
๑ 

 

 
เอกสารหมายเลข ๑ 

แบบพิจารณาคุณสมบตัิของบุคคล 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล 

ก. ข้อมูลบุคคล 
๑. ชื่อ นายปรเมศวร์  วีระโสภณ 

๒. เกิดวันที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ อายุ ๓6 ปี 

๓. สถานภาพทางครอบครัว     โสด     สมรส     หม้าย 

๔. คู่สมรสชื่อ  - 
     มีบุตร       -  คน  ชาย -   คน  หญิง -   คน 
๕.  ประวัติการศึกษา 
     คุณวุฒิและวิชาเอก   ปีที่ส าเร็จการศึกษา   สถาบัน 
     (ปริญญา/ประกาศนียบัตร) 
     วิทยาศาสตรบัณฑิต                           ๒๕๔๖       สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ 
     (สัตวศาสตร)์ 
     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                        ๒๕๕๐             มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
     (การจัดการ)                    
    เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต                       ๒๕๕๘              มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
     (ส่งเสริมเกษตรศาสตร)์  

๖. สถานทีท่ างานในปัจจุบัน 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านนา เลขที่ 29 หมู่ที่ ๑๐ ต าบลป่าขะ  อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  
 รหัสไปรษณีย์  ๒๖๑๑๐  โทร. ๐-๓๗๓๘-๑๘๓๗ 
 โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๑๒๕๑-๗๗๔๗ , 06-2368-7575  
๗. ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวกที่สุด  
              บ้านเลขที่  ๘๒  หมู่ที่ ๕ ถนนเขาทุเรียน-บ้านวังรี ต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก   
              รหสัไปรษณีย์ ๒๖๐๐๐ โทร .0-3738-6098   
 โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๑๒๕๑-๗๗๔๗  , 06-2368-7575  
 



๒ 

 

ข.ประวตัิการท างาน 
๑.  เริ่มรับราชการเมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐  
     ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ๓  สังกัดส านักงานเกษตรอ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
     ระยะเวลาปฏิบัติราชการนับถึงปัจจุบัน  อายุราชการ 9 ปี 8 เดือน    
                            

๒.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ ๔๐๐๕ 
     งาน/ฝ่าย/กลุ่ม ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านนา  
     กอง/ศูนย/์ส่วน/ส านัก ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก กรมส่งเสริมการเกษตร 
     ด ารงต าแหน่งนี้เมื่อ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
     ด ารงต าแหน่งระดับปัจจุบันเมื่อ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

๓. ตารางวันลาการปฏิบัติราชการย้อนหลัง ๓ ปี นับถึงสิน้ปีงบประมาณ ๒๕๕9 
ปีงบประมาณ จ านวน (ครั้ง/วัน) หมายเหตุ 

ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
๒๕๕7 (๑ ต.ค. ๕6 – ๓๐ ก.ย. ๕7) - - -  
๒๕๕8 (๑ ต.ค. ๕7 – ๓๐ ก.ย. ๕8) - - -  
๒๕๕9 (๑ ต.ค. ๕8 – ๓๐ ก.ย. ๕9) - - -  

 

๔. ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ย้อนหลัง ๓ ป ี(นบัถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕9) 
ปีงบประมาณ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้ หมายเหตุ 

ปี ๒๕๕7      
-ครั้งที่ ๑ (๑ เม.ย. ๕7)     3.15 
-ครั้งที่ ๒ (๑ ต.ค. ๕7)     3.60 

ปี ๒๕๕8      
-ครั้งที่ ๑ (๑ เม.ย. ๕8)     3.10 
-ครั้งที่ ๒ (๑ ต.ค. ๕8)     3.50 

ปี ๒๕๕9      
-ครั้งที่ ๑ (๑ เม.ย. ๕9)     3.60 
-ครั้งที่ ๒ (๑ ต.ค. ๕9)     4.20 
      
เฉลี่ย 3 ปี (งบประมาณปี 57-59)     3.52 
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๕. ผลการปฏบิัติงานดีเด่น ภายใน ๓ ปียอ้นหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕57 – ปัจจุบัน) 
 

ผลงานเด่น รายละเอียด 
1.โครงการขับเคลื่อนการท างานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559-2560 (ป่าขะโมเดล) 

- การส่งเสริมและพัฒนากระบวนผลิตผักพื้นบ้าน ต าบล
ป่าขะ 

- การพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต าบลป่าขะ 
- จัดเวทีชุมชนเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตร  

(กลุ่มไม้ผล, ข้าว) 

 
 

 
 

    ความคิดริเริ่ม ต้องการปรับเปลี่ยนการท างานส่งเสริม
ให้เป็นการท างานเชิงพ้ืนที่ (Area Approach) เป็น
ผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่ และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้หลักคิด “การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งทีด่ีที่สุด หรือ 
Change to the best”  
    กระบวนการท างาน เก็บรวบรวมขอ้มูลมือสองที่มีอยู่
ของต าบลป่าขะ เช่น แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
การเกษตร แผนชุมชน และแผนกลุม่องค์กรต่าง ๆ มา
วิเคราะห์ศักยภาพเบื้องต้น โดย SWOT Analysis จากน้ัน
น าผลที่ได้มาเข้าเวทีระดับต าบล เพื่อก าหนดทิศทาง
เป้าหมาย เกษตรกร การผลิตทางการเกษตร โดยแยกตาม
ความต้องการและกิจกรรมทีด่ าเนินการในพื้นที่ พัฒนา
ตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
    ผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ  มีแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร ทีม่ีประสิทธภิาพ 
สอดคล้องกับงานนโยบายส าคัญต่างๆ และมคีวาม
เฉพาะเจาะจงกับพื้น กิจกรรม เป้าหมาย สามารถติดตาม 
เยี่ยมเยียน ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างตรงจุด  
 

2. การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาค
การเกษตร 

- การจัดท าแผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการ
ของเกษตรกรในพื้นที่ 

- การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
- การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรรายบุคคล 

 

 
 
 

    ความคิดริเริ่ม  ต้องการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาค
เกษตรที่สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
ในพื้นที่เป้าหมายได้ตรงต่อความต้องการ และอย่างทันต่อ
เหตุการณ์ โดยแผนต่างๆ ต้องมาจากความต้องการจะ
พัฒนาพื้นที่ กิจกรรมการเกษตร ของเกษตรกรโดยตรง
และผ่านการแสดงความคิดเห็นและขอสรุปมาแล้ว 
    กระบวนการท างาน  จัดท าเวทีเสวนา และเวทีชุมชน 
เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน และก าหนดแนว
ทางการพัฒนาเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรทั้งของตนเอง 
และของชุมชน โดยมีภาคีเข้าร่วม เพื่อรับทราบความ
ต้องการในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร  

   ผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ  ได้แผนพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงภาคเกษตรของพื้นที่ต าบลป่าขะ และ
ต าบลศรีกะอางที่มีศักยภาพ และสารมารถปฏิบัติได้จริง 
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ผลงานเด่น รายละเอียด 
3. การขับเคลื่อนการท างานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ โดย
จัดหางบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น ๆ  

- การส่งเสริมการผลิตไม้ผล (มะยงชิด,กระท้อน,ทุเรียน) 
งบประมาณภายใตโ้ครงการตามแนวทางการช่วยเหลือ
เกษตรกร และคนยากจน (กยจ.) 

- การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพข้าว งบประมาณภายใต้
โครงการตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร และคน
ยากจน (กยจ.) 

- การส่งเสริมการผลิตพืชผักงบประมาณภายใต้โครงการ
ตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจน 
(กยจ.) 

- การส่งเสริมการผลิตกิ่งพันธ์และกล้าพันธ์พืช 
งบประมาณภายใต้โครงการตามแนวทางการช่วยเหลือ
เกษตรกร และคนยากจน (กยจ.) 

    ความคิดริเริ่ม ด้วยงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงภาคเกษตร ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรม
ส่งเสริมการเกษตรมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถตอบสนอง
และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้อย่าง
ทันต่อเหตุการณ์ จ าเป็นจะต้องขอสนับสนุนแหล่ง
งบประมาณในการจัดท าโครงการ ในการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงภาคเกษตร โดยใช้หลักบริหารจัดการ คน 
งาน งบประมาณและภาค ี
    กระบวนการท างาน เก็บรวบรวมขอ้มูลมือสองที่มีอยู่
ของต าบลที่รับผิดชอบ เช่น แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
การเกษตร แผนชุมชน และแผนกลุม่องค์กรต่าง ๆ มา
วิเคราะห์ศักยภาพ ก าหนดทิศทางเป้าหมาย เกษตรกร 
การผลิตทางการเกษตรไว้เป็นข้อมูล มองหาแหล่ง
งบประมาณจากหน่วยงานภาคี หรืองบพัฒนาจากแหล่ง
อื่น ที่มีกิจกรรมตรงกับความต้องการของพื้นที่ พร้อมน า
แผนนั้นเสนอเพื่อขอรับงบประมาณตามความต้องการได้
อย่างรวดเร็ว 
    ผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ  ตอบสนองความ
ต้องการของเกษตรกรได้ตรงตามความต้องการ โดยไม่
ต้องรองบประมาณจากกรมสง่เสริมการเกษตรเพียง
แหล่งเดียว  

4. การขับเคลื่อนการท างานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตร 
 

     ความคิดริเริ่ม ต้องการให้บทบาทของนักส่งเสริม
การเกษตรในพื้นที่ ปฏิบัติงานกับเกษตรกร องค์กร
เกษตรกร หนว่ยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ มีความ
ชัดเจน มีกลุ่มเป้าหมาย มีแผนการพัฒนาทั้งรายกลุ่มและ
รายบุคคล เกิดการท างานส่งเสริมการเกษตรที่มองภาพ
องค์รวมทั้งระบบ มีประเด็นการส่งเสริมที่ชัดเจน 
    กระบวนการท างาน น า Agri-map เข้ามาใช้เพื่อ
วิเคราะหศ์ักยภาพ ร่วมกับข้อมูลมือสองทีม่ีอยู่ของต าบลที่
รับผิดชอบ เช่น แผนพัฒนาต าบล แผนพฒันาการเกษตร 
แผนชุมชน และแผนกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ใช้วางทิศทาง
เป้าหมาย ตัวเกษตรกร การผลิตทางการเกษตร เพื่อ
ก าหนดกิจกรรมตรงกับความต้องการของพื้นที่ และ
ช่วงเวลา วางแผนการจัดการอบรม เยี่ยมเยียนเกษตรกร 
สนับสนุน นิเทศงาน และจัดเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถ
ด าเนินงานนโยบายและงานภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     



๕ 

 

ผลงานเด่น รายละเอียด 
     ผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ  ได้แผนพัฒนาการ

เปลี่ยนแปลงภาคเกษตรของพ้ืนที่ ที่มีศักยภาพ และ
สามารถปฏิบัติได้จริง สามารถก าหนดแผนติดตาม เยี่ยม
เยียนตามกิจกรรมและช่วงเวลาที่เหมาะสม ให้ด าเนินงาน
ตามนโยบายและงานภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ระบบการปฏิบัติงานของส านักงานเกษตรอ าเภอบ้าน
นา Smart Office และงานสง่เสริมการเกษตรในพื้นที ่
 

    ความคิดริเริ่ม  เนื่องจากปัจจุบันลักษณะของงานมีการ
เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยและจ านวนบุคลากรที่ลดลง 
ท าให้แต่ละองค์กร ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการภายใน
องค์กรมากขึ้น การที่องค์กรสามารถพัฒนาเป็น SMART 
Office ได้นั้น จะท าใหส้ามารถบริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วเบ็ดเสร็จ  
    กระบวนการท างาน มีการจดับริการให้เกษตรกรใน
ระดับพื้นที่  โดยพัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการทางด้าน
การเกษตรอย่างทั่วถึง  สะดวก รวดเร็ว สร้างโอกาส
การบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานและภาคีส่วนที่
เกี่ยวข้อง  และได้ให้ความส าคัญกับการให้บริการของ
ส านักงานเกษตรอ าเภอในลักษณะของศูนย์บริการ 
แบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service)  หรือส านักงาน
เกษตรอ าเภอ Smart Office ปรับปรุงสถานที่ เครื่องมือ
อุปกรณ์ ความรู้ของบุคลากร และระบบส่งเสริมที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการได้อย่างรวดเร็ว  
    ผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ เกิดศูนย์บริการ
ประชาชนด้านการเกษตร สามารถให้บริการเกษตรกรใน
ส านักงานเกษตรอ าเภอ และช่องทางในการเข้าถึงบริการ
ทางด้านการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
สะดวก รวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยั   
 

6. โครงการส่งเสริมการเกษตรภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
 

  ความคิดริเริม่  ด้วยต้องการให้การด าเนินงานของศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
เป็นรูปธรรม สามารถเช่ือมโยงการท างานเครือข่ายการ
ผลิต การตลาดและองค์ความรู้ เกิดเป็นศูนย์กลางการ
ท างานแบบบูรณาการ ของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ 
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงต่อความต้องการของชุมชน      
  กระบวนการท างาน ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นสถานที่ใน
การจัดประชุม และวางแผนเรื่องสินค้าเกษตร  
 



๖ 

 

ผลงานเด่น รายละเอียด 
 หาเครือข่ายการผลิตและช่องทางตลาดรวมกัน มองว่า

ศูนย์ขาดองค์ความรู้ใด ก็สร้างเครือข่ายความรู้ในรูปของ 
ศพก.เครือข่าย ให้เกิดเป็นศูนย์กลางการท างานแบบ
บูรณาการ ของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงและเลือกที่จะเรียนรู ้ โดยให้เกษตรกรเรียนรู้กับ
เกษตรกรต้นแบบ โดยมีหน่วยงานค่อยสนับสนุน 
  ผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ เกิดฐานเรียนรู้ในการ

จัดการองค์ความรู้ภายใต้ ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เกิดวิทยากรที่
มีความสามารถ ถ่ายถอดความรู้สู่เกษตรกร เป็นการเพิ่ม
วิทยากรในพื้นที่ เกษตรกรสามารถเข้าถงึองค์ความรู้ได้
ตามที่ต้องการศึกษา เกิดเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ในพื้นที่
จุดเดียว 

7. ด าเนินงานเขตพื้นที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูก
พืช Zoning 

    ความคิดริเริ่ม  เพื่อจัดท าแผนที่ส าหรับบริหารจัด
การเกษตรในพื้นที่อ าเภอบ้านนา วิเคราะห์ทรัพยากรการ
ผลิต (ดิน น้ า พืช) ผลผลิต อุปสงค์ และอุปทาน รวมทัง้
ปัจจัยการผลิต จึงจะท าให้สามารถบริหารจัดการสินค้า
เกษตรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถ
คาดการณ์ในอนาคตได้ โดยเฉพาะหากเกษตรกรมีการ
เปลี่ยนแปลงการปลูกพืช 
 กระบวนการท างาน   ศึกษา Zoning by Agri-Map เพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้าน
การเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพ ท าการวาดเขตพ้ืนที่ความเหมาะสม
ของการผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่อ าเภอบ้านนา จัดแบ่ง
ตามช้ันความเหมาะสม ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรม เพื่อให้เหมาะสม โดยสามารถ
อธิบายกับเกษตรกรได้อย่างถูกต้องชัดเจน พร้อมกับ
สามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ 
   ผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ  ได้ข้อมลูในการปรับลด
พื้นที่ตามนโยบายรัฐ สามารถจัดการชนิดพืชให้เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ได้อย่างชัดเจน สามารถวางแผนการผลิต
และลดจุดเสี่ยงของการผลิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 



๗ 

 

ผลงานเด่น รายละเอียด 
8. งานข่าวและประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร
อ าเภอบ้านนา 

   ความคิดริเริ่ม  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   มีบทบาท
ส าคัญมากต่อการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร  เพื่อให้
ข้อมูลข่าวสารการเกษตรแพร่กระจายไปสู่เกษตรกรอย่าง
รวดเร็ว  ทันสมัย  ทันเหตุการณ์  ส่งผลให้เกษตรกรเป้า 
หมาย เกิดความเชื่อถือ  ศรัทธา  และให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร
อย่างยั่งยืน  
   กระบวนการท างาน   ศึกษาและสร้างกจิกรรมด้านการ
ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรที่น่าสนใจ  โดย 
   1.การท าข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการเกษตรที่
จ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล   ผ่าน
สื่อมวลชนต่าง ๆ  ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
   2.การท าจดหมายข่าวรายเดือน 
   3.การน าสื่อมวลชนดูงานผลงานส่งเสริมหรือแปลง
เกษตรกรที่ประสบผล 
   4.การประกวดผลงาน /เกษตรกรดี เด่น  เพื่อ เป็น
แบบอย่าง 
   5.การผลิตเอกสารค าแนะน า/ตักเตือนทางวิชาการ 
   6.น าข้อมูลข่าวสารลงในสื่อทุกช่องทางเพื่อให้ง่ายต่อ
การรับรู ้
   7.ผลิตสื่อในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย
ข่าว แผ่นพับ หรือวีดีทัศน์ 
   ผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ  เกษตรกรรับรู้ข่าวสาร
ได้หลากหลายช่องทางตามที่เกษตรกรสะดวก ทันต่อ
เหตุการณ์ในกรณีเกิดการระบาดเข้าท าลายของศัตรูพืช  

9. โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และโครงการการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  

   ความคิดริเริ่ม  การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลท า
การเกษตร เป็นการช่วยรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น 
การช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ หรือ การสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบายต่างๆของรัฐบาล แต่การจะให้
เกษตรกรขึ้นทะเบียนได้ครบถ้วนจ าเป็นต้องเข้าถึง
เกษตกรในพื้นที่โดยตรง ถือเป็นการให้บริการในพื้นที่ 
   กระบวนการท างาน  ท าประกาศแจ้งผ่านทางผู้น า
ชุมชน ท าสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางถึงสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ในการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล ท าแผนออก
บริการในพื้นที่เพื่ออ านวยความสะดวกแก่เกษตรกร 
  ผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ เกษตรกรได้รักษาสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ หน่วยงานได้ข้อมูลการผลิตพืช   

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C


๘ 

 

ค. การประพฤตปิฏิบตัติน (ระบุหลักการประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน และครองงาน)  
      ๑. การครองตน 
         ๑.1 รูจ้ักพึ่งตนเอง  ขยันหมัน่เพยีร  และมีความรับผิดชอบ 

        1) พึ่งพาตนเอง เป็นแบบอย่างให้กับญาติพี่น้อง และเกษตรกร ด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข ใช้
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เช่น การเป็นต้นแบบการใช้พ้ืนที่บริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ ท าฟาร์ม
เกษตร (มะนาวนอกฤด)ู เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 
 

     
 

ค าอธิบายภาพ..การท าฟาร์มเกษตรบริเวณรอบที่อยู่อาศัย สร้างรายได้และไว้ศึกษาทดลอง 
 

เป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยไมตรีด ีไม่ถือตน อ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาไม่โอ้อวด เป็นคนชอบตลกขบขัน มักมีเรื่องเล่า
ใหม่ๆแปลกๆ เล่าให้เพื่อนพี่น้องสนุกสนานอยู่เสมอ 

2) มีความเป็นธรรมต่อตนเองและผู้อื่น 
3) สามารถเข้ากันได้ดีกับผู้ร่วมงานและเกษตรกร การที่เข้าไปอยู่ในใจของเกษตรกรท าให้ลดช่องว่างใน

การสื่อสารกับเกษตรกร สามารถเข้าถึงปัญหาและความต้องการท างานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 
 

        
 

ค าอธิบายภาพ...ร่วมท ากิจกรรมกับชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรโดยไม่ถือ ตัวทั้งในหน้าที่และนอกเวลางาน 
 

           4) มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ คิดเสมอว่าหากได้รับ
มอบหมายในงานนั้น แสดงว่าผู้บังคับบัญชาเล็งเห็นความสามารถและเปิดโอกาสให้เราได้สร้างผลงานนั้น เช่น การ
ด าเนินงานต าบลต้นแบบ การจัดท า SMART Office ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วเบ็ดเสร็จ 
           5) มีพยายามท างานในที่ได้รับมอบหมายตามความรับผิดชอบให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค ์

6) มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหา และอปุสรรค 
            7) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  และผู้อืน่     
    9) รับผิดชอบต่อผลของงานและยอมรับค าวิจารณ์เพื่อน าไปปรับปรุง 

         10) มีความพยายามท างานที่รับผิดชอบให้เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด 
         11) ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา 



๙ 

 

         12) ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ในการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ความรู้มีการปรับเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา ยุคสมัยเปลี่ยนระบบงานเปลี่ยน เป้าหมายเปลี่ยนจ าเป็นจะต้องศึกษาเพิ่มเติม ในในสายงานและนอก
สายงาน เมื่อมีโอกาสจะเข้าศึกษาหาความรู้เสมอ 

 

     
 

ค าอธิบายภาพ…ศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าแม้บางสาขาวิชาจะไม่ตรงกับสายงานก็สามารถน ามาปรับใช้ได้ เรียนรู้ตามความสมัครใจเมื่อมีโอกาส 
 

      1.2 การรักษาระเบยีบวนิัยและเคารพกฎหมาย 
           ๑) เคารพและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดไว ้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบสามารถกระท าได้

ตั้งแต่ตัวเรา เช่น การแต่งกายด้วยเครื่องแบบราชการ หรือหนังสือค าสั่ง เป็นการสร้างระเบียบให้กับต้นเองและ
ผู้อื่น 

             
 

ค าอธิบายภาพ...การใส่เครื่องแบบราชการ (วันจันทร์ ) บริการประชาชนทั้งในส านักงานและพื้นที่ เป็นข้าราชการที่ดีท าตามกฎระเบียบข้อตกลง 
 

           ๒) ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบ กฎหมาย ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และระมัดระวังดูแลผลประโยชน์
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามภารกิจงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

 
 
 
  
           ๓) เชือ่ฟัง และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา                     
           ๔) เป็นผู้ตรงต่อเวลา มีวินัยต่อตัวเองในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
           5) ยอมรับมติเสียงส่วนใหญ ่และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็น 
       
 
 



๑๐ 

 

     1.3 การใช้ชีวิตโดยน้อมน าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๑) มีวินัยต่อตัวเองในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการใช้จ่าย การออม และการประกันภัยยามเจ็บป่วย

ด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเป็นต้นแบบการใช้พื้นที่
บริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ ท าฟาร์มเกษตร (มะนาวนอกฤดู) ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีก าจัดแมลง ลดค่าใช้จ่าย
ในการซื้อ หันมาปลูกปลูกทุกอย่างที่ชอบ เหลือเพื่อจ าหน่ายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

 
 
 
 
 
              

          ค าอธิบายภาพ...เป็นแบบอย่างในการ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี สร้างรายได้จากกิจกรรมการเกษตรในครัวเรือน 
 

      2) มีความมัธยัสถ์และเก็บออม  ไม่ฟุ้งเฟ้อ 
           3) ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และเป็นประโยชน์สูงสุด 
           4) ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน 
            5) ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ด้วยการเสียภาษี และเคารพกฎหมาย ละเว้นต่อการประพฤติชั่วและอบายมุข 
           6) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือต่อบุคคลทั่วไปเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
           7) อุทิศตัว เวลา แรงงาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
           8) ส่งเสริม สนับสนุนระบบประชาธิปไตย  และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการ  
     9) เข้าร่วมในศาสนกิจ และท านุบ ารุงศาสนา 
         ๑0) มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
 
 

                  
 

ค าอธิบายภาพ...เป็นกรรมการการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน เป็นวิทยากรระดับอ าเภอ ครู ข. ออกหน่วยชี้แจงให้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นค าถาม
เพิ่มเติม ให้กับวิทยากรระดับพื้นที่ ชุมชน และประชาชนทั่ว ร่วมถึงก ากับ ติดตาม สนับสนุนการปฏิบัติงานของวิทยากรระดับพื้นที่ หมู่บ้าน และชุมชน  

( ครู ค.) ตามแผนก าหนดการด าเนินงาน ในพื้นที่ อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
            



๑๑ 

 

               

 ค าอธิบายภาพ...เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดและวิธีการประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิต ให้กับหัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว อ าเภอบ้านนา จังหวัด

นครนายก ในโครงการเสริมสร้างจริยธรรม ร่วมใจ ใฝ่คุณธรรม น าหลักธรรมาภิบาล 

                       

ค าอธิบายภาพ...เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดและวิธีการประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิต  

    ๒. การครองคน 
        2.๑ การประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้มาติดต่องาน 
           ๑) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และองค์กร ทั้งนี้ในการท างานภายใต้องค์กรเดียวกัน

จ าเป็นต้องศึกษาบทบาทหน้าที่ของงานต่าง ๆภายในส านักงานสมารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่คนอื่นคนใดไม่อยู่ มีการละลายพฤติกรรมและสร้างความสามัคคีในองค์กร โดยการหากิจกรรม
ท าร่วมกัน 

             

 

 

 

      

ค าอธิบายภาพ...ท ากิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกในส านักงาน สามารถให้บริการผู้มาติดต่องานได้ตลอดเวลา สร้างมนุษยสัมพันธ์ดกีับองค์กรภาคี 
 

       ๒) มีความเคารพอาวุโส และประสบการณ์การท างานของรุ่นพี่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของรุ่นน้อง 
           3) ยอมรับและเช่ือฟังค าสอนที่ดีรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
           4) สืบต่อหลักปฏิบัติอันดีของหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น เชื่อมโยงความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 
           5) มีน้ าใจ เสียสละ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
           6) รับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท า 



๑๒ 

 

       ๒.2 ความสามารถในการท างานเป็นหมูคณะ สามารถสร้างการยอมรับและให้ความร่วมมือ 
           ๑) สามารถแสดงความคิดเห็น ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบได้ 
           ๒) ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในงานที่รับผดิชอบ โดยสามารถจัดสรรงานตามความสามารถ ความถนัด
เพื่อให้งานเกิดผลสัมฤทธิ ์
 

          
 

ค าอธิบายภาพ...ท ากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มใจ ท างานกับองค์เกษตรกร (อกม.) โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในทุกครั้ง 
 

3) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
๔) สามารถแสดงความคิดและเสนอเหตุผล เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น 
๕) สามารถปฏิบัติงานเต็มที่ตามก าลังความรู ้ความสามารถที่มีอยู ่
๖) ยกย่องและให้เกียรติเพื่อนร่วมงานยอมรับในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการตัดสินใจของ

ผู้รับผิดชอบงาน 
        2.๓ใหบ้ริการแก่ผู้มาตดิต่องานด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่ถูกต้องและเปน็ประโยชน์ด้วยอัธยาศัยอนัดี    
             ๑) มีความจิตส านึกต่อหน้าที่ที่จะต้องให้บริการอย่างเต็มใจ และเสมอภาคกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
             ๒) ให้การช่วยเหลือ แนะน า ให้ขอ้มูลข่าวสารทีด่ี และเป็นประโยชน์ 
             ๓) มีอัธยาศัยดี  สุภาพเป็นกันเองกับทุกคน 
             ๔) ความพร้อมที่จะให้บริการอยู่เสมอ 
 

                           
       

ค าอธิบายภาพ...การปฏิบัติงานส านักงานแก่ผู้มาติดต่อราชการและขอใช้บริการอย่างเต็มใจ ทั้งงานขอค าปรึกษาปัญหาเกษตร งานทะเบียนเกษตรกร 
 

        2.๔ การเปน็ผู้มีความเป็นธรรม มคีุณธรรม มีศลีธรรม ทัง้ต่อตนเองและต่อผู้อื่น 
             ๑) ประพฤติและปฏิบัติตรงตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ วิธีการที่ก าหนด 
             ๒) ยึดประโยชน์ของทางราชการ และส่วนรวมเป็นหลัก มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
             ๓) ตัดสิน วินิจฉัย หรือแก้ปญัหาโดยใช้เหตุผล โดยไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ วิธีการ และศีลธรรม 
      2.5 เสรมิสร้างความสามัคคี ร่วมกิจกรรมของหมูค่ณะทัง้ในหน่วยงาน นอกหน่วยงาน และองค์กร
เกษตรกร 

             ๑) การให้ความร่วมมือ หรือเข้ารว่มกิจกรรมส่วนรวมที่จัดขึ้นอย่างเต็มที่และเต็มใจ 
             ๒) กล้าเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน 



๑๓ 

 

             ๓) ให้ความส าคญั ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้รว่มงานด้วยความเต็มใจ 
             4) ท างานกับหน่วยงาน ภาคี และองค์กรเกษตรกรที่เกี่ยวข้องด้วยความเต็มใจ 
 

             
 

ค าอธิบายภาพ...การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาคีและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างเต็มใจ ในการลงติดตามการแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียจากโรงงาน 
  

               
 

ค าอธิบายภาพ...ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาคี ต ารวจ และผู้น าชุมชน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล แม้นเป็นวันหยุดด้วยความเต็มใจ 

  3. การครองงาน 
             ด้วยการที่เราเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนั้น เรามีหน้าที่ต้องกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดทรรศนะ

ต้องการความเปลี่ยนแปลงของตนเองอย่างแท้จริง และในขณะเดียวกันจะเข้าไปมีบทบาทร่วมสนบัสนุนทางด้าน
ความรู้ต่างๆ เพื่อให้ สามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน ดังนั้นด้วยความเป็นนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรจึงต้องท าหน้าที่เพ่ือให้งานส่งเสริมการเกษตรบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

            ดังนั้นตามภารกิจหน้าที่เพ่ือให้อาชีพดั้งเดิมของคนไทยอย่างเกษตรกรมีความยั่งยืนยาวนาน เป็นการ
วางแผนบริหารจัดการพื้นที่ คน และสินค้า ท าการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงภาค
เกษตร ถ่ายทอดความรู้ ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ตามระบบงานส่งเสริมการเกษตร และงานอ่ืน
ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

         1. มีความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ คอืความเท่าเทียมกันของ “คน”ยอมรับในขีดความสามารถ
ของเกษตรกร  และเพ่ือนร่วมงานทั้งเพ่ือนร่วมงานในองค์กร  ต่างองค์กร   

         2. คิดเป็นระบบ และคิดเชื่อมโยงหลายสิ่งหลายอย่างเข้าด้วยกันได้ ไม่คิดแปลกแยก 
       3. มีความสามารถในการประสานงานในการปฏิบัติงานกับผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร กลุ่มอาชีพ เกษตรกร ปราชญ์เกษตรกร ฯลฯ ได้ดี  อาจเรียกได้
ว่าต้องมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้อย่างบูรณาการ ตามระบบส่งเสริม
การเกษตร โดยมีพื้นที่รับผิดชอบหลัก 2 ต าบล คือต าบลป่าขะ และต าบลศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก และงานในความรับผิดชอบจ าเป็นต้องเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ 
 



๑๔ 

 

            
 

ค าอธิบายภาพ...ร่วมด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล โดยการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปีใช้รูปแบบการเสวนาของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน มีหน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชน ตัวแทนเกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมจัดท าแผน 

 

   4. มีความสามารถในการท าหน้าที่ในบทบาทผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ หรือวิทยากรกระบวนการ 
วางแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติ ประเมินผลและเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติ  

        

ค าอธิบายภาพ...เป็นเจ้าหน้าที่พูดน าเข้าสู่“วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 

            

         
 

ค าอธิบายภาพ..เป็นวิทยากรด าเนินงานจัดแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น และวิทยากรการเสวนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ร่วมกับภาคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายภาพ..เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้งานศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง การเกษตรอาหารกลางวัน การผลิตสินค้าเกษตร GAP 



๑๕ 

 

 

              
 

ค าอธิบายภาพ..เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้งานศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม
และน้อมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตแก่ทหารและก าลังพล ของโรงเรียนนายร้อย จปร. 

  

    5. ท างานเป็นทีมได้/เรียนรู้การที่จะท างานเป็นทีมกับบุคคลทั้งในองค์กรและต่างองค์กร  รวมถึงตัว
เกษตรกร 

    6.  มีความสามารถในการวางแผนการท างานในลักษณะของแผนกลยุทธ์ หรือกุศโลบายในการท างานเป็น 
    7. มีหัวใจของนักปราชญ์ คือ สุ จ ิปุ ลิ หรือ ฟัง-คิด-ถาม-เขียน  โดยเริ่มต้นที่การรู้จักฟังเป็น  คือฟังเป็น 

เพราะการฟังเป็นบันไดขั้นแรกของการเรียนรู้ หรือก้าวสู่หนทางแห่งการปฏิบัติเพื่อสร้างปัญญาในล าดบัต่อๆ ไป 
    8. ท างานอย่างมีส่วนร่วมเป็น (ร่วมคน ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผล และร่วมประเมินผล) 
  9. ท างานโดยไม่รอการสั่งการหรือรอโครงการ คิดงานเองได้คือสามารถก าหนดงานส่งเสริมการเกษตร

ร่วมกับเกษตรกรหรือชุมชนได้ (ในกรณีการด าเนินงานในกรอบพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร โดยผ่าน
ศูนย์บริการละถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล และเวทีประชาคมต่างๆ) 

 

   
ค าอธิบายภาพ...ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล โดยการเสนอกลยุทธ์ในการพัฒนาภาคเกษตร ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหาร 

ศบกต. ร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีในการวางแผนจัดท าแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพื่อให้ได้โครงการบรรจุลงในแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล
หรือรองบประมาณจากแหล่งอื่น เพื่อบูรณาการกับแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. 

 

  10. ท างานโดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง ความต้องการต่าง ๆจะต้องผ่านความเห็นชอบของคนในชุมชนใน
รูปแบบเวทีประชาคม น าความรู้ทุกอย่างมาท าการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน เพื่อให้ตรงกับความต้องการชอง
ชุมชน ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

 

           



๑๖ 

 

ค าอธิบายภาพ...ร่วมจัดท าเวทีชุมชนเพื่อปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรของหมู่บ้าน โดยมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ พื้นที่และจัดท าแนวทางการ
พัฒนาการเกษตรต าบลต้นแบบร่วมกับชุมชนและส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรต าบลต้นแบบตามแผนพัฒนา

การเกษตร ร่วมกับคณะท างานจากกรม เขต จังหวัด และอ าเภอ 

          

ค าอธิบายภาพ...กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนากลุ่มเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการเกษตรตามความต้องการของ
เกษตรกร ยกระดับเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเอง ชุมชนเข้มแข็ง มีธุรกิจชุมชน สุขภาพชุมชนดี ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยการด าเนินกิจกรรมจะมีการติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ให้ค าปรึกษาและแนวทางแก้ไขหาประสบปัญหาอย่าง

ใกล้ชิด เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้เป็น Smart Farmer, Young Smart Farmer และSmart Group 

 
  11. มีความสามารถในการท างาน ปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับให้เป็นการท าวิจัยในงานอย่างง่ายๆ ได้  เพื่อสร้าง

องค์ความรู้ขึ้นได้เองในพื้นที่ คือท าวิจัยเบือ้งต้น คิด - ท า – เทียบ ได้ เช่น การวิจัยการปลูกผักพื้นบ้านโดย
เทคโนโลยีผสมผสาน ( จนน าไปสู่การวิจัยในการเรียนระดับเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต ) มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และ
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะการเรียนรู้ เรียนรูไ้ด้ตลอดช่ัวชีวิต  

 

          

ค าอธิบายภาพ...ประชุมจัดท าแผนความต้องการส่งเสริมการเกษตร ในโครงการพัฒนาการเกษตรชุมชนต าบลต้นแบบ (ป่าขะโมเดล) ก าหนดกิจกรรมและ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่บ้าน สถานที่ศึกษาดูงานด้านเกษตรเข้า โดยท างานร่วมกับชุมชน นักศึกษา และหน่วยงาน

ต่าง ๆ เพือ่สร้างงาน ท าการวิจัยชุมชนถึงศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนาสู่การท่องเที่ยวทางการเกษตร ต าบลป่าขะ 
 

 
 
4. แนวคิดในการท างาน         
         ในการท างานจริงๆ คนที่ท างานและประสบความส าเร็จ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทฤษฎี ไม่ต้องใช้ทฤษฎีก็ได้ ยกตัวอย่าง
เช่น ไทเกอร์วูด เวลาตีกอล์ฟ จริงๆไม่ต้องมาใช้ทฤษฎีในการตีแต่ใช้ความช านาญ ดังนั้น หากต้องการท าอะไร ก็ให้ท า
ให้เกิดความช านาญ การท างานใครๆ ก็อยากให้ผลงานออกมาดีเยี่ยม หรือท างานในหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมาย
ออกมาให้ดีที่สุด หรือเรียกว่าท างานให้ประสบความส าเร็จตามที่เราและเจ้านายคาดหวังเอาไว้ ยิ่งกว่านั้นการท างาน
ให้ประสบผลส าเร็จ เพียงแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้ง ดูจะไม่น่าพอใจมากนักในสายตาของคนท างาน และรวมทั้งเจ้านาย
หรือผู้บังคับบัญชา  ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักของการท างาน ฉะนั้นผลงานที่ออกมาจากความตั้งใจ ทุกครั้ง เราเรียกว่า



๑๗ 

 

การท างานแบบนี้ว่าการท างานที่มีประสิทธผิล หนึ่งในวิธกีารที่จะช่วยให้ตัวเรา ทีมงาน และองค์กร สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิผล คือ การทบทวนผลการท างาน ไม่ว่าการท างานของเราจะประสบความส าเร็จ ล้มเหลว หรือมี
ปัญหา อาจโดนต าหนิ แต่ข้าพเจ้ายึดหลักที่ว่า 

ไม่หยุดยั้งการพัฒนา 

คิดแต่ทางบวก 

มีความอดทน 

มีน้ าใจให้กับทกุๆ คน 

ทุ่มเทกับงาน 

 

จงยินดีที่เป็นผู้ให้มากกว่าที่เป็นผู้รับ  “ my dream is to make people happy because i'm happy ” 
 
 
 
5. ผลการปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าที่  

(1) นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ  
     นโยบายแนวทางการด าเนินงาน ในการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร มุ่งเพ่ิมผลผลิตสอดคล้องความ

ต้องการตลาด จัดหาแหล่งน้ าเพ่ิม ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ พรอ้มสนับสนุนนโยบายรัฐสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพ่ือ
ประโยชน์เกษตรกร 

  1.ไดด้ าเนินงานส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพทนแทนปุ๋ยเคมี ผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดโรคและแมลง การส่งเสริมเกษตรอินทรยี์ในการเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตให้กับเกษตรกร และผู้บริโภคจะได้บริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัย 

    
 

         



๑๘ 

 

  

ค าอธิบายภาพ...การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ าหมัดทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ผลิตสารชีวภัณฑ์ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
 

          2. จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรที่ครอบคลุม สามารถน าไปแก้ปัญหาและการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีต่างๆ 
ได้ เช่น ด้านหนี้สินเกษตรกร ด้านอาชีพ ด้านสถิติต่างๆ ของภาคเกษตรกรรม เชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการตามนโยบาย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยการด าเนินงานปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร เพ่ือให้ไดข้้อมูลเป็นฐานในการวางแผนการจัดการด้านพืชในพื้นที่ 
 

     
ค าอธิบายภาพ : ประชุม ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 
 

      
      ค าอธิบายภาพ...ออกบริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและตรวจสอบหลักฐานประกอบค าขอเข้ารวมโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 

             

ค าอธิบายภาพ...ท าการประชาคม การระบุพื้นที่ท านาตามแผนที่ดาวเทียมและสุม่ตรวจพ้ืนที่พร้อมกับคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง 

 
         3. การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ต้องรู้สถานการณ์ปัจจุบันอย่างชัดเจนและคาดการณ์แนวโน้มที่
อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเตรียมหามาตรการรองรับสภาพปัญหาต่างๆ ไดท้ันท่วงที รวมทั้งมีการวางแผนแก้ไขปัญหาใน
ระยะยาว และช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สื่อสารให้เกษตรกรเข้าใจ รูจ้ักการใช้น้ าอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยท าการถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการน าและใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า แนะน าให้เกษตรกรหา
แหล่งกักเก็บน้ า และเพาะปลูกพืชใช้น้ าน้อยทดแทนนาปรัง 
 



๑๙ 

 

            
 

ค าอธิบายภาพ...ส่งเสริมการปลูกแปลงถั่วเขียวโครงการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เชิญชวนให้เกษตรกรใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
         

   ได้มีการด าเนินการอย่างต่อต่อเนื่อง ผลักดันให้มีการท าการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ ปัจจัยการผลิต และ
ความต้องการของตลาด พัฒนาผลผลิตการเกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีสุขภาพอนามัยในระดับสากล  

 

  (2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
      ด าเนินงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้หลักการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน มีสุขภาพอนามัยในระดับสากล โดยสมัครเกษตรเข้าร่วมอบรมการผลิต พืชผัก ไม้ผล เข้าร่วมโครงการ
อย่างต่อเนื่อง 
      (๓) ส่งเสรมิกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร แก่ผู้ที่
สนใจการเกษตร บริการความรู้วิชาการเกษตรและเคหกจิเกษตร จากโครงการส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่
เป็นโครงการอบรมความรู้ที่เหมาะสมกับอาชีพการเกษตรในท้องถิ่น และมุ่งเน้นยุวเกษตรกร เพื่อการสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตรแก่เยาวชน  
 

              

ค าอธิบายภาพ...จัดประชุมสภายุวเกษตรกร พร้อมจัดการเรียนการสอนการจัดการการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการจัดท ากิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ,การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพองค์กรเกษตรกร 
 

(4) ส่งเสริม/สนับสนุนเคหกจิเกษตร ได้แก ่การส่งเสริมให้เกษตรกร/ครัวเรือน เกษตรกร อยู่ดีกินดี มีรายได้
เพิ่ม  

 

            
 



๒๐ 

 

ค าอธิบายภาพ...จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตร โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร โดยกิจกรรมที่ท าการถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจเกษตร คือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด อาทิเช่น ข้าวเกรียบเหด็อบสมุนไพร  

 

                  

ค าอธิบายภาพ...ถ่ายทอดความรู้พร้อมสาธิต ฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ให้กับเกษตรกรต าบลป่าขะ เพื่อสร้างรายได้และน าวัสดุที่มีอยู่ในชุมชน เช่น 
ฟางข้าว ฝักตบชวา มาสร้างให้เกิดมูลค้า เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ และมีชีวิตที่ดีขึ้น 

   (๕) นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร มีการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยจัดตั้ง ศพก.หลักและ ศพก.เครือข่ายขึ้นที่ต าบลที่รับผิดชอบ  2 ศูนย์ 
คือ ศพก.เครือข่ายด้านการเกษตรพอเพียงบ้านทุ่งกระโปรง หมู่ที่ 12 ต าบลป่าขะ และ ศพก.เครือข่ายด้านเกษตร
ทฤษฎีใหม่บ้านลุงทองหล่อ หมู่ที่ 6 ต าบลป่าขะ  ด าเนินโครงการพระราชด าริการด าเนินงานการส่งเสริมโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา หมู่ที่ 5 ต าบลศรีกะอาง  โครงการสร้างรายได้และ
พัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งท าการสนับสนุนกล้าพันธุ์ผักและเมล็ดถั่วเขียวเพื่อท าการ
เพาะปลูกแทนนาปรัง งานขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ และเป็นผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกรและ
งานข้อมูลการเกษตรประจ าส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านนา งานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ/ศัตรูพืช 
งานจัดท าฐานข้อมูลด้าน การเกษตรและการน าไปใช้ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด/กรม/กระทรวง เป็นต้น  
 

       
 

ค าอธิบายภาพ...กิจกรรมต่างๆ ภายใน ศพก.เครือข่ายด้านการเกษตรพอเพียงบ้านทุ่งกระโปรง หมู่ที่ 12 ต าบลป่าขะ และ ศพก.เครือข่ายด้านเกษตรทฤษฎี
ใหม่บ้านลุงทองหล่อ หมู่ที่ 6 ต าบลป่าขะ 

 

  (๖) การด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) ที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่ มีความพร้อมของ ศบกต. การบรหิารจัดการด้านการพัฒนาการเกษตร โดยใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลเป็นกลไกลในการจัดท าแผนความต้องการของเกษตรกรในชุมชน เข้าสู่เวทีพิจารณา
แผนพัฒนาการท้องถิ่น เพื่อให้สามารถบรรจุลงในแผนขอ้บัญญัติสนับสนุนงบประมาณด้านการเกษตร มีวิทยากรการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ผู้มาใช้บริการ โดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลป่าขะ ได้ย้ายที่ตั้งไปอยู่
ที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงบ้านทุ่งกระโปรงหมู่ที่ 12 ต าบลป่าขะ  มกีารสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุน ฯลฯ  
 



๒๑ 

 

        
ค าอธิบายภาพ : ค าอธิบายภาพ...การใช้ ศบกต. เป็นกลไกขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

การจัดท าข้อมูลการเกษตรให้ ศบกต. มีส่วนร่วมในการรวบรวมจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับเวทีเครือข่าย 
 

     
ค าอธิบายภาพ : การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีในการวางแผน

จัดท าแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบลเพื่อบูรณาการกับแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. 

           
ค าอธิบายภาพ : น าเสนอแผนความต้องการพัฒนาด้านการเกษตรเข้าบรรจุในข้อบัญญัติ โดยผ่านการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ร่วมกับ
ท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีรับรอง จากภาพคือได้รับการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 50,000 บาท และ โครงผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี จ านวน 100,000 บาท 
 

             

ค าอธิบายภาพ : การให้บริการด้านการเกษตร ได้แก่จัดนิทัศการด้านข้อมูลการเกษตร เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร เอกสารค าแนะน าโดยให้บริการผ่านทาง
ช่องทางต่างๆโดยใช้ ศบกต.ในการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

 



๒๒ 

 

  (๗) การแก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นที ่ ด้วยการที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต าบล ท าให้ต้องมีการติดตาม
ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถหาทางแก้ไขหรือช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันเหตุการณ์ ท าการ
วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับเกษตรกรเพื่อสรุปถึงมูลเหตุของปัญหา เพื่อป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงจากปัญหานั้น 
 

           
 

ค าอธิบายภาพ... ท าการติดตามส ารวจปัญหาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืชระบาด เพื่อหามูลเหตุของปัญหาร่วมกับเกษตรกรเพื่อหาทางแก้ไข 

ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่น าเสนอ (จ านวนไม่เกิน ๓ เรื่อง) 
 

1.โครงการขับเคลื่อนการท างานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ประจ าปงีบประมาณ  2559-2560 (ปา่ขะโมเดล) 
        1.1 ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ สาระและขั้นตอนการด าเนนิงาน                
          กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดย
ก าหนดให้มีการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายส าคัญของรัฐบาล
ยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และนโยบายแนวทางการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรการเกษตรใน
พื้นที่ เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้ด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้น และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรสู่พื้นที ่
          ในบทบาทของนักส่งเสริมการเกษตรระดับต าบล ต้องปฏิบัติงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการท าความเข้าใจ ทบทวน และปรับ
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายส าคัญทีส่่งลงมายังพื้นที่สู่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะนโยบาย
การส่งเสริมการในพื้นที ่ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เกิดการท างานส่งเสริมการเกษตรที่มองภาพองค์
รวมทั้งระบบ มีประเด็นการส่งเสริมที่ชัดเจน ตรงกับความต้องการและความเหมาะสมของพ้ืนที่ คน และสินค้า 
สามารถถ่ายทอดความรู้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
ในพื้นที ่ วางแผนเยี่ยมเยียน ติดตามงานและสามารถให้ค าปรึกษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ 

          
 
          1.1.1 วัตถุประสงค ์
               1) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร สอดคล้องกับนโยบาย

ส าคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์อ าเภอ และกลุ่มจังหวัด  โดยเฉพาะนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 

               2) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการท างานและพัฒนาหนว่ยงานอย่างต่อเนื่องและ
สามารถ ต่อยอดสู่งานอ่ืนๆได้ โดยมีทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายที่ชัดเจน 

               3) เพื่อสร้างต าบลต้นแบบการท างานส่งเสริมการเกษตรภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตร 
          1.1.2 เป้าหมาย   

     พื้นที่ด าเนนิการ ต าบลป่าขะ อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จ านวน 13 หมู่บ้าน                                 
1.1.3 ขั้นตอนการด าเนนิงาน รปูแบบ เทคนิค และกระบวนการท างาน   



๒๓ 

 

                               เพื่อให้สามารถเขา้ถึงความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างตรงต่อความต้องการ สามารถ
ถ่ายทององค์ความรู้ สนับสนนุปัจจัยการผลิต และติดตามเยี่ยมเยียนพร้อมให้ค าแนะน า แก้ไขได้ทันต่อเหตุการณ์ 
จึงก าหนดให้มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้   

                              1) รับมอบหมายหลักในการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์จากส านักงานเกษตรจังหวัด   
พร้อมท าความเข้าใจให้ชัดเจน ประสานงานและผลักดันให้เกิดการด าเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย 

                              2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานระดับอ าเภอ พิจารณาปรับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเกษตร
อ าเภอ โดยมีส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมให้ค าปรึกษา เพื่อพิจารณาปรับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานให้สอดคล้อง
กับนโยบายระดับต่างๆ และจัดท าแผนงานโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรในพื้นทีใ่ห้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
                 3) จัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมการเกษตรของส านักงาน โดยเน้นวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ มีการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis) มีการบูรณาการคน งาน เงิน ภายใต้
สภาพแวดล้อม งบประมาณ บุคลากรทีม่ีอยู่อย่างจ ากัด โดยเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์  
                  4) คัดเลือกโครงการที่พร้อมด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 โดยการบูรณาการ งบประมาณ 
บุคลากร มุ่งเนน้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงาน  

  5) จัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการโดยมีรายละเอียดของขั้นตอน วิธีการและเป้าหมายเกษตรกรที่
ชัดเจน โดยคัดจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในพื้นที่
เป้าหมาย     

      

                 
 

ค าอธิบายภาพ...มีการจัดท าเวทีประชาคมเกษตรรายหมู่บ้าน เพื่อค้นหาศักยภาพ ปัญหา ความต้องการ วิธีการและเป้าหมายเกษตรกรที่ชัดเจน โดยคัดจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

 

              
 

ค าอธิบายภาพ...คณะท างานจากกรมส่งเสริมการเกษตร คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ผู้น าชุมชน ตัวแทน
เกษตรกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาต าบลป่าขะ ร่วมประชุมวิเคราะห์ภาพรวมระดับต าบล โครงการยกระดับการเกษตรชุมชนต าบลป่าขะ ปี 

2559 เพื่อสรุปปัญหา สาเหตุ ความต้องการ และแนวทางแก้ไขปรับปรุง จากการท าเวทีชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนาการเกษตร
ต าบลต้นแบบร่วมกับชุมชนและส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรต าบลต้นแบบตามแผนพัฒนาการเกษตร 

 



๒๔ 

 

      6) ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน โดยมีการสนับสนนุ ก ากับ ติดตามความก้าวหน้า และแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ 

  7) รายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้กับส านักงานเกษตร
จังหวัด  

         1.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน   
     ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 

  1.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 
1.3.1 การด าเนินงานที่ได้จากการการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค (SWOT Analysis) ในพื้นที่เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2560  
 1) จัดเวทีชุมชนเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตร (กลุ่มไม้ผล,ข้าว) 
  กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร    

            กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะท างานฯ วิเคราะห์โครงการ  
 

              
 

ค าอธิบายภาพ...จัดเวทีชุมชนผู้ผลิตไม้ผล เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของต าบลป่าขะให้เป็นสินค้าเกษตรทีป่ลอดภัยจากสารพิษ  มีมาตรฐาน
รองรับ มีลู่ทางการตลาดและมีการบริหารจัดการสินค้าตลอดโซ่อุปทานโดยชุมชน 

  

               
 

ค าอธิบายภาพ...จัดเวทีชุมชนผู้ผลิตข้าว เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าวของพื้นที่ต าบลป่าขะ วางแผนจัดการการผลิตในรูปแปลงใหญ่ข้าว จัดหาลู่ทางการตลาด
และมีการบริหารจัดการสินค้า 

 

2) การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
     2.1) การส่งเสริมและพัฒนากระบวนผลิตผักพื้นบ้านต าบลป่าขะ 

            2.1.1) การถ่ายทอดความรู้ด้านผลิตพืชผักสู่เกษตรกรมือใหม่  
   กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดทอดความรู้เทคโนโลยี 2 ครั้ง 
   กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนวัสดอุุปกรณ์ฝึกอบรม 

 



๒๕ 

 

              
 

ค าอธิบายภาพ...ถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการผลิตพืชผักแก่เกษตรกรรายใหม่ ให้สามารถผิดผักได้มาตรฐานปลอดภัย ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ด ีเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรผู้ผลิตพืชผัก และส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

           2.1.2) การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกผัก 
   กิจกรรมที่ 1  ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลย ี
   กิจกรรมที่  2  ทัศนศึกษาดูงาน 
 

             
 

ค าอธิบายภาพ...ถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการผลิตพืชผักมืออาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

                
 

ค าอธิบายภาพ...น าเกษตรกรผู้ผลิตพืชผักมืออาชีพ ศีกษาดูงานการจัดการผลผลิตที่ได้มาตรฐาน ณ สมเกียรติผักอร่อย ศึกษากระบวนการจัดการผลผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 3) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรต าบลป่าขะ 
   กิจกรรมที่ 1  พัฒนาบุคลากรในการให้บริการในแหล่งเรียนรู้และท่องเทีย่ว 
          เชิงเกษตรแบบมืออาชีพ   
   กิจกรรมที่ 2  ทัศนศึกษาดูงาน  
   กิจกรรมที่ 3  พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มท่องเที่ยวเกษตร 
 

              



๒๖ 

 

 

ค าอธิบายภาพ...ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในการให้บริการในแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมืออาชีพ พร้อมทั้งเชิญวิทยากรจากการ
ท่องเที่ยวและกีฬามาให้ข้อเสนอแนะกับกลุ่ม และน าเกษตกรศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีเกษตร เพื่อน ามาปรับใช้กับพื้นที่ต าบลป่าขะ 

                    
 

            
 

ค าอธิบายภาพ..ถ่ายท าวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การท้องเที่ยวต าบลป่าขะ จัดท าป้ายจุดสนใจ และแผนที่แสดงเส้นทางท่องเที่ยว แผ่นพับจุท่องเที่ยววิถีเกษตร
ต าบลป่าขะ อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก. 

 

4) ประสานงานติดตามโครงการระดับจังหวัดและอ าเภอ 
 

1.4 ผลส าเร็จของงานและผลประโยชน์ที่ได้รบั 
         1.4.1 ผลส าเร็จเชิงปริมาณ 
               1) มีแผนขับเคลื่อนการท างานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที ่ โดยใช้พื้นที่ต าบลป่าขะ เป็นต้นแบบสู่การ

จัดท าแผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรของส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
               2) มีโครงการส่งเสริมการเกษตรและมีแผนปฏิบัติงานที่มาจากการบูรณาการงบประมาณจากแต่ละ

แหล่งที่ส านักงานได้รับเข้าด้วยกัน และสามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 3 โครงการ ที่มาจาก
ความต้องการของเป้าหมายโดยตรง  

          1.4.2 ผลส าเร็จเชิงคณุภาพ 
        ๑) มีต้นแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรส านักงานเกษตรอ าเภอ ที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มาจากการบูรณาการแผนร่วมกัน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญ
ต่างๆ  

               2) มีโครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีกระบวนงานส่งเสริมการปรับเปลี่ยนบทบาท และสรา้งอัตลักษณ์
การเป็นผู้จัดการในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สามารถคน้หาความต้องการของเป้าหมาย สนับสนุน
ความรู้ ปัจจัยการผลิต ติดตามเยี่ยมเยียน แก้ไขปัญหาไดอ้ย่างทันต่อเหตุการณ์  

        ๓) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความเข้าใจในการท างานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 
นโยบาย Zoning นโยบาย Smart farmer Smart Officer และการท าการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม 

 

       1.5 การน าไปใชป้ระโยชน/์ประโยชนท์ี่ได้รบั 



๒๗ 

 

1) ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านนา มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานนโยบายส าคัญๆ ต่างๆ และมีความเฉพาะเจาะจงกับพื้น เป้าหมาย สามารถติดตาม 
เยี่ยมเยียน ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด 

2) ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ภาคเกษตรที่สามารถน าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงได ้

3) เจ้าหน้าที่ของส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านนา และคณะท างาน มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
เชื่อมโยงแนวคิด หลักการการท างานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ นโยบาย Zoning นโยบาย Smart 
farmer Smart Officer และการท าการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เข้าด้วยกันได้ 

4) เกิดการบริหารจัดการในเชิงยุทธศาสตร์ภายในส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านนา 
5) ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านนา สามารถด าเนินการตามแผนถ่ายทอดความรู้ แผนติดตามเยี่ยม

เยียนของหน่วยงานได้ และทราบถึงปัญหาอุปสรรคของการด าเนินการ และสามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร ของส านักงานและแผนปฏิบัติ
งานได ้

6) ได้รูปแบบการท างานส่งเสริมการเกษตรภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรที่เป็นรูปธรรม สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของต าบลได้รับการพัฒนา ได้คุณภาพและมาตรฐาน มีช่องทางการตลาด 

7) เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชื่อมโยงกับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรของชุมชน 
8) ได้รูปแบบการท างานส่งเสริมการเกษตรภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรที่เป็นรูปธรรม 
 9) สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของต าบลได้รับการพัฒนา ได้คุณภาพและมาตรฐาน มี

ช่องทางการตลาด 
10) เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชื่อมโยงกับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรของชุมชน 
11) เกษตรกร องค์กรเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer และ Smart Group ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
 

2. การด าเนนิงานจดัท าแผนพฒันาการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร 
        2.1 สาระสูค่วามคิดริเริ่ม  
           การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกษตรกร/ชาวบ้านหรือชุมชน มีความ
เป็นอยู่และมาตรฐานการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น โดยแนวทางการพัฒนามาจากแนวความคิดที่ว่า มนุษยค์ือปัจจัยส าคญั
ที่สุดของธรรมชาติ  และเป็นเครื่องมือที่มีพลานุภาพที่สุดในการพัฒนา    ถ้ามนุษย์ได้รับการพัฒนาก็จะเกิดการ
พัฒนาชุมชน  และสังคมตามต่อเนื่องกัน ฉะนั้นการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
จึงก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ลดการเหลื่อมล้ าของบุคคลในสังคม  มีสนับสนุนความรู้และเทคโนโลยี
เป็นมิตรกับธรรมชาติและทรพัยากรธรรมชาติ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและที่จะขาดเสียมิได้คือ 
องค์ประกอบหนึ่งก็คือ “ แผนและระบบการจัดการที่เหมาะสม” เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศสู่ยั่งยืน 
            ฉะนัน้การจัดท าแผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ภายใต้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนน้ันๆ
โดยอาศัยข้อมูล และสถานะความเป็นจริงของชุมชน ทั้งในด้านกายภาพ  ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจน
ความต้องการของชุมชน   เป็นเครื่องมือในการพิจารณาก าหนดแผนและประกอบการตัดสินใจ จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งและสอดคล้องที่สุดกับสภาวะของสังคมโลกในปัจจุบัน 
  

             2.1.1 วตัถปุระสงค ์



๒๘ 

 

๑)  เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดแนวทางการพัฒนาเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร 
ของชุมชน 

๒)  เพื่อให้ได้แผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท าให้
เกิดความต้องการที่จะท าและผลักดันให้แผนงานโครงการต่างๆ เกิดผลในทางปฏิบัติและมีส่วนร่วมใน ทุกขั้นตอน                                

๓)  เพื่อให้เกิดการพัฒนาจากการประสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์กรความรู้ต่างๆมีการใช้ศักยภาพ
ของ  ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างครบวงจร และคุ้มค่าทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรธรรมชาต ิ

๔)  เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือของชาวบ้าน/เจ้าหน้าที่และองคก์รต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
๕)  เพื่อให้ชุมชนเกิดความสามัคคี เข้มแข็ง  พึ่งตนเองได้ และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 

            2.1.2 เปา้หมาย   
                  พื้นที่ด าเนินการ ต าบลป่าขะ และต าบลศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
 

      2.2 ขั้นตอนการด าเนนิงาน รปูแบบ เทคนิค และกระบวนการท างาน   
                   เพื่อให้มาซึ่งแผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรที่สามารถเข้าถึงความต้องการของเกษตรกรใน
พื้นที่ได้อย่างตรงต่อความต้องการ สามารถถ่ายทององค์ความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และติดตามเยี่ยมเยียน
พร้อมให้ค าแนะน า แก้ไขได้ทนัต่อเหตุการณ์ จึงก าหนดให้มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังน้ี   

1) รวบรวมตรวจสอบข้อมูลสถานะในปัจจบุันของพื้นที่ต าบล ข้อมลูกายภาพ ชีวภาพ (Zoning)  
ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ปราชญ์เกษตร องค์กรเกษตรกร ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีของ
คนในท้องถิ่น ปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน 

 
 
 
 
 
 

 
 

ค าอธิบายภาพ...ศึกษาข้อมูล Zoning by Agri-Map เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดแบ่งตามชั้นความเหมาะสม ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสม จ าท าเวทีประชาคม

เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ น ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 

2) ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในพื้นที่เป้าหมายโดยการจัดท า
เวทีชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ทีส่ าคัญและ
เร่งด่วน ตรงกับความต้องการ  โดยความต้องการการได้รับการสนับสนนุและแก้ไขปญัหา  

3) ก าหนดความต้องการอยากให้สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีในพืน้ที่
รับผิดชอบเป็นไปตามที่คาดหวังในอนาคต (ก าหนดกรอบเวลา) เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ สามารถ
ประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

4) ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตรในพื้นที่ 
5) หลังจากท าเวทีชุมชนภาพร่วม จัดท าเวทีชุมชนกลุ่มเกษตรกรที่มีกิจกรรมและความต้องการ

เหมือนกันเพื่อให้สมาชิกวิเคราะห์สภาพพื้นที่ สภาพการผลิต และการบริการจัดการกลุ่มในประเด็นที่เป็นปัญหา/
ความต้องการ/แนวทางแก้ไข ทั้งในด้านการบริหารจัดการ วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวการผลิตไม้ผลพืชผัก 



๒๙ 

 

การลดต้นทุนการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตลาดและการสร้างความเข็มแข็ง เพื่อเขียนโดรงการตามความ
ต้องการ เพื่อให้เกิดการแผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรในรูปแผนกลุ่ม และแผนแผนพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรรายบุคคล เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ 

 

                 2.3 ระยะเวลาในการด าเนินงาน   
            ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2559 – 2562  

 

       2.4 ผลส าเร็จของงาน    
           ได้แผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรของพื้นที่ต าบลป่าขะ และต าบลศรีกะอาง ของส านักงาน
เกษตรอ าเภอบ้านนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตร เน้นการการถ่ายทอดความรู้ ท าความ
เข้าใจ และประชาสัมพันธ์ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้งานส่งเสริม
การเกษตร เพื่อให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบ ตามระบบส่งเสริม
การเกษตรในพื้นที่ บริหารจัดการ คน พื้นที่ สินค้า ก าหนดแผนถ่ายทอดความรู้ เป้าหมายในการติดตามเยี่ยม
เยียนเกษตรกร  โดยได้ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อให้เกิด
แผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร ที่มีศักยภาพ และสารมารถปฏิบัติได้จริง 

                2.4.1 ผลส าเร็จเชิงปริมาณ 
            1) ได้แผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรของพื้นที่ต าบลป่าขะ และต าบลศรีกะอาง  ที่มี
ศักยภาพ และสารมารถปฏิบัติได้จริง 
                  2) เกิดแผนพฒันาการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรในรูปของแผนกลุม่ 
           3) เกดิแผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรรายบุคคล  

                2.4.2 ผลส าเร็จเชิงคณุภาพ 
                   1) แผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรของพ้ืนที่ต าบลป่าขะ และต าบลศรีกะอาง ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง  
 
 
 
 
 
     
 

ค าอธิบายภาพ...ได้แผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรอ าเภอบ้านนา และแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการพื้นที่ต าบลที่รับผิดชอบ  
 

                    2) กลุ่มเกษตรกรได้รับงบประมาณสนับสนุนกลุ่ม สามารถก าหนดแผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ภาคเกษตรในรูปของแผนกลุ่ม เพื่อน าไปปรับใช้ในการบรหิารจัดการกลุ่ม และครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

                  

         
       2.5 การน าไปใชป้ระโยชน/์ประโยชนท์ี่ได้รบั 
              2.5.1 มีฐานระบบข้อมูลด้านการเกษตร พื้นที่การผลิต ชนิดพืช กลุ่มองค์กร ทั้งระดับต าบลและระดับ
อ าเภอ                8) เกษตรกร องค์กรเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer และ Smart Group ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย  



๓๐ 

 

    2.5.2 เกดิการประสานงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ในการจัดท าแผนพฒันาการเปลี่ยนแปลง
ภาคเกษตรของชุมชนของตนเอง ท าให้ได้แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน สอดคล้องกับความต้องการ มี
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่า 

    2.5.3 แผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรที่ได้จะถูกผลักดันโดยชุมชน ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ    
ท าให้เป็นผลดีกับชุมชน สังคมและประเทศชาติ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. การขับเคลื่อนการท างานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ  โดยจัดหางบประมาณจากแหล่งงบประมาณ
อื่น ๆ  

3.๑ สาระสู่ความคิดริเริ่ม 
            ต าบลป่าขะ และต าบลศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในความรับผิดชอบ มีสภาพภูมิประเทศ 
และสภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช จึงเป็นแหล่งผลิตที่ส าคัญของประเทศ  (Zoning)  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งไม้ผลและพืชผัก ซึ่งในแต่ละปีสามารถผลิตพืชผักและไม้ผล ออกจ าหน่ายภายในประเทศ และส่งออก
ต่างประเทศท ารายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น จังหวัดนครนายกจึงให้ความส าคัญต่ออาชีพ
การเกษตร และจัดอยู่ในยุทธศาสตร์ส าคัญของการพัฒนาจังหวัดนครนายก  อ าเภอบ้านนายังเป็นจุดเน้นด้าน
การเกษตร เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ เป็นฐานการท่องเที่ยว 
  แต่เนื่องด้วยงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรม
ส่งเสริมการเกษตรมีจ านวนจ ากัด อาจไม่สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้อย่าง
ทันต่อเหตุการณ์ จ าเป็นจะต้องขอสนับสนุนแหล่งงบประมาณในการจัดท าโครงการ ในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ภาคเกษตร จากแหล่งงบประมาณอื่น ทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณแก้ไขปัญหาความยากจน หรืองบ
กลุ่มจังหวัด โดยการโดยคัดจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT 
Analysis) ในพื้นที่เป้าหมายโดยการจัดท าเวทีชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา ความ
ต้องการของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ส าคัญและเร่งด่วน ตรงกับความต้องการ  โดยความต้องการการได้รับการ
สนับสนุนและแก้ไขปัญหา สร้างการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบมีดังนี้ 

1) ต้องการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าว 
2) ต้องการพัฒนาคุณภาพไม้ผล (กระท้อน) 
3) ต้องการพัฒนาคุณภาพไม้ผล (มะปรางหวาน-มะยงชิด) 
4) ต้องการพัฒนาการผลิตพืชผัก 
5) ต้องการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเพาะผละผลิตกล้าพันธ์ุพืช 
6) ต้องการพัฒนาพ้ืนที่ กลุ่มเกษตรกรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้ เพื่อสร้างรายได้ 

 

             3.1.1 วตัถปุระสงค ์
๑)  เพื่อให้แผนที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ของชุมชนได้รับการตอบ 

สนองอย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการ 
๒)  ได้งบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชน ท าให้เกิดความต้องการที่จะท าและผลักดันให้แผนงานโครงการต่างๆ เกิดผลในทางปฏิบัติและมีส่วนร่วม
ใน ทุกขั้นตอน                                

๓)  เกิดการพัฒนาจากการประสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์กรความรู้ต่างๆมีการใช้ศักยภาพของ  
ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างครบวงจร และคุ้มค่าทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรธรรมชาต ิ

๔)  เพื่อเกิดการประสานความร่วมมือของชาวบ้าน/เจ้าหน้าที่และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
๕)  เพื่อให้ชุมชนเกิดความสามัคคี เข้มแข็ง  พึ่งตนเองได้ และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน  



๓๑ 

 

 

3.2 โครงการที่ของบประมาณด าเนินงานจากแหล่งอื่น และได้รับการสนับสนุน  
โดยในช่วง 3 ปีย้อนหลังมีการขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาค

เกษตร ต าบลป่าขะ และต าบลศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  ตามความต้องการของเกษตรกรใน
พื้นที่เป้าหมาย ดังนี้ 

3.2.1 โครงการส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ภายใต้
โครงการมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่าง
ย่ังยืน 
                    เป้าหมาย 

                      เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจ านวน 3 กลุ่ม เกษตรกรจ านวนกลุ่มละ 25 ราย เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้
เพาะปลูกข้าว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11 ต าบลป่าขะ  กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าว หมู่ที่ 2 ต าบลศรีกะอาง อ าเภอ
บ้านนา   จังหวัดนครนายก 
                  งบประมาณ/วิธีการ  
จัดถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยตีามกระบวนการศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนจ านวน 3 กลุ่ม กลุม่ละ 4 
ครั้ง งบประมาณกลุ่มละ 30,000 บาท 

                        2) สนับสนุนวัสดุปัจจัยการผลิตใหแ้ก่เกษตรกรจ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 25 ราย 
           - สนับสนุนปุ๋ย จ านวน 3 กลุ่ม งบประมาณกลุ่มละ ๑9๐,๐๐๐ บาท 
         - สนับสนุนสารชีวะภัณฑ์ จ านวน 3 กลุ่ม งบประมาณกลุ่มละ 3๐,๐๐๐ บาท 
         - เครื่องคัดแยกเมล็ดพนัธุ์ จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 1 เครื่อง งบประมาณกลุ่มละ 60,๐๐๐
บาท 
         - เครื่องเย็บกระสอบ จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 1 เครือ่ง งบประมาณกลุ่มละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 

                
    

ค าอธิบายภาพ...ถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องการ 
 

 
 
 
3.2.2 โครงการส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพกระท้อน ต าบลป่าขะ อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

ภายใต้โครงการมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 

                   เป้าหมาย 
                       เกษตรกรผู้ปลูกกระท้อนต าบลป่าขะ ๑ กลุ่ม จ านวน ๓๕ ราย  



๓๒ 

 

                   งบประมาณ/วิธีการ 
                      1) ถ่ายทอดความรู้ จ านวน ๔ ครั้ง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
                      2) สนับสนุนวัสดุปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร จ านวน ๓๕  ราย  
                   - สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปุ๋ย งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
                   - สนับสนุนสารชีวะภัณฑ์ ป้องกันก าจัดโรค และแมลง งบประมาณ  ๑๕,5๐๐บาท 
                   - สนับสนุนถุงห่อผลกระท้อน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

                     
 

ค าอธิบายภาพ...ถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามที่เกษตรกรผู้ปลูกกระท้อนต้องการ 
 

3.2.3 โครงการส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพทุเรียน ต าบลป่าขะ อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
ภายใต้โครงการมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 
                   เป้าหมาย 
                      เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนต าบลป่าขะ ๑ กลุ่ม จ านวน ๓0 ราย 
                   งบประมาณ/วิธีการ 
                      1) ถ่ายทอดความรู้ จ านวน ๔ ครั้ง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
                      2) สนับสนุนวัสดุปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร จ านวน ๓0  ราย  
                   - สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปุ๋ย งบประมาณ ๑0๐,๐๐๐ บาท 
                   - สนับสนุนสารชีวะภัณฑ์ ป้องกันก าจัดโรค และแมลง งบประมาณ  ๑๕,5๐๐ 
                   - สนับสนุนกิ่งพันธุ์ทุเรียนที่มีคุณภาพงบประมาณ ๑๑๒,0๐๐บาท 
 

                
 
 

ค าอธิบายภาพ...ถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามที่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนต้องการ 
 

                 3.2.4 โครงการส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพมะยงชิด อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ภายใต้
โครงการมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่าง
ย่ังยืน 
                   เป้าหมาย 
                       เกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิด จ านวน 2 กลุ่ม เกษตรกรกลุ่มละ ๓๕ ราย 



๓๓ 

 

                   งบประมาณ/วิธีการ 
                     1) ถ่ายทอดความรู้ กลุ่มละ ๔ ครั้ง งบประมาณกลุ่มละ ๓๐,๐๐๐ บาท                        

2) สนับสนุนวัสดุปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร จ านวน 2 กลุ่ม เกษตรกรกลุ่มละ ๓๕ ราย 
               - สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปุ๋ย จ านวน 2 กลุ่ม งบประมาณกลุ่มละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
               - สนับสนุนสารชีวะภัณฑ์ จ านวน 2 กลุ่ม งบประมาณกลุ่มละ  ๑๕,๐๐๐ บาท 
               - สนับสนุนถุงห่อผลมะยงชิด จ านวน 2 กลุ่ม งบประมาณกลุ่มละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 

         
 

ค าอธิบายภาพ...ถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามที่เกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดต้องการ 
 

                 3.2.5 โครงการส่งเสริมการปลูกพชืหมนุเวียนในฤดแูล้ง ต าบลปา่ขะ และต าบลศรีกะอาง 
อ าเภอบ้านนา จังหวดันครนายก ภายใต้โครงการมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพือ่ช่วยเหลือเกษตรกร และคน
ยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอยา่งยั่งยืน 

                       เป้าหมาย 
                         กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักต าบลป่าขะ และต าบลศรีกะอาง รวม 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3๐ ราย 
                     งบประมาณ/วิธีการ 
                        1) ถ่ายทอดความรู้ กลุ่มละ ๔ ครั้ง งบประมาณกลุ่มละ 30,000 บาท 
                        2) สนับสนุนวัสดุปัจจัยการผลิตใหแ้ก่เกษตรกร 3 กลุ่ม กลุ่มละ ๓0  ราย 
                 - สนับสนุนวัสดอุุปกรณ์ผลิต งบประมาณกลุ่มละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
                 - สนับสนุนสารชีวะภัณฑ์ งบประมาณกลุ่มละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
                 - สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ กล้าพันธุ์พืชฤดูแล้งกลุ่มละ  งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท  
                 - สนับสนุนปัจจยัการผลิต งบระมาณกลุ่มละ ๕0,๐๐๐ บาท  

             
 

ค าอธิบายภาพ...ถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามที่เกษตรกรผู้ปลูกเพาะปลูกพืชหมุนเวียนต้องการ 
 



๓๔ 

 

                   3.2.6 โครงการศนูย์ผลิตขยายพันธุ์พืชชุมชน ต าบลปา่ขะและต าบลศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวดันครนายก ภายใต้โครงการมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพือ่ช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งอยา่งยั่งยืน 

                     เป้าหมาย 
                         เกษตรกรผู้ผลิตกล้าไม้ จ านวน 3 กลุ่ม เกษตรกรกลุ่มละ ๓๐ ราย 
                     งบประมาณ/วิธีการ 
                        1) ถ่ายทอดความรู้ กลุ่มละ ๔ ครั้ง งบประมาณกลุ่มละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
                        2) สนับสนุนวัสดุปัจจัยการผลิตใหแ้ก่เกษตรกร จ านวน 3 กลุ่ม เกษตรกรกลุ่มละ ๓๐ ราย 
                   - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ผลิตขยายพันธุ์พืช งบประมาณกลุ่มละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
                   - สนับสนุนสารชีวะภัณฑ์ งบประมาณกลุ่มละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
                   - สนับสนุนคูม่ือการเรียนรู้ งบประมาณกลุ่มละ 1๕,๐๐๐ บาท             
                   - สนับสนุนปจัจัยการผลิต งบประมาณกลุ่มละ 6๐,๐๐๐ บาท    
                     - สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ กิ่งพันธุ์พืชคุณภาพดี งบประมาณกลุ่มละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

             
 

   ค าอธิบายภาพ...ถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามที่เกษตรกรผู้ผลิตกล้าไม้และกิ่งพันธุ์ไม้ต้องการ 
 

   3.2.7 โครงการเพาะปลูกดาวเรืองและพชืหมุนเวียน ต าบลปา่ขะ อ าเภอบา้นนา จงัหวัด
นครนายก ภายใต้โครงการมาตรการส าคญัเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยนื 
                       เป้าหมาย 
                          กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองและพืชหมุนเวียน จ านวน ๑ กลุ่ม เกษตรกร 30 ราย 
งบประมาณ/วิธีการ 
                           1) ถ่ายทอดความรู้ จ านวน 3 ครั้ง งบประมาณ 13,000 บาท 
                           2) สนบัสนุนวัสดุปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร จ านวน ๓0  ราย 
                     - สนับสนุนรถไถเดินตาม จ านวน 1 คัน งบประมาณ 40,000 บาท 
                     - สนับสนุนเครื่องพ่นยาไฟฟ้า จ านวน 3 เครื่อง งบประมาณ  7,5๐๐ บาท 
                     - สนับสนุนสารชีวะภัณฑ์ ป้องกันก าจัดโรค และแมลง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 
                     - สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุดาวเรือง เมล็ดพันธุ์พืชฤดูแล้ง  งบประมาณ 50,๐๐๐ บาท                                                                     
                     - สนับสนุนปัจจัยการผลิต งบประมาณ 70,๐๐๐ บาท   
 



๓๕ 

 

                    

ค าอธิบายภาพ...ถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามที่เกษตรกรผู้ปลูกเพาะปลูกดาวเรืองและพืชหมุนเวียนต้องการ 
 

3.3  ผลส าเร็จของงานและผลประโยชนท์ี่ได้รบั 
1)  ผลผลิตได้คุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ 

             2)  เกษตรกรมีรายไดจ้ากการผลิตสินค้าเกษตร 
             3)  กลุ่มเข็มแข็งสามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ
เกษตรกรได้ตรงตามความต้องการ โดยไม่ต้องรองบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรเพียงแหล่งเดียว 

4)  ได้งบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ท าให้เกิดความต้องการที่จะท าและผลักดันให้แผนงานโครงการต่างๆ เกิดผลในทางปฏิบัติและมี
ส่วนร่วมใน ทุกขั้นตอน                                

5)  เกิดการพัฒนาจากการประสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์กรความรู้ต่างๆมีการใช้ศักยภาพ
ของ  ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างครบวงจร และคุ้มค่าทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรธรรมชาต ิ

6)  เกิดการประสานความร่วมมือของชาวบ้าน/เจ้าหน้าที่และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
7)  ชุมชนเกิดความสามัคคี เข้มแข็ง  พึ่งตนเองได้ และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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