ ในเรื่องการอารักขาพืช 
  3. งบประมาณไม่เพียงพอในการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ฯ และไม่สอดคล้องกับฤดูกาล
เพาะปลูก 
  4. สารชีวภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ 
  5. ผลิตภัณฑ์ของสารชีวภัณฑ์ ไม่มีความหลากหลาย (มีน้อยชนิด) 
  6. เกษตรกรที่จัดทําแปลงพยากรณ์ขาดความชํานาญในการใช ้Application 
  7. เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่นําไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
  แนวทางแก้ไขปัญหา 
  1. ปรับปรุงเง่ือนไขให้สามารถปรับเปล่ียนพ้ืนที่พร้อมงบประมาณได้ 
  2. จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการอารักขาพืชให้แก่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์ โดย
รูปแบบโรงเรียนเกษตรกร อย่างต่อเน่ือง 



  3. สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ ให้ครอบคลุมถึงศูนย์ ฯ เครือข่าย
ด้วย 
  4. ใช่สารชีวภัณฑ์จากแหล่งท่ีเช่ือถือได้ 
  5. ขอรับการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร 
  6. สนับสนุนให้เยาวชนต้นแบบเกษตร ถ่ายทอดความรู้ในการใช้ Application แปลงพยากรณ์ 
ให้แก่เกษตรกร 
  7. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ากระตุ้นเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร 

หัวข้อ ทบทวนการดําเนนิงานเพือ่ปรับปรุงกระบวนการทาํงานในปี 63  

ภารกิจ สิ่งทีค่วรปรับปรุง ปรบัปรุงอย่างไร 
SF/YSF - เป้าหมายการอบรม SF ไม่เป็นตามความ

ต้องการของแต่ละจังหวัด 
- ทําแบบประเมิน SF แล้วไมม่ีการพัฒนาต่อ 
 
- อบรมเสร็จแล้วไม่มีการขยายผลต่อ 
- จํานวน SF ในระบบไม่ตรงกับความจริง 
- IFPP ไม่สามารถใช้ได้จริง 
- ขาดการเช่ือมโยง SF/YSF รุ่นเก่าและรุ่นใหม ่
- บางพ้ืนที่ไม่ม ีYSF และYSF บางคนยังไม่
เป็นเป้าหมายการพัฒนาของสํานักงานเกษตร
อําเภอ 
- ยังไม่มีความชัดเจนในการดําเนินงาน          
กลุ่ม SF/YSF 
- ต่อยอดได้ยาก ขาดงบประมาณ 

- แต่ละจังหวัดกําหนดเป้าหมายเอง                 
ตามสภาพพื้นที่/บริบทพ้ืนที ่
- สนับสนุนปัจจัย/สร้างแรงจูงใจใน                 
การพัฒนาตนเอง 
- ติดตามผลการดําเนินงาน 
 
- ปรับ IFPP ให้ใช้งานได้จริง 
- หาเวทีสําหรบัพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ควรมีกิจกรรมให้อําเภอ/ท้องถ่ิน สนับสนุน 
YSF ในพ้ืนที ่
 
- กําหนดเป้าหมายในการดําเนินงาน               
กลุ่ม SF/YSFอย่างชัดเจน 
- ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเน่ือง 
เช่น ประสานงบจาก อปท.,งบพัฒนาจังหวัด 
- ให้กลุ่มแม่บ้าน SF/YSF วิสาหกิจชุมชน 
บูรณาการการทํางานร่วมกับ ศนก. 
- กลุม่ยุวเกษตรพัฒนาเป็น YSF 

ตลาดเกษตรกร - สินค้าเกษตรยากต่อการขนส่งในพ้ืนที่
ห่างไกล 
- สินค้าขาดตลาดรองรับ 
- ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดไม่ต่อเน่ือง 
 
- สินค้าที่วางจําหน่ายบางชนิดยังไม่ได้       
การรับรองมาตรฐาน 
- งบประชาสัมพันธ์การตลาดมีน้อย 
 
- งบประมาณปรับปรุงตลาดมีน้อย 
 
 
 

- ปรับปรุงระบบ logistics 
 
- วางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาด 
- วางแผนการผลิตให้มีผลผลิตออกสู่               
ตลาดอย่างต่อเน่ือง 
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP 
GMP Organic. 
- ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ 
- เสนอแผนงาน/โครงการต่อ อปท.,งบพัฒนา
จังหวัด 
- เชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับผู้ประกอบการมา
ประชุมวางแผนหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 



- ไม่มีวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดการประชุม 
 
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน             
งานเคหกิจเกษตร 
 

- ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม/
ทํากิจกรรมกลุม่ยุวเกษตร 
- บรรจุบุคลากรด้านเคหกิจเกษตร 
 

อกม. - ภารกิจ อกม. ยังไม่ชัดเจน 
 

- IFPP ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 
- ขาดแรงจูงใจในการประกวดสถาบัน/กลุ่ม
เกษตรกร 
- กรมให้งบพัฒนา อกม. ไมค่รบตามจํานวน
เป้าหมาย 
- อกม. ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
- แม่บ้านอายุมาก สมาชิกลดลง 
 
- แม่บ้านขยับเป็น วสช. 
- ไม่มีโครงการเก่ียวกับกลุ่มแม่บ้านโดยตรง 
- กลุ่มแม่บ้านระดับจังหวัดยังไม่มีแผนงาน/
โครงการท่ีชัดเจน 
- กิจกรรมยุวเกษตรส่วนใหญ่ไม่ได้มาจาก
ความต้องการของสมาชิกโดยตรง 
- อกม. ไม่มีค่าตอบแทน/แรงจูงใจในการ
ทํางาน 

- กําหนดหน้าที่ ภารกิจ อกม. ให้ชัดเจน (สร้าง
ความเข้าใจบทบาท/หน้าที่ อกม.) 

 
- สร้างแรงจูงใจ ให้รางวัลหรอืให้รูปของ
งบประมาณสนับสนุนกลุ่ม 
 
 
 
- ส่งเสริม YSF ให้มีบทบาทในกลุ่ม                 
เพ่ือสานต่องานกลุ่มแม่บ้าน 
 
 
- กําหนดเป้าหมายการพัฒนาให้ชัดเจน +
งบประมาณ เช่น งบพัฒนาจังหวัด 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มยุวเกษตรเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาตนเอง 
- สนับสนุนค่าตอบแทน/แรงจูงใจในการทํางาน 
อกม. 

3ก. 
(กลุ่มส่งเสริม
อาชีพ,แม่บ้าน
,ยุวเกษตร) 

- ระบบสารสนเทศ 3ก 
- ข้อมลูที่เก็บใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
- ระบบสั่งการจากส่วนกลางไม่ผ่านหัวหน้า
งาน 
- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความรู้เร่ือง                
การดําเนินงานกลุ่ม 3ก 
 
 
- กิจกรรมเยอะ งบประมาณน้อย 
- กลุม่มีเยอะ แต่ไม่มีคุณภาพ 
- แหล่งเรียนรู้ต้นแบบยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 

- ปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์ได้ 
- ยกเลิกการเก็บข้อมูล/ปรับปรุง 
- ทํางานให้เป็นระบบมากข้ึน 
 
- อบรมความรู/้ทักษะเฉพาะด้านแก่เจ้าหน้าท่ี 
(การเป็นวิทยากรกระบวนการ/การบริหาร
จัดการกลุ่ม/กองทุน/ประชุมยุวเกษตร) 
 
- ประสานแหล่งทุน อปท./ภาคเอกชน 



ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

- ขาดการเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนที่ 
- กิจกรรมท่องเท่ียวไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจากติด
สถานการณ์โควิด-19 
- เจ้าหน้าที่จังหวัด/อําเภอขาดองค์ความรู้ 
เรื่องการบริหารจัดการการท่องเท่ียว/บริการ 
- งบประมาณได้น้อย ไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรม 
- แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยังไม่เป็นที่รู้จักใน
วงกว้าง 

- เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว New normal             
ปลอดโควิด-19 
- อบรมเจ้าหน้าที่ ประสานงาน                    
ขอความร่วมมือจาก ททท. อปท. 
- ประสานแหล่งทุน เช่น อปท.,ททท.,งบพัฒนา
จังหวัด 
- ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
หลากหลายช่องทาง 

ภัยธรรมชาติ - คู่มือกับระบบสารสนเทศไม่สัมพันธ์กัน        
ทําให้ยากต่อการดึงข้อมูลมาใช้ 
- เคร่ืองมือในการตรวจแปลงมีน้อย/ไม่
ทันสมัย 
- การช่วยเหลือภัยธรรมชาติเป็นเรื่องยุ่งยาก
ในการปฏิบัติ 

- ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ตรงกับคู่มือ 
 
- สนับสนุนเคร่ืองมือ/เทคโนโลยี เพ่ือลดภาระ
เจ้าหน้าที่ 
- โอนเป็นภารกิจของ อปท. 
- ผลักดันใหใ้ช้ระบบประกันภัยพืชผล 
- กรมให้คําปรึกษา/แนะนํากับเจ้าหน้าที่ 

วสช. - ระบบสารสนเทศ วสช. ไม่เสถียร และไม่
สามารถคัดกรองผู้แทน วสช. ที่จดทะเบียน
ซ้ําซ้อนได้ 
- เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ได้เพียงอําเภอละ 1 คน 
- กลุ่มไม่ได้จัดต้ังข้ึนโดยสมาชิกอย่างแท้จริง 
(มาในรูปแบบกิจการส่วนบุคคล นายจ้าง/
ลูกจ้าง) 
- เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้ เช่น                   
นายทะเบียน ระเบียบ พรบ.วิสาหกิจชุมชน 
 
- การสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่ม เช่น ไมส่ามารถจัดซื้อ
อุปกรณ์การผลิตบางอย่างของกลุ่ม 
- การจัดทําแผนไม่มีงบสนับสนุน 

- ปรับปรุงระบบให้เสถียรเพ่ือลดภาระของนาย
ทะเบียน 
 
- ให้สิทธิ์เจ้าหน้าท่ีในการตรวจสอบทะเบียน
ราษฎร์เพ่ิมข้ึน มากกว่าอําเภอละ 1 คน 
- ตรวจสอบการจดทะเบียน 
 
 
- ทําองค์ความรู้ให้เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย 
- เรียกนายทะเบียนไปอบรม/ให้ความรู ้
- จัดสอบนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
 
 
 
 

 

 

 



กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ 

โครงการ/กิจกรรม ระบบส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ 

สิ่งทีค่วรปรบัปรุง 

คน เจ้าหน้าที่ 
พนักงาน 

เครื่องมือ/อุปกรณ ์ ความรู้ /ทกัษะ วิธีการทํางาน งบประมาณ การบรหิารจัดการ 

1.กําลังคนไม่
เพียงพอ 
2.ช่องว่างระหว่าง
วัยของเจ้าหน้าท่ี 

1 . ร ะ บ บ ก า ร
รายงาน T&V ใหม่
ยังไม่เสถียร 
 

1.เจ้าหน้าท่ีขาด
ความเข้าใจระบบ
ส่งเสริมการเกษตร 
2.เจ้าหน้าท่ีระดับ
จังหวัด อําเภอ 
ขาดทักษะ
ประสบการณ์การ
ทํางานในพ้ืนท่ี 

1.ขาดการช้ีแจง
วิธีการทํางานท่ี
ชัดเจน 
2.ไมม่ีเวทีฝึก
ปฏิบัติเป็นการ
เฉพาะ 
3.การอบรมแบบ 
Online ไม่ประสบ
ผลสําเร็จ 
เน่ืองจากขาดการ
ฝึกปฏิบัติ ขาด 
Core Team 
 

๑.  ไม่มี
งบประมาณ
สนับสนุน 
 

๑.บูรณาการการ
ทํางานร่วมกันยาก 
๒.  มีงานภารกิจ/ 
นโยบาย/ งานจร 
งานเร่งด่วนแทรก 
 

 

แนวทางการปรบัปรุง 

คน เจ้าหน้าที่ 
พนักงาน 

เครื่องมือ/อุปกรณ ์ ความรู้ /ทกัษะ วิธีการทํางาน งบประมาณ การบรหิารจัดการ 

1.สร้างทีมงานใน
การทํางานแบบ
ผสม มีกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ 

1.สร้างช่องทาง
ส่ือสารภายในเขต 
ฯ เพ่ือแลกเปล่ียน
วิธีการแก้ไขปัญหา 
 

๑.  เพ่ิมทักษะด้วย
การปฏิบัติจริงใน
เวทีเรียนรู้ 
๒.  พัฒนาศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.สร้างเวทีเรียนรู้
ให้บุคลากรทุก
ระดับ 

1.บริหาร
งบประมาณท่ีมีอยู่ 
โดยบูรณาการ 
งบประมาณหลาย
โครงการ/กิจกรรม
เข้าด้วยกัน 

๑.  สร้าง Core 
Team เขต จังหวัด 
อําเภอในการ 
บูรณาการ 
๒.  จัดลําดับ
ความสําคัญของ
งาน 

 
 

 

 



โครงการ/กิจกรรม การข้ึนทะเบียนเกษตรกรและการวาดผังแปลงดิจิทัล 

สิ่งทีค่วรปรบัปรุง 

คน เจ้าหน้าที่ 
พนักงาน 

เครื่องมือ/อุปกรณ ์ ความรู้ /ทกัษะ วิธีการทํางาน งบประมาณ การบรหิารจัดการ 

1.ภารกิจของ
เจ้าหน้าท่ีมีมาก 

ส่งผลให้ไม่สามารถ
บันทึก ทบก.และ
วาดผังแปลงดิจิทัล

ได้ทันในเวลา
ราชการ 

1.ระบบ ทบก.และ
ระบบfarmbook 
ไม่เช่ือมโยงกัน 
2.เครื่องพิมพ์สมุด
ทะเบียงเกษตรกร
และหมึกพิมพ์ไม่
เพียงพอ 
3.tablet ท่ีกรม
จัดซ้ือให้เมื่อหลาย
ปีก่อน เก่า และตก
รุ่นไม่ทันสมัย 
4.ระบบการบันทึก 
ทบก.ไม่เสถียร 
5.สมุดทะเบียน
เกษตรกรไม่
เพียงพอ 

1.เกษตรกรขาด
ความรู้ในการแจ้ง
ปรับปรุงข้อมูลผ่าน
ระบบfarmbook 
จึงต้องใช้เจ้าหน้าท่ี
ในการปรับปรุง 
ทบก.เช่นเดิม 

1.กรมปรับปรุง
ระบบ ทบก. แต่
ไม่ได้แจ้งหรือสร้าง
ความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 
2.การจัดชุด
ประชาคมมีแปลงท่ี
ซ้ําซ้อนแต่ระบบ
ไม่ได้คดักรองหรือ
แจ้งเตือน 
3.มีระยะเวลาใน
การตรวจสอบ
ความถูกต้องน้อย
เพราะต้องเร่ง
ดําเนินการ 

1.งบประมาณ
จํากัดไม่สอดคล้อง
กับปริมาณงานท่ี
มาก 
2.ขาดงบประมาณ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาอุปกรณ์ 

 

 

แนวทางการปรบัปรุง 

คน เจ้าหน้าที่ 
พนักงาน 

เครื่องมือ/อุปกรณ ์ ความรู้ /ทกัษะ วิธีการทํางาน งบประมาณ การบรหิารจัดการ 

1.บริหารจัดการ
กําลังคน เจ้าหน้าที่
ต้องเสียสละทํางาน
นอกเวลาราชการ
โดยไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน 

2.จ้างเจ้าหน้าท่ี
บันทึกข้อมูลเป็น
การเฉพาะ 

3.ถ่ายโอนภารกิจ
ให้หน่วยงาน อปท. 

1.ปรับปรุงระบบ
ใหม้ีความเสถียร
มากยิ่งขึ้น 

2.จัดสรรเครื่องมือ
ที่ทันสมัยและ
เพียงพอต่อการใช้
งาน 

1.อบกรมการใช้ 
แอป farmbook 
แก่เกษตรกร 
2.ให้อกม.ช่วย
บันทึกข้อมูล 

1.แจ้งวิธีการใช้
งานหรือแจ้งการ
ปรับเปล่ียนระบบ
แก่เจ้าหน้าท่ีทุก
ครั้ง 

2.ทําระบบคัด
กรองและแจ้ง
แปลงซํ้า 

3.เพ่ิมระยะเวลา
ในการตรวจสอบ
ข้อมูล 

1.จัดสรร
งบประมาณให้
เพียงพอ ท้ังค่า
บํารุงซ่อมแซม
อุปกรณ์และ
ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ี 

 

 



โครงการ/กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ ่

สิ่งทีค่วรปรบัปรุง 

คน เจ้าหน้าที่ 
พนักงาน 

เครื่องมือ/อุปกรณ ์ ความรู้ /ทกัษะ วิธีการทํางาน งบประมาณ การบรหิารจัดการ 

1.ทัศนคติของ
ผู้รับผิดชอบงานไม่
เอ้ือต่อการทํางาน 
2.ผู้บริหารไม่มี
ส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนงาน 

1.คู่มือโครงการไม่
ชัดเจน 
2.ระบบรายงาน 
ศพก.ใช้งานยาก
และไม่เสถียร 

1.เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบขาด
ทักษะ 
ประสบการณ์ใน
การทํางานและ
การจัดเก็บองค์
ความรู้ 

1.การทํางานเน้น
ปริมาณมากกว่า
คุณภาพ 

1.การเร่งรัด
เบิกจ่าย
งบประมาณไม่
สอดคล้องกับการ
ผลิต 

1.ขาดการบูรณา
การกการทํางาน
ระหว่างเจ้าหน้าท่ี
และระหว่าง
หน่วยงาน 

 

แนวทางการปรบัปรุง 

คน เจ้าหน้าที่ 
พนักงาน 

เครื่องมือ/อุปกรณ ์ ความรู้ /ทกัษะ วิธีการทํางาน งบประมาณ การบรหิารจัดการ 

1.สร้างทัศนคติท่ีดี
ในการทํางาน 

2.ผู้บริหารเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
กํากับและ
ขับเคล่ือนการ
ดําเนินงาน 

1.ปรับปรุงระบบ
รายงานและระบบ
ประเมินผลให้ใช้
งานง่าย 

2.ปรับปรุงคูม่ือให้
ชัดเจน  

1.อบรมความรู้
และพัฒนาทักษะ
การทํางานแก่
เจ้าหน้าท่ี 

1.แบ่งความ
รับผิดชอบตาม
ภารกิจงานและ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

2.กําหนดบทบาท
การทํางานให้
ชัดเจน 

3.ใช้ CoO และ OT  

ร่วมคัดกรองการ
ดําเนินงาน 

ปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและการ
เบิกจ่าย
งบประมาณใหม้ี
ความสอดคล้องกับ
สถานการณ์การ
ผลิต 

สร้างระบบและ
กระบวนการ
ทํางานแบบบูรณา
การ 

 

 

 

 

 

 



ศูนย์ปฏบิตักิาร ศูนย์ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีการเกษตร (เกษตรที่สงู) จังหวัดเชียงใหม่ ลําพนู แม่ฮ่องสอน 
เชียงราย ตาก พะเยา 

ด้านงบประมาณ 
ปญัหาเกี่ยวกบังบประมาณ  
1.เน่ืองจากพ้ืนที่ในการดูแลของศูนย์ปฏิบัติการ(เกษตรท่ีสูง) มีระยะทางค่อนข้างไกลและมีพ้ืนทีใ่นการ

ดูแลหลายจังหวัด ส่งผลให้ต้องใช้งบประมาณเก่ียวกับการเดินทางสูง ทําให้ศูนย์ปฏิบัติการ(เกษตรท่ีสงู) ทุกศูนย์มี
ปัญหาเก่ียวกับงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทาง ทั้งค่าเบ้ียเลี้ยง ค่านํามันเช้ือเพลิง  ค่าที่พัก ฯ รวมถึงการ
ขาดงบประมาณในการซ่อมบํารุง/สนับสนุนยานพาหนะในการเดินทางปฏิบัติงาน 

2. ในปี 2564 กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการเกษตรได้บังคับและปรับเปลีย่นเง่ือนไขในการขอ
โครงการ การขอใช้งบประมาณ ข้ันตอนการใช้จ่ายเบิกงบประมาณ ระหว่างงบจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร และ
ศูนย์ปฏิบัติการ(เกษตรที่สูง) มีกระบวนการยุ่งยาก ซับซ้อน หลายข้ันตอน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาในการทาํงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการ(เกษตรที่สูง) 
 แนวทางการแก้ไข  

1.ทําหนังสือขอเสนอให้กรมส่งเสรมิการเกษตรแก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายเพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
ร่วมกับให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบอํานาจให้ ผอ. ศูนย์ สามารถอนุมัติโครงการ/ งบประมาณได้  
 
ด้านเคร่ืองมืออุปกรณ ์
 ปญัหาดา้นเครื่องมืออุปกรณ ์
 1. ศูนย์ปฏิบัติการ(เกษตรท่ีสงู) ทุกศูนย์ให้ความคิดเห็นตรงกันในเรื่อง ยานพาหนะที่ศูนย์ปฎิบัติการ 
(เกษตรท่ีสูง) มีจํานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน และยานพาหนะบางคันมีสภาพทรุดโทรม ชํารุด  
 2. เน่ืองจากศูนย์ปฏิบัติการ(เกษตรที่สูง) มพ้ืีนที่ภายในศูนย์ค่อนข้างกว้างโดยเฉพาะแปลงเรียนรู้ จึงขาด
แคลนเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก เครื่องมือทํางานในพ้ืนท่ีเฉพาะ (ที่สูง) 

3. ปัจจุบันข้าราชการของศูนย์ปฏิบัติการ(เกษตรที่สูง)  ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่จึงขาดองค์
ความรู้เก่ียวกับงานในระบบส่งเสริมการเกษตร และเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนในการส่งเสริมการเกษตรตลอด
ห่วง  

4. ศูนย์ปฏิบัติการ(เกษตรท่ีสงู) บางศูนย์ขาดแคลนนํ้าในการใช้อุปโภค บริโภคภายในศูนย์ โดยเฉพาะ
อุปกรณ์ในการจัดเก็บนํ้า 

5. ศูนย์ปฏิบัติการ(เกษตรท่ีสงู) ทุกศูนย์ให้ความคิดเห็นตรงกันในเรื่องอาคารปฏิบัติการ สํานักงาน 
บ้านพัก มีสภาพทรุดโทรม บางแห่งมีปัญหาระบบไฟฟ้า ระบบการส่ือสาร และอินเทอร์เน็ต 

6. ศูนย์ปฏิบัติการ(เกษตรท่ีสงู) จังหวัดพะเยา ขาดแคลนโต๊ะ เก้าอี้ สําหรับทํางาน ปัจจุบันยืมของศูนย์
ปฎิบัติการ (เกษตรท่ีสูง) จังหวัดเชียงรายใช้งาน 

 
 
 



แนวทางการแก้ไข 
1. สสก.6 ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ(เกษตรท่ีสูง) ดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบและทําหนังสือขอสนับสนุน

ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ทั้งยานพาหนะ อาคารสํานักงาน บ้านพัก ฯลฯ และในการจัดซื้อยานพาหนะ
สําหรับ ศูนย์ปฏิบัติการ(เกษตรที่สูง) ควรมกีารกําหนดคุณลักษณะเฉพาะให้แตกต่างจากยานพาหนะทั่วไป 

2. ในด้านการขาดแคลนนํ้า เสนอให้กรมส่งเสริมการเกษตรประสานกับกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล เพ่ือช้ีจุด
ในการเจาะนํ้าบาดาลในพ้ืนท่ีของศูนย์ปฏิบัติการ(เกษตรท่ีสูง) 
 
ด้านการบรหิารจัดการ 

ปญัหาการบรหิารจัดการ  
1.ศูนย์ปฏิบัติการ(เกษตรที่สงู) ทุกศูนย์ให้ความคิดเห็นตรงกันในเรื่องปัญหาความซ้ําซอ้นของเกษตรกร

เป้าหมายในโครงการต่าง ๆ ระหว่างจังหวัด กับศูนย์ปฏิบัติการ(เกษตรที่สงู)  
2. ศูนย์ปฏิบัติการ(เกษตรท่ีสงู) ทุกศูนย์ใหค้วามคิดเห็นตรงกันในเรื่องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของ

เกษตรกรในพ้ืนที่ได้  
แนวทางแก้ไข  
1. เสนอให้ สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ดําเนินการมอบ user ในการเข้าถงึข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในพ้ืนที่

จังหวัดที่ศูนย์ปฏิบัติการดูแลเพ่ือให้ศูนย์ปฏิบัติการ(เกษตรท่ีสูง) สามารถเข้าถึงข้อมูลเกษตรกรเพ่ือใช้ในการวาง
แผนการทํางาน  
 
ด้านความรู้ ทกัษะความเชี่ยวชาญ  
 ปญัหาดา้นความรู้ ทกัษะความเชี่ยวชาญ 

1. ปัจจุบันข้าราชการของศูนย์ปฏิบัติการ (เกษตรท่ีสูง)  ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่จึงขาดองค์
ความรู้เก่ียวกับงานในระบบส่งเสริมการเกษตร ประกอบกับศูนย์ปฏิบัติการ (เกษตรทีสู่ง)  ขาดงบประมาณในการ
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่  

2.กรมส่งเสริมการเกษตรขาดความชัดเจนในการวางเป้าหมายภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการ (เกษตรท่ีสงู)   
3.สสก.6 และกรมส่งเสริมการเกษตร ขาดการสนับสนุนองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ และ 
แนวทางการแก้ไข  
1.กรมส่งเสริมการเกษตร ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ (องค์ความรู้)  

 2. สสก.6 และกรมส่งเสริมการเกษตรควรมีการจัดอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการ (เกษตรท่ีสูง)  โดยอาจเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการ จัดให้มีการ
ทัศนศึกษาภายในแต่ศูนย์ 

2. สสก.6 และกรมส่งเสริมการเกษตร ควรมีการกํากับ ดูแล สนับสนุน แก้ไขปัญหาของศูนย์ ฯ และควรมี
การสนับสนุนและกํากับดูแลเพ่ือวางเป้าหมาย ภารกิจและพัฒนาศูนย์ฯ อย่างต่อเน่ือง 
 
 
 



ด้านกระบวนการปฏบิตังิาน 
ปญัหากระบวนการปฏบิตังิาน  
1.ศูนย์ปฏิบัติการ (เกษตรท่ีสูง) ทุกศูนย์ใหค้วามคิดเห็นตรงกันว่าขาดแนวทางในการดําเนินงานเช่ือมโยง

กับจังหวัดที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ในการทํางานของศูนย์ปฏิบัติการ (เกษตรท่ีสูง) ไม่ได้รับความร่วมมือจากจังหวัด
หรืออําเภอมากเท่าที่ควร  

2. ระบบรายงานการทํางานถือเป็นระบบที่ไม่จําเป็นต่อการดําเนินงานและส่งผลให้เกิดภาระงานที่ไม่
จําเป็น  

3. สสก.6 และศูนย์ปฏิบัติการขาดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เวทีการสื่อสารที่เป็นเวทีเฉพาะระหว่าง สสก.6
กับศูนย์ปฏิบัติการ  
  แนวทางการแก้ไขปญัหา  

1.สสก.6 และกรมส่งเสริมการเกษตรควรมกีารกําหนดเป้าหมายการทํางานร่วมกันระหว่างศูนย์และ
จังหวัด ให้ชัดเจนและสร้างเวทีให้มีการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างศูนย์และจังหวัด  

2. สสก.6 และศูนย์ปฏิบัติการ ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เวทีการส่ือสารที่เป็นเวทีเฉพาะระหว่าง 
สสก.6กับศูนย์ปฏิบัติการ 
ด้านบคุลากร 

ปญัหาบคุลากร  
1.ศูนย์ปฏิบัติการ (เกษตรท่ีสูง) ทุกศูนย์ใหค้วามคิดเห็นตรงกันว่าขาดแคลนบุคลากรกรในการทํางาน และ

พนักงาน 
  แนวทางการแก้ไขปญัหา  

1.สสก.6 และกรมส่งเสริมการเกษตรควรมกีารกําหนดพ้ืนที่ในการทํางานให้กับพนักงานราชการ โดยแบ่ง
ให้ชัดเจนว่าเป็นพ้ืนที่มั่วไป และพื้นที่สูง เพ่ือให้พนักงานราชการท่ีต้องการมาสอบได้เลือกพ้ืนที่การทํางานที่
เหมาะสมกับตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 



ศูนย์ปฏบิตักิาร ศูนย์ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีการเกษตร จังหวดั เชียงใหม่ เชียงราย น่าน อุตรดติถ์  
กําแพงเพชร  

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารกัขาพชื จังหวัดเชียงใหม่ พษิณุโลก และ ศูนยส์่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

หัวข้อ ทบทวนการดําเนนิงานเพือ่ปรับปรุงกระบวนการทาํงานในป6ี3 

 ภารกิจ/
โครงการ/กิจกรรม 

สิ่งทีค่วรปรบัปรุง ปรับปรุงอย่างไร 

1โครงการพระราชดําริ 
(เกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวัน คลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ ทหารพันธ์ุดี) 

1. เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ - ปฏิบัติงานตามอัตรากําลังที่มี
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2. ยานพาหนะ มีสมรรถนะไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทุรกันดาร 

- ใช้ยานพาหนะเท่าที่มี 

3. งบประมาณไม่เพียงพอ /โอนล่าช้า /ไม่มี
งบประมาณ 
- ในกรณีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ มี
งบประมาณให้สําหรับดําเนินกิจกรรม 4 ครัง้ 
แต่เน่ืองด้วยศูนย์มีภารกิจรับผิดชอบพื้นที่
หลายจังหวัด และจังหวัดได้ทําหนังสือเชิญมา 
ทําให้ไม่สามารถปฏิเสธได้ ซึ่งในส่วนของหัว
เช้ือที่นําไปแจกเกษตรกรและเครื่องมือต่างๆ
ไม่มีปัญหาแต่งบประมาณค่าเดินทางและเบ้ีย
เลี้ยงสําหรับผูป้ฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
- งบประมาณโอนมาไม่สอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
- กรณีกิจกรรมรับเสด็จ ศูนย์ไม่มีงบประมาณ
(งบลงที่จังหวัด) แต่จําเป็นต้องใช้งบประมาณ
เพ่ือเข้าเตรียมพ้ืนท่ี ซึ่งพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ห่างไกล
และเดินทางลําบาก  
- ศทอ.พิษณุโลก ไมม่ีงบประมาณในการ
ดําเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ต้องการ
งบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมต่อเน่ือง 

 
 
- เลือกไปเฉพาะงานใหญ่และ
สําคัญ และไปให้ครบทุกจังหวัด
เพ่ือรักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ศูนย์ปฏิบัติการและจังหวัด 
 
 
 
 
- บริหารจัดการงบประมาณ
ภายในศูนย์ใหส้ามารถดําเนิน
กิจกรรมได้ 
 
 
 
- ใช้งบพัฒนาจังหวัด /ต้องการ
ให้กรมสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ดําเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี
อย่างต่อเน่ือง 



ภารกิจ/โครงการ/
กิจกรรม 

สิ่งทีค่วรปรบัปรุง ปรับปรุงอย่างไร 

2.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ ทาง
การเกษตร 

1. ระยะเวลาในการอบรมที่กรมกําหนดมาใน
คู่มือโครงการ (1 วัน) สั้นเกินไป 

ดําเนินการตามคู่มือของกรม มี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ควรใหแ้ต่
ละศูนย์ออกแบบหลักสูตรเฉพาะ
ของศูนย์เอง มีรายละเอียดแยก
เฉพาะในการอบรมถ่ายทอด
ความรู้ เช่นเวลาอบรม ก่ีวัน ก่ี
คน เน่ืองจากหลักสูตรถ่ายทอด
ความรู้ของแต่ละศูนย์ไม่
เหมือนกัน 

 2. ช่วงเวลาในการอบรมตรงกับฤดูกาลเก็บ
เก่ียวของเกษตรกร 

- อบรมตามแผนและสามารถหา
เป้าเกษตรกรครบตามแผน 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กรมควร
โอนงบประมาณมาไตรมาสแรก
เหมือนทุกปีเพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามแผนที่
กําหนดไว้ 

3. เกษตรกรขาดความมั่นใจในการมาอบรม 
จากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส    
โคโรน่า(โควิด 19) 

- จัดหาอุปกรณ์สร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เช่น 
มาตรการคัดกรอง เคร่ืองวัด
อุณหภูมิ เจล ล้างมือ หน้ากาก
อนามัย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
นอกเหนือที่จะเบิกได้จาก
โครงการ 

4. บุคลากรศนูย์ขาดความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 

- เสนอแนะใหส้สก.6 มีการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญ 

5. ยานพาหนะมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน - ใช้ยานพาหนะเท่าที่มี 
 

6. ขาดแบบประเมินผลโครงการเมื่อติดตาม
งาน 

- เสนอแนะใหก้รมมีการกําหนด
แบบประเมินผลโครงการเพื่อให้
การประเมินผลโครงการเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 
 



ภารกิจ/โครงการ/
กิจกรรม 

สิ่งทีค่วรปรบัปรุง ปรับปรุงอย่างไร 

3. พัฒนาแปลงเรียนรู้ จุด
เรียนรู้ศูนย์ปฏิบัติการ 

1. เครื่องมือ อุปกรณ์มีไม่เพียงพอเช่นเครื่อง
ตัดหญ้า เมื่อของบลงทุนก็ไม่ได้รับการ
พิจารณา   จะใช้งบประมาณที่กรมโอนมา ก็
ไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
เน่ืองจากติดที่ระเบียบครุภัณฑ์  
 

ยังไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ 
 

 2. ในปี 2564 กรมจะดําเนินการโอน
งบประมาณในกิจกรรมพัฒนาจุดเรียนรู้ของ
ศูนย์ปฏิบัติการมารอบ 2 ซึ่งไม่ตรงกับความ
ต้องการของเกษตรกรงบประมาณควรโอนมา
ไตรมาสแรกเหมือนทุกปี  
 
 

เสนอสสก.6และกรมเพ่ือ
พิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจก

 

 

กรรม 

  

  

  

 

 

 



 

 

 

  

  

  

 

 

  



ผลการอภปิรายกลุ่มย่อยตามกลุ่มงาน และกลุ่มศนูย์ปฏิบตักิาร  
หัวข้อ การต้ังเป้าหมายและวางกระบวนการทํางาน เพ่ือต้ังเป้าหมายของภารกิจงานที่สําคัญและออกแบบ
กระบวนการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย 

กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต 
กิจกรรม โครงการ GAP/อินทรีย์ 
เป้าหมายปี 64 เกษตรได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP/อินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

กระบวนการ/วิธีการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1.บูรณาการหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง (รัฐ เอกชน 
สถาบันการศึกษา) 

2.กําหนดพ้ืนที่ต้นแบบ
เพ่ือการเรียนรู้ 

3.ดําเนินการร่วมกับ
หน่วยงานบูรณาการ 

4.ติดตามประเมินผล 

-จัดเวทีเพ่ือรวมบูรณาการหน่วยงาน รัฐ 
เอกชน การศึกษา ตามประเด็นปัญหาใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือกําหนด
แนวทางดําเนินงาน 

-ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องคัดเลือกพ้ืนที่ 
วางแผนกําหนดพืชที่ตรวจรับรองตาม
ปฏิทินการเพาะปลูก 

-ทําแผนปฏบัิตงิานร่วมกัน 
-จัดทําแผนติดตาม ประกอบด้วย อําเภอ 
จังหวัด กรมวิชาการเกษตร และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ต.ค. - พ.ย. 
63 
 
 
ต.ค. - พ.ย. 
63 
 
พ.ย. 63 - ก.ย. 
64 
ส.ค. - ก.ย. 64 

กสก. กวก. 
สถาบันการศึกษา 
 
กสก. กวก. 
สถาบันการศึกษา 
กสก. กวก. 
สถาบันการศึกษา 
กสก. กวก.  

 
กิจกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ (ไม้ผล) 
เป้าหมายปี 64 สร้างมูลค่าเพ่ิมของไม้ผลอัตลักษณ์ (จังหวัดกําหนดตามชนิดไม้ผลอัตลักษณ์ เช่น คุณภาพสูง 
ราคาสูง/แปรรูปเพ่ิมมูลค่า) 
กระบวนการ/วิธีการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1.ประชุมเพ่ือบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.กําหนดพ้ืนที่
เป้าหมาย 
3.ดําเนินงานตาม
แผนงาน 
4.ติดตามประเมินผล 

1.ใช้ท่ีประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เช่น สาธารณะสุข สถาบันการศึกษา พาณิชย์ 
อุตสาหกรรม อปท. C.O เพ่ือวางแผนการ
ดําเนินการ 
2.กําหนดพ้ืนที่เศรษฐกิจ/พืชท่ีมีความสําคัญ
ในพ้ืนท่ี 
3.การอบรมเกษตรกร จัดทําแปลงเรียนรู้ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการตลาดการขอรับรองพืชอัตลักษณ์  

4.ติดตามการปฏิบัติงานของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการฯ 

ต.ค. - ธ.ค. 63 
 
 
ต.ค. - ธ.ค. 63 
ม.ค. - ก.ค. 64 
 
ส.ค. - ก.ย. 64 

กสก. CoO 
 
กสก. CoO 
สํานักงานเกษตร
จังหวัด พาณิชย์
จังหวัด 
 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 



 
กิจกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ (พืชไร่) 
เป้าหมายปี 64สร้างแหล่งผลิตพันธุ์ดีในพ้ืนที่ให้เพียงพอและตรงกับความต้องการของเกษตรกร 
 
กระบวนการ/วิธีการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รบัผดิชอบ 

1.ประชุมบูรณาการ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.ดําเนินการตามแผน 
3.การติดตาม

ประเมินผล 

-พิจารณากําหนด/คัดเลือก เพ่ือสร้างแหล่ง
พันธุ์ดีในพ้ืนที่(ชุมชน) ให้มีปริมาณเพียงพอ
ต่อเกษตรกร 

-อบรมให้ความรู้ จัดทําแปลงเรียนรู้ (แปลง
ขยาย) 

-สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตรวจติดตามให้การ
รับรองพันธ์ุดี(ตามชนิดพืช) 

-ติดตามประเมินผล เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา เพ่ือจะได้แหล่งผลิตพันธุ์ดี 
เพ่ือใช้ในฤดูกาลผลิตต่อไป 

ต.ค. - พ.ย. 63 
 
ธ.ค. 63 - พ.ค. 
64 
 
มิ.ย. - ก.ย. 64 

-CoO 
-ศูนย์ผลิตเมล็ด
พันธุ์พืชชุมชน 
-กสก. / กวก. และ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

-กสก. / กวก. และ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
กิจกรรม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
เป้าหมายปี 64 ยกระดับแปลงใหญใ่ห้มีคุณภาพตามประเด็น 5 ด้าน 
 
กระบวนการ/วิธีการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1.บูรณาการหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
 
 
2.ดําเนินงานตามแผน 
 
 
 
 
3.การติดตาม
ประเมินผล 

1.1ตามประเด็น 5 ด้าน (ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต 
เพ่ิมประสิทธิภาพ การตลาด บริหารจัดการกลุ่ม) 
1.2การจัดช้ันแปลงใหญ่ (A,B,C) 
1.3กําหนดแนวทางการพัฒนาให้ชัดเจนในแต่ละ
แปลง 
2.1เช่ือมโยงเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่ือมโยงให้ชัดเจน) 
2.2 สร้างการรับรู้ในบทบาทและหน้าที่ของ
ผู้จัดการแปลงใหญ ่คณะกรรมการกลุ่ม สมาชิก 
2.3 เน้นให ้OT และ C.O ขับเคลื่อนแปลงใหญแ่ต่
ละแปลง (แยกเป็นแปลงถ่ายโอนภารกิจ ผู้จัดการ
เป็นเกษตรกรกับแปลงท่ีผู้จัดการเป็นเจ้าหน้าที่ ให้
มีความเข้มแข็ง) 
3.ใช้เคร่ืองมือ IFPP /แบบจัดเก็บข้อมูลแปลง
ใหญ ่ข้อมูลภูมสิังคม ในการติดตามผล 

ต.ค. - พ.ย. 63 
 
 
 
ธ.ค. 63 - ก.ค. 
64 
 
 
 
 
ส.ค. - ก.ย. 64 

CoO 
 
 
 
CoO 
 
 
 
 
CoO 



กลุ่มอารักขาพชื 

ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน 
  เป้าหมาย 
  มีศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนที่สมบูรณ์แบบ จังหวัดละ 1 ศูนย์ (ที่สามารถให้บริการและทํา
ธุรกิจได้ครบวงจร) ได้แก่ 
  1. คัดเลือกศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนที่จะจัดทําเป็นศูนย์สมบูรณ์แบบ 
      จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2563 
  2. ดําเนินการวิเคราะห์ศูนย์ ฯ ท่ีคัดเลือก เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์การประเมินศูนย์ ฯ นําผลที่
บกพร่องนํามาเป็นแนวทางพัฒนาศูนย์ ฯ 
      จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2563 
  3. วางแผนการปฏิบัติงาน โดยนําข้อบกพร่อง มากําหนดกําหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการดําเนินการ 
       จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2563 
  4. ดําเนินการตามแผนที่วางไว้ เช่น 
      4.1. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ คณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ หรือ เจ้าหน้าที่ 
   จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2564 
      4.2. กระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ โดยการเข้าพบปะ
เย่ียมเยียนพูดคุย บ่อย ๆ 
   จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2564 
      4.3. จัดต้ังกองทุนหมุนเวียน เช่น ระดมเงินหุ้น หรือ ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และ 
เอกชน ที่เก่ียวข้อง 
   จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2564 
     4.4. ผลักดันให้เกิดการดําเนินธุรกิจและการให้บริการ  เช่น ส่งเสริมให้คณะกรรมการศูนย์ ฯ 
สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือจําหน่ายและบริการแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
   จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2564 
     4.5. สรุปผล และแนวทางในการพัฒนาในปีต่อไป 
   จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2564 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

  เป้าหมาย 
  มีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่สมบูรณ์แบบ จังหวัดละ 1 ศูนย์  (ที่สามารถให้บริการได้ครบวงจร) 
ได้แก่ 
  1. การถ่ายทอดความรู้ของศูนย์ ฯ ดําเนินการตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โดย จัดให้มี
แปลงสาธิต พร้อม เรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
      จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2564 
  2. จัดหาผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย โดย  
      2.1. จัดให้มีห้องปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์ภายในศูนย์ ฯ 
      2.2. พัฒนาให้คณะกรรมการศูนย์ ฯ ให้สามารถเป็นวิทยากรบรรยาย ประจําศูนย์ ฯ  
      2.3. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้การสนับสนุน 
      จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2564 
  3. ให้ศูนย์ ฯ มีความสามารถในการดําเนินงานลักษณะเป็นธุรกิจ โดย 
      3.1. ผลิตสารชีวภัณฑ์ให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการจําหน่าย 
      3.2. สร้างเครื่องหมายทางการค้า เพ่ือให้ผู้ซื้อจดจําได้ง่าย 
      3.3. จัดสร้างระบบการบริหารและการดําเนินงานของศูนย์ ฯ 
      จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2564 
  4. จัดตั้งกองทุน โดย 
      4.1. โดยการระดมหุ้น 
      4.2. ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 
      จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2564 
  5. พัฒนาคณะกรรมการศูนย์ ฯ ให้เป็นมืออาชีพอย่างต่อเน่ือง โดย 
      5.1. อบรมให้ความรู้ 
      5.2. ให้เจ้าหน้าที่เข้าเย่ียมเยียนอย่างต่อเน่ือง 
      จะดําเนินการตลอดปี 2564 
 

 

 

 

 

 



กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร 

หัวข้อ การตั้งเป้าหมายและวางกระบวนการทํางาน 

โครงการ/เป้าหมาย วิธีการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รบัผดิชอบ 
1. 3ก 
เป้าหมาย 
- มีกลุ่มต้นแบบ 3ก 
ทุกอําเภอ 

 
 
พัฒนาศักยภาพ         
5 ด้าน 

 
 
-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่ม 3ก 
- จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย
กับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอ่ืนๆ 

 
 
ม.ค. – มี.ค. 
64 

 
 
เจ้าหน้าที่
อําเภอ/
จังหวัด 

2. SF-YSF 
เป้าหมาย 
- มีศูนย์บ่มเพาะ SF-
YSF ท่ีมีศักยภาพให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
- มีเครือข่ายระดับ
อําเภอ 

 
 
- พัฒนาศักยภาพศูนย์
บ่มเพาะ SF-YSF        
5 ด้าน 

 
 
- ประเมินศักยภาพตนเอง 
 
- สร้างหลังสูตรศูนย์บ่ม
เพาะฯ 
 
 
- จัดอบรม SF-YSF 
 
- บูรณาการภาคีเครือข่าย 
ศพก. แปลงใหญ่ ฯ 

 
 
ต.ค. 63 –
ธ.ค. 64 
ม.ค. – มี.ค. 
64 
 
 
ม.ค.- มี.ค.
64 
เม.ย.-มิ.ย. 
64 

 
 
เจ้าหน้าที่
อําเภอ/
จังหวัด 

3. ตลาดเกษตรกร 
เป้าหมาย 
- พัฒนาสินค้าให้ได้
มาตรฐาน 
 
 
- เพ่ิมช่องทาง
การตลาด 
 
 
 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์+
บรรจุภัณฑ์ 

 
 
- ขอรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรปลอดภัย
GAP, Organic, GMP, 
PGS 
- ออนไลน์, ออฟไลน์ 
- ออกบูทแสดงสินค้า 
 
 
- บูรณาการหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 
 
- ประสานงานกับกรม
วิชาการ, หน่วยงานรับรอง
, สาธารณสุขจังหวัด, 
ศทอ., สํานักงานเกษตร
จังหวัด 
- ประชาสัมพันธ์สินค้า
ตลาดเกษตรกร 
- ประสานงานกับสถาบัน
ศึกษา 

 
 
ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 
 
 
ต.ค. 63 –
ก.ย. 64 
 
 
ต.ค. 63 –
ก.ย. 64 

 
 
- เจ้าหน้าที่
ระดับจังหวัด
และระดับ
อําเภอ 
- สํานักงาน
เกษตรจังหวัด 
-กรม
ประชาสัมพันธ์ 
-กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 



โครงการ/เป้าหมาย วิธีการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รบัผดิชอบ 
4. อกม. 
เป้าหมาย 
- อกม.ต้นแบบ 5 ราย 
- เจ้าหน้าที่ต้นแบบ     
3 ราย  
- อกม. ต้องไมเ่ป็นผู้ที่
ได้รับเงินเดือนประจํา 
- อกม. ต้นแบบเขต 6 
240 คน 

 

 
 
- ทํา IFPP 
- ทํา IFPP 

 
 

- คัดกรอง อกม. 
ระดับตําบล อําเภอ 
จังหวัด 
- คัดเลือกจากอกม. 
ต้นแบบเพื่อเข้าร่วม
เวทีเครือข่ายสัมมนา
ระดับเขต 
 

 
 
- อบรมการทํา IFPP และ
นําองค์ความรู้มาถ่ายทอด
ต่อในระดับอําเภอ 
- บูรณาการร่วมกับ YSF 
 
 
- จัดสัมมนาเวทีเครือข่าย
เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และเสริมองค์
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

 
 
ม.ค.-มี.ค. 
64 
 
 
 
 
มิ.ย.64 

 
 
- อกม.
ต้นแบบ 
- เจ้าหน้าที่
ต้นแบบ 
ระดับอําเภอ 

 
 

- เจ้าหน้าที่
เขต + จังหวัด 
+ อําเภอ 

5. ท่องเที่ยวเกษตร 
เป้าหมาย 
- ทํา Routeท่องเที่ยว 

 
 
- ทําเส้นทางการ
ท่องเที่ยวจังหวัดละ    
1 เส้นทาง 

 
 
- ประสานหน่วยงานด้าน
การท่องเท่ียวเพ่ือบูรณา
การข้อมูลด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว 
- พัฒนาการบริหารกลุ่ม
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร
โดยชุมชน 
- ทําข้อมลูแหล่งท่องเที่ยว 
สินค้า/บริการ 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
- บริการถ่ายภาพ 
- สร้างจุด Check 
in/Check point 

 
 
ม.ค.–มี.ค.
64 
 
 
มี.ค.- ก.ย.4 
 
 
มี.ค.–ก.ย.
64 
 
มี.ค.–ก.ย.
64 
 
มี.ค.–ก.ย.
64 
 
 
 

 
 
- เจ้าหน้าที่
จังหวัด/
อําเภอ 



โครงการ/เป้าหมาย วิธีการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รบัผดิชอบ 
6. วิสาหกิจชมุชน 
เป้าหมาย 
- พัฒนาคน เจา้หน้าที่ 
สมาชิก 
 
- พัฒนากลุ่มฯ ให้เป็น 
smart group  
 
 
 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
เป็น smart product  
 
- พัฒนาตลาดสินค้า
จากกลุ่มวสช. 

 
 
- พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งาน/นายทะเบียน 
วสช. 
- ใช้แบบประเมิน
ระดับชั้น วสช. 
 
 
 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ 
(มผช./อย./
Halal/HACCP/GAP) 
- นําผลิตภัณฑท์ี่ได้รับ
การรับรองเข้าสู่
ตลาด/ตลาดออนไลน์ 

 
 
- พัฒนาทัศนคติต่องาน 
บทบาทหน้าที่ 
 
- เพ่ิมกระบวนการ
ความคิด 
- ประเมินวสช. 
- จัดลําดับข้ัน 
- กลุม่ต้นแบบ (ดี) 
- ขยายกลุม่ต้นแบบ 
- ส่งเสรมิการใช้วัตถุดิบใน
ท้องถ่ินในกลุ่มแปลงใหญ่ 
ศพก.  
- พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา 
- ใช้นวัตกรรม 
- เชิญวิทยากร/ หน่วยงาน 
สถาบันการศึกษาด้าน
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ ์

 
 
ต.ค.-ธ.ค.
64 
 
 
ม.ค.-มี.ค.
64 
ม.ค.-มี.ค.
64  
พ.ย.-ธ.ค. 64 
 
 
ม.ค.-มี.ค.
64 
 
 
ต.ค.-ก.ย.64 

 
 
เจ้าหน้าที่
กรม/เขต/
อําเภอ/
จังหวัด 
- เจ้าหน้าที่
จังหวัด/
อําเภอ 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่
จังหวัด/
อําเภอ 
 
-เจ้าหน้าที่
กรม/เขต/
อําเภอ/
จังหวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ 
1. กิจกรรม การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
เป้าหมาย ปี 2564  
1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการกรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2. การวาดผังแปลงดิจิทัล ครบถ้วนตามการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

กระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
การข้ึนทะเบียน และ
ปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

- หาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอในการ
ข้ึนทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุง
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยขอความ
ร่วมมือ อกม. เจ้าหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แรงงานจ้างของ
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์ 
 
- ทําการปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ตามฤดูการ
ผลิตพืช 
 
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดย
ใช้การอ้างอิงข้อมูลการ Agri map และ
แผนทีท่างอากาศของกรมพัฒนาที่ดิน 
(พัฒนาระบบคัดกรองข้อมูลและการ
ส่งกลับเพ่ือแก้ไข) 
 
-ประสานกรมส่งเสริมการเกษตรในการ
ปรับปรุงระบบ Farmbook เพ่ือคัด
กรองแปลงที่ซ้าํซ้อน 
 
- สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ App 
Farmbook 
 
- ประสานกรมส่งเสริมการเกษตร
สนับสนุนเคร่ืองพิมพ์สมุดทะเบียน
เกษตรกร 
 

ตามแผนการผลิต
พืชของเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ระดับ
อําเภอ 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ระดับ
อําเภอ 
 
เจ้าหน้าที่ระดับ
อําเภอ/จังหวัด 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ระดับ
จังหวัด/สสก.6 
 
 
เจ้าหน้าที่ระดับ
อําเภอ/จังหวัด 
 
เจ้าหน้าที่ระดับ
จังหวัด/สสก.6 
 



การวาดผังแปลงดิจิทัล - พัฒนาเจ้าหน้าที่ และ อกม. ในการ
วาดผังแปลงดิจิทัล ใช้ระบบพ่ีสอนน้อง  
- เน้นพ้ืนที่นอกเอกสารสิทธิ์ ในการจบ
พิกัดแปลงและคํานวณพ้ืนที่ 
- เน้นให้เจ้าหน้าที่ศึกษาคู่มอื/
รายละเอียด/ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

  

 

2. กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.  
และการส่งเสรมิการเกษตรแปลงใหญ่ 
เป้าหมาย ปี 2564  
1. พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานสู่ตลาด  
2. พัฒนาแปลงใหญ่สู่การเป็นผู้ประกอบการ 

กระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
เน้นการพัฒนา ศพก.
เครือข่าย 

- พัฒนาศูนย์ ศพก. เครือข่าย 3 ศูนย์/
อําเภอ 
- อบรมประธานศูนย์เครือข่าย 
- ประชุมเช่ือมโยง และสร้างเครือข่าย 
ศพก. 
- สร้างศพก.ใหม้ีชีวิตและสามารถใช้
ประโยชน์ 
  - พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ 
  - พัฒนาแปลงเรียนรู้ 
  - พัฒนาฐานเรียนรู้ 
  - พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ 
- บูรณาการทํางานร่วมกันโดยใช้เวที
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เวทีการ
ประชุม ศพก.และแปลงใหญ ่
 
- ประเมินผลการดําเนินงานปี 2563 
  - ประธาน ศพก. 
  - เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ ระดับจังหวัด/
อําเภอ 
  - เกษตรกรผู้นํา 

เม.ย. – ส.ค. 64 
 
ม.ค. , พ.ค. 64 
ธ.ค.63 – ม.ค. 64 
 
ต.ค. 63 – เม.ย.
64 
 
 
 
 
ต.ค. 63 – เม.ย.
64 
 
 
มี.ค. – เม.ย.64 
 
 

เจ้าหน้าที่ระดับ
อําเภอ 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ระดับ
อําเภอ 
 
เจ้าหน้าที่ระดับ
อําเภอ/จังหวัด 
 
เจ้าหน้าที่ระดับ
จังหวัด/สสก.6 
 
 
เจ้าหน้าที่ระดับ
อําเภอ/จังหวัด 
 
เจ้าหน้าที่ระดับ
จังหวัด/สสก.6 
 



3. กิจกรรม ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system และการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่  
เป้าหมาย ปี 2564  
1. พัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพ่ือทํางานในพ้ืนท่ี  

กระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รบัผดิชอบ 
พัฒนาการใช้ระบบ
ส่งเสริมการเกษตรเพ่ือ
พัฒนา ศพก.แปลงใหญ่
และพืชเศรษฐกิจในพื้นท่ี 

- พัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ ด้านการผลิตพืช
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

- พัฒนาทักษะในงานส่งเสริมการเกษตร ใน
การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
และการจัดเวทีในงานส่งเสรมิการเกษตร 
 

-จัดเวทีพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ระดับพ้ืนที่ โดยใช้เวทีตามระบบส่งเสริม
การเกษตร เวทีเชิงพ้ืนที่และเวทีเฉพาะกิจ 
 

- พัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรโดยใช้
หลักการ/เทคนิค การ โค้ชชิ่ง การนิเทศงาน 
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษา
ด้วยตนเอง 
 

-สร้างทีมงานระดับเขต จังหวัด อําเภอ เพ่ือ
ขับเคลื่อน ระบบส่งเสริมการเกษตรและการ
พัฒนาเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร  
 

-สร้างความเข้าใจและทําตัวชี้วัดกํากับการ
บันทึกแผน ผลการปฏิบัติงานตามระบบ 
T&V system  
 

-ใช้การนิเทศงานและการติดตามงาน ใน
การกํากับ ขับเคลื่อน และสนับสนุนการ
ทํางานในพ้ืนที่ 
 

จังหวัดที่เสนอตัว รับการนิเทศระดับ
ส่วนกลางคร้ังที่ 1 ผ่านระบบ VDO 
Conference ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย พิจิตร 
กําแพงเพชร และ ตาก 

ธ.ค. – ก.ค. 64 
 
 
 
 
 
ธ.ค. – ก.ค. 64 
 
 

 
ธ.ค. – ก.ค. 64 
 
 
 
 

ม.ค. – มี.ค. 64 
 
 
 
ธ.ค.63 – มี.ค. 
64 
 
ม.ค. – ส.ค. 64 
 
 
 
ก.พ. 64 

จังหวัด/อําเภอ 
 
 
 
 
 
จังหวัด/อําเภอ 
 
 
 
จังหวัด/อําเภอ 
 
 
 
อําเภอ/จังหวัด /
สสก.6 
 
 
จังหวัด /สสก.6 
 
 
จังหวัด /สสก.6 
 
 
 
จังหวัด /สสก.6 

 

 



4. กิจกรรม ระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการเกษตร  

เป้าหมาย ปี 2564  

1. การจัดเก็บข้อมูลและการรายงาน ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

กระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
การบันทึกข้อมูล รต. 
การข้ึนทะเบียน ทบก. 
ข้อมูลเอกภาพ ปฏิทิน
ผลผลิต  

-ให้ความสําคัญเร่ืองการเก็บข้อมูลทาง
การเกษตรโดยกําหนดเป็นตัวชี้วัด 
 
-ตรวจสอบและพัฒนาวิธีการเก็บข้อมูล
เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง  
 
-สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ตําบล/ 
อกม. ผ่านเวทีอบรม การติดตามงาน 
 
-ประเมินความถูกต้องของข้อมูลตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบ
ประเมินข้อมลูระหว่าง ระบบ รต. ทบก. 
แผนที่ภาพถ่าย ผังแปลง นําไปสู่การ
เช่ือมโยงข้อมูลและการประมาณการ
ผลผลิต 
 
การใช้ประโยชน์ข้อมูล 
-การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร 
-การนําเสนอผูบ้ริหาร 
-เตรียมความพร้อมเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรด้านการตลาด 
 

ตลอดปี 2564 จังหวัด 
 
 
อําเภอ/จังหวัด 
 
 
จังหวัด 
 
 
จังหวัด 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



5. กิจกรรม การประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร  
เป้าหมาย ปี 2564  
1. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เน้นผลงานส่งเสริมการเกษตร เผยแพรท่างสื่อ ออนไลน์  

กระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
การพัฒนาเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรเพ่ือการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  

-ผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ Line face book website 
วิทยุ หนังสือพิมพ์  
 
-เน้นการนําเสนอสําเร็จของงาน และ 
เน้ือหาด้านองค์ความรู้ ทําเป็นระบบ
มัลติมีเดีย คลปิวีดีโอ liveสด การ
สัมภาษณ ์
 
-การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 
   - อบรมเจ้าหน้าที่ด้านการผลิตสื่อ 
การเขียนข่าว การสร้างสตรอร่ี การถ่าย
ทํา และตัดต่อคลิปวีดีโอ 
   - เน้ือหาข่าว งาน event หรือการ
ข่าวสารการเกษตรทั่วไป  
   - ผลงานส่งเสริมการเกษตร 
   - องค์ความรู้และเทคโนโลยี 
   - การเตือนภัยการระบาดของศัตรู
ธรรมชาติ  
   - การแจ้งมาตรการการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ 
   - การประชาสัมพันธ์บุคคลดีเด่น ที่
ได้รับรางวัลจากการประกวด
ระดับประเทศ เพ่ือเชิดชูเกียรติและสร้าง
แรงจูงใจแก่เกษตรกรและเจา้หน้าที่ 
 
-ต้ังคณะทํางานประชาสัมพันธ์ระดับ
จังหวัด/เขต 

ตลอดปี 2564 
 
กลุ่ม/ฝ่าย ละ1 
ข่าว/สัปดาห์ 

เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์
ระดับอําเภอ/
จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์
ระดับจังหวัด/เขต 

 



ศูนย์ปฏบิตักิาร ศูนย์ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีการเกษตร (เกษตรที่สงู) จังหวัดเชียงใหม่ ลําพนู แม่ฮ่องสอน 
เชียงราย ตาก พะเยา 

เป้าหมาย เกิดการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
ภารกิจ  การดูแลพ้ืนที่รบัผิดชอบ 

กระบวนการ หน่วยงาน เวลา 
1.วิเคราะห์วางแผนร่วมกับหน่วยงาน
โดยมี พ้ืนที่เป็นหลักในงานประชุมระดับ
จังหวัดและอําเภอ 

จังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ 
(เกษตรท่ีสูง) 

ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564 

2.ประสาน แลกเปลี่ยนแผนการทํางาน
ระหว่างศูนย์/จังหวัด/อําเภอ
(ผู้รับผิดชอบ) 

จังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ 
(เกษตรท่ีสูง) 

ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564  

3. สสก. 6 จัดต้ังช่องทางการสื่อสาร
เพ่ือประสานงานระหว่างจังหวัดกับศูนย์ 

 ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564  

 
เป้าหมาย พัฒนาแปลงเรียนรู้ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
ภารกิจ   การดูแลพ้ืนทีภ่ายในศูนย์  

กระบวนการ หน่วยงาน ระยะเวลา  
1.พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีองค์ความรู้ต่อเน่ือง -กสก. -เขต  

-โครงการหลวง-มหาวิทยาลัย 
-หน่วยงานภาคี 

ทุก 3 เดือน  

2. สร้างเวมชทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
แต่ละศูนย์  

ศูนย์และ สสก. 6 ทุก 3 เดือน  

3.จัดทําแปลงเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่
ได้รับและใช้ประโยชน์ได้จริง(คุณภาพ) 

-ศูนย์  
-หน่วยงานในท้องถ่ิน 
-โครงการหลวง  

เมษายน-กันยายน  

4.บูรณาการงานวิจัยลงพื้นท่ีและสร้าง
แปลงสาธิตภายในศูนย์ 

  

5. ประชาสัมพันธ์และสร้างช่องทางการ
สื่อสารให้บุคคลทั่วไปทราบถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในศูนย์ 

ทุกหน่วยงาน ปี 64 

 
 
 
 



เป้าหมาย   แปลงต้นแบบเก่ียวกับงานในโครงการพระราชดําริ 
ภารกิจ   สร้างแปลงต้นแบบเก่ียวกับงานในโครงการพระราชดําริ 

กระบวนการ หน่วยงาน เวลา  
1.ประสานงาน กําหนดแผน ช้ีเป้า
ร่วมกับโครงการหลวง เพ่ือสร้าง
แปลงต้นแบบ 

โครงการหลวงและศูนย ์ ตุลาคม 63 - มีนาคม 64 

2.วิเคราะห์ วางแผน การ
ดําเนินงาน  

ศูนย์+โครงการหลวง+จังหวัด+
อําเภอ+ท้องถ่ิน  

มกราคม-มีนาคม 64 

3.บูรณาการงบประมาณกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ศูนย์+โครงการหลวง+จังหวัด+
อําเภอ+ท้องถ่ิน 

มกราคม-มีนาคม 64 

4.ดําเนินการตามแผน ศูนย์+โครงการหลวง+จังหวัด+
อําเภอ+ท้องถ่ิน 

มกราคม-มีนาคม 64 

5.ติดตาม สรุป ประเมิน หาสรุป
กระบวนการเพ่ือขยายผล และ
ประชาสัมพันธ์  

ศูนย์+โครงการหลวง+จังหวัด+
อําเภอ+ท้องถ่ิน 

กันยายน 64  

 
 
เป้าหมาย  นําความรู้ไปปฏิบัติได้จริง  
ภารกิจ   ส่งเสริมอาชีพ  
 

กระบวนการทํางาน หน่วยงาน เวลา  
1.อบรม เรียนรู้ ศึกษาดูงาน  ศูนย์+พ้ืนท่ี  ปี 64  
2.ติดตาม สรุป ประเมิน หาสรุป
กระบวนการเพ่ือขยายผล และ
ประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์+พ้ืนท่ี ปี 64 

 
 

 

 

 

 

 



ศูนย์ปฏบิตักิาร ศูนย์ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีการเกษตร จังหวดั เชียงใหม่ เชียงราย น่าน อุตรดติถ์  
กําแพงเพชร  

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารกัขาพชื จังหวัดเชียงใหม่ พษิณุโลก และ ศูนยส์่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ 

หัวข้อ การตั้งเป้าหมายและวางกระบวนการทํางาน 

1. โครงการพระราชดําริ 

เป้าหมายการดําเนนิงาน ดําเนินการตามเป้าหมายที่กรมกําหนดสําหรับคลินิกเกษตรเคลื่อนที่วางเป้าหมาย 
ดําเนินการ 4 ครั้ง (ในจังหวัดที่ต้ังศูนย์) และดําเนินการ 1 ครั้ง (ในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ) 

กระบวนการ/วิธีการ  

 1. วางแผนตามไตรมาส 

 2. ประสานจังหวัด 

 3. จัดซื้อวัสดุ เตรียมการสนับสนุน 

 4. ดําเนินการ 

2.โครงการสง่เสริมและพฒันาอาชพีทางการเกษตร 

เป้าหมายการดําเนนิงาน เกษตรกรมีความรู้และนําไปปฏิบัติตามผลสัมฤทธ์ิโครงการต่างๆ เช่น สามารถลดต้นทุน 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองสู่ผู้ประกอบการและสามารถลดหมอกควันได้ 

กระบวนการ/วิธีการ 

 1. ประสานพ้ืนที่หาเกษตรกรเป้าหมาย 

 2. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

 3. วางแผนดําเนินการ/ประชุม 

 4. จัดเตรียมหลักสูตรที่เหมาสม 

 5. เตรียมวิทยากร/อุปกรณ์ 

 6. ดําเนินการ/ต้ังไลน์กลุ่มเพ่ือติดตามผล 

 7. ติดตาม/ประเมินผล 



3.พฒันาแปลงเรียนรู้ จุดเรยีนรู้ศนูยป์ฏบิตักิาร 

เป้าหมายการดําเนนิงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนวชิาการในการขับเคลื่อนนโยบายส่วนกลางและจังหวัดและ
พร้อมเป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

กระบวนการ/วิธีการ  

 1. วางแผนพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฐานเรียนรู้(มีการกระตุ้นการทํางานสร้างแรงจูงใจแก่เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบแต่ละฐาน) 

 3. ดําเนินการต่อเน่ืองตลอดท้ังปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจก

 

 

กรรม 

  

  

  

 

 

 



อภปิรายกลุ่มตามจังหวดั 17 กลุ่ม 

หัวข้อ การสรา้งพ้ืนที่บูรณาการต้นแบบ เพ่ือสร้างพ้ืนที่ต้นแบบการบูรณาการการทํางานระหว่างกลุ่มงานของ
สํานักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ และหน่วยงานภาคี 

1. สํานกังานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

๑. การคดัเลือกพืน้ที ่
๑.๑ โครงการหยุดเผาในพ้ืนที่เกษตร บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
๑.๒ เหตุผลการเลือกพ้ืนที่ เน่ืองจากมีปัญหาจุด Hotspot สูง 

๒. เปา้หมายในการพฒันาพืน้ที ่

 ๒.๑ เพ่ือลดจดุ Hotspot ให้ลดลงจากเดิม 

 ๒.๒ เพ่ิมพ้ืนทีป่่า เป็นการสร้างป่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร/ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี 

 ๒.๓ คนอยู่ร่วมกับป่าได้ 

ยกร่างแผน ฯ จังหวัดเชียงใหม ่
ลําดับที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา(เดือน) 

๑. ถ่ายทอดความรู้/สร้างจิตสํานึกในการดูแล
รักษาป่าและการอยู่ร่วมกับป่าได้ 

- กลุม่อารักขา/ส่งเสริมการ
ผลติ 
- ศูนย์พืชสวนดอยสะเก็ด
(เชียงใหม่) 
- ศูนย์เกษตรทีสู่ง 

ธันวาคม ๒๕๖๓
มกราคม ๒๕๖๔ 
มี น า คม  – เ ม ษ า ย น 
๒๕๖๔ 

๒. ส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน - ศูนย์เกษตรทีสู่ง พฤษภาคม ๒๕๖๔
๓. สนับสนุนไม้ผล ไม้ยืนต้น - ศูนย์พืชสวนเชียงใหม่ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๔. การผลิตและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ใช้เอง - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ

ผลิต  
เมษายน ๒๕๖๔

๕. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน - กลุม่ส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลติ  

เมษายน ๒๕๖๔

๖. การนําวัสดุเหลือใช้ทําให้เกิดประโยชน์ (ลด
เชื้อเพลิง) 

- กลุม่อารักขาพืช/พัฒนา
ที่ดิน  

เมษายน ๒๕๖๔

๗. การปลูกไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูง (กาแฟ) - ศูนย์เกษตรที่สูง พฤษภาคม ๒๕๖๔



 

ลําดับที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา(เดือน) 
๘. โครงการสวมหมวกให้ดอย - มูลนิธิโครงการหลวง มกราคม  – ธันวาคม 

๒๕๖๔ 
๙. การถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการให้สาร

ชีวภัณฑ์ในการ…../ควบคุมศัตรูพืช 
- ศูนย์ ฯ อารกัขาพืช ตลอดทั้งปี 

๑๐. ศึกษาดูงานในด้านการใช้สารชีวภัณฑ์ แมลง
ธรรมชาติ การผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ 

- ศูนย์ ฯ อารกัขาพืช ตลอดทั้งปี 

๑๑. ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง/ ผึ้งธรรมชาติ และ
ชันโรงบนพ้ืนที่สูง  

- ศูนย์ ฯ ผึ้ง ปลายธันวาคมและต้น
มกราคม 

๑๒. รวมกลุ่มส่งเสริมเป็นกลุ่มแม่บ้านเพื่อแปรรูป
ถนอมอาหาร สร้างรายได้ให้แก่สมาชิก 

- กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

๑๓. จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน - กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

๑๔. ถ่ายทอดความรู้ ผึ้ง/ชันโรง เพ่ือช่วยผสม
เกสร เพ่ิมผลผลิตพืชทางการเกษตร 

- ศูนย์ ฯ ผึ้ง ตลอดทั้งปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ต้นแบบบูรณาการ 

จังหวัดลําพูน 

เป้าหมายการพัฒนา
พื้นที่

กระบวนการทาํงาน 

พื้นทีเ่ป้าหมาย 

‐ แปลงลําไย ต.ท่าขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลําพูน 

‐ แปลงใหญ่ลําไย ปี ๒๕๖๔ 

‐ สมาชิก ๔๐ คน 

‐ พื้นที่ ๒๗๗ ไร ่ 

‐ กลุ่มส่งเสรมิอาชีพ 

๕. การบริหารจัดการตลาด  
 -  ความรู้ระบบการตลาด: หน่วยงานภาครัฐ / สถาบันการศึกษา 
/ หน่วยงานเอกชน / ภาคตลาด 
 -  การจดัการสนิค้า: แผนการตลาด /Logistic / Packaging 

๖. การพัฒนาทีมงาน : Coaching / พี่เลี่ยง + น้องเลี้ยง / ฝึกปฏิบัติการ

จัดพื้นที่ / การบริการกลุ่ม / ศึกษาดูงาน 

๑.ลดต้นทุน : ลดการใชส้ารเคมี 
-ศูนย์อารักขาพืชการป้องกันศัตรูพืชได,้IPM 
-  ปัจจัยสารชวีภัณฑ์, หนอนศัตรูพืช 
-  สาเหต ุการขยาย/ การผลติ 
๒. เพิ่มคุณภาพผลผลติ : ให้ความรู้การผลติสินค้าคุณภาพ 
GAP 
๓. เพิ่มมูลค่าผลผลิต : การปลูกพืชสมุนไพร/ พืชผัก 
๔. การบริหารจัดการกลุ่ม : IFPP, จัดตั้งกลุม่/ ยกระดับกลุ่ม



พัฒนาคุณภาพ/ พฒันาใหไ้ด้มาตรฐาน (ศวพ, สถานบริการท่ีดี) 

การบริหารจัดการกลุ่ม 

 - IFPP 

- กลุ่มงาน 

 - วิสาหกิจชุมชน 

การบริหารจัดการตลาด 

-  บูรณาการทีด่:ี  กรมการค้า อตุสาหการ สถาบันการศึกษา(ให้ความรู้กับสมาชิก)  สหกรณ์จ้ิงหรีด สหกรณ์

การเกษตร 

มาแนะนํา/ และวางแผนการจําหน่าย / พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

     -   คัดสรรสนิค้าเพ่ือการตลาด 

-   วางแผน/ กระบวนการทํางาน 

กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑.แต่งตั้งคณะทํางานระดับจังหวัด ธ.ค. ๖๓ จังหวัด/อําเภอ/ตําบล กลุ่มส่งเสรมิฯ 
๒.สร้างทีมปฏิบัติการ + จังหวัด + 

ศูนย์ 
ธ.ค. ๖๓ ศูนย์และคณะทํางาน RWเขต 

๓.วิเคราะห์ข้อมูลมอื ๒ ธ.ค. ๖๓ ศูนย์และคณะทํางาน คณะทํางาน 

๔.สร้างความเข้าใจการปฏิบัติงาน ธ.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔ ศูนย์และคณะทํางาน ทุกกลุ่ม/ ศูนย์ 
๕.จัดเวทีชมุชนคร้ังที่ ๑ ม.ค. ๖๔ คณะทํางานและ

สมาชิก 

คณะทํางาน 

 

 

 



  

 

กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ 

๖.การถ่ายทอดความรู้ ๓ ครัง้ การ
เชื่อมโยงการตลาด 

   ๖.๑ อบรมครั้งท่ี ๑ 

 
 
 
 
 

 

ม.ค. - ก.พ.- ม.ีค. 

 

ม.ค. (สัปดาห์ที ่๓) 
 
 
 
 
 

 

แปลงใหญ ่

 

สมาชิก 

คณะทํางาน 

- กลุ่มยุทธ์ ฯ 

- กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร 

- ศูนย์อารักขาพชื 

-  กลุ่มอารักขาพืช 

    ๖.๒ อบรมครั้งที่ ๒ 

 
 
 

    ๖.๓ อบรมครั้งที่ ๓ 

ก.พ. (สัปดาหท์ี่ ๓) 
 
 
 

มี.ค. (สัปดาห์ที ่๒) 

สมาชิก 

 
 
 

สมาชิก 

- ศูนย์ผึ้ง, ที่สูง, พืชสวน,

กลุ่มส่งเสรมิพัฒนา
เกษตรกร 

- คณะทํางาน / หน่วยภาคี

๗.การเชื่อมโยงตลาด ม.ค. (สัปดาห์ที ่๔) สมาชิก คณะทํางานภาคเอกชน/

หน่วยงานภาคี 
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3. สํานักงานเกษต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรจังหวัดลําปาง  



ตั้งเป้าหมายของงานเนน้หนัก งานบูรณาการทุกกลุ่มงาน ขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาธุรกิจบรกิารดนิและปุ๋ยเพื่อชุมชน One Stop Service จํานวน ๑๓ 
ศูนย์ (อําเภอละ ๑ ศนูย์) 

ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๔ 

๑.กลุ่มงานอารักขาพืช โครงการพัฒนาธุรกิจ
บริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop 
Service) 

๑. ขับเคลือ่น ศดปช. One Stop Serviceจํานวน ๑๓ ศูนย์ (อําเภอละ ๑ ศูนย์)
๒.สมาชิกแปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ ๕๐  (๒๗๒ ราย) 
๓. สมาชิกไดร้บัการตรวจวิเคราะห์ดินทุกราย (๒๗๒ ราย ที่เข้าร่วมโครงการ) 
๔. สมาชิกใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (๑๔๐ ราย) 
๕. สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ ๑๐ และเพิ่มผลผลิตไดอ้ย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
๖. กลุ่มมีการดาํเนินตามระบบธุรกิจ  
- ตรวจวิเคราะห์ดิน   - ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน   - บริการใช้เครื่องผสมปุ๋ย 
๗. เกิดการจ้างงานเกษตรกรตามบทบาทธุรกิจ 
๘. มี Application เพื่อใช้ประโยชน์ของกลุม่เอง ทั้งการให้ความรู้และการติดตอ่ประสานงาน 
๙. มีกองทุนหมุนเวียน ของกลุ่มทั้งเงินลงหุ้นของสมาชิกและเงินลงทุนของภาครัฐ 
๑๐. มีการบรหิารจัดการอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้

๒. กลุ่มงาน สง่เสริมและพัฒนาการผลิต ๑. นําสมาชิกแปลงใหญ่เข้ารว่มโครงการ มากกว่าร้อยละ ๕๐ (เป้าหมาย ๒๗๒ ราย)
๒. สมาชิกแปลงใหญ่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ดินทุกราย (๒๗๒ ราย ที่เขา้ร่วมโครงการ) 
๓. สมาชิกแปลงใหญ่ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหด์ินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (๑๔๐ ราย) 
๔. สมาชิกแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลติ รอ้ยละ ๑๐ และเพิ่มผลผลติได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 

๓. กลุ่มงาน ยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ ๑. ขับเคลือ่น ศดปช. One Stop Serviceจํานวน ๑๓ ศูนย์ (อําเภอละ ๑ ศูนย์)
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมขอองเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อใหโ้ครงการบรรลุผล 
๒. จัดทําแผนพัฒนากลุ่ม ทกุกลุ่มรวม ๑๓ กลุ่ม 



๓. ถอดบทเรียน ๑ กลุ่มเน้นหนัก 
 

ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๔ 

๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ๑. สร้างความเข้มแข็งกับคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มให้ทราบบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
๒. ให้ความรู้และทักษะการดาํเนินธุรกิจกลุ่ม 
๓. ส่งเสริมใหม้ีการจ้างเกษตรกรตามบทบาทธุรกิจ 
๔. ส่งเสริมให้ใช้ Application ทั้งการให้ความรู้และการตดิตอ่ประสานงาน 
๕. ส่งเสริมใหก้ลุ่มมีกองทุนหมุนเวียน ของกลุ่มทั้งเงินลงหุ้นของสมาชิกและเงินทุนของภาครัฐ 
๖. ส่งเสริมใหม้ีการบริหารจัดการอย่างโปรง่ใส ตรวจสอบได ้

๕. ฝ่ายบริหาร เบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกตอ้งโปร่งใส ทันเวลาที่กําหนด
๖. หน่วยงานภาคี ๑. กรมวิชาการเกษตร อนุญาตขายปุ๋ย

๒. สํานักงานสหกรณ์จังหวัด (สหกรณ์การเกษตร) เงินซือ้ปุ๋ย 
๓. สํานักงานตรวจบัญชสีหกรณ์ (บัญชีกลุ่ม) 



วางกระบวนการทํางานเพื่อให้บรรลเุป้าหมาย 

กระบวนการ/วิธกีาร รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่ 
(Araebased) โครงการ 
พัฒนาธุรกิจบริการดิน
และปุ๋ยเพื่อชุมชน  
(One Stop Service) 

ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) 
โดยใช้กระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ (Arae based) โดยมีพี่เลี้ยงระดับ
จังหวัดลําปาง ดําเนินการใน ๑๓ จุดดําเนินการ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนขับเคลื่อนด้วยกลไก/เครือข่ายของชุมชน ทีมนิเทศสํานักงานเกษตรจังหวัด
ร่วมขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยร่วมกับสํานักงานเกษตรอําเภอเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ตามหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

- จัดทําแผนการดําเนินงานประเด็นตามเป้าหมายที่กําหนด  
- สรุปผลการดําเนินงาน 

ธันวาคม ๒๕๖๓ 
– กันยายน 
๒๕๖๔ 

-กลุ่มอารักขาพืช
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา 
การผลติ 
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร 
- กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ 
- ฝ่ายบริหาร 

 



Timeline การดําเนินงาน 
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ประชุมเตรียมความพร้อม 

W๑ ม.ค. - ก.พ. ๖๔ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 
แจ้งแนวทางการ
ดําเนินงาน 
/การขับเคลื่อน
งาน 

วาง
แผนการ

ดําเนินงาน 

ดําเนินการจัดเวที
เรียนรู้ครั้งที ่๑ 

ดําเนินงานตามแผนการจัดเวทีเรียนรู ้ครั้งที่ ๓-๓  
และตามแผนงานโครงการ ๓ ครั้ง 

สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

สรุปบทเรียน วาง
แผนการปฏิบัติงาน

ระยะต่อไป 



4. สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โครงการ หมู่บ้านต้นแบบเพ่ือความม่ันคงทางด้านอาหาร 
บ้านดอยแสง หมู่ท่ี ๑๓  ตําบลปางหมู่ อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

(คัดเลือกโดยยดึพ้ืนที่ Area base) 
เป้าหมาย  

๑.มีการผลติสนิค้าเกษตร อาหาร เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง มั่นคงทางด้านอาหารในชมุชนอย่างย่ังยืน 
๒.   มีการลดต้นทุนการผลิต และลดการใชส้ารเคมีในพ้ืนท่ี 

กระบวนการทํางาน 
๑. ตั้งคณะกรรมการบูรณาการการทํางานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่บ้านดอยแสง ประกอบด้วย 

จังหวัด/ศูนย์/พ้ืนที่ 
๒. ศึกษาวิเคราะห์ชุมชน ทําความเข้าใจชมุชนในการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย 
๓. จัดทําแผนงาน 

- ตามโครงการ 
- บูรณาการหน่วยงาน 

สํานักงานเกษตรจังหวัด ๕ กจิกรรม 
สว่นบูรณาการหน่วยงาน 

๑. เกษตรทีสู่งแมฮ่่องสอน สนับสนุน  
- การทําสวนไม้ผลในครัวเรือน เพ่ือบริโภคสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกษตรกรในดอยแสง  

๓๐ ราย 
๒. ศูนย์อารักขาพืช 

- ชีวภัณฑ์ เกษตรกรในพ้ืนท่ีดอยแสง 
๓. ศูนย์แมลง 

- ส่งเสริมการเลีย้งแมลงเศรษฐกิจ 
๔. โรงเรียน ตชด. 

- ส่งเสริมการผลติผักสวนครัวในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนเรยีนรู้และขยายผล 
๕. กรมพัฒนาท่ีดนิ 

- จัดหาแหล่งนํ้าสํารองเพ่ืออุปโภคบริโภคทางการเกษตร 
ผลกระทบเชิงบวก 
Outcome 

๑. ชุมชนที่มสีุขภาวะท่ีดข้ึีนจากการบริโภคอาหารและสินค้าเกษตรในชุมชน 

๒. ชุมชนมอีาหารเพียงพอในการอุปโภคบริโภค ลดการพึ่งพาจากภายนอก 



Model การทํางานแบบมีสว่นร่วมในพื้นที่ 

 

 

  

 

 

 ม.ค.  ก.พ.      ม.ีค.         เม.ย. พ.ค.มิ.ย.  ก.ค.              ส.ค.ก.ย. 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะทํางาน (โดยกลุ่มยุทธศาสตร์) 

 

 

กิจกรรมส่งเสริม
ความมั่งคงทางด้าน
อาหาร โดยเกษตร
จังหวัด(กล่มสถาบัน)

(การจัดแหล่งน้ํา
สํารองเพื่ออุปโภค
และการเกษตร) 
โ ั ี่ ิ

ติดตามและ
ประเมินโดย
คณะทํางาน 

คณะทํางานร่วม
วิเคราะห์ชมุชน 

กิจกรรมพัฒนาศูนย์
เครือข่าย

ส่งเสริมใหห้ยุด
เผาในพื้นที่ 
โดยกลุ่ม
อารักขา

โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน โดยกลุ่มส่งเสรมิ

และพัฒนาการผลติ 

ส่งเสริมการ
อารักขาพืช 

โดยกลุ่ม
อารักขา

ส่งเสริมการ
ปลูกไม้ผล โดย 
เกษตรทีสู่ง
แม่ฮ่องสอน/

ปรับปรุงบํารุง
ดิน โดยพัฒนา

ที่ดิน 

ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็น
องค์กรเพื่อสร้างอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้ โดยกลุ่มสถาบัน 



การสร้างพืน้ท่ีบูรณาการต้นแบบ สํานักงานเกษตรจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

บ้านดอยแสง หมู่ที่ ๑๓ ตําบลปางหมู อําเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอน จังหวัดแม่ฮอ่งสอน 

คัดเลือกพ้ืนทีดํ่าเนินการเพือ่สร้างต้นแบบ 

๑. คัดเลอืกจากพ้ืนท่ีประสบความสําเร็จ 

๒. คัดเลอืกจากพ้ืนท่ีประสบปัญหา 

๓. คัดเลอืกจากพ้ืนท่ี ๆ ชมุชนตอ้งการความชว่ยเหลือ (สํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮ่อ่งสอนคัดเลอืกพ้ืนที่

ต้นแบบท่ีประสบปัญหา คือ บ้านดอยแสง หมู่ที่ ๑๓ ตําบลปางหมู อําเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอน จังหวัด

แมฮ่่องสอน) 

สาเหตุทีค่ัดเลอืก 

๑. เป็นหมู่บ้านติดชายแดน 

๒. มีความเหลือ่มล้ําทางสังคมสงู 

๓. พ้ืนที่การเกษตรมีปัญหา 

- สภาพดินไม่สมบูรณ์ 

- เกษตรกรขาดความรู้ 

- แรงงานภาคเกษตรมีน้อย (บ้านดอยแสง หา่งอําเภอเมือง ๑๖ กิโลเมตรจึงทําให้แรงงานเข้ามาสู่

เมือง) 

- ขาดระบบชลประทาน 

- ขาดทักษะการแปรรูป 

- ไม่มีเกษตรกรต้นแบบและพื้นที่ต้นแบบ 

- การใชส้ารเคมใีนปริมาณมากของเกษตรกร 

การผลติสินค้าเกษตร อาหารเพ่ือการพ่ึงพาตนเองไม่เพียงพอ 

 

 



กระบวนการทํางานในพื้นทีต่้นแบบ 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธกีารดําเนนิงาน หมายเหตุ 

๑ .ส่งเสริมความมั่นคง
ทางด้านอาหารในระดับ
ชุมชน 

พัฒนาศักยภาพแม่บ้านเกษตรกรให้มี
ความรู้ทางเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน 

กลุ่ม( ๓๐ คน) - วิเคราะห์ชุมชน
-  การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
-  การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

เดือนกุมภาพันธ์

๒. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้
การเ พิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร 
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์
เครือข่าย 

เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ก า ร ผลิ ต  ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร  และ
การตลาดแก่ เกษตรกร  รวม ทั้ งการ
ให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ 

๑ ศูนย์ในพื้นที่หมู่บ้าน
ดอยแสง หมู่ ๑๓ 

-  วิเคราะห์ชุมชน
-  ประสานหน่ วยงานภา คี
กระทรวงเกษตร 
-  คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ
และพื้นที่ต้นแบบ 
-  บูรณาการสนับสนุนปัจจัย
และองค์ความรู้ 

เดือนมกราคม

๓. ส่งเสริมการอารักขา
พืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร    

๑. ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชเศรษฐกิจ 
ด้วยวิธีผสมผสานที่มีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทของ
พื้นที่ 
๒. ปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกัน
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรให้มีการใช้
อย่างถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้น 

บ้านดอยแสง หมู่ที่ ๑๓  
ตํ าบลปางหมู  อํ า เภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 

๑.ส่งเสริมการกําจัดศัตรูพืชไร่
ด้วยวิธีผสมผสาน 
๒.ปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ป้ อ ง กั น กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ข อ ง
เกษตรกร 

เดือนเมษายน -
พฤษภาคม 

 



 
 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธกีารดําเนนิงาน หมายเหตุ 

๔.ส่งเสริมหยดุเผาใน
พื้นที่เกษตร 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตร
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการดผาใน
พื้นที่การเกษตร 

บ้านดอยแสง หมู่ที่ ๑๓  
ตํ าบลปางหมู  อํ า เภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 

๑ .สร้าง เค รือ ข่าย เกษตรกร
ปลอดการเผาเพื่อขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่
การเกษตร โดยใช้กลไกของ 
ศ พ ก . แ ล ะ พื้ น ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
การเกษตรแปลงใหญ่ ในการ
ดําเนินการ 
๒ . รณร ง ค์  เ ผ ย แพ ร่  แล ะ
ประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสํานึก
ของเกษตรกรให้หยุดเผาใน
พื้นที่การเกษตร   
 

เดือนมกราคม -
เมษายน 

๕. การเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน  

- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร 
สามารถนําความรู้ไปใช้ในครัวเรือนและ
ขยายผลสู่ชุมชน 
-เ พื่อ ให้ นัก เรี ยนมีความ รู้และทักษะ
ทางด้านการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเอง

นั ก เ รี ย น  ผู้ ป ก ค ร อ ง 
จํานวน ๖๐ ราย 

- อบรมครู นักเรียน และชุมชน
- จั ด ทํ า แ ป ล ง ผ ลิ ต พื ช ใ น
โรงเรียน 
- ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
หมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

เดือนมกราคม



และนําไปพัฒนาท้องถิ่นได้ - ส่งเสริมการผลิตและการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ 

๖. การส่งเสริมการปลูก
ไม้ผล เ พื่อการบริ โภค 
สร้ างความมั่นคงทาง
อาหาร 

- สร้างความมั่นคงทางอาหาร
- สร้างรายได้เสริม 

เกษตรกรในดอยแสง 
จํานวน ๓๐ ราย 

- ร่วมกิจกรรมวิเคราะห์พื้นที่
- สนับสนุนกลา้พันธุ์ไม้ผล   

การสร้างพื้นทีบู่รณาการต้นแบบ สํานักงานเกษตรจังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

‐ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

อารักขาพืช 

‐ ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร 

‐ ส่งเสริมหยุดเผาในพื้นที่เกษตร 

ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
‐ ขยายผล ศพก.เครือข่าย 

ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร 

‐ ส่งเสริมความมัน่คงทางด้าน
อาหารในระดบัชมชน

บ้านดอยแสง 

หมู่ที่ ๑๓ 



หลกัการคิดในการทํางาน 

๑. ในกระบวนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ (กระบวนการมีส่วนร่วม) 

๒. ตั้งเป้าหมาย กําหนดวัตถุประสงค์ และผลลพัธ์ 

๓. วางแผน/กระบวนการทํางาน ที่มีการทํางานร่วมกันระหว่างจังหวัด ศูนยป์ฏิบัติการ และเขต 

๔. กําหนดบทบาทหน้าที่ใหช้ดัเจนว่ากลุ่มงาน/ศูนย์/เขต(ใคร) ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร 

๕. สร้าง Model การทํางานแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ต้นแบบ 



5. สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

กระบวนการทาํงานในพื้นท่ีต้นแบบ จังหวัดเชียงราย 

๑. คัดเลือกพื้นท่ีดําเนินการเพ่ือสร้างต้นแบบ 
๑.๑ ตําบลป่าหุ่ง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
๑.๒ หลักคิด 
 ๑.๒.๑ ยึดพ้ืนที่ Area base 
 ๑.๒.๒ ยึดชนิดสินค้าเป็นหลัก 
 ๑.๒.๓ ยึดโครงการเป็นหลัก 

๒.เป้าหมายในการพฒันา 

 ๒.๑ ส่งเสรมิทําปุ๋ยหมัก ๒๐๕ ตัน ลดการเผาวัสดุเกษตร ประมาณ ๒๔๖,๐๐๐ ตัน คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 

๕๐๐ ไร่ 

 ๒.๒ ส่งเสรมิอาชีพการเพาะเห็ด ๓๐๐ คน 

 ๒.๓ ปรับเปล่ียนการปลูกข้าวโพดเป็นไม้ยืนต้น ๓๐๐ ไร ่๑๕๐ ราย ในตําบลป่าหุ่ง อาํเภอพาน 

การวางแผน 

๑. การกําหนดบทบาทหน้าที่ให้ชดัเจนว่ากลุ่มงาน/ศูนย์/หน่วยงาน ใครทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ 

๑.๑ กลุ่มงาน : สนับสนุนองค์ความรู้และประสานงานการบูรณาการกับ COO กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง, กลุ่มจังหวัดเชียงราย, สถาบันการศึกษา, องค์กรต่าง ๆ, SF, YSF อกม.
ศจช.ศดปช. แปลงใหญ่ ศพก.และกรมสง่เสริมการเกษตร, เขต ๖ เชียงใหม่ 
๑.๒ ศูนย์เกษตรที่สูง, พืชสวนเชียงราย การสนับสนุนด้านวิชาการ 
๑.๓ เขต ๖ เชียงใหม่ การสนับสนุนด้านงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์ การสนับสนุนด้านอัตรากําลัง 
 

สร้าง Model  การทํางานแบบมีสว่นรว่มในพ้ืนที่ต้นแบบการทํางานแบบมีสว่นร่วม 

 ในพ้ืนที่ต้นแบบ การทํางานแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ต้นแบบโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานดังตอ่ไปน้ี 

- สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 

- อําเภอพาน 



- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร(พืชสวน) จังหวัดเชียงราย 

- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร(เกษตรที่สูง) จังหวัดเชียงราย 

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจังหวัดเชียงราย 

- ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ 

- ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ ๒ 

- สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย 

- สํานักงานเทศบาลตําบลป่าหุ่ง 

- คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย 

- บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจํากัด (SCG) 

- คูโบต้าลุงชัยสหยนต ์

- เครือข่ายเกษตรกรปลอดสารเผา 

- อาสาสมัครเกษตร 

วางแผน/กระบวนการทํางาน ที่มีการทํางานร่วมกันระหว่างจังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ 

๑. พ้ืนที่นาข้าวมีข้ันตอนคอื 

- สร้างการรับรู้/ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางหอกระจายข่าว,internet, เอกสาร, ป้ายและวิทยุ 

- สร้างเครือข่าย : เครือข่ายเกษตรปลอดการเผา, ศพก., แปลงใหญแ่ละอาสาสมัครเกษตร 

- อบรมถ่ายทอดความรู้และฐานเรียนรู้ 

- จัดการเชือ้เพลงิไถกลบ 

- จัดการเชือ้เพลงิทําปุ๋ยหมัก 

- จัดการเชือ้เพลงิฟางก้อน 

- ติดตามสถานการณ์ 

- บูรณาการกระบวนการทํางานที่มีการทํางานร่วมกันระหว่างศูนย์/ศูนย์ปฏิบัติการและเขต ๖ เชียงใหม่ 

๒. พ้ืนที่ข้าวโพดมข้ัีนตอนคือ 

- สร้างการรับรู้/ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางหอกระจายข่าว,internet, เอกสาร, ป้ายและวิทยุ 

- สร้างเครือข่าย : เครือข่ายเกษตรปลอดการเผา, ศพก., แปลงใหญ,่ อกม. 

- อบรมถ่ายทอดความรู้และฐานเรียนรู้ 



- จัดการเชือ้เพลงิทําปุ๋ยหมัก 

- ส่งเสริมการปรบัเปล่ียนการปลูกพืช 

- ติดตามสถานการณ์ 

- บูรณาการกระบวนการทํางานที่มีการทํางานร่วมกันระหว่างจังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ/เขต 

 

 

6. สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 

โครงการพัฒนาคุณภาพลิ้นจ่ีสู่มาตรฐาน GI ของจังหวัดพะเยา 
 

๑. พ้ืนทีเ่ป้าหมาย คือ ชนิดพชื(ลิ้นจ่ี) อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
๒. วัตถุประสงค/์เป้าหมาย Out Come 

๒.๑ เพ่ือพัฒนาคุณภาพลิ้นจ่ีแม่ใจสู่มาตรฐาน GI 
๒.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลิ้นจ่ีด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๒.๓ เพ่ือพัฒนาเกษตรสู่ 

- SF (Smart Farmer) 
-SG (Smart Group) 
- SP (Smart Product) 
 

๓. แผนพัฒนา 
 

กิจกรรม ระยะเวลา หนว่ยงานที่รบัผิดชอบ 

๑.แต่งตั้งคณะทํางาน ม.ค. ๖๔ กลุ่มยุทธศาสตร์/สนง.เกษตร
จังหวัด 

๒.จัดทําเวทีสร้างวิจัยร่วมหน่วยงานภาคีและเกษตรกร ม.ค. ๖๔ คณะทํางาน COO 
๓. จัดทําแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ     ม.ค.- ก.พ. ๖๔ กลุ่มยุทธศาสตร์ 
๔. การดําเนินการตามแผน
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติลิ้นจ่ีคุณภาพมาตรฐาน 
GI 

มี.ค.- เม.ย. ๖๔ 
 

- กลุม่ส่งเสริมการผลิต/กลุ่ม
อารักขา/ศูนย์ปฏิบัติการ 



 
- การพัฒนากลุ่ม 
- การพัฒนาสนิค้า 
 
- จัดทําแปลงเรียนรู้ 
- การประชาสัมพันธ์เทศกาลลิ้นจี่  

มี.ค.- เม.ย. ๖๔ 
มี.ค.- เม.ย. ๖๔ 
 
มี.ค.- เม.ย. ๖๔ 
พ.ค. ๖๔ 

- ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนา
เกษตรกร 
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร
และมหาวิทยาลัยพะเยา 
- กลุ่มส่งเสริมการผลิต 
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร/สหกรณ์ 

๕. การส่งเสริมการตลาด รับรองมาตรฐาน GI ม.ค.- ก.พ. ๖๔ กระทรวงพาณิชย์ 
 

 

 

7. สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่ 

๑. เป้าหมาย: ส้มโอ ตําบลห้วยอ้อ อําเภอลอง จังหวัดแพร่ 

๒. พ้ืนที่ดําเนินการ ๒๗๓ ไร ่๗๒ ครัวเรือน 

๓. กระบวนการ/วิธกีาร 

๓.๑ ตั้งคณะทํางานดําเนินงาน 

๓.๒ จัดเวทีเพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่สินค้า 

 - เวที ๑ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค แนวทางพัฒนา จัดทําข้อมูล 

 - เวที ๒ แผนการอบรม แผนการพัฒนา 

 - เวที ๓ สรุป จัดทําแผนเพ่ือดําเนินงานและการรับงบประมาณสนับสนุน 

๓.๓ บูรณาการเชิงพ้ืนท่ีกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในกระทรวงเกษตร ฯ ภาคการศึกษา องค์กรเอกชน 
อปท. 

๓.๔ การติดตามประเมินผล 

๔.   ระยะเวลาดําเนินการ: ตลุาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๕.  ผู้รับผิดชอบหลกั: สํานักงานเกษตรอาํเภอลอง 

     สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่ 

๖. ผูร้ับผิดชอบรว่ม: หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคการศึกษา เอกชน อปท. 



๗. ผลลัพธ ์

 - ขอรับงบประมาณโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

- พัฒนาเป็นวิสาหกิจชมุชน/กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสม้ 

- มี Smart Farmer / Yung Smart Farmer 

     - มีแหล่งเรียนรู/้แปลงเรียนรู้/ศดปช. เพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิตส้ม 

 

 

 

 



สํานักงานเกษตรจัดจังหวัดแพร ่

กลุ่ม/ฝ่าย กิจกรรมดําเนนิการ ระยะเวลา ผลลัพธ ์

๑.ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ - จัดเวทีวิเคราะห์พื้นที ่สินค้า 

- จัดทําหลักสูตร/จัดแผนงาน 

- ตดิตามประเมินผล 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ - มีหลักสูตรการผลติส้มโอ 

-ปฏิทินการปลูกส้มโอ 

- แผนพัฒนาสม้โอ 

- ศพก. เครือข่าย 
๒.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร - ส่งเสริมการรวมกลุ่ม พัฒนาเป็น

วิสาหกิจชุมชน 

- สร้างเกษตรกร YSF,SF 

- ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลผลิต 

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

- เชื่อมโยงการตลาด 

ม.ค.- ก.ย. ๖๔ - มีกลุ่มปลูกสม้โอพัฒนาเป็นวิสาหกิจ 
๑ กลุ่ม 
-YSF 
- SF 
- มีแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 
- เกษตรกรมตีลาดรองรับ 

๓.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลติ - พัฒนา สนับสนุน ส่งเสรมิ การผลติ
ส้มโอคุณภาพ 

- พัฒนาสู่แปลงใหญ ่

ม.ค.- ก.ย. ๖๔ - มีแปลงใหญส่ม้โอ ๑ แปลง 

- เกษตรกรได้รบัความรู้ในการผลติ
ส้มโอคุณภาพ 

๔. กลุ่มอารักขาพืช - พัฒนา ศจช.ศดปช. 

- จัดทําแปลงพยากรณ ์

 

- สนับสนุนการรับรองมาตรฐาน 

ม.ค.- ก.ย. ๖๔ - มี ศจช./ศดปช. ในพื้นที ่
- ส้มโอได้รับการรับรองมาตรฐานไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

- มีแปลงพยากรณ์ 
 



8. สํานักงานเกษตรจังหวัดน่าน 

กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรปรับเปล่ียนการผลติพืชทีเ่หมาะสมตามแผนที ่
๑. พ้ืนทีเ่ป้าหมายบ้านจะเข้ ภูหอม ตําบลแมส่าคร อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

เน่ืองจาก   
          -   แห้งแล้ง (อยากปรับเปลี่ยนชนิดพืช) 

- ฝนทิ้งช่วง 
- บางส่วนที่ดินเป็น สปก.,คทช. 
- ลดพ้ืนที่การปลูกข้าวโพด (พืชเชิงเดี่ยว) 

๒. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                       -   แก้ไขปัญหาเขาหัวโล้น 
  -   ปรับเปลี่ยนเป็นพืชที่ย่ังยืน 
  -   เกษตรมีรายได้อย่างต่อเน่ือง ย่ังยืน 
  -สภาพแวดล้อม (แก้ไขปัญหาเชิงระบบ) 
  -   สดการใช้สารเคมีในการทาํเกษตร 
๓.  แผนการพัฒนา มี ๓ ด้าน 
 ๓.๑ พัฒนาคน 

๓.๑.๑ให้มคีวามรู้, พาศึกษาดงูาน, รวมกลุม่ (วิสาหกิจชุมชน)  
 ๓.๒ พัฒนาพ้ืนที่, ระบบน้ํา 
  ๓.๒.๑ พัฒนาดิน 
   - ปรับปรุงบํารุงดิน (พัฒนาท่ีดิน) 
   - ระบบนํ้า (กรมชลประทาน) 
 ๓.๓ พัฒนาสินค้า 
  - มะม่วง (ส่งเสริม) 
  - สร้างแปลงไผ่ต้นแบบ (ศูนย์ส่งเสริม) 
  - พัฒนาพืชดั้งเดิมให้ดข้ึีน 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 
เมษายน -
พฤษภาคม 

มิถุนายน กรกฎาคม 

สร้างการรับรู้,ความเข้าใจ ตั้งกลุ่ม จัดหาปัจจัย ทําแปลงเรียนรู้ - 
ติดตามและ
ประเมินผล 

จัดเวทีเรียนรู ้    



บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
ประชมุเกษตรกร    
ทําแผนเสนอความคิดเห็นของเกษตรกร    

 
9. สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 
 
การคัดเลือกพื้นที่/หลักคิด 

-  อําเภอบางกระทุ่ม สถาบันเกษตรมคีวามเข้มแข็ง มีกิจกรรมที่พร้อมบูรณาการกันได ้
เป้าหมายในการพัฒนา/ สิ่งที่ต้องการให้เกิด 

- ศพก. ต้นแบบเรียนรู้เทคโนโลยีเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว 
- แปลงใหญ่ ลดต้นทุนการผลติ ๒๐% 
- SF, YSF เป็นตน้แบบการเรียนรู้การแปรรูปผลผลิต 
- ศดปช. เน้น One stop service ต่อยอดธุรกิจเกษตร 
- ศจช. เป็นต้นแบบเรียนรู้ป้องกันศัตรูพืชโดยชีววิธี 
- ศูนย์อารักขาพืช/ ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช สนับสนุน ศพก./ แปลงใหญใ่นการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 

ยกร่างแผนพัฒนา/ กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
- มุ่งเน้นดําเนินการพัฒนาผ่านกลุ่มสถาบันเกษตร ศพก./ แปลงใหญ/่SF,/ YSF/ ศดปช./  ศจช. 

ท่ี กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเดือน 

๑. แปลงใหญ่ออ้ย - การจัดเวทีวิเคราะห์ขอ้มลู 
ความตอ้งการ 

- อบรมถ่ายทอด   

กลุ่ม สพผ. - ธ.ค. ๖๓  
 

- ม.ค. ๖๔ 

๒. แปลงสาธิตการปลูกออ้ย - ถ่ายทอดความรู้ 
- จัดทําแปลงสาธิต 

กลุ่มส่งเสริมฯ ธ.ค. ๖๓ - ม.ค.

๖๔ 

๓. กลุ่มแม่บ้าน/ กลุ่มส่งเสรมิอาชีพ - พัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนา
เกษตรกรฯ 

ม.ค.- ม.ีค. ๖๔

๔. SF, YSF - พัฒนาเครือข่ายและผลติภัณฑ์ กลุ่มพัฒนา
เกษตรกรฯ 

ม.ค.- ม.ีค. ๖๔

๕. วิสาหกิจชุมชน - บริหารจัดการกลุ่มและสร้าง
เครือข่ายตลาด 

กลุ่มพัฒนา
เกษตรกรฯ 

เม.ย. - ก.ย. ๖๔ 

๖. ศพก. - จัด Field day กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ม.ค.– พ.ค. ๖๔



- อบรมถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยี 

๗. ศดปช. - พัฒนากลุ่มดาํเนินธุรกิจ 

- บริหารกลุ่ม 
กลุ่มอารักขาพืช ม.ค.– ก.ย. ๖๔ 

๘. ศจช. - แปลงทางศูนย์ 

- ผลผลติสารชวีภัณฑ์ 
กลุ่มอารักขาพืช ม.ค.– ก.ย. ๖๔ 

๙. ลดการเผา -ถ่ายทอดความรู้ลดการเผา กลุ่มอารักขาพืช ม.ค.– พ.ค. ๖๔ 

10. สํานกังานเกษตรจังหวัดพิจิตร 

พ้ืนทีเ่ป้าหมาย แปลงใหญข่่า ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

- แปลงทดลอง / แปลงเรียนรู้ 

- การจัดการนํ้า 

- การศัตรูพืช / โรคพืช 

- การตัดแต่ง 

- ด้านการตลาด 

- การดูแลรักษา / ปรับปรุงบํารุงดิน 

- เป้าหมายของแปลงใหญ่ ๕ ด้าน 

- เป้าหมาย ๖๔ GAP 

- จัดทําฐานข้อมลู + องค์ความรู้ 

- ชนิดพันธุ/์ ผลติพันธุ์ข่าจําหน่าย 

เป้าหมาย 

- เกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP 

- เป้าหมายของแปลงใหญ่ ๕ ด้าน 

- จัดเก็บองค์ความรู้ + เทคโนโลยี 

- ปรับเปล่ียนพ้ืนที่ (เพ่ิมชั้น



 

 

กิจกรรม วิธีดําเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. เวทีวิเคราะห์กลุ่ม - กลุ่มอารักขาพืช + ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ ๒. ถ่ายทอดความรู้  

๓. สร้างมูลค่าเพ่ิม  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
๔. ตรวจ ตดิตามมาตรฐาน GAP  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
๕. พัฒนาบรรจุหีบห่อ  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
๖. แปลงเรียนรู้ / แปลงทดสอบ  ศูนย์ปฏิบัติการ 

 
 

11. สํานักงานเกษตรจังหวดัสุโขทัย 

๑. พ้ืนทีเ่ป้าหมายได้แก่ตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสโุขทัย 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ผลิตกล้วยนํ้าว้า 

เหตุผลทีเ่ลือก 

- เป็นแหล่งแปรรูปกล้วยเพ่ือการส่งออก ซึ่งมวีัตถุดิบในการผลิตไม่เพียงพอต้องนําเข้าจากต่างจังหวัด

และต่างประเทศ  

- ยังไม่มีเทคโนโลยีการผลติที่เหมาะสม/ ความรู้ในการผลิตกล้วย 

๒. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

- เกษตรกรมีรายได้จากการเพาะปลูกกล้วยเพ่ิมข้ึน 

- เกิดแปลงใหญ่กล้วยนํ้าว้า 

 
 

กิจกรรม 
รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. คัดเลอืกพ้ืนที ่ วิเคราะห์ข้อมูลจาก  รต.ทมก.Agri map ธันวาคม ๒๕๖๓ กยศ. 
๒. จัดเวทีชมุชน จัดเวทีชุมชนเพ่ือสร้างข้อมูลเชิงลึก มกราคม ๒๕๖๔ ทุกกลุ่ม / อําเภอ
๓. รับสมัครผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร มกราคม ๒๕๖๔ กยศ./ อําเภอ



๔. อบรมให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยการ
รวมกลุ่ม ฯ 

กุ ม ภ า พั น ธ์  - 
เมษายน ๒๕๖๔ 

- ทุกกลุ่ม 

- ศทอ. 

- พด. 

- กรมวิชาการ 
๕. สนับสนุนปัจจัย สนับสนุนปัจจัยการผลิตได้แก่ พันธุ์

กล้วย และเชื้อราไตรโคเดอร์มา 

พ ฤ ษ ภ า ค ม  - 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 

- ศทอ. 

๖. ติดตามให้คําแนะนํา - การผลติพืช 

- การป้องกันกําจัดศัตรูพืช 

- การรวมกลุ่ม 

พ ฤ ษ ภ า ค ม  - 
สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

 -กสผ. 

- กอพ. 

- กสก. 
๗. จัดเวทีชมุชน สรุปผลและคืนข้อมูลแก่ชุมชน สิงหาคม  ๒๕๖๔ ทุกกลุ่ม 

 
12. สํานักงานเกษตรจังหวดัอุตรดิตถ ์

๑. การคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนนิการเพื่อสร้างต้นแบบ 

- คัดเลอืกโดยยึดโครงการเป็นหลัก คือ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่ชนิดสินค้าคือ 

มะม่วง ในพ้ืนที่ตําบลไรอ่อ้ย อําเภอพิชัย จังหวัดอตุรดิตถ์ 

๒. กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงตําบลไร่อ้อย 

กิจกรรม ช่วงเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. แต่งตั้งคณะทํางาน ม.ค. จนท.จังหวัด/อําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการ

๒. จัดเวทีชมุชนเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่ม ม.ค. สนง. กษจ/ กษอ./ ศูนย์ฯ  
๓. นําปัญหามากําหนดแนวทางแก้ไข / พัฒนา ก.พ. สนง. กษจ/ กษอ./ ศูนย์ฯ  
๔. ลงมือปฏิบัติงานในพ้ืนที ่

- ด้านการผลิต: กลุ่มผู้ผลิต /ศูนย์ฯ 

- ด้านการอารักขาพืช: กลุ่มอารักขาพืช 

- ด้านองค์กรเกษตรกร รวมกลุ่ม/แปรรูป 

: กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร/ศูนย์ฯ 

- ด้านฐานข้อมูล การประชาสัมพันธ์ตลาด
ออนไลน์: กลุ่มยุทธ ฯ  
- การของบประมาณ: กลุ่มยุทธฯ /ศูนย์ฯ
สนับสนุน 

ก.พ.- ม.ิย. สนง. กษจ/ กษอ./ ศูนย์ฯ  



13. สํานักงานเกษตรจังหวดัเพชรบูรณ์ 

พ้ืนทีเ่ป้าหมาย แปลงใหญผ่กั ม.๒ ต.ลาดแค จ.เพชรบูรณ์ 
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก ๓๐ คน พ้ืนที่ ๖๖ ไร่ 
ชนิดสนิค้า พืชผัก มะเขอืพวง มะเขือยาว พริก 

 

เหตุผล 
เป้าหมายการ

พัฒนา 
สิ่งทีเ่กิดขึ้น แผนการพัฒนา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ผู้นําเข้า
เข้มแข็ง 

๒. สมาชิก
ร่วมมือ 

๓. มีสถานที่
ดําเนินการ
/ อาคาร 

๔. ตลาด
แน่นอน 

๑. การบริหาร
จัดการกลุม่ 
(เข้มแข็ง) 

๒. พัฒนา
ผลผลิตได้
มาตรฐาน 

๓. ลดทุนการ
ผลิต/ เพ่ิม
ผลผลิต 

๑. มีกองทุน
๒. มีกฎระเบียบ

ข้อบังคับกลุ่ม 
๓. ได้มาตรฐาน 

GAAP 
๔. มีรายได้เพ่ิม 

๑๐% 
๕. มีคุณภาพชีวิต

ดีข้ึน 

๑.จัดทําขอ้มลูกลุม่ 
วิเคราะห/์ 
สังเคราะห์ข้อมูล 

๒. จัดเวทีชมุชนครั้งที่ 
๑ ค้นหาความ
ตอ้งการพัฒนา
เกษตรกร 

๓. พัฒนาสินค้า 
คุณภาพ(ลดตน้ทุน/ 
เพ่ิมผลผลิต) 

 
๔. จัดทําแผนเชือ่มโยง

การตลาด 
 
 

๕. สรุปการขยายผล
ความก้าวหน้าแบบ
มีระบบ 

ธ.ค. 
 
 

ม.ค. 
 
 
 

ก.พ.- ม.ีค. 
 
 
 

เม.ย.- ก.ย. 
 
 
 

ก.ย. 

กษต./ อําเภอ
 
 

กษอ./จ.(กลุ่ม
ยุทธ์ฯ, อารักขา

,ส่งเสริม) 
 

กษอ./จ.(กลุ่ม
ยุทธ์ฯ, อารักขา

,ส่งเสริม) 
 

กษอ./จ.(กลุ่ม
ยุทธ์ฯ, อารักขา

,ส่งเสริม) 
 

กษอ./จ.(กลุ่ม
ยุทธ์ฯ, อารักขา

,ส่งเสริม) 
 

 
 

 



14. สํานักงานเกษตรจังหวดัตาก 

๑. การคัดเลือกพ้ืนที่ และสาเหตุในการเลือกพ้ืนที ่ใช้หลกัการใด 

- พ้ืนที่เป้าหมาย : กลุ่มแปลงใหญ่ลําไย บ้านใหม่เสรีธรรม ต. เชียงทอง อ. ว่าเจ้า จ.ตาก 

- โดยใช้หลักการพิจารณาคัดเลือกสินค้า คือ ลําไย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตาก 

๒. เป้าหมายในการพัฒนาพื้นทีต้่นแบบ 

OUT COME :- เกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มและบริหารจัดการผลผลิตได ้

  - เกษตรกรมีเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดมากข้ึน 

  - เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและมีรายได้เฉลี่ยมากข้ึน 

 ๓.   ยกร่างแผนพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย 
 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ต้นน้ํา 
- การบริหารจัดการทีด่ี (สายพันธ์ุดี ควรจดัการที่ดี วิทยาการ
หลักการเก่ียวข้องทีด่ี) 
- สร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ 
- ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ 
- ผลิตสินค้าตามมาตรฐาน GPA, อินทรีย์     

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต + กลุ่มอารักขาพืช 
 
สนง.กษจ.ตาก + เกษตรที่สูง 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร + เกษตรที่สูง 
กลุ่มอารักขาพืช + ศวพ.ตาก 

กลางน้ํา 
-การแปรรูปสินค้า / เพ่ิมมูลค่า 
- การจัดทําบรรจุภัณฑ์เพ่ือยกระดับสินค้า 
- สร้าง Story และการตรวจสอบย้อนกลับ 
- สร้างอัตลักษณ์ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

ปลายนํ้า 
-ตลาดนําการผลิต (ตลาดล่วงหน้า) 
-E-MARKET  
   - Communication 
   - Logistics 
   - สร้างแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 
           กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร +  

           กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ +  

           เกษตรท่ีสูง.ตาก 

 

 
 



๑. การคัดเลือกพืน้ท่ี และสาเหตุในการเลือกพื้นท่ี 

- พ้ืนที่เป้าหมาย : โครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

- ใช้หลักการ คน-พ้ืนที่-สินค้า 

คน : เกษตรกรมีศักยภาพ 

พ้ืนที่  : ทรัพยากรดินและนํ้าเหมาะสมและการบูรณาการของหน่วยงาน 

สินค้า : ไม้ผลเมืองหนาวและผักเมืองหนาวท่ีหลากหลายและมีตลาดรองรับ 

๒. เป้าหมายในการพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบ 

OUT COME :- เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน 

  - เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร และเกิดกลุ่มเกษตรกรท่ีชัดเจน 

  - เกษตรกรมีความรู้ในการวางแผนการผลิตและการตลาดมีประสิทธิภาพ 

๓.ยกร่างแผนพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมาย 
 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑. พัฒนาศักยภาพกลุ่มให้เข้มแข็ง เกษตรที่สูงตาก + กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
๒. สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงด้านการผลิตและการตลาด กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ + เกษตรที่สูงตาก 

๓. สนับสนุนพันธ์ุพืชเมืองหนาว (พันธุ์ดี) และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติที่เหมาะสม 

เกษตรที่สูงตาก +กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

๔. ผลติสินค้าตามมาตรฐาน GPA, อินทรีย์    กลุ่มอารักขาพืช + เกษตรที่สูงตาก 

๕. พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ (SF, YSF) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร+ เกษตรที่สูงตาก 

๖. สร้างแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

15. สํานักงานเกษตรจังหวดักําแพงเพชร 

ชนิดพืช กลว้ยไข่ (สนิค้า) 

พ้ืนที่เป้าหมาย เขตพ้ืนที่การปลูกกล้วยไข่ กําแพงเพชร (เมือง, คลองขลงุ, คลองลาน, โกสัมพี) 

๑. หลกัคิดในการคัดเลือก 

- เป็นพืชอตัลักษณ์ (G.I.) 

- สนับสนุนงานประเพณีของจังหวัดกําแพงเพชร 

- แปลงใหญ ่

- เครือข่าย ศพก., กลุ่ม YSF., SF. 

- มีหน่วยงานบูรณาการ Ex.ว.ว. / ม.ราชภัฏ / สํานักงานพาณิชย์ 

๒. เป้าหมายการพัฒนาพืน้ที ่
- เพ่ิมพ้ืนที่ปลูก 

- พัฒนาให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย (Gap) 

- แปรรูปเพ่ิมมูลค่า 

- Ted. ใหม ่กลว้ยไข่ต้นเตี้ย 

- เพ่ิมรายได้ให ้Fชาวสวนกล้วยไข่ จังหวัดกําแพงเพชร 

๓. วางแผน/ กระบวนการทํางาน 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติงานบูรณาการสง่เสริมการผลติกลว้ยไข่เชงิพื้นที ่ป ี๒๕๖๔ 

จังหวัดกําแพงเพชร 

กิจกรรม 
แหลง่

งบประมาณ 

ห้วงเวลาดําเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูก
กล้วยไข่กําแพงเพชร 

๑.๑ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่ม
ผลผลิตกล้วยไข่ 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- ค้นหาปัญหาการปลูกกล้วยไข่  
- สรุปแนวทางพัฒนา 

๑.๒ สนับสนุนการตรวจประเมินแปลง
ตามมาตรฐาน GAP 

๑.๓ จัดทําแปลงสาธิตควบคมุโรคและ
แมลงด้วยสารชีวภัณฑ์ 

๑.๔ สนับสนุนหน่อพันธุ์กล้วยไข่สาย
พันธุ์กําแพงเพชร  
(Tissue culture) 
๑.๕ ขยายผลนวัตกรรมกล้วยไข่เตี้ยต้าน
พายุ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

- งบพัฒนาจังหวัด 

- งบ อบจ. 

- งบกรมส่งเสรมิ
การเกษตร  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 หน่วยงานหลัก 
สนง .เกษตรจังหวัด
กําแพงเพชร 
หน่วยงานสนับสนุน 
ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาอาชีพ       
- การเกษตรจังหวัด
กําแพงเพชร 
- สวพ.๒ พิษณุโลก 
- วว. 
- พาณิชย์จังหวัด 
- สหกรณ์จังหวัด 
- พัฒนาที่ดินจังหวัด 

 
 



 
 

กิจกรรม 
แหลง่

งบประมาณ 

ห้วงเวลาดําเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

๒. โครงการส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตกล้วยไข่ 
    ๒.๑ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลติ
กล้วยไข่ที่หลากหลาย ๕ ชนิด 
    ๒.๒ สนับสนุนวัสดอุุปกรณ์ในการแปรรูป
และบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นสินค้าเอกลักษณข์อง
จังหวัดกําแพงเพชร  
 

๒,๕๐๐,๐๐๐
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 หน่วยงานหลัก 

สนง.เกษตรจังหวัด 
หน่วยงานสนับสนุน 
-ศูนย์ส่งเสริมและพฒันา
อาชีพจังหวัด
กําแพงเพชร 

- อุตสาหกรรมจังหวัด 

- ม.ราชภัฏฯ 

- ม.เกษตรศาสตร์ 
 

๓. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การตลาดสินค้ากล้วยไข่กําแพงเพชร 

    ๓.๑ จัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่
กําแพงเพชร  
    ๓.๒ ประชาสัมพันธ์ในงานเกษตรแฟร์
กําแพงเพชรสง่เสริมการขาย 

    ๓.๓ จัดงานประเพณีนบพระเล่นเพลง      

๒,๐๐๐,๐๐๐  หน่วยงานหลัก 

สนง.เกษตรจังหวัด 
หน่วยงานสนับสนุน 
-พาณิชย์จังหวัด 
- หอการค้า 
- ท่องเที่ยวและกีฬา 

 



16. สํานักงานเกษตรจังหวดันครสวรรค์ 

๑. คัดเลือกพื้นท่ีดําเนินการเพ่ือสร้างต้นแบบ 

- กลุ่มแปลงใหญฝ่รั่ง หมู่ที ่๑๐ ตําบลมะเกลอื อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

- ชนิดสินค้าคอื ฝรั่ง 

- มีการบูรณาการงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเกษตรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ สนับสนุนปัจจัยการผลติ (ปุ๋ยเคมี) ตามความตอ้งการของกลุ่ม 
งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท (จัดซือ้ปุ๋ย) 

- เป็นพ้ืนที่ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ 
๒. ออกแบบกกระบวนการทํางานในพ้ืนที่ต้นแบบ 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของเกษตรกร ต้องเริ่มด้วยการตกลงกําหนดปัญหาหรือจะต้องมีภาพของการ
พัฒนา (Vision)ที่จําเป็นได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรกก่อน ต่อมาคือการกําหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนา 
(Goal)ร่วมกันของทุกฝ่ายทุกระดับ แล้วจึงกําหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนและแผนการดําเนินงานแล้ว จึง
ดําเนินการพัฒนาตามแผน และร่วมกันติดตามประเมินผลในส่วนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการปฏิบัติ
แบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรและชุมชน กําหนดให้มีขั้นตอนต่าง ๆ โดยเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม ดังน้ี 

 ๒.๑ ขั้นวางแผน (Plan) 
  - เตรียมการ 

  -สร้างและพัฒนาทีมงานในระดับพ้ืนท่ี 

  - การจัดการข้อมูล (ปฐมภูม,ิ ทุติยภูมิ) 
 ๒.๒ ขั้นปฏิบัติการในพื้นท่ี (Action) 

 การจัดทําเวทีชุมชน คร้ังที่ ๑ การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน 

- ปรับกระบวนทัศน์ 

- การวิเคราะห์สถานการณ ์

- กําหนดเป้าหมายร่วม 

- จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน/ ตําบล 

 ๒.๓ การดําเนินการแบบมสีว่นรว่ม 

การจัดทําเวทชีุมชนคร้ังที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุม่และเชื่อมโยงเครอืข่าย 
-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการกลุ่ม/ เครือข่าย 

 - การดําเนินงานแบบมีส่วนร่วม   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการ 

แบบมีส่วนรว่ม 

 

 

 

 

 

๒.๔ การสะท้อนผลและคืนข้อมูล 
การจัดทําเวทชีุมชน คร้ังที ่๓ สรุปบทเรียนและคืนขอ้มลูสู่ชมุชน 
 - การถอดบทเรียนและสรุปผล 
 - การคืนขอ้มลู 
 - การขยายผลสู่ชุมชนอื่น  
๒.๕การวเิคราะห์ความรู้ที่ต้องการ 
 - การวิเคราะห์ระบบชนบท (RRA) 
 - การประเมินชุมชนอย่างมีสว่นร่วม (PRA) 
 - การประชมุเชิงปฏิบัติการเพ่ือแสวงหาอนาคตร่วมกัน (FSC) 

ร่วมติดตาม
ประเมินผลและร่วม
รับผลประโยชน์

ร่วมศึกษาข้อมูล 

ร่วมวิเคราะห์ปัญหา 

 

ร่วมดําเนินการตาม
แผนและร่วมลงทุน  ร่วมแสวงหา 

แนวทางแก้ไข 



๓.   หน่วยงาน/ กลุ่มงานทีร่ับผิดชอบ 
  - กลุม่ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
  - กลุม่ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
  - กลุม่อารักขาพืช 
  - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
  - ศูนย์เทคโนโลยีด้านอารักขา จังหวัดพิษณโุลก   

 

 

17. สํานักงานเกษตรจังหวดัอุทัยธานี 

๑. สถานทีดํ่าเนนิงาน ตําบลทุ่งนางาม อําเภอลานสกั จังหวดัอุทัยธานี 

๒. หลกัคิดในการคัดเลือกพ้ืนที ่
จุดดําเนินการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่มีความเหมาะสมในการพัฒนา เน่ืองจากมีองค์ประกอบ 

- แปลงใหญ่มะมว่งตําบลทุ่งนางาม 

- วิสาหกิจชุมชน ผลติไมผ้ลตําบลทุ่งนางาม 

- เครือข่าย ศพก. อําเภอลานสัก 

- มีsmartเกษตรรุ่นใหม ่

- เป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชมุชน 

- แหล่งทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร 

- มีงานนิทรรศการจับมะม่วง ประจําปี 

๓. เป้าหมายดําเนินการพัฒนาพื้นที ่
- มีการรวมกลุ่มเกษตรกร/ มีการบริหารจัดการอย่างเข้มแขง็ 

- ผลผลิตเกษตรมีความปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

- ผลผลิตมีตลาดรองรับทั้งภายในและต่างประเทศ 

- ชุมชนมีแผนพัฒนาเกษตรท่ีสอดคลอ้งกับศักยภาพ 

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ ์บรรจุภัณฑ์ มีการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าขอองผลติภัณฑ์ 

- บรรจุภัณฑ์ มกีารสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าขอองผลติภัณฑ ์



กิจกรรม วิธกีาร/ ขัน้ตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. จัดทําแผนพัฒนาการเกษตร ทําแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน/ ตําบล ม.ค. - ก.พ. ๖๔ ยุทธ์/อภ./ สนง.เกษตร
๒. ทําแผนพัฒนาการผลิต แผนการผลิตรายแปลง IFPP ม.ค. - ก.พ. ๖๔ ยุทธ/์ ผลิต/ พัฒนา
๓. เทคโนโลยีการผลติ ถ่ายทอดความรู้/ เทคโนโลยีการผลิต ม.ค. - ส.ค. ๖๔ ส่งเสริมฯ ผลิต 

๔. พัฒนาคุณภาพผลผลิต พัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐาน GAP ม.ค. - ธ.ค. ๖๔ อารักขาพืช/ ศวพ.

๕. การบริหารจัดการกลุ่ม ฯ การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.ค. - มี.ค. ๖๔ พัฒนาเกษตรกร 

๖. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร/ เชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวหลัก 

ม.ีค. - พ.ค. ๖๔ อารักขา/ศูนย์อารักขาพืช 

๗. พัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชมุชน พัฒนา ศจช. เฝ้าระวังและแจ้งเตือนการระบาดของ
ศัตรูพืชในชุมชน 

ม.ค. - ส.ค. ๖๔ ศูนย์อารักขาพืช

๘. เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาดและ
การพัฒนานวัตกรรม 

เชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดนวัตกรรม เม.ย. - มิ.ย. ๖๔ พัฒนาเกษตรกร, YSF

๙. พัฒนาตลาดเกษตรกร เพิ่มช่องทางการตลาดเกษตรออนไลน ์ ก.พ. - มิ.ย. ๖๔ ยุทธ/์ พัฒนาเกษตรกร
 

 

 

 

 

 



หัวข้อ การสร้างพ้ืนที่บูรณาการต้นแบบของศูนย์ปฏิบัติการ 
ลักษณะพื้นที่ต้นแบบและกระบวนการทํางานในพ้ืนที่ต้นแบบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนที่ 1 
คัดเลือกพืน้ทีจ่ากศพก./แปลงใหญ ่

- ขยายจากแปลงเรียนรู้ของศูนย์สู่พ้ืนท่ีเกษตรกร 
-วิเคราะห์จากพืชท่ีปลูกมากในพ้ืนท่ี/ปัญหาจากเกษตรกร 
- คัดเลือกจากเกษตรกรที่ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทาง
การเกษตร 

ข้ันตอนที่ 2 
ประสานหน่วยงานร่วมดําเนนิการ(เอกชน/รัฐบาล/ท้องถิน่) 
 

ขั้นตอนที่ 3 
วิเคราะห์/วางแผนการดําเนนิงาน 

- วิเคราะห์ปัญหาหาข้อมูลร่วมกับจังหวัด/อําเภอเก่ียวกับพ้ืนที่ 
- วิเคราะห์ความพร้อมของเกษตรกร/ความสมัครใจ 
- เตรียมความพร้อมของบุคลากร/อุปกรณ์ในการทํางาน 
- กําหนดบทบาทตามภารกิจของหน่วยงานร่วม 

ข้ันตอนที่ 4 
ดําเนนิการตามแผน 

ขั้นตอนที่ 5 
ประเมินผล / ประชาสัมพนัธ์/ขยายผล 



 

ภาพกิจก

 

กรรม 

  

  

  

 

 

 



 

 

 

  

  

  

 

 

 



 

 

 

  

  

  

 

 

 



รวมภาพ

 

 

กิจกรรม 

  

  

  

 

 

 



 

  

  

  

 

  

 



    

   

   

  

  

  

   

   

 

 


