
การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบลเป็นภารกิจที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดให้ส านักงานเกษตร

อ าเภอด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) 
และเสนอแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบลบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือใช้เป็นกรองการจัดท าโครงการประจ าปี เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และตามระบบส่งเสริมการเกษตรก าหนดให้การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรทุ กระดับเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ 
ระบบส่งเสริมการเกษตรที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ 

 แผนพัฒนาการเกษตรเชิงพ้ืนที่เป็นการวางแผนส่งเสริมพัฒนาการเกษตรในบริเวณพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง โดยมี
การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่ชัดเจน เช่น เขตการปกครอง เป็นเขตจังหวัด อ า เภอ ต าบล ขอบเขตลุ่มน้ า เขตป่าไม้      
เขตชลประทาน เขตปฏิรูปที่ดิน ฯลฯ และในการน าเสนอข้อมูลแต่ละปัจจัยของเนื้อหามีการแสดงแผนที่ (Mapping) 
ประกอบด้วย เช่น แผนที่ขอบเขตการปกครอง แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่เขตความเหมาะสมส าหรับ          
การปลูกพืช ฯลฯ การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรของหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด 
อ าเภอ และต าบล ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทาง เป้าหมายการพัฒนา       
ในขอบเขตพ้ืนที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามแผนพัฒนาการเกษตรที่หน่วยงานจัดท าดังกล่าว รูปแบบของ  
การน าเสนอส่วนใหญ่จะเป็นการพรรณนาอธิบายความท าให้มองไม่เห็นภาพสถานการณ์และเป้าหมายที่ชัดเจน         
จึงควรมีการน าเสนอข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่ใช้แผนที่ร่วมในการวิเคราะห์และน าเสนอประกอบด้วย  

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรจึงได้ทบทวนกระบวนการขั้นตอนในการจัดท าและเค้าโครงรูปแบบ
ของแผน จัดท าเป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรในรูปแบบของแผนพัฒนาการเกษตรเชิงพ้ืนที่เพ่ือให้
ส านักงานเกษตรอ าเภอใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานให้ได้แผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ/ต าบลที่เป็นแผนเชิงพ้ืนที่ 

 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและทรัพยากรของอ าเภอ/ต าบล 

2.2 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าโครงการและงบประมาณประจ าปีเสนอขอรับการสนับสนุนจากแหล่ง
งบประมาณต่างๆ  
 
3. เป้าหมาย 
     ได้แผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ/ต าบล ที่มีเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ   
ของพ้ืนที่ จ านวน 882 อ าเภอ 
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4. ขั้นตอนและวิธีการจัดท าแผนพัฒนาฯ 
    ขั้นเตรียมการ 
 4.1 การเตรียมข้อมูลและทีมงาน 

      4.1.1 สร้างทีมวิทยากรระดับเขต/จังหวัด  เขต/จังหวัด และทีมวิทยากรหลักขยายผลสร้างเครือข่ายทีม
วิทยากรระดับเขต/จังหวัดให้ครอบคลุมครบทุกจังหวัด เขตและทีมวิทยากรหลักคัดเลือกผู้ที่จะร่วมเป็นวิทยากรหลัก
เพ่ิมเติม และอบรมถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติม 

      4.1.2 สร้างทีมงานของอ าเภอ  ผู้รับผิดชอบงานแผนงานหรือยุทธศาสตร์ และทีมวิทยากรหลัก 
เตรียมความพร้อมและสร้างทีมงานจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรของส านักงานเกษตรอ าเภอ ทีมวิทยากรหลัก/เจ้าหน้าที่
ที่รับงานแผนงานและยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้ค าปรึกษาค าแนะน าสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาการเกษตร จังหวัดสนับสนุนข้อมูลนโยบายยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาของจังหวัด กลุ่มจังหวัด  
หรือนโยบายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และส านักงานเกษตรอ าเภอจัดตั้งทีมงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดขอบงานต าบล
ทุกต าบลร่วมกับด าเนินการเป็นทีมงานหรือคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรของอ าเภอ 
       4.1.3 รวบรวม/จัดเก็บข้อมูลระดับอ าเภอ/ต าบล  ทีมงานอ าเภอ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต าบล รวบรวม 
จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม 

      รวบรวมข้อมูลมือสองที่มีอยู่แล้ว  จากแหล่งต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนากลุ่ม/องค์กร ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ในรูปแผนที่ เช่น Agri-map 
SSmap แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร ฯลฯ 

      จัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังขาดและจ าเป็นต้องใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร  
โดยใช้เทคนิคเครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ เช่น การสังเกตเชิงประจักษ์ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การจั ดเวที  
การสนทนากลุ่ม RRA ฯลฯ โดยผู้มีส่วนให้ข้อมูลมาจากภาคีเครือข่ายของกรมส่งเสริมการเกษตรในหมู่บ้านและต าบล 
เช่น อาสาสมัครเกษตร เกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการเครือข่ายต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ศบกต. คณะกรรมการ ศพก.  

ขั้นด าเนินการ 
 4.2 การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล ทีมงานของอ าเภอทุกคนร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจัดเก็บ 
จากทุกต าบลเพื่อสังเคราะห์เป็นภาพรวมของอ าเภอ โดยใช้เครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ เช่น SWOT การซ้อนทับข้อมูล 
แผนที่ (Overlay) การวิเคราะห์นิเวศน์เกษตร (AA)  
 4.3 การก าหนดทิศทาง/เป้าหมายการพัฒนา (ท าแผนสู่การปฏิบัติทางการพัฒนาของพืช/ปศุสัตว์/ประมง/
แปรรูป ฯลฯ ในอ าเภอที่เก่ียวกับการเกษตร) 
       4.3.1 ทีมงานอ าเภอด าเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อมูลประกอบพิจารณาจาก  
1) ข้อมูลจากแต่ละต าบลที่รวบรวมจัดเก็บและผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบ 2) ข้อมูลจากนโยบา ยระดับบน  
เช่น แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงฯ ฯลฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูล ศักยภาพ ปัญหา และเป้าหมายการพัฒนา เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาของอ าเภอ
ที่มองเห็นภาพถึงระดับต าบล 
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                 4.3.2 ทีมงานอ าเภอด าเนินการเวทีระดับต าบล เพ่ือน าเสนอข้อมูลศักยภาพ ปัญหา และเป้าหมาย 
การพัฒนา และระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดโครงการพัฒนาในระดับต าบลที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ของอ าเภอ โดยเชิญภาคีเครือข่ายของกรมส่งเสริมการเกษตรระดับต าบล เช่น อาสาสมัครเกษตรระดับต าบล  
ผู้แทนคณะกรรมการ ศบกต. ผู้แทนคณะกรรมการ ศพก. ฯลฯ ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ 
          4.4 จัดท ายกร่างแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ/ต าบล ทีมอ าเภอ จัดท ายกร่างแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับอ าเภอ 5 ปี โดยรูปเล่มของแผนประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๆ ได้แก่ ข้อมูลสภาพทั่วไปของอ าเภอ บทวิเคราะห์
สภาพการณ์การเกษตร ทิศทาง/แนวทางการพัฒนา และโครงการ กิจกรรม ฯลฯ  
          4.5 ประชาพิจารณ์แผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ/ต าบล ทีมงานอ าเภอ และผู้แทนองค์กร/กรรมการ
เครือข่ายในระดับอ าเภอ เสนอร่างแผนพัฒนาการเกษตรของอ าเภอในเวที เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ      
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในอ าเภอเพ่ือให้แผนเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
          4.6 ปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ/ต าบล ทีมงานอ าเภอ และผู้แทนองค์กร/กรรมการเครือข่าย
ในระดับอ าเภอ เสนอร่างแผนพัฒนาการเกษตรของอ าเภอในเวที เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ ผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียในอ าเภอเพ่ือให้แผนเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

ขั้นน าไปปฏิบัติและติดตามประเมินผล 
          4.7 การน าแผนสู่การปฏิบัติ ทีมงานอ าเภอและเจ้าหน้าที่จังหวัดน าแผนพัฒนาการเกษตรของอ าเภอ
ขับเคลื่อนให้เกิดผลการปฏิบัติหรือน าแผนไปใช้ประโยชน์ บูรณาการกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อปท. ส าหรับใช้เป็น
กรอบการจัดท างบประมาณโดยจัดท าเป็นข้อบัญญัติของ อปท. ประสานและจัดส่งจังหวัดประกอบการจัดท า  
เป็นแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัดเพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด งบประมาณตามภารกิจ
หน่วยงาน 

          4.8 ติดตามและประเมินผล  
               4.8.1 ติดตามกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาฯ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา/อุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาฯ 
ของอ าเภอ/ต าบล 
               4.8.2 ติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาฯ ของอ าเภอ/ต าบล ไปใช้ประโยชน์ เช่น การได้รับ
สนับสนุนงบประมาณ ผลส าเร็จของโครงการ (Output/Outcome/Impact) 
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ผังแสดงขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ/ต าบล 

ขัน้ตอน แนวทาง/วิธีการ 

ขั้นตอนที่ 1  
สร้างทมีวิทยากรระดับเขต/จังหวัด 
ผู้รับผิดชอบ : - ทีมวิทยากรหลัก 

            - เขต/จังหวัด 

- ขยายผลสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรระดับเขต/จังหวัดให้ครอบคลุมครบทุกจังหวัด 
- เขตและทีมวิทยากรหลักคัดเลือกผู้ท่ีจะร่วมเป็นวิทยากรหลักเพิ่มเติม 
- อบรมถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 2  
สร้างทมีงานของอ าเภอ 

ผู้รับผิดชอบ : - ทีมวิทยากรหลัก 
            - เขต/จังหวัด 

เตรียมความพร้อมและสร้างทีมงานจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรของส านักงาน
เกษตรอ าเภอ 
       - ทีมวิทยากรหลัก/เจ้าหน้าท่ีท่ีรับงานแผนงานและยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ให้ค าปรึกษาค าแนะน าสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
การเกษตร 
      - จังหวัดสนับสนุนข้อมูลนโยบายยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาของจังหวัด 
กลุ่มจังหวัด หรือนโยบายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
      - ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดตั้งทีมงานประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดขอบ
งานต าบลทุกต าบลร่วมกับด าเนินการเป็นทีมงานหรือคณะท างานจัดท า
แผนพัฒนาการเกษตรของอ าเภอ 
 

ขั้นตอนที่ 3 
รวบรวม/จัดเก็บข้อมูลระดับต าบล 

ผู้รับผิดชอบ : - ทีมงานอ าเภอ 
                       - เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ    

         ต าบล 
 
 

- รวบรวมข้อมูลมือสองที่มีอยู่แล้วจากแหล่งต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน  
แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนากลุ่ม/องค์กร ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
และข้อมูลเชิงพื้นท่ีในรูปแผนท่ี เช่น Agri-map SSmap แผนการจัดการพื้นท่ี  
การผลิตสินค้าเกษตร ฯลฯ 
- จัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนท่ียังขาดและจ าเป็นต้องใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา
การเกษตร โดยใช้เทคนิคเครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ เช่น การสังเกตเชิงประจักษ์ 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การจัดเวที การสนทนากลุ่ม RRA ฯลฯ 
 

ขั้นตอนที่ 4 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ : ทีมงานอ าเภอ 

 

- ทีมงานของอ าเภอทุกคนร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมจัดเก็บจากทุกต าบล
เพื่อ สังเคราะห์เป็นภาพรวมของอ าเภอ โดยใช้เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ เช่น 
SWOT การซ้อนทับข้อมูลแผนท่ี (Overlay) การวิเคราะห์นิเวศน์เกษตร (AA) 
- ก าหนดทิศทางเป้าหมายการพัฒนาของอ าเภอ 
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กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมฯ)  
กรมส่งเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โทร. 02-5793835 อีเมล์ : agritech80@hotmail.com 
 

ขั้นตอนที่ 5 
จัดท ายกร่างแผนพัฒนาการเกษตร 

ระดับอ าเภอ/ต าบล 
ผู้รับผิดชอบ : ทีมงานอ าเภอ 

 

- ทีมอ าเภอจัดท ายกร่างแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ 5 ปี โดยใช้ข้อมูล
ประกอบพิจารณาจาก 
- ข้อมูลจากแต่ละต าบลท่ีรวบรวมจัดเก็บและผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบ 
- ข้อมูลจากนโยบายระดับบน เช่นแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศนโยบายรัฐบาล      
นโยบายกระทรวงฯ ฯลฯ 
   รูปเล่มของแผนประกอบด้วยเน้ือหาหลักๆ ได้แก่ ข้อมูลสภาพท่ัวไป 
ของอ าเภอ บทวิเคราะห์สภาพการณ์การเกษตร ทิศทาง/แนวทางการพัฒนา 
และโครงการ กิจกรรม ฯลฯ 
 

ขั้นตอนที่ 6 
ประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการเกษตร

ของอ าเภอ/ต าบล 
ผู้รับผิดชอบ : ทีมงานอ าเภอ 

 
 

- เสนอร่างแผนพัฒนาการเกษตรของอ าเภอในเวที เพื่อรับฟังความคิดเห็น        
จากผู้รับบริการ ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในอ าเภอเพื่อให้แผนเป็นท่ียอมรับ            
ของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 7 
ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาการเกษตรของอ าเภอ 

ผู้รับผิดชอบ : ทีมงานอ าเภอ 
 
 

- เสนอร่างแผนพัฒนาการเกษตรของอ าเภอในเวที เพื่อรับฟังความคิดเห็น         
จากผู้รับบริการ ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในอ าเภอเพื่อให้แผนเป็นท่ียอมรับ            
ของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 8 
การน าแผนสู่การปฏิบัต ิ

ผู้รับผิดชอบ : - ทีมงานอ าเภอ 
                 - เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ   
                   หรือยุทธศาสตร์จงัหวัด 

 
 

- เป็นการน าแผนพัฒนาการเกษตรของอ าเภอขับเคลื่อนให้เกิดผลการปฏิบัติ 
หรือน าแผนไปใช้ประโยชน์ 
- บูรณาการกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อปท. ส าหรับใช้เป็นกรอบการจัดท า
งบประมาณโดยจัดท าเป็นข้อบัญญัติของ อปท. 
- ประสานและจัดส่งจังหวัดประกอบการจัดท าเป็นแผนพัฒนาการเกษตร 
ของจังหวัดเพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด งบประมาณ 
ตามภารกิจหน่วยงาน 


