
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.  ความสําคญัและที่มาของปญหา 
  ตามพระราชบญัญัติวาดวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542  ที่ไดแบงภารกิจที่ปฏิบัติโดยราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมภิาค ใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน นําไปปฏิบัติ เพื่อใหชุมชนทองถ่ินมีการวางแผน  การแกไขปญหา  และการกาํหนดทิศทางการ
พัฒนาดวยตนเอง  โดยประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน  และใหเจาหนาทีภ่าครฐั ทําหนาที่เปนที่
ปรึกษา  หรือรวมดําเนินการ โดยมีการถานโอนงานของสวนราชการในกระทรวงตางๆ จาก  50 กรม   
245 ภารกิจ ตั้งแตป 2543 เปนตนมา  
  ในสวนของกรมสงเสริมการเกษตร ไดถายโอนภารกจิใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไปแลวรวม 9 ภารกิจ  คือ (1)  การสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของกับการเกษตร  (2)  การจัดทําแผนพัฒนา
การเกษตรระดับตําบล  (3)  การบริการขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธ  (4)  การรวบรวมสงเสริมพฒันา
ภูมิปญญาทองถ่ิน  (5)  การสาํรวจชวยเหลือปองกันกําจดัศัตรูพืช  (6)  การฝกอบรมอาชีพการเกษตร (7)  
การรวมกลุมและการพัฒนากลุม  (8)  การกระจายพันธุ   และ (9)  ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจําตําบล  โดยส่ังการใหทกุจังหวดัดําเนินการชี้แจงภารกิจที่จะตองถายโอน และวิธีการ
ปฏิบัติ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทราบ  และดาํเนินการสงมอบใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2553 
  จังหวดันครศรธีรรมราช  ไดดําเนินการตามแนวทางและคูมือการถายโอนภารกิจของ 
กรมสงเสริมการเกษตร ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยการชีแ้จงขั้นตอนวิธีการถายโอนภารกิจ 
ผานที่ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน  ทีป่ระชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (DW.)  และการจัด
สัมมนาเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในระดับตางๆ  และไดดําเนนิการถายโอนภารกิจทั้ง 9 ภารกิจ ดังกลาวแลว
ขางตน ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ครอบคลุมทั้งจังหวดั ใน 23 อําเภอ  165  ตาํบล แลวเสร็จตั้งแต 
ป 2548 
  ผลการดําเนินงานที่เกีย่วของกับกรมสงเสริมการเกษตร ในพื้นทีจ่ังหวดันครศรีธรรมราช  
ยังคงมีความเหลื่อมลํ้าและแตกตางกันทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  ทั้งในแงของการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล  การจัดทําขอมูลการเกษตร  การใหบริการทางการเกษตร  การดําเนินงานศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาํตําบล  การไดรับงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อจดัทํา
โครงการสงเสริมอาชีพเกษตร ตามแผนความตองการของชุมชน  และการบูรณาการดานตางๆ  ซ่ึงอาจจะ
เปนเพราะเจาหนาที่ผูปฏิบัติยังมีความเขาใจในบทบาทภารกิจใหมไมชัดเจน หรือขาดความเขาใจงานตาม
ระบบสงเสริมการเกษตร  หรือเพราะเหตปุจจัยอ่ืน  จึงมคีวามจําเปนอยางยิ่งทีห่นวยงานในระดับจงัหวัด 
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ซ่ึงเปนพี่เล้ียงในเรื่องดังกลาว  จะตองทําการศึกษาวจิัย เพือ่จะไดทราบความกาวหนา  หรือปญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน ของเกษตรตําบล  นําไปหาทางปรับปรุงแกไข หรือพัฒนาตอไป 
 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1  เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานบางประการของเกษตรตําบล 
 2.2  เพื่อศึกษาบทบาทภารกจิ และความรับผิดชอบของเกษตรตําบลแตละคน 
 2.3  เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในภาพรวม  หลังการถายโอนภารกิจของกรม
สงเสริมการเกษตรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2.4  เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรตําบล 
 

3.  ประโยชนทีคาดวาจะไดรับ 
 3.1  จะไดทราบขอมูลบุคคล ที่เปนขอมูลพื้นฐานบางประการของเกษตรตําบล แตละคนเพื่อนําไป 
วางแผนการพฒันาบุคลากร 
 3.2  จะไดทราบบทบาทภารกิจที่เกษตรตําบลตองรับผิดชอบทั้งงานตามภารกิจของกรมสงเสริม
การเกษตรโดยตรง  งานบูรณาการ (งานฝาก)  จากหนวยงานที่เกี่ยวของ  งานที่ไดรับมอบหมายจาก
นายอําเภอในฐานะผูบังคับบัญชาเบื้องตน  งานสังคมสวนรวม  รวมไปถึงความเสียสละเวลา  ทรัพยสิน
สวนตัว  เพื่อใหเกิดผลงาน  ฯลฯ  เพื่อนําไปวางแผนการสนับสนุนงบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณใน
การปฏิบัติงานอยางเหมาะสม และเปนธรรม 
 3.3  จะไดทราบจุดแข็ง  จดุออนของงานสงเสริมการเกษตร ในแตละตาํบล และสาเหตุของความ 
สําเร็จ หรือความลมเหลว เพือ่นําไปสูกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM.) และการพัฒนางานในอนาคต 
 3.4  จะไดทราบปญหา  อุปสรรค หรือขอเสนอแนะของเกษตรตําบล ทกุคน เพื่อนํามาวิเคราะห
เปรียบเทียบและนําไปหาทางปรับปรุงแกไขตอไป 
 

4.  นิยามศัพท 
 4.1  “ศบกต.”  หมายถึง  ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
 4.2  “อปท.”  หมายถึง  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4.3  “อบต.”  หมายถึง  องคการบริหารสวนตําบล 
 4.4  “อบจ.”  หมายถึง  องคการบริหารสวนจังหวัด 
 4.5  “เกษตรตาํบล”  หมายถึง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  หรือ  เจาพนักงานการเกษตร  หรือ
เจาพนกังานเคหกิจเกษตร ผูรับผิดชอบงานสงเสริมการเกษตรในระดบัตําบล 
 4.6  “การถายโอนภารกิจ”  หมายถึง  การถายโอนภารกจิทีด่ําเนินการโดยกรมสงเสริมการเกษตร 
ไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ  โดยกรมสงเสริมการเกษตร เขาไปมสีวนรวมเปนที่ปรึกษา 
หรือรวมดําเนนิการ 
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5.  ระเบียบวิธีการวิจัย 
 5.1  ประชากร  ประชากรที่ศกึษา คือ  นักวชิาการสงเสริมการเกษตร หรือเจาพนกังานการเกษตร  
ผูรับผิดชอบตําบล (เกษตรตาํบล)  ในพื้นทีจ่ังหวดันครศรธีรรมราช ทั้งหมด  จํานวน  112  คน 
 5.2  กลุมตัวอยาง  และการคัดเลือกกลุมตัวอยาง  เพื่อใหไดทราบขอมูลในเชิงลึกของประชากร         
ที่ทําการศึกษา จึงตองใชวิธีการเก็บขอมูลจากประชากรทัง้หมด  จํานวน  112   คน 
 5.3  การจัดเกบ็รวบรวมขอมูล  ใชแบบสอบถาม ซ่ึงมีทั้งหมด  3 ตอน 
 5.4  การวิเคราะหขอมูล  เมื่อดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูล  จัดหมวดหมู  แลวนําขอมูลมา
บันทึกเขาระบบคอมพิวเตอร  วิเคราะหดวยโปรแกรม  SPSS for Window. คาสถิติที่ใชคือ  คารอยละ   

   

6.  ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจยัในครั้งนี้ ทําการศึกษาบทบาทหนาที่และผลงานของนักวชิาการสงเสริมการเกษตร 
หรือเจาพนกังานการเกษตร  ผูรับผิดชอบตําบล (เกษตรตาํบล)  ในพื้นทีจ่ังหวดันครศรธีรรมราช  ในป  
2553  เทานั้น 
 

7.  ระยะเวลาการวิจัย    เดือนมกราคม  2553 – เดือนกนัยายน  2553 
 

8.  แผนการดาํเนินงาน 
 

วางแผนการวจิัย มกราคม  2553 
สรางเครื่องมือ มกราคม  2553 
ทดสอบและปรับปรุงเครื่องมือ กุมภาพนัธ  2553 
ขอความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา มีนาคม  2553 
จัดสงเครื่องมือ (แบบสอบถาม)ใหกลุมเปาหมาย มีนาคม  2553 
จัดเก็บขอมูล/รวบรวมขอมลู มีนาคม- เมษายน  2553 
วิเคราะหขอมูล พฤษภาคม  2553 
สรุปผลการวิจัย มิถุนายน  2553 
จัดทํารายงานการวิจยั กันยายน  2553 
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บทที่ 2 
การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1  การตรวจเอกสาร 
 กรมสงเสริมการเกษตร  ไดจดัตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2510 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2510 ที่ประชุมลงมติรับหลักการและไดประกาศใชเปนกฎหมายให
จัด ตั้งกรมสงเสริมการเกษตรไดเมื่อวนัที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510   และตอมาไดประกาศใชพระราชบญัญัติ
โอนกิจการบรหิารในกระทรวงเกษตร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2511   มาตราที่มีสาระสําคัญ คือ   
มาตรา 3  ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน หนี้สิน ขาราชการ ลูกจาง และเงินงบประมาณ ของสํานกังาน
ปลัดกระทรวงเกษตร   เฉพาะที่เกีย่วกับงานสงเสริมการเกษตร ไปเปนของกรมสงเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตร  มาตรา 4   ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้สิน ขาราชการ ลูกจาง และเงินงบประมาณ 
ของกรมกสิกรรม เฉพาะที่เกี่ยวกับงานสงเสริมและเผยแพรการเกษตร และงานปราบโรค และศัตรูพืช และ
เฉพาะที่เกี่ยวกบักสิกรรมจังหวัด และกสิกรรมอําเภอ ไปเปนของกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร  
และมาตรา 5   ใหโอนกจิการ ทรัพยสิน หนี้สิน ขาราชการ ลูกจาง และเงินงบประมาณ ของกรมการขาว 
กระทรวงเกษตร เฉพาะที่เกีย่วของกับงานสงเสริมและเผยแพรการเกษตร และเฉพาะที่เกี่ยวกับพนกังาน
ขาวจังหวัด และพนักงานขาวอําเภอ ไปเปนของกรมสงเสริม การเกษตร กระทรวงเกษตร ฉะนั้น วนัที่ 19 
มิถุนายน พ.ศ. 2511 ซ่ึงเปนวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา จึงเปนวันที่กรมสงเสริมการเกษตร
ได เขารับชวงการบริหารงานสงเสริมการเกษตรตั้งแตนัน้ เปนตนมา  (กรมสงเสริมการเกษตร, 2553) 
 ภารกิจหลักของกรมสงเสริมการเกษตร 
 ระบบสงเสริมการเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร (2551)  ไดนําเอาระบบสงเสริมการเกษตร มาใช
ในงานสงเสรมิการเกษตร ตัง้แต ป พ.ศ. 2520 เปนตนมา โดยมีระบบยอยที่สําคัญ 2 ระบบคือ   
  1.  ระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพือ่ใหผูบังคับบัญชา ทั้งในระดับกรม  กอง  ภาค (เขต) 
และระดับจังหวัด ไดสนับสนุนการปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติ 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  การติดตามและประเมนิผล 
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  2.  ระบบปฏิบัติงานในพื้นที ่ เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  ใชเปนกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติงาน  ไมไดจดัทําเพื่อบังคับใชกบัศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตาํบล 
และเครือขายการทํางานในพื้นที่  เพราะทัง้ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตาํบล และ
เครือขายการทํางานในพืน้ที่  เปนภาคประชาชนที่มีอิสระในการทํางาน  แตเจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร  
สามารถใชกรอบงานนี้เปนแนวทางกระตุน  หนุนเสริม   และประสานงานใหงานสงเสริมการเกษตร       
ในพื้นทีด่ําเนนิไปไดอยางเหมาะสม  ทั้งในเรื่อง (1)  การจัดทําขอมูลการเกษตร  และขอมูลสถานการณ  
ในตําบล ใหเปนปจจุบัน  (2)  การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล  (3)  การจดัการเรียนรูใหกับ
เกษตรกร (4)  การใหบริการทางการเกษตร  ตามความตองการของเกษตรกร และ(5)  การจัดตั้งกลุม และ
เครือขายอาชีพ 
 

 กรมสงเสริมการเกษตร  มีนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนา ดังนี ้
 วิสัยทัศน  “กรมสงเสริมการเกษตร เปนองคกรที่มุงมั่นในการสงเสริมและพัฒนาใหเกษตรกร   
อยูดีมีสุขอยางยั่งยืน” 
 พันธกิจ 
 1.  ศึกษา  วจิัย  และพัฒนางานดานการสงเสริมการเกษตร  และถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิต
สินคาและบริการทางการเกษตร 
 2.  สงเสริมและพัฒนาครอบครัว และสถาบันเกษตรกรใหเขมแข็ง  พึ่งพาตนเองได 
 3.  สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  ใหมีขีดความสามารถในการผลิตสินคา  และบริการ 
ทางการเกษตร  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 
 4.  การแกไขปญหาตามความตองการของเกษตรกร  และชมุชนเกษตรอยางพอเพียง 

วัตถุประสงคหลัก 1   เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินคาเกษตร ไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน  (ยุทธศาสตรที่ 1) เสริมสรางขีดความสามารถของเกษตรกรใน
การผลิตและจดัการ สินคาเกษตร ที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน มุงเนนเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร
ในการผลิต และจัดการสินคาเกษตร ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมคีุณภาพไดมาตรฐาน ทั้งผลิตผล
เกษตรและผลิตภัณฑแปรรูป เพื่อการบริโภคในประเทศและสงออก โดยใชตลาดนําการผลิตและ
ประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ินภายใต การใชทรัพยากรอยางคุมคาและ
อนุรักษ ส่ิงแวดลอม รวมทั้งพัฒนาระบบเตือนภัยดานการระบาดของศัตรูพืชและภยัธรรมชาติ  
(ยุทธศาสตรที่ 2) สงเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  มุงเนน ลดรายจาย สรางรายได ขยายโอกาส 
โดยสงเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน การใช     ภูมิปญญาทองถ่ิน  สนับสนุนใหเกษตรกรมีรายไดเสริม ภายใต
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม เพื่อใหเกษตรกรพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเอง 
 วัตถุประสงคหลักท่ี 2  องคกรเกษตรกร/ชุมชน สามารถดําเนินกิจการไดอยางตอเนือ่ง   มีการ
บริหารจัดการที่เปนระบบ และเกิดเครือขาย (ยุทธศาสตรที่ 3) สงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร   
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มุงเนนสงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร ใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการองคกร และ
กิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ (ยุทธศาสตรที่ 4 ) สงเสริมวิสาหกจิชุมชน  สงเสริมและพัฒนาองคกร
เกษตรกร/ชุมชนใหดําเนนิงานตามแนวทางวิสาหกจิชุมชน ดวยการรบัรองสถานภาพ วิสาหกจิชุมชนและ
เครือขายประสานความรวมมือกับภาคีสวนตางๆ เพื่อใหเกิดการสงเสริมสนับสนุนวสิาหกิจชุมชน 
เสริมสรางการเรียนรู ในการบริหารทุนชมุชน และสนับสนุนองคกรเครือขาย 
              วัตถุประสงคหลักท่ี 3  เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารและบริการทางการเกษตรอยางรวดเรว็ ทั่วถึง 
ทันสมัยและเปนประโยชนตอการพัฒนาอาชีพการเกษตร  (ยุทธศาสตรที่ 5) สรางโอกาสในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารและบริการทางการเกษตร พัฒนาขอมูลขาวสาร และบรกิารทางการเกษตรที่ตรงกับความ
ตองการของเกษตรกร สรางชองทางที่เกษตรกรสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก รวดเร็วและเบ็ดเสร็จ ทั้งใน
สวนของการใหบริการ ณ จดุใหบริการ และการใหบริการในลักษณะ เคลื่อนที่ไปหาเกษตรกร รวมทั้ง
ประสานความรวมมือ กับหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหบริการแกเกษตรกร 
              วัตถุประสงคหลักท่ี 4  เกษตรกร ชุมชน และทกุภาคสวน เกดิการเรียนรูและเครือขายในการ
พัฒนา  (ยุทธศาสตรที่ 6) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาเครือขายการเกษตร สงเสริมและพัฒนาใหเกษตรกร
และชุมชนเกิดการเรียนรูดวยตนเองและเกิดเครือขายการพฒันาการเกษตรของทุกภาคสวนและในทกุระดับ 
โดยเนนการจดัการความรู และปรับกระบวนการทาํงานสงเสริมการเกษตร  เพื่อใหเอื้อตอการเรียนรู  
การทํางานรวมกันของทุกภาคสวนในลักษณะบูรณาการ  และการเชื่อมโยงเครือขาย โดยยดึเกษตรกร  
พื้นที่ และสภาวะแวดลอมการทํางาน เปนหลัก  

วัตถุประสงคหลักท่ี 5 บุคลากรเปนผูชํานาญการและมีจติสํานึกในการทํางานรวมกับเกษตรกร  
(ยุทธศาสตรที่ 7)  พัฒนาบุคลากรใหเปนผูชํานาญการ  และมีจิตสํานึกในการทํางาน รวมกับเกษตรกร        
โดยพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะในการทํางานตามสาขาวิชาชีพไดอยางมืออาชพีและพัฒนาองคกรให
เปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ตลอดจนเสริมสรางจิตสํานึกการทาํงานรวมกับ
เกษตรกร  
              วัตถุประสงคหลักท่ี 6  องคกรมีระบบบริหารจัดการที่ด ี (ยทุธศาสตรที่ 8)  เสริมสรางการบริหาร
จัดการที่ดใีนองคการ โดยบรหิารจัดการตามแผนยุทธศาสตรใหเปนไปดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
บริหารงานบุคคลโดยใชหลักคุณธรรม 
 กรมสงเสริมการเกษตร (2545)  กลาวไววา กรมสงเสริมการเกษตร  เปนหนวยงานที่มเีจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานถึงในระดับตําบล  หรือที่รูจักกันในนาม  “เกษตรตําบล”   และมีศูนยกลางในการประสานงาน
ดานการเกษตรระดับตําบล  ที่เรียกวา  “ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล”  ซ่ึง  
จัดตั้งขึ้นภายใตโครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน   ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 21  พฤศจิกายน  2543 เพื่อสรางกระบวนการเรียนรู ควบคูกบัการพัฒนาการเกษตร โดยชุมชนมี
สวนรวม และมีศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตาํบล  เปนศูนยกลางในการพฒันา 
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ดานตางๆของชุมชน และการบริหารจัดการในสังคม เปนการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรดานการเกษตร ให
มีความพรอมในการรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นตามหลักการและนโยบายเศรษฐกิจ และมาตรการที่
เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางภาคการเกษตรของรัฐบาล  ที่จะตองดําเนินการตามแนวนโยบายพืน้ฐาน
แหงรัฐ ที่บัญญัติไวภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตราที่ 78 รัฐจะตอง
กระจายอํานาจใหทองถ่ินพึง่พาตนเอง  มาตราที่ 79 รัฐจะตองสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การสงวน  บํารุงรักษา  และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  และมาตราที่ 84  รัฐจะตองสงเสริมการ
รวมตัวของเกษตรกร และใหสอดคลองกับแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และ
การปรับเปลี่ยนบทบาทของราชการสวนกลาง  สวนภูมภิาค และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของเกษตรกรในชุมชน  และกอใหเกดิความรวมมือระหวางเกษตรกร  สถาบัน
เกษตรกร เพื่อใหการพัฒนาการเกษตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยมี
วัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ดงันี้ 
 1.  ปรับเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาการเกษตร ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สถาบัน
เกษตรกร และชุมชน  มีโอกาสและมีสวนรวมในการพฒันาการเกษตรแบบยั่งยนืดวยตนเอง  และ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน 
 2.  เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานของหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ระดับ
ทองถ่ินในลักษณะบูรณาการ  โดยผานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และ
สามารถใหบริการเกษตรกร ณ จุดเดียว 
 3.  เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการวางแผน และพฒันาตนเองในการเกษตร เพื่อเพิ่มมลูคาสินคา  
ปรับปรุงคุณภาพสินคา  วางแผนในการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และพัฒนาระบบ
ขอมูลพื้นฐานของชุมชน รวมทั้งใหมีการเสนอแนะใหมกีารใชประโยชนจากงบประมาณองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการพัฒนาการเกษตร ตลอดจนการสงเสริมใหมีการออม และการระดมทุนของชุมชนเพื่อ
การลงทุนทางธุรกิจการเกษตร 
 องคประกอบท่ีสําคัญของการจัดตั้งศนูยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
 1.  ที่ทําการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  จัดตั้งขึ้นเปนเพียง
ศูนยกลางของชุมชน  ไมใชเปนการจัดตั้งหนวยงานขึน้ใหม  อาจใชสถานที่ๆมีอยูแลวในตําบล  ปกติจะขอ
ใชสถานที่ขององคการบริหารสวนตําบล  เปนหลัก เพื่อเปนที่รวบรวมและบริการขอมูล  ใชเปนสถานที่
ประชุม  ฝกอบรมเกษตรกร  หรือการจัดเวทีชาวบานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ฯลฯ 
 2.  ขอมูล  เปนขอมูลดานการเกษตรของทั้งตําบล  มีทั้งขอมูลดานกายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกิจ  
และสังคม  เพือ่อธิบายศักยภาพของพื้นที่และชุมชนในตาํบล  ซ่ึงอาจจะทําเปนแผนที่  แฟมขอมูล  ฯลฯ 
 3.  คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  
ประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานภาครฐั  ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  และตวัแทน 
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ภาคประชาชนที่ไดรับการสรรหา  เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการ  ศบกต.  โดยนายอําเภอเปนผูแตงตั้ง  มี
จํานวนรวมทั้งสิ้น  16 คนเปนอยางนอย  ประธานกรรมการ จะตองไดรับเลือกจากที่ประชุม มีเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรประจําตําบล เปนเลขานุการ  และตวัแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  เปน
ผูชวย เลขานุการ  คณะกรรมการอยูในวาระคราวละ  4  ป 
 4.  แผนพัฒนาการเกษตรของตําบล  โดยคนในชุมชนรวมกันสืบคนและวิเคราะหปญหาทั้ง
ทางดานกายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกิจ  และสังคม  เพื่อจะไดทราบความตองการที่แทจริงของชุมชน  เพื่อ
หาทางแกไขปญหาใหตรงจดุ  โดยจดัทําเปนแผนการถายทอดเทคโนโลยี  แผนการลงทุนทางธุรกิจ  และ
แผนพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 5.  จุดถายทอดเทคโนโลยี  หรือจุดสาธิตทางการเกษตร ทั้งดานพืช ประมง ปศุสัตว เกษตร
ผสมผสานและอื่นๆ  โดยคดัเลือกจากฟารมของเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จ และสามารถเปนตัวอยางที่ดี
แกเกษตรกรรายอื่น และตรงกับความสนใจของของเกษตรกรสวนใหญในหมูบาน/ตําบล  ที่จะไดเขาไป
เรียนรู หรือฝกปฏิบัติ  และเจาของจุดสาธิตทําหนาที่เปนวทิยากรในการถายทอดความรู 
 6.  สมาชิกของ  ศบกต.  เปนเกษตรกรที่จดทะเบยีนตามแบบ  ทบก. 01  หรือบุคคลทั่วไปที่สมัคร
เปนสมาชิก  ศบกต.  (กรมสงเสริมการเกษตร, 2552) 
 

ประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับจากการดําเนินงานของศนูยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล 
              1. มีศูนยกลางในการใหบริการของหนวยงานตางๆ แกเกษตรกร เชน การบริการตรวจวิเคราะหดนิ 
การบริการตรวจสารพิษตกคางในพืชผล   การตอนสัตว  ผสมเทียม   การตรวจบอปลา เปนตน 
               2. ไดรับการบริการขอมูลขาวสารดานการเกษตรที่เปนประโยชนตอการประกอบ 
อาชีพ รวมทั้งการพยากรณ การเตือนภยัธรรมชาติ ภัยศตัรูพืช และภยัเศรษฐกิจ 
               3. เปนแหลงใหความรูและเทคโนโลยีที่ถูกตองเหมาะสมแกชุมชน 
               4. ไดรับการถายทอดความรู และเทคนคิในการทําการเกษตรในรูปแบบตางๆ  
ทั้งดานพืช ปศุสัตว ประมง พัฒนาที่ดิน และอ่ืนๆ 
               5. เปนศูนยรวมและเปนสถานทีป่ระชุม พบปะ แลกเปลีย่นความรู ประสบการณ 
ของเกษตรกรในชุมชน รวมกันวเิคราะหปญหาชุมชน กําหนดทิศทางพฒันาและแกไข 
ปญหาดวยตนเอง เพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบมีสวนรวม 
               6. เปนจุดที่รวบรวมหรือแสดงผลิตภัณฑของตาํบล เพื่อจัดใหมีการจําหนาย 
ผลผลิต หรือซ้ือขายโดยตรง 
               7. เปนสถานที่ติดตอยื่นคํารอง คําขอรับบริการของเกษตรกรที่เกี่ยวของกับ 
การเกษตรทั้งดานพืช สัตว ประมง และอืน่ๆ เพื่อเสนอใหแกหนวยงานที่เกีย่วของดาํเนินการ       
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 ภารกิจของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรระดับตําบล เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  จํานวน 1 คน     
ตองรับผิดชอบเกษตรกรประมาณ 1,000 ครัวเรือน  และมีหนาที่ดังนี ้
 1.  การปฏิบัติงานประจําวัน 
  1.1  การเยี่ยมเกษตรกรทุกวนัทําการ  ตามแผนการปฏิบัติงาน โดยวิธีการเยี่ยมเกษตรกร 
รายบุคคล  รายกลุม  การจดัเก็บขอมูลพื้นฐานการเกษตร  การจัดทําทะเบียนเกษตรกร  การประชุม  การจัด
เวทีชุมชน  การติดตามเยีย่มเยียนอาสาสมัครเกษตร  เกษตรกรเจาของจุดสาธิต หรือวิทยากรเกษตรกร  ฯลฯ 
  1.2  การอํานวยความสะดวก และใหความรวมมือกับหนวยงานที่มาประเมินผล 
  1.3  การติดตามเฝาระวังภัยธรรมชาติ  ศัตรูพืช  สัตว  ประมง  และภัยเศรษฐกิจ 
  1.4  การบริการและถายทอดเทคโนโลยี 
 2.  การปฏิบัติงานประจําสัปดาห 
  2.1  ประชุมเยีย่มเยยีนอาสาสมัครเกษตร  เพื่อสอบถามสถานการณ และแจงขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวของใหอาสาสมัครเกษตรนําไปเผยแพร โดยถือวาเปนการเยีย่มตามขอ 1.1 ดวย 
  2.2  รายงานสถานการณการผลิต  ภัยธรรมชาติ  ภัยศัตรูพชื  ภัยเศรษฐกจิ แกอําเภอ  จงัหวัด  
และหนวยงานที่เกี่ยวของ (ตามแบบรายงานที่กําหนด) 
 3.  การปฏิบัติงานประจําเดือน 
  3.1  จัดประชมุคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล  เดือนละ 1 คร้ัง เพื่อจดัทําโครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแผนความตองการของชุมชน  วาง
แผนการถายทอดเทคโนโลย ี พิจารณาแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  และแจงขอมูลขาวสารสถานการณการเกษตร
ดานตางๆ เพื่อนาํไปเผยแพรแกเกษตรกรในพื้นที ่
  3.2  ประสานงานกับสํานักงานเกษตรอําเภอ  เพื่อดําเนนิการถายทอดความรู (เปดโรงเรียน) 
  3.3  รวบรวม  รายงานผลการดําเนินงานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล  ใหแกอําเภอ  และจังหวัด ตามแบบรายงานที่กําหนด 
  3.4  จัดทํา และปรับปรุงขอมูลระดับหมูบาน  ตําบล ใหเปนปจจุบัน 
  3.5  จัดเวทีชุมชน  เพื่อสอบถามความตองการพัฒนาอาชพีของเกษตรกร   และตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลระดับหมูบาน 
 4.  การปฏิบัติงานประจําป 
  โดยการจดัทําแผนพัฒนาการเกษตรประจาํตําบลประจําป (กรมสงเสริมการเกษตร, 2546) 
 บทบาทของเจาหนาท่ีของเจาหนาท่ีสงเสรมิการเกษตร 
 1. การถายทอดเทคโนโลย ี
                   1.1  การจัดทําแผนการถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบล จากความตองการ 
ของชุมชนรวมทั้งการประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่วของในการถายทอดเทคโนโลยี 
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                1.2  ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี โดยเตรียมการกอนการถายทอดเทคโนโลยี ไดแก 
                     1.3  การจัดทําหลักสูตร การคัดเลือกเกษตรกร จัดทํากําหนดการ จัดเตรียมสถานที่ และ
เอกสาร จัดหางบประมาณ และจัดเตรยีมวสัดุอุปกรณ 
                     1.4  การสรางกระบวนการเรียนรูของเกษตรกร ประสานงานและอํานวยความสะดวก รวมทั้ง
การสรางบรรยากาศและสรางสัมพันธภาพที่ดีในระหวางการถายทอดเทคโนโลย ี
                     1.5  การประเมินผลการเรียนรู ความรู ทักษะ และประสบการณที่เกษตรกร ไดรับ 
จากการถายทอดเทคโนโลย ีเพื่อนําไปสูการประยุกตใชในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
                1.6 รายงานผลที่เกิดขึ้นจากการถายทอดเทคโนโลยี โดยการประมวลสรุปผลการเรียนรู และ
ความพึงพอใจของเกษตรกร ตลอดจนกิจกรรมหรือวิสาหกิจที่เกิดจาก การถายทอดเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารศูนย สํานักงานเกษตรอําเภอ และสํานกังานเกษตรจังหวัด และเมื่อส้ินปงบประมาณ จัดทํา
รายงานผลการถายทอดเทคโนโลยีในภาพรวมของศูนยบริการฯ 
                1.7 จัดทําทะเบียนประวัต ิโดยการรวบรวมขอมูลรายละเอียดของเกษตรกรผูผานการถายทอด
เทคโนโลยีในแตละเรื่องจัดแยกออกเปนหมวดหมูตามสาขาอาชีพ รวมทั้งการรวบรวมขอมูลของวิทยากรที่
ถายทอดความรู จัดแยกเปนวทิยากรจากหนวยงานราชการและวิทยากรเกษตรกร 
 

          2. การจัดทําขอมูลพื้นฐานการเกษตร 
                2.1 ขอมูลพื้นฐานประจําตําบล โดยการรวบรวมขอมูลประจําตําบลที่มทีั้งหมดมา 
ปรับปรุงจัดทําในรูปแบบตางๆ ที่เขาใจงาย เชน รูปแผนที ่ตาราง รูปภาพ แลวนําเสนอใน 
เวทีชุมชน เพือ่ใหชุมชนมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขใหเปนปจจบุัน และจดัทําเปนเอกสาร 
ขอมูลหลักของตําบล เพื่อประโยชนในการวางแผนพฒันาการเกษตรประจําตําบล และการ 
ปฏิบัติงานดานตางๆ 
                2.2 ขอมูลภาวะการผลิตพืช ประมง ปศุสัตว โดยใชกระบวนการมีสวนรวม และผานการ 
วิเคราะหของคณะกรรมการบริหารศูนย ซ่ึงควรจะตองมกีารจัดทําขอมลูใหเปนปจจบุันทุก 2 เดือน 
               2. 3 ขอมูลทะเบียนเกษตรกร ดําเนินการจัดทําทะเบียนเกษตรกรใหครบทุกครัวเรือน  
รวมทั้งการปรับปรุงและตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง  และเปนปจจุบนั  เก็บรวบรวมไวที่ศูนยบริการฯ 
 

           3. การพยากรณและการเตือนภัย  
                3.1  การพยากรณ ดําเนนิการสํารวจขอมูลตามแบบรายงานการคาดคะเนผลผลิตไมผล  
จํานวน 8 ชนิด ไดแก ล้ินจี่ ลําไย กาแฟ เงาะ มังคุด ทุเรียน มะมวง และมะนาว โดยการสํารวจ 
และรายงาน 3 ชวง คือ ชวงตดิดอก ชวงติดผลออน และชวงใหผลผลิตแลวสงใหอําเภอ และนํา 
ผลการคาดคะเนผลผลิตที่ไดรับจากจังหวัด อําเภอ แจงใหเกษตรกรทราบ 
                3.2  การเตือนภัยธรรมชาติ ภัยศัตรูพืช ภัยเศรษฐกิจ ดําเนินการ ดังนี ้
                      3.2.1 เมื่อไดรับขอมูลการเตือนภัยจากสวนกลางผานจังหวัด อําเภอ แจงใหเกษตรกรทราบ
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กอนเกดิเหตกุารณ เชน น้ําทวม ฝนแลง ศัตรูพืชระบาด ราคาผลผลิตตกต่ํา เปนตน 
                      3.2.2 เมื่อพบเหตุผิดปกต ิหรือภัยเร่ิมตน เชน น้ําทวมฉบัพลัน คลองชลประทาน 
ชํารุดเกิดโรคระบาดพืช สัตว ประมง ปริมาณผลผลิตมากเกินกวาที่คาดคะเนไวหลายเทา การชุมนุม
เรียกรองของเกษตรกร เปนตน ใหแจงดวนไปยังอําเภอ  และหนวยงานที่เกีย่วของในพื้นที ่ การรายงานภัย 
เชน เมื่อเกิดภยัธรรมชาติ ภยัศัตรูพืช หรือภัยเศรษฐกจิใหรีบรายงานความเสียหายไปยังอําเภอ ภายใน 24 
ช่ัวโมง ใหมกีารกลั่นกรองรายงานโดยรอบคอบ ตามระเบียบของทางราชการ โดยระดับตําบลตองผาน
คณะกรรมการบริหารศูนยบริการฯ 

4. การบังคับใชกฎหมาย  และการใหบริการประชาชน 
 

 การถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กรมสงเสริมการเกษตร. (2549) กลาวไววา 
การถายโอนภารกิจ  และอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดถูกกําหนด    
เปนกฎหมายใชบังคับใหสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของ ไดถือปฏิบัติใหเปนไป
ตามพระราชบญัญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงได
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลมที่ 119 ตอนพิเศษ 23ง วันที่ 13 มีนาคม 2545 มีผลผูกพันใหสวนราชการ 
50 กรม (เดิม) ตองถายโอน 245 ภารกิจ   ซ่ึงหลังจากที่พระราชบัญญัติการกระจายอํานาจ มีผลบังคับใช  
ทําใหสวนราชการตางๆตองเปลี่ยนบทบาทไป  กรมสงเสริมการเกษตร   ก็เปนหนวยงานหนึ่งทีจ่ะตอง 
ถายโอนภารกจิที่ปฏิบัติอยู   ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชนเดยีวกัน  จากเดมิที่เจาหนาที่ของ 
กรมสงเสริมการเกษตร เปนผูปฏิบัติเอง   เปลี่ยนเปนผูรวมปฏิบัติ  หรือผูสนับสนุน โดยมวีัตถุประสงคของ
การถายโอนภารกิจ ดังนี ้
 1. ปรับเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาการเกษตร ที่ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   สถาบัน  
เกษตรกร  และชุมชน มีโอกาสและมีสวนรวมในการพฒันาการเกษตรแบบยั่งยนืดวยตนเอง และ
สอดคลองกับความตองการของชุมชนในลักษณะบูรณาการ 
              2. ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานของสวนราชการ  ในกระทรวงเกษตรและสหกรณในระดับ
ทองถ่ิน 
              3. เพิ่มศักยภาพของชุมชนในการวางแผนและพฒันาตนเอง ในดานการพัฒนาการเกษตร  
เสนอแนะใหมีการใชประโยชนจากงบประมาณ จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในการพัฒนาการเกษตร 
รวมทั้งสงเสริมการออม  และระดมทนุของชุมชน เพื่อการลงทุนทางธุรกจิ 
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 การถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 ในสวนของกรมสงเสริมการเกษตร มีภารกิจที่ตองถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ใน 3 ดาน จํานวน 11 ภารกิจ คือ 
 1. ดานงานสงเสริมคุณภาพชวีิต  มีภารกิจทีถ่ายโอน  9  ภารกิจ  คือ  
  1.1   การสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของกับการเกษตร  
  1.2   การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล  
  1.3   การบริการขอมูลและเผยแพรประชาสมัพันธ  
  1.4   การรวบรวมสงเสริมพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน  
  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.   ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม    
  มีภารกิจที่ถายโอน 1 ภารกิจ คือการปรับปรุงพื้นฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (ภารกจินี้  
กรมสงเสริมการเกษตรไดขอยกเลิกเนื่องจากไมใชภารกจิของกรมสงเสริมการเกษตร ตามหนังสือ  
ที่ กษ 1003/22148 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2545)   สําหรับภารกิจการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาต ิขณะนี้
ยังถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมได เนื่องจากตองแกไขระเบียบกระทรวงการคลัง 
    แผนปฏิบตัิการ  กําหนดขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามมาตรา 
32(1) มีรูปแบบการถายโอน 3 ลักษณะ คือ 
 1. ภารกิจทีใ่หองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง  
 2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการรวมกับรัฐ  
 3. ภารกิจที่รัฐดําเนินการอยูแตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการได  
 ลักษณะภารกจิที่ถายโอน มี 2 ประเภท คือ 
 1. เลือกทําโดยอิสระ  
 2. หนาที่ที่ตองทํา  
            โดยสรุปลักษณะภารกิจที่ถายโอนของกรมสงเสริมการเกษตร สวนใหญเปนแบบ “เลือกทําโดย
อิสระ” โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  ทํางานรวมกับรัฐ โดยรัฐเปนผูสนบัสนุนทางวิชาการ 
และ อปท. เปนผูปฏิบัติ ยกเวนภารกิจการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติที่ อปท. ดําเนินการทั้งหมดและ
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ทุกภารกจิชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาต ิที่ อปท. ดําเนนิการทั้งหมดและทุกภารกิจที่ถายโอนของกรม
สงเสริมการเกษตร ไมมีการถายโอนทรัพยสินและบุคลากร 
 แนวทางดําเนนิการถายโอนภารกิจกรมสงเสริมการเกษตรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระยะ
ท่ี 2   (ป พ.ศ. 2548 - 2553) มีกรอบและแนวทางการดําเนินการดังนี ้
 1.  กรอบแนวทางดําเนนิการและเปาหมาย   กําหนดเปน 2 ระยะ คือ 
                     1.1  เปาหมายเบื้องตน   สํานักงานเกษตรอาํเภอทุกแหงดาํเนินการจัดใหมีการสงมอบ / รับ
มอบภารกิจกบั อปท. (แตละแหง) ทั้งหมดทุกภารกิจ 
                     1.2  เปาหมายทีแ่ทจริง   ตองการให อปท. สามารถนําภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตรที่
ไดรับมอบไปแลวนําไปปฏบิัติใหบริการที่เกิดประโยขนแกประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง ภายในป 
2553 ซ่ึงการดําเนินงานในสวนนีจ้ะเกิดไดเร็วหรือชาขึ้นอยูกับตวัของ อปท. แตละแหงที่จะเห็นความจํา
เปนหรือจัดความสําคัญกอนหลังที่จะดําเนนิการ 
 ทั้งนี้ หลังจากการถายโอนภารกิจให อปท. มิไดหมายความวาภารกจิเหลานั้นเปนหนาที่ของ อปท. 
แตฝายเดยีว สํานักงานเกษตรอําเภอไมตองเกี่ยวของอีกตอไป แตที่แทจริงแลวตองเปนการทํางานรวมกัน 
โดยสวนราชการจะคอยๆ ปรับเปลี่ยนบทบาทจากเปนผูปฏิบัติในภารกิจนั้นๆ มามีบทบาทเปนที่ปรึกษา ให
คําแนะนํา และสนับสนุนทางวิชาการแกทองถ่ิน ซ่ึงจะสงผลให อปท. มีความเขมแขง็ขึ้น สามารถนํา
ภารกิจไปใหบริการ เกิดประโยชนสุขตอประชาชนจนบรรลุตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจให 
อปท.ตอไป 
 2. ขั้นตอน / วิธีปฏิบัต ิ
  2.1 ขั้นตอนการสงมอบ / รับมอบภารกิจ เนื่องจากที่ผานมาผูเกี่ยวของหลายแหงมีความเขาใจ
คลาดเคลี่ยนวา อปท. ตองมีความพรอมกอนรับโอนภารกิจจากสวนราชการ  สงผลใหการสงมอบ / รับ
มอบ  ภารกิจไมเปนไปตามเปาหมาย จึงขอความรวมมือสํานักงานเกษตรจังหวดั/อําเภอ ที่ยังไมไดรับมอบ
ภารกิจ หรือสงมอบยังไมครบทุกภารกจิ ใหเรงรัดการสงมอบ ภารกิจทกุภารกจิใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 
เนื่องจากกฏหมายไดกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจ โดยไมจําเปนตองรอให อปท. พรอมกอนจะรับแต
อยางใด 
          2.1.1 แนวทางดําเนินการ : ในกรณีทีย่ังไมไดสงมอบกภารกิจหรือสงมอบไมครบทุก
ภารกิจ 
             (1)  ประสานงานกับสํานักงานทองถ่ินอําเภอเพื่อประสานงานและปรึกษาหารือ
รวมกันเพื่อวางแผนสนับสนนุดําเนนิงานถายโอนภารกจิฯใหเปนไปตามเปาหมาย 
           (2)  ตรวจสอบการดําเนนิงานตามภารกิจที่ถายโอนใหทองถ่ินทุกภารกิจวา สํานกังาน
เกษตรอําเภอไดปฏิบัติงานในภารกจิฯ แคไหน อยางไร   มีช้ินงานหรือไม แผนงานดาํเนินการเปนอยางไร 
เพื่อใหการสงมอบ/รับมอบภารกิจมหีลักฐาน / เอกสารประกอบการสงมอบอยางเปนรูปธรรม และเมื่อ 
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อปท. รับภารกิจ ไปแลว สามารถดําเนินงานตามภารกจินัน้ๆ ไดอยางตอเนื่องไมตองเริ่มตนใหม หรือขาด
ชวงไป 
     (3) จัดทําหนังสือแจงสงมอบภารกิจให อปท. ทุกแหงทีเ่กี่ยวของในเขตรับผิดชอบ  
โดยประสานงาน อปท. จัดใหมีการจดบนัทึกสงมอบ/รับมอบภารกิจระหวางกันเปนรายภารกิจ 
                  (4) กรมฯ มอบอํานาจใหอําเภอ (นายอําเภอ)เปนผูมีอํานาจลงนามแทนกรมฯ          
ในฐานะผูสงมอบภารกิจ โดยเกษตรอําเภอเปนพยาน (ในสวนของ อปท. นายก อปท. เปนผูลงนาม ปลัด 
อปท.เปนพยาน) โดยใหใชบันทึกการสงมอบรับมอบภารกิจที่เปนคูฉบับเปนหลักฐานสําคัญระหวางกัน 
       2.1.2  แนวทางดําเนินการ : เมื่อมีการสงมอบ/รับมอบภารกิจเรียบรอยแลว 
           (1) กรณีที่มีการรับมอบ/สงมอบภารกิจ อปท. ใดไปแลวโดยใชหนังสือตอบรับเปน
หลักฐาน หรือใชบันทึกการสงมอบ รับมอบภารกิจ โดยเกษตรอําเภอเปนผูลงนามในฐานะผูมอบใหถือวา
สามารถใชเปนหลักฐานไดโดยไมตองทําขึ้นใหม 
    (2) หลังจากการสงมอบ/รับมอบภารกิจระหวางกันแลวใหอําเภอประสานงาน อปท.  
ไดบรรจุภารกจิที่ถายโอนทกุเรื่องเขาอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพื่อใหสามารถจัดทําเปนขอบัญญัติ
งบประมาณ แผนปฏิบัติการและอื่นๆ ตามความจําเปนและความตองการของทองถ่ินขึ้นมารองรับการ
ดําเนินงานที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในปงบประมาณถัดไปได 
    (3) วางแผนเตรียมการถายโอนภารกิจฯ ภายในสํานกังานเกษตรอําเภอ โดยมีการ
ซักซอมเจาหนาที่ใหมีความเขาใจ และวิธีปฏิบัติตอ อปท.  
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกนั รวมทั้งมอบหมายใหมีเจาภาพในการประสานงานกับ อปท. แตละแหงชัดเจน 
    (4) จัดใหมกีารปรึกษาหารือ ประชุมชี้แจง สรางความเขาใจระหวางสํานักงานเกษตร
อําเภอ กับ อปท. แตละแหง เพื่อใหทั้งสองฝายไดเรียนรูในกระบวนการ 
ทํางานถายโอนภารกจิรวมกนัในลักษณะ "รูเขา รูเรา" และบูรณาการการทํางานรวมกนั 
      2.2 ขั้นตอนการนําภารกิจที่ถายโอนไปฏิบตัิเพื่อใหบริการประชาชน 
         (1) ภารกิจกรมสงเสริมการเกษตรที่ถายโอนให อปท. (9 ภารกิจ) มีรูปแบบการ 
ถายโอนในลักษณะ "อปท. ดาํเนินการรวมกับรัฐ" โดย อปท. มีบทบาทเปนผูปฏิบัติ และสวนราชการมี
บทบาทเปนทีป่รึกษาใหคําแนะนําสนับสนนุทางวิชาการแกทองถ่ิน และภารกจิดังกลาว (9 ภารกิจ)  
เปนกิจกรรมประเภท "เลือกทําโดยอิสระ"  ถึงแมวา อปท. มีอิสระในการที่จะเลือกทําตามจําเปนและ 
ความตองการของทองถ่ินแตก็ถือวาเปนความรับผิดชอบของ อปท. ที่ยังไมตองดําเนินการตอไป 
    (2) การผลักดันใหภารกิจทีถ่ายโอนแลวไปสูการปฏิบัติเกิดประโยชนแกประชาชน 
สํานักงานเกษตรอําเภอ และ อปท. ตองมีการประชุมหารือกัน  เพื่อกําหนดเปนแผนการดําเนินงานรวมกัน
ตามศักยภาพที่มีอยูของแตละฝาย โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจาํปรวมกัน ทั้งนี้ ไมจําเปนตองมีความ
พรอมกันทุกภารกิจ   แตควรเริ่มจากภารกิจใดภารกิจหนึ่ง  ที่ทั้งสองฝายมีความพรอมนําไปปฏิบัติไดมาก
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ที่สุด ในลักษณะนํารอง แลวคอยขยายไปสูภารกิจที่เหลือจนครบทุกภารกิจ  ทั้งนี้เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรยังคงทําหนาที่โดยเปนพี่เล้ียงใหคําปรึกษาการดําเนินงานตามภารกิจแก อปท. 
   2.2.1 แนวทางปฏิบัติระดับจงัหวัด 
        (1) สํานักงานเกษตรจังหวดัรวมกับสํานกังานทองถ่ินจังหวัด จดัประชุมเจาหนาที่
ระดับอําเภอทัง้สองหนวยงานเพื่อวเิคราะหสภาพการณ ปญหา/อุปสรรคการถายโอนภารกจิ และวางแผน/
แกไขปญหา/ปรับปรุง เพื่อใหการดาํเนินงานเปนไปตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจให อปท. 
    (2) ติดตาม สนับสนุนการดาํเนินงานแกอําเภอ 
   2.2.2 แนวทางปฏิบัติระดับอําเภอ 
        (1) สํานักงานเกษตรอําเภอ รวมกับสํานกังานทองถ่ิน อําเภอ จัดประชุมเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของการถายโอนภารกจิ ประกอบดวย 
                                  - นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ผูทําหนาที่เปนเลขาศูนยบริการฯ 
                                  - ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยบริการ 
                                  - นายกเทศบาล / อบต. 
                                  - ปลัดเทศบาล / อบต. 
   วัตถุประสงคของการประชุมดังกลาว เพื่อ 
        (1) ช้ีแจงและทบทวนบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานที่จะดําเนินการตามภารกิจที่
ถายโอนใหชัดเจน โดยแบงงานตามบทบาท / หนาที่ที่ตองปฏิบัติใหชัดเจนตามหลักการ ที่วา เทศบา]/อบต. 
เปนผูปฏิบัติ ดําเนินการสนับสนุนปจจยัและคาใชจาย  และสวนราชการสนับสนุนทางวิชาการ ให
คําปรึกษาแนะนํา 
    (2) กําหนดตวับุคคลแตละฝายเปนผูทําหนาที่ปฏิบัติงาน/ประสานงานในภารกจิถาย
โอนใหชัดเจน 
      (3) ใชภารกิจศนูยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรปรจําตําบล เปนกลยุทธ
หลักในการถายโอนภารกจิ เพื่อนํารองเปนภารกิจแรกที่อําเภอกับ อปท. ทํางานรวมกนั และเกิดการ
ขับเคลื่อนภารกิจอื่นๆ ตามมาในภายหลัง ตามความจําเปนและศักยภาพของพื้นที่ทีน่ําไปสูการปฏิบัติได
จริง โดยแบงภารกิจดังกลาวออกไดเปน 3  กลุม ดังนี ้
                     ก. ภารกจิที่ใชเปนตัวตั้งในการรับโอนภารกิจฯ   ซ่ึงตองดําเนินการใหครบทุก 
อปท.  ไดแก  งานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํตําบล  
                     ข. ภารกิจที่มีเนื้องานเกีย่วของกับศูนยบริการฯ ซ่ึงควรดาํเนินการใหครบทุก 
อปท.  คือ (1)  การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรฯ  (2)  การสํารวจขอมูลฯ  (3)  การรวมกลุมและพัฒนากลุม 
(4)  การฝกอบรมอาชีพเกษตร  และ (5)  การบริการขอมูล และเผยแพรประชาสัมพันธ 
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                      ค. ภารกิจอื่นๆ ที่ไมจําเปนตองมีครบทุก อปท.  ไดแก  (1)  การรวบรวมสงเสริม
พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน  (2)  การสํารวจชวยเหลือปองกนักําจัดศัตรูพชื  และ (3)  การกระจายพันธุ 
(4) กําหนดเปาหมาย/แผนการดําเนินการรวมกันโดยกาํหนดให อปท. ที่นําภารกจิถายโอนไปดําเนนิการ      
ในแตละปใหชัดเจน  ตามความพรอมของแตละแหง  ทั้งนี้อาจเริ่มจากเทศบาลตําบล อบต.ขนาดใหญ  
อบต.ขนาดกลาง   และอบต.ขนาดเล็ก ตามลําดับ 
    (5) สํานักงานเกษตรอําเภอ กบั อปท. จัดทําแผนปฏิบัติงานรวมกนัในแตละกิจกรรม
ของแตละภารกิจ 
    (6) กําหนดบทบาทหนาที่ในแผนปฏิบัตทิี่ดําเนินการรวมกันอยางชัดเจน (จัดทําคูมอื/
รายละเอียด/ขัน้ตอนการปฏบิัติ)  
       (7) สํานักงานเกษตรอําเภอ  มอบหมายนกัวิชาการสงเสริมการเกษตร  ประสานงาน
กับ อปท. หรือ อบต.  เพื่อเปนพี่เล้ียง ใหคําแนะนํา และปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีต่อไป 
                 (8) สํานักงานเกษตรอําเภอรวมกับทองถ่ินอําเภอ และ อปท. ติดตามและประเมินผล 
การดําเนนิงานของภารกิจทีถ่ายโอน เสนอจังหวดั  กรม  เพื่อรายงานสาํนักงานรัฐมนตรี ตามแบบรายงาน 
ทุก 6  เดือน 
                 (9) สํานักงานเกษตรอําเภอ และ อปท. รวมแกไขปญหาขดัของในการดาํเนินงานที ่
ถายโอนภารกจิ 
                 (10) สํานักงานเกษตรอําเภอรวมกับ อปท. จัดทําประกาศใหประชาชนในแตละ
ทองถ่ินทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผูใหบริการ (ตามภารกิจที่ถายโอน) และแผนการเปดใหบริการ เพื่อ
ประชาชนไดทราบและสามารถติดตอขอใชบริการตางๆ ไดถูกตองและเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่ทั้ง
สองฝายไดกําหนดไว 
 

 3. ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานถายโอนภารกิจฯ 
               ในการดําเนินงานถายโอนภารกจิฯ สํานักงานเกษตรอําเภอและ อปท. สามารถประเมิน
ความกาวหนา / ความสําเร็จในเบื้องตนไดดวยตนเอง  จากตัวช้ีวัด ดังตอไปนี ้
       3.1 เปาหมายเบื้องตน 
             3.1.1  เปาประสงค : ตองการใหเกิดการสงมอบ / รับมอบภารกิจ ระหวางสํานักงานเกษตร
อําเภอกับ อปท. 
             3.1.2  ตัวช้ีวดั : มีหลักฐานการสงมอบ / รับมอบภารกิจที่เปนลายลักษณอักษร 
       3.2 เปาหมายที่แทจริง 
            3.2.1  เปาประสงค : อปท. สามารถนําภารกิจที่ไดรับมอบจากสํานักงานเกษตรอําเภอไป
ปฏิบัติใหบริการประชาชนไดจริง 
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    3.2.2  ตัวช้ีวดั :  
                  (1)  อปท. มีผูรับผิดชอบ (ภารกิจถายโอน) โดยตรง 
                 (2)  อปท. มีแผนการดําเนนิงานภารกจิถายโอน 
                  (3)  อปท. จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานภารกิจถายโอน 

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

 พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  กรมสงเสริมการเกษตร. (2548)  กลาวไววา 
เปนภาระกิจทีสํ่าคัญอีกบทบาทหนึ่งของกรมสงเสริมการเกษตร  ก็คือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน  พ.ศ. 2548 ซ่ึงเกิดจากการนําเสนอของตัวแทนเครือขายองคกรชุมชนทั่วประเทศ  
รวมกับมูลนิธิหมูบาน  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อตนป พ.ศ. 2544 เพื่อรองรับกระแสการเคลื่อน
ตัวของกระบวนความคิดในการประกอบวสิาหกิจเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดแตงตั้งตัวแทนเครือขายองคกรดังกลาว รวมกบัผูแทนหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของเปน 
“คณะกรรมการยกราง  พระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. .........”  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเมื่อวันที่  
17  กรกฎาคม  2544 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ  สภาผูแทนราษฎรไดลงมติเห็นชอบเมื่อ
เดือนพฤศจกิายน  2547  พระเจาอยูหวัฯ ไดทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8  มกราคม  2548  และได
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  เลม 122  ตอนที่ 6ก  เมื่อวันที่  18  มกราคม  2548  โดยใหใชบังคับตั้งแตวนั
ถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา  คอืตั้งแตวนัที่  19  มกราคม  2548 เปนตนไป 
  วิสาหกิจชุมชน  คือการประกอบกิจการโดยคนในชุมชน  เกี่ยวกับการผลิตสินคา  การ
ใหบริการ หรือการอื่นๆที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน  มวีิถีชีวิตรวมกนั  และรวมตัวกัน  เพื่อ
การจัดการทนุของชุมชนอยางสรางสรรคเพื่อตอบสนองการพึ่งพาตนเอง และความพอเพียงของครอบครัว 
และชุมชน  วสิาหกิจชุมชน  แบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ  (1)  วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน  เปนการผลิต 
การแปรรูป  การดําเนินการตางๆ  เพื่อกินเพื่อใชในครอบครัว ในชุมชน เพื่อตอบสนองความจําเปนขั้น
พื้นฐาน  และ (2)  วิสาหกิจชมุชนกาวหนา  เปนการดําเนนิการอยางเปนระบบ และดวยรูปแบบที่ทนัสมัย  
ใชทุนและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองชุมชน เครือขาย และตลาดในวงกวาง 
  เครือขายวิสาหกิจชุมชน  หมายความวา  คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงคในการ
จัดทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยางใด  เพื่อประโยชนในการดาํเนินการของวิสาหกจิชุมชนในเครือขาย 
  การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  เมื่อกลุมกจิกรรมใด ทีจ่ะตองขอรับการสงเสริมตาม
พระราชบัญญัตินี้ตองยื่นคําขอจดทะเบยีนตอกรมสงเสริมการเกษตร  เมื่อกรมสงเสริมการเกษตรไดรับคํา
ขอจดทะเบยีน และเหน็วามคุีณสมบัติ และวัตถุประสงค ถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด ไดแก  (1)  ช่ือ
และที่ตั้งของวสิาหกิจชุมชน  (2)  ช่ือและทีอ่ยูของผูมีอํานาจทําการแทนวิสาหกจิชุมชน  (3)  ช่ือและที่อยู
ของสมาชิกวสิาหกิจชุมชน  (4)  กจิการทีว่ิสาหกจิชุมชนมีความประสงคจะดําเนนิการ 
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2.2  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  2.2.1  ระบบสงเสริมการเกษตร 
  วิบูลย ไชยวรรณ (2548)  ไดกลาวไววา  การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรใน
จังหวดันครนายก โดยรวมเปนไปตามระบบสงเสริมการเกษตร กลาวคือ เจาหนาที่ทกุคนมีการสนบัสนุน
การดําเนนิงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  มีการจัดทําแผนปฏิบตัิงาน
ประจําปของสํานักงานเกษตรอําเภอ  มีการจัดทําแผนปฏบิัติงานประจําเดือน ของสํานักงานเกษตรอําเภอ 
และมีการประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอทกุเดือน มีการจดัทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลและอําเภอ 
มีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการวิจยัและพัฒนาเพื่อการปรับปรุงงาน มีการประสานอํานวยความสะดวกใน
การบริการเกษตรกรแบบเบด็เสร็จและครบวงจร รวมทั้งมีการสงเสริม และพัฒนากลุมเครือองคกร
เกษตรกรตลอดจนเครือขายในการพัฒนาอาชีพทุกประเด็น ปญหาอุปสรรคของเจาหนาที่ที่พบ คอื ขาดการ
ประสานงาน ขาดการสนับสนุนงบประมาณ และความไมเขาใจในการดําเนินงานในบางประเดน็ 
ขอเสนอแนะควรมีการประสานงานและสรางการมสีวนรวมของทุกภาคสวนที่เกีย่วของเพื่อบูรณาการอยาง
เปนรูปธรรม และการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกีย่วของ 

 วสันต  กูเกียรติกูล  (2545)  ไดกลาวไววา   ผลการดําเนนิงานตามระบบสงเสริมการเกษตร 
จังหวดัยะลา ดานการวางแผน สํานักงานเกษตรจังหวัดจะตองนํานโยบายการพัฒนาการเกษตรในทุกระดับ 
มากําหนดเปนวัตถุประสงค ยุทธศาสตร และเปาหมายการทํางานโดยยุทธศาสตรที่สําคัญ ไดแก การจัดตั้ง
และพัฒนาองคกรเกษตรกร สําหรับการนํายุทธศาสตรสูการปฎิบัติดวยวิธีใหเจาพนกังานสงเสริม
การเกษตรประจําตําบล จัดทําแผนปฎิบัตงิานสงเสริมการเกษตรประจําปใหสอดคลองกับแผนปฎิบัติงาน
ประจําปขององคกรเกษตรภายในตําบล การจัดตั้งและพฒันาองคกรทั้งระดับอําเภอและจังหวัด  ดานการ
ปฎิบัติงานในพื้นที ่  เจาพนกังานสงเสริมการเกษตรประจําตําบลจะตองถอดแผนปฎิบัติงานสงเสริม
การเกษตรประจําป  เปนแผนปฎิบัติงานสงเสริมการเกษตรประจําเดือน สําหรับวิธีการปฎิบัติงานกบั
องคกรเกษตรกรที่สําคัญ ไดแก การศกึษาชุมชน การสรางจิตสํานึกแกนนํา การกระตุนแกนนําใหรวบรวม
สมาชิก การสงเสริมใหสมาชิกมีการออมทรัพยหรือลงหุน การสงเสริมใหกลุมจดัทาํกิจกรรมซื้อ-ขาย หรือ
แปรรูป และการประเมินผลกิจกรรมเพื่อจดัทําแผนปฎิบตัิงานปตอไป สวนการสรางองคกรเครื่องขาย
ชุมชนระดับตาํบล และคณะอนุกรรมการบริหารศูนยบริการ ไดจากการเลือกตั้งตัวแทนกลุมตางๆ สมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล กาํนัน ผูใหญบาน โตะครู โตะอิหมาม ตัวแทนหมูบาน หลังจากนั้นสนับสนุน
ใหคณะกรรมการองคกรเครือขายมีกิจกรรมสนับสนุน กลุมเครือขายอยางตอเนื่อง นอกจากนัน้การ
ปฎิบัติงานในพื้นที่ยังรวมถึงการฝกอบรม ประชุม สัมมนา ขาราชการ การประชาสัมพันธ ตลอดจนจัดทํา
เกณฑการวดัผลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรงานสงเสรมิการเกษตร รวมทั้งวิธีการนเิทศ ติดตามงาน     
ดานการควบคมุงาน ไดแก การวัดผลปฎิบัติงานในพื้นทีต่ามเกณฑการวัดผล รอยละ 70 และผูบังคับบัญชา
เบื้องตน (เกษตรอําเภอ) ใหคะแนนคุณลักษณะของขาราชการรอยละ 30 สําหรับผูที่จะไดรับการพจิารณา
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เล่ือนขั้นเงินเดอืนเปนกรณีพิเศษขึ้นอยูกับดลุยพินิจของผูบังคับบัญชาเบื้องตน แตตองมีคะแนนจากการ
ปฎิบัติงาน และคุณลักษณะของขาราชการรวมกันไมต่ํากวารอยละ 80  และดานการประเมินระบบการ
ทํางาน ไดแก การเปรียบเทยีบผลสําเร็จของงานกับเปาหมาย ซ่ึงแมยังไมชัดเจนในเชงิปริมาณและคุณภาพ
มาก แตมีกรณตีัวอยางที่สงผลตอความเปนอยูที่ดีแกเกษตรกรเปาหมายหลายตัวอยางดวยกัน นอกจากนั้น
ยงัมีการประเมินระบบการทํางานดวยการออกแบบ สอบถาม และระดมสมอง นําไปสูการปรับปรุงระบบ
สงเสริมการเกษตรเปนประจาํทุกป  สวนขอเสนอแนะในการวิจยั  สํานกังานเกษตรจงัหวัด ควรจัดตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงระบบงานสงเสริมการเกษตร ซ่ึงประกอบดวยตัวแทน บุคลากรที่เกี่ยวของกับระดับ
ตางๆ เพื่อนพจิารณาปรับปรุงระบบงานเปนประจําทกุป โดยมีการนําผลการปรับปรุงชี้แจงเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นจากทุกคน  
  เอกชัย โอเจริญ  (2548)  กลาววาตนแบบระบบสงเสริมการเกษตร ซ่ึงประกอบดวยระบบการ
ทํางานในพืน้ที่ และระบบสนับสนุนการทาํงานในพืน้ทีท่ี่มีประสิทธิภาพโดยมีศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาํตําบลเปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงาน  ซ่ึงใชวิธีการบริหารจัดการแบบมี
สวนรวมระหวางชุมชน ภาครัฐ เอกชนแบบบูรณาการ สงผลใหการคัดเลือกคณะกรรมการการบริหาร
ศูนยบริการฯ  เปนตัวแทนของชุมชนอยางแทจริง คณะกรรมการบริหารศูนยฯ เขาใจบทบาทของตนเอง
อยางชัดเจน จึงเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของศูนยบริการฯ เพื่อพัฒนาชมุชนของตนเองมาก
ขึ้น เชน จัดเวทีเรียนรูเพื่อถายทอดเทคโนโลยี จัดเวทีเครอืขายเพื่อพัฒนาเครือขายการเรียนรูระหวางกลุม
เกษตรกรเพื่อชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั ใหบริการทางดานการเกษตรตางๆ ที่ตรงกับความตองการของชุมชน
มากขึ้น นอกจากนี้ชุมชนไดพัฒนากระบวนการเรียนรู รูจักคิดบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองและการพัฒนา
ชุมชนของตนเองที่ตรงกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน สวนเจาหนาที่ทีเ่ขารวมจัดเวทชุีมชน
ไดเรียนรูรวมกับชุมชน พัฒนาและเกิดทักษะในบทบาทวิทยากรกระบวนการและถายทอดเทคโนโลยี 
รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการทํางานจากบทบาทผูช้ีนําเปนผูประสานงาน สนับสนุน บริการ และ
อํานวยความสะดวกแกชุมชน เพื่อใหการพัฒนาการเกษตรในพื้นทีด่ําเนินไปไดดวยดีสงผลใหเกษตรกรมี
ความเชื่อถือศรัทธามากยิ่งขึ้น สวนเรื่องระบบสนับสนุนการทํางานในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ   ผลการศึกษา
พบวา ระบบขอมูลสารสนเทศ ขอมูลที่จัดเก็บจากชุมชน ควรจัดทําขอมลูใหเปนปจจบุัน  และอยูใน
รูปแบบที่ใชงานไดงาย และเชื่อมโยงขอมูลในทุกระดับตัง้แตสวนกลาง จังหวดั และตาํบลเพื่อใหเกษตรกร
สามารถเขาถึงขอมูลได และสามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนการผลิตเพื่อพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง ระบบพัฒนาบุคลากร ควรจัดใหมกีารสัมมนาเชงิปฏิบัติการระดับจังหวัดและอําเภอตามระบบ
สงเสริมการเกษตรและพัฒนาจนเกดิความรูและทักษะในการปฏิบัติงานในพืน้ที่อยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนใชระบบคุณธรรมในการบรหิารงานบุคคลเพื่อสรางขวัญกําลังใจในการพัฒนาบุคลากร ระบบ
ติดตาม นิเทศงาน และประเมินผล เนนรูปแบบดําเนนิการแบบมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ สงผลให
เจาหนาที่มีทศันคติที่ดีตอการติดตามและนิเทศงานซึ่งเปนการชวยแกไขปญหาในพืน้ที่ และนําผลจากการ
ประเมินผลมาใชพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ระบบประชาสัมพันธ กําหนดกรอบ แนวทางของการ
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ประชาสัมพันธรวมกันทุกระดับ ระบบสนับสนุนแผนชุมชน ควรดําเนินการจดัใหมีเวทีอยางตอเนื่อง และ
มอบหมายใหชุมชนกําหนดผูรับผิดชอบโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ และดําเนนิการโดยชุมชน
เปนอันดับแรก ในกรณีตองขอรับการสนับสนุนทุนจากภายนอก  ใหเจาหนาที่เปนผูประสานงานให และ
ใหผูมีสวนเกี่ยวของจากหนวยงานตางๆ เขารวมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสนับสนุนซึ่งกนัและ
กันในหลายๆ รูปแบบ 
                สําราญ สาราบรรณ  และคณะ(มปป.)  ไดกลาวถึงผลการศึกษาการปฎิบัติงานตามระบบ
สงเสริมการเกษตร ศึกษาเฉพาะกรณีระบบการทํางานในพื้นที่ของภาคใต  ไววา  กรมสงเสริมการเกษตร 
ไดปรับปรุงระบบสงเสริมการเกษตร  และถือปฎิบัติตั่งแตวันที ่ 1  มกราคม  2537  ระบบการทํางานใน
พื้นที่เปนแนวทางการปฎิบัติงานหนึ่งตามระบบสงเสริมการเกษตรใหม  ที่เกษตรตําบลตองเกี่ยวของ
โดยตรง ซ่ึงไดกําหนดใหเกษตรตําบลเปนผูสนับสนุนเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรเปนผูตัดสินใจทีจ่ะดําเนิน
กิจกรรมทางการเกษตรดวยตนเองตามความตองการและศักยภาพของพื้นที ่ซ่ึงผลการศึกษาพบวา  
เกษตรตําบลดาํเนินการจัดทาํแนวทางพัฒนาการเกษตรระดับหมูบานไดสูงกวาเปาหมายที่ไดกําหนดไว ซ่ึง
ไดรับการสนบัสนุนจากระดับอําเภออยูในระดับที่นาพอใจ สวนในการจัดทําทะเบยีนครัวเรือนเกษตรกร
ดําเนินการไดรอยละ 80.36 เมื่อเทียบกับเปาหมาย ซ่ึงวิธีการในการจัดทําที่เกษตรตําบลสวนใหญใช คือ 
การออกไปพบเกษตรกรทกุครัวเรือน และ ใชทีมงานของอาํเภอชวยกนัเก็บ หลังจากจัดทําทะเบียน
ครัวเรือนเกษตรกรแลว เกษตรตําบลจะตองนําเสนอทางเลือกการผลิตทางการเกษตรแกเกษตรกร ซ่ึง
เกษตรตําบลประมาณครึ่งหนึ่งกําหนดเสนอทางเลือกแกเกษตรกรทุกคนในหมูบาน บางรายเสนอเฉพาะ
เกษตรกรที่คาดวาสนใจในทางเลือกเทานั้น   เกษตรตําบลเกือบทั้งหมดไดวิเคราะหแผนการผลิตของ
เกษตรกรที่ไดนําเสนอ  เพื่อพิจารณาความเปนไปไดและการใหการสนับสนุน โดยเกษตรตําบลได
ดําเนินการสนบัสนุนเกษตรกรตามแผนการผลิตในดานงบประมาณ  ปจจัยการผลิต สนับสนุนดานวิชาการ 
จัดฝกอบรม และจัดใหเกษตรกรไปดูงาน สนับสนุนดานการตลาดในบางพื้นที ่ทั้งนี้ เกษตรตําบลประสบ
กับปญหาอุปสรรคอยูพอสมควร ในเรื่องของงบประมาณและปจจยัการผลิตที่ไมเพียงพอ และการจัดสงที่
ไมตรงตามฤดูกาล  ในดานวชิาการ เทคโนโลยีใหม ๆ บางประเด็นเกษตรกรตําบลไมรู จึงไมสามารถ
ถายทอดใหแกเกษตรกรได และในเรื่องของหลักเกณฑบางโครงการ  ไมเอื้ออํานวยตอการสนับสนุน
เกษตรกรรายยอย  ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายที่สําคัญ 
  พิพัฒน พวัเพิม่พูนศิริ  (2523)  ไดกลาวไวในผลการศึกษาเรื่อง  ระดับขวัญในการปฏิบัติงาน
ของเกษตรตําบลภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืที่อยูในโครงการปรับปรุงระบบสงเสริมการเกษตรของประเทศ
ไทย  โดยศึกษา จากเกษตรตาํบลใน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ จังหวดัอุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
รอยเอ็ด และจงัหวัดยโสธร ผลการศึกษาปรากฏวา เกษตรตําบลมีระดับขวัญดีในเรื่อง เพื่อนรวมงาน 
ศักดิ์ศรีของอาชีพ และผูบังคบับัญชา ระดับขวญัปานกลางในเรื่อง ความมั่นคงปลอดภัย สภาพการ
ปฏิบัติงาน และโอกาสกาวหนา ระดับขวัญไมดีในเรื่อง เงนิเดือน-สวัสดิการ ผลการศึกษายังแสดงใหเห็น
วาเกษตรตําบลจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษมีระดบัขวัญดีกวาเกษตรตําบลจังหวัดรอยเอ็ดและยโสธร
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ในเรื่อง เงินเดอืน-สวัสดิการ และศักดิ์ศรีของอาชีพในขณะที่เกษตรตําบลจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะ
เกษมีระดับขวญัในเรื่องสภาพการปฏิบัติงานและความมัน่คงปลอดภัยดีกวาจังหวัดทีเ่หลือตามลําดับ 
เกษตรตําบลไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงระดับขวัญในการปฏิบัติงานไวดังนี ้คือเกษตรจังหวดั เกษตร
อําเภอ ควรออกติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเกษตรตําบลใหบอยครั้งกรมสงเสริมการเกษตร
ควรจัดสงวัสดอุุปกรณการเกษตรไปใหสวนภูมภิาคใหเพยีงพอตอการปฏบิัติงานและทันตอฤดูกาลให
เกษตรกรตําบลไดเขาถึงสวัสดิการที่ดี  ไดแก  การเชาซื้อรถจักรยานยนต   เพิ่มสวัสดกิารคาเบี้ยเล้ียง  
คาน้ํามันเชื้อเพลิง  การโยกยายที่เปนธรรม  การเพิ่มโควตาในการศึกษาตอ ใหโอกาสฝกอบรม-ดูงาน 
การประกันชวีติอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานใหแกเกษตรตาํบล  เปนตน 
  วชิรา ไฝเจริญมงคล  และคณะ  (2553)  ไดกลาวไววา  ความคิดเหน็ของเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรตอการดําเนนิงาน ตามระบบสงเสริมการเกษตรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือป 2551-2552  
พบวาการนําระบบสงเสริมการเกษตรไปปฏิบัติจริงในพืน้ที่   ดานระบบการปฏิบัติในพื้นที่ ระหวาง
ปงบประมาณ 2551-2552 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเหน็ดวยมากกับระบบสงเสริมการเกษตรที่ปรับปรุง
ใหม สวนความคิดเห็นของการนําระบบสงเสริมการเกษตรที่ปรับปรุงใหมไปปฏิบัติในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง สําหรับประเด็นที่เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตรมีความคดิเห็นตอระบบสงเสรมิการเกษตรที่
ปรับปรุงใหมในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา มี 3 ประเด็นที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
เห็นดวยในระดับมาก คือ กระบวนการทํางานระดับอําเภอ การจัดทําขอมูลการเกษตร และการจัดทํา
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล สวนประเด็นที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเหน็ดวยปานกลางม ี3 
ประเด็น คือ การจัดการเรียนรู/การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การใหบริการทางการเกษตร และการ
สงเสริมกลุม/เครือขาย และสําหรับประเดน็ที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความคิดเห็นตอการนําระบบ
สงเสริมการเกษตรที่ปรับปรุงใหมไปปฏิบตัิจริงอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา
อยูในระดับปานกลางในทกุประเด็น ขอเสนอแนะตอการพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร มีดังนี้ (1) ควรจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสรางความเขาใจการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร โดยใชเวทีตามระบบ
สงเสริมการเกษตร (2) ควรจดัเวทีช้ีแจงทําความเขาใจระหวางกรมสงเสริมการเกษตรและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในทุกระดบัทั้งสวนกลาง จังหวัด และอําเภอ เพื่อใหการดาํเนินงานในพืน้ที่เปนไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (3) จัดระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานในพืน้ที่ เชน การพัฒนาบุคลากรที่เปนระบบและ
ตอเนื่องสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งมีการติดตามนิเทศงานอยางเปนระบบ 
  2.2.2  การถายโอนภารกิจ 
                    พิมพิมล  พลเวียง (มปป.)   สรุปผลการศึกษาวิจัย  เร่ือง  ปญหาอุปสรรคในการจดัสวัสดิการ
สังคมของทองถ่ิน ไววา  ในปจจุบันนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนใหญไดมีการดําเนินงานดาน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาคณุภาพชวีิตควบคูไปกับ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน   ผูใหขอมูลที่สําคัญของ 
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อปท. หลายแหงไดกลาววา  ไดดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเกอืบเต็มพื้นที่แลวและไดหันมาเนน
เร่ือง การพัฒนาคน  และคณุภาพชวีิตของประชาชนเพิม่มากขึ้น  ไดแก 
   1. ในดานการจัดสวัสดิการสังคม  นอกจากการสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกคนพกิาร  ผูสูงอายุ 
และผูปวยเอดสแลว อปท. ยงัไดดแูลชวยเหลือเด็ก  สตร ี ผูดอยโอกาส  ผูประสบภัย  ผูไดรับผลกระทบ
จากโรคเอดส ฯลฯ  ในรูปของเงิน  ส่ิงของ  เชน  เครื่องอุปโภค บริโภคและบริการ  อปท. หลายแหงที่มี
รายไดมากไดมีการจัดสรรเบี้ยยังชีพใหคนพิการและผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้ยังพบวา อปท.  
บางแหงมีการจัดสรรใหเบีย้ยังชีพแกคนชรา  และคนพิการทุกคนในพืน้ที่รับผิดชอบ 
   2.  การพัฒนาดานการศึกษา โดยดําเนินการในเรื่องตาง ๆ เชน  การจัดหานม  อาหารเสริม
และอาหารกลางวันเด็ก ในศนูยพัฒนาเดก็และโรงเรียนตาง ๆ การสนับสนุนทุนการศึกษา  เครื่องแตงกาย  
อุปกรณการศกึษา  จดัยานพาหนะรับสงเดก็และจดัจางบคุลากรเพิ่ม  เปนตน 
   3.  การพัฒนาดานสาธารณสุข พบวา อปท. ไดดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยแกประชาชนในพืน้ที ่อาทิ  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ   การตรวจสุขภาพ  การทําฟน  การจัดหา
เวชภณัฑและเครื่องมือแพทยใหแกสถานอีนามัย  การปองกันโรคติดตอ  ยาเสพติด  เอดส ฯลฯ ในแตละ
พื้นที่มีสถานที่สําหรับออกกาํลังกายโดยเฉพาะ มีวัสดุอุปกรณครบครัน รวมทั้งมีผูนําในการออกกําลังกาย
เปนประจํา เชา/เย็น หรือทั้งสองเวลา  บางแหงมีทั้งลานกีฬาและสวนสุขภาพ  ที่ประชาชนสามารถเลือกใช
บริการไดตามความสะดวก 
   4.  การสงเสริมดานอาชีพ พบวา อปท. ไดดําเนินการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแก
ประชาชนหลายประการ อาทิเชน  การจัดฝกอบรมอาชีพและใหความรูในการประกอบอาชีพ  สงเสริมการ
ผลิต  สงเสริมการรวมกลุม  สงเสริมสนับสนุนทุน / อุปกรณการประกอบอาชีพ  สงเสริมการตลาดและ
จัดตั้งศูนยจําหนายผลิตภณัฑ  เปนตน  อปท. บางแหงมีการบริหารจัดการที่ดี  โดยสงเสริมใหแตละกลุม
จัดทําผลิตภัณฑที่แตกตางกนัไปเพื่อไมแกงแยงแขงขันกนัในเรื่องของการตลาด  อีกทั้งยังเปนการกระจาย
รายไดใหกลุมตาง ๆ อยางทั่วถึง  นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการเกษตร  การเลี้ยงสัตว   นวดแผนไทย ฯลฯ 
   5.  ดานนันทนาการและการพักผอนหยอนใจ นอกจากการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอนามัย
แลว อปท.หลายแหงมีการสงเสริมการกีฬาแกเดก็  เยาวชน และประชาชนดวย โดย อปท. บางแหงได
จัดการแขงขนักีฬาภายในเปนประจําทกุป บางแหงมีการแขงขันกฬีารวมกับตําบลอื่น ๆ อันเปนการเชื่อม
ประสานความสัมพนัธกับพืน้ที่อ่ืนซึ่งพัฒนาไปสูการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  ประสบการณ  ทรัพยากร
และวิธีการบรหิารจัดการโครงการตาง ๆ  อปท. หลายแหงมีการปรับปรุงสิ่งแวดลอม  รวมทั้งปรับปรุง 
ภูมิทัศนเพื่อการพักผอนหยอนใจของประชาชนและสงเสริมการทองเที่ยวซ่ึงเปนการเพิ่มอาชีพและรายได
ใหประชาชนรวมทั้งเพิ่มรายไดให อปท. ดวย  และนอกจากนี้  อปท. บางแหงมีการจัดหนวยเคลื่อนที่ออก
เยี่ยมเยยีน  และใหความรูแกประชาชน การจัดเวทีประชาคม  การอบรมผูนําชุมชนและนําไปทัศนศึกษา 
ดูงานเพื่อเปดวิสัยทัศนและแลกเปลี่ยนเรียนรู  สามารถนําความรูและประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับกลับมา
พัฒนาภารกิจที่อยูในความรบัผิดชอบ  ใหเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ  และสังคมของทองถ่ินตอไป 
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   จะเห็นไดวาในปจจุบัน อปท. ไดใหความสําคัญในการพัฒนาคน  พฒันาคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน  รวมทั้งการจัดสวสัดิการสังคมมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงจะทําใหประชาชนที่อยูในความดแูลของทองถ่ินมี
ความสุข  ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสันติสุข  สอดคลองกับวิสัยทัศนและเจตนารมณของ
รัฐบาล  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  10  พ.ศ. 2550 - 2554  ที่มุงพัฒนาสู   
“ สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกนั ” 
   สวนปญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานสวัสดิการสังคมของทองถ่ิน   พบวา อปท. ประสบ
ปญหาการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปหานอย  คือ  (1)  ปญหาดาน
บุคลากร  อปท. ยังขาดมืออาชีพ ขาดเจาหนาที่เฉพาะทาง  เชน  นักสังคมสงเคราะห  และนักพัฒนาชุมชน  
นอกจากนี้บุคลากรที่ถูกมอบหมายใหปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมของ อปท. ยังขาดความรู 
ทักษะและประสบการณในการทํางาน  ดานสวัสดิการสงัคมและผูปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคมยังขาด
ความชัดเจนในบทบาทหนาที่  (2)  ปญหาดานงบประมาณและปญหาดานการบริหารงบประมาณ  พบวา 
อปท. คร่ึงหนึ่งมีปญหาเนื่องจาก    มีงบประมาณนอยและไมเพยีงพอในการดําเนินงาน    เงินอุดหนุนจาก
สวนราชการตาง ๆ   ที่ถายโอนภารกิจมาใหมีจํานวนนอย  เมื่อเทียบกบัจํานวนผูประสบปญหาและตองการ
ความชวยเหลือ  นอกจากนีพ้บวา อปท. บางแหงไดรับเงนิโอนลาชาทําใหประชาชนตองรอนาน  ซ่ึงบาง
คนก็ไมเขาใจคอยติดตามทวงถาม   อปท. บางแหงตองแกปญหาเฉพาะหนา  โดยใชเงินอื่นสํารองจายไป
กอน  (3)  ปญหาดานการบริหารจัดการ   อปท. มีขอบเขตความรับผิดชอบกวางขวางและมีงานมาก  ภารกจิ
ที่สวนราชการตาง ๆ  ถายโอนมาให      มหีลายภารกิจ  กฎหมาย  ระเบยีบ  ขั้นตอนการปฏิบัติก็มีมากและ
ยุงยากซับซอน  บางอยางไมมีความชัดเจนและยังขาดคูมือ/ แนวทางในการปฏิบัติงาน  ทําใหผูปฏิบัติ
ประสบปญหาในการดําเนินงาน  อปท. บางแหงแกปญหาโดยการโทรศัพทไปหารือสวนราชการที่
รับผิดชอบภารกิจที่ถายโอน   หรือหารือกบัทองถ่ินจังหวัด  บางแหงหารือกับ อปท. ที่อยูใกลเคยีงกัน  
อปท. บางแหง  ยังกลาววา  สวนราชการที่ถายโอนภารกจิใหทองถ่ินขาดการประชุมซกัซอมแนวปฏบิัติ  
ในรายละเอียดการปฏิบัติงานตามภารกิจแตละดาน  อีกทั้งยังไมมีการตดิตามดูแลใหคําปรึกษา  แนะนํา   
ไมมีการประชาสัมพันธภารกิจที่ถายโอน  สงผลใหผูนําชุมชนขาดความเขาใจในบทบาทภารกิจของ อปท.  
ประชาชนขาดความเขาใจในสิทธิและบริการสวัสดิการ รวมทั้งขาดกลไกหลักในการประสานงานในสวน
ภูมิภาค  และ (4) ปญหาอื่น ๆ ที่ไมรุนแรงแตมีความสําคญัและไมควรจะละเลย  คือ  ผูที่ใหขอมูลสําคัญ
บางทานใหความเห็นวา  การสั่งการจากบนลงลางทําใหการแกปญหาไมตรงจุดและผูบริหารระดับสูงให
ความสนใจในการพัฒนาดานเศรษฐกจิมากกวาดานสังคม 
   ขอเสนอแนะในการจัดสวัสดิการสังคมของทองถ่ิน  ผูใหขอมูลที่สําคัญของ อปท. ไดให
ขอเสนอแนะที่สําคัญ ๆ ดังตอไปนี ้ (1)  สวนราชการทีถ่ายโอนภารกจิใหทองถ่ินควรโอนงบประมาณและ
บุคลากรที่มีความชํานาญงานใหแกทองถ่ินดวย  และควรทําหนาที่เปนพี่เล้ียง  คอยตดิตาม  ดูแล  ให
คําแนะนําปรึกษา  แกผูปฏิบตัิงานของทองถ่ินเปนประจําสม่ําเสมอ  (2)  ควรจัดอบรมใหความรูดาน
สวัสดิการสังคม  พัฒนาสังคมและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  ควรจัดอบรมใหความรูบุคลากรใน  2 
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ระดับ คือ  ระดับผูบริหารเพือ่ใหนโยบาย  และระดับผูปฏิบัติ  เนนการเจาะลึกลงในรายละเอียด  แนวทาง/
ขั้นตอนการปฏิบัติภารกิจ   แตละเรื่อง  ทบทวนความรู  ทักษะ เทคนคิในการปฏิบตัิ  เพิ่มพูนความรูใหม  
รวมทั้งจัดใหมกีารศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ  (3)  ควรดําเนนิการประชาสมัพันธ  
และจัดทําสื่อเพื่อการประชาสัมพันธใหทองถ่ิน  จัดทําเอกสารคูมือ  แนวทาง  มาตรฐาน  มาตรการ  
ข้ันตอน  วิธีการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงแกไขระเบียบใหชัดเจนและเอื้อตอการปฏิบัติงานของทองถ่ิน  ควรมี
เจาหนาทีห่รือศูนยประสานงานระดับพืน้ที่และมีการประสานงานกับทองถ่ินอยางตอเนื่อง 
  สุวรรณ ปญสวัสดิ์  (2547)  ไดกลาวไววา    บทบาทองคการบริหารสวนตําบลตอการ
ดําเนินงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจําตําบล    ผูบริหารงาน อบต. สวนใหญไมได
เปนคณะกรรมการบริหารศูนยบริการฯ คณะกรรมการบริหารศูนยบริการฯ สามารถที่จะบริหารจดัการและ
ชวยเหลือเกษตรกรไดปานกลาง   อบต. มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของศูนยบริการฯ ปานกลาง 
สวนใหญมีความเขาใจวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนยบริการฯ ระดับนอย   สวนใหญมีความพรอม
ในการรับการถายโอนภารกจิ หลังจากที ่อบต.รับการถายโอนภารกจิแลวเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรควร
เปนพี่เล้ียงในการปฏิบัติงานตอไป   อบต. เห็นดวยตอบทบาทหนาที่ของศูนยบริการฯ ที่กรมสงเสริม
การเกษตร  กําหนดขึ้นทกุดาน   แตกลับมีสวนรวมระดับนอยในการดําเนินงานศนูยบริการฯ ทุกดานใน
ปจจุบัน   และ อบต. เห็นวาควรมีสวนรวมระดับมากในการดําเนนิงานศูนยบริการฯ ปญหาที่สําคัญในการ
ดําเนินงานศูนยบริการฯ คือ เจาหนาที่รับผิดชอบศูนยบริการฯ ไมเพียงพอและไมไปประจําศูนยทุกวัน ขาด
การประชาสัมพันธใหประชาชนรูจักและมาใชบริการ   คณะกรรมการไมมีคาตอบแทน  และยังไมรู
บทบาทที่ชัดเจนของตนเอง และยังไมมีสถานที่ทําการเปนของตนเอง ขอเสนอแนะของ อบต. คือใหมีการ
อบรมถายทอดความรูแกเกษตรกรอยากจริงจังใหมากขึ้น ใหมีเจาหนาที่ประจําศนูยทุกวัน ให อบต. รวม
เปนคณะกรรมการศูนยดวย ขอเสนอแนะจากการวิจัย ในระดับกระทรวง ควรมีการทําความเขาใจและ
จัดทําขอตกลงกันในเรื่องการถายโอนภารกิจศูนยบริการฯ ใหชัดเจน  และส่ังการลงพื้นที่ใหมีความเขาใจ
ตรงกัน  ระหวางสวนราชการกับ อบต. ควรมีการพัฒนาคณะกรรมการบริหารศูนยใหมีความรูและใหมี
คาตอบแทนเปนรายเดือน ใหมีการแตงตั้งผูบริหารงาน อบต. และสมาชิก อบต. รวมเปนคณะกรรมการ
บริหารศูนยดวยทุกศูนย สําหรับการวิจยัในครั้งตอไปควรทําการศึกษาแบบเจาะลึกความพรอมของ อบต. 
ในการดําเนินงานตามการถายโอนภารกจิของกรมสงเสริมการเกษตร และศึกษาความพึงพอใจของ
คณะกรรมการ บริหารศูนยบริการฯ 
  ประดิษฐ จันทพันธ (2550)  กลาวไววา  ผูบริหารงาน อบต. สวนใหญไมไดเปนคณะกรรมการ 
บริหารศูนยบริการฯ สวนความคิดเห็นของ อบต.ตอการดําเนินงานศูนยบริการฯ เห็นวาคณะกรรมการ
บริหารศูนยบริการฯ สามารถที่จะบริหารจดัการและชวยเหลือเกษตรกรในพื้นทีไ่ดในระดับปานกลาง มี
ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่การดําเนินงานศูนยบริการฯ ในระดบัปานกลาง  มีความเขาใจปาน
กลาง ในวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจศนูยบริการฯ ที่จะถายโอน   เหน็ดวยตอการ
ดําเนินงานศูนยบริการฯในทกุดาน  มีสวนรวมระดับมาก 3 ดาน มีสวนรวมระดับปานกลาง 1 ดาน สวนใน
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อนาคตนั้น อบต. มีสวนรวมระดับมากในทุกดาน และผูศึกษามีขอเสนอแนะ สวนราชการควรให
ความสําคัญกับศูนยบริการฯ  และควรสนับสนุนการทาํงานดานพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ใหมากขึ้น และ
จะตองใหคณะกรรมการบรหิารศูนยบริการฯ มีสวนรวมในการดําเนินงานทุกครั้ง  และสนับสนุนใหศูนยมี
ความพรอมในการใหบริการแกเกษตรกรมากกวานี ้ไดแก มีเจาหนาทสีงเสริมการเกษตรเกษตรประจําศูนย
ทุกวัน มีสถานที่จดัตั้งศูนยเปนสัดสวนเปนที่นาเชื่อถือแกผูมาใหบริการ มีวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการใหบริการ และมีขอมูลขาวสารดานการเกษตรที่พรอมใหบริการแกเกษตรกร ควรมีการ
พัฒนาคณะกรรมการบริหารศูนยบริการฯ ใหมีความพรอมในการใหบริการแกเกษตรกรในพื้นที่ ใน
การศึกษาครั้งตอไป ควรจะมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของ อบต. ในการปฏิบัติงานหลังจาก
การถายโอนภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตรสวนราชการที่เกี่ยวของในพื้นทีใ่ชประโยชนในการติดตอ
ประสานงาน และปฏิบัติงานรวม 
  ศิริสินธุ  อมรพันธุศักดิ์  (มปป.)  ไดกลาวไววา  ความเหน็ของผูบริหาร อบต.  ในเรือ่งการรับ
การถายโอนภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตร โดยสรุป ดังนี ้
  1.  ประเด็นการจัดทําแผนพฒันาการเกษตรประจําตําบล  มีความคิดเหน็วา  การจัดเวที
ชาวบาน  อบต. สามารถดําเนินการได สวนการทําสัญญาประชาคม (เวทีตําบล) ยังนบัวาเปนวิธีปฏิบัติที่
ยุงยาก  จึงขอใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเขาไปสนับสนุน อบต.อยางใกลชิด  ในการทําสัญญา
ประชาคม (เวทีตําบล) 
  2.  การฝกอบรมอาชีพการเกษตร  มีความคดิเห็นวา  การจัดฝกอบรมเกษตรกร  ตองใช
บุคลากรที่มีความรูความสามารถทางการเกษตร ซ่ึง อบต. ยังมีบุคลากรดานนี้ไมเพียงพอ  ในระยะแรก
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจึงควรใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องการกําหนดหลักสูตร และการจดัฝกอบรม 
  3.  การบริการขอมูลและการเผยแพรประชาสัมพันธ  มีความคิดเห็นวา  การคัดเลือกผูส่ือขาว
เกษตรของแตละหมูบาน ตองมีการบริหารจัดการใหผูส่ือขาวเกษตรสามารถทําหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึง อบต. ยังไมมีบุคลากรที่มีประสบการณพอ  จะตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ทางการเกษตร  ในการดําเนนิการบริหารจดัการ 
  4.  การสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของกับการเกษตร  มีความคิดเห็นวา  อบต. ยินดีสนับสนนุบุคลากร  
ในการปฏิบัติงานสํารวจขอมลูที่เกี่ยวของกบัการเกษตร  แตยังขาดประสบการณในเรื่องนี้ กรมสงเสริม
การเกษตร ควรกําหนดขัน้ตอน วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน  ทั้งชนิด  วิธีการ  และรายละเอียดทุกขั้นตอน 
  5.  การรวมกลุมและพัฒนากลุม มีความคิดเห็นวา  เห็นดวยในการดําเนนิการรวมกลุมและ
พัฒนากลุม  แตยังขาดความชัดเจนในเรื่อง  ประเด็น  เปาหมาย  และวิธีการวัดผล  สวนเรื่องการจดัทําแผน
เพื่อเสนอของบประมาณจากแหลงทุน  เจาหนาที่ อบต.ยังไมมีประสบการณ  กรมสงเสริมการเกษตรควร
จัดทําคูมือแนะนําทุกขัน้ตอนในการปฏิบัติงาน  เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับตําบล ควรเปนทีป่รึกษา
เร่ืองนี้อยางตอเนื่อง  สวน อบต.  ควรเพิ่มบุคลากรในการทําหนาที่พัฒนากลุมเพื่อใหสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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  6.  ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  มีความคิดเห็นวา   
(1)  การถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร  ผูบริหาร อบต. เห็นดวย แตจะตองพิจารณาถงึจํานวนงบประมาณที่
มีอยูดวย  (2)  ไมมั่นใจวาจะสามารถดําเนินการไดในบทบาทการหาแหลงเงินทุนเพือ่สนับสนุนกลุมอาชีพ
ตามแผนการลงทุน  (3)  การจัดทําทะเบียนสมาชิก  เปนเรื่องที่ไมยุงยาก สวนเรื่องการออกบัตรสมาชิก 
ตองใชงบประมาณ จึงเปนขอจํากัดที่ อบต. ไมสามารถดําเนินการได  (4)  การจัดตั้งศนูยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  และการใหบริการ  ผูบริหาร อบต. เห็นดวย สวนการจัดหา
เครื่องมือ  อุปกรณประจําศนูยบริการฯ เหน็ดวยปานกลาง  กรมสงเสริมการเกษตรควรสนับสนุน  อบต. 
แบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการบริการของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
  7.  การสํารวจชวยเหลือปองกันกําจัดศัตรูพืช  มีความคดิเห็นวา  เห็นดวย  ปฏิบัตไิมยาก  
ใกลเคียงกับงานที่ อบต.ปฏิบัติอยูแลว  ไดแกการประกาศเตือนการระบาดของศัตรูพืช   การแตงตั้ง
อาสาสมัครเกษตรสํารวจการระบาด  แตงตั้งเจาหนาที่ของ อบต.รับผิดชอบงานการสํารวจศัตรูพืช  สวน
ประเด็นทีจ่ะตองใชความรู  ประสบการณ  ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  และใชงบประมาณจํานวนมาก มี
ความเหน็ดวยในระดบัปานกลาง  ไดแก  การใหบริการเครื่องมือในการกําจัดศัตรูพืชแกเกษตรกร  การให
คําแนะนําเบื้องตน  และการใหบริการปจจยัอ่ืนๆ  สวนประเด็นการใหบริการสารเคมี  มีความเหน็ดวยนอย  
เห็นวาควรมีการทบทวนการปฏิบัติในภารกิจดังกลาว  ระหวางกรมสงเสริมการเกษตร กับ อปท. เพือ่
ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติใหมีความเหมาะสมตอไป 
  8.  การกระจายพันธุ  ผูบริหาร อบต. เห็นดวยในประเดน็การสนับสนนุพืชพันธุดแีกเกษตรกร 
สวนประเด็นการสรางแปลงขยายพืชพนัธุดี  และการสนบัสนุนคาใชจายในการจัดสรางแปลงขยายพืช
พันธุดี  เหน็วาเปนลักษณะงานที่คอนขางยุงยากในการปฏบิัติ  ควรมีการประสานงานอยางใกลชิด  
ระหวางเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร กับ อบต.  เพื่อใหการบริหารจัดการภารกิจดานนี้อยางเหมาะสม 
  9.  การรวบรวมและสงเสริมพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน  ผูบริหาร อบต. เห็นดวยในประเด็นการ
จัดทําแผนปฏบิัติงาน  การจดัทําเอกสารเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ิน  การจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  การจัดตั้งเครอืขายเรียนรู  และการสนับสนุนงบประมาณ  กรมสงเสริมการเกษตร  ควร
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานภารกจินี้ใหชัดเจนมากขึ้น  พรอมทั้งมอบใหเจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร
ระดับตําบล  ใหคําปรึกษาในการดําเนนิงานแก อบต. 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

  

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1  ประชากร  ประชากรที่ศึกษา คือ  นกัวิชาการสงเสริมการเกษตร หรือเจาพนกังานการเกษตร  
ผูรับผิดชอบตําบล (เกษตรตาํบล) ในจังหวดันครศรีธรรมราช ทั้งหมด  จํานวน  112  คน ดังนี ้ (ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1   จํานวนเกษตรตําบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จําแนกเปนรายอําเภอ 
 

ลําดับที่ อําเภอ จํานวนเกษตรตําบล (คน) 
1 เมืองนครศรีธรรมราช 9 
2 ปากพนัง 15 
3 หัวไทร 6 
4 เชียรใหญ 6 
5 ชะอวด 6 
6 รอนพิบูลย 6 
7 จุฬาภรณ 4 
8 เฉลิมพระเกียรติ 5 
9 พระพรหม 3 
10 ลานสกา 4 
11 ทุงสง 8 
12 บางขัน 3 
13 นาบอน 3 
14 ฉวาง 7 
15 ถ้ําพรรณรา 1 
16 พิปูน 2 
17 ชางกลาง 2 
18 ทุงใหญ 3 
19 ขนอม 1 
20 สิชล 5 
21 ทาศาลา 7 
22 พรหมคีร ี 3 
23 นบพิตํา 3 

 รวม 112   คน 
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 3.1.2  กลุมตัวอยาง  และการคัดเลือกกลุมตวัอยาง  เพื่อใหไดทราบขอมูลในเชิงลึกของประชากร         
ที่ทําการศึกษา จึงตองใชวิธีการเก็บขอมูลจากประชากรทัง้หมด  จํานวน  112 คน 
3.2  การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล 
 3.2.1  การจัดเก็บรวบรวมขอมูล  ใชแบบสอบถาม ซ่ึงมีทั้งหมด  3 ตอน 8  หนา ดังนี ้
  ตอนที่ 1   ขอมูลพื้นฐานของเกษตรตําบล 
  ตอนที่ 2   บทบาทภารกิจของเกษตรตําบล 

2.1 งานตามบทบาทของกรมสงเสริมการเกษตร 
2.2 การทํางานในพื้นที่และการบูรณการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.3 บทบาทตอสังคมสวนรวม 

  ตอนที่ 3   ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ  
3.2.2 การวิเคราะหขอมูล  เมื่อดําเนนิการจัดเก็บรวบรวมขอมูล  จัดหมวดหมู  แลวนําขอมูลมา 

บันทึกเขาระบบคอมพิวเตอร  วิเคราะหดวยโปรแกรม  SPSS for Window. คาสถิติที่ใชคือ  คารอยละ   
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 

 การศึกษาวิจยั  เร่ือง  บทบาทหนาที่และผลงานของเกษตรตําบล  หลังการถายโอนภารกิจของ 
กรมสงเสริมการเกษตร ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ป 2552 
ผลการศึกษา  มีดังนี ้
 

ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของเกษตรตําบล 
 จากการศึกษาพบวา  เกษตรตําบลสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ  68.8 สวนที่เหลือ เปนเพศหญิง 
สวนเรื่องอายุ  เกษตรตําบลสวนใหญมีอายมุากกวา  50 ป  รอยละ67.9 รองลงมามีอายุระหวาง 41-50 ป 

รอยละ18.8  และนอยที่สุดมอีายุนอยกวา 30 ป  รอยละ 4.5   สวนเรื่องระดับการศกึษา  พบวา   เกษตร
ตําบลสวนใหญ      จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  รอยละ 82.1  รองลงมาจบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส.  
รอยละ  12.5 และนอยที่สุด จบการศึกษาระดับอนุปริญญา รอยละ 1.8  และเรื่องอายรุาชการ  พบวาสวน
ใหญมีอายุราชการมากกวา  30 ป  รอยละ  43.8 รองลงมา  มีอายุราชการ 21-30ป  รอยละ  33.9 และนอย
ที่สุดมีอายุราชการ 10- 20  ป    รอยละ 10.7  (ตารางที่ 2) 
ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละของเกษตรตําบล  จําแนกตามประเด็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ 
                  อายุราชการ 

                          N = 112 
ลําดับท่ี ประเด็น จํานวน (ราย) รอยละ หมายเหตุ 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 
อายุ 
     นอยกวา  30 ป 
     31-40 ป 
     41-50 ป 
     มากกวา 50 ป 
ระดับการศึกษา 
     ปวช./ปวส. 
     อนุปริญญา 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 

 
77 
35 
 
5 
10 
21 
76 
 

14 
2 
92 
4 

 
68.8 
31.2 

 
  4.5 
  8.9 
18.8 
67.9 

 
12.5 
  1.8 
82.1 
3.6 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

ลําดับท่ี ประเด็น จํานวน(ราย) รอยละ หมายเหตุ 
4 อายุราชการ 

     นอยกวา  10 ป 
     10-20 ป 
     21-30 ป 
     มากกวา 30 ป 

 
13 
12 
38 
49 

 

 
11.6 
10.7 
33.9 
43.8 

 

   
สวนขอมูลเกี่ยวกับงานในหนาที่  และการดํารงตําแหนง  จากการศึกษาพบวา  เกษตรตําบลสวน

ใหญรับผิดชอบงานในหนาที่เกษตรตําบลมาแลวมากกวา  30 ป  รอยละ 43.8  รองลงมา รับผิดชอบตําบล 
เปนเวลา  21- 30 ป รอยละ 33.0  และนอยที่สุดรับผิดชอบตําบลเปนเวลา 10-20 ป รอยละ 9.8   จํานวนตําบล
ที่รับผิดชอบ  พบวา เกษตรตําบลสวนใหญ  รับผิดชอบ จํานวน 1 ตําบล รอยละ 50.0  รองลงมา รับผิดชอบ 2 
ตําบล รอยละ  48.2  และนอยที่สุด รับผิดชอบ  3  ตําบล รอยละ 1.8   สวนการดํารงตําแหนงในขณะนี้ คือ  
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  รอยละ 70.7  รองลงมาคือ  เจาพนกังานการเกษตร  รอยละ 20.5  และนอย
ที่สุด  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (พนักงานราชการ) รอยละ 9.8  และระดับตําแหนงในปจจุบัน  พบวา 
เกษตรตําบลสวนใหญ  อยูในระดับชํานาญการ  รอยละ 64.3 รองลงมา อยูในระดับชํานาญงาน รอยละ 20.5 
และนอยที่สุดอยูในระดับปฏิบัติการ รอยละ 5.4  (ตารางที่ 3) 

 
ตารางที่ 3  จํานวนและรอยละ ของเกษตรตําบล จําแนกตามงานในหนาที่และการดาํรงตําแหนง 
           N = 112  
ลําดับท่ี ประเด็น จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

1. ระยะเวลาที่รับผิดชอบงาน 
ในหนาท่ี เกษตรตําบล 
     นอยกวา 10 ป 
     10-20 ป 
     21-30 ป 
     มากกวา 30 ป 
 

 
 

22 
11 
37 
42 

 
 

19.6 
9.8 
33.0 
43.8 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

ลําดับท่ี ประเด็น จํานวน รอยละ หมายเหตุ 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 

จํานวนตําบลที่รับผิดชอบ 
     1  ตําบล 
     2  ตําบล 
     3  ตําบล 
การดํารงตําแหนงในปจจุบัน 
     เจาพนกังานการเกษตร 
     นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
     นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
     (พนักงานราชการ) 
ระดับตําแหนงในปจจุบัน 
     นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
     (พนักงานราชการ) 
     ระดับปฏิบัติการ 
     ระดับชํานาญงาน 
     ระดับชํานาญการ 
 

 
56 
54 
2 

 
23 
78 
11 
 
 

11 
 
6 
23 
72 

 
50.0 
48.2 
1.8 

 
20.5 
70.7 
9.8 

 
 

9.8 
 

5.4 
20.5 
64.3 

 

 
 เงินเดือนและสวัสดิการที่ไดรับ  พบวา  เกษตรตําบลสวนใหญ รับเงนิเดือนในอัตรา มากกวา 
25,000 บาท รอยละ 75.9  รองลงมารับเงินเดือนในอัตรา  10,000 -15,000 บาท รอยละ 9.8  และนอยที่สุด 
รับเงินเดือนในอัตรา  15,001 - 20,000 บาท รอยละ 3.6  สวนเบี้ยเล้ียงและคาพาหนะจากกรงสงเสริม
การเกษตร  พบวาเกษตรตําบลสวนใหญไดรับเบี้ยเล้ียงและคาพาหนะ เฉลี่ยเดือนละ  นอยกวา 1,000  บาท 
รอยละ 66.1  สวนที่เหลือ ไดรับเฉลี่ยเดือนละ 1,000 - 2,000 บาท  รอยละ  33.9  สวนเรื่องการไดรับเบี้ย
เล้ียงและคาพาหนะ หรือคาตอบแทนอื่นๆจาก อปท. พบวา  เกษตรตําบลสวนใหญ ตอบวาไมไดรับ  รอย
ละ 93.8  สวนที่เหลือตอบวาไดรับ  รอยละ 6.2  และสําหรับคนที่ตอบวาไดรับเบี้ยเล้ียงและคาพาหนะ หรือ
คาตอบแทนอืน่ๆจาก อปท.  ทั้งหมดไดรับไมเกินเดือนละ  1,000  บาท  รอยละ 100.0  (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4  จํานวน และรอยละของเกษตรตําบล  จําแนกตามประเด็นเงนิเดือนและสวสัดิการที่ไดรับ 
N = 112 

ลําดับท่ี ประเด็น จํานวน รอยละ หมายเหตุ 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

อัตราเงินเดือนท่ีไดรับ 
     นอยกวา 10,000 บาท 
     10,000-15,000 บาท 
     15,001-20,000 บาท 
     20,001-25,000 บาท 
     มากกวา 25,000 บาท 
คาเบี้ยเล้ียงและคาพาหนะที่ไดรับจาก
กรมสงเสริมการเกษตร 
     นอยกวา 1,000 บาท 
     1,000-2,000 บาท 
 ไดรับคาเบี้ยเล้ียงคาพาหนะและ
คาใชจายอื่นๆจาก อปท. หรือไม 
     ไดรับ 
     ไมไดรับ 
คาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะและคาใชจาย
อ่ืนๆที่ไดรับจาก อปท. 
     นอยกวา 1,000 บาท 
     1,000-2,000 บาท 
 

 
5 
11 
4 
7 
85 
 
 

74 
38 
 
 
7 

105 
 

(N= 7) 
7 
0 

 
  4.5 
  9.8 
  3.6 
  6.2 
75.9 

 
 

66.1 
33.9 

 
 

6.2 
93.8 

 
 

100.0 
0.0 

 

 
 การใชยานพาหนะในการเดนิทางไปปฏิบัติงานราชการในพื้นที่  พบวา  เกษตรตําบลสวนใหญใช
รถยนตสวนตวั  รอยละ  49.1 รองลงมาใชยานพาหนะมากกวา 1  อยาง  รอยละ  28.6 และนอยที่สุดใชรถ
โดยสารประจาํทาง   รอยละ  0.9  สวนประเด็นการใชโทรศัพทมือถือสวนตวัในการตดิตอราชการ  พบวา 
เกษตรตําบลสวนใหญใชโทรศัพทมือถือสวนตวัในการตดิตอราชการ  รอยละ  95.5  สวนที่เหลือไมไดใช
โทรศัพทมือถือสวนตัวในการติดตอราชการ  รอยละ  4.5  สวนประเดน็การใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนตวั
เพื่อปฏิบัติงานราชการ  พบวา  เกษตรตําบลสวนใหญไมไดใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ราชการ    รอยละ 57.1  สวนที่เหลือใชเครือ่งคอมพิวเตอรสวนตัวเพื่อปฏิบัติงานราชการ รอยละ 42.9  
(ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 5   จํานวน และรอยละของเกษตรตําบล   จําแนกตามประเด็นการใชยานพาหนะ และใชทรัพยสิน 
                    สวนตวัในการปฏิบัติราชการ 

N = 112 
ลําดับท่ี ประเด็น จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 

การใชยานพาหนะ 
     รถจักรยายยนตสวนตัว 
     รถจักรยานยนตรับจาง 
     รถยนตสวนตัว 
     รถโดยสารประจําทาง 
     มากกวา 1  อยาง 
การใชโทรศัพทมือถือสวนตัวในการ
ติดตอราชการ 
     ใช 
     ไมใช 
การใชเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนตัวในการ
ปฏิบตัิงานราชการ 
     ใช 
     ไมใช 
 
 

 
22 
2 
55 
1 
32 
 
 

107 
5 
 
 

48 
64 

 
19.6 
1.8 
49.1 
0.9 
28.6 

 
 

95.5 
4.5 

 
 

42.9 
57.1 

 

 
 
 ในประเด็นคาใชจายในการเดินทาง  พบวา เกษตรตําบลสวนใหญมีคาใชจายในการใชยานพาหนะ
เดินทางไปปฏบิัติราชการเฉลี่ยเดือนละ 2,000 – 3,000 บาท  รอยละ  34.8  รองลงมา  มีคาใชจายเฉลี่ยเดือน
ละ มากกวา 4,000  บาท  รอยละ  28.6  และนอยที่สุด มีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ นอยกวา 2,000  บาท  รอย
ละ  16.1  สวนการใชเครื่องมอืส่ือสารในการปฏิบัติราชการ  เกษตรตําบลสวนใหญมีคาใชโทรศัพทมอืถือ 
เฉลี่ยเดือนละนอยกวา  1,000  บาท  รอยละ  69.6  รองลงมามีคาใชโทรศัพทมือถือ เฉลี่ยเดือนละ  1,000 – 
2,000  บาท  รอยละ 28.6  และนอยที่สุดมคีาใชโทรศัพทมือถือ  เฉลี่ยเดือนละ มากกวา 2,000  บาท  รอยละ 
1.8  (ตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 6    จาํนวน และรอยละของเกษตรตําบล   จําแนกตามประเดน็คาใชจายในการใชยานพาหนะและ 
                    เครื่องมือส่ือสารในการปฏิบัติราชการ 

N = 112 
ลําดับท่ี ประเด็น จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 

คาใชจายในการเดินทางเฉลี่ยตอเดือน 
     นอยกวา 2,000  บาท 
     2,000 – 3,000  บาท 
     3,001 – 4,000  บาท 
     มากกวา 4,000  บาท 
คาใชจายการใชโทรศัพทมือถือสวนตัว
ในการตดิตอราชการ 
     นอยกวา 1,000  บาท 
     1,000 – 2,000  บาท 
     มากกวา 2,000  บาท 
 

 
18 
39 
23 
32 
 
 

78 
32 
2 

 
16.1 
34.8 
20.5 
28.6 

 
 

69.6 
28.6 
1.8 

 

 
ตอนที่ 2   บทบาทภารกิจของเกษตรตําบล 

2.1 งานตามบทบาทของกรมสงเสริมการเกษตร 
จากการศึกษาพบวา  การจดัทําขอมูลการเกษตรระดับตําบล  เกษตรตําบลสวนใหญไดจัดทํา 

ขอมูลเกษตรกรรายครัวเรือนใหเปนปจจุบนั  รอยละ  92.0 สวนที่เหลือไมไดจดัทํา  รอยละ  8.0  สวน
ประเด็นการจดัทําขอมูลกลุม/สถาบันเกษตรกรระดับตําบล  เกษตรตําบลสวนใหญไดจัดทําใหเปนปจจุบัน  
รอยละ92.0  สวนที่เหลือไมไดจัดทํา  รอยละ  8.0  สวนประเด็นการจัดทําขอมูลพื้นฐานระดับตําบล  
(กายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกจิ และสังคม)  เกษตรตําบลสวนใหญไดจัดทําขอมูลใหเปนปจจุบัน  รอยละ  
95.5  สวนที่เหลือไมไดจัดทํา  รอยละ  4.5  สวนประเด็นการจัดทําแผนพฒันาการเกษตร พบวาเกษตร
ตําบลสวนใหญไดจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลใหเปนปจจุบัน  รอยละ  97.3  สวนที่เหลือไมได
จัดทํา  รอยละ  2.7  สวนการมีสวนรวมในการทําเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล พบวาเกษตรตําบลสวนใหญ
ไดมีสวนรวมในการทําเวทปีระชาคม  รอยละ  97.3 สวนที่เหลือไมไดจัดทํา  รอยละ  2.7 สวนประเด็นการ
นําแผนพัฒนาการเกษตรเสนอเขาแผนของ อปท. พบวาเกษตรตําบลสวนใหญไดนําแผนพัฒนาการเกษตร
เสนอเขาแผนของ อปท. รอยละ  99.1  สวนที่เหลือไมไดดําเนนิการ รอยละ  0.9  สวนประเดน็การนํา
แผนพัฒนาการเกษตรมาจัดทําเปนโครงการเสนอเพื่อของบประมาณจาก  อปท.  พบวาเกษตรตําบลสวน
ใหญไดดําเนนิการ รอยละ  95.5  สวนที่เหลือไมไดดําเนนิการ รอยละ  4.5  (ตารางที่ 7) 
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ตารางที่ 7    จาํนวน และรอยละของเกษตรตําบล   จําแนกตามประเดน็การจัดทําขอมูลการเกษตรระดับ 
                    ตําบลและการจดัทําแผนพัฒนาการเกษตร  

N = 112 
ลําดับท่ี ประเด็น จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
7 

การจัดทําขอมูลเกษตรกรรายครัวเรือน 
     ทํา 
     ไมทํา 
การจัดทําขอมูลกลุม/สถาบันฯ 
     ทํา 
     ไมทํา 
การจัดทําขอมูลพื้นฐานของตําบล 
      ทํา 
     ไมทํา 
การมีสวนรวมในการจัดทําแผน 
พัฒนาการเกษตรระดับตําบล 
     ทํา 
     ไมทํา 
การมีสวนรวมในการทําเวทีประชาคม
หมูบาน/ตาํบล 
      ทํา 
     ไมทํา 
การนําแผนพฒันาการเกษตรเสนอเขา
แผน อปท. 
      ทํา 
     ไมทํา 
การนําแผนพฒันาการเกษตร จัดทํา
โครงการเสนอของบ อปท. 
       ทํา 
     ไมทํา 

 
103 
9 
 

103 
9 
 

107 
5 
 
 

109 
3 
 
 

109 
3 
 
 

111 
1 
 
 

107 
5 

 
92.0 
8.0 

 
92.0 
8.0 

 
95.5 
4.5 

 
 

97.3 
2.7 

 
 

97.3 
2.7 

 
 

99.1 
0.9 

 
 

95.5 
4.5 
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การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน  พบวา  เกษตรตําบลสวนใหญมีการจัดทาํแผนปฏิบัติงานรายป 
(ปฏิทิน)  รอยละ  94.6  สวนที่เหลือ  ไมไดจัดทํา รอยละ 5.4   สวนการจัดทําแผนปฏบิัติงานรายเดอืน   
เกษตรตําบลสวนใหญมีการจัดทํา รอยละ  97.3   สวนที่เหลือไมไดจดัทํา รอยละ 2.7  และการจดัทาํแผน 
ปฏิบัติงานรายสัปดาห  เกษตรตําบลสวนใหญมีการจัดทาํ รอยละ  87.5  สวนที่เหลือ  ไมไดจดัทํา รอยละ 
12.5 (ตารางที่ 8)      
ตารางที่ 8    จาํนวน และรอยละของเกษตรตําบล   จําแนกตามประเดน็การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 

N = 112 
ลําดับท่ี ประเด็น จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 

 

การจัดทําแผนปฏิบตัิงานรายป(ปฏิทิน) 
     ทํา 
     ไมทํา 
การจัดทําแผนปฏิบตัิงานรายเดือน 
     ทํา 
     ไมทํา 
การจัดทําแผนปฏิบตัิงานรายสัปดาห 
      ทํา 
     ไมทํา 
      

 
106 
6 
 

109 
3 
 

98 
14 

 

 
94.6 
5.4 

 
97.3 
2.7 

 
87.5 
12.5 

 

 
การจัดกระบวนการเรียนรูและการถายทอดเทคโนโลยี  พบวา  เกษตรตําบลสวนใหญไดนําแผน

ชุมชนมาวางแผนการจัดการความรูและแผนถายทอดเทคโนโลยี  รอยละ 94.6  สวนทีเ่หลือไมได
ดําเนินการ  รอยละ  5.4   จํานวนครั้งที่มีการถายทอดเทคโนโลยี  เกษตรตําบลสวนใหญจัดกจิกรรม
ถายทอดเทคโนโลยีเฉลี่ยเดือนละนอยกวา  1  คร้ัง  สวนที่เหลือจัดถายทอดเทคโนโลยเีฉลี่ยเดือนละ 1 คร้ัง    
เทคนิคที่ใชในการถายทอดเทคโนโลยี  เกษตรตําบลสวนใหญใชวิธีการจัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู  รอยละ 
87.5  สวนที่เหลือใชวิธีการบรรยาย  รอยละ  12.5  สวนการจัดตั้งเครือขายการเรียนรูหรือเครือขายวิทยากร  
เกษตรตําบลสวนใหญมีการจัดตั้งเครือขาย  รอยละ 88.4   สวนที่เหลือ  ไมไดจดัตั้ง  รอยละ  11.6   และการ
รวบรวมองคความรูที่เปนรูปธรรมเพื่อเผยแพร  เกษตรตําบลสวนใหญมกีารรวบรวม  รอยละ  61.6  สวนที่
เหลือไมไดดําเนินการรวบรวม  รอยละ 38.4   (ตารางที่ 9) 
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ตารางที่ 9   จํานวน และรอยละของเกษตรตําบล   จําแนกตามประเด็นการจัดกระบวนการเรียนรูและการ 
                   ถายทอดเทคโนโลยี  

N = 112 
ลําดับท่ี ประเด็น จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 

 

การนําแผนชุมชนมาวางแผนการ
จัดการความรูและแผนถายทอดฯ 
     ทํา 
     ไมทํา 
จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรมถายทอด
เทคโนโลยีเฉล่ีย/เดือน 
     นอยกวา 1 คร้ัง 
     1  คร้ัง 
     2  คร้ัง 
     3  คร้ังขึ้นไป 
เทคนิคท่ีใชมากท่ีสุดในการถายทอด
เทคโนโลยี 
      แลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) 
     บรรยาย 
     ดูงาน 
     สาธิต 
การจดัตั้งเครอืขายการเรียนรูหรือ
เครือขายวิทยากร 
       มี 
     ไมมี 
การรวบรวมองคความรูท่ีเปนรูปธรรม
เพื่อเผยแพร 
      มี 
     ไมมี 

 
 

99 
13 
 
 
6 
64 
35 
7 
 
 

62 
39 
3 
8 
 
 

69 
43 
 
 

66 
46 

 

 
 

88.4 
11.6 

 
 

5.4 
57.1 
31.2 
6.2 

 
 

55.4 
34.8 
2.7 
7.1 

 
 

61.6 
38.4 

 
 

58.9 
41.1 
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การใหบริการทางการเกษตร  พบวา  เกษตรตําบลสวนใหญเปดใหบริการทางการเกษตร ที่ 
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  เปดบางครั้ง  รอยละ  58.0  รองลงมาเปด
ใหบริการเปนประจํา  รอยละ 27.7  และนอยที่สุดไมเปดใหบริการ  รอยละ 3.6 สวนประเด็นการเปด
ใหบริการ เคลือ่นที่  เกษตรตาํบลสวนใหญ  เปดใหบริการทางการเกษตรเคลื่อนที่ในบางครั้ง  รอยละ  71.4  
รองลงมาเปดใหบริการเปนประจํา รอยละ 16.1 และนอยทีสุ่ดไมเปดใหบริการ  รอยละ 12.5  (ตารางที่  10) 

 

ตารางที่ 10   จาํนวน และรอยละของเกษตรตําบล   จําแนกตามประเดน็การใหบริการทางการเกษตร 
N = 112 

ลําดับท่ี ประเด็น จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
2 
 

 

การเปดใหบรกิารที่ ศบกต. 
     เปดทุกวัน 
     เปดเปนประจํา 
     เปดบางครั้ง 
     ไมเปด 
การเปดใหบรกิารเคล่ือนท่ี 
     เปดเปนประจํา 
     เปดบางครั้ง 
     ไมเปด 

 
12 
31 
65 
4 
 

18 
80 
14 
 

 
10.7 
27.7 
58.0 
3.6 

 
16.1 
71.4 
12.5 

 

 

 
การสงเสริมกลุมอาชีพทางการเกษตร  และกลุมเครือขาย พบวา  เกษตรตําบลสวนใหญมีการ 

ขึ้นทะเบยีนกลุมอาชีพทางการเกษตร และกลุมเครือขาย รอยละ  88.4  สวนที่เหลือไมมีการขึ้นทะเบียน  
รอยละ  11.6  สวนประเด็นการจัดทําระเบยีบขอบังคับของกลุม  เกษตรตําบลสวนใหญจัดทําระเบยีบ
ขอบังคับของกลุม  รอยละ  90.2  สวนที่เหลือไมไดจัดทํา  รอยละ  9.8  การสนับสนุนกลุมดวยแผนงาน
โครงการที่มีงบประมาณ  เกษตรตําบลสวนใหญมีการสนับสนุนกลุม  รอยละ  80.4  สวนที่เหลือ  ไมมีการ
สนับสนุน รอยละ  19.6  การติดตามประเมินผลกลุม  เกษตรตําบลสวนใหญมีการดาํเนินการตดิตาม
ประเมินผลกลุม  รอยละ  93.8  สวนที่เหลือ  ไมมีการดําเนินการ  รอยละ  6.2   และประเด็นการจัดทําแผน
ปรับปรุงพัฒนากลุม  เกษตรตําบลสวนใหญมีการดําเนินการ  รอยละ  81.2  สวนที่เหลือ  ไมมีการ
ดําเนินการ    รอยละ  18.8  (ตารางที่ 11)     
 
 
 



 39

ตารางที่ 11    จํานวน และรอยละของเกษตรตําบล   จําแนกตามประเดน็การสงเสริมกลุมอาชีพ 
N = 112 

ลําดับท่ี ประเด็น จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 

 

การขึ้นทะเบียนกลุม/เครือขาย 
     มี 
     ไมมี 
การจัดทําระเบียบขอบงัคับของกลุมฯ 
     มี 
     ไมมี 
การสนับสนุนกลุมดวยแผนงาน/
โครงการที่มีงบประมาณ 
      มี 
     ไมมี 
การติดตามประเมินผลกลุม 
     มี 
     ไมมี 
การจัดทําแผนปรับปรงุพัฒนากลุม 
      มี 
     ไมมี 

 
99 
13 
 

101 
11 
 
 

90 
22 
 

105 
7 
 

91 
21 

 
88.4 
11.6 

 
90.2 
9.8 

 
 

80.4 
19.6 

 
93.8 
6.2 

 
81.2 
18.8 

 

 
2.2 การทํางานในพื้นที่และการบูรณาการกับหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

2.2.1 บทบาทของผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณในระดับตําบล  พบวา  เกษตรตําบล 
สวนใหญไดรับการแตงตั้งเปนคณะทํางานปองกันโรคไขหวดันก  รอยละ 60.7  สวนที่เหลือ  ไมไดเปน  
รอยละ  39.3  เปนผูแทนเกษตรและสหกรณจังหวัด  รอยละ  74.1  ไมไดเปน  รอยละ  25.9  เปนผูแทน 
กรมประมง  รอยละ  77.7 ไมไดเปนรอยละ 22.3   เปนผูแทนกรมปศุสัตว    รอยละ  61.6  ไมไดเปนรอยละ 
38.4   เปนผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ  รอยละ  50.0 ไมไดเปนรอยละ  50.0  เปนผูแทนกรมพัฒนาที่ดิน 
รอยละ  68.8 ไมไดเปนรอยละ 31.2 เปนผูแทนกรมชลประทาน รอยละ 53.6  ไมไดเปนรอยละ 46.4   เปน
ผูแทนกรมวิชาการเกษตร รอยละ 79.5  ไมไดเปนรอยละ 20.5  เปนผูแทนกรมการขาว  รอยละ 65.2  ไมได
เปนรอยละ 34.8   เปนผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ  รอยละ50.0  ไมไดเปนรอยละ50.0  (ตารางที่  12)  
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ตารางที่ 12   จาํนวน และรอยละของเกษตรตําบล  จําแนกตามประเด็นบทบาทของผูแทน 
                     กระทรวงเกษตรและสหกรณในระดับตําบล  

N = 112 
ลําดับท่ี ประเด็น จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
7 

เปนคณะทํางานปองกันโรคไขหวัดนก 
     เปน 
     ไมเปน 
เปนผูประสานงานแทนเกษตรและ
สหกรณจังหวัด 
     เปน 
     ไมเปน 
เปนผูประสานงานแทนกรมประมง 
     เปน 
     ไมเปน 
เปนผูประสานงานแทนกรม 
ปศุสัตว 
     เปน 
     ไมเปน 
เปนผูประสานงานแทนกรรมสงเสริม
สหกรณ 
     เปน 
     ไมเปน 
เปนผูประสานงานแทนกรมพัฒนา
ท่ีดิน 
      เปน 
     ไมเปน 
เปนผูประสานงานแทนกรม
ชลประทาน       
เปน      
ไมเปน 

 
68 
44 
 
 

83 
29 
 

87 
25 
 
 

69 
43 
 
 

56 
56 
 
 

77 
35 
 
 

60 
52 
 

 
60.7 
39.3 

 
 

74.1 
25.9 

 
77.7 
22.3 

 
 

61.6 
38.4 

 
 

50.0 
50.0 

 
 

68.8 
31.2 

 
 

53.6 
46.4 
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ตารางที่ 12 (ตอ)  
N = 112 

ลําดับท่ี ประเด็น จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

8 
 
 
 
9 
 
 
 

10 
 

เปนผูประสานงานแทนกรมวิชาการ
เกษตร 
      เปน 
     ไมเปน 
เปนผูประสานงานแทนกรม 
การขาว 
      เปน 
     ไมเปน 
เปนผูประสานงานแทนกรม 
ตรวจบัญชีสหกรณ 
     เปน 
     ไมเปน 

 
 

89 
23 
 
 

73 
39 
 
 

56 
56 

 
 

79.5 
20.5 

 
 

65.2 
34.8 

 
 

50.0 
50.0 

 

 
 2.2.2   บทบาทในการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดทําขอมูล  
แผนงานและโครงการ  จากการศึกษา พบวา  เกษตรตําบลสวนใหญไดรับความรวมมือในการจดัทาํขอมูล
ตําบลจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    รอยละ  58.9  รองลงมาไดรับความรวมมือในการจัดทําขอมูล  
และไดรับงบประมาณดวย  รอยละ  25.9  และนอยที่สุดไมไดรับความรวมมือ  รอยละ 15.2  ประเดน็การ
จัดทําแผนพัฒนาการเกษตร  เกษตรตําบลสวนใหญ ไดรับความรวมมือ  รอยละ69.6  รองลงมา  ไดรับ
ความรวมมือและไดรับงบประมาณดวย  รอยละ21.4  และนอยที่สุดไมไดรับความรวมมือ  รอยละ 8.9  
ประเด็นการจดัทําโครงการสงเสริมอาชีพการเกษตรในตําบล  พบวา  เกษตรตําบลสวนใหญไดรับความ
รวมมือในการจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพการเกษตร รอยละ  55.4  รองลงมาไดรับความรวมมือและ
ไดรับงบประมาณดวย รอยละ 31.2  และนอยที่สุดไมไดรับความรวมมือ รอยละ  13.4  (ตารางที่  13) 
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ตารางที่ 13   จาํนวน และรอยละของเกษตรตําบล   จําแนกตามบทบาทการประสานงานกับองคกรปกครอง 
                     สวนทองถ่ินในการจัดทําขอมูล  แผนงานและโครงการ 

N = 112 
ลําดับท่ี ประเด็น จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 

การไดรับความรวมมือและสนับสนุน
ในการจัดทําขอมูล 
     ไมไดรับความรวมมือ 
     ไดรับความรวมมือ 
     ไดรับความรวมมือและไดรับ 
     งบประมาณดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับ
ตําบล 
     ไมไดรับความรวมมือ 
     ไดรับความรวมมือ 
     ไดรับความรวมมือและไดรับ 
     งบประมาณดวย 
การจัดทําโครงการสงเสรมิอาชีพ
การเกษตรในตําบล 
     ไมไดรับความรวมมือ 
     ไดรับความรวมมือ 
     ไดรับความรวมมือและไดรับ 
     งบประมาณดวย 

 
 

17 
66 
29 
 
 
 

10 
78 
24 
 
 
 

15 
62 
35 
 

 

 
 

15.2 
58.9 
25.9 

 
 
 

8.9 
69.6 
21.4 

 
 
 

13.4 
55.4 
31.2 

 
 

 

    
2.2.3 บทบาทในการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการสาํรวจและ 

ชวยเหลือปองกันกําจัดศัตรูพืช  และการใหบริการทางการเกษตรในตําบล  พบวา  เกษตรตําบลสวนใหญ
ไดรับความรวมมือในการชวยเหลือปองกนักําจัดศัตรูพืชจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รอยละ  59.8 
รองลงมาไมไดรับความรวมมือ  รอยละ  23.2   และนอยที่สุด ไดรับความรวมมือและไดรับงบประมาณ
ดวย  รอยละ 17.0  สวนประเด็นการใหบริการทางการเกษตรในตําบล  พบวา  เกษตรตําบลสวนใหญไดรับ
ความรวมมือ  รอยละ   74.1  รองลงมาไดรับความรวมมือ  และไดรับงบประมาณดวย  รอยละ17.9  และ
นอยที่สุด  ไมไดรับความรวมมือ  รอยละ 8.0  (ตารางที่ 14)  
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ตารางที่ 14  จาํนวน และรอยละของเกษตรตําบล   จําแนกตามบทบาทการประสานงานกับองคกรปกครอง 
                    สวนทองถ่ินในการสํารวจชวยเหลือปองกนักําจัดศัตรูพืช  และการใหบริการทางการเกษตร 

N = 112 
ลําดับท่ี ประเด็น จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 

การสํารวจและชวยเหลือปองกันกําจัด
ศัตรูพืชในตําบล 
     ไมไดรับความรวมมือ 
     ไดรับความรวมมือ 
     ไดรับความรวมมือและไดรับ 
     งบประมาณดวย 
การใหบริการทางการเกษตรในตําบล 
     ไมไดรับความรวมมือ 
     ไดรับความรวมมือ 
     ไดรับความรวมมือและไดรับ 
     งบประมาณดวย 

 
 

26 
67 
19 
 
 
9 
83 
20 

 
 

23.2    
59.8 
17.0 

 
 

8.0 
74.1   
17.9   

 

 
2.2.3   บทบาทในการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สนับสนุนศูนยบริการ 

และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  พบวา  สวนใหญไดรับความรวมมือในการปรับปรงุที่ทํา
การ/วัสดุอุปกรณ ศบกต. รอยละ  44.6  รองลงมาไดรับความรวมมือและไดรับงบประมาณดวย  รอยละ  
29.5 และนอยที่สุดไมไดรับความรวมมือ  รอยละ 25.9  สวนประเด็นการจัดประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
พบวา    สวนใหญไดรับความรวมมือ  รอยละ 57.1 รองลงมาไดรับความรวมมือ  และไดรับงบประมาณ
ดวย  รอยละ  33.9 และนอยที่สุด  ไมไดรับความรวมมือ  รอยละ8.9  ประเด็นการจัดประกวดผลผลิตทาง
การเกษตรพบวา  สวนใหญไมไดรับความรวมมือ หรือไมไดจัดกิจกรรมนี้  รอยละ 67.0  รองลงมาไดรับ
ความรวมมือ  รอยละ 29.5 และนอยที่สุด  ไดรับความรวมมือ  และไดรับงบประมาณดวย  รอยละ 3.5 
ประเด็นการสนับสนุนคาตอบแทนหรือเบีย้เล้ียงพบวา  สวนใหญไมไดรับความรวมมือ  รอยละ 83.9  
สวนที่เหลือ ไดรับความรวมมือ  รอยละ  16.1  การสนับสนุนงบประมาณในการทัศนศึกษาดูงานดาน
การเกษตร  พบวา  สวนใหญไมไดรับความรวมมือ  รอยละ  73.2  สวนที่เหลือไดรับความรวมมือ  
รอยละ 26.8  (ตารางที่ 15)  
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ตารางที่ 15  จาํนวน และรอยละของเกษตรตําบล   จําแนกตามประเดน็การประสานงานกับองคกรปกครอง 
                    สวนทองถ่ินในการสนับสนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

N = 112 
ลําดับท่ี ประเด็น จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 

 

การปรับปรงุท่ีทําการ/วัสดุอุปกรณ 
ศบกต. 
     ไมไดรับความรวมมือ 
     ไดรับความรวมมือ 
     ไดรับความรวมมือและไดรับ 
     งบประมาณดวย 
การจัดประชุมคณะกรรมการ ศบกต. 
     ไมไดรับความรวมมือ 
     ไดรับความรวมมือ 
     ไดรับความรวมมือและไดรับ 
     งบประมาณดวย 
การจัดประกวดผลผลติทางการเกษตร 
      ไมไดรับความรวมมือ 
     ไดรับความรวมมือ 
     ไดรับความรวมมือและไดรับ 
     งบประมาณดวย 
การสนับสนุนคาตอบแทนหรือเบี้ยเล้ียง 
      ไดรับ     
     ไมไดรับ 
การสนับสนุนงบประมาณในการ 
ทัศนศึกษาดูงานที่เก่ียวของกับการเกษตร 
      ไดรับ 
     ไมไดรับ 

 
29 
50 
33 
 
 

10 
64 
38 
 
 

75 
33 
4 
 
 

18 
94 
 
 

30 
82 

 
25.9 
44.6 
29.5 

 
 

8.9 
57.2 
33.9 

 
 

67.0 
29.5 
3.5 

 
 

16.1 
83.9 

 
 

26.8 
73.2 

 

    
   2.2.4  งานที่ไดรับมอบหมายจากนายอําเภอ  จากการศึกษาพบวา  เกษตรตําบลสวนใหญ    
ไมเปนกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ  รอยละ  58.9  สวนที่เหลือเปนกรรมการ  รอยละ
41.1  สวนประเด็นการเปนกรรมการเลือกตั้งกํานนัผูใหญบาน  สวนใหญเปนกรรมการ  รอยละ 83.9   
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สวนที่เหลือไมเปนกรรมการ  รอยละ 16.1  สวนประเด็นการเปนกรรมการเลือกตั้งสภาทองถ่ิน  (อบต.  
อบจ.  เทศบาล)  สวนใหญเปนกรรมการ  รอยละ58.0  สวนที่เหลือไมเปนกรรมการ  รอยละ 42.0   การเปน
กรรมการเลือกตั้ง สส. / สว.  สวนใหญเปนกรรมการ  รอยละ 66.1  สวนที่เหลือไมเปนกรรมการ  รอยละ 
33.9 เปนคณะทํางานรณรงคประชาสัมพันธการเลือกตั้ง  เกษตรตําบล  สวนใหญเปนคณะทํางาน  รอยละ  
87.5 สวนที่เหลือไมเปนคณะทํางาน รอยละ 12.5 การเปนคณะทํางานรณรงคตอตานยาเสพตดิ เกษตรตําบล 
สวนใหญเปนคณะทํางาน  รอยละ 83.0  สวนที่เหลือไมเปนคณะทํางาน รอยละ 17.0  การเปนคณะทํางาน
ปองกันภยัพิบตัิระดับอําเภอ  เกษตรตําบล  สวนใหญเปนคณะทํางาน  รอยละ 75.0  สวนที่เหลือไมเปน
คณะทํางาน รอยละ 25.0 สวนการเปนคณะทํางานอื่นๆ  เกษตรตําบล  สวนใหญเปนไมเปน รอยละ 73.2  
สวนที่เหลือเปนคณะทํางานอื่นๆอีก รอยละ  26.8 (ตารางที่  16) 
 

ตารางที่ 16  จาํนวน และรอยละของเกษตรตําบล  จําแนกตามบทบาทการรับมอบหมายงานจากนายอําเภอ 
N = 112 

ลําดับท่ี ประเด็น จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 

 

เปนกรรมการตรวจรับงานจดัซื้อ/จัดจาง 
     เปน 
     ไมเปน 
เปนกรรมการเลือกตั้งกํานนั/ผูใหญบาน 
     เปน 
     ไมเปน 
เปนกรรมการเลือกตั้งสภาทองถิ่น  อบต. 
อบจ.  เทศบาล 
     เปน 
     ไมเปน 
เปนกรรมการเลือกก้ัง  สส./สว. 
     เปน 
     ไมเปน 
เปนคณะทาํงานรณรงคประชาสัมพันธ
การเลือตั้ง 
     เปน 
     ไมเปน 

 
46 
66 
 

94 
18 
 
 

65 
47 
 

74 
38 
 
 

98 
14 
 

 
41.1 
58.9 

 
83.9 
16.1 

 
 

58.0 
42.0 

 
66.1 
33.9 

 
 

87.5 
12.5 
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ตารางที่ 16  (ตอ)   
N = 112 

ลําดับท่ี ประเด็น จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

6 
 
 
7 
 
 
 
8 
 

 

เปนคณะทํางานรณรงคตอตานยาเสพติด 
     เปน 
     ไมเปน 
เปนคณะทํางานปองกันภัยพบิัติในระดับ
อําเภอ 
     เปน 
     ไมเปน 
เปนคณะทํางานอื่นๆ    
     เปน 
     ไมเปน 

 
93 
19 
 
 

84 
28 
 

30 
82 
 

 
83.0 
17.0 

 
 

75.0 
25.0 

 
26.8 
73.2 

 

 
  2.2.5  บทบาทตอสังคมสวนรวม 
   (1)  การรวมงานทางสังคมกับคนในพืน้ที่  เฉลี่ยเปนจํานวนครั้งตอป (ที่ไมใชญาติพีน่อง)  
จากการศึกษาพบวา  ในประเด็นการไปรวมงานแตงงาน  เกษตรตําบลสวนใหญ  ไปรวมงาน 5  คร้ังขึ้นไป  
รอยละ78.6  รองลงมาไปรวม  3-4  คร้ัง  รอยละ  12.5  และนอยที่สุดไมไดไป  รอยละ 2.7  สวนประเด็น
การไปรวมงานศพในพื้นที่ เกษตรตําบลสวนใหญ  ไปรวมงาน 5  คร้ังขึ้นไป  รอยละ 86.6  รองลงมาไป
รวม  3-4  คร้ัง  รอยละ 8.0  และนอยที่สุดไมไดไป รอยละ 0.9  ประเดน็การไปรวมงานบวชของคนใน
พื้นที่เกษตรตําบลสวนใหญ  ไปรวมงาน 5  คร้ังขึ้นไป  รอยละ 67.9  รองลงมาไปรวม  3-4  คร้ัง  รอยละ 
19.6 และนอยที่สุดไมไดไป  รอยละ 0.9   และประเด็นการไปรวมงานขึ้นบานใหมของคนในพืน้ที ่   
เกษตรตําบลสวนใหญไปรวมงาน  1-2   คร้ัง รอยละ 34.8  รองลงมาไปรวม  5  คร้ังขึ้นไป  รอยละ 27.7 
และนอยที่สุดไมไดไปรวม  รอยละ 15.2  (ตารางที่ 17) 
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ตารางที่  17  จาํนวน และรอยละของเกษตรตําบล   จําแนกตามบทบาทการรวมงานทางสังคมกับคนใน 
                     พื้นที ่ (เฉลี่ยเปนจํานวนครัง้ตอป)  

N = 112 
ลําดับท่ี ประเด็น จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

 

การไปรวมงานแตงงาน 
     ไมไดไป 
     1-2  คร้ัง 
     3-4  คร้ัง 
     5  คร้ังขึ้นไป 
การไปรวมงานศพ 
     ไมไดไป 
     1-2  คร้ัง 
     3-4  คร้ัง 
     5  คร้ังขึ้นไป 
     การไปรวมงานบวช 
     ไมไดไป 
     1-2  คร้ัง 
     3-4  คร้ัง 
     5  คร้ังขึ้นไป 
การไปรวมงานขึ้นบานใหม 
     ไมไดไป 
     1-2  คร้ัง 
     3-4  คร้ัง 
     5  คร้ังขึ้นไป 
 

 
3 
7 
14 
88 
 
1 
5 
9 
97 
 
1 
13 
22 
76 
 

17 
39 
25 
31 

 
2.7 
6.2 
12.5 
78.6 

 
0.9 
4.5 
8.0 
86.6 

 
0.9 
11.6 
19.6 
67.9 

 
15.2 
34.8 
22.3 
27.7 

 

  
   (2)  งานทางสงัคมของหนวยงาน/สถาบันในพื้นทีเ่ฉลี่ยเปนจํานวนครัง้ตอป   จาก
การศึกษาพบวา  ในประเด็นการไปรวมงานที่จัดโดยโรงเรียนในพื้นที่  เกษตรตําบลสวนใหญ  ไปรวมงาน 
1-2 คร้ัง  รอยละ 48.2  รองลงมาไปรวม  3-4  คร้ัง  รอยละ 25.9  และนอยที่สุดไมไดไปรวม รอยละ 2.7 
สวนประเด็นการไปรวมงานที่จัดโดยวัดหรือมัสยิดในพืน้ที่   เกษตรตาํบลสวนใหญ  ไปรวมงาน 1-2 คร้ัง  
รอยละ 33.0  รองลงมาไปรวม  3-4  ครั้ง  รอยละ 31.2  และนอยที่สุดไมไดไปรวม รอยละ 5.4  ประเด็นการ
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ไปรวมงานที่จดัโดยสถานีอนามัยในพื้นที่  เกษตรตําบลสวนใหญ   ไปรวมงาน 1-2 คร้ัง  รอยละ 51.8  
รองลงมาไปรวม  3-4  คร้ัง  รอยละ 17.9  และนอยที่สุดไมไดไปรวม รอยละ 14.2  และประเด็นการไป
รวมงานที่จดัโดย อบต./เทศบาลในพื้นที่  เกษตรตําบลสวนใหญ  ไปรวมงาน 1-2 คร้ัง  รอยละ 39.3  
รองลงมาไปรวม  5  คร้ังขึ้นไป  รอยละ 33.9  และนอยทีสุ่ดไมไดไปรวม รอยละ 2.7  (ตารางที่  18) 
 

ตารางที่  18  จาํนวน และรอยละของเกษตรตําบล   จําแนกตามบทบาทการรวมงานทางสังคมกับ 
                     หนวยงาน/สถาบันในพืน้ที ่ (เฉลี่ยเปนจํานวนครั้งตอป)  

N = 112 
ลําดับท่ี ประเด็น จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

 

การไปรวมงานโรงเรียน 
     ไมไดไป 
     1-2  คร้ัง 
     3-4  คร้ัง 
     5  คร้ังขึ้นไป 
การไปรวมงานวัด หรือมัสยดิ 
     ไมไดไป 
     1-2  คร้ัง 
     3-4  คร้ัง 
     5  คร้ังขึ้นไป 
การไปรวมงานสถานีอนามยั 
     ไมไดไป 
     1-2  คร้ัง 
     3-4  คร้ัง 
     5  คร้ังขึ้นไป 
การไปรวมงาน อบต./เทศบาล 
     ไมไดไป 
     1-2  คร้ัง 
     3-4  คร้ัง 
     5  คร้ังขึ้นไป 

 
3 
54 
29 
26 
 
6 
37 
35 
34 
 

16 
58 
20 
18 
 
3 
44 
38 
27 

 
2.7 
48.2 
25.9 
23.2 

 
5.4 
33.0 
31.2 
30.4 

 
14.2 
51.8 
17.9 
16.1 

 
2.7 
39.3 
33.9 
24.1 
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ตอนที่ 3  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ  จากการศึกษา และประมวลผลจากแบบสอบถามปลายเปด  มี
เกษตรตําบล  จํานวนเกือบครึ่งหนึ่งที่ไมไดใหขอมูลในประเด็นนี้  และจากการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเปน
การสวนตวัในบางราย  ใหเหตุผลวา  เทาที่เสนอแนะมาในทุกๆครั้ง  ยังไมเคยไดรับการตอบสนอง  เลยไม
อยากออกความคิดเห็นใหเสยีเวลา  สวนเกษตรตําบลที่ไดใหขอมูล  สวนใหญใหขอมูลวา   
 3.1  ปญหาอุปสรรค  มีปญหาที่พอจะสรุปรวมเปนกลุมปญหาในเรื่องตอไปนี้   
  3.1.1  การขาดโอกาสในการฝกอบรม/ดูงาน  และการพฒันาความรู/ทกัษะ ตามที่ควรจะเปน 
ขาดเอกสารวชิาการ  ทั้งที่เปนคูมือเจาหนาที่  และสําหรับเกษตรกร  เจาหนาทีจ่ึงเปนคนลาสมัย  ทั้งๆที่
หัวใจยังเต็มรอย  นาจะมีการฝกอบรมพัฒนาความรูกันใหมากกวานี้  อาจจะเปน  3-5 คร้ังตอป  หรือทุกๆ
เดือน  โดยเฉพาะความรูใหม  ไมใชความรูที่ใหเจาหนาที่ไปไขวความาจากในพื้นที่เพียงอยางเดียว  นาจะดู
แบบอยางของบริษัทเอกชนที่เขากาวหนาไปไกลมากแลว  หรือพัฒนาความชํานาญเฉพาะทาง  ที่เรียกวา  
มิสเตอร ตางๆใหชัดเจนขึ้น   
  3.1.2  เครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน เกษตรตําบลสวนใหญที่ใหขอมูล ตอบวาขาด
เครื่องมือที่จําเปนในการถายทอดความรู  เชนเครื่องมือวดัความเปนกรดเปนดางของดิน  น้ํา  เครื่องวัด
ความหวาน เครื่องมือตรวจวเิคราะหสารพษิตกคางในผลผลิต  ขาดอุปกรณชุดถายทอดความรู  เชน  ชุด
นิทรรศการ  ชารท  แผนพลิก  ตัวอยาง/ของจริง  โปรแจค็เตอร  คอมพิวเตอร  พร้ินเตอร  กลองถายรูป  
เจาหนาทีต่องใชเงินสวนตัวเพื่อซ้ืออุปกรณเหลานี้ในการทํางาน  สวนยานพาหนะไมวาจะเปน
รถจักรยานยนต  หรือรถยนต ตองใชรถสวนตวัที่ไดมาจากการกูสหกรณออมทรัพย  และนํามาใชในการ
ปฏิบัติราชการ  โดยไมสามารถเบิกจายคาชาํรุดสึกหรอไดเลย   
  3.1.3  ดานงบประมาณและสวัสดิการ  ไมสอดคลองกับความเปนจริง  ปริมาณงานทีต่องทํามี
มาก  แตคาใชสอยและสวัสดิการตางๆกลับลดลง  งบประมาณขาดแคลนในทุกๆดาน  ถาจะใหไดงาน  
เจาหนาทีจ่ะตองออกคาใชจายเอง  งานเพิม่ขึ้นทุกวนั  ดัง่ที่เกษตรตําบลบางทานไดกลาวไวในเชิงตดัพอวา  
“ภารกิจหลักของเกษตรตําบล คืองานฝากกับงานจร  สวนงานภารกิจจริงๆไมไดทํา เพราะขาดงบประมาณ  
และไมมเีวลาทํา”  และเกษตรตําบลสวนใหญใหขอมูลวา  ปริมาณงานที่รับผิดชอบมีมาก  แตคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง และคาเบี้ยเล้ียงมีจาํกัด  โดยเฉพาะคนที่รับผิดชอบ  2-3  ตําบล  ไดรับสวัสดิการเทากับคนที่รับ
ตําบลเดียว  สวนกลางมุงหวงัใหของบประมาณจาก อปท.  แต อปท.ก็ขาดงบประมาณเชนเดียวกนั   
  3.1.4  ปญหาอื่นๆ  ไดแก  ปญหาสภาพแวดลอมในการทํางาน  เชน  สํานักงานมีสภาพอากาศ
ที่รอนจัด  ไมมีเครื่องปรับอากาศ  ขาดสมาธิในการทํางาน  ปญหาขาดบุคลากร  งานมากคนนอย  ทําไมทัน  
และเจาหนาทีข่าดจุดยืนในการทําหนาที่ตามภารกิจหลัก  เจาหนาที่มีความรูสึกโดดเดีย่ว  และขาดกาํลังใจ 
เปนตน 
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 3.2  ขอเสนอแนะ  จากการศกึษา และประมวลผลที่เกษตรตําบลไดใหขอมูลสวนใหญเสนอแนะ
ใหดําเนินการ  ดังนี ้
  3.2.1  ดานความรู  กรมสงเสริมการเกษตร  ควรปรับกลยทุธในการถายทอดความรูใหทันสมัย
จัดทําหลักสูตรการพัฒนาบคุลากรเฉพาะทางสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ใหมากขึ้น  และใหพฒันารวม
ไปถึงอาสาสมัครตางๆ  เชน  อาสาสมัครเกษตร  กลุมแมบาน  กลุมสายใยรัก  กลุมวิสาหกิจชุมชน  และ
กลุมสงเสริมการเกษตรอื่นๆ 
  3.2.2  ดานเครือ่งมืออุปกรณ  กรมสงเสริมการเกษตร  ควรสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณในการ
ปฏิบัติงานใหพอเพียง  ไมวาจะเปนเครื่องมือภาคสนาม  ไดแก  ชุดนิทรรศการ  ชารท  แผนพลิก  ตัวอยาง/
ของจริง  โปรแจ็คเตอร  คอมพิวเตอร  พร้ินเตอร  กลองถายรูป  เครื่องตรวจวดัความเปนกรดเปนดางของ
ดิน/  น้ํา  เครื่องวัดความหวาน  เครื่องตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง  รถยนตสวัสดกิารผอนสง  รถยนต
ราชการ 
  3.2.3  ดานงบประมาณ  กรมสงเสริมการเกษตร  ควรสนับสนุนงบประมาณใหสมดลุกับ
ปริมาณงานทีม่อบหมายใหทํา  คนที่รับผิดชอบงานมาก  จะตองไดรับสวัสดิการและโอกาสที่ดีกวา  โดย
คํานึงถึงสวัสดิการที่ดี  จะนําไปสูประสิทธิภาพงานทีด่ี  และกรมสงเสริมการเกษตร  ควรตั้งงบประมาณ
เองใหตอเนื่อง มากกวาจะตองมาคอยงบประมาณ จาก อปท.  และตองจดัสวัสดิการตอบแทนอาสาสมัคร
เกษตร  ใหทัดเทียมกับหนวยงานอื่น 
  3.2.4  ดานอื่นๆ  ไดแก 
   (1)  ขอเสนอแนะ จากการสอบถาม  วิจัย  ประเมินผล   ควรนํามาปรับปรุงแกไขทุกครั้ง 
   (2)  การพัฒนางานดานสารสนเทศของกรมสงเสริมการเกษตร  ตองใหทันสมัยกวานี ้
   (3)  การพัฒนาขีดความสามารถในการบริการความรูผานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ 
   (4)  กรมสงเสริมการเกษตร  ไมควรรับงานจากหนวยงานอื่นมาเพิ่มภาระเจาหนาที่  แตให
เนนหนักในงานภารกจิใหมาก 
   (5)  กรมสงเสริมการเกษตร  ควรตั้งงบประมาณเพื่อการใชจายดานสาธารณูปโภค  และ
การจัดสภาพแวดลอมในสํานักงานใหมากขึ้น 
   (6)  กรมสงเสริมการเกษตร  ควรใหโอกาสความกาวหนากับผูที่มีผลงานดีเดน 
   (7)  กรมสงเสริมการเกษตร  ควรตอรองสิทธิประโยชนของลูกนอง  ใหมากกวานี ้
   (8)  การบูรณาการงาน  กรมสงเสริมการเกษตร  เขต  จังหวัด  จะตองทาํเปนตัวอยาง 
   (9)  ผูบริหารทกุระดับ  ตองสงเสริมความรักสามัคคีในหมูคณะ 
   (10)  ควรจดัทาํโครงการผูบริหารเยี่ยมบานลูกนอง  เพื่อเขาถึง  และเขาใจในการพัฒนา 
   (11)  ควรมีการจัดทําโครงการวิจัยถึงผลสําเร็จของงานตามระบบสงเสริมการเกษตร ใน
รอบ  30  ปที่ผานมา 
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บทที่ 5 
สรุป และขอเสนอแนะ 

สรุป 
 การศึกษาวิจยั  เร่ือง  บทบาทหนาที่และผลงานของเกษตรตําบล  หลังการถายโอนภารกิจของ 
กรมสงเสริมการเกษตร ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ป 2552 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  (1)  เพื่อศึกษาขอมลูพื้นฐานบางประการของเกษตรตําบล  (2) เพื่อ
ศึกษาบทบาทภารกิจ และความรับผิดชอบของเกษตรตาํบลแตละคน (3)  เพื่อศกึษาผลการดําเนินงาน
สงเสริมการเกษตรในภาพรวม  หลังการถายโอนภารกจิของกรมสงเสริมการเกษตรใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  และ(4)  เพื่อศกึษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรตําบล  ซ่ึงประชากรเปาหมาย 
ที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ คือเกษตรตําบลในจงัหวัดนครศรีธรรมราช  ทั้งหมด  112  คน จัดเก็บขอมูลจาก
เกษตรตําบลทกุคน  เครื่องมือที่ใชในการจดัเก็บขอมูล  ใชแบบสอบถาม  หลังจากจดัเก็บขอมูล  จัด
หมวดหมู  วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม  SPSS for Windows ผลการศึกษามีดังนี ้
 

ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของเกษตรตําบล  จากการศึกษาพบวา  เกษตรตาํบลสวนใหญเปนเพศชาย  
มีอายุมากกวา  50 ป  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  อายุราชการมากกวา  30 ป  รับผิดชอบงานในหนาที่
เกษตรตําบลมาแลวมากกวา  30 ป  รับผิดชอบตําบล  จํานวน 1 ตําบล   ตําแหนงปจจบุัน  นักวิชาการ
สงเสริมการเกษตรระดับชํานาญการ  เกษตรตําบลสวนใหญ รับเงินเดอืนในอัตรา มากกวา 25,000 บาท  รับ
เบี้ยเล้ียงและคาพาหนะจากกรงสงเสริมการเกษตร  เฉลี่ย นอยกวา 1,000  บาท/เดือน  สวนเบี้ยเล้ียงและคา
พาหนะ หรือคาตอบแทนอื่นๆจาก อปท. เกษตรตําบลสวนใหญ ไมไดรับ  การใชยานพาหนะในการ
เดินทางไปปฏบิัติราชการในพื้นที่  เกษตรตําบลสวนใหญใชรถยนตสวนตวั  และเกอืบทั้งหมดใช
โทรศัพทมือถือสวนตัวในการติดตอราชการ  และบางสวนใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ราชการ เกษตรตําบลสวนใหญมีคาใชจายในการเดนิทางไปปฏิบัติราชการเฉลี่ยเดือนละ 2,000 – 3,000 
บาท   มีคาใชโทรศัพทมือถือ เฉลี่ยเดือนละไมเกิน  1,000  บาท   
 

 ตอนที่ 2   บทบาทภารกิจของเกษตรตําบล  (1)  งานตามบทบาทของกรมสงเสริมการเกษตร  
เกษตรตําบลสวนใหญไดจัดทําขอมูลเกษตรกรรายครัวเรือน  ขอมูลกลุม/สถาบันเกษตรกรระดับตําบล    
ขอมูลพื้นฐานระดับตําบล    และแผนพฒันาการเกษตรระดับตําบล  ใหเปนปจจุบัน  และไดมีสวนรวมใน
การทําเวทีประชาคม หมูบาน/ตําบล  สวนใหญไดนําแผนพัฒนาการเกษตรเสนอเขาแผนของ อปท.  และ
นําแผนพัฒนาการเกษตรมาจดัทําเปนโครงการเสนอเพื่อของบประมาณจาก  อปท.  สวนประเด็นการจัดทํา
แผนการปฏิบัติงาน  สวนใหญมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานรายป  แผนปฏิบัติงานรายเดือน  และแผน
ปฏิบัติงานรายสัปดาห  การจดักระบวนการเรียนรูและการถายทอดเทคโนโลยี  พบวา  เกษตรตําบลสวน
ใหญไดนําแผนชุมชนมาวางแผนการจัดการความรูและแผนถายทอดเทคโนโลยี    เฉลี่ยเดือนละนอยกวา  1  
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คร้ัง  เทคนิคที่ใชในการถายทอดเทคโนโลยี  สวนใหญใชวิธีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  มีการจดัตั้ง
เครือขายการเรียนรูหรือเครอืขายวิทยากร  และมีการรวบรวมองคความรูที่เปนรูปธรรมเพื่อเผยแพร  การ
ใหบริการทางการเกษตร  สวนใหญเปดใหบริการทางการเกษตร ที่ศนูยบริการและถายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจําตําบล  เปดเปนบางครั้ง  สวนเรื่องการเปดใหบริการทางการเกษตร เคลื่อนที่  มีเปน
บางครั้ง    เกษตรตําบลสวนใหญมีการขึ้นทะเบียน    กลุมอาชีพทางการเกษตร และกลุมเครือขาย  มีการ
จัดทําระเบยีบขอบังคับของกลุม  มีการสนับสนุนกลุมดวยแผนงานโครงการ  มีการติดตามประเมินผลกลุม  
และมีการจดัทาํแผนปรับปรุงพัฒนากลุม  (2)  การทํางานในพื้นทีแ่ละการบูรณาการกบัหนวยงานที่
เกี่ยวของ  บทบาทของผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณในระดับตาํบล  เกษตรตาํบลสวนใหญไดรับการ
แตงตั้งเปนคณะทํางานปองกนัโรคไขหวัดนก  เปนผูประสานงานแทนเกษตรและสหกรณจังหวดั  แทน
กรมประมง  แทนกรมปศุสัตว  แทนกรรมสงเสริมสหกรณ แทนกรมพฒันาที่ดิน แทนกรมชลประทาน 
แทนกรมวิชาการเกษตร แทนกรมการขาว  และประสานงานแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ    สวนบทบาท
ในการประสานงาน  และประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พบวาทั้งในเรื่องการ
จัดทําขอมูล  แผนงานและโครงการ    การจดัทําแผนพัฒนาการเกษตร  และการจัดทําโครงการสงเสริม
อาชีพการเกษตรในตําบล   เกษตรตําบลสวนใหญไดรับความรวมมือเปนอยางดจีากองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน  สวนการประสานงานในการสนับสนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล  พบวา  สวนใหญไดรับความรวมมือในการปรับปรงุที่ทําการ/วัสดุอุปกรณ ศบกต.  การจัดประชุม
คณะกรรมการ ศบกต.  ยกเวนเรื่องการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร   การสนบัสนุนคาตอบแทนหรือ
เบี้ยเล้ียง  และการสนับสนุนงบประมาณในการทัศนศึกษาดูงานดานการเกษตร  สวนใหญยังไมไดรับความ
รวมมือ สวนงานที่ไดรับมอบหมายจากนายอําเภอ  สวนใหญไมเปนกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจดัจาง
ระดับอําเภอ  แตเปนกรรมการเลือกตั้งกํานนัผูใหญบาน  เปนกรรมการเลือกตั้งสภาทองถ่ิน  (อบต.  อบจ.  
เทศบาล)  เปนกรรมการเลือกตั้ง สส. / สว.  เปนคณะทํางานรณรงคประชาสัมพันธการเลือกตั้ง  เปน
คณะทํางานรณรงคตอตานยาเสพติด  เปนคณะทํางานปองกันภยัพิบตัิระดับอําเภอ  สวนการเปน
คณะทํางานอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว   เกษตรตาํบล  สวนใหญไมเปน   (3)  บทบาทตอสังคม
สวนรวม  พบวา  การรวมงานทางสังคมกับคนในพืน้ที่  เฉลี่ยเปนจํานวนครั้งตอป (ที่ไมใชญาติพีน่อง)  
การไปรวมงานแตงงาน  5  คร้ังขึ้นไป  การไปรวมงานศพในพืน้ที่ 5  คร้ังขึ้นไป  การไปรวมงานบวชของ
คนในพืน้ที่   5  คร้ังขึ้นไป  และการไปรวมงานขึ้นบานใหมของคนในพื้นที่    เฉลี่ยปละ 1-2   คร้ัง   สวน
งานทางสังคมของหนวยงาน/สถาบันในพืน้ที่  เกษตรตําบลไดไปรวมเฉลี่ยเปนจํานวนครั้งตอป  ดังนี้  ไป
รวมงานที่จดัโดยโรงเรียนในพื้นที่  1-2 คร้ัง  ไปรวมงานทีจ่ัดโดยวัดหรือมัสยิดในพื้นที ่1-2 คร้ัง  ไป
รวมงานที่จดัโดยสถานีอนามัยในพื้นที่  1-2 คร้ัง  และไปรวมงานที่จดัโดย อบต./เทศบาล ในพื้นที่  1-2 คร้ัง   
 ตอนที่ 3  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ   
   3.1  ปญหาอุปสรรค  พอจะสรุปรวมเปนกลุมปญหาในเรือ่งตอไปนี้  (1)  การขาดโอกาส
ในการฝกอบรม/ดูงาน  การพัฒนาความรู  หรือพัฒนาความชํานาญเฉพาะทาง  และขาดเอกสารวชิาการ  ทั้ง
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ที่เปนคูมือเจาหนาที่  และสําหรับเกษตรกร  (2)  เครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน ขาดเครื่องมืออุปกรณ
ที่จําเปนในการถายทอดความรู  เจาหนาทีต่องใชเงินสวนตัวเพื่อซ้ืออุปกรณเหลานี้ในการทํางาน  สวน
ยานพาหนะ ตองใชรถสวนตวัในการปฏิบัติราชการ  (3)  ดานงบประมาณและสวัสดกิาร  ไมสอดคลองกับ
ความเปนจริง  ปริมาณงานมาก  แตคาใชสอยและสวัสดกิารมีจํากัด  จะของบประมาณจาก อปท.  แต อปท.
ก็ขาดงบประมาณเชนเดียวกนั  (4)  ปญหาอื่นๆ  ไดแก  ปญหาสภาพแวดลอมในการทํางาน  ขาดบคุลากร  
เจาหนาที่ขาดจุดยนืในการทาํหนาที่ตามภารกิจหลัก  และขาดขวัญกําลังใจ  เปนตน 
   3.2  ขอเสนอแนะ  จากการศกึษา และประมวลผล  เกษตรตําบลไดเสนอแนะ  ดังนี ้
(1)  ดานความรู  กรมสงเสริมการเกษตร  ควรปรับกลยทุธในการถายทอดความรูใหทันสมัย  รวมไปถึงการ
พัฒนาอาสาสมัครตางๆ   (2)  ดานเครื่องมอือุปกรณ  กรมสงเสริมการเกษตร  ควรสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณในการปฏิบัติงานใหเพียงพอ ทั้งเครื่องมือภาคสนาม  เครื่องมือในสํานักงาน  ยานพาหนะ  ฯลฯ  
(3)  ดานงบประมาณ  กรมสงเสริมการเกษตร  ควรสนับสนุนงบประมาณใหสมดุลกบัปริมาณงานที่
มอบหมาย ควรตั้งงบประมาณเองใหตอเนือ่ง และจัดสวสัดิการตอบแทนอาสาสมัครเกษตร  ใหทดัเทียมกับ
หนวยงานอืน่  (4)  ดานอื่นๆ  ไดแก   ขอเสนอแนะควรนาํมาปรับปรุงแกไขทุกครั้ง  การพัฒนางานดาน
สารสนเทศ  การบริการความรูผานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่   การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก   
ควรตั้งงบประมาณเพื่อจดัสภาพแวดลอมในสํานักงานใหดีขึ้น  สิทธิประโยชน  โอกาสความกาวหนา  
ขวัญกําลังใจ  การบูรณาการ  ความสามัคคี  และการศึกษาวิจัยระบบงาน  เปนตน 
 

ขอเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาวิจยั  เร่ือง  บทบาทหนาทีแ่ละผลงานของเกษตรตําบล  หลังการถายโอนภารกิจ
ของกรมสงเสริมการเกษตร ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ป 2552   
มีขอเสนอแนะของผูวิจยั  พอสรุปไดดังตอไปนี ้

1. ขอเสนอแนะตอผูบริหาร 
1.1  ดานการบริหารบุคลากร   จะตองสนับสนุนบุคลากรของหนวยงานที่มีความเกง  ดี   

และขยัน  ใหมีโอกาสกาวหนาในชวีิตราชการ  และใหโอกาสในการเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู  
ทักษะ  และเทคโนโลยีใหมๆ  ใหทันสมัยอยูเสมอ 

1.2   ดานการบริหารงบประมาณ  จะตองสรางความเปนธรรมในการจดัสรรงบประมาณ  ทั้งที ่
เปนคาเบี้ยเล้ียง  พาหนะ  และคาใชสอยอ่ืนๆ  ใหสมดุล  สอดคลองกับปริมาณงาน  และความยาก-งายของ
งานที่มอบหมายใหแตละคนรับไปดําเนินการ  สวนผูที่นํารถยนตสวนตวัมาใชในการปฏิบัติราชการ          
ก็นาจะไดรับการดูแลชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ  ซ่ึงพบวา เกษตรตําบลสวนใหญ (รอยละ 49.1)  นํารถยนต
สวนตัวมาใชในราชการ  เปนตน 

1.3 ดานการบริหารวิชาการ  จะตองบริหารจัดการใหเกิดองคความรูใหมอยูตลอดเวลา 
โดยยดึหลักการ  องคกรแหงการเรียนรู  บคุลากรจะตองไดรับโอกาสและชองทางในการพัฒนาการเรียนรู 
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เร่ืองงานที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง  ดวยวธีิการที่เหมาะสม 
1.4  ดานการบรูณาการ  จะตองมีการบูรณาการที่เปนรูปธรรม  และประสานกันอยางจริงจัง  

ทั้งภายในและภายนอกองคกร   เพื่อเปนแบบอยาง  และแนวทางใหเจาหนาที่ไดยึดถือปฏิบัติตาม  
โดยเฉพาะ  การประสานแผนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อใหไดมาซึ่งงบประมาณในการบริหาร  
ศบกต.  แผนงานโครงการ  และคาใชสอยตางๆ  ฯลฯ 

1.5  ดานการบริหารจัดการองคกรในภาพรวม   โดยการจดัสวสัดิการแกผูปฏิบัติงาน  ไดแก 
1.5.1  เร่ืองยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัตริาชการ  จะตองไดรับการดแูลทั้งทางปริมาณ 

และคุณภาพ  คือจะตองมีอยางเพียงพอ  และมีสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา  สวนอาํเภอที่มีปริมาณงาน
มากและพืน้ทีก่วาง  จํานวนบุคลากรมีมาก  ก็นาจะไดรับการจัดสรรรถยนตเพื่อใชในราชการเพิ่มขึ้น 

1.5.2  เครื่องมือ อุปกรณในการปฏิบัติงาน  จะตองจดัหาและสนับสนุนผูปฏิบัติงานให 
มีอยางเพยีงพอ  ทั้งเรื่องเครื่องคอมพิวเตอรประจําสํานักงาน  ระบบอนิเตอรเน็ต  เครื่องคอมพิวเตอรแบบ
พกพา  เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร  และเคื่องมืออุปกรณอ่ืนๆที่ใชในการถายทอดความรู 

1.5.3 สวัสดิการเกีย่วกับคาใชจายในการใชเครื่องมือส่ือสาร  โดยเฉพาะคาใชโทรศัพท  
มือถือ   ที่พบวา  เกษตรตําบลเกือบทั้งหมด (รอยละ  95.5)  ใชโทรศัพทมือถือสวนตัวในการติดตอราชการ  
และสวนใหญ  (รอยละ 69.6)  มีคาใชจายไมเกินเดือนละ  1,000  บาท   

2. ขอเสนอแนะตอผูปฏิบัติ  (เกษตรตําบล) 
2.1 ดานการบูรณาการ 

2.1.1 การบูรณาการกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยเฉพาะเรื่องแผนงานโครงการ 
และการเสนอของบประมาณ  ที่ยังพบวามีเพียงสวนนอยที่ไดรับความรวมมือและสนับสนุนงบประมาณ  
ทั้งในเรื่องการจัดทําขอมูล  (รอยละ 25.9)การจัดทําแผนพฒันาการเกษตร  (รอยละ 21.4)โครงการสงเสริม
อาชีพเกษตร  (รอยละ  31.2)การชวยเหลือปองกันกาํจดัศัตรูพืช (รอยละ  17.0) การใหบริการทาง
การเกษตร  (รอยละ 17.9)การปรับปรุงที่ทําการ  ศบกต. (รอยละ  29.5) การจัดประกวดผลผลิตทาง
การเกษตร (รอยละ 3.5 )การสนับสนุนคาเบี้ยเล้ียงเจาหนาที่  (รอยละ 16.1)และการจัดทัศนศกึษาดูงาน 
(รอยละ 26.8)  เกษตรตําบลจะตองประสานงานในเชิงรุกใหไดรับการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องตางๆ
ดังกลาว  ใหไดเพิ่มขึ้น  สวนตําบลที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการแลว  นอกจากการดําเนนิโครงการให
เสร็จสมบูรณ  การรายงานผลก็เปนเรื่องทีจ่ําเปนมาก  จะเปนทั้งการรายงานความกาวหนา  และการยืนยนั
ความเอาใจใสของเจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร  ที่จะสงผลในการเสนอของบประมาณครั้งตอๆไปดวย 

2.1.2 การบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  ทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
และหนวยงานอื่นๆ  ควรหาทางประสานงานใหมกีารถายทอดเทคโนโลยี  ใน
พื้นที่ใหมากขึน้  โดยใช  ศบกต.  เปนศูนยกลางในการประสานงาน 
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2.2 ดานการจดัการความรูและถายทอดเทคโนโลยี  พบวา  สวนใหญมีการถายทอด 
เทคโนโลยีเฉลี่ยเดือนละ 1 คร้ัง  (รอยละ 57.1)  ซ่ึงนอยกวาที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดไว  ให
ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีไมนอยกวาเดือนละ  2 คร้ัง/ตําบล  ซ่ึงเกษตรตําบลจะตองกําหนดประเด็น  
และจํานวนครัง้ในการถายทอดเทคโนโลยเีพิ่มขึ้น 

 2.3  ดานการใหบริการทางการเกษตร  ควรประสานงานใหมีการใหบริการทางการเกษตร 
โดยเฉพาะการเปดบริการ  ณ  ที่ทําการ ศบกต.  ซ่ึงยังพบวาบางตําบลยงัเปดใหบริการในบางครั้งเทานั้น  
(รอยละ 58.0)   และในบางตาํบลไมเปดบริการ (รอยละ 3.6)   ควรจะเปดใหบริการใหเปนประจําตามที่ 
กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด  (อยางนอยสัปดาหละ 2  วัน)  และเรื่องที่ใหบริการจะตองมีความ
หลากหลายตามศักยภาพและความตองการของพื้นที่ 
 

3.  ขอเสนอแนะตอการศกึษาวิจยัในครั้งตอๆไป 
      นักวจิัย  ควรทําการศึกษาวิจยัเชิงเปรียบเทียบ  ระหวางเจาหนาที่ๆมีอายุแตก  ระดับการศึกษาที ่

ตางกัน  จะมีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการงานสงเสริมการเกษตรหรือไม  หรือการวิจัยในภาพรวม  
เร่ืองความสําเร็จ (หรือความลมเหลวในบางกรณี) ของงานสงเสริมการเกษตรในชวง 30 ปที่ผานมา เปนตน 
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ลําดับที่ .................. 

แบบสอบถาม 
 

โครงการวิจัยเร่ือง   บทบาทหนาท่ีและผลงานของเกษตรตําบล หลังการถายโอนภารกิจของกรมสงเสริม 
                                การเกษตรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช   
คําชี้แจง   1.  แบบสอบถามมีทั้งหมด  3 ตอน  จํานวน  8  หนา 

   2. โปรดเติมคําหรือขอความลงในชองวาง  หรือทําเครื่องหมาย  /  ลงใน  (   )  
    3.  โปรดใชขอมูลของป 2552-2553  ในการตอบแบบสอบถามนี้ 

   4.  ขอมูลที่ได  จะใชเพื่อการศึกษาวจิัย บทบาทและวิถีปฏิบัติของเกษตรตําบล เพื่อนําไปพัฒนา 
งานตามระบบสงเสริมการเกษตร และสรุปรายงานใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบตอไป 
 

ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของเกษตรตําบล 
 1.1  เพศ 
  (    )  ชาย   (    )  หญิง 
 1.2  อายุ 
  (    )  นอยกวา  30 ป  (    )  31-40 ป 
  (    )  41-50 ป   (    )  มากกวา  50 ป 
 1.3  ระดับการศึกษา 
  (    )  ปวช./ปวส.   (    )  อนุปริญญา 
  (    )  ปริญญาตรี   (    )  ปริญญาโท 
 1.4  อายุราชการ 
  (    )  นอยกวา  10 ป  (    )  10-20  ป 
  (    )  21-30 ป   (    )  มากกวา  30 ป 
 1.5  ทานรับผิดชอบงานในหนาที่เกษตรตาํบลมาแลวเปนเวลากี่ป 
  (    )  นอยกวา  10 ป  (    )  10-20  ป 
  (    )  21-30 ป   (    )  มากกวา  30 ป 
 1.6  ปจจุบันทานรับผิดชอบตําบล จํานวนกี่ตําบล 
    (    )  1  ตําบล   (    )  2  ตําบล 
  (    )  3  ตําบล   (    )  มากกวา  3 ตําบล 
 1.7  ปจจุบันทานดํารงตําแหนงใด 
  (    )  เจาพนักงานการเกษตร (    )  นกัวิชาการสงเสริมการเกษตร 
     (    )  เจาพนักงานเคหกิจเกษตร              (    )  นกัวิชาการสงเสริมการเกษตร(พนักงานราชการ)    
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 1.8  ปจจุบันทานดํารงตําแหนงในระดับใด 
  (    )  นกัวิชาการสงเสริมการเกษตร (พนักงานราชการ)    (    )  ระดับปฏิบัติการ  
  (    )  ระดับชาํนาญงาน   (    )  ระดับชาํนาญการ 
 1.9  ปจจุบันทานรับเงินเดือนในอัตราใด 
  (    )  นอยกวา 10,000  บาท (    )  10,000-15,000 บาท 
  (    )  15,001- 20,000  บาท (    )  20,001-25,000 บาท 
  (    )  มากกวา  25,000  บาท 
 1.10  โดยเฉลี่ยทานไดรับเบีย้เล้ียงและคาพาหนะจากกรมสงเสริมการเกษตรเดือนละเทาใด 
  (    )  ไมเกิน  1,000  บาท  (    )  1,000-2,000  บาท    (    )  มากกวา  2,000 บาท 
 1.11  ทานไดรับคาเบี้ยเล้ียงและคาพาหนะหรือคาตอบแทนอื่นๆจาก อปท. หรือไม (ถาตอบวา
ไมไดรับใหขามไปตอบขอ 1.13) 
  (    )  ไดรับ   (    )  ไมไดรับ 
 1.12  ทานไดรับคาเบี้ยเล้ียงและคาพาหนะหรือคาตอบแทนอื่นๆจากอปท. เฉลี่ยเดือนละเทาใด 
  (    )  ไมเกิน  1,000  บาท  (    )  1,000-2,000  บาท    (    )  มากกวา  2,000 บาท 
 1.13  ทานใชยานพาหนะใดในการเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  (    )  รถจักรยานยนตสวนตวั (    )  รถจักรยานยนตรับจาง 
  (    )  รถยนตสวนตวั  (    )  รถโดยสารประจําทาง 
 1.14  ทานมีคาใชจายเปนคาพาหนะตามขอ 1.13  เฉลี่ยเดือนละเทาใด 
  (    )  นอยกวา  2,000  บาท (    )  2,000-3,000  บาท 
  (    )  3,001-4,000  บาท  (    )  มากกวา 4,000  บาท 

1.15 ทานใชโทรศัพทมือถือสวนตัวในการติดตอราชการหรือไม (ถาไมใชใหขามไปตอบ 
ขอ 1.17) 

  (    )  ใช    (    )  ไมใช 
 1.16  ทานมีคาใชจายในการใชโทรศัพทมือถือ(เฉพาะตดิตอราชการ) เฉลี่ยเดือนละเทาใด 
  (    )  นอยกวา  1,000  บาท (    )  1,000-2,000  บาท 
  (    )  มากกวา 2,000  บาท 
 1.17  ทานมีเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวหรือไม 
  (    )  ม ี    (    )  ไมม ี
 1.18  ทานใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวเพือ่ทํางานราชการหรือไม  
  (    )  ใช    (    )  ไมใช 
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ตอนที่ 2  บทบาทภารกิจของเกษตรตําบล 
 2.1  งานตามบทบาทของกรมสงเสริมการเกษตร 
 2.1.1  การจัดทําขอมูลการเกษตรระดับตําบล 
 (1)  ทานไดจดัทําขอมูลเกษตรกรรายครัวเรือนที่เปนปจจบุันหรือไม 
  (    )  ทํา    (    )  ไมทํา 
 (2)  ทานไดจดัทําขอมูลกลุม/สถาบันที่เปนปจจุบันหรือไม 
  (    )  ทํา    (    )  ไมทํา 
 (3)  ทานไดจดัทําขอมูลพื้นฐานของตําบล ที่เปนปจจุบนัหรือไม 
  (    )  ทํา    (    )  ไมทํา 
 2.1.2  การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล 
 (1)  ทานไดรวมจัดทําแผนพฒันาการเกษตรระดับตําบลที่เปนปจจุบนัหรือไม 
  (    )  ทํา    (    )  ไมทํา 
 (2)  ทานไดมสีวนรวมในการทําเวทีประชาคมหมูบาน/ตาํบลที่เปนปจจบุันหรือไม 
  (    )  ทํา    (    )  ไมทํา 
 (3)  ทานไดนําแผนพัฒนาการเกษตรเสนอเขาแผนของ อปท.หรือไม 
  (    )  ทํา    (    )  ไมทํา 
 (4)  ทานไดนําแผนพัฒนาการเกษตร จัดทําโครงการ ของบประมาณจาก อปท.หรือไม 
  (    )  ทํา    (    )  ไมทํา 
 2.1.3  การจัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
 (1)  การจดัทําแผนปฏิบัติงานรายป (ปฏิทนิ) 
  (    )  ทํา    (    )  ไมทํา 
 (2)  การจดัทําแผนปฏิบัติงานรายเดือน 
  (    )  ทํา    (    )  ไมทํา 
 (3)  การจดัทําแผนปฏิบัติงานรายสัปดาห 
  (    )  ทํา    (    )  ไมทํา 
 2.1.4  การจัดกระบวนการเรยีนรูและถายทอดเทคโนโลย ี
 (1)  นําแผนชมุชนมาวางแผนการจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลย ี
  (    )  ทํา    (    )  ไมทํา 
 (2)  ทานจัดกจิกรรมถายทอดเทคโนโลยีเฉลี่ยเดือนละกี่คร้ัง 
  (   )  นอยกวา 1 คร้ัง     (   )  1  คร้ัง 
  (   )  2  คร้ัง    (   )  3  คร้ังขึ้นไป 
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 (3)  เทคนิคใดที่ทานใชมากที่สุดในการถายทอดความรูและเทคโนโลยี 
  (    )  แลกเปลี่ยนเรียนรู (KM)   (    )  บรรยาย 
  (    )  ศึกษาดูงาน    (    )  สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
 (4)  มีการจดัตัง้เครือขายการเรียนรู หรือเครอืขายวิทยากรหรือไม 
  (    )  ม ี     (   )  ไมม ี
 (5)  มีการรวบรวมองคความรูที่เปนรูปธรรม พรอมที่จะเผยแพรหรือไม 
  (    )  ม ี     (   )  ไมม ี
 2.1.5  การใหบริการทางการเกษตร 
 (1)  การเปดใหบริการที่ ศบกต. 
  (    )  เปดทกุวนั    (    )  เปนประจํา  (    )  บางครั้ง (    )  ไมเปด 
 (2)  การเปดใหบริการเคลื่อนที่ 
  (    )  เปนประจํา  (    )  บางครั้ง              (    )  ไมเปด 
 2.1.6  การสงเสริมกลุมอาชีพ/กลุมเครือขาย/กลุมวิสาหกิจชุมชน 
 (1)  การขึ้นทะเบียนกลุม/เครือขาย 
  (    )  ม ี   (    )  ไมม ี
 (2)  การจดัทําระเบียบขอบังคับของกลุม 
  (    )  ม ี   (    )  ไมม ี
 (3)  การสนับสนุนกลุมดวยแผนงาน/โครงการที่มงีบประมาณ 
  (    )  ม ี   (    )  ไมม ี
 (4)  การติดตามประเมินผลกลุม 
  (    )  ม ี   (    )  ไมม ี
 (5)  การจดัทําแผนปรับปรุงพัฒนากลุม 
  (    )  ม ี   (    )  ไมม ี
 

 2.2  การทํางานในพื้นท่ีและการบูรณาการกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
  2.2.1  บทบาทของผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณในระดับตําบล 
  (1)  คณะทํางานปองกันโรคไขหวดันก 
  (    )  เปน  (    )  ไมเปน 
 (2)  ผูประสานงานแทนเกษตรและสหกรณจังหวดั 
  (    )  เปน  (    )  ไมเปน 
 (3)  ผูประสานงานแทนประมงจังหวดั/อําเภอ 
  (    )  เปน  (    )  ไมเปน 
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 (4)  ผูประสานงานแทนปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ 
  (    )  เปน  (    )  ไมเปน 
 (5)  ผูประสานงานแทนสหกรณจังหวัด/อําเภอ 
  (    )  เปน  (    )  ไมเปน 
 (6)  ผูประสานงานแทนสถานีพัฒนาที่ดนิ 
  (    )  เปน  (    )  ไมเปน 
 (7)  ผูประสานงานแทนชลประทานจังหวดั 
  (    )  เปน  (    )  ไมเปน 
 (8)  ผูประสานงานแทนกรมวิชาการเกษตร 
  (    )  เปน  (    )  ไมเปน 
 (9)  ผูประสานงานแทนกรมการขาว 
  (    )  เปน  (    )  ไมเปน 
 (10)  ผูประสานงานแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
  (    )  เปน  (    )  ไมเปน 
 2.2.2  บทบาทในการประสานงานกับ อปท. 
 (1)  การไดรับความรวมมือ และสนับสนนุในการจัดทําขอมูลตําบล 
  (    )  ไมไดรับความรวมมือ (    )  ไดรับความรวมมือ  
  (    )  ไดรับความรวมมือและไดรับการสนบัสนุนงบประมาณดวย 
 (2)  การจดัทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล 
  (    )  ไมไดรับความรวมมือ (    )  ไดรับความรวมมือ  
  (    )  ไดรับความรวมมือและไดรับการสนบัสนุนงบประมาณดวย 
 (3)  การจดัทําโครงการสงเสริมอาชีพการเกษตรในตําบล 
  (    )  ไมไดรับความรวมมือ (    )  ไดรับความรวมมือ  
  (    )  ไดรับความรวมมือและไดรับการสนบัสนุนงบประมาณดวย 
 (4)  การสํารวจและชวยเหลือปองกันกําจดัศัตรูพืชในตาํบล 
  (    )  ไมไดรับความรวมมือ (    )  ไดรับความรวมมือ  
  (    )  ไดรับความรวมมือและไดรับการสนบัสนุนงบประมาณดวย 
 (5)  การใหบริการทางการเกษตรในดับตําบล 
  (    )  ไมไดรับความรวมมือ (    )  ไดรับความรวมมือ  
  (    )  ไดรับความรวมมือและไดรับการสนบัสนุนงบประมาณดวย 
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 (6)  การปรับปรุงที่ทําการ / วสัดุอุปกรณ ศบกต. 
  (    )  ไมไดรับความรวมมือ (    )  ไดรับความรวมมือ  
  (    )  ไดรับความรวมมือและไดรับการสนบัสนุนงบประมาณดวย 
 (7)  การจดัประชุมคณะกรรมการ ศบกต. 
  (    )  ไมไดรับความรวมมือ (    )  ไดรับความรวมมือ  
  (    )  ไดรับความรวมมือและไดรับการสนบัสนุนงบประมาณดวย 
 (8)  การจดัประกวดผลผลิตทางการเกษตร 
  (    )  ไมไดรับความรวมมือ (    )  ไดรับความรวมมือ  
  (    )  ไดรับความรวมมือและไดรับการสนบัสนุนงบประมาณดวย 
 (9)  การสนับสนุนคาตอบแทนหรือเบี้ยเล้ียง  
  (    )  ไดรับ  (    )  ไมไดรับ  
 (10)  การสนับสนุนงบประมาณนําไปทัศนศึกษาดูงานที่เกี่ยวของกับการเกษตร 
  (    )  ไดรับ  (    )  ไมไดรับ  
 2.2.3  งานที่ไดรับมอบหมายจากนายอําเภอ 
 (1)  เปนกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อ/จดัจาง 
  (    )  เปน  (    )  ไมเปน 
 (2)  เปนกรรมการเลือกตั้งกํานัน/ผูใหญบาน  
  (    )  เปน  (    )  ไมเปน 
 (3)  เปนกรรมการเลือกตั้งสภาทองถ่ิน อบต./อบจ./ เทศบาล  
  (    )  เปน  (    )  ไมเปน 
 (4)  เปนกรรมการเลือกตั้ง สส. / สว.  
  (    )  เปน  (    )  ไมเปน 
 (5)  เปนคณะทํางานรณรงคประชาสัมพันธการเลือกตั้ง  
  (    )  เปน  (    )  ไมเปน 
 (6)  เปนคณะทํางานรณรงคตอตานยาเสพติด  
  (    )  เปน  (    )  ไมเปน 
 (7)  เปนคณะทํางานปองกันภัยพิบัตใินระดับอําเภอ 
  (    )  เปน  (    )  ไมเปน 
 (8)  เปนคณะทํางานอื่นๆ (ระบุ) ................................................................. 
  (    )  เปน  (    )  ไมเปน 
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 2.3  บทบาทตอสังคมสวนรวม 
  2.3.1  การรวมงานทางสังคมกับคนในชุมชน (ที่ไมใชญาติพี่นอง) 
  (1)  ทานไปรวมงานแตงงานของคนในพื้นที่เฉลี่ยปละกี่คร้ัง 
   (    )  ไมไดไป  (    )  1-2  คร้ัง 
   (    )  3-4  คร้ัง  (    )  5  คร้ังขึ้นไป 
  (2)  ทานไปรวมงานศพของคนในพืน้ที่เฉลี่ยปละกี่คร้ัง 
   (    )  ไมไดไป  (    )  1-2  คร้ัง 
   (    )  3-4  คร้ัง  (    )  5  คร้ังขึ้นไป 
  (3)  ทานไปรวมงานบวชของคนในพืน้ที่เฉลี่ยปละกี่คร้ัง 
   (    )  ไมไดไป  (    )  1-2  คร้ัง 
   (    )  3-4  คร้ัง  (    )  5  คร้ังขึ้นไป 
  (4)  ทานไปรวมงานขึ้นบานใหมของคนในพื้นที่เฉลี่ยปละกี่คร้ัง 
   (    )  ไมไดไป  (    )  1-2  คร้ัง 
   (    )  3-4  คร้ัง  (    )  5  คร้ังขึ้นไป 
  2.3.2  งานทางสังคมของหนวยงาน/สถาบันในพืน้ที ่
  (1)  ทานไปรวมงานที่จัดโดยโรงเรียนในพืน้ที่เฉลี่ยปละกี่คร้ัง 
   (    )  ไมไดไป  (    )  1-2  คร้ัง 
   (    )  3-4  คร้ัง  (    )  5  คร้ังขึ้นไป 
  (2)  ทานไปรวมงานที่จัดโดยวัด หรือมัสยดิในพื้นทีเ่ฉลี่ยปละกี่คร้ัง 
   (    )  ไมไดไป  (    )  1-2  คร้ัง 
   (    )  3-4  คร้ัง  (    )  5  คร้ังขึ้นไป 
  (3)  ทานไปรวมงานที่จัดโดยสถานีอนามัยในพื้นที่เฉลี่ยปละกี่คร้ัง 
   (    )  ไมไดไป  (    )  1-2  คร้ัง 
   (    )  3-4  คร้ัง  (    )  5  คร้ังขึ้นไป 
  (4)  ทานไปรวมงานที่จัดโดยอบต./เทศบาลในพื้นทีเ่ฉลี่ยปละกี่คร้ัง 
   (    )  ไมไดไป  (    )  1-2  คร้ัง 
   (    )  3-4  คร้ัง  (    )  5  คร้ังขึ้นไป 
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ตอนที่ 3.  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 3.1  ปญหาอุปสรรค 
  3.1.1  ปญหาดานความรูและเทคโนโลยี 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
  3.1.2  ปญหาดานเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
  3.1.3  ปญหาดานงบประมาณ และสวัสดกิาร 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
  3.1.4  ปญหาอื่นๆ
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 3.2  ขอเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาวิจยั  เร่ือง  บทบาทหนาที่และผลงานของเกษตรตําบล  หลังการถายโอนภารกิจของ 
กรมสงเสริมการเกษตร ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ป 2552  โดยม ี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมลูพื้นฐานบางประการของเกษตรตําบล  เพื่อศึกษาบทบาทภารกิจของเกษตร
ตําบล  เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในภาพรวม  หลังการถายโอนภารกจิ  และเพื่อศึกษา
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรตําบล  ประชากรเปาหมาย คือเกษตรตําบลในจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ทั้งหมด  112  คน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้
 

เกษตรตําบลสวนใหญเปนเพศชาย  มีอายุมากกวา  50 ป  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  อายุ
ราชการมากกวา  30 ป  ทําหนาที่เกษตรตําบลมาแลวมากกวา  30 ป  ตําแหนงปจจุบัน  นักวิชาการสงเสริม
การเกษตรระดับชํานาญการ  รับเงินเดือนในอัตรา มากกวา 25,000 บาท  รับเบี้ยเล้ียงนอยกวา 1,000  บาท/
เดือน  ใชรถยนตสวนตวัและโทรศัพทมือถือสวนตัวปฏิบัติราชการ  มีคาใชจายในการเดินทางเฉลี่ยเดือน
ละ 2,000 – 3,000 บาท   มีคาใชโทรศัพทมือถือติดตอราชการ เฉลี่ยเดอืนละไมเกนิ  1,000  บาท   
 

 งานตามบทบาทของกรมสงเสริมการเกษตร สวนใหญไดดําเนินการตามที่กรมสงเสริมการเกษตร
มอบหมาย  ทัง้เรื่องการจัดทาํขอมูล  แผนพัฒนาการเกษตร  การทําเวทปีระชาคม  การเสนอแผน  การ
จัดทําโครงการเสนอของบประมาณจาก  อปท.  การจัดทาํแผนการปฏิบัติงาน  สวนการถายทอดเทคโนโลยี    
จัดไดต่ํากวาเปาหมาย เฉลี่ยเดือนละ 1  คร้ัง  การใหบริการทางการเกษตร  สวนใหญเปดใหบริการ ที่ศบกต. 
เปดเปนบางครั้ง  การทํางานในพื้นทีแ่ละการบูรณาการกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของ  ไดรับมอบหมายใน
บทบาทผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณในระดับตําบล  สวนการประสานกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน   ไดรับความรวมมือเปนอยางดี  สวนการสนับสนุน  ศบกต.  ไดรับความรวมมือในบางประเด็น 
โดยเฉพาะประเด็นที่เกีย่วของกับเรื่องที่ตองใชงบประมาณ  ยังไดรับความรวมมือคอนขางนอย   สวนงาน
ที่ไดรับมอบหมายจากนายอาํเภอ  สวนใหญไดรับการมอบหมายหลายครั้ง  หลายบทบาท  และบทบาทการ
รวมงานทางสงัคมกับคนในพื้นที่  ๆไมใชญาติ  ทั้งงานแตงงาน  งานศพ  งานบวช  งานขึ้นบานใหม  งาน
โรงเรียน  งานวัดหรือมัสยดิ  งานสถานีอนามัย  หรืองานที่จัดโดย อบต./เทศบาล ในพื้นที่  เกษตรตําบล
สวนใหญเขารวมในแตละกิจกรรมปละหลายๆครั้ง  
 

 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ  ปญหาทีพ่บ  ไดแก   การขาดโอกาสในการฝกอบรมพัฒนา       
ขาดเอกสารวชิาการ  ขาดเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงานและการถายทอดความรู  เจาหนาที่ตองใชเงิน
สวนตัวเพื่อซ้ืออุปกรณเหลานี้ในการทํางาน  สวนยานพาหนะ ตองใชรถสวนตัวในการปฏิบัติราชการ  
งบประมาณและสวัสดิการ  ไมสอดคลองกับความเปนจริง  ปริมาณงานมาก  แตคาใชสอยและสวสัดิการมี
จํากัด  จะของบประมาณจาก อปท.  แต อปท.ก็ขาดงบประมาณเชนเดยีวกัน  และปญหาอื่นๆ  เชน  ปญหา
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สภาพแวดลอมในการทํางาน  ขาดบุคลากร  เจาหนาที่ขาดจุดยืนในการทําหนาที่ตามภารกิจหลัก  และขาด
ขวัญกําลังใจ  เปนตน  เกษตรตําบล  เสนอแนะวา   กรมสงเสริมการเกษตร  ควรปรับกลยุทธในการ
ถายทอดความรู  การพัฒนาอาสาสมัคร   ควรสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงานใหเพียงพอ   ทั้ง
เครื่องมือภาคสนาม  เครื่องมือในสํานักงาน  และยานพาหนะ  ฯลฯ ควรสนับสนุนงบประมาณใหสมดุล
กับปริมาณงานที่มอบหมาย   ควรตั้งงบประมาณเองใหตอเนื่อง และจดัสวสัดิการตอบแทนอาสาสมัคร
เกษตร  ใหทัดเทียมกับหนวยงานอื่น   การพัฒนางานดานสารสนเทศ   การจัดสภาพแวดลอมในสํานักงาน
ใหดีขึ้น  การสรางขวัญกําลังใจ  และการศกึษาวจิัยระบบงาน  เปนตน 
 

 ขอเสนอแนะของผูวิจัย  พอสรุปไดดังตอไปนี้ 
(1)  ขอเสนอแนะตอผูบริหาร  ทั้งในดานการบริหารบุคลากร   การบริหารงบประมาณ 

การบริหารวิชาการ  การบูรณาการ  การบริหารจัดการองคกรในภาพรวม   โดยเฉพาะการประสานแผนกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อใหไดมาซึ่งงบประมาณในการบริหาร  ศบกต.  แผนงานโครงการ  และ
คาใชสอยตางๆ  ฯลฯ  สวนการจัดสวัสดกิารแกผูปฏิบัติงาน  เร่ืองยานพาหนะที่ใชในราชการ  เครื่องมือ 
อุปกรณ  คาใชจายในการใชเครื่องมอืส่ือสาร  จะตองไดรับการดูแลเพิ่มขึ้น  (2)  ขอเสนอแนะตอ เกษตร
ตําบลดานการบูรณาการกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยเฉพาะเรือ่งแผนงานโครงการและการเสนอ
ของบประมาณ  ที่ยังพบวามีเพียงหนึ่งในสามที่ไดรับการสนับสนุน  สวนการบูรณาการกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ  เกษตรตําบลควรประสานงานใหมีการถายทอดเทคโนโลยี  และใหบริการทางการเกษตรในพื้นที่
ใหมากขึน้  และ (3)  ขอเสนอแนะตอการศกึษาวจิัยในครัง้ตอๆไป   ควรศึกษาวจิัยเชิงเปรียบเทียบ  หรือ
วิจยัคนหาความสําเร็จหรือสาเหตุความลมเหลวของงาน  เปนตน 
 
 
 

  
 
 
 


