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ถอดบทเรียนการด าเนินงานส านักงานเกษตรอ าเภอ Smart Office ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice)  
ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบครีีขันธ์ 

ถอดบทเรียนการด าเนินงาน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ Smart Office ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) 

ส านักงานเกษตรจังหวัด  ประจวบคีรีขันธ ์  
**************************** 

 
1. ชื่ออ าเภอ ส านักงานเกษตรอ าเภอหัวหิน 
2. พิกัดส านักงานเกษตรอ าเภอ Latitude : 12.58404 Longitude : 99.93659 

             X : 601735             Y  : 99.93659   (Zone 47P) 
3. ความเป็นมา 

ส านักงานเกษตรอ าเภอหัวหิน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม พัฒนา และให้บริการด้านการเกษตรแก่
เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่อ าเภอหัวหิน บุคลากรในหน่วยงาน บริหารงานโดย เกษตรอ าเภอหัวหิน และ 
มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล จ านวน  5 คน ปฏิบัติงานในพ้ืนที่รับผิดชอบต าบล ได้แก่ ต าบลหัวหิน 
ต าบลหนองแก ต าบลทับใต้ ต าบลหนองพลับ ต าบลหินเหล็กไฟ ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ และต าบลบึงนคร รวม 7 
ต าบล (ต าบลหัวหิน รับผิดชอบพื้นท่ีเขตพระราชฐาน “วังไกลกังวล”ด้วย ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ 
สนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเกษตรอ าเภอ การขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานเกษตรอ าเภอ 
Smart Office ได้มีเป้าหมายในการด าเนินงานที่เน้นการให้บริการแก่เกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จและอ านวยความ
สะดวก สร้างความประทับใจให้กับเกษตรกรที่เดินทางจากพ้ืนที่ห่างไกลมาใช้บริการถึงส านักงาน  

แต่เนื่องด้วยส านักงานเกษตรอ าเภอหัวหินเดิมนั้น มีสภาพทรุดโทรม ด้วยการก่อสร้างมาเป็นเวลากว่า 
45 ปีแล้ว  ภูมิทัศน์ภายนอกและบริเวณภายในส านักงาน   ยังไม่เหมาะสมในการให้บริการเกษตรกร แสงสว่าง
ภายในส านักงานไม่เพียงพอ ฝ้าเพดานช ารุด พ้ืนที่ภายในส านักงานไม่ได้แบ่งสัดส่วนพ้ืนทีส่ าหรับการให้บริการ เก้าอ้ี
รอรับบริการมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการใช้บริการของเกษตรกร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ใช้งานมา
นานเกิดความล่าช้าและยังไม่เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และยังไม่เป็นระบบ จุดอ านวย
ความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น มุมบริการน้ าและเครื่องดื่ม มุมบริการองค์ความรู้  ยังไม่มีให้บริการเป็นสัดส่วน รวมถึงห้อง
สุขาที่ยังใช้งานแบบไม่ถูกสุขลักษณะ อีกท้ังความล่าช้าในการให้บริการเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรขาดความเข้าใจ
ในขั้นตอนการรับบริการ หรือเกษตรกรมาขอรับบริการแต่ไม่พบเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบลในการให้
ค าปรึกษาหรือบริการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงาน เป็น ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
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Smart Office ทีม่ีความพร้อม เป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกองค์ประกอบทั้ง 4 มิต ิได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ ระบบงาน และผู้ให้บริการ สามารถ
อ านวยความสะดวกให้กับเกษตรกรและประชาชน พร้อมทั้งช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาการเกษตรได้อย่างทันต่อ
สถานการณ์ และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 

 

4. การพัฒนาส านักงานเกษตรอ าเภอ Smart Office 
ส านักงานเกษตรอ าเภอหัวหิน ได้ด าเนินการพัฒนา

ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้เป็น ส านักงานเกษตรอ าเภอ Smart 
Office  ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ ระบบงาน และผู้ให้บริการ 
ซึ่งได้ด าเนินการตามองค์ประกอบทั้ง 4 มิติ ดังนี้ 

 
มิติที่ 1 และ 2 สถานที่และอุปกรณ์ :  

กรมส่งเสริมการเกษตรกร โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559       
งบลงทุน ให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่าย

ในการปรับปรุงส านักงานเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือ
ปรับปรุงอาคารส านักงานเกษตรอ าเภอหัวหิน เป็น Smart Office ส าหรับให้บริการ
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยเริ่มด าเนินการปรับปรุงอาคารส านักงาน เมื่อเดือน
ตุลาคม 2558 ซ่ึงปรับปรุงตัวอาคารส านักงานใหม่ทั้งหมด ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ภายในส านักงาน ปรับปรุงห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ สะอาดและน่ามอง วางรูปแบบ
ภายในส านักงานส าหรับการให้บริการที่ชัดเจน และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก
ส านักงานให้สวยงาม อีกท้ังยังด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 
เครื่องปรับอากาศ เก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าที่ เก้าอ้ีส าหรับเกษตรกรที่มาขอรับบริการ  

โต๊ะลงทะเบียน เครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ LED TV อุปกรณ์กระจายสัญญาน      
เดินสายสัญญานระบบเครือข่าย UTP 4จุด  พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับการให้บริการแก่เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

มิติที่ 3 และ4 ระบบงานและผู้ให้บริการ :  
ส านักงานเกษตรอ าเภอยังเล็งเห็นความส าคัญของ

ระบบงาน และผู้ให้บริการเนื่องจากเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อน
องค์กรให้เป็น Smart Office โดยได้วางระบบงานการให้บริการ
และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่เป็นระบบและเป็นขั้นตอน มีการ
แสดงขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านการเกษตร ศูนย์บริการ
ประชาชนด้านการเกษตร อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
แผนผังขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรอ าเภอ
หัวหิน การด าเนินการให้บริการตาม พรบ.อ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านคู่มือ
ประชาชนส าหรับการข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ระบบคน ได้แบ่งมอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล ในการให้บริการแก่
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เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเป็นรายวัน พร้อมทั้งบริการและอ านวยความสะดวกเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
ที่มาขอรับบริการอย่างเต็มที่ดุจพี่น้องด้วยใจบริการ 

ซึ่งจากการขับเคลื่อนการด าเนินงานส านักงานเกษตรอ าเภอ Smart Office ของส านักงานเกษตร
อ าเภอหัวหิน โดยการพัฒนาส านักงานเกษตรอ าเภอทั้ง 4 มิติ  และเจ้าหน้าที่ให้บริการเกษตรกรและประชาชนด้วย
ใจบริการและด าเนินการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ส่งผลการส านักงานอ าเภอหัวหินมีความพร้อม สะอาด สะดวก และ
เหมาะสมต่อการให้บริการเกษตรกรและประชาชนที่มารับบริการหรือติดต่อราชการ อีกทั้งเกษตรกรและประชาชน
ยังพึงพอใจในการให้บริการและประทับใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่  

 

5. Best Practices  
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ส านักงานเกษตรอ าเภอ Smart Office ของส านักงานเกษตรอ าเภอหัวหิน 
คือ รูปแบบ“การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ” 

โดย “การบริการแบบเบ็ดเสร็จ” หมายถึง การน างานหลาย
ขั้นตอน หรืองานหลายงาน มารวมกันไว้ให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน 
ทั้งนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่เกษตรกรและประชาชน และลดเวลาการ
ให้บริการที่น้อยลง  

ซึ่งรูปแบบการด าเนินการดังกล่าว สืบเนื่องจากพ้ืนที่อ าเภอหัวหินมีพื้นที่กว้าง และบางต าบล เช่น 
ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ และต าบลบึงนคร เป็นต าบลที่ห่างไกลส านักงานกว่า 100 กิโลเมตร รูปแบบการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ จึงน ามาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับเกษตรกรและประชาชนที่มารับบริการ ณ ส านักงานเกษตร
อ าเภอหัวหิน และลดเวลาในการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพราะนอกจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

การเกษตรประจ าต าบล จะให้บริการในส่วนของส านักงานแล้ว ยังคงต้อง
ปฏิบัติหน้าที่หลักในการส่งเสริมการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีก
ด้วย  ซึ่งส านักงานเกษตรอ าเภอหัวหิน จะด าเนินการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ให้กับผู้น าชุมชน เกษตรกรผู้น า อาสาสมัครเกษตร 
เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ เรื่องการปรับปรุง/ขึ้นทะเบียน
เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน การวาดแปลง การเข้าร่วมด าเนิน
โครงการตามนโยบายส าคัญต่าง ๆ การขอรับเรื่องช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาด้านการเกษตร ให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ 
เงื่อนไขของงาน/โครงการ หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับบริการและ

การช่วยเหลือ ให้เกษตรกรรับทราบ และเตรียมเอกสารหลักฐานมาด าเนินการขอรับบริการ ณ ส านักงานเกษตร
อ าเภอ ให้พร้อม หากด าเนินการได้หลายเรื่องในครั้งเดียวกันย่อมเป็นสิ่งที่ดี เพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการมาขอรับ
บริการ โดยเจ้าหน้าที่จะนัดหมายเกษตรกรมาเพ่ือรับบริการ ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ และคอยอ านวยความ
สะดวก พร้อมทั้งให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการเกษตรอีกด้วย 

 
6. ผลการด าเนินการ 

การด าเนินการ Smart Office ภายใต้รูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ได้ด าเนินการอย่างเป็น
ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้น าชุมชน ผู้น าเกษตรกร และเกษตรกรในพ้ืนที่ในการ
ให้บริการ การด าเนินโครงการ การช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ให้เข้าใจถูกต้องชัดเจน 
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2) การนัดหมายเกษตรกรในการมารับบริการ     
ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือการบริการ ณ จุดให้บริการอื่น ๆ    
เพ่ืออ านวยความสะดวกและบริการประชาชนแบบบูรณาการ เช่น 
โครงการอ าเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ , จังหวัด...เคลื่อนที่ , ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  งานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เป็นต้น 

3) การขอรับบริการ ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอหัวหิน 
แนะน าชี้แจงขั้นตอนในการขอรับบริการต่าง ๆ และคอยอ านวยความสะดวกและให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแก่
เกษตรกร ให้ครบถ้วน 

4) การประเมินความพึงใจในการใช้บริการของส านักงานเกษตรอ าเภอ 

  ซึ่งการด าเนินการภายใต้รูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ผลที่เกิดขึ้น คือ  

เกษตรกร : เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ ที่สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ลดเวลาในการมารับบริการหรือติดต่อราชการ  

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : ลดระยะเวลาในการให้บริการ และ
สามารถปฏิบัติภารกิจส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้ มีการปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นตอน
และมีประสิทธิภาพ 

อ าเภอ : เป็นต้นแบบที่ดีด้านการให้บริการ และการบริหารจัดการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอ Smart Office เกิดการบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ในการให้บริการด้านการเกษตร 

จังหวัด : มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการขับเคลื่อนงาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ Smart Office ที่เป็น
ต้นแบบที่ดี (Best Practice) ของจังหวัด 

เขต : มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการขับเคลื่อนงาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ Smart Office ที่เป็นต้นแบบ
ที่ดี (Best Practice) ของเขต 

 

7. ปัจจัยความส าเร็จ  
จากการด าเนินการ Smart Office ภายใต้รูปแบบ ”การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ” เกิดได้เนื่องจาก 
7.1) การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงสร้างการรับรู้ ด้านการเกษตร ตามภารกิจและนโยบายส าคัญแก่ผู้น า

ชุมชน เกษตรกรและประชาชันทั่วไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และสม่ าเสมอในทุกโอกาส  
7.2) การให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล 

และเกษตรอ าเภอ ของผู้น าชุมชน เกษตรกรผู้น า และอาสาสมัครเกษตร โดยเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญใน
การบริการ การมีส่วนร่วม การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการเกษตรด้านต่าง ๆ เช่น การขึ้นและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรและวิสาหกิจขุมชน  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร การเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย
ส าคัญของรัฐและโครงการประจ าปี เป็นต้น 

7.3) การส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เป็นกลไกในการสร้างภาคแีละ 
เครือข่าย การเข้าถึงพ้ืนที่และถึงใจเกษตรกร ท าให้เกิดความร่วมมือแบบพึ่งพาอาศัย 

7.4) การบูรณาการหน่วยงานในการบริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 
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8. บทเรียนที่ได้รับ 
  การขับเคลื่อนการด าเนินงานส านักงานเกษตรอ าเภอ Smart Office ของส านักงานเกษตรอ าเภอ    
หัวหิน ได้ด าเนินการขับเคลื่อนทุกองค์ประกอบทั้ง 4 มิต ิได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ ระบบงาน และผู้ให้บริการ ซึ่ง  
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เป็น Best Practice ที่สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับส านักงานเกษตรอ าเภออ่ืน ๆ     
โดยนอกจากจะขับเคลื่อน Smart Office ณ ที่ตั้งของส านักงานเกษตรอ าเภอแล้ว การให้บริการในพ้ืนที่ยังคงเป็น
จุดเน้นในงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ โดยหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกษตรกร จะต้องเป็น Smart Officer คือ มีภาวะผู้น า รู้เท่าทันเหตุการณ์ รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ท างานเพ่ือส่วนรวม เพ่ือเข้าถึงพ้ืนที่/มวลชน เข้าใจและใกล้ชิดเกษตรกร และบริการเกษตรกรอย่างเต็มที่ 
ด้วยใจ ซึ่งจะน ามาซึ่งความร่วมมือในการด าเนินการต่าง ๆ ด้วยดี และสร้างความประทับใจที่ดีให้กับเกษตรกรและ
ประชาชนที่มาใช้บริการ  

 

9. การมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย 
  ปัจจัยของความส าเร็จของในการท างานในพ้ืนที่ คือ การมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย ซึ่งการ
ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมนั้น ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรเกษตรกร ผู้น าเกษตรกร ภาคีเครือข่าย จะต้องเข้าใจ 
ตระหนัก เห็นความส าคัญ และด าเนินการร่วมกันอย่างเต็มที่และสมัครใจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร คือคน
กลางที่ช่วยประสานเชื่อมความร่วมมือจากผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรเกษตรกร ผู้น าเกษตรกร ภาคีเครือข่าย โดย
ด าเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบเข้าถึงพ้ืนที่ และถึงใจเกษตรกร  ส าหรับบูรณาการหน่วยงาน และภาคีเครือข่าย 
ควร ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และมีการวางแผนการด าเนินการร่วมกัน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน
ในการบริการทางการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ประชาชน และเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ 

 

10. ข้อเสนอแนะ  
  การพัฒนาปรับปรุงส านักงานเกษตรอ าเภอ Smart Office ได้ด าเนินการตามองค์ประกอบ 4 มิติ 
ได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ ระบบงาน และผู้ให้บริการ ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่เป็นกลไกขับเคลื่อน Smart Office ที่
ส าคัญ คือ ผู้ให้บริการ หรือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ที่ควรได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็น Smart Officer    
เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ปรับทัศนคติ และแนวคิดท่ีดีต่อการท างานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ โดยเป็นหลักสูตรของ
กรมส่งเสริมการเกษตรเอง เนื่องจากการด าเนินการฝึกอบรมจากหน่วยงานอื่นที่ผ่านมา คัดเลือกบุคคลเป้าหมาย
จ านวนจ ากัด การด าเนินการดังกล่าว จะช่วยเปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในรับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer เพ่ิมข้ึน และ การพัฒนาองค์กร ควรเริ่มจากการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของ
องค์กร  ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

       ผู้สนับสนุนข้อมูล :      น.ส.สุภิณยา สันตะกิจ 
                 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
                  น.ส.นริสรา พานพ่วง 
         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
              ส านักงานเกษตรอ าเภอหัวหิน 
 

       ผู้ถอดองค์ความรู้ :      นางพรทิพย์ สุนทรโสภา 
         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
              กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
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รูปภาพประกอบ 
การปรับปรุงสถานที่ และอุปกรณ์ 
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รูปภาพประกอบ 
ระบบงาน และผู้ให้บริการ 

 
 

  

  

 
 
 

       ผู้ถอดองค์ความรู้ :      นางพรทิพย์ สุนทรโสภา 
         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
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