
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 
 
1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเกษตร 
  - แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

1.3 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันสถานการณ์ประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 7.3 ล้านครัวเรือน 
ท่ัวประเทศ ต้องเผชิญปัญหาและได้รับความเดือดร้อนต่างๆ ท้ังด้านการผลิต รายได้ และคุณภาพชีวิต เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภัยธรรมชาติ ได้ส่งผลกระทบ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นที่แต่ละหมู่บ้าน
การเกษตรจะต้องมีข้อมูลที ่ถูกต้อง มีแผนการพัฒนาการเกษตรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที ่ ดี  
และเหมาะสม ตลอดจนการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุภัยธรรมชาติเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการเกษตรต่อหน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบในการท่ีจะได้ดำเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการแก่เกษตรกรในระดับพื้นท่ี  
ของหมู่บ้านมาโดยตลอด และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 16 หน่วยงาน 
ที่ดำเนินงานด้านอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในแต่ละสาขาที่หน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีความรู้  
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเกษตรหมู่บ้านเป็นอาสาสมัครเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร และในส่วน
ของการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร ับมอบหมายในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
(อกม.) และแต่งต้ังคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรในระดับต่างๆ ภายใต้ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 เพื่อกำหนดนโยบาย/แนวทางการพัฒนาและขับเคล่ือน
งานอาสาสมัครเกษตร จึงจำเป็นต้องมีการจัดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ 
ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ พร้อมทั้งส่งเสริม
เครือข่ายอาสาสมัครเกษตร และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์เรียนรู้  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตร 
และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในรูปแบบต่าง ๆ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรหมู่บ้าน (กม.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในการขับเคลื่อน
งานส่งเสริมการเกษตร และสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 3.2 เพื่อให้เกษตรหมู่บ้าน (กม.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
งานส่งเสริมการเกษตร และเป็นเครือข่ายการทำงานในพื้นท่ี 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
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4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 4.1 คณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (จังหวัด) จำนวน 15 คน  
 4.2 อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 130 ราย  
 4.3 คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด (อกษจ.) จำนวน 35 ราย  
 4.4 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 968 ราย  

 สถานที่ดำเนินการ 
 ตามข้อ 4.1, 4.3, 4.4 ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ข้อ 4.2 ดำเนินการโดย
สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ 

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
 5.1 ขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตร 
  5.1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
          - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (จังหวัด)  
   กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้จังหวัดสระบุรี ดำเนินการขับเคลื่อนงาน
อาสาสมัครเกษตร ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563  
ในรูปแบบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีทั ้งส่วนราชการและอาสาสมัครเกษตร ตั้งแต่ระดับส่วนกลาง  
และจังหวัด เพื ่อกำหนดนโยบาย แนวทางบูรณาการงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัต ิงาน  
ของอาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และแต่งต้ังคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด 
ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
 5.2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
           5.2.1 จัดทำเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน (กม.) 
 สำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกเกษตรหมู่บ้าน (กม.) อำเภอละ 10 ราย รวมจำนวน 
130 ราย เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรมเพิ่มองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าท่ี
ของเกษตรหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี ร่วมกันวางแผนการขับเคล่ือนงาน
และกิจกรรมของเกษตรหมู่บ้าน เชื ่อมโยงการปฏิบัติงานกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.2.2 จัดทำเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
 สำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอละ 10 ราย  
ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติการเป็น Smart Farmer รวมจำนวน 130 ราย เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ ื ่อทบทวนบทบาทหน้าที ่และภารกิจของอาสาสมัครเกษตรหมู ่บ ้าน (อกม.) ในการสนับสนุนงาน  
ด้านการเกษตร พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติร ่วมกับเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร  
การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร การติดตามสถานการณ์ การสำรวจแปลงพยากรณ์ การใช้เครื่องมือสื่อสาร
สมาร์ทโฟน และสร้างช่องทางการติดต่อส่ือสารให้ชัดเจนระดับหมู่บ้าน ในการเช่ือมโยงการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 
 5.2.3 จัดทำเวทีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร ระดับจังหวัด 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกเกษตรหมู ่บ้านและ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตามบัญชีจัดสรร เข้าร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตร
ในพื้นที่ ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนากิจกรรมของอาสาสมัครเกษตรในพื้นท่ี 
โดยมีเป้าหมาย 35 ราย  
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 5.2.4 คัดเลือกและจัดทำข้อมูลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ เตรียมการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้านตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563  
พร้อมจัดทำประกาศแต่งตั้งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จัดทำข้อมูลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
และบัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 

7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2565 ปี 2566 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.พ

. 
มี.

ค.
 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1. ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร             

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด             

2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน             

2.1. เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน (กม.)             

2.2. เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)             

2.3. เวทีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร
ระดับจังหวัด 

            

2.4. คัดเลือกและจัดทำข้อมูลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
(อกม.) 

            

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
    8.1 ผลผลิต (Output) 
 1) เกษตรหมู่บ้าน จำนวน 130 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
สามารถปฏิบัติงานได้และให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 130 ราย ได้ร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกิดการพัฒนา 
สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการโครงสร้างการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร และเกิดการเชื ่อมโยง 
งานอาสาสมัครเกษตร 
 3) เครือข่ายเกษตรหมู ่บ้าน/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 35 ราย ได้แลกเปลี่ยนเร ียนรู้  
เกิดการเช่ือมโยงเครือข่าย สนับสนุนการขับเคล่ือนงานในพื้นท่ี 

    8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
 1) มีแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) เกษตรหมู่บ้าน (กม.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
สามารถปฏิบัติงานได้ และมีองค์ความรู้ท่ีจำเป็นในการให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรได้รวดเร็วและท่ัวถึง 
 3) เกิดเครือข่ายการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
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    8.3 ตัวช้ีวัด  
  - เชิงปริมาณ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 130 ราย ได้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และพัฒนาทักษะตามบทบาทหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - เชิงคุณภาพ อาสาสมัครเกษตรหมู ่บ้าน มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี 
และให้บริการช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน และเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี 
ในการพัฒนางานด้านการเกษตรในพื้นที่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการปฏิบัติงาน ประสานความช่วยเหลือ 
เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบริการท่ีรวดเร็วและท่ัวถึง   

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
     10.1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 1) ช่ือ นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย 

  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 2) ช่ือ นางนุชนาถ พันธัง 

  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
       โทรศัพท์ 0 3623 0690 
 E-mail: saraburi@doae.go.th.com 
 


