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คู่มือการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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77คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

คำานำา 

2 
 

 คำนำ  
อาสาสมัครเกษตรหมู.บ0าน (อกม.) เป7นบุคคลที่ได0รับคัดเลือกมาจากอาสาสมัครเกษตร 16 สาขา 

ของหน.วยงานภายใต0สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณL เพื่อทำหน0าที่ประสานการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข0อง 

กับการเกษตรระดับหมู.บ0าน มีหน0าที่ประสานเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรสาขาต.าง ๆ เกษตรกร 
องคLกร และหน.วยงานที่เกี่ยวข0องในระดับพื้นที่ เพื่อให0เกิดการบูรณาการและการพัฒนาการเกษตรของหมู.บ0าน
อย.างย่ังยืน 

คู.มือการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู.บ0าน (อกม.) จัดทำขึ้นเพื่อให0อาสาสมัครเกษตรหมู.บ0าน (อกม.) 
ใช0เป7นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน0าท่ี พร0อมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมุ.งเน0นให0บริการ 
และประสานความช.วยเหลือแก.เกษตรกรได0อย.างรวดเร็ว ทั่วถึง สามารถเป7นต0นแบบด0านการเกษตร เป7นผู0นำ 
การเปลี ่ยนแปลงในพื ้นที ่ ตลอดจนเป7นศูนยLกลางการทำงานแบบมีส.วนร.วมของภาคประชาชนแบบบูรณาการ 

กับทุกภาคส.วน ซ่ึงจะก.อให0เกิดการพัฒนาภาคเกษตรในพ้ืนท่ีได0อย.างแท0จริงต.อไป  
 
 
 

    กรมส&งเสริมการเกษตร 

        กระทรวงเกษตรและสหกรณ4 

               เมษายน 2564 
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79คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

สารบัญ 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 
 หน้า 
ตอนท่ี 1 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  

     ความเป7นมา            1 
     อกม. คือใคร            1 
     คุณสมบัติ อกม.           2 
     ทำไมต0องมี อกม.           2 
     การพ0นสถานภาพ อกม.          3 
     บัตรประจำตัว อกม.           3 
     ตราสัญลักษณL อกม.           4 

ตอนท่ี 2 บทบาทหน้าท่ีของ อกม. 

 1  จัดเก็บ รวบรวม และรายงานข0อมูลพ้ืนฐานด0านการเกษตร       6 
 2  ร.วมกับคณะกรรมการหมู.บ0าน และหน.วยงานท่ีเก่ียวข0อง       9 

    ในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู.บ0าน 
 3  ประสานงานในการถ.ายทอดความรู0 และแก0ไขปbญหาด0านการเกษตรและการสหกรณL  10 
     ของเกษตรกรในหมู.บ0าน 
 4  ติดตามสถานการณLการเกษตรในหมู.บ0าน และรายงานเหตุการณLฉุกเฉินต.อหน.วยงานท่ีเก่ียวข0อง 11 
 5  ปฏิบัติงานท่ีเป7นประโยชนLต.อเกษตรกร และชุมชน หรือตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณL   12 

    หรือหน.วยงานอ่ืนขอความช.วยเหลือ 
    ความเช่ือมโยงการปฏิบัติงานของ อกม.       13 

ตอนท่ี 3 การบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานของ อกม. 

 1  การบันทึกผลการปฏิบัติงาน        14 
 2  การรายงานผลการปฏิบัติงาน        14 
 3  ข้ันตอนและรายงานผลการปฏิบัติงาน       14 
 4  แบบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน     15 
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1

2
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3

3

4

6

9

10

11
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13

14

14

14

15

หน้า



80 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

สารบัญ 

4 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

ภาคผนวก 

    แบบข้ึนทะเบียนอาสาสมัครเกษตรหมู.บ0าน (อกม.)      
    แบบคำขอมีบัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตรหมู.บ0าน (อกม.)     
    แบบใบคำร0องขอลาออกจากการเป7นอาสาสมัครเกษตรหมู.บ0าน (อกม.)   

     รูปแบบบัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตรหมู.บ0าน (อกม.)      
    แบบรายงานข0อมูลภาวะการผลิตด0านการเกษตรรายเดือน      
    แบบคำร0องทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณL     
    ตัวอย.างการกรอกแบบบันทึกข0อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู.บ0าน  
    (แบบ อกม. 1) 
    ตัวอย.างการกรอกแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู.บ0าน  
    (แบบ อกม. 2) 
    ตัวอย.างการกรอกแบบรายงานข0อมูลภาวะการผลิตด0านการเกษตรรายเดือน    

    การบันทึกขAอมูล 

     แบบบันทึกการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู.บ0าน (อกม.)    
     แบบบันทึกข0อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู.บ0าน (แบบ อกม. 1)  
     อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ4  

     เพลง อกม.           
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29

32

34
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37
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หน้า
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คุณสมบัติ อกม. 

เป7นอาสาสมัครเกษตร 

อายุไม.เกิน 65 ปg บริบูรณL ในวันท่ีได0รับการคัดเลือก 

การศึกษาช้ันประถมศึกษาปgท่ี 6 หรือเทียบเท.าข้ึนไป 

ข้ึนทะเบียนความเป7นเกษตรกรกับหน.วยงานสังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณL 
ผ.านหลักเกณฑLและคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปร่ือง 

การปฏิบัติงานของ อกม. มีความสำคัญอย.างมากต.อการขับเคลื่อนนโยบาย  
และการพัฒนาการเกษตรของประเทศ โดยเป7นผู0เชื่อมโยงและนำนโยบายของหน.วยงาน
ภาครัฐ โดยเฉพาะของกระทรวงเกษตรและสหกรณLไปสู.การปฏิบัติในพื้นท่ี ผ.านการ
ประชาสัมพันธLข.าวสาร การสร0างการรับรู0ให0แก.ประชาชนและเกษตรกรในพ้ืนท่ี เน่ืองจาก 

ทำไมต้องมี อกม. 

1 เป7นผู0ท่ีรู0จักพ้ืนท่ี และมีความเข0าใจเกษตรกร เข0าถึงปbญหาและทราบถึงศักยภาพในการ
พัฒนาการเกษตรของแต.ละหมู.บ0านเป7นอย.างดี 

2 เป7นเกษตรกรปราดเปร่ืองท่ีประสบความสำเร็จจากการประกอบอาชีพการเกษตร ทำให0ได0รับ
ความไว0วางใจท้ังจากเกษตรกร อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) สาขาต.าง ๆ และจากหน.วยงาน
ราชการ ให0เป7นผู0แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณLในระดับหมู.บ0าน 

3 
เป7นผู0เชื่อมประสานการปฏิบัติงานด0านการเกษตร ในรูปแบบประชารัฐของอาสาสมัครเกษตร 
(อกษ.) ทุกสาขา กับหน.วยงานหรือองคLกรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข.าย         
ภาคการเกษตร เพื่อให0ข0อคิดเห็น ข0อเสนอแนะในเวทีต.าง ๆ สามารถร.วมกันขับเคลื่อน       
และพัฒนางานด0านการเกษตรและสหกรณL ให0เกิดประโยชนLสูงสุดทั้งต.อเกษตรกร ชุมชน
และประเทศชาติ 

2 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)



3คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) 3คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)



4 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์ อกม. 
ลักษณะของตราสัญลักษณ์ 
อาสาสมัครเกษตรหมู.บ0าน (อกม.) เป7นรูปวงกลมสีเขียว 

ซ0อนกันสองวง มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู.ในวงกลมชั้นใน มีรูปคน
จับมือกันแปดคน อยู.ในวงกลมระหว.างวงกลมชั้นในกับชั้นนอก 
ระหว.างรูปคนแต.ละคนสลับด0วยรูปดอกราชพฤกษLสีเหลือง 
จำนวนแปดดอก อยู.ในวงกลมชั้นนอกและมีอักษรสีเขียว คำว.า 
“อาสาสมัครเกษตรหมู.บ0าน (อกม.)” อยู.ด0านล.างนอกวงกลม 

ความหมายของตราสัญลักษณ์  
 พระพิรุณทรงนาค  หมายถึง  การเกษตรของประเทศไทย 
 วงกลมช้ันนอก  หมายถึง  การร.วมมืออย.างสามัคคีในทุกพ้ืนท่ี 
 วงกลมช้ันใน  หมายถึง  ความร.วมมือกับเจ0าหน0าท่ีของรัฐ 
 รูปคนหลายสี  หมายถึง  อาสาสมัครเกษตรจากหลากหลายสาขา 
 จำนวนคน 8 คน  หมายถึง  อาสาสมัครเกษตรจากแปดทิศ (ท่ัวทุกทิศ) 
 ดอกราชพฤกษL  หมายถึง  อาสาสมัครเกษตรหมู.บ0าน (อกม.) ยึดหลักการทำงาน
       ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
หลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์ 

 การใช0ตราสัญลักษณLอาสาสมัครเกษตรหมู .บ 0าน (อกม.) ม ีว ัตถ ุประสงคLเพ ื ่อแสดงสัญลักษณL 
เผยแพร.ประชาสัมพันธL รวมทั้งใช0ในกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมู.บ0าน (อกม.)                  
เช.น ประทับตราในบัตรประจำตัว ส่ือส่ิงพิมพL ส่ืออิเล็กทรอนิกสL ปnายประชาสัมพันธLอุปกรณLของท่ีระลึกเป7นต0น 
 การใช0ตราสัญลักษณLอาสาสมัครเกษตรหมู.บ0าน (อกม.) จะอนุญาตให0ใช0เฉพาะหน.วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณLและอาสาสมัครเกษตรหมู.บ0าน (อกม.) เท.าน้ัน หากส.วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือภาคเอกชนอื่น ๆ ต0องการนำตราสัญลักษณLไปใช0 สามารถแจ0งความประสงคLได0ที่กรมส.งเสริมการเกษตร   
พร0อมระบุวัตถุประสงคLในการใช0ตราสัญลักษณLให0ชัดเจน เพื่อให0กรมส.งเสริมการเกษตรนำเสนอปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณL พิจารณาอนุญาตให0ใช0ตราสัญลักษณLอาสาสมัครเกษตรหมู.บ0าน (อกม.) 
 ห0ามนำตราสัญลักษณLอาสาสมัครเกษตรหมู.บ0าน (อกม.) ไปใช0ในลักษณะเชิงพาณิชยL หรือใช0ในการ
แสวงหาผลประโยชนLอ่ืนใดอันไม.เหมาะสม ยกเว0นได0รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณL 
 ผู0ที่นำตราสัญลักษณLไปใช0 โดยไม.ได0รับอนุญาต ให0ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณLหรือผู0ที่ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณLมอบหมาย ดำเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข0อง ถือเป7นการละเมิดลิขสิทธ์ิ และมีโทษ         
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม รวมท้ังกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข0อง 

 

4 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)
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ตอนที ่ 2  บทบาทหน้าท่ีของ อกม.  

อกม. มีบทบาทหน้าท่ี 5 ด้าน ได้แก่ 

01 จัดเก็บ รวบรวม และรายงานขBอมูลพ้ืนฐาน

ดBานการเกษตร 

02 ร&วมกับคณะกรรมการหมู&บBาน และหน&วยงานท่ีเก่ียวขBอง

ในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู&บBาน 

03 ประสานงานในการถ&ายทอดความรูB และการแกBไขปaญหา

ดBานการเกษตรและการสหกรณ4ของเกษตรกรในหมู&บBาน 

04 ติดตามสถานการณ4การเกษตรในหมู&บBาน  

และรายงานเหตุการณ4ฉุกเฉินเร&งด&วนต&อหน&วยงานที่เก่ียวขBอง 

ปฏิบัติงานท่ีเปWนประโยชน4ต&อเกษตรกร และชุมชน 

หรือตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ4 

หรือหน&วยงานอื่นขอความช&วยเหลือ 
05 

 

 

 
 
 
 
 

   
 

   
   

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่  2  บทบาทหน้าที่ของ อกม.  

อกม. มบีทบทหน้าท่ี 5 ด้าน ได้แก่ 

01 จัดเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลพ้ืนฐาน
ด้านการเกษตร 

02 ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 

03 ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้ และการแก้ไขปัญหา
ด้านการเกษตรและการสหกรณ์ของเกษตรกรในหมู่บ้าน 

04 ติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้าน และรายงาน
เหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน 
หรือตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือ
หน่วยงานอ่ืนขอความช่วยเหลือ 

05 

5คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)



6 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)
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1. จัดเก็บ รวบรวม และรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร 

1.3 การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)  

ทำอะไร ทำเม่ือใด ทำอย&างไร เอกสารท่ีใชB หน&วยงาน 

1. การประชาสัมพันธ4 

ใหBเกษตรกร ทราบในเร่ือง 

   1.1 สิทธิประโยชนLท่ีเกษตร  
จะได0รับจากการข้ึนทะเบียน 
   1.2 คุณสมบัติของเกษตรกร 
ท่ีจะข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
   1.3 เอกสารสำคัญท่ีต0องใช0 
ในการข้ึนทะเบียน  
   1.4 เกษตรกรท่ีมีโทรศัพทL 
มือถือ (Smartphone) 
สามารถปรับปรุงผ.าน
แอพพลิเคช่ัน Farmbook  
ได0ด0วยตนเอง 

ก.อนการรับข้ึน
ทะเบียน
เกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบอกกล.าวผ.านกำนัน/
ผู0ใหญ.บ0าน/วิทยุท0องถ่ิน/
เสียงตามสาย/ส่ือสังคม
ออนไลนL (line/ 
Facebook) ฯลฯ 
 

• คู.มือการข้ึน
ทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

• แบบบันทึกการ
ปฏิบัติงานอกม. 
หรือสมุดเย่ียม
ประจำหมู.บ0าน 

• โทรศัพทL 
Smartphone 
(แอพพลิเคช่ัน
Farmbook) 

• อปท. 
• ผู0นำชุมชน 
• สำนักงาน

เกษตร
อำเภอ 

 

2. การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุง

ทะเบียนเกษตรกร 

   2.1 กรณีเกษตรกรรายเดิม 
แปลงเดิม 

• จัดเก็บข0อมูลตามแบบ
คำร0อง (ทบก. 01) 

 

   2.2 กรณีเกษตรกรรายเดิม 
แต.เพ่ิมแปลงใหม. หรือเกษตรกร
รายใหม. 
 
 

ระหว.างการข้ึน
ทะเบียน/
ปรับปรุงข0อมูล    
หลังปลูกแล0ว   
15 วัน ไม.เกิน  
60 วัน ต0องมา
แจ0งปลูก แต.ถ0า
เป7นไม0ผลไม0ยืน
ต0น ต0องปลูกแล0ว 
60 วัน ถึงมาแจ0ง
ปลูกได0 

 
 
• รับแบบ ทบก. 01  

ขอปรับปรุงข0อมูลจาก
เจ0าหน0าท่ีไปจัดเก็บ
ข0อมูลตามรายช่ือใน
แบบท่ีได0รับ 
• ตรวจสอบความ

ครบถ0วนของเอกสาร 
• ย่ืนเอกสารท่ีสำนักงาน

เกษตรอำเภอท่ีต้ังแปลง  
ท่ีทำกิจกรรม 

แบบ ทบก. 01 สำนักงาน
เกษตรอำเภอ 

บทบาทหน้าท่ีของ อกม. 

6 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

 

8 
 

1.1 การสำรวจภาวการณ4ผลิตดBานการเกษตรรายเดือน 

ทำอะไร ทำเม่ือใด ทำอย&างไร เอกสารท่ีใชB หน&วยงาน 

1. ลงพ้ืนท่ีสำรวจขBอมูล 

การปลูกพืช/ปศุสัตว4/ประมง 

 
 
 
 
 

ทุกเดือน นำแบบรายงานข0อมูล
ภาวะการผลิตด0านการ 
เกษตรไปสำรวจว.าใน
หมู.บ0านมีการปลูกพืช/
ประมง/ปศุสัตวL/แมลง
เศรษฐกิจ แต.ละชนิดท่ีมี
อยู.ในหมู.บ0าน 

แบบรายงาน
ข0อมูลภาวะ  
การผลิตด0าน
การเกษตร    
รายเดือน หรือ
แบบฟอรLมท่ี
หน.วยงาน
กำหนด 

• สำนักงาน
เกษตร
อำเภอ 
• สำนักงาน

ประมง
อำเภอ 
• สำนักงาน

ปศุสัตวL
อำเภอ 

2. จัดเก็บรวบรวมขBอมูล 

ใหBกับเจBาหนBาท่ีระดับตำบล

และอำเภอท่ีเก่ียวขBอง 

หลังลงพ้ืนท่ี
สำรวจข0อมูล 

กรอกข0อมูลลงในแบบ
รายงานฯ แล0วนำไปส.งให0
เจ0าหน0าท่ี ภายในวันท่ี 30 
ของเดือน 

1.2 การสำรวจ และจัดเก็บขBอมูลโครงสรBางพ้ืนฐานทางการเกษตร 

ทำอะไร ทำเม่ือใด ทำอย.างไร เอกสารท่ีใช0 หน.วยงาน 
1. ลงพ้ืนท่ีสำรวจขBอมูล 

ตามแบบฟอร4มท่ีหน&วยงาน

กำหนด 

 

• ท้ังปg  
• ได0รับมอบหมาย

ลงพ้ืนท่ี 
 

ได0รับมอบหมายให0ร.วม
ลงพ้ืนท่ีสำรวจข0อมูล
ตามแบบฟอรLมท่ี
หน.วยงานกำหนด 

แบบบันทึกการ
ปฏิบัติงาน อกม. 
หรือ แบบฟอรLม
ท่ีหน.วยงาน
กำหนด 

• สำนักงาน
เกษตร
อำเภอ  
• หน.วยงาน

ท่ีเก่ียวข0อง 2. จัดเก็บ รวบรวมขBอมูล

ใหBกับเจBาหนBาท่ีระดับตำบล

และอำเภอท่ีเก่ียวขBอง 

หลังลงพ้ืนท่ีสำรวจ
ข0อมูล 

กรอกข0อมูลลงใน
แบบฟอรLมฯ แล0วนำไป
ส.งให0เจ0าหน0าท่ี 
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1.1 การสำรวจภาวการณ4ผลิตดBานการเกษตรรายเดือน 

ทำอะไร ทำเม่ือใด ทำอย&างไร เอกสารท่ีใชB หน&วยงาน 

1. ลงพ้ืนท่ีสำรวจขBอมูล 

การปลูกพืช/ปศุสัตว4/ประมง 

 
 
 
 
 

ทุกเดือน นำแบบรายงานข0อมูล
ภาวะการผลิตด0านการ 
เกษตรไปสำรวจว.าใน
หมู.บ0านมีการปลูกพืช/
ประมง/ปศุสัตวL/แมลง
เศรษฐกิจ แต.ละชนิดท่ีมี
อยู.ในหมู.บ0าน 

แบบรายงาน
ข0อมูลภาวะ  
การผลิตด0าน
การเกษตร    
รายเดือน หรือ
แบบฟอรLมท่ี
หน.วยงาน
กำหนด 

• สำนักงาน
เกษตร
อำเภอ 
• สำนักงาน

ประมง
อำเภอ 
• สำนักงาน

ปศุสัตวL
อำเภอ 

2. จัดเก็บรวบรวมขBอมูล 

ใหBกับเจBาหนBาท่ีระดับตำบล

และอำเภอท่ีเก่ียวขBอง 

หลังลงพ้ืนท่ี
สำรวจข0อมูล 

กรอกข0อมูลลงในแบบ
รายงานฯ แล0วนำไปส.งให0
เจ0าหน0าท่ี ภายในวันท่ี 30 
ของเดือน 

1.2 การสำรวจ และจัดเก็บขBอมูลโครงสรBางพ้ืนฐานทางการเกษตร 

ทำอะไร ทำเม่ือใด ทำอย.างไร เอกสารท่ีใช0 หน.วยงาน 
1. ลงพ้ืนท่ีสำรวจขBอมูล 

ตามแบบฟอร4มท่ีหน&วยงาน

กำหนด 

 

• ท้ังปh  
• ได0รับมอบหมาย

ลงพ้ืนท่ี 
 

ได0รับมอบหมายให0ร.วม
ลงพ้ืนท่ีสำรวจข0อมูล
ตามแบบฟอรLมท่ี
หน.วยงานกำหนด 

แบบบันทึกการ
ปฏิบัติงาน อกม. 
หรือ แบบฟอรLม
ท่ีหน.วยงาน
กำหนด 

• สำนักงาน
เกษตร
อำเภอ  
• หน.วยงาน

ท่ีเก่ียวข0อง 2. จัดเก็บ รวบรวมขBอมูล

ใหBกับเจBาหนBาท่ีระดับตำบล

และอำเภอท่ีเก่ียวขBอง 

หลังลงพ้ืนท่ีสำรวจ
ข0อมูล 

กรอกข0อมูลลงใน
แบบฟอรLมฯ แล0วนำไป
ส.งให0เจ0าหน0าท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



7คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) 7คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)
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1. จัดเก็บ รวบรวม และรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร 

1.3 การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)  

ทำอะไร ทำเม่ือใด ทำอย&างไร เอกสารท่ีใชB หน&วยงาน 

1. การประชาสัมพันธ4 

ใหBเกษตรกร ทราบในเร่ือง 

   1.1 สิทธิประโยชนLท่ีเกษตร  
จะได0รับจากการข้ึนทะเบียน 
   1.2 คุณสมบัติของเกษตรกร 
ท่ีจะข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
   1.3 เอกสารสำคัญท่ีต0องใช0 
ในการข้ึนทะเบียน  
   1.4 เกษตรกรท่ีมีโทรศัพทL 
มือถือ (Smartphone) 
สามารถปรับปรุงผ.าน
แอพพลิเคช่ัน Farmbook  
ได0ด0วยตนเอง 

ก.อนการรับข้ึน
ทะเบียน
เกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบอกกล.าวผ.านกำนัน/
ผู0ใหญ.บ0าน/วิทยุท0องถ่ิน/
เสียงตามสาย/ส่ือสังคม
ออนไลนL (line/ 
Facebook) ฯลฯ 
 

• คู.มือการข้ึน
ทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

• แบบบันทึกการ
ปฏิบัติงานอกม. 
หรือสมุดเย่ียม
ประจำหมู.บ0าน 

• โทรศัพทL 
Smartphone 
(แอพพลิเคช่ัน
Farmbook) 

• อปท. 
• ผู0นำชุมชน 
• สำนักงาน

เกษตร
อำเภอ 

 

2. การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุง

ทะเบียนเกษตรกร 

   2.1 กรณีเกษตรกรรายเดิม 
แปลงเดิม 

• จัดเก็บข0อมูลตามแบบ
คำร0อง (ทบก. 01) 

 

   2.2 กรณีเกษตรกรรายเดิม 
แต.เพ่ิมแปลงใหม. หรือเกษตรกร
รายใหม. 
 
 

ระหว.างการข้ึน
ทะเบียน/
ปรับปรุงข0อมูล    
หลังปลูกแล0ว   
15 วัน ไม.เกิน  
60 วัน ต0องมา
แจ0งปลูก แต.ถ0า
เป7นไม0ผลไม0ยืน
ต0น ต0องปลูกแล0ว 
60 วัน ถึงมาแจ0ง
ปลูกได0 

 
 
• รับแบบ ทบก. 01  

ขอปรับปรุงข0อมูลจาก
เจ0าหน0าท่ีไปจัดเก็บ
ข0อมูลตามรายช่ือใน
แบบท่ีได0รับ 
• ตรวจสอบความ

ครบถ0วนของเอกสาร 
• ย่ืนเอกสารท่ีสำนักงาน

เกษตรอำเภอท่ีต้ังแปลง  
ท่ีทำกิจกรรม 

แบบ ทบก. 01 สำนักงาน
เกษตรอำเภอ 

บทบาทหน้าท่ีของ อกม. 



8 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)8 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)
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ทำอะไร ทำเม่ือใด ทำอย.างไร เอกสารท่ีใช0 หน.วยงาน 

3. การตรวจสอบ 

   3.1 การตรวจสอบเอกสาร  
 

 

 

 

 

 

 

 
   3.2 การตรวจสอบทางสังคม  
 

 

 

 

 

 
   3.3 การตรวจสอบพ้ืนท่ี 

• กรณีเกษตรกรราย
ใหม. หรือรายเดิมแต.
เพ่ิมแปลง 

• กรณีเกษตรกรราย
เดิมแปลงเดิม       
มีข0อร0องเรียน  
หรือคัดค0านข0อมูล 
ท่ีนำไปติดประกาศ
ไม.ถูกต0อง  

หลังการรับข้ึน
ทะเบียน 
 

 
• ตรวจเอกสารหลักฐาน 

ท่ีใช0ประกอบการข้ึน
ทะเบียนและปรับปรุง
ข0อมูล เช.น หลักฐาน
แสดงสิทธิการถือครอง
ท่ีดิน ตรวจสอบให0
สัมพันธLกับจำนวนพ้ืนท่ี
ท่ีทำการเกษตรแจ0งข้ึน
ทะเบียนไว0 
• รับแบบข0อมูลเกษตรกร

รายเดิม แปลงเดิมไปติด
ประกาศในหมู.บ0าน/
ชุมชน เป7นเวลา 3 วัน 
เพ่ือยืนยันหรือคัดค0าน 
โดยเกษตรกรต0องลงนาม
ยืนยันความถูกต0องของ
ข0อมูลด0วย 

 
• ได0รับมอบหมายให0

ร.วมกับเจ0าหน0าท่ี
ตรวจสอบพ้ืนท่ี 
• ได0รับการแต.งต้ังอยู.ใน

คณะทำงานตรวจสอบ
การข้ึนทะเบียน
เกษตรกร  
ร.วมตรวจสอบพ้ืนท่ีจริง  

 
• เอกสาร

ประกอบการข้ึน
ทะเบียน (บัตร
ประจำตัว
ประชาชน และ
เอกสารแสดง
สิทธิการถือครอง
ท่ีดิน) 

 
 
• แบบรายช่ือติด

ประกาศ 
• แบบบันทึกการ

ปฏิบัติงาน อกม. 

สำนักงาน
เกษตรอำเภอ 
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2. ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ในการจัดทำแผนพัฒนา
การเกษตรระดับหมู่บ้าน  
2.1 ร&วมเปWนกรรมการ ศบกต. / ศพก. / ศพก.เครือข&าย และองค4กรในทBองถ่ิน 

ทำอะไร ทำเม่ือใด ทำอย&างไร เอกสารท่ีใชB หน&วยงาน 

เขBาร&วมการประชุม ศบกต. 

ศพก. ศพก. เครือข&าย 

และองค4กรในทBองถ่ิน  

 

ตามท่ี
คณะกรรมการ
น้ัน ๆ กำหนด 

• รวบรวมข0อมูลปbญหาความ
ต0องการของเกษตรกรและ
อาสา สมัครเกษตรสาขา
ต.าง ๆ ท่ีมีอยู.ในหมู.บ0าน 

• เข0าร.วมประชุม 

• รายงานการ
ประชุม/เอกสาร 

• แบบบันทึกข0อมูล
การปฏิบัติงานของ 
อกม. 

สำนักงาน
เกษตร
อำเภอ 

2.2 ร&วมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 

ทำอะไร ทำเม่ือใด ทำอย&างไร เอกสารท่ีใชB หน&วยงาน 

1. รวบรวมขBอมูล 

 

 

 

• ปgละ 1 คร้ัง 
• ก.อนการ

จัดทำแผน 

รวบรวมข0อมูลปbญหา 
ความต0องการของเกษตรกร 
และอาสาสมัครเกษตรสาขา
ต.าง ๆ ท่ีมีอยู.ในหมู.บ0าน 

• รายงานการ
ประชุม/เอกสาร 

• แบบบันทึกข0อมูล
การปฏิบัติงานของ 
อกม. 

สำนักงาน
เกษตร
อำเภอ 

2. เขBาร&วมเวทีการจัดทำ

แผนพัฒนาชุมชน 

ระหว.างจัดทำ
แผน 

• เข0าร.วมเวทีการจัดทำ
แผนพัฒนาการเกษตร 

• เสนอข0อมูลการเกษตร 
2.3 ร&วมกับคณะกรรมการหมู&บBาน จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู&บBาน (อปท.) 

ทำอะไร ทำเม่ือใด ทำอย&างไร เอกสารท่ีใชB หน&วยงาน 

1. รวบรวมขBอมูล 

 

 

 

• ปgละ 1 คร้ัง 
• ก.อนการ

จัดทำแผน 
 

• รวบรวมข0อมูลปbญหา 
ความต0องการของ 
เกษตรกรและอาสาสมัคร 
เกษตรสาขาต.าง ๆ ท่ีมี 
อยู.ในหมู.บ0าน 

• รายงานการ
ประชุม/เอกสาร 

• แบบบันทึกข0อมูล
การปฏิบัติงาน
ของ อกม. 

 

• สำนักงาน
เกษตร
อำเภอ  
• องคLกร

ปกครอง
ส.วน
ท0องถ่ิน 
(อบจ./
เทศบาล/
อบต.) 

2. เขBาร&วมประชุม

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดทำแผนพัฒนา 

• ระหว.าง
จัดทำแผน 

• เข0าร.วมประชุมจัดทำ
แผนพัฒนาการเกษตร 

• เสนอข0อมูลการเกษตร 
3. ประชาคมแผนในหมู&บBาน

และตำบล 

 • ประชาคมแผนในหมู.บ0าน
และตำบล 
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3. ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้ และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและการสหกรณ์
ของเกษตรกรในหมู่บ้าน 
3.1 การเปWนวิทยากรและประสานงานการถ&ายทอดความรูB 

ทำอะไร ทำเม่ือใด ทำอย&างไร เอกสารท่ีใชB หน&วยงาน 

ประสานงาน ระหว&าง       

อกม - จนท./วิทยากร 

 

เม่ือหน.วยงาน
หรือเกษตรกร
ร0องขอ 
 

• สำรวจความต0องการ
ความรู0ของเกษตรกร     
ในหมู.บ0าน 
• ช.วยประสานงาน

เจ0าหน0าท่ี/วิทยากร 
• แจ0งเกษตรกรเข0าร.วม  

รับการถ.ายทอดความรู0 

แบบฟอรLมการ
รายงานผลการเป7น
วิทยากร/หนังสือ
เชิญ/แบบตอบรับ
วิทยากร 

หน.วยงานท่ี
เก่ียวข0อง/
เกษตรกร 
ในพ้ืนท่ี 

3.2 การประสานงานกับเจBาหนBาท่ี ในการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเปiาหมายเขBารับการอบรม 

ทำอะไร ทำเม่ือใด ทำอย&างไร เอกสารท่ีใชB หน&วยงาน 

ประสานงาน ระหว&าง     

จนท. - เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

 

เม่ือได0รับการ
จัดสรร
งบประมาณ
โครงการ 

• ประสานงานกับ
เจ0าหน0าท่ีในการหา
บุคคลเปnาหมายเข0าร.วม
โครงการ 
• ร.วมพิจารณาคัดเลือก

เกษตรกรเข0าร.วม
โครงการ 
• รายช่ือเกษตรกรท่ีเข0า

ร.วมโครงการ 

แบบรายงานรายช่ือ
เกษตรกร 
 
 
 
 

หน.วยงานท่ี
เก่ียวข0อง/
เกษตรกร
และผู0สนใจ
ในพ้ืนท่ี 

3.3 การเปWนผูBช&วยเจBาหนBาท่ีตามระบบส&งเสริมการเกษตร 

ทำอะไร ทำเม่ือใด ทำอย&างไร เอกสารท่ีใชB หน&วยงาน 

ประสานงาน ระหว&าง     

จนท. - เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

 

เม่ือมีหนังสือ
เชิญ/แผน
กำหนดเย่ียม
เยียนทุกเดือน 

• ประสานงาน ระหว.าง 
จนท.- เกษตรกร ในการ   
ลงพ้ืนท่ี 
• ร.วมกับเจ0าหน0าท่ี 

ในดำเนินการตามแผน 
กำหนดเย่ียมเยียน 
ทุกเดือน 

แผนและผล 
การปฏิบัติงาน 
ตามระบบส.งเสริม
การเกษตร T&V 

หน.วยงานท่ี
เก่ียวข0อง/
เกษตรกร 
ในพ้ืนท่ี 
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4. ติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้าน และรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.1 เฝiาระวัง ติดตามสถานการณ4การเกษตรในพ้ืนท่ี 

ทำอะไร ทำเม่ือใด ทำอย&างไร เอกสารท่ีใชB หน&วยงาน 

1. เฝiาระวัง 

และแจBงเตือน

ภัยการระบาด

ศัตรูพืช 

และโรคระบาด 

 

 

• ประจำ
สัปดาหL 
• ก.อนการ

เกิดภัย 
 
 
 

• สำรวจรายงานแปลงพยากรณL 
ตามแบบฟอรLม 
• สำรวจและรายงาน เม่ือเกิดการระบาด 

ของโรค/ศัตรูพืชต.าง ๆ ผ.านการส.งภาพ 
พิกัด อาการท่ีถูกทำลาย 
• ประสานข0อมูลศูนยLจัดการศัตรูพืชชุมชน 

(ศจช.) 

เอกสารการ
รายงานการ
สำรวจข0อมูล
แปลงพยากรณL 
 
 

• สำนักงาน
เกษตรอำเภอ 
(กลุ.มอารักขา
พืช) 
• สำนักงาน

ประมงอำเภอ 
• สำนักงาน 

ปศุสัตวLอำเภอ 
2. แจBงเตือน

การระบาด 

• เม่ือมี
ประกาศ
แจ0งเตือน 

• แจ0งเตือนผ.านกำนัน/ผู0ใหญ.บ0าน/อบต./
เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน ฯลฯ 

4.2 สำรวจพ้ืนท่ีภัยพิบัติดBานการเกษตร 

ทำอะไร ทำเม่ือใด ทำอย&างไร เอกสารท่ีใชB หน&วยงาน 

1. ประชา 

สัมพันธ4 

แจBงเตือน 

ภัยพิบัติ 

 
 

 

 

ก.อนเกิดภัย/
ระหว.างเกิด
ภัย 
 
 
 
 
 

• ประชาสัมพันธLข0อมูลข.าวสาร 
แจ0งการเตือนภัยพิบัติให0เกษตรกรทราบ 
• แจ0งเกษตรกรท่ีได0รับความเสียหาย 

เพ่ือย่ืนแบบจำนงคLขอรับการช.วยเหลือ 
• ประสานงานเจ0าหน0าท่ี และผู0เก่ียวข0อง  

ให0คำแนะนำปรึกษาแก.ผู0ประสบภัยพิบัติ
ในการเตรียมเอกสารหลักฐาน 
และข้ันตอนการขอรับความช.วยเหลือ  

• เอกสารสร0าง
การรับรู0/
ข0อมูลวิชาการ 
• ช.องทางไลนL 

ส.งภาพความ
เสียหายและ
พิกัด 
• เอกสาร  

(แบบ คชภ. 1  
แบบ กษ. 01 
แบบ
ประชาคม) 

 

เกษตรกร/ 
เจ0าหน0าท่ีสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณL/ 
ผู0ใหญ.บ0าน/
อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. สำรวจพ้ืนท่ี

ประสบภัย 

หลังเกิดภัย 
 

• ร.วมกับคณะกรรม การสำรวจ 
ความเสียหายระดับหมู.บ0าน ในการสำรวจ
ความเสียหายด0านการเกษตร ท่ีเกิดจาก
ภัยพิบัติ 
• ประสานเกษตรกรท่ีได0รับความเสียหาย

ตรวจสอบรายช่ือ และพ้ืนท่ีความเสียหาย 
ในการติดประกาศคัดค0าน/ประชาคม 
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5. ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และชุมชน หรือตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หรือหน่วยงานอื่นขอความช่วยเหลือ 

ทำอะไร ทำเม่ือใด ทำอย&างไร เอกสารท่ีใชB หน&วยงาน 

ประชาสัมพันธ4งาน 

หรือโครงการของ

กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ4 

เม่ือได0รับแจ0ง
จากหน.วยงานท่ี
เก่ียวข0อง 
ก.อนเร่ิม
โครงการ 
หรือการจัดงาน 

รับแจ0งเร่ืองประชาสัมพันธL
งานต.าง ๆ จากเจ0าหน0าท่ี  
ไปถ.ายทอดให0เกษตรกร   
ในพ้ืนท่ี ผ.านเสียงตามสาย/
วิทยุชุมชน/รถประชา 
สัมพันธL/ส่ือออนไลนL 
(เฟสบุàค/ไลนL) 

• แบบรายงาน
การประชา 
สัมพันธL เร่ือง 
วัน เวลา 
สถานท่ี 
จำนวนบุคคล
เปnาหมาย 
• แบบบันทึก

ข0อมูลการ
ปฏิบัติงาน
ของ อกม. 

อบต./เทศบาล/
ศอบต./ผู0นำ
ชุมชน/ 
หน.วยงานท่ี
เก่ียวข0อง 
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5. ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และชุมชน หรือตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หรือหน่วยงานอื่นขอความช่วยเหลือ 

ทำอะไร ทำเม่ือใด ทำอย&างไร เอกสารท่ีใชB หน&วยงาน 

ประชาสัมพันธ4งาน 

หรือโครงการของ

กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ4 

เม่ือได0รับแจ0ง
จากหน.วยงานท่ี
เก่ียวข0อง 
ก.อนเร่ิม
โครงการ 
หรือการจัดงาน 

รับแจ0งเร่ืองประชาสัมพันธL
งานต.าง ๆ จากเจ0าหน0าท่ี  
ไปถ.ายทอดให0เกษตรกร   
ในพ้ืนท่ี ผ.านเสียงตามสาย/
วิทยุชุมชน/รถประชา 
สัมพันธL/ส่ือออนไลนL 
(เฟสบุàค/ไลนL) 

• แบบรายงาน
การประชา 
สัมพันธL เร่ือง 
วัน เวลา 
สถานท่ี 
จำนวนบุคคล
เปnาหมาย 
• แบบบันทึก

ข0อมูลการ
ปฏิบัติงาน
ของ อกม. 

อบต./เทศบาล/
ศอบต./ผู0นำ
ชุมชน/ 
หน.วยงานท่ี
เก่ียวข0อง 
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อกม. ส'ง แบบ  
อกม. 2 ประจำเดือน 

ภายในวันที่ 5  
ของเดือนถัดไป  

ให@เจ@าหน@าทีส่'งเสริม
การเกษตรประจำตำบล 
 

เจ@าหน@าที ่
ส'งเสริมการเกษตร

ประจำตำบล
ตรวจสอบข@อมลู 

แล@วลงลายมือช่ือใน
แบบ อกม. 2  
และสำเนา  

แบบ อกม. 2   
เกบ็ไว@ 1 ชุด  

ส'วน แบบ อกม. 2  
ฉบับจรงิ อกม. เกบ็ไว@ 

อกม. ร'วมจัดทำ
แผนการปฏิบัติงาน

ประจำเดือน  
กับเจ@าหน@าที่ส'งเสริม
การเกษตรประจำ

ตำบล 

1 2 3 
อกม. ปฏิบัติหน@าที ่
ในหมู'บ@าน อย'างน@อย   

ครั้ง/เดือน และจดบันทึก
ผลการปฏิบัติงานลงใน  

แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน แล@วนำ  

ข@อมูลมาลงใน แบบ อกม. 1 
และ แบบ อกม. 2  

ประจำเดือน 

 
 

1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน  
1.1 อาสาสมัครเกษตรหมู'บ@าน (อกม.) จดบันทึกผลการปฏิบัติงานของตนเอง หลังจากปฏิบัติภารกิจ 
     ตามบันทึกการปฏิบัติงาน อกม. ในแต'ละคร้ัง 

1.2 การบันทึกผลการปฏิบัติงาน ให@นำข@อมูลจากแบบบันทึกการปฏิบัติงาน อกม. กรอกลงในแบบ 
     อกม. 1 

2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
2.1 ทุกวันส้ินเดือน อาสาสมัครเกษตรหมู'บ@าน (อกม.) ดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติงาน 

2.2 อาสาสมัครเกษตรหมู'บ@าน (อกม.) นำข@อมูลในแบบแบบ อกม. 1 มาสรุปจำนวนกรอกลงในแบบ อกม. 2 

2.3 อาสาสมัครเกษตรหมู'บ@าน (อกม.) ลงลายมือช่ือในช'องผู@รายงาน 

2.4 อาสาสมัครเกษตรหมู'บ@าน (อกม.) ส'งแบบ อกม. 2 ให@เจ@าหน@าท่ีส'งเสริมการเกษตรประจำตำบล  
       ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป หากตรงกับวันหยุดราชการให@เล่ือนเข@าในวันทำการ 

 
3. ข้ันตอนและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การบันทึกและรายงานผล 
การปฏิบัติงานของ อกม. 

4 

ตอนที ่ 3  
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แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ชื่อ-นามสกุล อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน...................................................................................... ............... 
หมู่ที่................. ตำบล................................. อำเภอ..................................... จังหวัด................................ 

 

วัน/เดือน/ป ี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที่ ลายเซ็นเกษตรกร
ที่รับบริการ 

หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

4.2 แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

วัน/เดือน/ปี สถานที่ หมายเหตุ
ลายเซ็นเกษตรกร

ที่รับบริการงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
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(แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข;อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู:บ;าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ ปK พ.ศ. ......................  

1. ด;านการจัดเก็บ รวบรวม และรายงานข;อมูลพื้นฐานด;านการเกษตรของหมู:บ;าน 

1.1 การสำรวจภาวการณXผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตวX ประมง) อย:างน;อยจำนวน 4 รายต:อเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 
1.2 การสำรวจโครงสร;างพื้นฐานด;านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 
1.3 การประชาสัมพันธX       ทบก.  .......ราย      ปศุสตัวX .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
      รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
      1) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      2) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      3) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      4) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏบิัติงาน…………..……………. 
      5) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      6) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      7) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบตัิงาน…………..……………. 
      8) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      9) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันทีป่ฏิบัติงาน…………..……………. 
      10) ชื่อ – สกุล..................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

  

2. ด;านการร:วมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู:บ;าน 
2.1  เข;าร:วมประชุม/เป`นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมู:บ;าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏบิัตงิาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        วันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัตงิาน………….… 

4.3 แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน 
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2.2 ร:วมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู:บ;านกับหน:วยงานที่เกี่ยวข;อง 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
2.3 ร:วมดำเนินกิจกรรมกับคณะกรรมการหมู:บ;าน จำนวน.................... ครั้ง วันที่ปฏบิตัิงาน………........… 
2.4 การรวบรวมปbญหาจากอาสาสมัครเกษตรและเกษตรกรในหมู:บ;าน .................... ครั้ง 

 ¨ ป`ญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
 ¨ ป`ญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
3. ด;านประสานงานในการถ:ายทอดความรู; และแก;ไขปbญหาด;านการเกษตรและสหกรณX 

3.1 การเป`นวิทยากรถ:ายทอดความรู;ด;านการเกษตรและสหกรณX .................... ครัง้ 
 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 

 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 
 3.2 ร:วมกับเจ;าหน;าที่ในการปฏบิัติงานตามแผนเยี่ยมเยียนระดับตำบล .................... ครั้ง 

รายชื่อเกษตรกรที่รับการเยีย่มเยียน (หากดำเนินการมากกว4า 3 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
1) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
2) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น........................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
3) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น........................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 

4. ด;านการติดตามสถานการณXการเกษตรในหมู:บ;าน และรายงานเหตุการณXฉุกเฉินต:อหน:วยงานที่เกี่ยวข;อง 
4.1 ติดตามสถานการณXการเกษตรในหมู:บ;าน 

 ¨ การเฝeาระวัง/ติดตามสถานการณXการระบาดด?านการเกษตร.................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การเฝeาระวัง/ติดตามสถานการณXภัยธรรมชาติ                .................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การติดตามสถานการณXและสร?างความเข?าใจด?านข4าวสาร  ..................  ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
     การเกษตรและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข?อง 

4.2 การรายงานสถานการณXการเกษตรและเหตุการณXฉุกเฉินแก:หน:วยงาน 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วนัที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
5. ด;านการปฏิบัติงานที่เป`นประโยชนXต:อเกษตรกร และชุมชน 

5.1 การประชาสัมพันธXงานต:าง ๆ 
 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
5.2 งานอื่น ๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณX/หน:วยงานอื่นขอความช:วยเหลือ 

 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันทีป่ฏิบัติงาน………… 

5.3 การปฏิบัติงานอื่น ๆ ในพื้นที่ (นอกเหนือจากข;อ 5.1 และ5.2) 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

ลงชื่อ................................................ผู?รายงาน     
                    (.............................................)                 
                                                                             อาสาสมัครเกษตรหมู4บ?าน 
                                                                     วันที่...................เดือน..................พ.ศ. ................. 
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(แบบ อกม. 2) 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู:บ;าน (อกม.) 

ประจำเดือน........................................ ปK พ.ศ. ................  
ชื่อ-นามสกุล อาสาสมัครเกษตรหมู:บ;าน................................................................................................. 
ที่อยู:....................................................................................................................................................... 

ลำดับ กิจกรรมการปฏิบัติงาน หน:วยนับ ผลงาน 

1 

จัดเก็บ รวบรวม และรายงานข;อมูลพื้นฐานด;านการเกษตรของหมู:บ;าน  
1.1 การสำรวจภาวการณXผลิตทางการเกษตรรายเดอืน ราย   

1.2 การสำรวจโครงสร?างพื้นฐานด?านการเกษตรของเกษตรกร ราย  

1.3 การประชาสัมพันธX ทบก. ......ราย ปศุสัตวX ......ราย ประมง ......ราย ราย  

2 

ร:วมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู:บ;าน    
2.1 ร4วมประชุม/เปhนคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมู4บ?าน (อกม.)   ครั้ง   

2.2 ร4วมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู4บ?านกับหน4วยงานที่เกี่ยวข?อง ครั้ง   

2.3 ร4วมดำเนินกิจกรรมกับคณะกรรมการหมู4บ?าน ครั้ง  

2.4 รวบรวมป`ญหาจากอาสาสมัครเกษตร และเกษตรกรในหมู4บ?าน ครั้ง  

3 
ประสานงานในการถ:ายทอดความรู; และแก;ไขปbญหาด;านการเกษตรและสหกรณX 
3.1 การเปhนวิทยากรถ4ายทอดความรู?ด?านการเกษตรและสหกรณX ครั้ง  

3.2 ร4วมกับเจ?าหน?าที่ในการปฏิบัติงานตามแผนเยี่ยมเยียนระดบัตำบล ครั้ง  

4 

การติดตามสถานการณXการเกษตรในหมู:บ;าน และรายงานเหตุการณXฉุกเฉินเร:งด:วนต:อหน:วยงานที่เกี่ยวข;อง 
4.1 ตดิตามสถานการณXการเกษตรในหมู4บ?าน   
      - การเฝeาระวัง/ติดตามสถานการณXการระบาดด?านการเกษตร ครั้ง   
      - การเฝeาระวัง/ติดตามสถานการณXภยัธรรมชาต ิ ครั้ง  
      - การติดตามสถานการณXและสร?างความเข?าใจด?านข4าวสารการเกษตรและนโยบายภาครัฐ  
ที่เกี่ยวข?อง 

ครั้ง   

      - การติดตามสถานการณXและสร?างความเข?าใจด?านข4าวสาร  ครั้ง  
4.2 การรายงานสถานการณXการเกษตรและเหตุการณXฉุกเฉินแก4หน4วยงาน ครั้ง  

5 

การปฏิบัตงิานที่เป`นประโยชนXต:อเกษตรกรและชุมชน  
 

 

5.1 การประชาสัมพันธXงานต4าง ๆ ครั้ง   
5.2 งานอื่น ๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณX/หน4วยงานอื่นขอความช4วยเหลือ ครั้ง  

5.3 การปฏิบัติงานอื่น ๆ ในพื้นที ่ ครั้ง  

ลงชื่อ................................................ผู;รายงาน       ลงชื่อ............................................ผู;ตรวจสอบ 
       (.............................................)                                 (..........................................) 
          อาสาสมัครเกษตรหมู:บ;าน                                        ตำแหน:ง ......................................... 
วันที่............เดือน...............ปK......................                             วันที่.................เดือน......................ปK...................... 

      ลงชื่อ................................................ผู;รับรอง 
                                               (..........................................) 

    ตำแหน:ง ...........................................      
วันที่.................เดือน......................พ.ศ. .................... 

4.4 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 



20 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)



21คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  



22 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)



23คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แบบขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 



24 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
หมู่บ้าน (อกม.) 



25คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ใบคำร้องขอลาออกจากกการเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
 



26 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

รูปแบบบัตรประจ ำตัวอำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน (อกม.) 
 
 
 

ด้ำนหน้ำบัตร 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

ด้ำนหลังบัตร 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

บตัรประจ ำตัวอำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน 
เลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ถือบัตร 

................................................................. 
  ชื่อ ..................................................................  
  ที่อยู…่……………………………………………………. 
  ……………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………… 

.................................. 
ลำยมือช่ือ ................................................. 

ผู้ออกบตัร 

นายทะเบียน
ประจ าจงัหวัด
(เกษตรจังหวัด) 

๘.๕ ซม. 

5.5 ซม. 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 

ตราสัญลักษณ์ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

ตราสัญลักษณ ์
อาสาสมัครเกษตร 
หมู่บ้าน (อกม.) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 
 
 
 
 

เลขทีบ่ตัร..................................... .... . 

วันออกบตัร.................... .... .............. บัตรหมดอำยุ .............. ... .................... 



27คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

 

 

 
                  

25 
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28 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

 

26 
 

 

1. ชนิดพืช/แมลง  หมายถึง  ชนิดพืช/แมลงเศรษฐกิจ/ปศุสัตวA/ประมง ท่ีมีการเพาะปลูก/เพาะเล้ียง ในหมูIบKาน 
2. พันธุA หมายถึง พันธุAพืช/แมลงเศรษฐกิจ/ปศุสัตวA/ประมง ท่ีมีการเพาะปลูก/เพาะเล้ียงในหมูIบKาน 
3. จำนวนเกษตรกร  หมายถึง  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูก/เพาะเลี้ยง/แมลงเศรษฐกิจ/ปศุสัตวA/

ประมง  ท่ีมีในหมูIบKาน 
4. เน้ือท่ีปลูกท้ังหมูIบKาน หมายถึง เน้ือท่ีเพาะปลูกพืช/เพาะเล้ียง รวมท้ังหมูIบKาน มีหนIวยเปSนไรI 
5. เน้ือท่ีปลูกใหมI หมายถึง เน้ือท่ีท่ีเกษตรกรทำการเพาะปลูกเพ่ิมเติม ณ เดือนท่ีเก็บขKอมูล มีหนIวยเปSนไรI 
6. เนื้อที่เสียหาย หมายถึง เนื้อที่ที่ไดKทำการเพาะปลูกแลKว แตIเกิดการเสียหายจนไมIสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดK   

หรือเก็บเก่ียวผลผลิตไดKนKอยกวIารKอยละ 10 ของผลผลิตท่ีเคยไดKรับ มีหนIวยเปSนไรI 
7. เนื้อที่โคIนทิ้ง หมายถึง เนื้อที่ท่ีเคยใหKผลผลิตแลKวไดKทำการโคIนไมKผล ไมKยืนตKนทิ้ง เพื่อปลูกใหมI หรือปรับเปลี่ยน

ชนิด/พันธุA ท่ีเคยปลูกไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หรือยกเลิกการเพาะปลูก มีหนIวยเปSนไรI 
8. เนื้อที่ยังไมIใหKผลที่มีอยูIเดิม หมายถึง เนื้อท่ีไมKยืนตKนที่ยังไมIใหKผลผลิตมากIอน ของไมKผล ไมKยืนตKน ที่ยืนตKนอยูIกIอน

การสำรวจ/จัดเก็บขKอมูลคร้ังแรก มีหนIวยเปSนไรI 
9. เนื ้อที ่ใหKผลแลKวที ่มีอยู Iเดิม หมายถึง เนื ้อท่ีไมKยืนตKนที ่ใหKผลผลิตแลKว ของไมKผล ไมKยืนตKน ที ่ยืนตKนอยู IกIอน 

การสำรวจ /จัดเก็บขKอมูลคร้ังแรก มีหนIวยเปSนไรI 
10.แมลงที่เลี้ยงเพิ่ม หมายถึง จำนวน รัง/บIอ หรือวัสดุอื่นใดในการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเพิ่มเติม ณ เดือน นั้น ๆ 

มีหนIวยตามชนิดของแมลงเศรษฐกิจ 
11.แมลงที่เสียหาย หมายถึง จำนวน รัง/บIอ หรือวัสดุอื่นใดในการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจที่เสียหาย ณ เดือน นั้น ๆ 

มีหนIวยตามชนิดของแมลงเศรษฐกิจ 
12.หนIวยของการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ หมายถึง สถานที่/วัสดุ หรืออุปกรณAในการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 

ไดKแกI รัง (ผ้ึงและชันโรง) บIอ/รังไขI (จ้ิงหรีด) ทIอน (คร่ัง) และกาละมัง (ดKวงสาคู) 
13.ปศุสัตวA จำนวนสัตวAท่ีเลี้ยงอยูIเดิม หมายถึง จำนวนการเลี้ยงโคหรือกระบือ/แมIโคนม/สุกร/แพะ/แกะ/สัตวAปcก 

อยIางใดอยIางหน่ึงหรือรวมกัน ท่ีมีเล้ียงอยูIเดิม ณ เดือนน้ัน ๆ มีหนIวยเปSนตัว 
14.ปศุสัตวA จำนวนสัตวAที่เลี้ยงเพิ่ม  หมายถึง  จำนวนการเลี้ยงโคหรือกระบือ/แมIโคนม/สุกร/แพะ/แกะ/สัตวAปcก  

อยIางใดอยIางหน่ึงหรือรวมกัน ท่ีเล้ียงเพ่ิมเติม ณ เดือนน้ัน ๆ มีหนIวยเปSนตัว 
15.ปศุสัตวA จำนวนสัตวAที่ตาย หมายถึง จำนวนการเลี้ยงโคหรือกระบือ/แมIโคนม/สุกร/แพะ/แกะ/สัตวAปcก อยIางใด

อยIางหน่ึงหรือรวมกัน ท่ีตาย ณ เดือนน้ัน ๆ มีหนIวยเปSนตัว 
16.ประมง เลี ้ยงกระชัง หมายถึง การเลี ้ยงปลาในภาชนะที่สามารถกักขังไดK ตั ้งแตIระยะเปSนลูกปลาไปจนถึง 

ปลามีขนาดใหญI โดยกระชังที ่ใชKตKองมีลักษณะท่ีน้ำสามารถไหลเวียนผIานดKานนอกไดK มีหนIวยเปSนกระชัง 
ตIอตารางเมตร 

17.ประมง เลี้ยงบIอดิน หมายถึง การเลี้ยงปลาในบIอดินที่ขุดขึ้นตามพื้นที่วIาง โดยใชKดินเปSนคันบIอและพื้นกKนบIอ 
สำหรับเพาะเล้ียงปลาตลอดฤดูกาล มีหนIวยเปSนบIอตIอไรI 

18. ผลผลิต หมายถึง ปริมาณผลผลิตท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวไดK ณ ชIวงเวลาท่ีเก็บขKอมูล มีหนIวยเปSนกิโลกรัม 
19. ราคา หมายถึง ราคาท่ีเกษตรกรขายไดK ณ ไรIนา มีหนIวยเปSนบาท 

นิยามการจัดเก็บข้อมูลภาวะการผลิตด้านการเกษตรรายเดือน 
 



29คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

 

28 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก. 01) 



30 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



32 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

 

30 
 

 
(แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข*อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู;บ*าน (อกม.) 
ประจำเดือน พฤศจิกายน    พ.ศ. 2563  

1. ด*านจัดเก็บ รวบรวม และรายงานข*อมูลพื้นฐานด*านการเกษตรของหมู;บ*าน 
1.1 การสำรวจภาวการณSผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตวS ประมง) อย;างน*อยจำนวน 4 รายต;อเดือน          

(หากดำเนินการมากกวIา 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมไดK) 
1. ชื่อเจKาของแปลง  นายมีนา  หอมมะลิ 

ชนิดกิจกรรม  ขKาวหอมมะลิ 105 และขKาวเหนียว กข. 6  
ปริมาณผลผลิตจำนวน 350 กก./ไรI , 400 กก./ไรI ไรI/ตัว/บIอ วันที่ปฏิบัติงาน 10. 

2. ชื่อเจKาของแปลง  นายอKอยหวาน น้ำตาลสด 
ชนิดกิจกรรม อKอยโรงงาน  
ปริมาณผลผลิตจำนวน   10 ตัน/ไรI      ไรI/ตัว/บIอ วันที่ปฏิบัติงาน 25  

3. ชื่อเจKาของแปลง นายอินทะ ผาลัม  
ชนิดกิจกรรม เลี้ยงไกIพื้นเมือง  
ปริมาณผลผลิตจำนวน  50  ตัว     ไรI/ตัว/บIอ วันที่ปฏิบัติงาน  9  

4. ชื่อเจKาของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไรI/ตัว/บIอ วันที่ปฏิบัติงาน…………..…………… 

  
 

1.2 การสำรวจโครงสร*างพื้นฐานด*านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน 3 ราย วันที่ปฏิบัติงาน 2 
1.3 การประชาสัมพันธS       ทบก.  ...5...ราย      ปศุสัตวS .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน.....5......ราย 

         รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกวIา 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมไดK) 
1. ชื่อ – สกุล นายวาสนา มากมี                                   วันที่ปฏิบัติงาน 15  
2. ชื่อ – สกุล นายบุญ หลIนทับ                                    วันที่ปฏิบัติงาน 15  
3. ชื่อ – สกุล นายรัก เกษตรไทย                                  วันที่ปฏิบัติงาน 15  
4. ชื่อ – สกุล นายสมคิด รักดี                                      วันที่ปฏิบัติงาน 19 
5. ชื่อ – สกุล นางสมศรี สมบูรณA                                  วันที่ปฏิบัติงาน 20 
6. ชื่อ – สกุล........................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..…………….. 
7. ชื่อ – สกุล........................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
8. ชื่อ – สกุล........................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
9. ชื่อ – สกุล........................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
10.ชื่อ – สกุล........................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..…………… 

 

2. ด*านการร;วมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู;บ*าน 
2.1 เข*าร;วมประชุม/เป^นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมู;บ*าน (อกม.) 

 ¨ ศูนยAบริการและถIายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล.......1............ ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน 5  
¨ ศูนยAเรียนรูKการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคKาเกษตร/ศพก.เครือขIาย ...........1.......... ครั้ง  
     วันที่ปฏิบัติงาน  10  

¨ คณะกรรมการหมูIบKาน ................... ครั้ง วันที่ปฏบิัติงาน………….… 

ตัวอย่าง



33คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

 

31 
 

2.2 ร;วมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู;บ*านกับหน;วยงานที่เกี่ยวข*อง 
 ¨ หนIวยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หนIวยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏบิัติงาน………… 
2.3 ร;วมดำเนินกิจกรรมกับคณะกรรมการหมู;บ*าน จำนวน.................... ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 
2.4 การรวบรวมป`ญหาจากอาสาสมัครเกษตรและเกษตรกรในหมู;บ*าน   ........1............ ครัง้ 

 ¨ ปkญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน 10  
 ¨ ปkญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
3. ด*านประสานงานในการถ;ายทอดความรู* และแก*ไขป`ญหาด*านการเกษตรและสหกรณS 

3.1 การเป^นวิทยากรถ;ายทอดความรู*ด*านการเกษตรและสหกรณS   .................... ครั้ง 
 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 

 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 
 3.2 ร;วมกับเจ*าหน*าที่ในการปฏบิัติงานตามแผนเยี่ยมเยียนระดับตำบล   3      ครั้ง 

รายชื่อเกษตรกรที่รับการเยี่ยมเยียน (หากดำเนินการมากกวIา 3 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมไดK) 
1. ชื่อ – สกุล นายสยาม เมืองยิ้ม          ประเด็น การทำ GAP             วันที่ปฏิบัติงาน 10  
2. ชื่อ – สกุล นายภูผา สูงชัน              ประเด็น การผลิตไตรโคเดอรAมา วันที่ปฏิบัติงาน 20  
3. ชื่อ – สกุล นายทุเรียน มังคุด           ประเด็น มะนาวนอกฤดู          วันที่ปฏิบัติงาน 28  

4. ด*านการติดตามสถานการณSการเกษตรในหมู;บ*าน และรายงานเหตุการณSฉุกเฉินต;อหน;วยงานที่เกี่ยวข*อง 
4.1 ติดตามสถานการณSการเกษตรในหมู;บ*าน 

 ¨ การเฝpาระวัง/ติดตามสถานการณAการระบาดดKานการเกษตร.......4........ ครั้ง วันทีป่ฏิบัติงาน 6/13/20/27 
¨ การเฝpาระวัง/ติดตามสถานการณAภัยธรรมชาติ                .................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การติดตามสถานการณAและสรKางความเขKาใจดKานขIาวสาร   .................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
     การเกษตรและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวขKอง 

4.2 การรายงานสถานการณSการเกษตรและเหตุการณSฉุกเฉินแก;หน;วยงาน 
 ¨ หนIวยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หนIวยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
5. ด*านการปฏิบัติงานที่เป^นประโยชนSต;อเกษตรกร และชุมชน 

5.1 การประชาสัมพันธSงานต;างๆ 
 ¨ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผูKปลูกขKาวนาปc และพืชอื่นๆ....................4.......... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน 6/13/20/27 

¨ เรื่อง การระวังโรคขKาว เชIน โรคใบไหมKขKาว...............................4......... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน 6/13/20/27 
5.2 งานอื่นๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณS/หน;วยงานอื่นขอความช;วยเหลือ 

 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 

5.3 การปฏิบัติงานอื่นๆ ในพื้นที่ (นอกเหนือจากข*อ 5.1 และ5.2) 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 
                                                            ลงชื่อ     อาสาสมัคร รักเกษตร     ผู*รายงาน     

                       (นายอาสาสมัคร รักเกษตร) 
                                                                               อาสาสมัครเกษตรหมูIบKาน 
                                                                         วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

 



34 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)
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8. ตัวอยำ่งกำรกรอกแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
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8. ตัวอยำ่งกำรกรอกแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
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8. ตัวอยำ่งกำรกรอกแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
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8. ตัวอยำ่งกำรกรอกแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
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8. ตัวอยำ่งกำรกรอกแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  
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8. ตัวอยำ่งกำรกรอกแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
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8. ตัวอยำ่งกำรกรอกแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
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8. ตัวอยำ่งกำรกรอกแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
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8. ตัวอยำ่งกำรกรอกแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
(แบบ อกม. 2)ตัวอย่าง
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36 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)
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การบันทึกข้อมูล  



37คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)
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1. จัดเก็บ รวบรวม และรายงานข6อมูลพ้ืนฐานด6านการเกษตร

การเกษตร 

แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้น (อกม.) 
 

ช่ือ-นามสกุล อาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน..................................................................................................... 

หมูFท่ี................. ตำบล................................. อำเภอ..................................... จังหวัด................................. 
 

วัน/เดือน/ปM งาน/กิจกรรมท่ีปฏิบัติ สถานท่ี ลายเซ็นเกษตรกร

ท่ีรับบริการ 

หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

วัน/เดือน/ปี สถานที่ หมายเหตุ
ลายเซ็นเกษตรกร

ที่รับบริการงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ



38 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)
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1. จัดเก็บ รวบรวม และรายงานข6อมูลพ้ืนฐานด6านการเกษตร

การเกษตร 

แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้น (อกม.) 
 

ช่ือ-นามสกุล อาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน..................................................................................................... 

หมูFท่ี................. ตำบล................................. อำเภอ..................................... จังหวัด................................. 
 

วัน/เดือน/ปM งาน/กิจกรรมท่ีปฏิบัติ สถานท่ี ลายเซ็นเกษตรกร

ท่ีรับบริการ 

หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

วัน/เดือน/ปี สถานที่ หมายเหตุ
ลายเซ็นเกษตรกร

ที่รับบริการงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ



39คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)
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2. รFวมกับคณะกรรมการหมูFบ6าน และหนFวยงานท่ีเกี่ยวข6อง ในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้น (อกม.) 

 

ช่ือ-นามสกุล อาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน..................................................................................................... 

หมูFท่ี................. ตำบล................................. อำเภอ..................................... จังหวัด................................. 
 

วัน/เดือน/ปM งาน/กิจกรรมท่ีปฏิบัติ สถานท่ี ลายเซ็นเกษตรกร

ท่ีรับบริการ 

หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

วัน/เดือน/ปี สถานที่ หมายเหตุ
ลายเซ็นเกษตรกร

ที่รับบริการงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ



40 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)
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2. รFวมกับคณะกรรมการหมูFบ6าน และหนFวยงานท่ีเกี่ยวข6อง ในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้น (อกม.) 

 

ช่ือ-นามสกุล อาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน..................................................................................................... 

หมูFท่ี................. ตำบล................................. อำเภอ..................................... จังหวัด................................. 
 

วัน/เดือน/ปM งาน/กิจกรรมท่ีปฏิบัติ สถานท่ี ลายเซ็นเกษตรกร

ท่ีรับบริการ 

หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

วัน/เดือน/ปี สถานที่ หมายเหตุ
ลายเซ็นเกษตรกร

ที่รับบริการงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ



41คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)
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3. ประสานงานในการถFายทอดความรู6 และการแก6ไขปYญหาด6านการเกษตรและการสหกรณ[ 

   ของเกษตรกรในหมูFบ6าน 

แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
 

ช่ือ-นามสกุล อาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน..................................................................................................... 

หมูFท่ี................. ตำบล................................. อำเภอ..................................... จังหวัด................................. 
 

วัน/เดือน/ปM งาน/กิจกรรมท่ีปฏิบัติ สถานท่ี ลายเซ็นเกษตรกร

ท่ีรับบริการ 

หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

วัน/เดือน/ปี สถานที่ หมายเหตุ
ลายเซ็นเกษตรกร

ที่รับบริการงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ



42 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)
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3. ประสานงานในการถFายทอดความรู6 และการแก6ไขปYญหาด6านการเกษตรและการสหกรณ[ 

   ของเกษตรกรในหมูFบ6าน 

แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
 

ช่ือ-นามสกุล อาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน..................................................................................................... 

หมูFท่ี................. ตำบล................................. อำเภอ..................................... จังหวัด................................. 
 

วัน/เดือน/ปM งาน/กิจกรรมท่ีปฏิบัติ สถานท่ี ลายเซ็นเกษตรกร

ท่ีรับบริการ 

หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

วัน/เดือน/ปี สถานที่ หมายเหตุ
ลายเซ็นเกษตรกร

ที่รับบริการงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ



43คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

 

 

4. ติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้าน และรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

  

ชื่อ-นามสกุล อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน...................................................................................... ............... 
หมู่ที่................. ตำบล................................. อำเภอ..................................... จังหวัด................................. 

 

วัน/เดือน/ป ี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที ่ ลายเซ็นเกษตรกร
ที่รับบริการ 

หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

วัน/เดือน/ปี สถานที่ หมายเหตุ
ลายเซ็นเกษตรกร

ที่รับบริการงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ



44 คู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

 

 

4. ติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้าน และรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

  

ชื่อ-นามสกุล อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน...................................................................................... ............... 
หมู่ที่................. ตำบล................................. อำเภอ..................................... จังหวัด................................. 

 

วัน/เดือน/ป ี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที ่ ลายเซ็นเกษตรกร
ที่รับบริการ 

หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

วัน/เดือน/ปี สถานที่ หมายเหตุ
ลายเซ็นเกษตรกร

ที่รับบริการงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
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5. ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และชุมชน หรือตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    หรือหน่วยงานอื่นขอความช่วยเหลือ 

แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
  

ชื่อ-นามสกุล อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน..................................................................................................... 
หมู่ที่................. ตำบล................................. อำเภอ..................................... จังหวัด................................. 

 

วัน/เดือน/ป ี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที ่ ลายเซ็นเกษตรกร
ที่รับบริการ 

หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

วัน/เดือน/ปี สถานที่ หมายเหตุ
ลายเซ็นเกษตรกร

ที่รับบริการงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
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5. ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และชุมชน หรือตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    หรือหน่วยงานอื่นขอความช่วยเหลือ 

แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
  

ชื่อ-นามสกุล อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน..................................................................................................... 
หมู่ที่................. ตำบล................................. อำเภอ..................................... จังหวัด................................. 

 

วัน/เดือน/ป ี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที ่ ลายเซ็นเกษตรกร
ที่รับบริการ 

หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

วัน/เดือน/ปี สถานที่ หมายเหตุ
ลายเซ็นเกษตรกร

ที่รับบริการงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
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 (แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บ รวบรวม และรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 

      1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
           รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
            29) ชื่อ – สกุล................................................ใ.................................... วันที่ปฏิบตัิงาน…………..……………. 

      30) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      31) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      32) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      33) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      34) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      35) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      36) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      37) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      38) ชื่อ – สกุล...................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

 

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        วันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัตงิาน………….… 
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 (แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บ รวบรวม และรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..…………… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 
1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
      รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
      1) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      2) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบตัิงาน…………..……………. 
      3) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      4) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      5) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      6) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      7) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      8) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      9) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      10) ชื่อ – สกุล..................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

  

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏบิัตงิาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        ฃวันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัตงิาน………….… 
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2.2 รFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6านกับหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
2.3 รFวมดำเนินกิจกรรมกับคณะกรรมการหมูFบ6าน จำนวน.................... ครั้ง วันที่ปฏบิตัิงาน………........… 
2.4 การรวบรวมปYญหาจากอาสาสมัครเกษตรและเกษตรกรในหมูFบ6าน .................... ครัง้ 

 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏบิัติงาน…………. 
 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
3. ด6านประสานงานในการถFายทอดความรู6 และแก6ไขปYญหาด6านการเกษตรและสหกรณ[ 

3.1 การเป_นวิทยากรถFายทอดความรู6ด6านการเกษตรและสหกรณ[ .................... ครัง้ 
 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 

 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 
 3.2 รFวมกับเจ6าหน6าที่ในการปฏบิัติงานตามแผนเยีย่มเยียนระดับตำบล .................... ครัง้ 

รายชื่อเกษตรกรที่รับการเยีย่มเยียน (หากดำเนินการมากกว4า 3 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
              7) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 

8) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัตงิาน………… 
9) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 

4. ด6านการติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน และรายงานเหตุการณ[ฉุกเฉินตFอหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
4.1 ติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน 

 ¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXการระบาดด?านการเกษตร.................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXภัยธรรมชาติ                .................. ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 
¨ การติดตามสถานการณXและสร?างความเข?าใจด?านข4าวสาร  ..................  ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
     การเกษตรและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข?อง 

4.2 การรายงานสถานการณ[การเกษตรและเหตุการณ[ฉุกเฉินแกFหนFวยงาน 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
5. ด6านการปฏิบัติงานที่เป_นประโยชน[ตFอเกษตรกร และชุมชน 

5.1 การประชาสัมพันธ[งานตFางๆ 
 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 

¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
5.2 งานอื่น ๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ[/หนFวยงานอื่นขอความชFวยเหลือ 

 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 

5.3 การปฏิบัติงานอื่น ๆ ในพื้นที่ (นอกเหนือจากข6อ 5.1 และ5.2) 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบตังิาน………… 

ลงชื่อ................................................ผู?รายงาน     
                    (.............................................)                 
                                                                             อาสาสมัครเกษตรหมู4บ?าน 
                                                                     วันที่...................เดือน..................พ.ศ. ................. 
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 (แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บ รวบรวม และรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 

      1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
           รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
            29) ชื่อ – สกุล................................................ใ.................................... วันที่ปฏิบตัิงาน…………..……………. 

      30) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      31) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      32) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      33) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      34) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      35) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      36) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      37) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      38) ชื่อ – สกุล...................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

 

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        วันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัตงิาน………….… 
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 (แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บ รวบรวม และรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..…………… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 
1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
      รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
      1) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      2) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบตัิงาน…………..……………. 
      3) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      4) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      5) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      6) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      7) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      8) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      9) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      10) ชื่อ – สกุล..................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

  

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏบิัตงิาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        ฃวันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัตงิาน………….… 
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2.2 รFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6านกับหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
2.3 รFวมดำเนินกิจกรรมกับคณะกรรมการหมูFบ6าน จำนวน.................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………........… 
2.4 การรวบรวมปYญหาจากอาสาสมัครเกษตรและเกษตรกรในหมูFบ6าน .................... ครัง้ 

 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
3. ด6านประสานงานในการถFายทอดความรู6 และแก6ไขปYญหาด6านการเกษตรและสหกรณ[ 

3.1 การเป_นวิทยากรถFายทอดความรู6ด6านการเกษตรและสหกรณ[ .................... ครัง้ 
 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 

 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 
 3.2 รFวมกับเจ6าหน6าที่ในการปฏบิัติงานตามแผนเยี่ยมเยียนระดับตำบล  .................... ครั้ง 

รายชื่อเกษตรกรที่รับการเยีย่มเยียน (หากดำเนินการมากกว4า 3 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
10) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
11) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
12) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 

4. ด6านการติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน และรายงานเหตุการณ[ฉุกเฉินตFอหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
4.1 ติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน 

 ¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXการระบาดด?านการเกษตร.................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXภัยธรรมชาติ                .................. ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 
¨ การติดตามสถานการณXและสร?างความเข?าใจด?านข4าวสาร  ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
     การเกษตรและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข?อง 

4.2 การรายงานสถานการณ[การเกษตรและเหตุการณ[ฉุกเฉินแกFหนFวยงาน 
 ¨ หน4วยงาน................................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หน4วยงาน................................................................................................ครั้ง วันที่ปฏบิัตงิาน………… 
5. ด6านการปฏิบัติงานที่เป_นประโยชน[ตFอเกษตรกร และชุมชน 

5.1 การประชาสัมพันธ[งานตFางๆ 
 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 

¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
5.2 งานอื่นๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ[/หนFวยงานอื่นขอความชFวยเหลือ 

 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัตงิาน………… 

5.3 การปฏิบัติงานอื่นๆ ในพื้นที่ (นอกเหนือจากข6อ 5.1 และ5.2) 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 

ลงชื่อ................................................ผู?รายงาน     
                    (.............................................)                 
                                                                             อาสาสมัครเกษตรหมู4บ?าน 
                                                                     วันที่...................เดือน..................พ.ศ. ................. 
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 (แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บ รวบรวม และรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 

      1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
           รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
            29) ชื่อ – สกุล................................................ใ.................................... วันที่ปฏิบตัิงาน…………..……………. 

      30) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      31) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      32) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      33) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      34) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      35) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      36) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      37) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      38) ชื่อ – สกุล...................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

 

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        วันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัตงิาน………….… 
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 (แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บ รวบรวม และรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..…………… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 
1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
      รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
      1) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      2) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบตัิงาน…………..……………. 
      3) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      4) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      5) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      6) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      7) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      8) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      9) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      10) ชื่อ – สกุล..................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

  

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏบิัตงิาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        ฃวันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัตงิาน………….… 
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2.2 รFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6านกับหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
2.3 รFวมดำเนินกิจกรรมกับคณะกรรมการหมูFบ6าน จำนวน.................... ครั้ง วันที่ปฏบิตัิงาน………........… 
2.4 การรวบรวมปYญหาจากอาสาสมัครเกษตรและเกษตรกรในหมูFบ6าน .................... ครัง้ 

 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบตัิงาน…………. 
3. ด6านประสานงานในการถFายทอดความรู6 และแก6ไขปYญหาด6านการเกษตรและสหกรณ[ 

3.1 การเป_นวิทยากรถFายทอดความรู6ด6านการเกษตรและสหกรณ[ .................... ครัง้ 
 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 

 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 
 3.2 รFวมกับเจ6าหน6าที่ในการปฏบิัติงานตามแผนเยี่ยมเยียนระดับตำบล  .................... ครั้ง 

รายชื่อเกษตรกรที่รับการเยีย่มเยียน (หากดำเนินการมากกว4า 3 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
13) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
14) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
15) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 

4. ด6านการติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน และรายงานเหตุการณ[ฉุกเฉินตFอหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
4.1 ติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน 

 ¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXการระบาดด?านการเกษตร.................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXภัยธรรมชาติ                .................. ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 
¨ การติดตามสถานการณXและสร?างความเข?าใจด?านข4าวสาร  .................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
     การเกษตรและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข?อง 

4.2 การรายงานสถานการณ[การเกษตรและเหตุการณ[ฉุกเฉินแกFหนFวยงาน 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
5. ด6านการปฏิบัติงานที่เป_นประโยชน[ตFอเกษตรกร และชุมชน 

5.1 การประชาสัมพันธ[งานตFางๆ 
 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 
5.2 งานอื่นๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ[/หนFวยงานอื่นขอความชFวยเหลือ 

 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

5.3 การปฏิบัติงานอื่นๆ ในพื้นที่ (นอกเหนือจากข6อ 5.1 และ5.2) 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

ลงชื่อ................................................ผู?รายงาน     
                    (.............................................)                 
                                                                             อาสาสมัครเกษตรหมู4บ?าน 
                                                                     วันที่...................เดือน..................พ.ศ. ................. 
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 (แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บ รวบรวม และรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 

      1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
           รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
            29) ชื่อ – สกุล................................................ใ.................................... วันที่ปฏิบตัิงาน…………..……………. 

      30) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      31) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      32) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      33) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      34) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      35) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      36) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      37) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      38) ชื่อ – สกุล...................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

 

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        วันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัตงิาน………….… 
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 (แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บ รวบรวม และรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..…………… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 
1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
      รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
      1) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      2) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบตัิงาน…………..……………. 
      3) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      4) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      5) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      6) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      7) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      8) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      9) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      10) ชื่อ – สกุล..................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

  

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏบิัตงิาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        ฃวันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัตงิาน………….… 
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2.2 รFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6านกับหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
2.3 รFวมดำเนินกิจกรรมกับคณะกรรมการหมูFบ6าน จำนวน.................... ครั้ง วันที่ปฏบิตัิงาน………........… 
2.4 การรวบรวมปYญหาจากอาสาสมัครเกษตรและเกษตรกรในหมูFบ6าน .................... ครัง้ 

 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
3. ด6านประสานงานในการถFายทอดความรู6 และแก6ไขปYญหาด6านการเกษตรและสหกรณ[ 

3.1 การเป_นวิทยากรถFายทอดความรู6ด6านการเกษตรและสหกรณ[ .................... ครัง้ 
 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 

 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 
 3.2 รFวมกับเจ6าหน6าที่ในการปฏบิัติงานตามแผนเยีย่มเยียนระดับตำบล .................... ครัง้ 

รายชื่อเกษตรกรที่รับการเยีย่มเยียน (หากดำเนินการมากกว4า 3 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
16) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
17) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
18) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 

4. ด6านการติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน และรายงานเหตุการณ[ฉุกเฉินตFอหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
4.1 ติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน 

 ¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXการระบาดด?านการเกษตร.................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXภัยธรรมชาติ                .................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การติดตามสถานการณXและสร?างความเข?าใจด?านข4าวสาร  ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
     การเกษตรและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข?อง 

4.2 การรายงานสถานการณ[การเกษตรและเหตุการณ[ฉุกเฉินแกFหนFวยงาน 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
5. ด6านการปฏิบัติงานที่เป_นประโยชน[ตFอเกษตรกร และชุมชน 

5.1 การประชาสัมพันธ[งานตFางๆ 
 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 

¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันทีป่ฏิบัติงาน………… 
5.2 งานอื่นๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ[/หนFวยงานอื่นขอความชFวยเหลือ 

 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

5.3 การปฏิบัติงานอื่นๆ ในพื้นที่ (นอกเหนือจากข6อ 5.1 และ5.2) 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

ลงชื่อ................................................ผู?รายงาน     
                    (.............................................)                 
                                                                             อาสาสมัครเกษตรหมู4บ?าน 
                                                                     วันที่...................เดือน..................พ.ศ. ................. 
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 (แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บ รวบรวม และรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 

      1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
           รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
            29) ชื่อ – สกุล................................................ใ.................................... วันที่ปฏิบตัิงาน…………..……………. 

      30) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      31) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      32) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      33) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      34) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      35) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      36) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      37) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      38) ชื่อ – สกุล...................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

 

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        วันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัตงิาน………….… 
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 (แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บ รวบรวม และรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..…………… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 
1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
      รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
      1) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      2) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบตัิงาน…………..……………. 
      3) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      4) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      5) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      6) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      7) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      8) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      9) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      10) ชื่อ – สกุล..................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

  

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏบิัตงิาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        ฃวันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัตงิาน………….… 
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2.2 รFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6านกับหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
2.3 รFวมดำเนินกิจกรรมกับคณะกรรมการหมูFบ6าน จำนวน.................... ครั้ง วันที่ปฏบิตัิงาน………........… 
2.4 การรวบรวมปYญหาจากอาสาสมัครเกษตรและเกษตรกรในหมูFบ6าน .................... ครัง้ 

 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
3. ด6านประสานงานในการถFายทอดความรู6 และแก6ไขปYญหาด6านการเกษตรและสหกรณ[ 

3.1 การเป_นวิทยากรถFายทอดความรู6ด6านการเกษตรและสหกรณ[ .................... ครัง้ 
 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 

 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 
 3.2 รFวมกับเจ6าหน6าที่ในการปฏบิัติงานตามแผนเยีย่มเยียนระดับตำบล .................... ครั้ง 

รายชื่อเกษตรกรที่รับการเยี่ยมเยียน (หากดำเนินการมากกว4า 3 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
19) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
20) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
21) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 

4. ด6านการติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน และรายงานเหตุการณ[ฉุกเฉินตFอหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
4.1 ติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน 

 ¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXการระบาดด?านการเกษตร.................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXภัยธรรมชาติ                .................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การติดตามสถานการณXและสร?างความเข?าใจด?านข4าวสาร  ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
     การเกษตรและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข?อง 

4.2 การรายงานสถานการณ[การเกษตรและเหตุการณ[ฉุกเฉินแกFหนFวยงาน 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
5. ด6านการปฏิบัติงานที่เป_นประโยชน[ตFอเกษตรกร และชุมชน 

5.1 การประชาสัมพันธ[งานตFางๆ 
 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 

¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันทีป่ฏิบัติงาน………… 
5.2 งานอื่นๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ[/หนFวยงานอื่นขอความชFวยเหลือ 

 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครัง้ วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

5.3 การปฏิบัติงานอื่นๆ ในพื้นที่ (นอกเหนือจากข6อ 5.1 และ5.2) 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 

ลงชื่อ................................................ผู?รายงาน     
                    (.............................................)                 
                                                                             อาสาสมัครเกษตรหมู4บ?าน 
                                                                     วันที่...................เดือน..................พ.ศ. ................. 
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 (แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บ รวบรวม และรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 

      1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
           รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
            9) ชื่อ – สกุล...........................................................................ใ............ วันที่ปฏิบตัิงาน…………..……………. 

      10) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      11) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      12) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      13) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      14) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      15) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      16) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัตงิาน…………..……………. 
      17) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      18) ชื่อ – สกุล...................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

 

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏบิัตงิาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        วันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัตงิาน………….… 
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 (แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บรวบรวมและรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..…………… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..…………… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันทีป่ฏิบัติงาน…………..…………… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 

      1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
           รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
            69) ชื่อ – สกุล................................................ใ.................................... วันที่ปฏิบตัิงาน…………..……………. 

      70) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      71) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      72) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      73) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      74) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      75) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      76) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      77) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      78) ชื่อ – สกุล...................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

 

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏบิัตงิาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        วันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
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2.2 รFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6านกับหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 

 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

2.3 รFวมดำเนินกิจกรรมกับคณะกรรมการหมูFบ6าน จำนวน.................... ครั้ง วนัที่ปฏิบัติงาน………........… 
2.4 การรวบรวมปYญหาจากอาสาสมัครเกษตรและเกษตรกรในหมูFบ6าน .................... ครัง้ 

 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
3. ด6านประสานงานในการถFายทอดความรู6 และแก6ไขปYญหาด6านการเกษตรและสหกรณ[ 

3.1 การเป_นวิทยากรถFายทอดความรู6ด6านการเกษตรและสหกรณ[ .................... ครัง้ 
 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 

 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 
 3.2 รFวมกับเจ6าหน6าที่ในการปฏิบตัิงานตามแผนเยี่ยมเยียนระดับตำบล .................... ครั้ง 

รายชื่อเกษตรกรที่รับการเยีย่มเยียน (หากดำเนินการมากกว4า 3 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
22) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
23) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
24) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 

4. ด6านการติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน และรายงานเหตุการณ[ฉุกเฉินตFอหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
4.1 ติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน 

 ¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXการระบาดด?านการเกษตร.................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXภัยธรรมชาติ                .................. ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 
¨ การติดตามสถานการณXและสร?างความเข?าใจด?านข4าวสาร  ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
     การเกษตรและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข?อง 

4.2 การรายงานสถานการณ[การเกษตรและเหตุการณ[ฉุกเฉินแกFหนFวยงาน 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
5. ด6านการปฏิบัติงานที่เป_นประโยชน[ตFอเกษตรกร และชุมชน 

5.1 การประชาสัมพันธ[งานตFางๆ 
 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัตงิาน………… 

¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันทีป่ฏิบัติงาน………… 
5.2 งานอื่นๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ[/หนFวยงานอื่นขอความชFวยเหลือ 

 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

5.3 การปฏิบัติงานอื่นๆ ในพื้นที่ (นอกเหนือจากข6อ 5.1 และ5.2) 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครัง้ วันที่ปฏิบตัิงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบตังิาน………… 

ลงชื่อ................................................ผู?รายงาน     
                    (.............................................)                 
                                                                             อาสาสมัครเกษตรหมู4บ?าน 
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(แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บ รวบรวม และรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 

      1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
           รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
            19) ชื่อ – สกุล...................................................................................... วนัที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

      20) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      21) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      22) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      23) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      24) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      25) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      26) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      27) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันทีป่ฏิบัติงาน…………..……………. 
      28) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

 

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏบิัตงิาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        วันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัตงิาน………….… 
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2.2 รFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6านกับหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
2.3 รFวมดำเนินกิจกรรมกับคณะกรรมการหมูFบ6าน จำนวน.................... ครั้ง วันที่ปฏบิตัิงาน………........… 
2.4 การรวบรวมปYญหาจากอาสาสมัครเกษตรและเกษตรกรในหมูFบ6าน .................... ครัง้ 

 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันทีป่ฏิบัติงาน…………. 
 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
3. ด6านประสานงานในการถFายทอดความรู6 และแก6ไขปYญหาด6านการเกษตรและสหกรณ[ 

3.1 การเป_นวิทยากรถFายทอดความรู6ด6านการเกษตรและสหกรณ[ .................... ครัง้ 
 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 

 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 
 3.2 รFวมกับเจ6าหน6าที่ในการปฏบิัติงานตามแผนเยีย่มเยียนระดับตำบล .................... ครั้ง 

รายชื่อเกษตรกรที่รับการเยีย่มเยียน (หากดำเนินการมากกว4า 3 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
25) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
26) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
27) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 

4. ด6านการติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน และรายงานเหตุการณ[ฉุกเฉินตFอหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
4.1 ติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน 

 ¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXการระบาดด?านการเกษตร.................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXภัยธรรมชาติ                .................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การติดตามสถานการณXและสร?างความเข?าใจด?านข4าวสาร  ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
     การเกษตรและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข?อง 

4.2 การรายงานสถานการณ[การเกษตรและเหตุการณ[ฉุกเฉินแกFหนFวยงาน 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
5. ด6านการปฏิบัติงานที่เป_นประโยชน[ตFอเกษตรกร และชุมชน 

5.1 การประชาสัมพันธ[งานตFางๆ 
 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 

¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
5.2 งานอื่นๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ[/หนFวยงานอื่นขอความชFวยเหลือ 

 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏบิัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบตังิาน………… 

5.3 การปฏิบัติงานอื่นๆ ในพื้นที่ (นอกเหนือจากข6อ 5.1 และ5.2) 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

ลงชื่อ................................................ผู?รายงาน     
                    (.............................................)                 
                                                                             อาสาสมัครเกษตรหมู4บ?าน 
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 (แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บ รวบรวม และรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 

      1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
           รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
            29) ชื่อ – สกุล................................................ใ.................................... วันที่ปฏิบตัิงาน…………..……………. 

      30) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      31) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      32) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      33) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      34) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      35) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      36) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      37) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      38) ชื่อ – สกุล...................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

 

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        วันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัตงิาน………….… 
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 (แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บรวบรวมและรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..…………… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..…………… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันทีป่ฏิบัติงาน…………..…………… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 

      1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
           รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
            69) ชื่อ – สกุล................................................ใ.................................... วันที่ปฏิบตัิงาน…………..……………. 

      70) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      71) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      72) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      73) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      74) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      75) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      76) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      77) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      78) ชื่อ – สกุล...................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

 

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏบิัตงิาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        วันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
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2.2 รFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6านกับหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 

 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

2.3 รFวมดำเนินกิจกรรมกับคณะกรรมการหมูFบ6าน จำนวน.................... ครั้ง วันที่ปฏบิตัิงาน………........… 
2.4 การรวบรวมปYญหาจากอาสาสมัครเกษตรและเกษตรกรในหมูFบ6าน .................... ครัง้ 

 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
3. ด6านประสานงานในการถFายทอดความรู6 และแก6ไขปYญหาด6านการเกษตรและสหกรณ[ 

3.1 การเป_นวิทยากรถFายทอดความรู6ด6านการเกษตรและสหกรณ[ .................... ครัง้ 
 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 

 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 
 3.2 รFวมกับเจ6าหน6าที่ในการปฏิบตัิงานตามแผนเยี่ยมเยียนระดับตำบล .................... ครั้ง 

รายชื่อเกษตรกรที่รับการเยีย่มเยียน (หากดำเนินการมากกว4า 3 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
28) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
29) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
30) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 

4. ด6านการติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน และรายงานเหตุการณ[ฉุกเฉินตFอหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
4.1 ติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน 

 ¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXการระบาดด?านการเกษตร.................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXภัยธรรมชาติ                .................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การติดตามสถานการณXและสร?างความเข?าใจด?านข4าวสาร  ................... ครั้ง วันทีป่ฏิบัติงาน………… 
     การเกษตรและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข?อง 

4.2 การรายงานสถานการณ[การเกษตรและเหตุการณ[ฉุกเฉินแกFหนFวยงาน 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันทีป่ฏิบัติงาน………… 
5. ด6านการปฏิบัติงานที่เป_นประโยชน[ตFอเกษตรกร และชุมชน 

5.1 การประชาสัมพันธ[งานตFางๆ 
 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 

¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันทีป่ฏิบัติงาน………… 
5.2 งานอื่นๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ[/หนFวยงานอื่นขอความชFวยเหลือ 

 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

5.3 การปฏิบัติงานอื่นๆ ในพื้นที่ (นอกเหนือจากข6อ 5.1 และ5.2) 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครัง้ วันที่ปฏิบัติงาน………… 

ลงชื่อ................................................ผู?รายงาน     
                    (.............................................)                 
                                                                             อาสาสมัครเกษตรหมู4บ?าน 
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(แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บ รวบรวม และรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1)  ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

2)  ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

3)  ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

4)  ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 

      1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
           รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
            39) ชื่อ – สกุล................................................ใ.................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

      40) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      41) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      42) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      43) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      44) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      45) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      46) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      47) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      48) ชื่อ – สกุล...................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

 

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏิบัตงิาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        วันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครัง้ วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
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 (แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บรวบรวมและรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..…………… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..…………… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันทีป่ฏิบัติงาน…………..…………… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 

      1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
           รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
            69) ชื่อ – สกุล................................................ใ.................................... วันที่ปฏิบตัิงาน…………..……………. 

      70) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วนัที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      71) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      72) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      73) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      74) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      75) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      76) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      77) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      78) ชื่อ – สกุล...................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

 

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏบิัตงิาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        วันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
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2.2 รFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6านกับหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
2.3 รFวมดำเนินกิจกรรมกับคณะกรรมการหมูFบ6าน จำนวน.................... ครั้ง วันที่ปฏบิตัิงาน………........… 
2.4 การรวบรวมปYญหาจากอาสาสมัครเกษตรและเกษตรกรในหมูFบ6าน .................... ครัง้ 

 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบตัิงาน…………. 
3. ด6านประสานงานในการถFายทอดความรู6 และแก6ไขปYญหาด6านการเกษตรและสหกรณ[ 

3.1 การเป_นวิทยากรถFายทอดความรู6ด6านการเกษตรและสหกรณ[ .................... ครัง้ 
 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 

 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 
 3.2 รFวมกับเจ6าหน6าที่ในการปฏิบัติงานตามแผนเยี่ยมเยียนระดับตำบล .................... ครัง้ 

รายชื่อเกษตรกรที่รับการเยีย่มเยียน (หากดำเนินการมากกว4า 3 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
31) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
32) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
33) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันทีป่ฏิบัติงาน………… 

4. ด6านการติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน และรายงานเหตุการณ[ฉุกเฉินตFอหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
4.1 ติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน 

 ¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXการระบาดด?านการเกษตร.................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXภัยธรรมชาติ                .................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การติดตามสถานการณXและสร?างความเข?าใจด?านข4าวสาร  .................... ครัง้ วันที่ปฏิบัตงิาน………… 
     การเกษตรและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข?อง 

4.2 การรายงานสถานการณ[การเกษตรและเหตุการณ[ฉุกเฉินแกFหนFวยงาน 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
5. ด6านการปฏิบัติงานที่เป_นประโยชน[ตFอเกษตรกร และชุมชน 

5.1 การประชาสัมพันธ[งานตFางๆ 
 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันทีป่ฏิบัติงาน………… 
5.2 งานอื่นๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ[/หนFวยงานอื่นขอความชFวยเหลือ 

 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

5.3 การปฏิบัติงานอื่นๆ ในพื้นที่ (นอกเหนือจากข6อ 5.1 และ5.2) 
¨ เรื่อง ................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏบิัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบตังิาน………… 

ลงชื่อ................................................ผู?รายงาน     
                    (.............................................)                 
                                                                             อาสาสมัครเกษตรหมู4บ?าน 
                                                                     วันที่...................เดือน..................พ.ศ. ................. 
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(แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บ รวบรวม และรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 

      1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
           รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
            49) ชื่อ – สกุล................................................ใ.................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

      50) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      51) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      52) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัตงิาน…………..……………. 
      53) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      54) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัตงิาน…………..……………. 
      55) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      56) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันทีป่ฏิบัติงาน…………..……………. 
      57) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      58) ชื่อ – สกุล...................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

 

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        วันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
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 (แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บรวบรวมและรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..…………… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..…………… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันทีป่ฏิบัติงาน…………..…………… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 

      1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
           รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
            69) ชื่อ – สกุล................................................ใ.................................... วันที่ปฏิบตัิงาน…………..……………. 

      70) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      71) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      72) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      73) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      74) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      75) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      76) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      77) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      78) ชื่อ – สกุล...................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

 

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏบิัตงิาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        วันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
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2.2 รFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6านกับหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
2.3 รFวมดำเนินกิจกรรมกับคณะกรรมการหมูFบ6าน จำนวน.................... ครั้ง วันที่ปฏบิตัิงาน………........… 
2.4 การรวบรวมปYญหาจากอาสาสมัครเกษตรและเกษตรกรในหมูFบ6าน .................... ครัง้ 

 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
3. ด6านประสานงานในการถFายทอดความรู6 และแก6ไขปYญหาด6านการเกษตรและสหกรณ[ 

3.1 การเป_นวิทยากรถFายทอดความรู6ด6านการเกษตรและสหกรณ[ .................... ครัง้ 
 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 

 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 
 3.2 รFวมกับเจ6าหน6าที่ในการปฏบิัติงานตามแผนเยีย่มเยียนระดับตำบล .................... ครั้ง 

รายชื่อเกษตรกรที่รับการเยีย่มเยียน (หากดำเนินการมากกว4า 3 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
34) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
35) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
36) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 

4. ด6านการติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน และรายงานเหตุการณ[ฉุกเฉินตFอหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
4.1 ติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน 

 ¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXการระบาดด?านการเกษตร.................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXภัยธรรมชาติ                .................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การติดตามสถานการณXและสร?างความเข?าใจด?านข4าวสาร  .................... ครัง้ วันที่ปฏิบัตงิาน………… 
     การเกษตรและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข?อง 

4.2 การรายงานสถานการณ[การเกษตรและเหตุการณ[ฉุกเฉินแกFหนFวยงาน 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
5. ด6านการปฏิบัติงานที่เป_นประโยชน[ตFอเกษตรกร และชุมชน 

5.1 การประชาสัมพันธ[งานตFางๆ 
 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
5.2 งานอื่นๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ[/หนFวยงานอื่นขอความชFวยเหลือ 

 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 

5.3 การปฏิบัติงานอื่นๆ ในพื้นที่ (นอกเหนือจากข6อ 5.1 และ5.2) 
¨ เรื่อง ................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏบิัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันทีป่ฏิบัตงิาน………… 

ลงชื่อ................................................ผู?รายงาน     
                    (.............................................)                 
                                                                             อาสาสมัครเกษตรหมู4บ?าน 
                                                                     วันที่...................เดือน..................พ.ศ. ................. 
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 (แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บ รวบรวม และรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 

      1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
           รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
            59) ชื่อ – สกุล................................................ใ.................................... วันที่ปฏิบตัิงาน…………..……………. 

      60) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      61) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      62) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      63) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      64) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      65) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      66) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      67) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      68) ชื่อ – สกุล...................................................................................... วนัที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

 

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏบิัตงิาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
       วันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
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 (แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บรวบรวมและรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..…………… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..…………… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันทีป่ฏิบัติงาน…………..…………… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 

      1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
           รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
            69) ชื่อ – สกุล................................................ใ.................................... วันที่ปฏิบตัิงาน…………..……………. 

      70) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      71) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      72) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      73) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      74) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      75) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      76) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      77) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      78) ชื่อ – สกุล...................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

 

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏบิัตงิาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        วันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
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2.2 รFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6านกับหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
2.3 รFวมดำเนินกิจกรรมกับคณะกรรมการหมูFบ6าน จำนวน.................... ครั้ง วันที่ปฏบิตัิงาน………........… 
2.4 การรวบรวมปYญหาจากอาสาสมัครเกษตรและเกษตรกรในหมูFบ6าน .................... ครัง้ 

 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
3. ด6านประสานงานในการถFายทอดความรู6 และแก6ไขปYญหาด6านการเกษตรและสหกรณ[ 

3.1 การเป_นวิทยากรถFายทอดความรู6ด6านการเกษตรและสหกรณ[ .................... ครัง้ 
 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 

 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 
 3.2 รFวมกับเจ6าหน6าที่ในการปฏบิัติงานตามแผนเยีย่มเยียนระดับตำบล .................... ครั้ง 

รายชื่อเกษตรกรที่รับการเยีย่มเยียน (หากดำเนินการมากกว4า 3 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
34) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
35) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
36) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 

4. ด6านการติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน และรายงานเหตุการณ[ฉุกเฉินตFอหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
4.1 ติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน 

 ¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXการระบาดด?านการเกษตร.................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXภัยธรรมชาติ                .................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การติดตามสถานการณXและสร?างความเข?าใจด?านข4าวสาร  .................... ครัง้ วันที่ปฏิบัตงิาน………… 
     การเกษตรและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข?อง 

4.2 การรายงานสถานการณ[การเกษตรและเหตุการณ[ฉุกเฉินแกFหนFวยงาน 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
5. ด6านการปฏิบัติงานที่เป_นประโยชน[ตFอเกษตรกร และชุมชน 

5.1 การประชาสัมพันธ[งานตFางๆ 
 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
5.2 งานอื่นๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ[/หนFวยงานอื่นขอความชFวยเหลือ 

 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 

5.3 การปฏิบัติงานอื่นๆ ในพื้นที่ (นอกเหนือจากข6อ 5.1 และ5.2) 
¨ เรื่อง ................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏบิัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันทีป่ฏิบัตงิาน………… 

ลงชื่อ................................................ผู?รายงาน     
                    (.............................................)                 
                                                                             อาสาสมัครเกษตรหมู4บ?าน 
                                                                     วันที่...................เดือน..................พ.ศ. ................. 
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 (แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บ รวบรวม และรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว/บ4อ วันที่ปฏิบัติงาน…………..……… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 

      1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
           รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
            69) ชื่อ – สกุล................................................ใ.................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

      70) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      71) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      72) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      73) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      74) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      75) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันทีป่ฏิบัติงาน…………..……………. 
      76) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัตงิาน…………..……………. 
      77) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      78) ชื่อ – สกุล...................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

 

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏบิัตงิาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        วันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
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 (แบบ อกม. 1) 

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ประจำเดือน........................................ พ.ศ. ......................  

1. ด6านการจัดเก็บรวบรวมและรายงานข6อมูลพื้นฐานด6านการเกษตรของหมูFบ6าน 

1.1 การสำรวจภาวการณ[ผลิตทางการเกษตรรายเดือน (พืช สัตว[ ประมง) อยFางน6อยจำนวน 4 รายตFอเดือน 
(หากดำเนินการมากกว4า 4 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 

1) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

2) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..…………… 

3) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม.......................................................................................................................................  
ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันที่ปฏิบัติงาน…………..…………… 

4) ชื่อเจ?าของแปลง.................................................................................................................................. 
ชนิดกิจกรรม....................................................................................................................................... 

                 ปริมาณผลผลิตจำนวน...................................................... ไร4/ตัว วันทีป่ฏิบัติงาน…………..…………… 
1.2 การสำรวจโครงสร6างพื้นฐานด6านการเกษตรของเกษตรกร จำนวน.............ราย วันที่ปฏิบัติงาน……… 

      1.3 การประชาสัมพันธ[       ทบก.  .......ราย      ปศุสัตว[ .......ราย       ประมง.......ราย รวมจำนวน...........ราย 
           รายชื่อเกษตรกรที่รับบริการ (หากดำเนินการมากกว4า 10 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
            69) ชื่อ – สกุล................................................ใ.................................... วันที่ปฏิบตัิงาน…………..……………. 

      70) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      71) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      72) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      73) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      74) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      75) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      76) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      77) ชื่อ – สกุล....................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 
      78) ชื่อ – สกุล...................................................................................... วันที่ปฏิบัติงาน…………..……………. 

 

2. ด6านการรFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6าน 
2.1  เข6ารFวมประชุม/เป_นคณะกรรมการในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมูFบ6าน (อกม.) 

   ¨ ศูนยXบริการและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล................... ครั้ง วันที่ปฏบิัตงิาน………… 
  ¨ ศูนยXเรียนรู?การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค?าเกษตร/ศพก.เครือข4าย ..................... ครั้ง  
        วันที่ปฏิบัติงาน………….… 
  ¨ คณะกรรมการหมู4บ?าน ................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
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2.2 รFวมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูFบ6านกับหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
2.3 รFวมดำเนินกิจกรรมกับคณะกรรมการหมูFบ6าน จำนวน.................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………........… 
2.4 การรวบรวมปYญหาจากอาสาสมัครเกษตรและเกษตรกรในหมูFบ6าน .................... ครัง้ 

 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันทีป่ฏิบัติงาน…………. 
 ¨ ปaญหาที่พบ....................................................................................................วันที่ปฏิบัติงาน…………. 
3. ด6านประสานงานในการถFายทอดความรู6 และแก6ไขปYญหาด6านการเกษตรและสหกรณ[ 

3.1 การเป_นวิทยากรถFายทอดความรู6ด6านการเกษตรและสหกรณ[ .................... ครัง้ 
 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 

 ¨ เรื่อง.............................................................................................................. วันที่ปฏิบัติงาน………… 
 3.2 รFวมกับเจ6าหน6าที่ในการปฏบิัติงานตามแผนเยีย่มเยียนระดับตำบล .................... ครัง้ 

รายชื่อเกษตรกรที่รับการเยีย่มเยียน (หากดำเนินการมากกว4า 3 ราย สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได?) 
37) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 
37) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบตัิงาน………… 
39) ชื่อ – สกุล............................................................ ประเด็น.......................... วันที่ปฏิบัติงาน………… 

4. ด6านการติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน และรายงานเหตุการณ[ฉุกเฉินตFอหนFวยงานที่เกี่ยวข6อง 
4.1 ติดตามสถานการณ[การเกษตรในหมูFบ6าน 

 ¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXการระบาดด?านการเกษตร.................. ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ การเฝfาระวัง/ติดตามสถานการณXภัยธรรมชาติ                .................. ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 
¨ การติดตามสถานการณXและสร?างความเข?าใจด?านข4าวสาร  .................... ครัง้ วันที่ปฏิบัตงิาน………… 
     การเกษตรและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข?อง 

4.2 การรายงานสถานการณ[การเกษตรและเหตุการณ[ฉุกเฉินแกFหนFวยงาน 
 ¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 

¨ หน4วยงาน............................................................................................ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
5. ด6านการปฏิบัติงานที่เป_นประโยชน[ตFอเกษตรกร และชุมชน 

5.1 การประชาสัมพันธ[งานตFางๆ 
 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 

¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบัติงาน………… 
5.2 งานอื่นๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ[/หนFวยงานอื่นขอความชFวยเหลือ 

 ¨ เรื่อง .................................................................................................... ครัง้ วันที่ปฏิบัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 

5.3 การปฏิบัติงานอื่นๆ ในพื้นที่ (นอกเหนือจากข6อ 5.1 และ5.2) 
¨ เรื่อง ................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏบิัติงาน………… 
¨ เรื่อง .................................................................................................... ครั้ง วันที่ปฏิบตัิงาน………… 

ลงชื่อ................................................ผู?รายงาน     
                    (.............................................)                 
                                                                             อาสาสมัครเกษตรหมู4บ?าน 
                                                                     วันที่...................เดือน..................พ.ศ. ................. 
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อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ลำ�ดับ	 หน่วยงาน	 ตราสัญลักษณ์	 สาขา

1
สำ�นักง�นปลัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(เฉพ�ะจังหวัดช�ยแดนใต้)

อาสาสมัคร
เกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว ช�วน�อ�ส�

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครูบัญชีอาสา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ อาสาสมัครสหกรณ์

กรมวิช�ก�รเกษตร ส�รวัตรเกษตรอ�ส�

กรมพัฒน�ที่ดิน หมอดินอ�ส�

กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์

กรมประมง ประมงอ�ส�

2

3

4

5

6

7

8
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อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ลำ�ดับ	 หน่วยงาน	 ตราสัญลักษณ์	 สาขา

9 กรมชลประท�น อาสาสมัครชลประทาน

กรมฝนหลวงและก�รบินเกษตร อาสาสมัครฝนหลวง

กรมหม่อนไหม หม่อนไหมอ�ส�

ก�รย�งแห่งประเทศไทย ครูยางอาสา

สำานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

อาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร เศรษฐกิจก�รเกษตรอ�ส�

สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอ�ห�รแห่งช�ติ

Q อ�ส�

กรมส่งเสริมก�รเกษตร เกษตรหมู่บ้าน

10

11

12

13

14

15

16
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ที่ปรึกษา

  นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  
  นายขจร เราประเสริฐ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  
  นางอุบล  มากอง  ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร  

 เรียบเรียงขอ้มูล/จัดทำ
  นางสาวสุพิศ  เหล่าจตุรพิศ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร 
  นางสาวศิรินทิพย์  พรหมเกตุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
  นางสาวจิรวดี  พรัดจุล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
  นายณัฐกิตต์ิ  ธาตุไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
  นางสาวขวัญใจ  เส็งเอี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
  ว่าที่ ร.ต. หญิง ฐิติมา  ทองอนุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
  นางสาวสุธามาศ  ม่ันหลง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  

 หน่วยงานภาค ี   

  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  กรมการข้าว  
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  กรมวิชาการเกษตร 
  กรมพัฒนาที่ดิน  
  กรมปศุสัตว์ 
  กรมประมง  
  กรมชลประทาน 
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
  กรมหม่อนไหม 
  การยางแห่งประเทศไทย 
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม 
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

คณะผู้จัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 




