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คำนำ 
  อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นบุคคลท่ีได้รับคัดเลือกมาจากอาสาสมัครเกษตร 16 สาขา 
ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทำหน้าท่ีประสานการดำเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเกษตรระดับหมู่บ้าน มีหน้าท่ีประสานเช่ือมโยงการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรสาขาต่าง ๆ เกษตรกร 
องค์กร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการพัฒนาการเกษตรของหมู่บ้าน
อย่างยั่งยืน 

  รายงานผลการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอการดำเนินงาน
พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านภายใต้สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี โดยมุ่งเน้นให้คณะกรรมการ
อาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด และคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด ประชุทมหารือใน
ระดับนโยบาย และแนวทางการพัฒนาและขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นท่ี  เพื่อขับเคล่ือนนโยบาย
ดังกล่าวให้ เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรให้มีความรู้  ทักษะ 
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี พร้อมท้ังส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงการสร้างขวัญ
กำลังใจและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในรูปแบบต่าง ๆ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสถานการณ์ประชากรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 7.3 ล้านครัวเรือนท่ัวประเทศ 
ต้องเผชิญปัญหาและได้รับความเดือนร้อนต่างๆ ท้ังด้านการผลิต รายได้ และคุณภาพชีวิต เนื่ องจาก 
การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภัยธรรมชาติ ได้ส่งผลกระทบ 
ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นท่ีแต่ละหมู่บ้านการเกษตร
จะต้องมีข้อมูลท่ีถูกต้อง มีแผนการพัฒนาการเกษตรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม  
ตลอดจนการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุภัยธรรมชาติเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการเกษตรต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
เพื่อท่ีจะได้ดำเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการแก่เกษตรกรในระดับพื้นท่ี 
ของหมู่บ้านมาโดยตลอด และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จำนวน 16 หน่วยงาน 
ท่ีดำเนินงานด้านอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในแต่ละสาขาท่ีหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีความรู้  
ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง โดยอยู่ภายใต้ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัคร
เกษตร พ.ศ. 2563 และในส่วนของการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริม
การเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ดำเนินการ คัดเลือกอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และแต่งต้ังคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อกำหนด
นโยบาย/แนวทางการพัฒนาและขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นท่ี จึงจำเป็นต้องมีการจัดประชุม สัมมนา
เชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อขับเคล่ือนนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี พร้อมท้ังส่งเสริม
เครือข่ายอาสาสมัครเกษตร และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์เรียนรู้  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตร 
และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในรูปแบบต่าง ๆ 

บทสรุปผู้บริหาร 

 การดำเนินงานพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านภายใต้สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี โดยมุ่งเน้นให้
คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด และคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด  
ประชุทหารือในระดับนโยบาย และแนวทางการพัฒนาและขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นท่ี เพื่อขับเคล่ือน
นโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรให้มีความรู้ ทักษะ 
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี พร้อมท้ังส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงการสร้างขวัญ
กำลังใจและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในรูปแบบต่าง ๆ 
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2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในการขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตร  
และสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 3.2 เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และเป็น
เครือข่ายการทำงานในพื้นท่ี 
 2.3 เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 3.1 เป้าหมาย 
 1) คณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรจังหวัดสระบุรี จำนวน 15 คน 
 2) คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัดสระบุรี (อกษจ.) จำนวน 17 คน 
 3) อาสาสมัครเกษตร (อกษ.)  
 4) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 130 ราย 
 3.2 สถานท่ีดำเนินการ 
 1) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  
 2) สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี  
 3) สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดสระบุรี 

4. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
 4.1 ขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตร 
 4.2.1 ประชุมคณะกรรมการ 
  1) ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรจังหวัดสระบุรี จำนวน 15 คน 
  2) ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัดสระบรุี (อกษจ.) จำนวน 17 ราย 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการขับเคล่ือนงาน
อาสาสมัครเกษตร ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563  
ในรูปแบบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีมีท้ังส่วนราชการและอาสาสมัครเกษตร ต้ังแต่ระดับส่วนกลางและจังหวัด 
เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางบูรณาการการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และแต่งต้ังคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น  
จากการปฏิบัติงาน 

 4.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตร 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ร่วมกันดำเนินการวางแผน 
จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ แผนการถ่ายทอดความรู้ การจัดเวที และจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้แก่อาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อให้มีความรู้ และทักษะด้านต่าง ๆ และมีกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง 
การบริหารงานท่ีชัดเจน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมท้ัง 
ประสานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4.2.1 จัดทำเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
 คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอละ 10 ราย ท่ีผ่านการประเมินคุณสมบัติ 
การเป็น Smart Farmer รวมจำนวน 130 ราย เข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพ เพื่อวิเคราะห์ตนเองและวางแผน 
การขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตร วางแผนการประเมินผลงานของ อกม. อบรมเพิ่มองค์ความรู้ เสริมสร้าง
ความรู้ ท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมัครเกษตร ตามระเบียบกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร  
การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร การติดตามสถานการณ์การสำรวจแปลงพยากรณ์ การปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์
ต่อเกษตรกรและชุมชน ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี และสร้างช่องทางการติดต่อส่ือสารให้ชัดเจนต้ังแต่ระดับตำบล 
อำเภอ จังหวัด ในการเช่ือมโยงการปฏิบัติงาน  
 4.2.2 จัดทำเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
 คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอละ 10 ราย ท่ีผ่านการประเมินคุณสมบัติ
การเป็น Smart Farmer รวมจำนวน 130 ราย เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อทบทวนบทบาทหน้าท่ี
และภารกิจของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในการสนับสนุนงานด้านการเกษตร พร้อมท้ังวางแผนการปฏิบัติ
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร การติดตามสถานการณ์
การสำรวจแปลงพยากรณ์ การใช้เครื่องมือส่ือสารสมาร์ทโฟน และสร้างช่องทางการติดต่อส่ือสารให้ชัดเจน  
ระดับหมู่บ้าน ในการเช่ือมโยงการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 

5. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค
. 6

4 

พ.
ย. 

64
 

ธ.ค
. 6

4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.พ
. 6

5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย.

 6
5 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย. 

65
 

ก.ค
. 6

5 

ส.ค
. 6

5 

ก.ย
. 6

5 

ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร             
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัคร
เกษตรจังหวัด 

            

2. ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด             
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน             
1. จัดทำเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน 

            

2. จัดทำเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน 
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6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
 6.1 ผลผลิต (Output) 
 1) อาสาสมัครเกษตร จำนวน 130 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานได้และให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 130 ราย ได้ร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกิดการพัฒนา 
สามารถปฏิบั ติงานตามกระบวนการโครงสร้างการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร และ เกิดการเช่ือมโยง 
งานอาสาสมัครเกษตร 
 3) เครือข่ายอาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 130 ราย ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เกิดการเช่ือมโยงเครือข่าย สนับสนุนการขับเคล่ือนงานในพื้นท่ี 
 6.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
 1) มีนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานได้      
และมีองค์ความรู้ท่ีจำเป็นในการให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรได้รวดเร็วและท่ัวถึง 
 3) เกิดเครือข่ายการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
 6.3 ตัวชี้วัด  
 - เชิงปริมาณ ร้อยละ 75 ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ท่ีเข้าร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาทักษะตามบทบาทหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - เชิงคุณภาพ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี         
และให้บริการช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้ 

7. ผลการดำเนินงาน 
 7.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรจังหวัดสระบุรี (จังหวัด) วันท่ี 8 มิถุนายน 2565 
ณ ห้องประชุมตะแบกนา ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  

   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรจังหวัดสระบุรี 
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รูปภาพประกอบ 
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 7.2 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัดสระบุร ี(อกษจ.) วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 
2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัดสระบุรี 
 

 
 

รูปภาพประกอบ 
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 7.3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตร 
 7.3.1 จัดทำเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
  - การวิเคราะห์ตนเองโดยใช้แผนผลิตรายบุคคล (IFPP) 
  - เสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมัครเกษตร 
 7.3.2 จัดทำเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
  - ทบทวนบทบาทหน้าท่ีและภารกิจของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในการสนับสนุนงาน
ด้านการเกษตร 
  - วางแผนการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าท่ี 
 สถานท่ีดำเนินการ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ัง 13 อำเภอ 
 ระยะเวลาดำเนินการ ช่วงเดือน ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 

รูปภาพประกอบ 
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8. การเปลี่ยนแปลงของเกษตรกร ก่อน-หลัง การอบรม 
 

ประเด็น 
จำนวน

เกษตรกร 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ ร้อยละการ
เพิ่ม/ลดการ

ปฏิบัติ
เปรียบเทียบ
ก่อนหลัง 

ปฏิบัติ 
(คิดเป็น%) 

ไม่ปฏิบัติ 
(คิดเป็น%) 

ปฏิบัติ 
(คิดเป็น%) 

ไม่ปฏิบัติ 
(คิดเป็น%) 

1. ได้รับองค์ความรู้ท่ี
จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาท หน้าท่ี ตาม
ระเบียบกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ว่าด้วยการ
บริหารงานอาสาสมัคร
เกษตร พ.ศ. 2563 

130 65% 35% 100% 0% เพิ่มขึ้น 35% 

2. มีการทบทวนบทบาท
หน้าท่ีของอาสาสมัคร
เกษตร และอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 

130 62.5% 37.5% 98.33% 1.67% 
เพิ่มขึ้น 

35.83% 

3. มีการพัฒนาทักษะการ
จัดทำแผนการผลิต
รายบุคคล (IFPP) 

130 25% 75% 99.17% 0.83% 
เพิ่มขึ้น 

74.17% 

4. มีแผนการผลิต
รายบุคคล (IFPP) 130 25.83% 74.17% 100% 0% 

เพิ่มขึ้น 
74.17% 

5. ถ่ายทอดความรู้การ
จัดทำแผนการผลิต
รายบุคคล (IFPP) ไปสู่
เกษตรกรรายอื่น 

130 18.33% 81.67% 89.17% 10.83% 
เพิ่มขึ้น 

70.83% 
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9. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางการแก้ไข  

 ปัญหา อุปสรรค 
 9.1 ความซ้ำซ้อนของตำแหน่ง โดยเกษตรกร 1 ราย มาหลายบทบาทหน้าท่ี ทำให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มท่ี 
 9.2 ขาดเครื่องมือท่ีทันสมัย 
 9.3 อกม. ท่ีมีอายุมาก ไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยี การใช้ Applications ทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน 
 9.4 บางพื้นท่ีไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นอุปสรรคในการจับพิกัด 
 9.5 ไม่มีการประชุมวางแผนการทำงาน จึงทำงานได้ไม่ต่อเนื่อง 
 9.6 เกษตรกรยังเข้าไม่ถึง อกม.  
 9.7 ไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี เนื่องจากได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ และปัจจัยการผลิต
เหมือนเกษตรกรท่ัวไป 
 9.8 เกษตรกรไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของ อกม. 

แนวทางแก้ไข 
 9.10 การจัดสรรช่วงเวลาไม่ให้ทับซ้อนกับภาระงานอื่น ๆ ของเกษตรกร 
 9.11 พัฒนาทักษะด้านการใช้ Applications ท่ีจำเป็น 
 9.12 สนับสนุนเส้ือ อกม. ให้ เป็นทีมเดียวกัน (เช่น เส้ือม่อฮ่อม ปักโลโก้  อกม.) เพื่อใช้ในการ  
ลงตรวจสอบพื้นท่ี 
 9.13 จัดทำกองทุน อกษจ. และ อกษอ.  
 9.14. ค่าตอบแทน อกม. หรือสวัสดิการอื่น ๆ ในการลงพื้นท่ี 
 9.15 จัดประชุม อกม. ในพื้นท่ีอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
 9.16 ผลักดันให้อกม. มีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยผลักดันให้อยู่ในโครงสร้าง  
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 9.17 ต้องแจ้งให้ผู้นำหมู่บ้านรู้ว่า อกม. คือใคร มีหน้าท่ีอะไร 
 9.18 ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของ อกม. 
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