
แผนปฏิบัติงานโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ 2556 
1.  ช่ือโครงการ พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมูบาน 

2.  หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ 

 การพัฒนาการเกษตรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด สวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรในทองถ่ินตามความชํานาญเฉพาะ

สาขา เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร เชน คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับตําบล คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) องคกรเกษตรกรและเครือขาย และองคการบริหารสวนตําบล เปนตน และใหมีสวนรวมในการเผยแพรความรูถายทอดเทคโนโลยี 

รวมถึงการประชาสัมพันธงานนโยบายดานการเกษตรในระดับครัวเรือนและหมูบาน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดออกระเบียบวาดวยการบริหาร อาสาสมัครเกษตร 

พ.ศ.2551 จากนั้นจึงไดดําเนินการคัดเลือกอาสาสมัคร- เกษตรหมูบาน (อกม.) หมูบานละ 1 คน เพื่อทําหนาท่ีประสานความเช่ือมโยงการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตร กับ

องคกรเกษตรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในหมูบาน เพื่อใหเกิดการบูรณาการงานพัฒนาการเกษตรหมูบาน ตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกร ณ อยางมีประสิทธิภาพ

ตอเนื่องและยั่งยืน 

3.  วัตถุประสงค 

 3.1  เพื่อใหอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ไดรับการพัฒนาทักษะและศักยภาพของอาสาสมัคร-เกษตรหมูบาน สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

 3.2  เพื่อใหอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม) ไดมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูในหนาท่ี ความรับผิดชอบตามภารกิจท่ีไดมอบหมาย 

4.  เปาหมาย 

 อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม) จํานวน 1,452 ราย 

5.  กิจกรรมและงบประมาณดําเนินการรวมท้ังสิ้น  612,800 บาท 

 5.1  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

  -   อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) จํานวน 1,452 ราย จํานวน 2 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 200 บาท  เปนเงิน 580,800 บาท 

 5.2  พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (ศึกษาดูงาน) 

  -   อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) จํานวน 20 ราย จํานวน 1 ครั้งๆละ 2 วันๆละ 400 บาท  เปนเงิน 16,000 บาท 

 5.3  ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด 

  -   อาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด จํานวน 20 ราย จํานวน 2 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 400 บาท  เปนเงิน 16,000 บาท 



6.  วิธีดําเนินการ 

 6.1  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

  1)  วิเคราะหประเด็นในการแลกเปล่ียนเรียนรูการปฏิบัติงานของ อกม. 

  2)  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู จํานวน 2 ครั้งๆละ 1 วัน 

  3)  สรุปประเด็นและแนวทางการทํางาน 

  4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการจัดเวทีเรียนรู ใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2556 

 6.2  พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบาน โดยนําอาสาสมัครเกษตรหมูบานไปศึกษาดูงาน            จุดท่ีประสบความสําเร็จ 

 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

  1)  คัดเลือก อกม. ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน 

  2)  ศึกษาดูงานจุดท่ีประสบความสําเร็จ 

6.3  ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

  การจัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด จํานวน 2 ครั้งๆละ 1 วัน 

7.  ผลผลิต ผลลัพธ และตัวช้ีวัด 

 7.1  ผลผลิต (Output) 

  1)  อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) จํานวน 1,452 ราย ไดรับการพัฒนาศักยภาพตามบทบาทหนาท่ีในดานการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานดานการเกษตรของ

หมูบานและติดตามสถานการณการเกษตรรวมท้ังรายงานเหตุการณฉุกเฉินเรงดวน ตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน การข้ึนทะเบียนเกษตรกร ก ารข้ึนทะเบียนเกษตรกร           

ผูเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และการรายงานสถานการณภัยธรรมชาติ 

  2)  มีทิศทางและนโยบายในการขับเคล่ือนการดําเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ท่ีชัดเจนและสอดคลองกันในทุกระดับ 

  3)  อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม) ไดรับการยกยองเชิดชูในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

  

 



 7.2  ผลลัพธ (Outcome) 

  1)  เกษตรกรไดรับบริการดานการเกษตรท่ีถูกตอง ทันเวลา รวดเร็วทันตอเหตุการณ จาก อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย

จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการประชาสัมพันธงานหรือโครงการ รวมท้ังใหขอมูลและแจงเตือนภัยธรรมชาติแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อประสานงานชวยเหลือและ

ใหขอเสนอแนะแกกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตลอดจนเปนวิทยากรใหคําปรึกษา แนะนําและถายทอดความรูดานการเกษตรแกเกษตรกรในหมูบาน 

  2)  เกษตรกรมีความพึงพอใจ ในการรับบริการทางการเกษตรจากอาสาสมัครเกษตรหมูบาน 

  3)  เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรมีผูชวยในการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรในระดับหมูบาน 

 7.3  ตัวช้ีวัดกระบวนงาน 

  อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงเกษตร และสหกรณ 

เรื่องอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) พรอมท้ังเกิดความภาคภูมิใจและการยอมรับจากเกษตรกรและสวนราชการ 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) มีความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณได

อยางมีประสิทธิภาพ 

  



แผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมูบาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

 

ลําดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม ปริมาณงาน งบประมาณ 
สถานท่ี
ดําเนินการ 

แผนการดําเนินการ 
(6) 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค.
55 

พ.ย.
55 

ธ .ค.
55 

ม.ค.
56 

ก.พ.
56 

มี.ค.
56 

เม.ย.
56 

พ.ค.
56 

มิ.ย.
56 

ก .ค
.56 

ส .ค
.56 

ก.ย.
56 

 โครงการพั ฒนาอาสาสมัคร
เกษตรหมูบาน 

               น.ส.วิภาดา 
สุภานันท 

1 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมาย 

1,452 ราย 
( 2 คร้ัง  ๆ ละ  
5วัน/16 อําเภอ 

580,800 จังหวัด              

2 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
เกษตรหมูบาน  (ศึกษาดูงาน) 

20 ราย 16,000 จังหวัด              

3 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัคร
เกษตรระดับจังหวัด 

20 ราย 
(2 ครั้ง) 

16,000 จังหวัด              

 

  



แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

 

โครงการ/กิจกรรม/เรื่อง/รายการ 
รวม

งบประมาณ 

แผนการดําเนินการ 
(6) งบรายจาย 

ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 ม.ีค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 ม.ิย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 

 งาน/โครงการ (คง.2)              คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ 

- โครงการพัฒนาอาสาสมัคร
เกษตรหมูบาน 

              

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมาย 

580,800 
(2 ครั้ง ๆ 
ละ 5 วัน /
16อําเภอ 

    (12,13,14
, 15 , 18  
ก.พ. 
(290 ,400 
บาท) 

   (11,12,13,
14,17) 
(290 ,400 
บาท) 

    

- พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
เกษตรหมูบาน  (ศึกษาดูงาน) 

16,000        15-16 
พ.ค. 
(16,000 
บาท) 

     

- ประชุมคณะกรรมการ
อาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด 

16,000     6 ก.พ. 
(8,000 
บาท) 

   6 มิ.ย. 
(8,000 
บาท) 

    

รวมทั้งสิ้น               

 

หมายเหตุ   

 1.  ใหจัดทําแผนการใชจายทุกงบรายจาย ตามงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ในแบบ คง.2 และท่ีไดรับอนุมัติเพิ่มเติมหรือระหวางป 

 2.  ใหมีความสอดคลองเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน 

 3.  จัดสงแผนการใชจาย ใหกรมสงเสริมการเกษตร พรอมกับแผนปฏิบัติงานประจําป ท้ังนี้ ไมตองเผยแพรใน Website ของหนวยงาน 
หญิง/วิภาดา 

 



รายละเอียดแนบทาย 
โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมูบาน 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมูบาน คร้ังท่ี 1 

วัน เดือน ป อําเภอ/จํานวน อกม/ราย สถานท่ีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
12 กุมภาพันธ 2556 บางปะอิน  145 

ลาดบัวหลวง 58 
บางไทร 136 

ณ หอประชุมอําเภอบางไทร 

 รวม 339  
13 กุมภาพันธ 2556 วังนอย 68 

อุทัย 107 
ภาชี 72 

ณ หอประชุมอําเภอภาชี 

 รวม 247  
14 กุมภาพันธ 2556 บางซาย  53 

ผักไห 128 
เสนา 132 

บางบาล 111 

ณ หอประชุมอําเภอเสนา 

 รวม 424  
15 กุมภาพันธ 2556 ทาเรือ 77 

นครหลวง 74 
บางปะหัน 94 
บานแพรก 27 
มหาราช 58 

ณ หอประชุมอําเภอบางปะหัน 

 รวม 330  
18 กุมภาพันธ 2556 พระนครศรีอยุธยา 112 ณ หอประชุมอําเภอพระนครศรีอยุธยา 

 รวม 112  
 



 

โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมูบาน 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมูบาน คร้ังท่ี 2 

วัน เดือน ป อําเภอ/จํานวน อกม/ราย สถานท่ีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
11 มิถุนายน 2556 บางปะอิน  145 

ลาดบัวหลวง 58 
บางไทร 136 

ณ หอประชุมอําเภอบางไทร 

 รวม 339  
12 มิถุนายน 2556 วังนอย 68 

อุทัย 107 
ภาชี 72 

ณ หอประชุมอําเภอภาชี 

 รวม 247  
13 มิถุนายน 2556 บางซาย  53 

ผักไห 128 
เสนา 132 

บางบาล 111 

ณ หอประชุมอําเภอเสนา 

 รวม 424  
15 มิถุนายน 2556 ทาเรือ 77 

นครหลวง 74 
บางปะหัน 94 
บานแพรก 27 
มหาราช 58 

ณ หอประชุมอําเภอบางปะหัน 

 รวม 330  
18 กุมภาพันธ 2556 พระนครศรีอยุธยา 112 ณ หอประชุมอําเภอพระนครศรีอยุธยา 

 รวม 112  
 


