
แนวทางการด าเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

************************************ 
 

  กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจท่ีส าคญัในด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่ม 
เพื่อร่วมกันพฒันาความรู้ความสามารถทางการเกษตรท่ีก่อให้เกิดการพฒันาอาชีพการเกษตรกร เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในอนัท่ีจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมัน่คงในการประกอบอาชีพ 
พึ่งพาตนเองไดแ้ละมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
  ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงเห็นสมควรก าหนดแนวทางการด าเนินงานกลุ่มส่งเสริม
อาชีพการเกษตรขึ้น มีรายละเอียดการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 

1. วัตถุประสงค์ของการสนับสนุนให้มีกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
สนับสนุนให้มีเกษตรกรมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรขึ้ นในระดับหมู่บ้านหรือต าบล         

โดยความสมคัรใจ 
1.1  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการประกอบกิจกรรม 

ดา้นการเกษตร 
  1.2  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกนัแกไ้ขปัญหาการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
  1.3  เพื่อเป็นศูนยก์ลางรับความรู้ในการถ่ายทอดวิชาการไปสู่เกษตรกร 
  1.4  เพื่อใชก้ระบวนการกลุ่มในการพฒันาเกษตรกรใหมี้ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ 
สามารถพึ่งพาตนเองได ้
 

2. ช่ือของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
ช่ือกลุ่มให้ใช้ช่ือขึ้นตน้ด้วยค าว่า "กลุ่ม" แลว้ตามด้วยช่ือกิจกรรมหรือวตัถุประสงค์ของกลุ่ม 

เช่น กลุ่มฟ้ืนฟูอาชีพเกษตร กลุ่มปลูกพืชหมุนเวียน กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผน่ เป็นตน้ 
 

3. การสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม 
3.1 การจดัโครงสร้างกลุ่ม 

- โครงสร้างของกลุ่ม สนับสนุนให้กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรมีการจดัโครงสร้าง
องคก์รของกลุ ่ม โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของขนาดและกิจกรรมของกลุ ่ม โดยพิจารณาให้เป็น
โครงสร้างง่าย ๆ ท่ีกลุ่มสามารถปฏิบติัไดจ้ริง ประกอบดว้ย 2 ส่วนเป็นอยา่งนอ้ย คือ 

คณะกรรมการ 

สมาชิก 
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3.2  สมาชิกของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
      3.2.1  คุณสมบติัสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร มีดงัน้ี 

(1) ประกอบอาชีพหรือกิจกรรมดา้นการเกษตรในต าบลเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั 
(2) มีปัญหาหรือความตอ้งการคลา้ยคลึงกนั 
(3) มีความสนใจ และเขา้ร่วมในกิจกรรมของกลุ่มดว้ยความสมคัรใจ 

3.2.2   การเขา้เป็นสมาชิกและออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  
  ด าเนินการดงัน้ี 

(1) เกษตรกรผูส้นใจยืน่ความประสงคใ์นการสมคัรหรือลาออกต่อประธาน หรือ
เลขานุการกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 

(2) ประธานหรือเลขานุการกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร พิจารณาการสมคัรหรือ
ลาออกเสนอต่อคณะกรรมการ 

(3) คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั และแจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
        3.2.3  บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิก 

(1) เขา้ร่วมการประชุมและแสดงขอ้คิดเห็น 
(2) ใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนในการด าเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่ม 
(3) น าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับปรุงอาชีพเป็นตวัอยา่งแก่บุคคลอ่ืน 
(4) ร่วมก าหนดและปฏิบติัตามระเบียบของกลุ่ม 

3.3  คณะกรรมการของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
      3.3.1  คณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้พิจารณาหนา้ท่ีตามความเหมาะสม

ของกิจกรรม ซ่ึงอาจประกอบดว้ย กรรมการอย่างนอ้ย 3 คน เพื่อเป็นประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และอาจมี
ต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามมติท่ีประชุมกลุ่ม 

      3.3.2  การคดัเลือกคณะกรรมการ ให้คดัเลือกโดยใช้หลกัประชาธิปไตย ให้สมาชิกเป็น   
ผูค้ดัเลือก รวมทั้งควรก าหนดวาระการเป็นกรรมการ เช่น คราวละ 2 ปี หรือเป็นไปตามมติท่ีประชุมสมาชิก
ก าหนด 

      3.3.3  บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ มีดงัน้ี 
(1) ร่างระเบียบ กฎ ขอ้บงัคบักลุ่ม โดยความเห็นชอบของสมาชิกกลุ่ม 
(2) จดัใหส้มาชิกมาประชุม แสดงความคิดเห็นและวางแผนร่วมกนัเก่ียวกบั 

กิจกรรมของกลุ่ม 
(3) จดัใหมี้บริการแก่สมาชิกในดา้นต่าง  ๆเช่น ปัจจยัการผลิต โครงการ ขอ้มูล ข่าวสาร 
(4) ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.3.4  บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละต าแหน่ง 
(1) บทบาทหนา้ท่ีของประธาน 

- เป็นประธานในท่ีประชุม 
- จดัท าแผนการด าเนินงานของกลุ่มร่วมกบัคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบ

ของสมาชิก 
- กระจายข่าวสารไปสู่สมาชิก 
- ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ปฏิบติัตามมติท่ีประชุม 

(2) บทบาทหนา้ของเลขานุการ 
- จดัท ารายงานการประชุมและจดบนัทึกต่าง ๆ 
- ติดต่อประสานงานกบัคณะกรรมการและสมาชิก 
- ปฏิบติัตามท่ีประธานและท่ีประชุมกลุ่มมอบหมาย 

(3) บทบาทหนา้ท่ีของเหรัญญิก 
- จดัท าบญัชีการรับ-จ่ายเงินของกลุ่ม 
- เก็บรักษาเงินของกลุ่ม 
- ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีประชุมมอบหมาย 

3.4  การด าเนินงานของกลุ่ม 
 ใหส้นบัสนุนกลุ่มใหมี้การด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยสนบัสนุนใหก้ลุ่มมีการด าเนินการ

ดงัน้ี 
 3.4.1  มีแผนงานกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาดา้นการเกษตรของกลุ่ม 
     ให้มีการสนับสนุนเวทีการด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มในการวิเคราะห์ปัญหา 

ความตอ้งการดา้นการเกษตร  และจดัท าแผนการด าเนินงานของกลุ่ม 
 3.4.2  มีการสะสมทุนของกลุ่ม 
      ให้สนับสนุนให้กลุ่มเกิดการสะสมทุนของกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแหล่งทรัพยากรหลกั 

ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม เช่น การออกหุน้ รับบริจาค จดัหาแหล่งเงินทุน การอุดหนุน เป็นตน้ 
 3.4.3  มีการพฒันาความสามารถของสมาชิก 
     โดยสนบัสนุนใหก้ลุ่มจดักิจกรรมการศึกษาดูงาน จดัประชุม อบรม หรือจดัหาวิทยากร

มาใหค้วามรู้แก่สมาชิก 
 3.4.4  การประชุมของกลุ่ม 

(1) ใหมี้การประชุมสมาชิกอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอตามความเหมาะสม เพื่อ 
- รับทราบรายรับ-รายจ่าย และสถานการณ์การเงินของกลุ่ม 
- อภิปรายปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมอาชีพการเกษตร 
- วางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม 
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- คดัเลือกกรรมการด าเนินงาน 
- รับทราบการรับสมาชิกใหม่และออกจากกลุ่ม 
- ติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
- อ่ืน ๆ 

(2) กรณีท่ีกลุ่มมีขนาดใหญ่ อาจแบ่งการประชุมออกเป็น 2 ระดบั คือ 
- การประชุมคณะกรรมการ 
- การประชุมสมาชิก โดยใหมี้เน้ือหาครอบคลุมตาม (1) 

3.5 ขอ้บงัคบักลุ่ม 
 สนบัสนุนใหก้ลุ่มมีการจดัท าขอ้บงัคบักลุ่มหรือขอ้ตกลงหรือขอ้ก าหนด (ใชช่ื้ออะไรก็ได)้ 

โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
(1) ช่ือกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร โดยใชช่ื้อขึ้นตน้ดว้ยค าวา่ "กลุ่ม" ตามดว้ยช่ือ

กิจกรรมหรือวตัถุประสงคข์องกลุ่ม 
(2) ท่ีตั้งกลุ่ม เพื่อความสะดวกในการติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืน ๆ   

โดยอาจใชบ้า้นของประธานหรือสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อกบักลุ่มได ้
(3) วตัถุประสงคข์องกลุ่ม โดยสมาชิกช่วยกนัก าหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบและบอก       

ทิศทางการท างานของกลุ่ม วตัถุประสงคอ์าจมีเพียงอยา่งเดียวหรือมากกวา่ก็ได ้ 
ขึ้นอยูก่บัขอ้ตกลงของสมาชิกกลุ่ม 

(4) วิธีรับสมาชิกและใหส้มาชิกออกจากกลุ่ม 
(5) คณะกรรมการ วิธีการคดัเลือก จ านวนคณะกรรมการ วาระการอยูใ่นต าแหน่ง และ

การพน้จากต าแหน่ง 
 

4 การจัดตั้งและการขอรับใบรับรองการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
4.1   การจดัตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร อาจเกิดขึ้นภายหลงัการจดัเวทีเรียนรู้หรือเกิดจาก

ปัญหาความตอ้งการของเกษตรกรเอง 
4.2   กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรท่ีมีการจดัตั้งอยูแ่ลว้หรือจดัตั้งขึ้นใหม่ มีความประสงคจ์ะขอ

ใบรับรองการจัดตั้ งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ให้กลุ่มท่ีมีการรวมตัวกันตั้ งแต่ 10 คนขึ้นไป ยื่นค าขอ 
ใบรับรองต่อเกษตรอ าเภอผ่านนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรท่ีรับผิดชอบต าบลท่ีกลุ่มตั้งอยู่ พร้อมเอกสาร
ดงัต่อไปน้ี 

(1) หนังสือค าขอใบรับรองการจดัตั้ งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามแบบฟอร์ม 
ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 

(2) ขอ้บงัคบักลุ่มหรือขอ้ตกลงร่วมหรือขอ้ก าหนด 
(3)  รายช่ือคณะกรรการกลุ่ม 
(4)  บญัชีรายช่ือสมาชิกกลุ่ม 
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(5)  แผนงาน/กิจกรรมของกลุ่ม เช่น แผนการประชุมกลุ่มและคณะกรรมการ หรือ
แผนการท างานของกลุ่ม 

4.3  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล พิจารณาตรวจสอบเอกสารเสนอเกษตรอ าเภอ 
เพื่อขอออกใบรับรองการจดัตั้งกลุ่ม 

4.4  ใหน้ายอ าเภอและเกษตรอ าเภอเป็นผูอ้อกใบรับรองการจดัตั้งกลุ่ม 
 

5   การเลกิกลุ่ม 
5.1  การเลิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ควรเลิกกลุ่มเม่ือเหตุ ดงัน้ี 

(1) หากกลุ่มไม่มีการด าเนินกิจกรรม ไม่มีการประชุมติดต่อกนั 2 ปี 
(2) เม่ือมีสมาชิกเหลือนอ้ยกวา่ 10 คน เป็นเวลามากกวา่ 1 ปี 
(3) เม่ือท่ีประชุมกลุ่มมีมติใหเ้ลิกกลุ่ม 

5.2  เม่ือกลุ่มนั้นตอ้งเลิก ใหข้ีดช่ือออกจากบญัชีรายช่ือกลุ่มของส านกังานเกษตรจงัหวดั 
 

6   การรายงานการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
- อ าเภอรายงานจงัหวดั และจงัหวดัรายงานกรมส่งเสริมการเกษตร ตามระบบสารสนเทศ     

เพื่อการบริหารขอ้มูลสถาบนัเกษตรกร ภายหลงัออกใบรับรองการจดัตั้งกลุ่มแลว้ 
 

********************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

ค าขอใบรับรองการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
 

เขียนท่ี ……………………………….. 
 

วนัท่ี……….. เดือน……………………. พ.ศ. ………… 
 

เรียน เกษตรอ าเภอ………………………….. 

 

  ขา้พเจา้ (นาย,นาง,นางสาว)……………………………………………………………… 
 

อยูบ่า้นเลขท่ี …………… หมู่ท่ี ……….. ต าบล …………………………. อ าเภอ ………………………. 
 

จงัหวดั ………………………………………. ไดรั้บมอบอ านาจจากกลุ่ม ……………………………….. 
 

เพื่อขอใบรับรองการจดัตั้งกลุ่มพ่อบา้นเกษตรกรพร้อมน้ีไดแ้นบหลกัฐาน ดงัน้ี 
    ขอ้บงัคบักลุ่ม   จ านวน  1  ชุด 

  รายช่ือคณะกรรมการกลุ่ม   จ านวน  1  ชุด 
  บญัชีรายช่ือสมาชิกกลุ่ม   จ านวน  1  ชุด  (ตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 10 คนขึ้นไป) 
  แผนงาน/กิจกรรมกลุ่ม   จ านวน  1  ชุด 

 
ลงช่ือ …………………..………………. ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ 

                       (………………..…………………) 
ต าแหน่ง ……………………………….. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ไดต้รวจสอบเอกสารหลกัฐานการขอใบรับรองการจดัตั้งกลุ่มพ่อบา้นเกษตรกรแลว้  
เห็นสมควร 
   อนุญาตใหจ้ดัตั้งได ้

  ไม่สมควรอนุญาต เพราะ ……………………………………………………………………. 
 

ลงช่ือ …………………………………… 
                        (…………………………………..) 

ต าแหน่ง …...…………………………… 
วนัท่ี …………………………………… 
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รายช่ือคณะกรรมการกลุ่ม …………………………………………… 
ต าบล …………………………….. อ าเภอ …………………………… 

จังหวัด ………………………………….. 
 

ที ่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
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บัญชีรายช่ือสมาชิกกลุ่ม …………………………………….. 
ต าบล …………………………….. อ าเภอ …………………………… 

จังหวัด ………………………………….. 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
ท่ีอยู่ พื้นที่การเกษตร 

เลขที ่ หมู่ท่ี ต าบล ท านา (ไร่) ท าสวน (ไร่) ท าไร่ (ไร่) เลีย้งโค (ตัว) เลีย้งหมู (ตัว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

          
 
หมายเหตุ    ในช่องพื้นท่ีการเกษตร สามารถปรับใหเ้หมาะสมขึ้นอยูก่บักิจกรรมของกลุ่มแต่ละกลุ่ม ไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนแบบฟอร์ม 


