
แบบจัดเก็บองค์ความรู้ 
 

องค์ความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร 
เจ้าของความรู้ชื่อ นายสมศักดิ์ แสภู่ 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
สังกัด กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
วันที่บันทึกความรู้ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 
 

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
(ขององค์ความรู)้ 

ข้อแนะน า/เอกสารอ้างอิง/คู่มือต่างๆ   
ที่จ าเป็นส าหรับปฏิบัติงานในกจิกรรมนั้น 
เช่น พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับท่ี...มาตรา...วรรค....บรรทัดที่....)/ 
ข้อพึงระวัง (ถ้ามี) 

1. โครงการพัฒนาชุมชนต าบล 
     หลักการและเหตุผล 
      (1) ก าหนดทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรให้
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
      (2) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 
      (3) ใช้ทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่ให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด โดยเน้น
การใช้ทรัพยากรแบบประหยัด 
      การเตรียมการก่อนการจัดท าเวทีท าแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
      (1) ค้นคว้าหาความรู้เรื่องความหมายและความส าคัญของการ
จัดท าแผนพัฒนาการเกษตร ระดับต าบล 
      (2) อธิบายความส าคัญของระบบส่งเสริมการเกษตรกับชุมชน  
และการมีส่วนร่วมชุมชน 

(3) จัดท าเอกสารการจัดเวทีท าแผนพัฒนาการเกษตร 
      (4) จัดท าแบบรายงานการประชุมการจัดเวทีแผนพัฒนา
การเกษตรประจ าต าบล 
เตรียมอุปกรณ์ในการจัดเวทีท าแผนพัฒนาการเกษตรความส าคัญ
ของการวางแผน 
      (1) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 

2.       (2) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กร มีความเป้ฯตัวเองมากข้ึน 
รับผิดชอบต่อความส าเร็จและความล้มเหลวมากขึ้น 

3.       (3) เป็นรูปแบบการวางแผนที่สอดรับกับการกระจายอ านาจ 
ซึ่งเป็นกระแสหลักในการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน 

4.       (4) เป็นเงื่อนไขส าคัญของการจัดท าระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน 

เอกสารอ้างอิง : บทสัมภาษณ์  
นายสมศักดิ์ แสภู่ หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 
 



กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
(ขององค์ความรู)้ 

ข้อแนะน า/เอกสารอ้างอิง/คู่มือต่างๆ   
ที่จ าเป็นส าหรับปฏิบัติงานในกจิกรรมนั้น 
เช่น พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับท่ี...มาตรา...วรรค....บรรทัดที่....)/ 
ข้อพึงระวัง (ถ้ามี) 

2. สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ 
ชุมชน 
    สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการวางแผน 

(1) สถานการณ์และข้อมูลพ้ืนฐานของต าบล/หมู่บ้าน 
1.1  ข้อมูลกายภาพ  เช่น แผนที่ต าบล  แผนที่แสดง 

ขอบเขตของต าบล แผนที่แสดงเส้นทางการคมนาคม แผนที่แสดง
แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง แผนที่แสดงจุดที่ตั้งสถานที่ส าคัญ เช่น 
วัด โรงเรียน อบต. รพ.สต. บา้นบุคคลส าคัญ ฯลฯ 

1.2  ข้อมูลด้านชีวภาพ เช่น ข้อมูลจ านวนพื้นที่ของต าบล/ 
หมู่บ้าน ข้อมูลแสดงระบบการปลูกพืช ประมง ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ 
ข้อมูลแสดงต้นทุการผลิต ข้อมูลปริมาณผลผลิต ข้อมูลจ านวน
ประชากร ข้อมูลจ านวนเกษตรกร แยกเพศและเด็ก และข้อมูล
แสดงปริมาณน้ าฝนที่ตกในพ้ืนที่ 

1.3  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เช่น ข้อมูลรายได้ของประชากร/ 
เกษตรกร  ข้อมูลด้านการตลาด ร้านค้า และแหล่งจ าหน่ายผลผลิต 
ข้อมูลสถานที่แปรรูปสินค้า และข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ของต าบล/
กลุ่ม/องค์กร 

1.4  ข้อมูลด้านสังคม เช่น ข้อมูลชาติพันธ์ของประชากร/ 
เกษตรกร ข้อมูลด้านวัฒนธรรม/ประเพณี และข้อมูลด้านการ
รวมกลุ่มและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร 

1.5  ข้อมูลด้านการเมือง เช่น กลุ่มการเมือง และกลุ่ม 
การเมืองท้องถิ่น 
3. สถานการณ์ของชุมชน 
    (1) การค้นหาปัญหาและความต้องการของประชากร 

- การซักถาม 
- ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง 
- แบบสอบถาม 

         -    เวทีประชาคม  ด าเนินการดังนี้          
             1.1 อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
องค์ประกอบของแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลและอธิบาย
ความส าคัญของระบบส่งเสริมการเกษตรกับชุมชน และการมีส่วน              
             1.2 ร่วมของชุมชนและข้ันตอนการจัดเวทีท าแผน 
 

 
 

 



กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
(ขององค์ความรู)้ 

ข้อแนะน า/เอกสารอ้างอิง/คู่มือต่างๆ   
ที่จ าเป็นส าหรับปฏิบัติงานในกจิกรรมนั้น 
เช่น พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับท่ี...มาตรา...วรรค....บรรทัดที่....)/ 
ข้อพึงระวัง (ถ้ามี) 

                1.3 บางกลุ่มหมู่บ้าน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ 
และแนวทางแก้ไข โดยให้แต่ละกลุ่มหมู่บ้านวิเคราะห์ 
                1.4 แต่ละกลุ่มหมู่บ้านน าเสนอปัญหา สาเหตุ/แนว
ทางแก้ไข โดยตัวแทนกลุ่มหมู่บ้านที่ได้จากการแต่งตั้งไว้เรียบร้อย
แล้ว             
                1.5 สรุปปัญหา/สาเหตุ/แนวทางแก้ไข  
                1.6 จัดกลุ่มปัญหาทีได้เป็นกลุ่มปัญหาเพ่ือเข้าสู่
แผนพัฒนาการเกษตร โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ คือ  
                    1. แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
                    2. แผนด้านการลงทุนเพ่ือธุรกิจการเกษตร/
การตลาด 
                    3. แผนด้านการฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
                1.7 ร่วมกันน าเข้าสู่แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล  
       - ปัญหาเฉพาะหน้า/เร่งด่วน เช่น จัดระบบการปลูกพืชเพ่ือ
รองรับปัญหาภัยแล้ง(พืชอายุสั้น) 
   (2) ศักยภาพของชุมชน 
 - ศักยภาพด้านการผลิตข้าว 
          - ศักยภาพด้านการผลิตสัตว์   
          - ศักยภาพด้านการเกษตร 
   (3) วิสัยทัศน์ของชุมชน 
 - ฝันของบุคคล 
 - ฝันของชุมชน 

- ฝันที่เป็นไปได้ (ฝันที่เป็นจริง) 
4. สังเคราะห์ข้อมูล 

(1) ประวัติการประกอบอาชีพของชุมชน 
          - ก่อนการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรการประกอบอาชีพ
ด้านใด  
          - การพัฒนาและการประกอบอาชีพด้านการเกษตรใน
ปัจจุบัน 

(2) ลักษณะการผลิตและเทคนิคการผลิตสินค้าเกษตร  
            - ด้านการผลิตพืช  
            - ด้านการผลิตสัตว์  
            - ด้านการผลิตประมง 

 
 

 
 



กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ  ที่จ าเป็นส าหรับปฏิบัติงานในกิจกรรมน้ัน 
(ขององค์ความรู)้  เช่น พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

  (ฉบับท่ี...มาตรา...วรรค...บรรทดัที่...)/ 
  ข้อพึงระวัง (ถ้าม)ี 

(3)  ปัจจัยเงื่อนไขในการผลิต ผลตอบแทนที่ได้ 
            - สภาพดินฟ้าอากาศ 
            - ปัญหาเรื่องโรค  แมลง  ศัตรูพืชระบาด   
            - ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง  ท าให้เกษตรกรมีข้อก าจัดใน
การใช้ 
   - แรงงานหายาก  ค่าแรงแพง  ผลตอบแทนไม่คุ้มทุน  
ราคาผลผลิตต่ า 
      (4) กลยุทธ์ทางเลือก 

   -  แผนการผลิต หรือทดสอบเทคโนโลยี 
            -  แผนลงทุน 
            -  แผนส่งเสริมการเกษตร 
5. แนวทางการพัฒนาชุมชน 
         แนวทางการพัฒนาชุมชนของต ำบล ได้ร่วมกันวิเครำะห์
ข้อมูลด้ำนกำยภำพ ชีวภำพ เศรษฐกิจและสังคม/องค์กรชุมชน โดย
ใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์และบริหำรองค์กรเชิงกลยุทธ์โดยใช้จุดแข็ง 
โอกำส เป็นประเด็นก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำชุมชนในระดับต ำบล 
( SWOT Analysis  : S : Strengths = จุดแข็ง  
W : Weakness = จุดอ่อน O : Opportunities =โอกำส และ      
T : Threats = อุปสรรค ) โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำชุมชน ดังนี้ 

(1) แผนพัฒนาการเกษตรของต าบล 
(2) แผนการลงทุน 
(3) แผนฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

ผู้บันทึกความรู้ ชื่อ – สกุล นางสาวรติกร  จิตรพีระ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
สังกัด  ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี                     
ติดต่อได้ที่ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  โทร 089-4095042 
 

 


