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บทที่ 1
บทนํา

1.  ความสําคัญและที่มาของปญหา
การใหบริการงานสงเสริมการเกษตร  โดยกรมสงเสริมการเกษตร ตามพันธกิจ 4  ดาน คือ 

(1) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง
และสามารถพึ่งพาตนเองได  (2) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการ
สินคาเกษตรตามความตองการของตลาด (3) ใหบริการ ทางการเกษตรตามสภาพปญหาและความตองการ
ของเกษตรกร  และ(4) ศึกษาวิจัย และพัฒนางานดานการสงเสริมการเกษตร และบูรณาการการทํางานกับ
ทุกภาคสวน  (กรมสงเสริมการเกษตร, 2551)

หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดจัดตั้งศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  2543 เพื่อเปนศูนยกลางใหเกษตรกร ไดเขามามี
สวนรวมคิดวิเคราะหวางแผน และบริหารจัดการแผนดวยตนเอง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณทําหนาที่
ในการสนับสนุนดานการบริการ และถายทอดเทคโนโลยีทั้งดานพืช ปศุสัตว ประมง รวมทั้งการใหขอมูล
ขาวสารการเกษตร ที่สําคัญแกเกษตรกรในลักษณะ บูรณาการ ณ จุดเดียว เปนการเพิ่มศักยภาพของชุมชน
ดานการเกษตร ใหมีความพรอมในการรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น  ตามหลักการและนโยบายเศรษฐกิจ 
และมาตรการปรับโครงสรางภาคการเกษตรของรัฐบาล  ที่จะตองดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ ที่บัญญัติไวภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มาตราที่ 78  และมาตราที่ 
84   และเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกลาว เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาการเกษตร ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)  สถาบันเกษตรกร และชุมชน  มีสวนรวมในการพัฒนาการเกษตรแบบ
ยั่งยืนดวยตนเอง  และสอดคลองกับความตองการของชุมชน  เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานของ
หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ในลักษณะบูรณาการ  และเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการ
วางแผนพัฒนา   รวมทั้งใหมีการเสนอแนะใหมีการใชประโยชนจากงบประมาณองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ในการพัฒนาการเกษตร และอื่นๆ  ในการจัดตั้งศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล  หรือเรียกโดยยอวา “ศบกต.”  ใชวิธีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  ซึ่ง
ประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ  ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตัวแทนภาคประชาชน
ที่ไดรับการสรรหา  เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการ  ศบกต. และมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําตําบล
เปนเลขานุการ คณะกรรมการ ศบกต. มีจํานวนทั้งสิ้นไมนอยกวา  16  คน  (กรมสงเสริมการเกษตร, 2552)

ในการพัฒนางาน  ศบกต.  ในจังหวัดนครศรีธรรมราชใหมีความเขมแข็ง  ตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  และนโยบายกรมสงเสริมการเกษตร  เพื่อใหสามารถเปนแหลงบริการทาง
การเกษตรแกเกษตรกรไดจริง  ณ จุดเดียว  และใหเปนไปตามเปาหมายของการจัดตั้ง ศบกต.  จึงไดจัดทํา
โครงการศึกษาวิจัยผลการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  ที่มีผลงาน
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ดีเดนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจําป  2554   กรณีศึกษา  :  ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจําตําบลวังอาง  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อนําผลการศึกษาไปปรับใช
ขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ตอไป

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1  เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของ  ศบกต. วังอาง
2.2  เพื่อศึกษาบทบาทของคณะกรรมการ  ศบกต.  วังอาง และการมีสวนรวมของชุมชน
2.3  เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ของ ศบกต. วังอาง ในลักษณะบูรณาการ  
2.4  เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  ศบกต. และผูเกี่ยวของ

3.  ประโยชนทีคาดวาจะไดรับ
3.1  จะไดทราบขอมูลพื้นฐานบางประการ  ที่เปนจุดเดน  จุดดอย  โอกาส  อุปสรรค  และการ

วิเคราะหสภาวะแวดลอมตาง ๆ ของ ศบกต.  วังอาง
3.2  จะไดทราบบทบาทของคณะกรรมการ  และบทบาทการมีสวนรวมของคนในชุมชน
3.3  จะไดทราบผลการดําเนินงาน ศบกต.วังอาง ที่ประสบผลสําเร็จโดยรวมในทุกๆมิติ  
3.4  จะไดทราบปญหาอุปสรรค  และการดําเนินการแกไขของ ศบกต.  วังอาง เพื่อนําไปใชเปน

กรณีศึกษา  และเปนตัวอยางในการสงเสริมและขยายผลสู ศบกต. อื่นๆตอไป
4.  ขอบเขตของการวิจัย

ทําการศึกษาวิจัยในเรื่องผลการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลวังอาง  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในทุก ๆ มิติ  ตั้งแตกระบวนการจัดเก็บขอมูล
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร  การบูรณาการแผนกับองคกรภายนอก  การพัฒนาจุดสาธิตทาง
การเกษตร  บทบาทของคณะกรรมการ ศบกต.  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
การบริหารดานอาคาร/สถานที่/วัสดุอุปกรณ  และการจัดตั้งเครือขายอาชีพผูใชบริการ ศบตก.  โดยการ
สอบถาม  สัมภาษณ  สังเกต  และจดบันทึกผลการดําเนินงานจากคณะกรรมการ ศบกต.  และผูเกี่ยวของใน
ตําบลวังอาง  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในชวงเดือนกรกฎาคม 2554 – มีนาคม  555
5.  นิยามศัพท

5.1  “ศบกต.”  หมายถึง  ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
5.2  “อปท.”  หมายถึง  องคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.3  “อบต.”  หมายถึง  องคการบริหารสวนตําบล
5.4  “จุดสาธิต”  หมายถึง  แหลงเรียนรูทางการเกษตร  ที่ดําเนินการโดยเกษตรกรผูที่มีความ

เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ และมีนักวิชาการสงเสริมการเกษตร  เปนพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษา  
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บทที่ 2
การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

1.  การตรวจเอกสาร
กรมสงเสริมการเกษตร  ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2510 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510   และตอมาไดประกาศใชพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารใน
กระทรวงเกษตร พ.ศ. 2511 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2511 มี มาตราที่มีสาระสําคัญ คือ  มาตรา 3 ใหโอน
บรรดากิจการทรัพยสิน หนี้สิน ขาราชการ ลูกจาง และเงินงบประมาณ ของสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตร เฉพาะที่เกี่ยวกับงานสงเสริมการเกษตร ไปเปนของกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตร มาตรา 4   ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้สิน ขาราชการ ลูกจาง และเงินงบประมาณ ของกรม
กสิกรรม เฉพาะที่เกี่ยวกับงานสงเสริมและเผยแพรการเกษตร และงานปราบโรค และศัตรูพืช และเฉพาะที่
เกี่ยวกับกสิกรรมจังหวัด และกสิกรรมอําเภอ ไปเปนของกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร  และ
มาตรา 5  ใหโอนกิจการ ทรัพยสิน หนี้สิน ขาราชการ ลูกจาง และเงินงบประมาณ ของกรมการขาว 
กระทรวงเกษตร เฉพาะที่เกี่ยวของกับงานสงเสริมและเผยแพรการเกษตร และเฉพาะที่เกี่ยวกับพนักงานขาว
จังหวัด และพนักงานขาวอําเภอ ไปเปนของกรมสงเสริม การเกษตร กระทรวงเกษตร ฉะนั้น วันที่ 19 
มิถุนายน พ.ศ. 2511 ซึ่งเปนวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงเปนวันที่กรมสงเสริมการเกษตรได 
เขารับชวงการบริหารงานสงเสริมการเกษตรตั้งแตนั้น เปนตนมา  (กรมสงเสริมการเกษตร, 2553)

ภารกิจหลักของกรมสงเสริมการเกษตร
ระบบสงเสริมการเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร (2551)  ระบุวา  ไดนําระบบสงเสริมการเกษตร 

มาใชในงานสงเสริมการเกษตร ตั้งแต ป พ.ศ. 2520 เปนตนมา โดยมีระบบยอยที่สําคัญ 2 ระบบคือ  
1.  ระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูบังคับบัญชา ทั้งในระดับกรม  กอง  ภาค (เขต) 

และระดับจังหวัด ไดสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติ ในระดับอําเภอ  ตําบล  ใหสามารถ
ดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ใหบรรลุตามเปาหมาย  โดยการสนับสนุนงบประมาณ  เครื่องมืออุปกรณ  
ขอมูลสารสนเทศ  วัสดุสาธิต  การติดตามนิเทศงาน ฯลฯ  เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูปฏิบัติ ทํางานได
อยางเต็มประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนกับเกษตรกรโดยตรง  ระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย

1.1  การเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
1.2  การสนับสนุนทางวิชาการ
1.3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4  การประชาสัมพันธและเผยแพร
1.5  การติดตามและประเมินผล
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2.  ระบบปฏิบัติงานในพื้นที่  เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  ใชเปนกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน  ไมไดจัดทําเพื่อบังคับใชกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และ
เครือขายการทํางานในพื้นที่  เพราะทั้งศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และ
เครือขายการทํางานในพื้นที่  เปนภาคประชาชนที่มีอิสระในการทํางาน  แตเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  
สามารถใชกรอบงานนี้เปนแนวทางกระตุน  หนุนเสริม  และประสานงานใหงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่
ดําเนินไปไดอยางเหมาะสม  ทั้งในเรื่อง (1)  การจัดทําขอมูลการเกษตร  และขอมูลสถานการณในตําบล ให
เปนปจจุบัน  (2)  การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล  (3)  การจัดการเรียนรูใหกับเกษตรกร (4)  
การใหบริการทางการเกษตร  ตามความตองการของเกษตรกร 
และ(5)  การจัดตั้งกลุม และเครือขายอาชีพ

กรมสงเสริมการเกษตร (2545) ระบุวา ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  
จัดตั้งขึ้นภายใตโครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 21  พฤศจิกายน  2543 เพื่อสรางกระบวนการเรียนรู ควบคูกับการพัฒนาการเกษตร โดยชุมชน
มีสวนรวม และมีศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  เปนศูนยกลางในการพัฒนา 
ดานตางๆของชุมชน ใหสามารถตอบสนองความตองการของเกษตรกรในชุมชน  และกอใหเกิดความ
รวมมือระหวางเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร เพื่อใหการพัฒนาการเกษตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยมีวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยบริการและถายทอดทคโนโลยีการเกษตร 
ประจําตําบล ดังนี้

1.  ปรับเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาการเกษตร ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สถาบัน
เกษตรกร และชุมชน  มีโอกาสและมีสวนรวมในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนดวยตนเอง  และสอดคลอง
กับความตองการของชุมชน

2.  เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานของหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ระดับ
ทองถิ่นในลักษณะบูรณาการ  โดยผานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และ
สามารถใหบริการเกษตรกร ณ จุดเดียว

3.  เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการวางแผน และพัฒนาตนเองในการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา  
ปรับปรุงคุณภาพสินคา  วางแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และพัฒนาระบบขอมูล
พื้นฐานของชุมชน รวมทั้งใหมีการเสนอแนะใหมีการใชประโยชนจากงบประมาณองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการพัฒนาการเกษตร ตลอดจนการสงเสริมใหมีการออม และการระดมทุนของชุมชนเพื่อการ
ลงทุนทางธุรกิจการเกษตร

องคประกอบที่สําคัญของ  ศบกต.
1.  ที่ทําการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  จัดตั้งขึ้นเปนเพียง

ศูนยกลางของชุมชน  ไมใชเปนการจัดตั้งหนวยงานขึ้นใหม  อาจใชสถานที่ๆมีอยูแลวในตําบล  เพื่อเปนที่
รวบรวมและบริการขอมูล  ใชเปนสถานที่ประชุม  ฝกอบรมเกษตรกร  หรือการจัดเวทีชาวบาน  ฯลฯ
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2.  คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  ประกอบดวย
ตัวแทนชุมชน  ตัวแทนกลุมอาชีพ  อาสาสมัครเกษตร  ตัวแทน อบต.  และตัวแทนหมูบาน  โดยมีเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรประจําตําบล เปนเลขานุการ  รวม  15  คน

3.  แผนพัฒนาการเกษตรของตําบล  โดยคนในชุมชนรวมกันสืบคนและวิเคราะหปญหา  และความ
ตองการที่แทจริงของชุมชน  เพื่อหาทางแกไขปญหาใหตรงจุด  โดยจัดทําเปนแผนการถายทอดเทคโนโลยี  
แผนการลงทุนทางธุรกิจ  และแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.  จุดสาธิตทางการเกษตร หรือจุดถายทอดเทคโนโลยี  คัดเลือกจากฟารมของเกษตรกรที่ประสบ
ผลสําเร็จ และสามารถเปนตัวอยางที่ดีแกเกษตรกรรายอื่น และตรงกับความสนใจของของเกษตรกรสวน
ใหญในหมูบาน/ตําบล  ที่จะไดเขาไปเรียนรู หรือฝกปฏิบัติ  และเจาของจุดสาธิตทําหนาที่เปนวิทยากรใน
การถายทอดความรู

ประโยชนที่เกษตรกรไดรับจากการดําเนินงานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล
              1.  มีศูนยกลางในการใหบริการของหนวยงานตางๆ แกเกษตรกร เชน การบริการตรวจวิเคราะหดิน 
การบริการตรวจสารพิษตกคางในพืชผล  การตอนสัตว  ผสมเทียม  การตรวจบอปลา เปนตน
               2. ไดรับการบริการขอมูลขาวสารดานการเกษตรที่เปนประโยชนตอการประกอบ
อาชีพ รวมทั้งการพยากรณ การเตือนภัยธรรมชาติ ภัยศัตรูพืช และภัยเศรษฐกิจ
               3. เปนแหลงใหความรูและเทคโนโลยีที่ถูกตองเหมาะสมแกชุมชน
               4. ไดรับการถายทอดความรู และเทคนิคในการทําการเกษตรในรูปแบบตางๆ
ทั้งดานพืช ปศุสัตว ประมง พัฒนาที่ดิน และอื่นๆ
               5.  เปนศูนยรวมและเปนสถานที่ประชุม พบปะ แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ
ของเกษตรกรในชุมชน รวมกันวิเคราะหปญหาชุมชน กําหนดทิศทางพัฒนาและแกไข
ปญหาดวยตนเอง เพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบมีสวนรวม
               6. เปนจุดที่รวบรวมหรือแสดงผลิตภัณฑของตําบล เพื่อจัดใหมีการจําหนาย
ผลผลิต หรือซื้อขายโดยตรง
               7. เปนสถานที่ติดตอยื่นคํารอง คําขอรับบริการของเกษตรกรที่เกี่ยวของกับ
การเกษตรทั้งดานพืช สัตว ประมง และอื่นๆ เพื่อเสนอใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ

กรมสงเสริมการเกษตร  (2554)  ระบุวา  การปฏิบัติงานในพื้นที่ตามระบบสงเสริมการเกษตร  
ที่เกี่ยวกับ ศบกต. จะตองดําเนินการในเรื่องตาง ๆ  ดังนี้

1. การจัดทําขอมูลการเกษตร  การเริ่มตนงานของ ศบกต.  ควรมาจากฐานความพรอมของ
ขอมูลประจําตําบล  ทั้งขอมูลพื้นที่  ขอมูลปญหาความตองการเรงดวน  ปญหาซ้ําซาก  และขอมูลที่จําเปน
ตางๆ  เชน  ขอมูลกลุม / องคกรเครือขาย  สภาวะแวดลอม  องคความรู  ฯลฯ  วิธีการจัดทําขอมูลการเกษตร  
ทั้งขอมูลกลุม / องคกรเครือขาย  และขอมูลประจําตําบล  เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจะตองทราบขอมูลที่
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เกี่ยวของในพื้นที่รับผิดชอบของตน  ทราบความเคลื่อนไหวของสถานการณอยางถูกตองทันเวลา  เพื่อใช
เปนฐานในการทํางานสงเสริมการเกษตรและนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนา

2.  การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล  เพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนาการเกษตร
ในตําบล  โดยชุมชนวางแผนเอง เพื่อขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการแผนงาน / กิจกรรมตางๆใหชัดเจน  ในเปาหมาย  วิธีการ  และระยะเวลาใน
การปฏิบัติ  โดยใหเจาหนาที่  กรรมการบริหาร ศบกต.  และอาสาสมัครเกษตร  มีสวนรวมในการวิเคราะห  
และนําเสนอขอมูลปญหาความตองการของชุมชน  เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรของหมูบาน  
ใหสอดคลองกับแผนชุมชนในเวทีประชาคมระดับหมูบาน  ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดขึ้น  จัดประชุม
คณะกรรมการบริหาร ศบกต.  เพื่อรวบรวมวิเคราะหขอมูล  ปญหาความตองการของแตละหมูบาน  รวมถึง
ประเด็นเปาหมายของแผนพัฒนาการเกษตรของตําบล  อําเภอ  ยุทธศาสตรจังหวัด  นโยบายกรม  นโยบาย
กระทรวง  แลวจัดทําเปนแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบล

3.  เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  รวมกับประธาน ศบกต.  นําเสนอแผนพัฒนาการเกษตรเขาสู
เวทีประชาคมระดับตําบล  เพื่อปรับปรุงเปนแผนพัฒนาทองถิ่นดานการเกษตร  นําเสนอแผนพัฒนาทองถิ่น
ที่มีแผนพัฒนาการเกษตรรวมอยูดวย  เขาสูสภา อปท.  ผานฝายบริหารของ อปท. เพื่อใหพิจารณาตาม
ขั้นตอนและวิธีการงบประมาณของ อปท.  ตอไป

4.  เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  รวมกับประธาน ศบกต.  นําเสนอแผนพัฒนาการเกษตร        
ที่เกินศักยภาพของ อปท.  เขาสูแผนพัฒนาอําเภอ / จังหวัด  ติดตามผลการพิจารณา  การสนับสนุน  และการ
จัดทํารายงาน

บทบาทของเจาหนาที่ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
1. การถายทอดเทคโนโลยี

                  1.1 การจัดทําแผนการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล จากความตองการ
ของชุมชนรวมทั้งการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการถายทอดเทคโนโลยี
               1.2 ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี โดยเตรียมการกอนการถายทอดเทคโนโลยี ไดแก
                    1.3 การจัดทําหลักสูตร การคัดเลือกเกษตรกร จัดทํากําหนดการ จัดเตรียมสถานที่ และ
เอกสาร จัดหางบประมาณ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
                    1.4 การสรางกระบวนการเรียนรูของเกษตรกร ประสานงานและอํานวยความสะดวก
รวมทั้งการสรางบรรยากาศและสรางสัมพันธภาพที่ดีในระหวางการถายทอดเทคโนโลยี
                    1.5 การประเมินผลการเรียนรู ความรู ทักษะ และประสบการณที่เกษตรกร ไดรับ
จากการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อนําไปสูการประยุกตใชในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
               1.6 รายงานผลที่เกิดขึ้นจากการถายทอดเทคโนโลยี โดยการประมวลสรุปผลการเรียนรู 
และความพึงพอใจของเกษตรกร ตลอดจนกิจกรรมหรือวิสาหกิจที่เกิดจาก การถายทอดเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารศูนย สํานักงานเกษตรอําเภอ และสํานักงานเกษตรจังหวัด และเมื่อสิ้นปงบประมาณ จัดทํา
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รายงานผลการถายทอดเทคโนโลยีในภาพรวมของศูนยบริการฯ
               1.7 จัดทําทะเบียนประวัติ โดยการรวบรวมขอมูลรายละเอียดของเกษตรกรผูผานการ
ถายทอดเทคโนโลยีในแตละเรื่องจัดแยกออกเปนหมวดหมูตามสาขาอาชีพ รวมทั้งการรวบรวมขอมูลของ
วิทยากรที่ถายทอดความรู จัดแยกเปนวิทยากรจากหนวยงานราชการและวิทยากรเกษตรกร
          2. การจัดทําขอมูลพื้นฐานการเกษตร
               2.1 ขอมูลพื้นฐานประจําตําบล โดยการรวบรวมขอมูลประจําตําบลที่มีทั้งหมดมาปรับปรุง 
จัดทําในรูปแบบตางๆ ที่เขาใจงาย เชน รูปแผนที่ ตาราง รูปภาพ แลวนําเสนอในเวทีชุมชน เพื่อใหชุมชนมี
สวนรวมในการปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบัน และจัดทําเปนเอกสารขอมูลหลักของตําบล เพื่อประโยชนใน
การวางแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบล และการปฏิบัติงานดานตางๆ
               2.2  ขอมูลภาวะการผลิตพืช ประมง ปศุสัตว โดยใชกระบวนการมีสวนรวม และผานการ
วิเคราะหของคณะกรรมการบริหารศูนย ซึ่งควรจะตองมีการจัดทําขอมูลใหเปนปจจุบันทุก 2 เดือน
              2. 3 ขอมูลทะเบียนเกษตรกร ดําเนินการจัดทําทะเบียนเกษตรกรใหครบทุกครัวเรือน
รวมทั้งการปรับปรุงและตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง  และเปนปจจุบัน เก็บรวบรวมไวที่ศูนยบริการฯ

3. การพยากรณและการเตือนภัย
               3.1 การพยากรณ ดําเนินการสํารวจขอมูลตามแบบรายงานการคาดคะเนผลผลิตไมผล
จํานวน 8 ชนิด โดยการสํารวจและรายงาน 3 ชวง คือ ชวงติดดอก ชวงติดผลออน และชวงใหผลผลิตแลว
สงใหอําเภอ และนําผลการ คาดคะเนผลผลิตที่ไดรับจากจังหวัด อําเภอ แจงใหเกษตรกรทราบ
               3.2 การเตือนภัยธรรมชาติ ภัยศัตรูพืช ภัยเศรษฐกิจ ดําเนินการ ดังนี้
                    3.2.1 เมื่อไดรับขอมูลการเตือนภัยจากสวนกลางผานจังหวัด อําเภอ แจงใหเกษตรกร
ทราบกอนเกิดเหตุการณ เชน น้ําทวม ฝนแลง ศัตรูพืชระบาด ราคาผลผลิตตกต่ํา เปนตน
                    3.2.2 เมื่อพบเหตุผิดปกติ หรือภัยเริ่มตน เชน น้ําทวมฉับพลัน คลองชลประทาน
ชํารุดเกิดโรคระบาดพืช สัตว ประมง ปริมาณผลผลิตมากเกินกวาที่คาดคะเนไวหลายเทา การชุมนุมเรียกรอง
ของเกษตรกร เปนตน ใหแจงดวนไปยังอําเภอ และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่  การรายงานภัย เชน เมื่อ
เกิดภัยธรรมชาติ ภัยศัตรูพืช หรือภัยเศรษฐกิจใหรีบรายงานความเสียหายไปยังอําเภอ ภายใน 24 ชั่วโมง ใหมี
การกลั่นกรองรายงานโดยรอบคอบ ตามระเบียบของทางราชการ โดยระดับตําบลตองผานคณะกรรมการ 
บริหารศูนยบริการฯ

4.  การบังคับใชกฎหมาย  และการใหบริการประชาชน

การถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
กรมสงเสริมการเกษตร. (2549) ระบุวาการถายโอนภารกิจ  และอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถูกกําหนดเปนกฎหมายใชบังคับใหสวนราชการ  และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่เกี่ยวของ ไดถือปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 119  ตอนพิเศษ  23  
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ลงวันที่ 13 มีนาคม 2545 มีผลผูกพันใหสวนราชการ 50 กรม (เดิม) ตองถายโอน 245 ภารกิจ   ซึ่งหลังจาก
ที่พระราชบัญญัติการกระจายอํานาจ มีผลบังคับใช   ทําใหสวนราชการตางๆตองเปลี่ยนบทบาทไป  
กรมสงเสริมการเกษตร ก็เปนหนวยงานหนึ่งที่จะตองถายโอนภารกิจที่ปฏิบัติอยู ใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เชนเดียวกัน  จากเดิมที่เจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตร เปนผูปฏิบัติเอง   เปลี่ยนเปนผูรวม
ปฏิบัติ  หรือผูสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงคของการถายโอนภารกิจ ดังนี้

1. ปรับเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาการเกษตร ที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   สถาบัน  
เกษตรกร  และชุมชน มีโอกาสและมีสวนรวมในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนดวยตนเอง และสอดคลอง
กับความตองการของชุมชนในลักษณะบูรณาการ
              2. ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานของสวนราชการ  ในกระทรวงเกษตรและสหกรณในระดับ
ทองถิ่น
              3. เพิ่มศักยภาพของชุมชนในการวางแผนและพัฒนาตนเอง ในดานการพัฒนาการเกษตร  
เสนอแนะใหมีการใชประโยชนจากงบประมาณ จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในการพัฒนาการเกษตร
รวมทั้งสงเสริมการออม  และระดมทุนของชุมชน เพื่อการลงทุนทางธุรกิจ

การถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสวนของกรมสงเสริมการเกษตร มีภารกิจที่
ตองถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน 3 ดาน จํานวน  11 ภารกิจ คือ

1. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่ถายโอน  9 ภารกิจ คือ 
1.1  การสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของกับการเกษตร 
1.2 การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล 
1.3  การบริการขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธ 
1.4   การรวบรวมสงเสริมพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 
1.5   การชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ (ภารกิจนี้อยูระหวางแกกฎหมาย) 
1.6   การสํารวจชวยเหลือปองกันกําจัดศัตรูพืช 
1.7   การฝกอบรมอาชีพการเกษตร 
1.8  การรวมกลุมและพัฒนากลุม 
1.9 การกระจายพันธุ

2. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที่ถายโอน 
1 ภารกิจ คือ ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน
    3.   ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่ถายโอน 1 
ภารกิจ คือการปรับปรุงพื้นฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (ภารกิจนี้กรมสงเสริมการเกษตรไดขอยกเลิก
เนื่องจากไมใชภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตร)   สําหรับภารกิจการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ 
ขณะนี้ยังถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมได เนื่องจากตองแกไขระเบียบกระทรวงการคลัง
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ตามขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามมาตรา 32(1) มีรูปแบบการถายโอน 3 
ลักษณะ คือ

1. ภารกิจที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการรวมกับรัฐ 
3. ภารกิจที่รัฐดําเนินการอยูแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการได 
ลักษณะภารกิจที่ถายโอน มี 2 ประเภท คือ
1. เลือกทําโดยอิสระ 
2. หนาที่ที่ตองทํา 

            โดยสรุปลักษณะภารกิจที่ถายโอนของกรมสงเสริมการเกษตร สวนใหญเปนแบบ “เลือกทําโดย
อิสระ” โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ทํางานรวมกับรัฐ โดยรัฐเปนผูสนับสนุนทางวิชาการ และ 
อปท. เปนผูปฏิบัติ ยกเวนภารกิจการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติที่ อปท. ดําเนินการทั้งหมดและทุก
ภารกิจชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ ที่ อปท. ดําเนินการทั้งหมดและทุกภารกิจที่ถายโอนของกรมสงเสริม
การเกษตร ไมมีการถายโอนทรัพยสินและบุคลากร

แนวทางดําเนินการถายโอนภารกิจกรมสงเสริมการเกษตรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ระยะที่ 2 (ป พ.ศ. 2548 - 2553) มีกรอบและแนวทางการดําเนินการดังนี้

1.  กรอบแนวทางดําเนินการและเปาหมาย   กําหนดเปน 2 ระยะ คือ
                     1.1  เปาหมายเบื้องตน  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกแหงดําเนินการจัดใหมีการสงมอบ / รับ
มอบภารกิจกับ อปท. (แตละแหง) ทั้งหมดทุกภารกิจ
                     1.2  เปาหมายที่แทจริง   ตองการให อปท. สามารถนําภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตรที่
ไดรับมอบไปแลวนําไปปฏิบัติใหบริการที่เกิดประโยขนแกประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง ภายในป 2553 
ซึ่งการดําเนินงานในสวนนี้จะเกิดไดเร็วหรือชาขึ้นอยูกับตัวของ อปท. แตละแหงที่จะเห็นความจําเปนหรือ
จัดความสําคัญกอนหลังที่จะดําเนินการ

ทั้งนี้ หลังจากการถายโอนภารกิจให อปท. มิไดหมายความวาภารกิจเหลานั้นเปนหนาที่ของ 
อปท. แตฝายเดียว สํานักงานเกษตรอําเภอไมตองเกี่ยวของอีกตอไป แตที่แทจริงแลวตองเปนการทํางาน
รวมกัน โดยสวนราชการจะคอยๆ ปรับเปลี่ยนบทบาทจากเปนผูปฏิบัติในภารกิจนั้นๆ มามีบทบาทเปนที่
ปรึกษา ใหคําแนะนํา และสนับสนุนทางวิชาการแกทองถิ่น ซึ่งจะสงผลให อปท. มีความเขมแข็งขึ้น สามารถ
นําภารกิจไปใหบริการ เกิดประโยชนสุขตอประชาชนจนบรรลุตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจให 
อปท.ตอไป

2. ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ
2.1 ขั้นตอนการสงมอบ / รับมอบภารกิจ เนื่องจากที่ผานมาผูเกี่ยวของหลายแหงมีความ

เขาใจคลาดเคลี่ยนวา อปท. ตองมีความพรอมกอนรับโอนภารกิจจากสวนราชการ  สงผลใหการสงมอบ / 



10

รับมอบ  ภารกิจไมเปนไปตามเปาหมาย จึงขอความรวมมือสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ที่ยังไมไดรับ
มอบภารกิจ หรือสงมอบยังไมครบทุกภารกิจ ใหเรงรัดการสงมอบ ภารกิจทุกภารกิจใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 
เนื่องจากกฏหมายไดกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจ โดยไมจําเปนตองรอใหพรอมกอนจะรับแตอยางใด
      2.1.1 แนวทางดําเนินการ กรณีที่ยังไมไดสงมอบกภารกิจหรือสงมอบไมครบทุกภารกิจ
        (1) ประสานงานกับสํานักงานทองถิ่นอําเภอเพื่อประสานงานและปรึกษาหารือรวมกัน
เพื่อวางแผนสนับสนุนดําเนินงานถายโอนภารกิจฯ ใหเปนไปตามเปาหมาย

       (2) ตรวจสอบการดําเนินงานตามภารกิจที่ถายโอนใหทองถิ่นทุกภารกิจวา สํานักงาน
เกษตรอําเภอไดปฏิบัติงานในภารกิจฯ แคไหน อยางไร มีชิ้นงานหรือไม แผนงานดําเนินการเปนอยางไร 
เพื่อใหการสงมอบ/รับมอบภารกิจมีหลักฐาน / เอกสารประกอบการสงมอบอยางเปนรูปธรรม และเมื่อ อปท. 
รับภารกิจ ไปแลว สามารถดําเนินงานตามภารกิจนั้นๆ ไดอยางตอเนื่องไมตองเริ่มตนใหม หรือขาดชวงไป

(3) จัดทําหนังสือแจงสงมอบภารกิจให อปท. ทุกแหงที่เกี่ยวของในเขตรับผิดชอบ 
โดยประสานงาน อปท. จัดใหมีการจดบันทึกสงมอบ/รับมอบภารกิจระหวางกันเปนรายภารกิจ
              (4) กรมฯ มอบอํานาจใหอําเภอ (นายอําเภอ)เปนผูมีอํานาจลงนามแทนกรมฯ ในฐานะ
ผูสงมอบภารกิจ โดยเกษตรอําเภอเปนพยาน (ในสวนของ อปท. นายก อปท. เปนผูลงนาม ปลัด อปท.เปน
พยาน) โดยใหใชบันทึกการสงมอบรับมอบภารกิจที่เปนคูฉบับเปนหลักฐานสําคัญระหวางกัน
   2.1.2 แนวทางดําเนินการ : เมื่อมีการสงมอบ/รับมอบภารกิจเรียบรอยแลว
       (1) กรณีที่มีการรับมอบ/สงมอบภารกิจ อปท. ใดไปแลวโดยใชหนังสือตอบรับเปน
หลักฐาน หรือใชบันทึกการสงมอบ รับมอบภารกิจ โดยเกษตรอําเภอเปนผูลงนามในฐานะผูมอบใหถือวา
สามารถใชเปนหลักฐานไดโดยไมตองทําขึ้นใหม

(2) หลังจากการสงมอบ/รับมอบภารกิจระหวางกันแลวใหอําเภอประสานงาน อปท. 
ไดบรรจุภารกิจที่ถายโอนทุกเรื่องเขาอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น  เพื่อใหสามารถจัดทําเปนขอบัญญัติ
งบประมาณ แผนปฏิบัติการและอื่นๆ ตามความจําเปนและความตองการของทองถิ่นขึ้นมารองรับการ
ดําเนินงานที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในปงบประมาณถัดไปได

(3) วางแผนเตรียมการถายโอนภารกิจฯ ภายในสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยมีการ
ซักซอมเจาหนาที่ใหมีความเขาใจ และวิธีปฏิบัติตอ อปท. 
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมอบหมายใหมีเจาภาพในการประสานงานกับ อปท. แตละแหงชัดเจน

(4) จัดใหมีการปรึกษาหารือ ประชุมชี้แจง สรางความเขาใจระหวางสํานักงานเกษตร
อําเภอ กับ อปท. แตละแหง เพื่อใหทั้งสองฝายไดเรียนรูในกระบวนการทํางานถายโอนภารกิจรวมกัน
ในลักษณะ "รูเขา รูเรา" และบูรณาการการทํางานรวมกัน
    2.2 ขั้นตอนการนําภารกิจที่ถายโอนไปปฏิบัติเพื่อใหบริการประชาชน
     (1) ภารกิจกรมสงเสริมการเกษตรที่ถายโอนให อปท. (9 ภารกิจ) มีรูปแบบการถายโอน
ในลักษณะ "อปท. ดําเนินการรวมกับรัฐ" โดย อปท. มีบทบาทเปนผูปฏิบัติ และสวนราชการมีบทบาทเปนที่
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ปรึกษาใหคําแนะนําสนับสนุนทางวิชาการแกทองถิ่น และภารกิจดังกลาว (9 ภารกิจ) เปนกิจกรรมประเภท 
"เลือกทําโดยอิสระ" ถึงแมวา อปท. มีอิสระในการที่จะเลือกทําตามจําเปนและความตองการของทองถิ่นแตก็
ถือวาเปนความรับผิดชอบของ อปท. ที่ยังไมตองดําเนินการตอไป

(2) การผลักดันใหภารกิจที่ถายโอนแลวไปสูการปฏิบัติเกิดประโยชนแกประชาชน 
สํานักงานเกษตรอําเภอ และ อปท. ตองมีการประชุมหารือกัน  เพื่อกําหนดเปนแผนการดําเนินงานรวมกัน
ตามศักยภาพที่มีอยูของแตละฝาย โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจําปรวมกัน ทั้งนี้ ไมจําเปนตองมีความ
พรอมกันทุกภารกิจ   แตควรเริ่มจากภารกิจใดภารกิจหนึ่ง  ที่ทั้งสองฝายมีความพรอมนําไปปฏิบัติไดมาก
ที่สุด  ในลักษณะนํารอง แลวคอยขยายไปสูภารกิจที่เหลือ และทยอยนําไปสูการปฏิบัติจนครบทุกภารกิจ  
ทั้งนี้เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรยังคงทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหคําปรึกษาการดําเนินงานตามภารกิจแก อปท.

3. ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานถายโอนภารกิจ
               ในการดําเนินงานถายโอนภารกิจเปาหมายที่แทจริง  อปท. สามารถนําภารกิจที่ไดรับมอบจาก
สํานักงานเกษตรอําเภอไปปฏิบัติใหบริการประชาชนไดจริงตามตัวชี้วัดตอไปนี้ 
               (1)  อปท. มีผูรับผิดชอบ (ภารกิจถายโอน) โดยตรง
             (2)  อปท. มีแผนการดําเนินงานภารกิจถายโอน
               (3)  อปท. จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานภารกิจถายโอน

(4) สํานักงานเกษตรอําเภอ  มีผูประสานงานเพื่อสนับสนุนภารกิจถายโอน  เปนราย
อปท.  (กรมสงเสริมการเกษตร, 2549)

แนวทางการบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลกับแผนพัฒนาทองถิ่น ป 2554 – 2556  
กรมสงเสริมการเกษตร  เปนหนวยงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรของรัฐ  ที่ใชกลไกหลักของ

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารศูนยฯ เปน
ผูบริหารจัดการ ในการนี้ จึงกําหนดใหศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) 
จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลและบูรณาการเขาสูแผนพัฒนาทองถิ่นสามป เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาชุมชนทางดานการเกษตร อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับเกษตรกรในการมุงสรางรายไดใหมีความ
มั่นคงและความยั่งยืนของอาชีพ สรางความเขมแข็งของชุมชน และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
แหลงตางๆ สงผลใหเกิดแนวทางพัฒนาดานสงเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ ตามขั้นตอนดังนี้  

1. ศึกษานโยบาย ทิศทางการพัฒนา   และสํารวจขอมูลพื้นฐาน  โดยการดําเนินการ  ดังนี้
1.1  พิจารณานโยบายทิศทางการพัฒนาดานการเกษตรจากแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง  สวนทองถิ่น เปนตน
1.2 สํารวจศักยภาพ โอกาส สภาพปญหา และความตองการดานการ เกษตรของ

ประชาชนในทองถิ่น โดยวิเคราะหจาก แผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ขอมูลพื้นฐาน บัญชีครัวเรือน เปนตน
1.3 ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ป 2553-2555 โดยการ วิเคราะหกลั่นกรอง

โครงการที่ยังไมไดนําไปปฏิบัติและมีความจําเปน ที่จะตองดําเนินการตอไป กับขอมูลที่เกิดขึ้นใหม
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2.  วิเคราะหขอมูล
2.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อคนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม
2.2 วิเคราะหแนวโนมการเกษตรเพื่อเปนขอมูลดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย  ที่ตองการ

ในอนาคต
3.  การกําหนดโครงการ และกิจกรรม

3.1   เปนโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
3.2  เปนโครงการที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทความรับผิดชอบของผูมีสวนเกี่ยวของอยาง

ชัดเจน และไมซ้ําซอน
3.3  เปนโครงการที่ดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4  เปนโครงการเชิงสรางสรรค อาทิ การใชภูมิปญญาทองถิ่นมาสรางมูลคาเพิ่มสินคาและ

บริการ
3.5  เปนโครงการเกี่ยวกับการฟนฟูและพัฒนา
3.6  ความจําเปนของโครงการ หากไมดําเนินการจะเกิดความเสียหาย
3.7  ความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการ ทั้งทางดานเทคนิค  กายภาพ 

งบประมาณ ระยะเวลา และการวิเคราะหผลกระทบทางลบ
4.  จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล  และการเสนอแผน

4.1  รูปแบบแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ใชเหมือนปที่ผานมา
4.2  เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น อปท. และสงหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.3  จัดเก็บไวใชประโยชนใน ศบกต. 

ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลและแผนพัฒนาสามปดานการเกษตร ป 2554-2556
1. ขั้นเตรียมการ

การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล (แผนสามป)  ใหศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.)  จัดการประชุมคณะกรรมการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  โดยมีสาระสําคัญเพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตร ดังนี้

1.1 ศึกษานโยบายทิศทางการพัฒนาและการสํารวจขอมูล
                    1.1.1 ศึกษานโยบาย/ทิศทางการพัฒนาดานการเกษตร เพื่อเปนแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  ยุทธศาสตรสาขาที่เกี่ยวของ   แผนพัฒนาจังหวัด  และแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน

1.1.2 สํารวจศักยภาพ โอกาส สภาพปญหา และความตองการดานการเกษตร
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ของประชาชนในทองถิ่น โดยกลั่นกรองจากแผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน  ขอมูลพื้นฐานตางๆ ขอมูล จปฐ.
กชช.2ค  บัญชีครัวเรือน  ทบก.01  เปนตน

1.2 ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตร ป 2553-2555 โดยการวิเคราะหและการกลั่นกรอง
โครงการที่ยังไมไดนําไปปฏิบัติและจําเปนที่จะตองดําเนินการตอไป รวมทั้งวิเคราะหขอมูลใหมที่เกิดขึ้น

1.3  นําแผนพัฒนาการเกษตร ป 2553-2555 ที่ไดรับการทบทวนและกลั่นกรองแลว 
(ขอ 1.2) นํามาปรับปรุงแกไขหรือเพิ่มเติมเปนแผนพัฒนาการเกษตร ป 2554-2556

1.4 ขอคํานึงในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร ป 2554-2556
1.4.1 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1.4.2  ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร
1.4.3  ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
1.4.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรของแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
1.4.5  ความสอดคลองกับแผนชุมชน
1.4.6  เปนแผนงาน/โครงการที่สรางความยั่งยืนในอาชีพดานการเกษตรของชุมชน 

ทองถิ่น โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1.4.7  เปนโครงการเชิงสรางสรรค อาทิ การใชภูมิปญญาทองถิ่นมาสรางมูลคาเพิ่ม

สินคาและบริการ
1.4.8  เปนโครงการที่มีความจําเปน หากไมดําเนินการจะเกิดความเสียหาย
1.4.9  เปนโครงการที่มีความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการ ทั้งทางดานเทคนิค  

กายภาพ  งบประมาณ  ระยะเวลา  และการวิเคราะหผลกระทบทางลบในการดําเนินโครงการ

2.  จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
รูปแบบแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ป 2554-2556 ใชรูปแบบเหมือนปที่ผานมา      

ซึ่งแผนฉบับสมบูรณใหมีรูปแบบเนื้อตามเคาโครง  ดังนี้
บทที่ 1        บทนํา
บทที่ 2        สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของชุมชน
บทที่ 3        สถานการณของชุมชน
บทที่ 4        สังเคราะหขอมูล
บทที่ 5        แนวทางพัฒนาชุมชน
บทที่ 6        รูปแบบการเขียนโครงการ/กิจกรรม
ภาคผนวก    ไดแก   กระบวนการจัดทําเวทีชุมชน   บัญชีสรุปโครงการพัฒนาและ

งบประมาณ  รายละเอียดโครงการและงบประมาณ  (แผนถายทอดเทคโนโลยี , แผนการลงทุน , แผน
ปรับปรุงฟนฟูทรัพยากร)   สรุปแผนปฏิบัติการประจําป
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3. การเสนอแผน
3.1  ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.)   นําเสนอ

แผนพัฒนาการเกษตรใหประธานคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาดานการเกษตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและนําเขาสูแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)

3.2  ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  (ศบกต.)  นําเสนอ
แผนพัฒนาการเกษตรใหกับคณะกรรมการบริหารงานของอําเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวังอาง
1.  ขอมูลทั่วไปของตําบลวังอาง  

1.1  ขอมูลทางกายภาพ
ที่ตั้ง และอาณาเขต  ตําบลวังอางตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของอําเภอชะอวด ระยะหางจาก

ที่วาการอําเภอชะอวด  ประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 101 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 63,125ไร 
มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ    เปนพื้นที่ของหมูที่ 1,2,3,8  ติดตอกับ  ตําบลพระทอง อําเภอชะอวด
ทิศใต  เปนพื้นที่ของหมูที่ 4,6,7,9   ติดตอกับ  ตําบลขันธ อําเภอชะอวด และตําบล

ลานขอย อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก เปนพื้นที่ของหมูที่ 1,4   ติดตอกับ  ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด
ทิศตะวันตก เปนพื้นที่ของหมูที่ 5,9   ติดตอกับ  อําเภอทุงสง และจังหวัดตรัง
สภาพภูมิประเทศ  ตําบลวังอาง มีลักษณะเปนแนวยาวจากตะวันตกมาตะวันออก 

ซีกตะวันตกเปนแนวเทือกเขาและเขตปาสงวนแหงชาติ สวนซีกตะวันออก เปนพื้นที่ราบ มีคลองธรรมชาติ
ไหลผาน

สภาพภูมิอากาศ  สภาพภูมิอากาศ แบงออกเปน 2 ฤดู  คือ ฤดูรอน อยูในชวงเดือน
กุมภาพันธ   ถึงเดือนเมษายน  และฤดูฝน อยูในชวงเดือนพฤษภาคม   ถึงเดือนมกราคม

การปกครอง  ตําบลวังอางยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2539  ปจจุบัน
เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง แบงการปกครองออกเปน 9  หมูบาน ซึ่งอยูในเขตองคการบริหาร
ตําบลวังอางทุกหมูบาน 

ขอมูลกลุมชุดดินและคุณภาพดิน  สภาพดินสวนใหญของตําบลวังอาง เปนดินรวน
ปนทราย มีความอุดมสมบูรณต่ํา มีความเหมาะสมตอการปลูกพืชสวน ดีพอใช แตตองมีการปรับปรุงดิน
ดวยอินทรียวัตถุ และปุยเคมี ตามสภาพเนื้อดิน และตองปลูกพืชใหเหมาะสมกับเนื้อดินดวย
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1.2  ขอมูลดานชีวภาพ   
1.2.1  ขอมูลประชากร  ตําบลวังอางมีประชากรทั้งหมด  จํานวน  9,965  คน  เพศชาย  

จํานวน  5,038  คน  เพศหญิง  จํานวน 4,927 คน  (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1  จํานวนประชากรของตําบลวังอาง  

หมูที่ จํานวนครัวเรือน ชาย  (คน) หญิง  (คน) รวม  (คน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

264
363
244
453
332
446
371
255
280

454
620
466
716
514
727
716
441
386

454
595
473
776
495
687
667
438
334

916
1,215
939

1,492
1,009
1,414
1,383
879
718

รวม 2,994 5,038 4,927 9,965

ที่มา  :  ขอมูลศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวังอาง
1.2.2  ขอมูลการผลิตพืชเศรษฐกิจ  ของตําบลวังอาง  (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2  ขอมูลการผลิตพืชเศรษฐกิจของตําบลวังอาง

หมูที่ ยางพารา สวนไมผล พืชไร นาขาว ปาลมน้ํามัน อื่น ๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1,500
4,000
2,147
8,010
7,600
9,500
5,880
4,000
6,480

629
70

1,003
200
232
400
152
350
100

70
-
-
-

120
200

-
50
70

120
-
-

20
-
-
-
-
-

60
100

-
30
-

50
-

50
140

-
30
-

60
310
100

-
450
120

รวม 49,187 3,136 500 140 430 1,070
ที่มา  :  ขอมูลศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวังอาง
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1.2.3  ขอมูลการผลิตดานปศุสัตว / ประมง ของตําบลวัง  (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3  ขอมูลการผลิตดานการปศุสัตว / ประมง

ปศุสัตว  (ตัว) ประมง (ครัวเรือน)
หมูที่

ไก เปด วัว แพะ สุกร ปลากินพืช ปลากินเนื้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1,500
1,200
562

2,500
200

3,000
1,271
5,000
500

185
250
300
60
-
-
-

100
30

95
120
67
36
56
38
131
40
15

-
2
-

138
-

25
42
50
-

370
300

-
84
-
-

110
150

-

31
50
50
64
8
35
14
20
23

18
30
30
30
-
4
5

10
25

รวม 15,733 925 598 257 1,014 295 152

ที่มา  :  ขอมูลศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวังอาง

1.3   ขอมูลดานเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจของตําบลวังอาง ประชากรสวนใหญมีอาชีพทางดานเกษตรกรรม และมี

รายไดหลักจากการประกอบอาชีพการเกษตร  โดยเฉพาะการทําสวนยางพารา  รองลงมาเปนสวนผลไม 
การเลี้ยงปศุสัตว  การประมง (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) นอกจากนี้ประชากรบางครอบครัวยังมีอาชีพรับจางทั่วไป 
และประกอบกิจการคาขาย และรานขายของชํา  เปนตน  นอกจากนี้หนวยธุรกิจที่ดําเนินการโดยภาคเอกชน  
ในเขตตําบลวังอาง  ไดแก  โรงแรม / รีสอรท จํานวน  1  แหง  ปมน้ํามันและกาช จํานวน   3   แหง  และ
โรงสี  จํานวน   3   แหง

สภาพการรวมกลุม  มีกลุมอาชีพและกองทุนเงินทุนหมุนเวียนตาง ๆ กระจายอยูในทุก
หมูบาน  ไดแก  กลุมปุยหมัก  กลุมปลูกพืชผัก  กลุมเลี้ยงปลา  กลุมเพาะเห็ด  กลุมแมบานเกษตรกร  
กลุมเลี้ยงปศุสัตว  กองทุนหมูบาน  ธนาคารหมูบาน  กลุมออมทรัพย  ฯลฯ  รวม  77  กลุม  มีเงินทุน
หมุนเวียน รวม  40,455,990 บาท  (ตัดยอดขอมูล  19  มิถุนายน  2554)  (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4  จํานวนกลุม  และเงินกองทุนหมุนเวียนในตําบลวังอาง

หมูที่ จํานวนกลุม/กองทุน จํานวนเงินรวม (บาท)
1 6 1,480,000
2 7 4,070,000
3 4 3,770,000
4 8 3,817,000
5 9 3,312,000
6 7                   14,640,000
7 9 3,232,000
8 7 4,505,000
9 9 1,629,990

รวม 77 40,455,990

ที่มา  :  ขอมูลศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวังอาง

1.4  ขอมูลดานสังคม

จํานวนประชากร ตําบลวังอางประชากรทั้งสิ้น 9,965 คน แยกเปนชาย 5,038 คน 
หญิง 4,927 คน มีครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 2,994 ครัวเรือน

การศึกษา ตําบลวังอางมีการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนและ
มีการเตรียมความพรอมใหเด็กกอนวัยเรียน สถานศึกษาที่อยูในเขตของตําบลวังอาง  มีโรงเรียนประถมศึกษา  
จํานวน 6 แหง  โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส จํานวน 1 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2  แหง  และ
การศึกษานอกระบบ  (กศน.ตําบลวังอาง)  จํานวน 1  แหง  นอกจากนี้  ตําบลวังอางมีแหลงเรียนรูและศึกษา
คนควาขอมูลนอกเหนือจากสถานศึกษา  ไดแก  ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน 9  แหง  หองสมุด
ชุมชน  จํานวน 1  แหง   และศูนยการเรียนรูชุมชน  (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล)  จํานวน 1  แหง  

การนับถือศาสนา ประชากรสวนใหญ นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือศาสนาอิสลาม 
ในตําบลวังอาง มีวัด / สํานักสงฆ จํานวน 4 แหง และมัสยิด จํานวน 3 แหง

การบริการสาธารณสุข ในพื้นที่ของตําบลวังอางมีหนวยบริการทางดานสาธารณสุข
จํานวน ๑ แหง คือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังอาง ตั้งอยูที่หมูที่ 4  ตําบลวังอาง 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ตําบลวังอางมีหนวยบริการความปลอดภัยใหแก
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ประชาชนโดยมีปอมสายตรวจตํารวจ จํานวน 1  แหง นอกจากนี้ ยังมีชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ) 
และอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ครบทุกหมูบานเพื่อดูแลความ
ปลอดภัยใหกับคนในชุมชน

การคมนาคม  มีถนนลาดยาง จํานวน 2 สาย   ถนนคอนกรีต จํานวน 2 สาย  และ
ถนนลูกรัง จํานวน 35 สาย

การไฟฟา  มีไฟฟาเขาถึงทั้ง 9 หมูบาน  (แตยังไมครบทุกครัวเรือน)  ประชากรที่ใชไฟฟา
จํานวน 2,900 ครัวเรือน 

แหลงน้ําที่สรางขึ้น  มีฝาย  จํานวน 21 แหง  บอน้ําตื้น  จํานวน 415  แหง  บอโยก
จํานวน 15 แหง  สระน้ํา   จํานวน 7  แหง  ประปาหมูบาน  จํานวน 9  แหง

 การดําเนินงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวังอาง จัดตั้งเมื่อป พ.ศ. 2543 

ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลวังอาง  สํานักงานเกษตรอําเภอชะอวด ประมงอําเภอ
ชะอวด  ปศุสัตวอําเภอชะอวด  พัฒนาชุมชนอําเภอชะอวด  ศูนยบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอชะอวด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนบนอําเภอชะอวด ซึ่งศูนยบริการฯ 
มีนโยบายในการทํางานแบบบูรณาการกับหนวยงานทุกภาคสวน บริการแบบเบ็ดเสร็จ  ณ  จุดเดียว           
โดยสงเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร ในการจัดองคกร วิสาหกิจชุมชน ในดานการผลิต 
การแปรรูป การเพิ่มมูลคาสินคา ใหมีมาตรฐาน และสรางความรวมมือกับเกษตรกรในพื้นที่  โดยมีเปาหมาย
หลักในการใหบริการทางการเกษตรแกเกษตรกร  และการถายทอดความรูตามแผนความตองการของ
เกษตรกรและชุมชน  เพื่อใหเกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตรอยางยั่งยืนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งประกอบดวยองคประกอบหลัก  ดังนี้

1.  ที่ทําการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวังอาง  ปจจุบันตั้งอยู  ณ  
สถานีอนามัยบานควนหรั่ง (หลังเกา)  ตําบลวังอาง  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งมีทั้งหอง
ทํางาน  หองประชุมพรอมอุปกรณ  โรงจอดรถยนต  บานพัก (3 หลัง)  และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ

2.  คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวังอาง 
ประกอบดวย

2.1  นายนิยม  คงเมฆ ประธานกรรมการ
2.2  นายประเสริฐ  กรรราย รองประธานกรรมการ
2.3 นายสงบ  ออนทอง กรรมการ
2.4 นายสุชาติ  คลายแกว กรรมการ
2.5 นางวิมล  จันทรพริ้ม กรรมการ
2.6 นายมนัส  สุขสุวรรณ กรรมการ
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2.7 นายสมพงศ  ปานเอียด กรรมการ
2.8 นายณรงค  อรุณวงศ กรรมการ
2.9 นายวิเชียร  ชูทอง กรรมการ
2.10  นายสมจิตร  นาคเกลี้ยง กรรมการ
2.11  นายเกษม  เกื้อโดย กรรมการ
2.12  นายสุรศักดิ์  จํานงฤทธิ์ กรรมการ
2.13  นางยุพิน  ขันสุข กรรมการ
2.14  นางนุริหยาม  ไชยรักษ กรรมการ
2.15  นายบุญญา  เอื้อบํารุงเกียรติ กรรมการ
2.16  นายสําอาง  ไพยจิตร กรรมการ
2.17  นางสาวสุทธิษา  จันทรปรุง กรรมการและเลขานุการ
2.18  นายสุภชัย  เรืองจันทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ

3.  แผนพัฒนาการเกษตรตําบลวังอาง  มีแผนพัฒนาครบทั้ง  3  ดาน  คือ  แผนการถายทอด
ความรู  แผนการลงทุน  และแผนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีการทบทวนปรับปรุงทุกป  
กอนสงใหกับองคการบริหารสวนตําบล  และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ

4.  จุดสาธิตทางการเกษตร

4.1  จุดสาธิตการทําเกษตรผสมผสาน   สถานที่ตั้ง  หมูที่  1  ตําบลวังอาง  อําเภอชะ
อวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  วิทยาการประจําจุดสาธิต  นาย เฉิ้ยง  ขวัญศิริ  ความเชี่ยวชาญของเกษตรกร
บรรยาย  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง  และการเลี้ยงปลา

4.2  จุดสาธิตเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  สถานที่ตั้ง  หมูที่ 4  ตําบลวังอาง  อําเภอชะอวด  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  วิทยาการประจําจุดสาธิต  นาย นิยม  คงเมฆ  ความเชี่ยวชาญของเกษตรกร
บรรยายเรื่อง  การรวมกลุมและการจัดตั้งองคกรเกษตรกร การทําเศรษฐกิจพอเพียง  และเรื่องการเลี้ยง

ปศุสัตวอินทรีย(ไก  - เปด)  

4.3  จุดสาธิตเรื่อง  ปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถิ่น สถานที่ตั้ง  หมูที่  2  ตําบล

วังอาง  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ชื่อวิทยาการประจําจุดสาธิต  นาย ประเสริฐ  กรรราย

ความเชี่ยวชาญของเกษตรกร บรรยายเรื่อง  การทําครกสีขาวแบบโบราณ    และสาธิตการจักสานเครื่องมือ
ทางการประมงดวยไมไผ

4.4  จุดสาธิตเรื่อง  การปลูกระกําในสวนยางพารา  สถานที่ตั้ง  หมูที่  2  ตําบลวังอาง  

อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ชื่อวิทยาการประจําจุดถายทอดความรู  นายพา  หลอดสิน  

ความเชี่ยวชาญของเกษตรกร  บรรยายเรื่อง การปลูกระกําเปนรายไดเสริมในสวนยางพารา
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การบริหารจัดการของคณะกรรมการ ศบกต.
คณะกรรมการบริหาร  ศบกต. มีทั้งสิ้น 18 คน และคณะกรรมการที่ปรึกษา จํานวน 15 คน

หนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบล (แผนการถายทอดความรู/แผนลงทุน/แผนฟนฟู

สิ่งแวดลอม) แสะสงให อบต. และหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาเขาแผนงบประมาณ
2. ดําเนินการจัดเวทีเรียนรูของชุมชนในกาแลกเปลี่ยนเรียนรูและแกไขปญหาใหกับชุมชน

ในระดับหมูบาน ตําบล และจัดเวทีรวมกับองคการบริหารสวนตําบลวังอาง และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
3. จัดทําขอตกลงรวมในการปฏิบัติงาน  ทั้งในเรื่องการกําหนดแผนการประชุม   แบงงานและ

ความรับผิดชอบของแตละคนใหแตละคนรับผิดชอบ  กําหนดกติกาในการทํางาน  ชวยจัดกิจกรรมเวที
ชุมชน  ประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนยบริการฯ  แจงเตือนภัยใหเกษตรกรในพื้นที่ รับรองรายงานและ
ความถูกตองของผูประสบภัย  รวมวางแผนการปฏิบัติงานของศูนยบริการฯ  รวมจัดทําแผนพัฒนา
การเกษตรหมูบาน ตําบล รวมสํารวจขอมูล รวบรวมขอมูลหมูบานของตนเอง โดยสรรหาเกษตรกรหมูบาน 
เกษตรอาสา

4. มอบหมายใหคณะกรรมการศูนยบริการฯ จํานวน 2 คน และที่ปรึกษา 1 คน เปดบัญชี
ธนาคารในนามของกองทุนศูนยบริการฯ ตําบลวังอาง

5. ดานการจัดกิจกรรมสนับสนุนชวยเหลือเกษตรกรในดานตาง ๆ ไดแก ดานปศุสัตว ดานการ
พัฒนาที่ดิน ดานประมง ดานบัญชี ดานกลุมแมบานเกษตรกร และดานพืช

ผลการดําเนินงานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวังอาง
ในปงบประมาณ  2554  สํานักงานเกษตรอําเภอชะอวด  ไดคัดเลือกศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวังอาง  สงเขาประกวดผลงานในระดับจังหวัด  ไดรับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการระดับจังหวัด  ใหเปนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดีเดน  
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจําป  2554  และสงเขารับการคัดเลือกในระดับเขต (ภาคใต)  ไดรับการ
พิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  จังหวัดสงขลา  ใหไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศ

2.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1  การดําเนินงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.)

นิรุตต  กําลังการ (2544)  ไดกลาวไววา  ผลการศึกษาบทบาทของศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  ตามทัศนะของเกษตรกรตําบลทุงนนทรี  อําเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด  
พบวาเกษตรกรมีความคาดหวังที่จะใหศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  เปนศูนย
ขอมูลเรื่องการตลาด  ราคาผลผลิต  ศูนยรวบรวมผลผลิต  ศูนยกลางการเผยแพรขอมูลขาวสารการเกษตร  
การสาธิต  และการแกไขปญหาทางการเกษตรของเกษตรกร
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มาลี  หุนแกว (2548)  กลาววา  ผูนําสถาบันเกษตรกรมีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีความเห็นดวยใน
ประเด็นการเปนศูนยขอมูลขาวสารการเกษตรของตําบล  ศูนยกลางการใหบริการและถายทอดความรูของ
ตําบล  ศูนยกลางในการประสานงาน  ศูนยกลางการบูรณาการ  ศูนยกลางการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
เปนที่ประชุมคณะกรรมการ  ศูนยกลางในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร  และเปนศูนยกลาง
ในการพิจารณาจัดสรรโครงการลงสูพื้นที่  สวนประเด็นความพึงพอใจของผูนําสถาบันเกษตรกร  ตอการ
ดําเนินงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  อยูในระดับที่พึงพอใจทั้ง  5  ดาน  
คือ  ดานการถายทอดความรู  ดานสถานที่  ดานการบริหารงาน  ดานการชวยเหลือเกษตรกร  และดานการ
จัดทําขอมูล

มงคล  ประพฤติ (2548)  กลาววา  ความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ  ในการ
ดําเนินงานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  ในประเด็นวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งศูนยบริการฯ  และประเด็นองคประกอบของศูนยบริการฯ   คณะกรรมการบริหารมีความพึงพอใจมาก  
สวนประเด็นบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการดานการบริหารจัดการศูนย  ดานการจัดการสนับสนุน  
ดานการประชาสัมพันธ  คณะกรรมการบริหารศูนยฯ  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  สวนประเด็นที่
เกี่ยวกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  ทั้งในดานการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  การจัดทําขอมูลพื้นฐาน
การเกษตร  และดานการพยากรณและการเตือนภัย   คณะกรรมการบริหารศูนยฯ  มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง  เชนเดียวกัน

วรทัศน  ปฐมภูมิพันธุ  (2548)  กลาววา  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ ศบกต.   ในการ
บริหารจัดการ ศบกต.  พบวา  คณะกรรมการบริหาร  ปฏิบัติงานจริงไดระดับมาก  ในเรื่องการประชุม
พิจารณาโครงการ  การวางแผนปฏิบัติงาน  และการติดตามผล  การอํานวยความสะดวกแกประชาชน  และ
กระตุนผูนําชุมชน  และหนวยงานที่เกี่ยวของในการวางแผนพัฒนาการเกษตร  และการจัดทําขอตกลงรวม
ในการบริหาร ศบกต.  สวนการสนับสนุนชวยเหลือเกษตรกร  ที่ดําเนินการไดระดับมาก คือ (1)เรื่องการ
จัดทําขอมูลประจําตําบล  (2)  การประกาศเตือนภัยธรรมชาติ  ศัตรูพืช  ภัยเศรษฐกิจ  (3)  การรับรองรายงาน
ตาง ๆ  เชนการสํารวจขอมูลขาวนาป  และอื่น ๆ   และดานการประชาสัมพันธ  ที่ทําไดระดับมาก  ไดแก  
(1)  การเผยแพรขาวกิจกรรมของ ศบกต. ใหประชาชนทราบ  (2)  นําความรูที่ไดรับจาก ศบกต. ไปเผยแพรสู
เกษตรกร  (3)  เขารวมในกิจกรรมการเผยแพรของ ศบกต.  เชน จัดนิทรรศการ  การใชหอกระจายขาว ฯลฯ

กลาวโดยสรุป  การดําเนินงาน  ศบกต.  เกษตรกรคาดหวังวาจะไดใชเปนที่ประชุมวางแผน 
พิจารณาโครงการตาง ๆ การติดตามผลงาน  ใชเปนแหลงขอมูลทางวิชาการการเกษตร  ดานการตลาด  
แหลงรวบรวมผลผลิต  เปนแหลงเผยแพรความรู  สาธิต  การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร  และแกไขปญหา
ทางการเกษตร   ฯลฯ
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2.2  การมีสวนรวม
นพพร  นพรัตน  (2547)  กลาววา  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดเวทีชุมชน  การจัดเวทีระดับตําบล

ครั้งที่ 1  เพื่อเตรียมความพรอมใหกับประชาชน  กลุมแกนนํา  องคกรชุมชน  และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในแตละพื้นที่ใหมีความเขาใจในแนวคิด  กระบวนทัศน  และกระบวนการจัดทําแผนชุมชน  
ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการจัดเวทีระดับตําบลครั้งที่ 1 กลุมแกนนําชุมชน  องคกรชุมชน  และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  มีความรูความเขาใจในแนวคิดในเรื่องกระบวนการจัดทําแผนมากขึ้น   การจัดเวทีระดับตําบล
ครั้งที่ 2  เพื่อประเมินศักยภาพของชุมชนที่เปนจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค  เพื่อกําหนดปญหา
สําคัญของชุมชน  ทางเลือกการพัฒนาของชุมชน  รวมทั้งทุนทางสังคม  วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของชุมชน  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดเวทีระดับตําบลครั้งที่ 2  ไดขอมูลในเชิงศักยภาพการ
พัฒนา  และแนวโนมของสภาพแวดลอมตางๆ  ประชาชน  กนนํา  องคกรชุมชน  และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  มีความเขาในถึงสภาพที่แทจริงของชุมชนเพิ่มขึ้น  นําไปสูความตระหนักและสํานึกรวมในการ
พัฒนาของชุมชน   การจัดเวทีระดับตําบลครั้งที่ 3  เพื่อกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมาย  ประเด็นยุทธศาสตรใน
การพัฒนาชุมชน  และการกําหนดแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  ในการพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม  ผลที่
เกิดขึ้นจากการจัดเวทีระดับตําบลครั้งที่ 3 กลุมแกนนําชุมชน องคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
มีความรูความเขาใจในแนวคิดและวิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่นรวมกัน  มีกลยุทธในการพัฒนาที่เหมาะสม  
ชัดเจน  และมีแผนพัฒนาที่เปนองครวมมากขึ้น  สวนกิจกรรมการจัดเวทีประชาพิจารณแผนชุมชน 
มีเปาหมายเพื่อใหคนในชุมชน  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และหนวยงานภาครัฐ  ไดรวมกันพิจารณา
ความเหมาะสม  ความเปนไปไดที่จะนําแผนชุมชนไปสูการปฏิบัติ  และใหความเห็นชอบรวมกัน  สวนผลที่
ไดรับ  ไดใชแผนชุมชนเปนแนวทางในการแกไขปญหาของชุมชนเอง  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
รวมทั้งหนวยงานภาครัฐจะไดใชแผนชุมชนในการกําหนดกรอบการใหความชวยเหลือสนับสนุน
งบประมาณตอไป    

ไพรัตน  เดชะรินทร  (2527)  กลาววา  ลักษณะการใชประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา  
จะตองดําเนินการ ดังนี้ 
                    1.  รวมทําการศึกษาคนควาปญหา  มูลเหตุของปญหา  และความตองการของชุมชน

2.  รวมวิเคราะหและสรางรูปแบบในการพัฒนา  หรือเพื่อแกปญหาของชุมชน
3.  รวมวางนโยบายและกําหนดแผนงานโครงการ
4.  รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
5.  ปรับปรุงระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
6.  รวมลงทุนในกิจกรรมของชุมชนตามความสะดวก
7.  รวมปฏิบัติงานตามแผนงาน  โครงการที่วางไว
8.  รวมควบคุม  ติดตาม  ประเมินผล  และรวมบํารุงรักษา
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ยศพนธ  ทัพพระจันทร  (2553) กลาววา  การมีสวนรวมของคณะกรรมการ ศบกต. ในอําเภอ
พระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  พบวา  (1)  การรวมพิจารณาโครงการ  การวางแผนปฏิบัติงาน และติดตามผล
เปนประจํา  ทําใหเกิดความเขาใจที่ดี  (2)  การแนะนําให ศบกต. จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรจากการจัดเวที
ชุมชนแบบมีสวนรวม  ทําใหเกิดแผนที่ดี  นําไปบรรจุในแผน อบต.  และไดรับการสนับสนุนในการ
ดําเนินงาน ศบกต. แลโครงการสงเสริมอาชีพในตําบล  (3)  การแจงเตือนภัย  ทําใหเกษตรกรไดเตรียมตัวใน
การปองกันและแกไขปญหา  (4)  ผลการจัดเวทีชุมชน  นําไปวิเคราะหประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
การเกษตร  และ (5)  การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามแผนความตองการของชุมชน  สามารถสราง
ความพึงพอใจใหเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี  และสามารถนําไปพัฒนาอาชีพไดอยางถูกตอง
เหมาะสม

อรพินท  สพโชคชัย  (2538)  กลาววา  ประชาชนตองเขามามีสวนรวมในการพัฒนาตั้งแตตน  
คือ  ขั้นการรวมคิดเสนอแนวทาง  และเสนอแนวทางในการวางแผนตามโครงการพัฒนาชุมชน  จะสงผลให
การพัฒนา  ตรงตามความตองการที่แทจริงของชุมชน  ประชาชนรูสึกเปนเจาของ  และชวยรักษาดูแลใหเกิด
ประโยชนมากขึ้น

อภิชัย  พันธเสน  (2539)  กลาววา  การมีสวนรวม  หมายถึงการสรางความรูสึกการมีสวนรวม  
การลดชองวางในการสื่อสารระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐ  และอาจรวมถึงการใหความสําคัญใน
การเขาถึง  หรือไดรับปจจัยใหมเพิ่มขึ้น  ที่อาจกอใหเกิดความพอใจเพิ่มขึ้น  ตามความตองการพื้นฐาน  หรือ
สิ่งที่ประชาชนตองการ

อํานาจ  อนันตชัย  (2539)  กลาววา  การทําใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาชนบท  
มีทฤษฎีที่เกี่ยวของ  5  ทฤษฎี  ไดแก 

1.  ทฤษฎีการเกลี้ยกลอมมวลชน  เปนวิธีการในการแกปญหาความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงาน  

2.  ทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ  ในการพัฒนางานของชุมชนตองมีขวัญที่ดี
และเห็นแกสวนรวม

3.  ทฤษฎีความรูสึกนิยม  ทําใหคนพอใจในเกียรติภูมิ  การจงรักภักดี  และผูกพันกับ
ทองถิ่น  จะสงผลใหคนในทองถิ่นมีความสามัคคีเพิ่มขึ้น

4.  ทฤษฎีการสรางผูนํา  ภาวะผูนําเปนปจจัยสําคัญของการรวมกลุม  การจูงใจคน  ผูนําการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีจะตองเปนประชาธิปไตย  มีความรับผิดชอบ  รูจักประนีประนอม  และเปดโอกาสใหทุกคน
มีสวนรวม

5.  ทฤษฎีการใชระบบการบริหาร  ในลักษณะการกระจายอํานาจ  เพื่อใหประชาชนเขาใจ  
และรวมกันบริหารชุมชนไดดวยตนเอง
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กลาวโดยสรุป  การดําเนินงานแบบชุมชนมีสวนรวม  เปนการสรางความรูสึกที่ดีใหคนกลา
เขามารวมคิด  รวมวางแผน โดยจะตองเตรียมความพรอมของคนในชุมชน  และแกนนําใหเขาใจแนวคิด  
กระบวนการทําแผน และการจัดเวทีชุมชน  โดยจะตองประเมินหาจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค
ของชุมชนเพื่อนํามากําหนดเปนวิสัยทัศน  เปาหมาย  ประเด็นยุทธศาสตร  กอนกําหนดแผนงาน  โครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป

3.  กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากผลการดําเนินงานของ ศบกต. วังอาง  อําเภอชะอวด  ที่ไดรับการคัดเลือกเปน ศบกต. ดีเดน

ระดับจังหวัด  ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในป  2554 ผูวิจัยมีขอสันนิษฐานวา  ศบกต. วังอาง  จะตองเปน
แบบอยางที่ดีแก ศบกต. อื่น ๆ  ในทุก ๆ ดาน จึงไดกําหนดเปนประเด็นคําถามในการจัดเก็บขอมูลงานวิจัย 
เพื่อนําไปวิเคราะห  เรียบเรียง  และเผยแพรเพื่อการขยายผลในโอกาสตอไป  ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังภาพ

กรอบแนวคิด
  

ผลการดําเนิน
* การจัดเก็บขอมูล
* แผนพัฒนาการเกษตร
* การบูรณาการแผน
* จุดสาธิต
* คณะกรรมการ
* การจัดทํารายงาน
* อาคารสถานที่
* การจัดตั้งเครือขาย

ผลงาน
ดีเดน งานวิจัย

การ
ขยาย
ผล

*  ศบกต. อื่น ๆ
    ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
* เกษตรกรทั่วไป
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย

1.  ประชากร 
ศึกษาจากประธาน ศบกต.  คณะกรรมการ  เลขานุการ  ผูชวยเลขานุการ  และเกษตรกรเจาของจุด

สาธิต  ในพื้นที่ตําบลวังอาง  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.  กลุมตัวอยางและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง

ทําการศึกษาเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง (ประชากรเปาหมาย)  โดยเชิญผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
ประเด็นในการศึกษา  แยกเปนกลุม ๆ และสัมภาษณเก็บขอมูลเชิงลึกรายกลุม (Focus  Group)
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

เนื่องจากเปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยจึงใชแบบสัมภาษณเฉพาะกลุม (Focus  Groups) 
เครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล  คือกระดาษและปากกาสําหรับจดบันทึก  และเทปบันทึกเสียง
โดยผูจัดเก็บขอมูลรวมกันจับประเด็น  จดบันทึก  และบันทึกเสียง  ซึ่งแบงออกเปน  8  หมวด  ดังนี้

หมวดที่ 1 กระบวนการจัดเก็บขอมูลที่สําคัญของ  ศบกต.  ไดแก
1.1  ประเภทของขอมูลที่ดําเนินการจัดเก็บ
1.2  ใครเปนผูดําเนินการ
1.3  ใชอุปกรณ และเครื่องมืออะไรในการดําเนินการ
1.4  งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
1.5  เมื่อไดขอมูลดิบมาแลว ใชวิธีการบริหารจัดการอยางไร
1.6  นําขอมูลที่ไดมาใชประโยชนอยางไร
1.7  หนวยงานอื่นๆ ที่มาขอใชขอมูล ศบกต. มีหนวยงานใดบาง

หมวดที่ 2 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
2.1  ใครบางที่มีสวนรวมในการจัดทําแผนงานพัฒนาการเกษตร
2.2  ขอมูลดานใดบางที่ ศบกต. รวบรวมมาใชประกอบการจัดทําแผน
2.3  ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร ในแตละขั้นตอน

2.3.1  การรวบรวมขอมูล
2.3.2  การวิเคราะหขอมูล
2.3.3  การประชาพิจารณ
2.3.4  การจัดทําแนวทางพัฒนา ๓ ดาน

(1) ดานการถายทอดเทคโนโลยี
(2) ดานการลงทุน
(3) ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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หมวดที่ 3  การบูรณาการแผนกับองคกรภายนอก
3.1  การบูรณาการแผนกับหนวยงานราชการ ระดับอําเภอ
3.2  การบูรณาการแผนกับหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต./อบจ.)
3.3  การบูรณาการแผนกับหนวยงานภาคเอกชน
3.4  การบูรณาการแผนกับหนวยงานอื่นๆ

หมวดที่ 4  การพัฒนาจุดสาธิตทางการเกษตร
4.1  จํานวนจุดสาธิตทั้งหมดในตําบล
4.2  กระบวนการในการคัดเลือกจุดสาธิต
4.3  รายละเอียดจุดสาธิตแยกแตละสาขา
4.4  ความสามารถของเจาของจุดสาธิตแตละจุดในการดําเนินการถายทอดความรู/ 

                          เปนตัวอยางที่ดี
หมวดที่ 5  บทบาทของคณะกรรมการ ศบกต.

5.1  บทบาทในการมีสวนรวมในการประชุมตามที่กําหนด
5.2  บทบาทในการจัดทําขอมูลตําบล
5.3  บทบาทในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
5.4  บทบาทในการบูรณาการแผน
5.5 บทบาทในการสนับสนุนจุดสาธิต
5.6  บทบาทในการถายทอดเทคโนโลยี
5.7  บทบาทในการบริหารจัดการ ศบกต.

5.7.1  ที่ทําการ
5.7.2  การเปดใหบริการ

หมวดที่ 6  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6.1  การรวบรวมขอมูล/ภาพ
6.2  การวิเคราะหขอมูล
6.3  การเรียบเรียง/พิมพ
6.4  การจัดทํารูปเลม
6.5  การจัดทําสงรายงาน

หมวดที่ 7  การบริหารดานอาคาร/สถานที่/วัสดุอุปกรณ
7.1  การบริหารจัดการอาคาร/สถานที่
7.2  การจัดการวัสดุอุปกรณเครื่องใช
7.3  การเปดใหบริการ

หมวดที่ 8  การจัดตั้งเครือขายอาชีพผูใชบริการ ศบตก.
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8.1  เครือขายจุดสาธิต
8.2  เครือขายเกษตรกรผูใชบริการ
8.3  เครือขายอื่นๆ

4.  การวิเคราะหขอมูล  
เมื่อดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูล  จัดหมวดหมู  แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเรียบเรียง  และจัดพิมพ

เปนรูปเลม
5.  ระยะเวลาการวิจัย    

ดําเนินการวิจัยในชวงเดือนกรกฎาคม  2554 – เดือนมีนาคม  2555  ตามแผน ดังนี้

วางแผนการวิจัย กรกฎาคม  2554
สรางเครื่องมือ สิงหาคม  2554
ทดสอบและปรับปรุงเครื่องมือ กันยายน  2554
ขอความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา ตุลาคม  2554
จัดสงแบบ ว-1  ใหเขต  5 ตุลาคม  2554
จัดเก็บขอมูล/รวบรวมขอมูล พฤศจิกายน- ธันวาคม  2554
วิเคราะหขอมูล มกราคม – กุมภาพันธ  2555
สรุป / จัดทํารายงานการวิจัย มีนาคม  2555
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บทที่ 4
ผลการวิจัย

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง  ผลการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
ที่มีผลงานดีเดน  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  กรณีศึกษา : ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลวังอาง  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ  โดยการ
จัดเก็บและรวบรวมขอมูล  ทุกขั้นตอนจากการปฏิบัติจริงของบุคลากร  ศบกต.วังอาง เปนรายกลุม ทั้ง
คณะกรรมการ  ศบกต.  เกษตรกรเจาของจุดสาธิต  ผูนําชุมชน  และผูเกี่ยวของ  จากการศึกษาโดยวิธีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู  ผูวิจัย จะใชวิธีการนําสนทนา ถามนํา แลกเปลี่ยนเรียนรู จับประเด็น  และจดบันทึก
นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาจัดหมวดหมู  วิเคราะห  เรียบเรียง  นํากลับไปสูเวทีประชาพิจารณ  และจัดพิมพเปน
เอกสารผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ  ตามรายละเอียด ดังนี้

1. กระบวนการจัดเก็บขอมูลที่สําคัญ  ของ ศบกต.วังอาง   คณะกรรมการ ศบกต.วังอาง และผูนํา
ชุมชนไดมีแนวคิดรวมกันวา การจัดทําขอมูลตําบลเปนเรื่องที่สําคัญ  และจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการ
เพื่อการพัฒนาหรือการแกไขปญหาของชุมชน  จึงไดนัดประชุมปรึกษาหารือ  ออกแบบสํารวจ  มอบหมาย
ภารกิจ  และลงพื้นที่ดําเนินการจัดเก็บขอมูลตามขั้นตอน  ดังนี้

1.1  ประเภทของขอมูลที่ดําเนินการจัดเก็บ  ไดแก  ขอมูลดานจํานวนประชากร  อาชีพ  
การศึกษา  การนับถือศาสนา พื้นที่ถือครอง  พื้นที่ทําการเกษตร  พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ  กลุมอาชีพ  
จํานวนสัตวเลี้ยง  จํานวน / ชนิดสัตวน้ําที่เลี้ยง  ขอมูลแหลงน้ํา  ภูมิปญญาชาวบาน  ปราชญชาวบาน  
ทรัพยากรธรรมชาติ  แหลงทุน  จุดแข็ง – จุดออน  และปญหาของของราษฎร ฯลฯ

1.2  ผูดําเนินการในการจัดเก็บขอมูล  
       1.2.1  ผูออกแบบจัดเก็บขอมูล  โดยคณะกรรมการ ศบกต. 
       1.2.2  ผูจัดเก็บขอมูล  โดยคณะกรรมการ ศบกต.  ตัวแทนกลุมอาชีพ   ผูใหญบาน 

อสม.  และคณะกรรมการหมูบาน
       1.2.3  ที่ปรึกษา  โดยครู  เจาอาวาส  โตะอีหมาม  กํานัน  และนายก อบต.
1.3  เครื่องมือและอุปกรณ ในการดําเนินการ  ดําเนินการครั้งแรกในป  2549  โดยการนํา

กระดาษสมุดบันทึกมาตีตารางทําเปนแบบจัดเก็บขอมูล  ใชแฟมเอกสารบางเทาที่พอจะหามาได  ใชกลอง
ถายรูปของสมาชิก  ใชกระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  และยานพาหนะสวนตัวของสมาชิก

1.4  งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ  ไดมาจากการบริจาคสมทบโดยคณะกรรมการ  
สมาชิก  และผูนําชุมชนที่จะขอมีสวนรวมในการบริการสถานที่  อาหารกลางวัน  น้ําดื่ม  กาแฟ และอื่นๆ 
เมื่อคณะกรรมการเขาไปเก็บขอมูลในพื้นที่นั้น ๆ นอกจากนั้นยังไดรับการสนับสนุนงบประมาณบางสวน
จากองคการบริหารสวนตําบล  ที่จัดสรรใหเปนวัสดุ  และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) เปนตน
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1.5  วิธีการบริหารจัดการขอมูล   เมื่อคณะกรรมการจัดเก็บขอมูล ดําเนินการจัดเก็บและ
รวบรวมขอมูลแลวเสร็จ  สงขอมูลใหกับคณะกรรมการ ศบกต. เปนผูวิเคราะห  เมื่อวิเคราะหเสร็จจะสงผล
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนไปใหผูใหญบานเปนผูทบทวนและรับรองความถูกตองอีกครั้ง  จึงจะนํามาเขาที่
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต. โดยใหผานการตรวจสอบจากผูรับผิดชอบงานขอมูลแตละดาน  (แบงงานกัน
รับผิดชอบในแตละดาน)  จนครบทุกดาน  จึงพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปญหา เพื่อนําเขาสู
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาตอไป

1.6  การนําขอมูลที่ไดมาใชประโยชน  โดย ศบกต. นําขอมูลที่ไดมาจัดพิมพและเก็บไวใน 
แฟมขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร ของ ศบกต.  นอกจากนั้น  ไดทําเปนแผนภูมิสถิติขอมูลติดไวที่ผนังหอง
ประชุมของ ศบกต. เพื่อใหผูที่สนใจไดใชประโยชน  นําไปจัดทําเปน Power point  บรรยายสรุปผลงาน 
ศบกต.  ในการประกวดผลงาน ศบกต. ดีเดน  นําไปเปนขอมูลในการเสนอเขาแผนและบูรณาการแผนกับ 
อปท.  นําเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงฐานขอมูลดานการเกษตร  และใชในการบรรยายสรุป
ภาวะการเกิดภัย  ผลกระทบและความเสียหายทางดานการเกษตร  นําเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ (นายธีระ  วงศสมุทร)  ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมผูประสบภัยธรรมชาติ  ในพื้นที่ตําบล
วังอาง  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อเดือนมีนาคม  2554 

1.7  หนวยงานอื่นๆ ที่มาขอใชขอมูล ของ ศบกต. ไดแก  สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช  สํานักงานเกษตรอําเภอชะอวด  สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  สํานักงาน
ประมงอําเภอชะอวด  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช  สํานักงานปศุสัตวอําเภอชะอวด  สถานี
พัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช  สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด  สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง  
องคการบริหารสวนตําบล  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล  และหนวยงานตาง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน  
และกลุมเรียนรูตามโครงการความรวมมือพัฒนาอาชีพดานการเกษตร  ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  (โดยผูตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ : นายวิทยา  ฉายสุวรรณ  และคณะ)

2. กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร  จากประสบการณเดิมของคณะกรรมการ ศบกต.      
บางคนที่เคยทําแผนแมบทชุมชน  ก็ไดนําเอาประสบการณและขอมูลบางสวนมาประยุกตใชในการจัดทํา
แผนพัฒนาการเกษตร

2.1  ผูที่มีสวนรวมในการจัดทําแผนงานพัฒนาการเกษตร  ดําเนินการโดยคณะกรรมการ 
ศบกต.  ผูนําชุมชน  ผูใหญบาน  กํานัน  สมาชิก อบต.  เจาหนาที่สาธารณสุข  อสม.  เกษตรตําบล  เกษตร
อําเภอ  ประมงอําเภอ  ปศุสัตวอําเภอ  เจาหนาที่ชลประทาน  เจาหนาที่พัฒนาที่ดิน  และประชาคมตําบล

2.2  ขอมูลที่นํามาใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร  ไดแก  ขอมูลดานจํานวน
ประชากร  อาชีพ  การศึกษา  พื้นที่ถือครอง  พื้นที่ทําการเกษตร  พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ  กลุมอาชีพ  
ขอมูลดานปศุสัตว  ขอมูลดานประมง  ขอมูลแหลงน้ํา  ขอมูลชุดดินและคุณภาพดิน ภูมิปญญาชาวบาน  
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ปราชญชาวบาน  ทรัพยากรธรรมชาติ  ขอมูลภัยธรรมชาติ  แหลงทุน  จุดแข็ง – จุดออน  ปญหาและความ
ตองการของราษฎร และรวมทั้งขอมูลภายนอกที่เปนนโยบาย  แนวทาง  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เปนตน

2.3  ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร ตามขั้นตอน ดังนี้
2.3.1  การรวบรวมขอมูล  ดําเนินการรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลมือหนึ่ง  และขอมูล

มือสอง  ใหครอบคลุมทั้งขอมูลกายภาพ  ขอมูลชีวภาพ  ขอมูลดานเศรษฐกิจ  และขอมูลดานสังคม
2.3.2  การวิเคราะหขอมูล  ดําเนินการวิเคราะหมูลโดยคณะกรรมการ ศบกต.  

เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง  เปนจริง  และเปนศักยภาพหรือปญหาความตองการที่แทจริงของเกษตรกร
2.3.3  การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร ๓ ดาน

(1) ดานการถายทอดเทคโนโลยี  มีการกําหนดรูปแบบการถายทอดความรู  
การสรางความเขาใจ และการฝกทักษะ  มีทั้งแผนการฝกอบรม  แผนการประชุมชี้แจงคณะกรรมการและ
ผูเกี่ยวของ  และแผนการศึกษาดูงาน เปนตน

(2) ดานการลงทุน  มีการกําหนดแผนการลงทุนในเรื่อง  การตั้ง
โรงงานผลิตปุยหมัก  โรงงานผลิตอาหารสัตว  โครงการสงเสริมการเลี้ยงแพะโครงการสงเสริมการเลี้ยงปลา  
โครงการผลิตพลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล)  เปนตน 

(3) ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กําหนดเปนแผน
อนุรักษปาตนน้ํา  แผนการขุดลอกแหลงน้ํา  การรางฝายชะลอน้ําและเก็บกักน้ํา  การปลูกปาทดแทน  การ
ปลูกหญาแฝก  การอนุรักษสัตวน้ํา  การปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ  และสารปรับสภาพดิน  เปนตน

2.3.4  การประชาพิจารณ  โดยคณะกรรมการ ศบกต. รวมกับผูนําชุมชน  คณะ
ประชาคมตําบล และประชาชนในตําบล  รวมกันพิจารณา  ทบทวน  ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของ
แผนพัฒนา  จัดลําดับความสําคัญเรงดวนของแผน  กอนนําไปจัดทําเปนแผนงานโครงการ  และบูรณาการ
กับแหลงงบประมาณตอไป

3.  การบูรณาการแผนกับองคกรภายนอก  หลังจากที่  ศบกต. จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรเสร็จ
เรียบรอยแลว  ไดนําไปใชประโยชนในการบูรณาการแผนกับองคกรที่เกี่ยวของ  ดังนี้

3.1  การบูรณาการแผนกับหนวยงานราชการ ระดับอําเภอ/จังหวัด  มีทั้งที่สวนราชการ
เขามาขอใชบริการขอมูล  ที่ ศบกต. นําขอมูลความตองการไปขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ 
ไดแก  สํานักงานเกษตรอําเภอ  ปศุสัตวอําเภอ  ประมงอําเภอ  พัฒนาการอําเภอ  สาธารณสุขอําเภอ 
ชลประทาน ปาไม  ที่ทําการปกครองอําเภอ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  สํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง  สถานีพัฒนาที่ดิน  การศึกษานอกโรงเรียน   กรป.กลาง  สํานักงานการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  สํานักงานเกษตรจังหวัด  สํานักงานประมงจังหวัด  สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัด  เปนตน
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3.2  การบูรณาการแผนกับหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต./อบจ.)  โดยการ
จัดทําโครงการเสนอของบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลวังอาง  และองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

3.3  การบูรณาการแผนกับหนวยงานภาคเอกชน  โดยขอความรวมมือกับองคกรเอกชน  
ไดแก  การจัดทําโครงการอนุรักษปาตนน้ํารวมกับการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.)  สํานักงานสราง
เสริมสุขภาพแหงชาติ (สสส.)  กองทุนพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)  เปนตน

3.4  การบูรณาการแผนกับหนวยงานอื่นๆ  โดยความรวมมือกับสถาบันการศึกษา  ไดแก  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มหาวิทยาลัยทักษิณ  เปนตน

4.   การพัฒนาจุดสาธิตทางการเกษตร
4.1  จํานวนจุดสาธิตทั้งหมดในตําบลวังอาง  มี 16 จุด  กระจายอยูในทุกหมูบาน มีทั้งดาน

พืชจํานวน  8 จุด  ดานปศุสัตวจํานวน  3  จุด  ดานประมงจํานวน  3  จุด และอื่นๆ  จํานวน 2  จุด
4.2  กระบวนการในการคัดเลือกจุดสาธิต  หลังจากที่คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ไดรับ

ทราบแนวนโยบาย  หรือไดรับแจงจัดสรรโครงการ / งบประมาณลงในพื้นที่ ในลักษณะการสาธิต ก็จะ
นําเขาหารือในที่ประชุม  พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ และบุคคลที่จะมอบหมายใหไปทําแปลงสาธิต จะตองเปน
คนที่มีความตั้งใจจริง  มีแรงงานเพียงพอ  มีงบประมาณ และที่ดิน  รวมทั้งเครื่องไมเครื่องมือสมทบในการ
จัดทําแปลง  และมีจิตสาธารณะ  พรอมที่จะชวยเหลือสวนรวม และขยายผลความรูไปใหเพื่อนบานไดเปน
อยางดี

5.  บทบาทของคณะกรรมการ ศบกต.
5.1  บทบาทในการมีสวนรวมในการประชุมตามแผนที่กําหนด  โดยคณะกรรมการ ศบกต. 

มีหนาที่หลักที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมไดแก
                                   5.1.1  การนําเสนอปญหาและความตองการของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ  เชน
ปญหาเกี่ยวกับภัยแลง  อุทกภัย  ศัตรูพืชระบาด  ราคาผลผลิตตกต่ํา ฯลฯ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ และ
ชวยกันหาทางแกไข  หรือนําเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ

       5.1.2  การนําความรู  และขอมูลขาวสารที่ไดจากการประชุมไปแจงใหเกษตรกรใน
พื้นที่รับผิดชอบไดรับทราบ  พรอมทั้งการใหคําแนะนําความรูทางวิชาการ  การคัดเลือกเกษตรกรเปาหมาย
ในการจัดทําโครงการตาง ๆ

       5.1.3  การติดตามประเมินผลโครงการ และจุดสาธิตในพื้นที่  เพื่อรับทราบผล
ความกาวหนา  รวมทั้งปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  เพื่อนําไปรายงานใหที่ประชุมทราบ  และเสนอให
ที่ประชุมรวมพิจารณาหาทางแก (ถาหากมีปญหา)

5.2  บทบาทในการจัดทําขอมูลตําบล  คณะกรรมการ ศบกต. มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดทํา
ขอมูลตําบล  โดยแบงหนาที่กันทําในแตละหมูบาน  ใหมีผูรับผิดชอบหมูบานละ 2 คน  หนาที่ ๆ ทําไดแก
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       5.2.1  รวมในการออกแบบจัดเก็บขอมูล  และพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อใหไดขอมูลที่
ครบถวน  ทั้งขอมูลดานกายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกิจ  และสังคม

       5.2.2  รวมในการจัดเก็บขอมูล  ตามแบบที่กําหนด  และตามแผนที่คณะกรรมการ
มอบหมาย  โดยเนนขอมูลที่มีคุณภาพ  สามารถนํามาเขากระบวนการวิเคราะห / สังเคราะห ไดจริง 

       5.2.3  รวมในการจัดหมวดหมู  วิเคราะห / สังเคราะหขอมูลที่ไดมา ทั้งขอมูลในเชิง
ปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ  กอนนําไปใหชุมชนตรวจสอบซ้ําอีกครั้ง  และจัดทําเปนปายแสดงขอมูลติด
ไวในที่ทําการ ศบกต. ใหเกษตรกร  สวนราชการ  ประชาชนทั่วไป  และผูเกี่ยวของเขามาใชประโยชนอยาง
ตอเนื่อง

5.3  บทบาทในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร  คณะกรรมการ ศบกต. มีหนาที่เกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล  โดยทําหนาที่ ดังนี้

       5.3.1  การสํารวจปญหาและความตองการแตละหมูบาน  โดยเฉพาะปญหาและความ
ตองการในการประกอบอาชีพ  มาผนวกกับขอมูลตําบลที่มีอยู  

       5.3.2  การจัดทําแผน และทบทวนแผนพัฒนาการเกษตร  ดําเนินการในชวงเดือน
มีนาคม – เมษายน ของทุกป  นําขอมูลที่ไดมาทั้งหมด  ทั้งขอมูลมือ 1  และขอมูลมือ 2  มาเขาที่ประชุม โดย
เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมดวย  ไดแก หนวยงานเกษตร  ประมง  ปศุสัตว  พัฒนาที่ดิน  อปท. รวมกัน
แยกหมวดหมูขอมูล  วิเคราะห SWOT  Analysis  เพื่อแยกประเด็นที่เปนจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และ
อุปสรรค  
              5.3.3  พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของขอมูลที่ได เพื่อนําไปแกปญหา  โดยแบงเปน 3 
กลุมปญหา คือ (1)  ปญหาที่ชุมชนสามารถชวยกันแกเองได  (2)  ปญหาที่ตองขอความชวยเหลือจากภาครัฐ
บางสวน  และ (3)  ปญหาที่ชุมชนไมสามารถจัดการได  ตองขอความชวยเหลือจากภายนอกทั้งหมด

       5.3.4  การจัดทําแผนงาน / โครงการ  เพื่อเสนอของบประมาณตามแผนความตองการ
ของชุมชน  และจัดลําดับความสําคัญเรงดวนตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

       5.3.5  นําขอมูลแผนงาน / โครงการเขาพิจารณาในที่ประชุมประชาคมตําบลเพื่อ
พิจารณาทบทวน ใหความเห็นชอบ  กอนนําไปประกาศใช

5.4  บทบาทในการบูรณาการแผน  คณะกรรมการ ศบกต. มีหนาที่เกี่ยวกับการบูรณาการ
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล  ที่เสร็จสมบูรณแลวกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยการมอบหมายให
ประธานคณะกรรมการบริหาร ศบกต. (นายนิยม  คงเมฆ) ทําหนาที่ในการนําแผนพัฒนาการเกษตรที่เปน
รูปเลม  พรอมทั้งแผนงานโครงการไปบูรณาการกับแผนพัฒนาตําบล (แผน 3 ป) ของ อบต.  และนําสง
ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  เครื่องมือ  วัสดุ  หรือวิทยากรในการ
ถายทอดความรู เปนตน  และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง  ไดแก  สํานักงาน
เกษตรจังหวัด   สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  สํานักงานประมงจังหวัด  สถานีพัฒนาที่ดิน  องคการบริหารสวน
จังหวัด  องคการบริหารสวนตําบลวังอาง  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
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การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ฯลฯ  พยายามใหไดรับการสนับสนุนกระจายในทุกหมูบาน
5.5 บทบาทในการสนับสนุนจุดสาธิต  คณะกรรมการ ศบกต. มีหนาที่เกี่ยวกับการ

สนับสนุนจุดสาธิต  โดยการจัดหาเกษตรกรที่มีความเหมาะสมในการทําแปลงสาธิต  เชน เกษตรกรที่ทํา
อาชีพนั้น ๆ ประสบผลสําเร็จอยูแลว และไดงบประมาณมาสนับสนุนบางสวน  ประสานงานเพื่อใหไดวัสดุ
โครงการ  งบประมาณ  หรือวิทยากรถายทอดความรู  การใหคําแนะนําติดตามประเมินผล เพื่อใหจุดสาธิต
เปนแหลงเรียนรูที่ยั่งยืน มีวิทยากรประจําที่มีความสามารถ  และเปนประโยชนแกชุมชนเกษตรจริง ๆ

5.6  บทบาทในการถายทอดเทคโนโลยี  คณะกรรมการ ศบกต. และเกษตรกรเจาของจุด
สาธิต  มีหนาที่เกี่ยวกับการถายทอดความรู / การสาธิตแกเกษตรกรที่สนใจ  การออกไปรวมเสวนา
แลกเปลี่ยนความรูกับกลุมเปาหมายอื่น ๆ  ถายทอดความรูแกกลุมสนใจ ฯลฯ

5.7  บทบาทในการบริหารจัดการ ศบกต. ใหมีความพรอมในการใหบริการ
       5.7.1  ที่ทําการ มีความพรอมในการใหบริการผูมาติดตอ  มีความสะดวกสบาย  สะอาด

เปนระเบียบ  มีขอมูลพรอม  มีเครื่องไมเครื่องมือพรอมพอสมควร  ศบกต. วังอาง  ตั้งอยูที่สถานีอนามัย
ตําบลวังอาง (หลังเกา) มีอาคารสถานที่ ๆคอนขางกวางขวาง  มีรั้วรอบ  มีอาณาบริเวณ  มีหองทํางานติด
เครื่องปรับอากาศ   หองประชุม เครื่องคอมพิวเตอร  โรงจอดรถยนต  บานพัก (อาคาร 2 ชั้น) จํานวน 2 หลัง   
โตะ  เกาอี้  ฯลฯ

      5.7.2  คณะกรรมการ  การรูบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการนับเปนปจจัยสําคัญ ที่จะ
นําไปสูความสําเร็จ  ซึ่งจะตองรวมไปถึงความรอบรู  ความสามัคคี  เอื้อเฟอแกกัน  ซึ่งคณะกรรมการ ศบกต. 
วังอางนับไดวาเปนแบบอยางที่ดีในความสามัคคี  การที่มีผูนําทุกภาคสวนที่เขามาเปนคณะกรรมการ และที่
ปรึกษา ศบกต. ทั้งกํานัน  ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน  นายก อบต.  อดีตนายก อบต.  สมาชิก อบต. ครู  และ
ผูนําทางศาสนา โดยเฉพาะการอาสาเขามาทํางานรวมกันของนายก อบต.  กับอดีตนายก อบต. ที่เคยแขงขัน
กันทางการเมืองอยางเขมขน  แตเมื่อเสร็จการเลือกตั้งก็มาทํางาน ศบกต. รวมกันไดเปนอยางดีไมมีการแบง
ฝกฝาย นับวามีน้ําใจนักกีฬา และเปนแบบอยางที่นาชื่นชม

       5.7.3  สังคมสวนรวม  ประชาชนในตําบลวงอางมีคติในการอยูรวมกันอยางสันติและ
สรางสรรค  ไดแก  (1)  การรักษาคนเดิม  ทั้งที่เปนผูนําอาวุโส  ผูนําที่หมดวาระ  หรือพนจากตําแหนงแลว  
สังคมจะไมทอดทิ้ง  ยังเคารพใหเกียรติ  และใหความสําคัญเสมอ  (2)  การใหเกียรติกับทุกคน  โดยเฉพาะ
การพูดแสดงความคิดเห็นทางสังคม  หรือพูดในที่ประชุม  ถือวาคําพูดของทุกคนมีคุณคา  (3)  การใหอภัย
และไมกลาวโทษผูอื่น  แมวาเขาจะทําผิดพลาดไปบางก็จะใหอภัย และหาทางแกไขชวยเหลือ  (4)  ผูนําและ
สมาชิกจะอยูในสถานะเดียวกัน  คือ  ไมจน  ไมรวย  ไมมีธุรกิจ  ไมรับเหมา  ไมเอาเปรียบ  ไมแยงชิง
ผลประโยชน  และไมขัดแยงกัน

6.  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  คณะกรรมการ ศบกต. มีหนาที่เกี่ยวกับ
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  โดยเฉพาะกิจกรรม / โครงการที่ไดรับงบประมาณจากสวนราชการ  
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จะตองมีการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดทุกขั้นตอนในการดําเนินการ  เพื่อเปนขอมูลทางวิชาการ การประเมิน
ความสําเร็จ และรายงานผลใหหนวยงานเจาของงบประมาณไดทราบ  ดังนี้

6.1  การรวบรวมขอมูล/ภาพ  คณะกรรมการ ศบกต. ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบใน
เรื่องนั้น ๆ รวมกับเกษตรกรผูจัดทําแปลงหรือเจาของจุดสาธิต  มีหนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล  สังเกต  
จดบันทึก  ถายภาพ  และแกปญหา (ถามี)   

6.2  การวิเคราะหขอมูล  โดยคณะกรรมการ ศบกต. นําขอมูลที่ไดจากการจดบันทึกผลการ
ดําเนินงานของจุดสาธิต  มารวมกันวิเคราะห  จุดเดน  จุดดอย ปญหาอุปสรรค  ปจจัยแหงความสําเร็จ รวมทั้ง
ขอสังเกต  และขอเสนอแนะของผูเกี่ยวของ นํามาวิเคราะหเพื่อพัฒนาจุดสาธิต หรือโครงการ / กิจกรรมนั้น
ใหดีขึ้นและเปนแหลงเรียนรูของเกษตรกรอื่น ๆไดในอนาคต

6.3  การเรียบเรียง/พิมพ  คณะกรรมการ ศบกต. มอบหมายใหเลขานุการ ศบกต. 
(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรประจําตําบล)  รวมกับผูชวยเลขานุการ ศบกต. (เจาหนาที่ อบต.)  ทําหนาที่ใน
การพิมพ  คณะกรรมการ ศบกต.  ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง  จัดเก็บในไฟลขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร  

6.4  การจัดทํารูปเลม  มอบหมายใหเลขานุการ ศบกต. (นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ประจําตําบล)  รวมกับผูชวยเลขานุการ ศบกต. (เจาหนาที่ อบต.)  จัดทําเปนเอกสารรูปเลมฉบับสมบูรณ 
เพื่อใชรายงานผล  และเก็บไวที่ ศบกต.  

6.5  การจัดสงรายงาน  มอบหมายใหเลขานุการ ศบกต. (นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ประจําตําบล)  รวมกับผูชวยเลขานุการ ศบกต. (เจาหนาที่ อบต.)  จัดทําเอกสารนําสงใหหนวยงานเจาของ
งบประมาณ  และนําสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยประธาน ศบกต.  ทําหนาที่ในการนําสงดวยตนเอง เพื่อ
รายงานความกาวหนา  และแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดจากการดําเนินโครงการ  พรอมทั้งขอคําแนะนํา
หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

7.  การบริหารดานอาคาร/สถานที่/วัสดุอุปกรณ
7.1  การบริหารจัดการอาคาร/สถานที่  จากเดิม ศบกต. วังอาง  ตั้งอยูที่ศาลาหมูบานที่ทํา

เปนศูนยรวบรวมผลผลิต  โดยทางราชการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ  เชน  ตะกราผลไม  เครื่องชั่ง  ฯลฯ
อยูหางไกลออกไปจากที่อยูปจจุบัน ไมเปนศูนยกลางของชุมชน  การคมนาคมไมคอยสะดวก  ผูนําชุมชนจึง
ไดลงมติรวมกันวาใหหาที่ทําการ ศบกต. แหงใหมที่เปนศูนยกลางของชุมชน  การคมนาคมสะดวก  ซึ่ง
ในชวงเวลาดังกลาว  สถานีอนามัยบานควนหรั่งไดสรางที่ทําการแหงใหม  และมอบอาคารเดิมใหชุมชนใช
ประโยชน  ผูนําชุมชน และคณะกรรมการ ศบกต. จึงเห็นพองตองกันใหยายที่ทําการ ศบกต. วังอางมาอยู ณ 
ที่ปจจุบัน  ตอมาไดรับงบประมาณ  SML จากภาครัฐใหนํามาปรับปรุงอาคาร  จึงทําให ศบกต. วังอาง
มีที่ทําการเปนเอกเทศ มีอาณาบริเวณกวางพอสมควร  คณะกรรมการบริหาร ศบกต. จึงไดรวมกันจัดภูมิทัศน
ใหดูสวยงาม  จัดทําปายที่แข็งแรงถาวร  มีการปลูกผักสวนครัวไวเปนตัวอยางแกสมาชิกที่มาใชบริการ  
สวนดานในอาคารจัดใหเปนหองทํางานของประธาน  เลขานุการ  และผูชวยเลขานุการ  มีหองประชุมทั้งที่
เปนหองปรับอากาศ  และหองเปดโลง  และมีเรือนพักรับรอง  จํานวน 2 หลัง
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7.2  การจัดการวัสดุอุปกรณเครื่องใช  มีโตะทํางานของประธาน  เลขานุการ  
ผูชวยเลขานุการ  โตะประชุม  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องขยายเสียง  ตูเอกสาร  โทรทัศน  วีดีโอ  อยูภายใน
หองปรับอากาศ  สวนหองประชุมมีโตะ  เกาอี้  บอรดขอมูลสําคัญของตําบล  ทําเนียบคณะกรรมการ ฯลฯ  
สวนคาใชจายในการบริหารจัดการ เชนคาสาธารณูปโภค (คาน้ําประปา  คาไฟฟา)  อบต. เปนผูจายให

7.3  การเปดใหบริการ  คณะกรรมการ ศบกต.  ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทําหนาที่
ใหบริการเกษตรกรที่มารับบริการที่ ศบกต.  วันละ 2 คน โดยไมมีวันหยุด  บริการแบบ 24 ชั่วโมงก็วาได 
ซึ่งศูนยแหงนี้ทําหนาที่เหมือนเปนศูนยบริการรวมของชุมชน เปนที่ตั้งหนวยเวรยามของหนวยงานปกครอง 
ที่ทําการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร)  เปนที่พบปะของกํานันผูใหญบาน  เปนที่พบปะพูดคุย
ของคนในชุมชน  เพราะเปนทางผานเขาชุมชน  รวมทั้งการมาขอรับคําแนะนําทางดานการเกษตร  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ  การรับแจงขอรับการชดเชยพืชผลการเกษตรที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ  
และการใหบริการทางการเกษตรดานอื่น ๆ  ฯลฯ

8.  การจัดตั้งเครือขายอาชีพผูใชบริการ ศบตก.
8.1  เครือขายจุดสาธิต  มีจุดสาธิตกระจายอยูในทุกหมูบาน โดยมีจุดเริ่มตนมาจากการทํา

ประชาคมหมูบานดานสุขภาวะ  ตอมาชุมชนไดเริ่มทําแผนดานเศรษฐกิจ  สังคมสิ่งแวดลอม และไดเกิดกฏ
ระเบียบของชุมชนตามมามากมายในภายหลัง  และตอมาไดพัฒนามาเปนแผนการถายทอดเทคโนโลยี  
แผนการลงทุน  และแผนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ตามรูปแบบที่ ศบกต. กําหนดขึ้น
เมื่อจุดสาธิตมีการพัฒนาขึ้นเปนแหลงเรียนรู  การเชื่อมโยงขอมูล  การติดตอสื่อสาร  การพึ่งพาอาศัยเกื้อกูล
กันก็เริ่มชัดเจนขึ้น  โดยใชเวทีการประชุมคณะกรรมการ ศบกต. เปนแรงกระตุนใหจุดสาธิตทุกจุดได
เชื่อมโยงเปนเครือขายกัน  

8.2  เครือขายเกษตรกรผูใชบริการ  ผลจากการทําประชาคมหมูบาน ตําบล ไดมีมติใหจัด
ประกวดครอบครัวตนแบบ เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาครอบครัวตัวอยาง  ทั้งทางดานการรักษาสุขภาพ
อนามัย  การประหยัดอดออม  การผลิตอาหารที่ปลอดภัยเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  ผลการประกวดและ
สงเสริมเริ่มมีผล  เมื่อหลาย ๆ ครอบครัวใกลเคียงเริ่มทําตาม  ครอบครัวตนแบบจึงเปนวิทยากรไปโดย
ปริยาย  เกิดเปนเครือขายระหวางครอบครัวตนแบบ  ครอบครัวที่เขามาเรียนรู  และ ศบกต. เครือขายนี้มี
ความหลากหลายตามความถนัด  ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนการเรียนรูแลวนําไปประยุกต  มากกวาการ
ลอกเลียนแบบของเดิม

8.3  เครือขายอื่นๆ  ไดแก  ศบกต.  อื่น ๆ ในอําเภอชะอวด  และอําเภอใกลเคียง ที่เขามา
ศึกษาแลกเปลี่ยน และเชื่อมประสานเปนเครือขายกัน  นอกจากนั้นยังมีศูนยเรียนรู  เรือนไทยทักษิณา  ซึ่ง
ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอชะอวด  เปนศูนยเรียนรูของภาคเอกชน  ที่รับนักทองเที่ยวและจะเขามาศึกษาดูงาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในจุดสาธิตตาง ๆ ของ ศบกต. วังอางอยูบอยครั้ง
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บทที่ 5
สรุป  แขอเสนอแนะ

สรุป
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง  ผลการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลที่มีผลงานดีเดน  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  กรณีศึกษา : ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวังอาง  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนการศึกษาวิจัยในเชิง
คุณภาพ  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของ  ศบกต. วังอาง  เพื่อศึกษาบทบาทของคณะกรรมการ  
และการมีสวนรวมของชุมชน   ศึกษาผลการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ในลักษณะบูรณาการ  และศึกษา
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  ศบกต. และผูเกี่ยวของ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลทุก
ขั้นตอนจากการปฏิบัติจริงของบุคลากร  ศบกต.วังอาง เปนรายกลุม ทั้งคณะกรรมการ  ศบกต.  เกษตรกร
เจาของจุดสาธิต  ผูนําชุมชน  และผูเกี่ยวของ  ในชวงเดือนกรกฎาคม 2554 – มีนาคม  2555
จากการศึกษาโดยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ผูวิจัย จะใชวิธีการนําสนทนา ถามนํา แลกเปลี่ยนเรียนรู จับ
ประเด็น  และจดบันทึก  นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาจัดหมวดหมู  วิเคราะห  เรียบเรียง  นํากลับไปสูเวทีประชา
พิจารณ  และจัดพิมพเปนเอกสารผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ  ตามรายละเอียด ดังนี้

1.  กระบวนการจัดเก็บขอมูลที่สําคัญ  ของ ศบกต.วังอาง การจัดทําขอมูลตําบลเปนเรื่องที่
สําคัญ  และจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการ  ขอมูลครอบคลุมเรื่อง จํานวนประชากร  อาชีพ  การศึกษา  
การนับถือศาสนา พื้นที่ถือครอง  พื้นที่ทําการเกษตร  พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ  กลุมอาชีพ  จํานวน
สัตวเลี้ยง  จํานวน / ชนิดสัตวน้ําที่เลี้ยง  ขอมูลแหลงน้ํา  ภูมิปญญาชาวบาน  ปราชญชาวบาน  
ทรัพยากรธรรมชาติ  แหลงทุน  จุดแข็ง – จุดออน  และปญหาของของราษฎร ฯลฯ  ดําเนินการในการจัดเก็บ
ขอมูล  โดยคณะกรรมการ ศบกต.  ตัวแทนกลุมอาชีพ   ผูใหญบาน อสม.  และคณะกรรมการหมูบาน  โดยมี
ครู  เจาอาวาส  โตะอีหมาม  กํานัน  และนายก อบต.เปนที่ปรึกษา  เมื่อจัดเก็บขอมูลเสร็จ  สงขอมูลใหกับ
คณะกรรมการ ศบกต. เปนผูวิเคราะห  สงใหผูใหญบานเปนผูทบทวนและรับรองความถูกตองอีกครั้ง  จึงจะ
นํามาเขาที่ประชุมคณะกรรมการ ศบกต. โดยใหผานการตรวจสอบจากผูรับผิดชอบงานขอมูลแตละดาน  
(แบงงานกันรับผิดชอบในแตละดาน)  จนครบทุกดาน  จึงพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปญหา เพื่อ
นําเขาสูกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา  และใชประโยชนตอไป  

2. กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร  จากประสบการณเดิมของคณะกรรมการ
ศบกต. บางคนที่เคยทําแผนแมบทชุมชน  ก็ไดนําเอาประสบการณและขอมูลบางสวนมาประยุกตใชในการ
จัดทําแผนพัฒนาการเกษตร  ผูที่มีสวนรวมในการจัดทําแผนงานพัฒนาการเกษตร  ดําเนินการโดย
คณะกรรมการ ศบกต.  ผูนําชุมชน  ผูใหญบาน  กํานัน  สมาชิก อบต.  เจาหนาที่สาธารณสุข  อสม.  เกษตร
ตําบล  เกษตรอําเภอ  ประมงอําเภอ  ปศุสัตวอําเภอ  เจาหนาที่ชลประทาน  เจาหนาที่พัฒนาที่ดิน  และ
ประชาคมตําบล  ขอมูลที่นํามาใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร  ไดแก  ขอมูลดานจํานวน
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ประชากร  อาชีพ  การศึกษา  พื้นที่ถือครอง  พื้นที่ทําการเกษตร  พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ  กลุมอาชีพ  
ขอมูลดานปศุสัตว  ขอมูลดานประมง  ขอมูลแหลงน้ํา  ขอมูลชุดดินและคุณภาพดิน ภูมิปญญาชาวบาน  
ปราชญชาวบาน  ทรัพยากรธรรมชาติ  ขอมูลภัยธรรมชาติ  แหลงทุน  จุดแข็ง – จุดออน  ปญหาและความ
ตองการของราษฎร และรวมทั้งขอมูลภายนอกที่เปนนโยบาย  แนวทาง  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เปนตน  โดยมีขั้นตอน ที่สําคัญ  4  ขั้นตอน คือ  (1)  การรวบรวมขอมูล  (2)  การวิเคราะหขอมูล  (3)  การ
จัดทําแผนพัฒนาการเกษตร 3 ดาน  (แผนการถายทอดเทคโนโลย ี แผนการลงทุน  และแผนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)  (4)  การประชาพิจารณ  

3.  การบูรณาการแผนกับองคกรภายนอก  หลังจากที่  ศบกต. จัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
เสร็จเรียบรอยแลว  ไดนําไปใชประโยชนในการบูรณาการแผนกับหนวยงานราชการ ระดับอําเภอ/จังหวัด  
หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต./อบจ.)  หนวยงานภาคเอกชน  ไดแก  การปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย (ปตท.)  สํานักงานสรางเสริมสุขภาพแหงชาติ (สสส.)  กองทุนพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)  
เปนตน  และบูรณาการแผนกับหนวยงานอื่นๆ  โดยความรวมมือกับสถาบันการศึกษา  ไดแก  มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มหาวิทยาลัยทักษิณ  เปนตน

4.  การพัฒนาจุดสาธิตทางการเกษตร  จํานวนจุดสาธิตทั้งหมดในตําบลวังอาง  มี 16  จุด
กระจายอยูในทุกหมูบาน มีทั้งดานพืช ปศุสัตว  ประมง  และอื่นๆ  โดยมีวิธีในการคัดเลือกจุดสาธิต  จะ
นําเขาหารือในที่ประชุม  พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ และบุคคลที่จะมอบหมายใหไปทําแปลงสาธิต จะตองเปน
คนที่มีความตั้งใจจริง  มีแรงงานเพียงพอ  มีงบประมาณ และที่ดิน  รวมทั้งเครื่องไมเครื่องมือสมทบในการ
จัดทําแปลง  และมีจิตสาธารณะ  พรอมที่จะชวยเหลือสวนรวม และขยายผลความรูไปใหเพื่อนบานไดเปน
อยางดี

5.  บทบาทของคณะกรรมการ ศบกต.   มีหนาที่ในการประชุมตามแผนที่กําหนด  เพื่อ                        
นําเสนอปญหาและความตองการของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ  การนําความรู  และขอมูลขาวสารที่ได
จากการประชุมไปแจงใหเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบไดรับทราบ  การติดตามประเมินผลโครงการ และจุด
สาธิตในพื้นที่  การจัดทําขอมูลตําบล  การออกแบบจัดเก็บขอมูล  การจัดเก็บขอมูล  วิเคราะห / สังเคราะห
ขอมูล  จัดทําเปนปายแสดงขอมูลติดไวในที่ทําการ ศบกต.  การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร  การสํารวจ
ปญหาและความตองการแตละหมูบาน  การจัดทําแผน และทบทวนแผนพัฒนาการเกษตร  พิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญของขอมูลที่ได เพื่อนําไปแกปญหา  การจัดทําแผนงาน / โครงการ  เพื่อเสนอของบประมาณตาม
แผนความตองการของชุมชน  การบูรณาการแผนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  การสนับสนุนจุดสาธิต  โดยการ
จัดหาเกษตรกรที่มีความเหมาะสมในการทําแปลงสาธิต  และประสานงานเพื่อใหไดวัสดุโครงการ  
งบประมาณ  หรือวิทยากรถายทอดความรู  การใหคําแนะนําติดตามประเมินผล  การถายทอดเทคโนโลยี  
แกเกษตรกรที่สนใจ  การบริหารจัดการ ศบกต. ใหมีความพรอมในการใหบริการ  ทั้งดานที่ทําการ  และ
บุคลากร
   



38

6.  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  คณะกรรมการ ศบกต. มีหนาที่
เกี่ยวกับการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  โดยเฉพาะกิจกรรม / โครงการที่ไดรับงบประมาณจากสวน
ราชการ  จะตองมีการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดทุกขั้นตอนในการดําเนินการ  เพื่อเปนขอมูลทางวิชาการ การ
ประเมินความสําเร็จ และรายงานผลใหหนวยงานเจาของงบประมาณไดทราบ  โดยการรวบรวมขอมูล/ภาพ   
การวิเคราะหขอมูล   การเรียบเรียง/พิมพ   การจัดทํารูปเลม  และการจัดสงรายงานใหหนวยงานเจาของ
งบประมาณ  และนําสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  

7.  การบริหารดานอาคาร/สถานที่/วัสดุอุปกรณ  ที่ทําการ ศบกต. วังอาง  ตั้งอยูที่
สถานีอนามัยบานควนหรั่ง  มีที่ทําการเปนเอกเทศ มีอาณาบริเวณกวางพอสมควร  มีหองทํางาน  มีหอง
ประชุมมีเรือนพักรับรอง  มีวัสดุอุปกรณเครื่องใช  สิ่งอํานวยความสะดวก และขอมูลที่สําคัญคอนขางครบ
เปดใหบริการทุกวัน   คณะกรรมการ ศบกต.  ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทําหนาที่ใหบริการ วันละ 2 คน 

8.  การจัดตั้งเครือขายอาชีพผูใชบริการ ศบตก.  มีทั้งเครือขายจุดสาธิต  มีจุดสาธิตกระจายอยูในทุก
หมูบาน   เครือขายเกษตรกร  และเครือขายอื่นๆ  ไดแก  ศบกต.  อื่น ๆ ในอําเภอชะอวด  และอําเภอใกลเคียง 
ที่เขามาศึกษาแลกเปลี่ยน และเชื่อมประสานเปนเครือขายกัน  นอกจากนั้นยังมีศูนยเรียนรู  
เรือนไทยทักษิณา  ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่อําเภอชะอวด  เปนศูนยเรียนรูของภาคเอกชน  ที่รับนักทองเที่ยวและ
เขามาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูในจุดสาธิตตาง ๆ ของ ศบกต. วังอางอยูบอยครั้ง

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล  นอกจากการนําแผนความตองการ

ของชุมชนมาเปนตัวตั้งแลว  จะตองนําแนวนโยบายของรัฐ  วิสัยทัศน  และพันธกิจของจังหวัดมาพิจารณา
ดวย  เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  และมีโอกาสในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงายขึ้น

2. ขอเสนอแนะในการจัดทําโครงการ  ควรจะนํานโยบาย  วิสัยทัศน  พันธกิจ  ของรัฐ และของ
จังหวัดมาพิจารณาในการวิเคราะห  SWOT  และจัดลําดับความสําคัญเรงดวน  โดยเนนใหเห็นเหตุผลความ
จําเปนที่จะตองจัดทําโครงการนั้น  ถาไมทําจะเสียหายอยางไร  ปจจัยแหงความสําเร็จมีอะไรบาง  และ
ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการนั้น เปนตน

3. ขอเสนอแนะในการติดตามประเมินผล  เทาที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณ  พูดคุยแลกเปลี่ยน
คณะกรรมการไดติดตามประเมินผลโครงการอยางใกลชิดอยูแลว  เพียงแตนาจะใหออกแบการติดตามที่
สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหในเชิงวิชาการไดดวย  โดยใหหารือกับนักวิชาการสงเสริมการเกษตรประจํา
ตําบล  และเกษตรอําเภอ  เพื่อใหชวยออกแบบ  และวิธีวิเคราะห ประเมิน  กอนนําไปจัดทํารายงานที่
นาเชื่อถือตอไป
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แบบจัดเก็บขอมูล
การวิจัยเรื่อง  การศึกษาผลการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

                    ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรณีศึกษา : ผลการดําเนินงาน ศบตก.วังอาง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

--------------------------
คําชี้แจง  1. แบบจัดเก็บขอมูล ใชสําหรับการจัดเก็บขอมูลรายกลุม โดยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
               (สําหรับคณะกรรมการ ศบกต.ผูนําชุมชนและผูเกี่ยวของ)
             2. คณะผูวิจัย จะใชวิธีการนําสนทนา ถามนํา แลกเปลี่ยนเรียนรู จับประเด็น  และจดบันทึก
หมวดที่ 1 กระบวนการจัดเก็บขอมูล

1.1  ประเภทของขอมูลที่ดําเนินการจัดเก็บ
1.2  ใครเปนผูดําเนินการ
1.3  ใชอุปกรณ และเครื่องมืออะไรในการดําเนินการ
1.4  งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
1.5  เมื่อไดขอมูลดิบมาแลว ใชวิธีการบริหารจัดการอยางไร
1.6  นําขอมูลที่ไดมาใชประโยชนอยางไร
1.7  หนวยงานอื่นๆ ที่มาขอใชขอมูล ศบกต. มีหนวยงานใดบาง

หมวดที่ 2 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
2.1  ใครบางที่มีสวนรวมในการจัดทําแผนงานพัฒนาการเกษตร
2.2  ขอมูลดานใดบางที่ ศบกต. รวบรวมมาใชประกอบการจัดทําแผน
2.3  ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร ในแตละขั้นตอน

2.3.1  การรวบรวมขอมูล
2.3.2  การวิเคราะหขอมูล
2.3.3  การประชาพิจารณ
2.3.4  การจัดทําแนวทางพัฒนา ๓ ดาน

(1) ดานการถายทอดเทคโนโลยี
(2) ดานการลงทุน
(3) ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมวดที่ 3  การบูรณาการแผนกับองคกรภายนอก
3.1  การบูรณาการแผนกับหนวยงานราชการ ระดับอําเภอ
3.2  การบูรณาการแผนกับหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต./อบจ.)
3.3  การบูรณาการแผนกับหนวยงานภาคเอกชน
3.4  การบูรณาการแผนกับหนวยงานอื่นๆ
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หมวดที่ 4  การพัฒนาจุดสาธิตทางการเกษตร
4.1  จํานวนจุดสาธิตทั้งหมดในตําบล
4.2  กระบวนการในการคัดเลือกจุดสาธิต
4.3  รายละเอียดจุดสาธิตแยกแตละสาขา
4.4  ความสามารถของเจาของจุดสาธิตแตละจุดในการดําเนินการถายทอดความรู/ 

                          เปนตัวอยางที่ดี
หมวดที่ 5  บทบาทของคณะกรรมการ ศบกต.

5.1  บทบาทในการมีสวนรวมในการประชุมตามที่กําหนด
5.2  บทบาทในการจัดทําขอมูลตําบล
5.3  บทบาทในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
5.4  บทบาทในการบูรณาการแผน
5.5 บทบาทในการสนับสนุนจุดสาธิต
5.6  บทบาทในการถายทอดเทคโนโลยี
5.7  บทบาทในการบริหารจัดการ ศบกต.

5.7.1  ที่ทําการ
5.7.2  การเปดใหบริการ

หมวดที่ 6  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6.1  การรวบรวมขอมูล/ภาพ
6.2  การวิเคราะหขอมูล
6.3  การเรียบเรียง/พิมพ
6.4  การจัดทํารูปเลม
6.5  การจัดทําสงรายงาน

หมวดที่ 7  การบริหารดานอาคาร/สถานที่/วัสดุอุปกรณ
7.1  การบริหารจัดการอาคาร/สถานที่
7.2  การจัดการวัสดุอุปกรณเครื่องใช
7.3  การเปดใหบริการ

หมวดที่ 8  การจัดตั้งเครือขายอาชีพผูใชบริการ ศบตก.
8.1  เครือขายจุดสาธิต
8.2  เครือขายเกษตรกรผูใชบริการ
8.3  เครือขายอื่นๆ


