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ความเป็นมาขององค์กร 
   ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารราชการส่วนภูมิภาค สังกัด 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายคือ การส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการ
ผลผลิตพืช  ก ากับดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานเกษตรอ าเภอ  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  นอกจากนี้การบริหารงานราชการของส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้อยู่ภายใต้กรอบการ
บริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ในระดับ
อ าเภอมีเกษตรอ าเภอเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ จ านวน ๓๒ อ าเภอ มีบุคลากร ที่ปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตร ทั้งสิ้น ๒๗๘ คน 
บทบาทหน้าที่ของส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
  ก)   ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน 
  ข)   ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมงและปศุสัตว์ 
  ค)   ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานเกษตรอ าเภอ 
  ง)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งสามารถแบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม 
  1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่  
    รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและ
บัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ การจัดท าและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการ
เจ้าหน้าที่ งานประชุมและงานประสานราชการทั่วไป ของส านักงาน  
  2. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีหน้าที่ 
    2.1 ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรด้านการผลิตพืช การ
พัฒนาอาชีพของเกษตรกรและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพ่ือผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัด  ของผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
    2.2 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ในจังหวัด 
    2.3 พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การปลูกพืช 
ผลผลิตการเกษตรวิสาหกิจชุมชนและข้อมูลมือสองอ่ืน ๆ 
    2.4 ประสานงานและสนับสนุนการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรงานวิจัย  และ
พัฒนาในจังหวัด 
    2.5 สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนของชุมชน 
    2.6 สนับสนุนส านักงานเกษตรอ าเภอในการจัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริม การเกษตร 
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และการจัดท าข้อมูลสารสนเทศระดับอ าเภอ 
    2.7 ติดตาม ประเมินผล รวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักงาน
เกษตรจังหวัด  
    2.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
  3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มีหน้าที่ 
    3.1 ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรและ
เครือข่ายให้เข้มแข็ง 
    3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและการพัฒนาวิสาหกิจเกษตรของชุมชน 
    3.3 ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด 
    3.4 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการด าเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
    3.5 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 
    3.6 ประสานและด าเนินงานโครงการพระราชด าริและพ้ืนที่เฉพาะ และช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
    3.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต มีหน้าที่ 
    4.1 ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการผลิตและจัดการผลผลิตพืช ประมงน้ าจืดและปศุสัตว์
ขั้นพ้ืนฐาน 
    4.2 ศึกษา พัฒนา และคัดเลือกรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 
    4.3 ด าเนินการส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิตพืช 
ประมงน้ าจืด และปศุสัตว์ขั้นพ้ืนฐาน 
    4.4 ด าเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิตการจัดการ
ผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
    4.5 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในพ้ืนที่ 
    4.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
  5. กลุ่มอารักขาพืช 
    5.1 ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการด าเนินงานด้านการอารักขาพืชในจังหวัดและ
ด าเนินการตามแผน โครงการและมาตรการการอารักขาพืช 
    5.2 ส ารวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดศัตรูพืช 
    5.3 ศึกษา พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการอารักขาพืชให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอและเกษตรกร 
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    5.4 ให้บริการตรวจ วินิจฉัยศัตรูพืชและให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีการอารักขาพืช  
    5.5 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานด้านการอารักขาพืชในจังหวัด  
    5.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
  6. บทบาทหน้าที่ของส านักงานเกษตรอ าเภอ 
    6.1 วางแผนและส่งเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตรในอ าเภอ 
    6.2 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน 
    6.3 ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมง และ
ปศุสัตว์ 
    6.4 ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา 
    6.5 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
  7. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล  
    7.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับต าบล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
      1) ส่งเสริมการผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ 
      2) ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการผลิตด้านการเกษตรที่เหมาะสมแก่เกษตรกร 
      3) จัดท าโครงการและกิจกรรมทางการเกษตร เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร 
      4) ให้ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร และการตลาด แก่เกษตรกร เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจผลิตและลงทุน 
     5) เป็นผู้ปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องแก่เกษตรกร 
    7.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับต าบล มีหน้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรทั้ง
ปัญหาทางด้านวิชาการ และปัญหาขั้นพ้ืนฐานทั่วไปในเบื้องต้น หากปัญหาดังกล่าวเกินขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับต าบลที่จะแก้ไข ให้เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น หรือเสนอหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณา 

   7.3 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับต าบล มีหน้าที่ตรวจสอบและรายงานการระบาดของ
โรคแมลงศัตรูพืช โรคสัตว์บก และสัตว์น้ า ตลอดจนความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น หรือเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน 
    7.4 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับต าบล มีหน้าที่ให้ค าแนะน ากับเกษตรกรในการจัดหา
ปัจจัยการผลิต และการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกวิธี ประหยัด และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได้ 
    7.5 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับต าบล ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ที่ดินและ
น้ าเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ป่าไม้ รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ และ
สนับสนุนให้เกษตรกร และสมาชิกในครอบครัวรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นสถาบัน เพ่ือรวมพลังในการพัฒนาอาชีพ
ของครอบครัวเกษตรกร และสังคมเกษตรกร 
    7.6 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับต าบล ศึกษาและส ารวจข้อมูลการเกษตรในพ้ืนที่ที่
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รับผิดชอบ เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตและการตลาด ตลอดจนการวางแผนพัฒนาการเกษตร 
และประสานงานทางด้านการแทรกแซงราคาผลิตผลการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาล 
    7.7 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับต าบลประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิต และจ าหน่ายผลิตผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
    7.8 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับต าบล มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่กรรมการหมู่บ้าน ใน
การจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับการเกษตร ตลอดจนให้ค าแนะน าช่วยเหลือในด้านวิชาการเกษตรและการพัฒนา
ท้องถิ่น รวมถึงการให้ความสนับสนุนองค์การบริหารส่วนต าบลทางด้านวิชาการเกษตรรวมทั้งเสนอแนะในการ
จัดท าโครงการ หรือแผนพัฒนาการเกษตรของต าบล และช่วยเหลือในการตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
โครงการทั้งในด้านเทคนิค และค่าใช้จ่ายของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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โครงสร้างองค์กร : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเกษตร
อ าเภอสายท่ี ๒ 

อ าเภอเมือง 

อ าเภอครบรุ ี

อ าเภอโชคชัย 

อ าเภอปักธงชัย 

อ าเภอเสิงสาง 

อ าเภอวังน้ าเขียว 

อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ

อ าเภอหนองบุญมาก 

ส านักงานเกษตร
อ าเภอสายท่ี ๑ 

อ าเภอด่านขุนทด 

อ าเภอโนนไทย 

อ าเภอปากช่อง 

อ าเภอสีคิ้ว 

อ าเภอสูงเนิน 

อ าเภอขามทะเลสอ 

อ าเภอเทพารักษ์ 

อ าเภอพระทองค า 

ส านักงานเกษตร
อ าเภอสายท่ี ๓ 

อ าเภอคง 

อ าเภอโนนสูง 

อ าเภอขามสะแกแสง 

อ าเภอบ้านเหลื่อม 

อ าเภอแก้งสนามนาง 

อ าเภอสีดา 

อ าเภอบัวลาย 

อ าเภอบัวใหญ ่

ส านักงานเกษตร
อ าเภอสายท่ี ๔ 

อ าเภอจักราช 

อ าเภอชุมพวง 

อ าเภอประทาย 

อ าเภอห้วยแถลง 

อ าเภอโนนแดง 

อ าเภอเมืองยาง 

อ าเภอล าทะเมนชัย 

อ าเภอพิมาย 

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มส่งเสรมิและ
พัฒนาเกษตรกร 

กลุ่มส่งเสรมิและ
พัฒนาการผลิต 

กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

กลุ่มอารักขาพืช 

เกษตรกร สถาบัน/องค์กร
เกษตรกร/กลุ่มต่างๆ 

อาสาสมัครเกษตร 
ประจ าหมู่บ้าน 

นักเรียน/นักศึกษา/ 
ผู้มีความสนใจ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร 

วิสัยทัศน์องค์กร “เกษตรกรเข็มแข็ง พอเพียง มั่นคง และยั่งยืน” 
เป้าประสงค์ 
  1.เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
  2.องค์กรเกษตรกร/ชุมชนมีความสามารถในการด าเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการที่
เป็นระบบและเกิดเครือข่าย 
  3.เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารและบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันสมัย และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  4. เกษตรกร ชุมชน และทุกภาคส่วนเกิดการเรียนรู้และเครือข่ายในการพัฒนา 
  5.บุคลากรเป็นผู้ช านาญการและมีจิตส านึกในการท างานร่วมกับเกษตรกร 
  6.องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี 
พันธกิจ 
  1.สนับสนุนและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรให้ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  2.ส่งเสริม พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้มีขีดความสามารถด้านการเกษตรอย่างครบวงจร 
  3.ส่งเสริม ประสานการถ่ายทอดความรู้และให้บริการทางด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
วัฒนธรรมองค์กร 
   “โปร่งใสเรื่องงบประมาณ  ท างานแบบมีส่วนร่วม  ยึดถือระเบียบวินัยส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ สร้างความเชื่อม่ันแก่เกษตรกร” 
ค่านิยม 
  “มุ่งเน้นผู้รับบริการ ท างานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์ เชิดชูคุณธรรมจริยธรรม รักศักดิ์ศรีตนเอง และ
องค์กร” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุข มั่นคงและยั่งยืน 
  2.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 
  3.การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงานในการให้บริการเกษตรกร 
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ขอบเขตการให้บริการ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) และการให้บริการทางการเกษตรไว้ว่า การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ ๓ เป็น
การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ซึ่งในที่นี้คือ เกษตรกร นักเรียนและนักศึกษา พ่อค้า ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท
ห้างร้านต่าง ๆ ที่มาติดต่อกับส านักงานเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ 
การติดต่อขอข้อมูลทางการเกษตร การติดต่อเพ่ือการนิติกรรมต่าง ๆ ในส านักงานหรือโครงการต่าง ๆ ซึ่งรวมไป
ถึงการติดต่อจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ด้วย  

 
แนวทางการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้รับบริการ แนวทางและวิธีการให้บริการ 

๑. เกษตรกร , อกม. ๑. ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร 
๒. จัดท าแผนการพัฒนาการเกษตรระดับกลุ่ม หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
๔. ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และการ

จัดการด้านผลผลิตพืช  ประมงและปศุสัตว์แก่เกษตรกร 
๕. บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร 
๖. บริการข้อมูลและสารสนเทศทางการเกษตร 
๗. ติดตามแนะน าเกษตรกรให้สามารถผลิตและจัดการผลิตทางการเกษตร 

๒.ภาคเอกชนหรือ
ประชาชนทั่วไป 

๑. กรอกใบสมัครความต้องการรับบริการต่างๆ 
๒. ให้ค าปรึกษาแนะน าตามปัญหาและความต้องการ พร้อมทั้งสนับสนุน
เอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. บางกรณีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้ส ารวจปัญหาและความต้องการใน 
     พ้ืนที่ร่วมกับผู้รับบริการเพ่ือหาแนวทางแก้ไข   
๔. สรุปผลการให้บริการให้เกษตรอ าเภอและจังหวัดทราบทุกสิ้นเดือน 

๓. ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง 

1. ประสานแผนการปฏิบัติงานด้านการเกษตร 
2. ประสานร่วมในการถ่ายทอดความรู้และให้บริการด้านการผลิต และ 
    การจัดการด้านผลผลิตพืช  ประมง และปศุสัตว์แก่เกษตรกร 
3. ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านการเกษตร 
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กลุ่มผู้รับบริการความต้องการและความคาดหวัง การสื่อสารของส่วน ราชการตามที่ส านักงานเกษตรจังหวัด
นครราชสีมาก าหนด 
 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ 
ความต้องการ และ

ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

๑. เกษตรกร อกม. ข้อมูล  ความรู้
เทคโนโลยีค าปรึกษา
ค าแนะน า การบริการ
ทางการเกษตร 

ถูกต้อง  ครบถ้วน  
ชัดเจน  ฉับไว  ทัน
เหตุการณ์ และปฏิบัติได้
จริง 

การสื่อสารแบบสองทาง
(แบบรายบุคคล กลุ่ม  
และมวลชน) 

๒. ประชาชนทั่วไป
นักศึกษา 

ค าปรึกษาด้าน
การเกษตรข้อมูล
การเกษตร 

ถูกต้อง  ครบถ้วน  
ชัดเจน  ฉับไว  ทัน
เหตุการณ์ และปฏิบัติได้
จริง 

การสื่อสารแบบสองทาง
(แบบรายบุคคล) 

 
 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวัง การสื่อสารของส่วนราชการตามที่ส านักงานเกษตร

จังหวัดนครราชสีมาก าหนด  
 

ผู้มีส่วนได้เสีย บริการที่ให้ 
ความต้องการ และความ
คาดหวัง 

แ น ว ท า ง แ ล ะ วิ ธี ก า ร
สื่อสารระหว่างกัน 

๑. องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

ข้อมูล  สารสนเทศ 
แผนพัฒนาการเกษตร 

ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว    
และเป็นปัจจุบัน   

การสื่อสารแบบสองทาง
(แบบรายบุคคล) 

๒. ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ,อกม. 

ข้อมูล  สารสนเทศ 
แผนพัฒนาการเกษตร 

ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว    
และเป็นปัจจุบัน   

การสื่อสารแบบสองทาง
(แบบรายบุคคล) 

๓. ภาคเอกชน  ข้อมูล  สารสนเทศ 
แผนพัฒนาการเกษตร 

ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว    
และเป็นปัจจุบัน   

การสื่อสารแบบสองทาง
(แบบรายบุคคล) 

  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาได้ท าการก าหนดกระบวนงานในการให้บริการผู้มีส่วนได้เสียกับ
งานส่งเสริมการเกษตร ดังต่อไปนี้  

1) ขึ้นทะเบียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตร และกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรอื่น ๆ   
2) ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร  
3) ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่ทางการเกษตร  
4) ขึ้นและต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  
5) ขึ้นทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร และขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ. ๑-๓) และออก

ใบรับรองเกษตรกร  
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6) ให้ค าปรึกษาทางการเกษตร  
7) ลงทะเบียนเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ โดยเกษตรกรเป็นผู้มาใช้บริการ 

 
 

แผนภาพแสดงมาตรฐานการให้บริการของส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

แผนภาพแสดงกระบวนงานในการให้บริการเกษตรกร 
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1. การบวนการข้อมูลและเอกสารเผยแพร่ทางการเกษตร  
 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาก าหนดให้ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอมีการ
จัดเตรียมเอกสารทางวิชาการ แผ่นพับ พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการเกษตรในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
ให้บริการประชาชนในพื้นท่ี โดยเฉพาะความรู้ที่เก่ียวข้องสอดคล้องกับการผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ เช่น ข้าว 
มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งผู้ที่จะมาขอรับบริการจะต้องเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน เพ่ือมา
ลงทะเบียนด้วยทุกครั้ง 
2. การบวนการให้ค าปรึกษาทางการเกษตร  
 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาก าหนดให้ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอมีการให้
ค าปรึกษาแก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไปในด้านการเกษตร (เน้นเฉพาะพืช) พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทางการเกษตรในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวข้องสอดคล้อง
กับการผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ เช่น ข้าว มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งผู้ที่จะมาขอรับบริการ
จะต้องเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน เพ่ือมาลงทะเบียนด้วยทุกครั้ง 
3. การบวนการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร  
  ด้วยส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนิน
โครงการทางด้านการเกษตรแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ซึ่งแหล่งของงบประมาณหลักๆคือ งบพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และงบประมาณของกรมส่งเสริม
การเกษตรเป็นหลัก ซึ่งในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรทุกครั้ง เกษตรกรจะต้องจัดเตรียมบัตรประจ าตัว
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ประชาชนมาเพ่ือลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม และในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดให้มีการ
ประเมินความรู้ของเกษตรกรก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยทุกครั้ง พร้อมทั้งบันทึกผลการประเมินดังกล่าวลง
ในระบบ เพ่ือสรุปและประมวลผลเป็นภาพรวมต่อไป  
4. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร/การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลง/การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ 
  4.1 การขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

 เกษตรกรที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะต้องเตรียมแสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชน  

ทะเบียนบ้าน และเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลตามความ
เป็นจริง 

พร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบค าร้องให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และต้องลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลของตนเองในแบบค า
ร้องด้วย 

จะต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบค าร้อง ก่อนยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียน ได้แก่ อาสาสมัคร
เกษตรประจ าหมู่บ้านหรือผู้น าชุมชน 
 ส่วนเกษตรกรมีความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรต่อเจ้าหน้าที่ (เกษตรอ าเภอ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร/เจ้าพนักงานการเกษตร หรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่ได้รับ
มอบหมาย พร้อมทั้งเอกสารตัวจริงและส าเนาเอกสาร บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียน (ตัวจริง) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และ ทะเบียนบ้านที่มีรายชื่อบุคคลในครัวเรือน (ตัวจริง) ส าเนาหลักฐานแสดง
สิทธิการถือครองที่ดิน (รับรองส าเนา) (กรณีมีเอกสารสิทธิ์) และ ส าเนาสัญญาเช่าการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในสิทธิ
การถือครองที่ดินของบุคคลอ่ืน (รับรองส าเนา) (กรณีเช่า) หนังสือมอบอ านาจกรณีมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียน
หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแทน (กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมาแทน) ได้ตามวัน เวลาราชการ ณ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามภูมิล าเนา หรือ ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอตามที่ตั้งแปลง
ที่ดินที่มีกิจกรรมการเกษตร  
 4.2 การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ  

1 เกษตรกรรายเดิม ที่เคยแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา ไม่ต้องกรอก                  
แบบขึ้นทะเบียนใหม่ แต่ต้องมาแจ้งความจ านงที่จะเข้าร่วมโครงการ และปรับปรุงข้อมูลการปลูกให้ถูกต้อง                           
ในรอบปีที่ประกาศขึ้นทะเบียน 

2 เกษตรกรรายใหม่ 
- กรอกข้อมูลตามแบบ ทพศ.1-3 ตามชนิดพืช เกษตรกรหรือบุคคลอ่ืนที่เกษตรกรไว้ใจ 

กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียน ตามแบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2556/57 ได้แก่จ านวน
พ้ืนที่ปลูก ชื่อพันธุ์ข้าวที่ปลูก ชนิดเอกสารสิทธิ์  วันที่เพาะปลูก และวันที่คาดว่าจะเก็บเก่ียว 

  - หลักฐานเอกสาร ประกอบการขึ้นทะเบียน   
- บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง และส าเนา) 
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง และส าเนา) 
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- ใบมอบอ านาจให้ขึ้นทะเบยีนแทนกรณีไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง  
- ภาพถ่ายแปลงปลูกให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ระดับต าบล การ

เรียกเก็บภาพถ่ายแปลงปลูกเพ่ือเป็นการยืนยันว่าเกษตรกรได้ท าการปลูกข้าวในฤดูนั้นจริง โดยเกษตรกรต้อง
ระบุวันเดือนปีที่ถ่ายภาพ ระบุแปลง  หลังภาพถ่ายที่มายื่น พร้อมลงลายมือชื่อก ากับ เพ่ือรับรองข้อมูลที่แจ้งใน
ภาพถ่าย ดังกล่าว                                                                                                                                                                                     
     - เอกสารสิทธิ์การใช้ที่ดิน (ฉบับจริง และส าเนา)  
     - สถานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2556/57  

      - ส านักงานเกษตรอ าเภอที่เป็นที่ตั้งของแปลงปลูก หรือ 
         - สถานที่ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอนัดหมาย 

5. การบวนการขึ้นและต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  
           การขอขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ กรณีที่เป็นนิติบุคคล และกรณีที่
ไม่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
           เอกสารประกอบกรณีเป็นนิติบุคคล เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ 

- ส าเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ 
- ส าเนามติของคณะกรรมการ หรือมติท่ีประชุมใหญ่ให้จดทะเบียน 
- ทะเบียนรายชื่อและท่ีอยู่สมาชิก 
- ส าเนาข้อบังคับของเครือข่าย (เฉพาะกรณีจดทะเบียนเครือข่าย) 

          เอกสารประกอบกรณีไม่เป็นนิติบุคคล เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
- หนังสือยินยอมของสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือมติที่ประชุมมอบหมายบุคคลผู้มี

อ านาจท าการแทน 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจท าการแทน 
- รายชื่อที่อยู่พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของสมาชิก 
- ส าเนาข้อบังคับเครือข่าย (เฉพาะกรณีจดทะเบียนเป็นเครือข่าย) 
-  

6. การบวนการขึ้นทะเบียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตร และกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรอ่ืน ๆ  
  การขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร คณะผู้ก่อการยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรต่อนาย
ทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจังหวัด แห่งท้องที่ที่จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ผ่านส านักงานเกษตรอ าเภอแห่ง
ท้องที่ กรณีภูมิภาค หรือส านักงาน เกษตรอ าเภอ กรณีกรุงเทพมหานคร เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร
การขอจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย  
 (1) ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จ านวน 1 ฉบับ  
 (2) ร่างข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร จ านวน 4 ฉบับ  
 (3) บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จ านวน 2 ชุด   
 (4) ส าเนารายงานการประชุมเกษตรกรผู้ซึ่งจะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จ านวน 2 ชุด  
 (5) ส าเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จ านวน 2 ชุด  
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7. การขึ้นทะเบียนผู้ประสบภัยธรรมชาติ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

  เมื่อภัยธรรมชาติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ฝนแล้ง น้ าท่วม แมลงศัตรูพืชระบาด ในพื้นที่ท าการเกษตรของ
เกษตรกร เกษตรกรจะต้องแจ้งความเสียหายรายบุคคลที่ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ภายใน 3 วัน และจะต้องแนบ
หลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  - ภาพถ่ายพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายแนวทางการด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
   - ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน/สัญญาเช่า   
  - ส าเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน 
  - หลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
  รอประกาศจากส านักงานเกษตรอ าเภอซึ่งจะน าไปติดในหมู่บ้านเป็นเวลา 3 วัน โดยสถานที่ปิด
ประกาศ ได้แก่ สถานที่ราชการ อบต/เทศบาล ที่ท าการก านัน/ผุ้ใหญ่บ้าน แล้วจึงนัดหมายจัดการประชาคมใน
หมู่บ้าน หากมีผุ้คัดค้านให้ท าการตรวจสอบใหม่และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ภายใน 1 วัน 
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