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หน่วยที ่9: การบริหารโครงการส่งเสริม
การเกษตร



การบริหารโครงการ V.S. การบริหารทั่วไป

• มีระยะเวลาส้ินสุดแน่นอน
• การด าเนินการอยูใ่นสภาพ

เปล่ียนแปลง
• สร้างกลุ่มทมีงานช่ัวคราวขึน้มา
ด าเนินงาน 

• มีสภาพการด าเนินงานไม่คงท่ี ไม่
สม ่าเสมอ

• มอี านาจในการส่ังการตามสายการ
บังคบับญัชา 

การบริหารโครงการ การบริหารทั่วไป

• มีระยะเวลาท่ีไม่ส้ินสุด
• มีลกัษณะซ ้ าๆ เป็นกิจวตัร 
• สร้างกลุ่มทมีงานถาวรขึน้มา
ด าเนินงาน

• มีสภาพการด าเนินงานในลกัษณะ
คงท่ีสม ่าเสมอ

• มสีายการบงัคบับญัชาตามล าดับ
ช้ัน 



ช่วยลดอตัราเส่ียง สามารถลด ตัด ขยายได้

มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ท าให้การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์

ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้มีความสนใจและ
ต้องการเข้าร่วมโครงการ (ไม่ใช่ สนับสนุนให้

กลุ่มเป้าหมายได้พฒันาตนเอง)

ความส าคญัของการบริหารโครงการฯ



บทบาทของผู้บริหารโครงการ

• ทั้งในและนอกหน่วยงาน
• นกัวชิาการ นกัวชิาการ นกัวจิยั

ประสานงานกบับุคคล
ต่างๆ

• ดูแล สนบัสนุนในการจดัหา
ส่ิงจ าเป็นในการด าเนินโครงการ

วางรูปแบบและผู ้
ด าเนินโครงการ

• การเตรียมการและการบริหารตามแผน
โครงหาร การดูแลแกไ้ขปัญหาต่างๆ

รอบรู้ทุกประการใน
โครงการ

• ใชก้ารประสมประสานและการ
กระจายอ านาจ

กระตุน้ใหบุ้คลากร
ท างานมากข้ึน



ขั้นตอนการจัดองค์การบริหารโครงการ

ปรับปรุง แกไ้ข
วตัถุประสงคแ์ละ
กิจกรรมต่างๆ

จดัตั้ง
หน่วยงาน 
องคก์รต่างๆ

ท าแผน
ปฏิบติังาน

บรรจุแต่งตั้ง
บุคคล

ก าหนดกฏ
ระเบียบ
ปฏิบติั

ตั้งระบบ
ส่งเสริม 
เผยแพร่



• เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งศึกษาท าความเขา้ใจในขั้นตอน
วธีิการปฏิบติัต่างๆ ในโครงการ

การจัดท าคู่มือและตาราง
ปฏิบัติงาน  

• ตารางรายการงานและความรับผดิชอบระบบส่ือสารภายใน
โครงการ

• ประชุมกลุ่ม ผูบ้ริหาร เฉพาะกิจ ตอ้งใหเ้กิด
ประโยชน์การจัดประชุม

• ระบบจดัซ้ือ ระบบพสัดุ
การก าหนดก าหนดการ 
และควบคุม

การด าเนินการบริหารโครงการ



การตดิตามดูแลโครงการ

• ตรวจสอบคุณภาพงาน รวมถึงการใชว้สัดุ
และการใชง้านการตรวจสอบงาน

• เปรียบเทียบกบัแผนงาน
• ทราบปัญหาท่ีผา่นมาและแนวทางแกไ้ข

การวดัความกา้วหนา้
ระหวา่งด าเนินงาน

• ทดสอบวา่ผลผลิตท่ีไดต้รงตามคุณภาพ
หรือไม่การทดสอบ

• ตรวจสอบความถูกตอ้ง การใชจ่้าย 
การบนัทึกทางบญัชี

การสอบบญัชี



ก่อนวัน
ส้ินสุดโครงการ

ท ารายงานสรุป
โครงการให้
ชัดเจนว่าตรง
ตามวตัถุประสงค์
ที่ตั้งไว้หรือไม่ 
พร้อมเสนอ
แนวทาง

จัดท าสรุป
การเงิน
และบัญชี

รายจ่ายที่
ตรวจสอบได้

รวมถึง
ทรัพย์สิน

วางแผนว่าจะ
ด าเนินการ
อะไรบ้างและ

อย่างไร 
เม่ือใด โดย
ใคร และที่
ไหน

เตรียม
บุคลากรทีจ่ะ
เข้าท างาน

การท าให้กลุม่
บคุคลมีความ
เช่ือมัน่ที่จะท าสิง่
ต่าง ๆ ด้วยการ

พึง่ตนเอง ในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ มี
ความเป็นไปได้สงูท่ี
จะประสบผลส าเร็จ

มอบหมาย
และโอน

ภาระหน้าที่
ความ

รับผดิชอบ

แนวการปฏิบัตใินการโอนโครงการส่งเสริมการเกษตรเข้าสู่ภาวะปกติ





หน่วยท่ี 10: การประเมินโครงการส่งเสริมการเกษตร

ชุดวิชา 91310



ขอบเขตการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเกษตร

• การประเมินวตัถุประสงคโ์ครงการ
• การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ
• การประเมินประสิทธิผล
• การประเมินประสิทธิภาพ
• การประเมินผลกระทบของโครงการ
• การประเมินผลการด าเนินงานทั้งหมดพร้อมทั้ง
ใหข้อ้เสนอแนะ

การให้ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และ
อุปสรรคในการประสานงาน



รูปแบบการประเมินของสตฟัเฟิลบีม (CIPP Model)

 การประเมินสภาพแวดลอ้ม (Context evaluation: C) เป็นการประเมินปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จ/ลม้เหลวของโครงการ

 การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input evaluation: I) การประเมินทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับการน ามาใชใ้น
การด าเนินโครงการ

 การประเมินกระบวนการ (Process evaluation: P) การประเมนิเกีย่วกบัวิธีการจัดการกจิกรรมของ
โครงการ

 การประเมินผลผลิต (Product evaluation) การประเมินผลท่ีไดรั้บทั้งหมดจากการด าเนินโครงการ



แบบแผนการประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร

1. การประเมินผลโดยใชแ้บบแผนทดลอง
1.1 แผนแบบวดัก่อนหลงัไม่มีกลุ่มควบคุม
ขอ้ดี

เสียค่าใชจ่้ายนอ้ย 
มีเง่ือนไขวา่ตอ้งวางแผนการเกบ็ขอ้มูลสม ่าเสมอและเพียงพอ

1.2 แผนแบบวดัก่อนหลงัมีกลุ่มควบคุม
ขอ้ดี

มีความถูกตอ้งสูงทั้งทางปฏิบติัและวชิาการ
สามารถแยกผลกระทบภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

2.การประเมินผลโดยไม่ใชแ้ผนทดลอง



ตวัช้ีวดัในการประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร

• ตวัช้ีวดัการบริหารจดัการโครงการ : ตวัช้ีวดักระบวนการบริหารโครงการ การ
ด าเนินการ ติดตาม การประสานงาน

• ตวัช้ีวดัปัจจยัน าเขา้: ตวัช้ีวดัปัจจยัต่างๆ ท่ีน าเขา้สู่กระบวนการ เช่น แรงงาน วตัถุดิบ 
เงินลงทุน

• ตวัช้ีวดัผลผลิต : ตวัช้ีวดัวา่ผลผลิตท่ีไดต้รงตามเป้าหมาย วตัถุประสงคห์รือไม่
• ตวัช้ีวดัผลลพัธ์: ตวัช้ีวดัผลอนัเน่ืองมาจากผลผลิต หรือผลิตผล จากการด าเนินงาน 
• ตวัช้ีวดัผลกระทบ: ตวัช้ีวดัผลท่ีเกิดข้ึนทางบวก และทางลบ



คุณลกัษณะตวัช้ีวดัท่ีดี

• มีความเทีย่งตรง : สามารถบอกส่ิงท่ีเราตอ้งการทราบไดอ้ยา่งชดัเจน ตรงตามวตัถุประสงค์
• มีหลกัเกณฑ์แน่นอน: มีหลกัเกณฑห์รือสูตรค านวณท่ีแน่นอน
• ไม่มีผลกระทบจากปัจจัยภายนอก: ไม่มีตัวช้ีวดัทีม่ีตัวแปรทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้    

ประเมินและผู้ถูกประเมิน
• มีระบบจัดเกบ็ข้อมูลทีด่ี
• เป็นทีย่อมรับของผู้ทีเ่กีย่วข้อง: ทั้งผู้ประเมิน และผู้ถูกประเมิน



การเกบ็รวบรวมขอ้มูล

• ประชากร: ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในโครงการ
• กลุ่มตวัอย่าง: สามารถเป็นตวัแทนของประชากรทั้งหมดได้
 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย: ใชต้ารางเลขสุ่ม การจบัฉลาก

 การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ: ใชก้บัประชากรลกัษณะใกลเ้คียงกนั

 การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ: ประชากรแต่ละหน่วยมีความแตกต่างกนัอย่างเห็นได้ชัดเจน

 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม: ใช้กบัประชากรกระจัดกระจาย โดยการจัดกลุ่มในแต่ละกลุ่มให้มีสมาชิกหลากหลาย

 การสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน  

 การสุ่มแบบเจาะจง



การวิเคราะห์และการเขียนรายงานผล

ตัวอย่าง 1 ผลจากการเกบ็ขอ้มูล
5, 5, 5, 5, 5, 5  ค่าเฉล่ีย = 5

ค่าเฉล่ียเท่ากนัแต่การกระจายไม่เท่ากนั จึงตอ้งมีการจดัการกระจายของขอ้มูลดว้ยค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ตัวอย่าง 2 ผลจากการเกบ็ขอ้มูล
2, 5, 8, 5, 7, 3  ค่าเฉล่ีย = 5



การรายงานผลขอ้มูล

บทที่ 1: 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

วตัถุประสงค์
ขอบเขต
นิยามค าศพัท์
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ

บทที่ 2:
สาระส าคญัของโครงการ

แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินผล
ผลการประเมินท่ีเก่ียวขอ้ง

บทที่ 3: 
แนวทางการประเมินผล

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง
เคร่ืองมือท่ีใช้
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล
การวิเคราะห์ขอ้มูล

บทที ่4: 
ผลการประเมิน

บทที่ 5: 
สรุป อภิปรายผล ขอ้เสนอแนะ



ง่ายแบบน้ี สอบผา่นแน่นอน!!!!!!!!



หน่วยที่ 11 
การบริหารความเส่ียงในการส่งเสริมการเกษตร



ประเภทของความเส่ียง

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ : ความตอ้งการและการเปล่ียนแปลงของกลุ่มเป้าหมายหรือ
ลูกคา้

ความเส่ียงด้านการเงนิ: อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน เครดิต สภาพคล่อง กระแส
การเงินขององคก์าร

ความเส่ียงด้านปฎบิัติการ : กฎหมาย วฒันธรรม การสรรหาบุคลากร นโยบาย
ผูบ้ริหาร

ความเส่ียงด้านภยัพบิัติ: ภยัธรรมชาติ สภาพแวดลอ้ม ทรัพยสิ์น และเจา้หนา้ท่ี



ประโยชน์ของการบริหารความเส่ียงต่อการส่งเสริมการเกษตร

..

ช่วยก าหนด
นโยบายของรัฐ

การสร้างสรรค์
โครงการใหม่ๆ

เกิดความ
โปร่งใส

ลดการสูญเสีย
งบประมาณ

หน่วยงาน
ส่งเสริม
การเกษตร ไดโ้ครงการใหม่ๆท่ีมี

ประโยชน์และ
เหมาะสม

ลดความเส่ียงดา้น
การเงิน

สามารถตอบสนอง
ต่อความเส่ียงไดดี้ข้ึน

เพ่ิมศกัยภาพของ
เกษตรกร

เกษตรกร



หลกัการบริหารความเส่ียงในงานส่งเสริมการเกษตร

 ต้องจัดรูปแบบการท างานเป็นกระบวนการ

 ต้องเกดิจากการท างานร่วมกนัของบุคลากร

 ต้องประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร

 น าไปใช้ทั่วทั้งองค์การ

 ต้องมกีารคาดถึงความเส่ียงหรือความเสียหายที่ยอมรับ
ได้ (ไม่ใช่ให้เกดิประโยชน์สูงสุดขององค์กร)

 มคีวามเหมาะสมและเป็นไปได้

 น าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์



ขั้นตอนการบริหารความเส่ียง

..

การระบุความ
เส่ียง

การพรรณา
ความเส่ียง

การประมาณ
ความเส่ียง

การ
ประเมิน
ความเส่ียง การรายงาน

ภายใน

การรายงาน
ภายนอก

การรายงาน
ความเส่ียง

การ
ตดัสินใจ

การบ าบดั
ความเส่ียง

การรายงาน
ความเส่ียง

การติดตาม
ผล



แนวทางการวเิคราะห์ความเส่ียง

สภาพแวดล้อมทีต้่องท าการวเิคราะห์
 ความเส่ียงด้านสังคมการเมือง: รัฐบาล การแทรกแซง

 ความเส่ียงด้านการเงนิและสังคม: อตัราดอกเบีย้ อตัรา
แลกเปลีย่นเงนิ

 ความเส่ียงด้านเทคโนโลย ี การเลือกใช้เทคโนฯ

 ความเส่ียงด้านการด าเนินการ

 ความเส่ียงสภาพแวดล้อมธรรมชาติ

ไม่ต้องวิเคราะห์ความเส่ียงของเกษตรกร!!!



การควบคุมภายในเพ่ือการบริหารความเส่ียง

องค์ประกอบทีส่ าคญัมี 3 ประการ ได้แก่
การด าเนินการ (Operation: O) : การบริหารใช้ทรัพยากรให้มปีระสิทธิภาพ

การรายงานทางการเงนิ (Financial: F) : รายงานทีจ่ัดท าขึน้ทั้งภายในและ
ภายนอก เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่ือถือได้

การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบั (Compliance: C) : การปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบยีบ ข้อบังคบัตามนโยบายที่ตั้งขึน้



การออกแบบระบบการควบคุมภายในเพื่อการบริหารความเส่ียงทางส่งเสริมการเกษตร

• วตัถุประสงคใ์นระดบัหน่วยตรวจรับ
• วตัถุประสงคใ์นระดบักิจกรรมก าหนดวตัถุประสงค์

• วตัถุประสงคก์ารควบคุมภายในดา้นทรัพยากร
• เหตุการณ์ท่ีเกิดความเส่ียงดา้นทรัพยากรบุคคล
• กิจกรรมในการวางระบบการควบคุมภายในดา้นทรัพยากรบุคคล

แนวทางการก าหนดหรือออกแบบ
ระบบการควบคุมภายใน

• วธีิทัว่ไป การบริหาร นโยบาย ความรับผดิชอบต่างๆ
• วธีิเฉพาะ ส าหรับกิจกรรมเฉพาะต่างๆ

การก าหนดหรือออกแบบระบบ
ควบคุมภายใน

• หน่วยงานตรวจรับตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

หน่วยงานตรวจรับท่ีตอ้งจดัระบบ
การควบคุมภายใน



ผูรั้บผดิชอบในการติดตามการด าเนินงาน

ผูบ้ริหาร
ระดบัยอ่ย

ผูต้รวจสอบภายใน

คณะท างาน



ไม่อ่านหนงัสือก่อนสอบ จะเส่ียงสอบตกมากๆ เลยนะ!!!!!



หน่วยท่ี 12
การบริหารความขัดแย้งในงานส่งเสริมการเกษตร



องค์ประกอบของความขัดแย้ง

1. ปฏิกิริยาของคนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ลักษณะของความขัดแย้ง (2 ฝ่าย/ความส าคัญ/ค่านิยม)
3. สาเหตุของความขัดแย้ง
4. การเจราจาต่อรอง
5. การเตรียมการในการขจัดความขัดแย้ง

12.1.1



ลกัษณะพืน้ฐานทางธรรมชาตขิองมนุษย์ ทีส่ าคญั
ทีเ่กีย่วข้องกบัความขัดแย้ง

1. มนุษย์มีความต้องการที่ไม่สิน้สุด 
2. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม
3. จุดมุ่งหมายของมนุษย์
4. มนุษย์มีวัฒนธรรม
5. มนุษย์ต้องมีการเปล่ียนแปลงทางบวกตลอด
6. ความไม่คุ้มค่าที่มนุษย์
7. ความตัง้ใจ

12.1.2 ความเห็นแก่ตัวของบุคคล



แนวคดิในเร่ืองของความขัดแย้งของรอบบินส์

1. แนวคิดแบบดัง้เดมิ (รุนแรง ท าลาย ไม่มีเหตุผล)
2. แนวคิดเชิงมนุษยสัมพันธ์ (สร้างความร่วมมือได้)
3. แนวคิดแบบนักปฏสัิมพันธ์ “หากองค์กรใดเป็น

อันหน่ึงอันเดียวกัน อยู่กันอย่างสงบ คดิหรือท าสิ่งใด
ไปในทศิทางเดียวกัน เม่ือนัน้คือภาวการณ์เร่ิมตกต ่า
หรือเกิดการเส่ือมถอยขององค์กร” 

12.1.3 ความเห็นแก่ตัวของบุคคล



แนวคดิการเจรจาความขัดแย้ง

12.1.3

การเจรจาโดยจุดยืน การเจรจาโดยยดึผลประโยชน์เป็นหลัก

ให้ได้สว่นแบง่มากท่ีสดุ ได้ความพงึพอใจจากทกุฝ่าย

ผลลพัธ์แบบแพ้-ชนะ พยายามท าให้บรรลคุวามต้องการทัง้สองฝ่าย

เกิดความสมัพนัธ์แบบปฏิปักษ์ ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั

มองผลประโยชน์เป็นความขดัแย้ง มองหาจดุท่ีมีประโยชน์

เปิดเผยฝ่ายตรงข้าม ปกปิดฝ่ายเรา แบง่ปันข้อมลูและช่วยกนัสร้างทางเลือก

เร่ิมท่ีการตัง้ความต้องการไว้สงู มุง่ผลประโยชน์ร่วม

ใช้การคกุคาม ใช้เหตผุลและประสบการณ์ในการจดัการปัญหา



สาเหตุของความขดัแย้งในการส่งเสริมการเกษตร

1. ความขัดแย้งที่มีสาเหตุเก่ียวกับข้อมูลและสารเทศ
2. ความขัดแย้งที่มีสาเหตุเกี่ยวกับผลประโยชน์ร่วม
3. ความขัดแย้งด้านพฤตกิรรม และความสัมพันธ์
4. ความขัดแย้งที่มีสาเหตุจากความเช่ือและค านิยม
5. ความขัดแย้งทางโครงสร้างและหน้าที่

12.2.1



ความขดัแย้งทีม่สีาเหตุเกีย่วกบัข้อมูลและสารเทศ

1. การขาดข้อมูลสารสนเทศ
2. ความสับสนเกี่ยวกับขอบเขตของบทบาท หน้าที่
3. ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน
4. การตดิต่อส่ือสารที่บกพร่อง
5. วิธีการที่แตกต่างกันในการตีความหมาย
6. ความแตกต่างกันในวธีิประเมิน

12.2.1



ผลดขีองความขัดแย้ง

1. ท าให้ปัญหาที่เคยถูกมองข้ามได้รับความสนใจ
2. เป็นแรงจูงใจให้คู่กรณีทัง้สองฝ่ายรู้และเข้าใจถงึ

ความต้องการในผลประโยชน์ ของกันและกันมากขึน้
3. ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคดิใหม่ แนวทางใหม่

12.2.2



การจัดการความขัดแย้ง

12.2.2

วนิิจฉัยสถานการณ์

การบวนการจดัการ

กลยุทธ์และเทคนิค

ทกัษะที่ส าคัญ

เร่ิมจาก



หน่วยที่ 13
การบริหารการส่งเสริมการเกษตรภาครัฐ



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการ องค์การมหาชนรัฐวสิาหกจิ

• ส านักงานรัฐมนตรี
• ส านักงานปลัดกระทรวง
• ส านักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ

• ส านักงานเศรษฐกจิ
การเกษตร

• องค์การตลาดเพื่อ
การเกษตร

• องค์การสะพานปลา
• องค์การส่งเสริมกจิการโค

นมแห่งประเทศไทย
• องค์การสวนยาง
• ส านักงานกองทุน

สงเคราะห์การท าสวนยาง

• ส านักงานพัฒนาการวจัิย
เพื่อการเกษตร

• สถาบันและพัฒนาพืน้ที่
สูง

• ส านักงานพพิธิภัณฑ์
เกษตรเฉลมิพระเกีรยติ
พระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัว



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มภารกจิด้านพฒันาการผลิต
กลุ่มภารกจิด้านส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรกร ฯ
กลุ่มภารกจิด้านบริหารจัดการ

ทรัพยาการการผลิต

• กรมการข้าว
• กรมประมง
• กรมปศุสัตว์
• กรมวชิาการเกษตร
• กรมหม่อนไหม
(เป็นระดับส่วนกาสนับสนุน
งานด้านการส่งเสริม
การเกษตร)

• กรมพัฒนาที่ดนิ
• กรมชลประทาน
• ส านักงานปฏรูิปที่ดนิเพื่อ

เกษตรกรรม

• กรมส่งเสริมการเกษตร
• กรมส่งเสริมสหกรณ์
• กรมตรวจบัญชีสหกรณ์



แนวทางการบริหารการส่งเสริมการเกษตรระดบัส่วนกลาง

นโยบายและการจัดท าแผนงานส่งเสริมการเกษตร

จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน

ตดิตามและนิเทศงานในทุกระดับอย่างสม ่าเสมอ

วางแผนการบริหารบุคคล**

13.1.3



โครงสร้างการบริหารการส่งเสริมการเกษตรระดบัภมูิภาค

13.2.1

จังหวัด

ตาม พรบ. พ.ศ.2457

อ าเภอ ต าบล

กิ่งอ าเภอ

หมู่บ้าน



ขอบเขตความรับผิดชอบในการบริหารการส่งเสริมการเกษตร

ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ

13.2.2

1. ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและ
วิสาหกจิเกษตรชุมชน

2. ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต
การจัดการผลผลิตพชืประมง และปศุสัตว์

3. ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏบิตังิานของ
ส านักงานเกษตรอ าเภอ

4. ปฏบิัตงิานร่วมกับหรือสนับบสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1. วางแผนและส่งเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตร
ในอ าเภอ

2. ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและ
วิสาหกจิเกษตรชุมชน

3. ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต
การจัดการผลผลิตพชืประมง และปศุสัตว์

4. ปฏบิัตงิานร่วมกับหรือสนับบสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



แนวทางการบริหารการส่งเสริมการเกษตรระดบัภมูิภาค

ความต้องการของประชาชน ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

13.2.3

ผลผลิตจากการใช้
งบประมาณภายใน

จังหวัด

กรม กรม กรม กรม

จังหวัด

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด

ป้องกันอุปสรรค ด้วยการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด**



แนวทางการบริหารการส่งเสริมการเกษตรระดับท้องถิ่น

การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรในระดับท้องถิ่น เป็นลักษณะ
การด าเนินงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์การที่
เก่ียวข้อง ยึดหลักความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ โดยผ่าน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านที่มีคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็น
กลไกในการจัดท าแผน 

13.3.3



หลักการบริหารการ
ส่งเสริมการเกษตร

หน่วยที่ 14 :
การบริหารการส่งเสริมการเกษตรภาคเอกชน



ลกัษณะการด าเนินงานขององค์กรภาคเอกชน

• บุคคล
• โครงสร้าง
• การปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั

เชิงส่วนประกอบ

• ระบบปิด
• ระบบเปิด

เชิงระบบ



• องค์กรขนาดเลก็ เร่ิมกจิการใหม่
• ไม่มกีารแบ่งงานชัดเจน

โครงสร้างการบริหารการส่งเสริม
การเกษตรขององค์กรธุรกจิภาคเอกชน

โครงสร้างแบบง่าย

โครงสร้างตามหน้าที่ • เกดิความเช่ียวชาญในการท างาน
เฉพาะด้าน

โครงสร้างแบบเป็นหน่วยงาน • หน่วยงานมอีสิระในการ
ด าเนินงานและตัดสินใจ



• แนวตั้งตามหน้าทีง่าน
• แนวนอนตามโครงการหรือแผนงาน

พเิศษต่างๆ

โครงสร้างการบริหารการส่งเสริม
การเกษตรขององค์กรธุรกจิภาคเอกชน

โครงสร้างแบบแมทริกซ์

โครงสร้างแบบโมดลู่า • องค์กรมแีต่กจิกรรมหลกั
• จ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินกจิการ

ทีไ่ม่ใช่กจิกรรมหลกั

โครงสร้างองค์การแบบผสม • จัดโครงสร้างแบบผสมผสาน
กนั



รูปแบบงานส่งเสริมการเกษตรแบ่งตามลกัษณะองค์การ

องคก์ารส่งเสริมท่ีแสวงหาก าไรใหแ้ก่องคก์าร

แบบครบวงจร **จะมีการท าสัญญาขอ้ตกลงร่วมกนั**

ขอ้ดี
 ขายผลผลติกบับริษัทโดยตรง ไม่ต้องไปหาตลาดเอง
 เพิม่รายได้ให้แก่เกษตรกร
 บริษัทจะบริการวางแผนการผลติ จัดหาเทคโนโลยี

ต่างๆให้

แบบส่งเสริมการขาย
ทีมงานเขา้ไปส่งเสริม ใหค้วามรู้ดา้น
เทคโนโลยกีารผลิตต่างๆ แต่จุดประสงค์
คือเพ่ิมยอดขาย



รูปแบบงานส่งเสริมการเกษตรแบ่งตามลกัษณะองค์การ

องคก์ารการเกษตรแบบใหเ้ปล่า แต่หวงัผลก าไรระยะยาว

เช่น เขา้ไปสอนเกษตรกรรายยอ่ยเร่ือง การรักษา
สุขอนามยัฟาร์มหวงัผล ลดภาระค่าใชจ่้ายใน
การป้องกนัปัญหาโรคของสัตว์



• องคก์ารสาธารณกุศล
• องคก์ารไม่แสวงหาผลก าไร
• องคก์ารพฒันาเอกชน
• องคก์ารอาสาสมคัร
• เครือข่ายการพฒันา
• โครงการพฒันา
• มูลนิธิ
• สมาคม
• สภา

องค์กรภาครัฐทีไ่ม่แสวงหาผลก าไร

• บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ  ากดั
• บริษทั เจียไต๋ เมลด็พนัธ์ จ  ากดั
• บริษทั เครือเบทาโกร จ ากดั



กรอบแนวคิดการบริหารงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตร

การพฒันาแบบ
พึ่งตนเอง

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื

การพฒันาเพื่อความ
มัน่คงของมนุษย์

เนน้การพฒันาจิตใจ

- หลกัการช่วยตนเอง - หลกัการพึงตนเอง
- หลกัการความเป็นเจา้ของ - หลกัการเป็นลูกจา้งตนเอง

- การพฒันาคน - การพฒันาอาชีพและรายได้
- การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

- ความมัน่คงดา้นอาหาร
- ความมัน่คงดา้นอาชีพ

- น าเอาปัญหาของชุมชนมาร่วมกนัแกไ้ข
- การบริจาคเงินสนบัสนุนชุมชน
- การใหทุ้นการศึกษาในรูปแบบต่างๆ



การบริหารส่งเสริมการเกษตรภาครัฐ

ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลลพัธ์

การบริหารเชิงกระบวนการ/เชิงระบบ

การบริหารเชิงบูรณาการ

ส่ิงแวดลอ้ม

คน

ชุมชน



การบริหารภายใต้บริบทของชุมชน สังคม วฒันธรรม และภูมสัิงคม

บทบาทในการส่งเสริมให้เกดิการเรียนรู้แก้ไขปัญหาร่วมกนั

การตั้งศูนย์
เรียนรู้

ศึกษาดูงาน

เสวนา
กิจกรรม
สาธิต



บทบาทในการเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง

บทบาทในการเป็นผู้กระตุ้น

บทบาทในการขบัเคล่ือน

บทบาทในการสร้างการมส่ีวนร่วม





หน่วยท่ี 15 คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานส่งเสริมการเกษตร



ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั ศีลธรรม กฏศีลธรรมจริยธรรม

สภาพคุณงามความดีคุณธรรม

ความประพฤติท่ีดีชอบ ศีลและธรรม ธรรมในระดบัศีลศีลธรรม

ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั ศีลธรรม กฏศีลธรรมมโนธรรม

ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั ศีลธรรม กฏศีลธรรมจริยธรรม



จริยธรรม

คุณธรรมความรู้

ความสามารถ



มุมมองเก่ียวกบัคุณธรรมและจริยธรรมในมิติต่างๆ

คุณธรรมและจริยธรรมในแต่ละสถานการณ์/วิชาชีพ แตกต่างกนั ดงัประเดน็ต่อไปน้ี

• ในแต่ละคน แต่ละสงัคม
• ในสถานการณ์ต่างๆ
• ในทางกฎหมาย
• ในแต่ละจรรยาบรรณวิชาชีพ



คุณธรรมและจริยธรรมในการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ

ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรคอริยสจั 4

ฉนัทะ วริิยะ จิตตะ วิมงัสาอิทธิบาท 4

รู้จกัเหตุ รู้จกัผล รู้จกัตน รู้จกัประมาณ รู้จกักาล รู้จกัชุมชน รู้จกัคนสัปปุริสธรรม 7

ทาน ปิยวาจา อตัถจริยา สมานตัตาสังคหวตัถุ 4



คุณธรรมและจริยธรรมในการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ

ทาน = การให้
ศีล = การประพฤติดีงาม
บริจาค = การเสียสละ
อาชวะ = ความซ่ือตรง
มทัวะ = ความมีอทัยาศยัอนัดีงาม
ตปะ = ความเพียร
อโกธะ = การไม่โกรธ
อวหิิงสา = ความไม่เบียดเบียนตนและผูอ่ื้น
ขนัติ = ความอดทนอดกลั้น
อวโิรธนะ = การไม่มีผดิจากความยติุธรรม

ทศพิธราชธรรม



หลกัธรรมาภิบาล 4 ประการ

รับผดิชอบ

โปร่งใส

มีส่วนร่วม

ถูกตอ้ง

ดีงาม



หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี 6 ประการ

นิติธรรม

คุณธรรม

โปร่งใส

มีส่วนร่วม

รับผดิชอบ

คุม้ค่า



จริยธรรมของขา้ราชการพลเรือน

• ยดึมัน่ในจริยธรรม กระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
• มีจิตส านึกท่ีดีและรีบผดิชอบต่อหนา้ท่ี
• ยดึถือประโยชน์ส่วนรวม เหนือประโยชน์ส่วนตน
• ละเวน้จากการแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศยัต าแหน่งหนา้ท่ี
• เคารพและปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญอยา่งตรงไปตรงมา
• ฯลฯ

ต้องไม่เน้น สร้างผลก าไรทางธุรกิจจากการรับราชการ



แนวทางในการน าหลกัคุณธรรมและจริยธรรมไปใชใ้นการบริหารส่งเสริมการเกษตร

• มีความรู้ เขา้ใจ รักงานท่ีท า
• รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี
• ซ่ือสัตยสุ์จริต
• ขยนัหมัน่เพียร
• เสียสละ
• เมตตา กรุณา
• สุภาพอ่อนโยน
• ฯลฯ

ระดบับุคคล

• การปรับเปล่ียนทศันคติ 
• การสร้างเครือข่าย
• การสร้างกิจกรรม

ระดบัองคก์ร


