
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือและวิธีการปฏิบัติงาน 
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ค าน า 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ใช้ระบบการฝึกอบรมและการเยี่ยมเยียนเกษตรกร (Training and 
Visit System : T & V System) มาใช้เป็นระบบส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2520 เป็น
ต้นมา ซึ่งในระบบดังกล่าวได้เน้นการฝึกอบรมและการเยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง มีการเพ่ิมอัตราก าลัง 
วัสดุอุปกรณ์ ส านักงาน ฯลฯ ทั้งนี้ระบบส่งเสริมการเกษตรได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการ  
ตามสถานการณ์ มาโดยล าดับ จนถึงปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ ข้อจ ากัดของทรัพยากรและ
ก าลังคน (เจ้าหน้าที่) ทีมีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้น จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และข้อจ ากัดของทรัพยากรที่มีอยู่ โดยยังคงยึดระบบการฝึกอบรมและการเยี่ยมเยียน
เกษตรกร (T & V System) เป็นหลักในการด าเนินการ 

การจัดท าเอกสาร คู่มือและแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (Training 
and Visit System : T & V System) นี้ ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 คู่มือระบบส่งเสริมการเกษตร (T & V System) ซึ่งจะกล่าวถึงองค์ประกอบและ
หลักการของการด าเนินการของระบบแต่ละองค์ประกอบ 

ส่วนที่ 2 วิธีการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T & V System) ซึ่งจะกล่าวถึงวิธีการ
ปฏิบัติของแต่ละองค์ประกอบ ที่จะบอกว่า ใครจะต้องท าอะไร ท าอย่างไร ท ากับใคร ท าที่ไหน ใครมีส่วนร่วม 
เครื่องมือที่ใช้ ฯลฯ   

กรมส่งเสริมการเกษตรขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเกษตร (T & V System) โดยเฉพาะ ท่านอนันต์ ลิลา ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เป็น 
แม่งานหลัก ผู้คอยให้ค าปรึกษา แนะน า และชี้แนะ ในการปรับปรุงครั้งนี้ หวังเป็นอย่า งยิ่งว่าระบบส่งเสริม
การเกษตรที่ปรับปรุงนี้ จะช่วยให้การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเกษตรกร
ให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ต่อไป 
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ส่วนท่ี 1  
คู่มือระบบส่งเสริมการเกษตร (T & V System) 

 



 

ระบบส่งเสริมการเกษตร (T & V System) 
 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้น าระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน (Training and Visit System : 
T & V System) มาทดลองใช้ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรชลประทาน 5 แห่ง ในปี 2518 คือ 1) โครงการ
เจ้าพระยาตอนบน (จังหวัดชัยนาทและสิงห์บุรี) 2) โครงการล าพระเพลิง (จังหวัดนครราชสีมา) 3) โครงการ
น้ าพอง – หนองหวาย 4) โครงการล าปาว (จังหวัดกาฬสินธุ์) และ 5) โครงการพิษณุโลก (จังหวัดพิษณุโลก) 
จนกระท่ังในปี 2520 ได้เริ่มน า T & V System มาใช้เป็นระบบส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทย โดยมีการ
กู้เงินจากธนาคารโลกมาด าเนินการโครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1
ในปี 2520 – 2523 จ านวน 33 จังหวัด และระยะที่ 2 ในปี 2523 – 2525 จ านวน 40 จังหวัด รวม 
73 จังหวัด หลังจากนั้น ระบบส่งเสริมการเกษตรได้มีการปรับปรุงและพัฒนามาโดยล าดับในลักษณะของการ
ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย (SFDP) โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรในการพัฒนา (SFPP) โครงการปรับปรุงระบบแผนและพัฒนาเกษตรกร (คปพ.) โครงการ
ปรับระบบการเกษตรในเขตชลประทานลุ่มน้ าเจ้าพระยา โครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร (ผกก.)
และโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตทางการเกษตร (คปร.)  

จากนั้น ได้มีการด าเนินการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
จ านวน 4 ครั้ง ซึ่งยังคงยึดแนวทางของระบบ T & V โดยแบ่งองค์ประกอบเป็นระบบปฏิบัติการหรือระบบการ
ท างานในพ้ืนที่ และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน และได้มีการน าแนวทาง MRCF มาใช้ในการท างานส่งเสริม
การเกษตร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมา 

จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีภารกิจที่หลากหลายในการพัฒนา 
ให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ประกอบกับในสภาพปัจจุบันมีข้อจ ากัดของทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนา ทั้งใน
ด้านอัตราก าลัง งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้วิธีการน าองค์ความรู้/เทคโนโลยี ไปสู่เกษตรกร
โดยตรงลดน้อยลง มีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารมาช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้น ท าให้ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรมีมาในอดีตลดน้อยลงด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมีระบบของการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือที่จะให้เกิดความชัดเจนของการท างานในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้มี
การพัฒนาและปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรขึ้นโดยน าแนวทาง T & V System และการด าเนินการต่าง ๆ 
ที่ผ่านมา น ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ท างานในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบส่งเสริมการเกษตรที่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงใหม่นี้ ยังคงยึดแนวทางของ T & V 
System โดยประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การถ่ายทอดความรู้ (Training) 
2. การเยี่ยมเยียน (Visiting) 
3. การสนับสนุน (Supporting) 
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4. การนิเทศงาน (Supervision) 
5. การจัดการข้อมูล (Data management) 
ซึ่งมีเป้าหมายการด าเนินการใน 2 ประเด็น คือ 
1. งานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. งานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร 
โดยมีกรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบการด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System) 
  
 โดยรายละเอียดการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในแต่ละองค์ประกอบ จะได้กล่าวใน
ล าดับต่อไป 
 



 

การถ่ายทอดความรู้ (Training) 
 
เป็นระบบที่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร

ทุกระดับทั้งในด้านสมรรถนะ วิชาการ และการบริหารจัดการโครงการ โดยใช้เวทีตามระบบส่งเสริม
การเกษตรที่จัดขึ้นในทุกระดับ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ การชี้แจงท าความเข้าใจ การมีส่วน
ร่วมในการน าเสนอและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมีประเด็นการถ่ายทอดความรู้ ดังนี้ 

 
1. ด้านสมรรถนะ 

การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร ในด้านสมรรถนะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างให้นักส่งเสริม
การเกษตรในทุกระดับ มีอัตลักษณ์ของนักส่งเสริมการเกษตร ทัศนคติที่ดีในงานส่งเสริมการเกษตรมีศักยภาพ
และทักษะน าไปใช้พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่พัฒนาบุคลากรระดับบริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และ เกษตรจังหวัด ให้เป็นนักบริหารแผนงาน/โครงการ รวมถึงการพัฒนา  
ทีมนิเทศในกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการกลุ่ม และนักวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ รวมทั้งผู้อ านวยการกลุ่มจากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และหัวหน้ากลุ่ม
จากส านักงานเกษตรจังหวัด สู่การเป็นนักนิเทศงาน และ ผู้สอนงาน (Coaching) ได้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และลดปัญหาในการปฏิบัติงานของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร และหลักสูตร Coaching ซึ่งพัฒนาทักษะการสอนงาน เพ่ือเป็น
หัวหน้างานที่สอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าศักยภาพของลูกน้องมาใช้ในการท างานได้อย่างเต็มท่ี 

นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาผู้ที่ได้เลื่อนขึ้นสู่ต าแหน่ง เกษตรอ าเภอ และหัวหน้ากลุ่ม 
ผู้อ านวยการกลุ่ม ให้มีสมรรถนะในการเป็นหัวหน้าที่ดี มีความสามารถในการบริหารแผนงาน/โครงการ  
พร้อมกับการบริหารคนให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย 

ส่วนส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จะต้องท าหน้าที่พัฒนา หัวหน้ากลุ่ม จาก
ส านักงานเกษตรจังหวัด และผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ซึ่งมีหน้าที่ในการก ากับดูแล
การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ ให้เป็นนักปฏิบัติการตามแผนงาน/โครงการ และนอกจากนี้ จะต้อง
พัฒนานักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ทั้งจากส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอ ให้เป็น นักส่งเสริมการเกษตร
มืออาชีพ มีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ได้ 

ทั้งนี้ ในแต่ละระดับจะมีการสร้างทีมวิทยากรหลัก (TOT : Training of Trainer) เพ่ือน าไป
ขยายผลในพ้ืนที่ 

 
2. ด้านวิชาการ  

การพัฒนาถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ  เพ่ือเพ่ิมเติมองค์ความรู้ต่างๆ ในงานส่งเสริม
การเกษตร รวมทั้งความรู้จากงานวิจัย และเทคโนโลยีใหม่ ให้นักส่งเสริมการเกษตร ซึ่งความรู้ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เหล่านี้สามารถน าไปถ่ายทอดให้เกษตรกร เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร รวมถึง
การสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร 

โดยทีมงานจาก กรม เขต และศูนย์ปฏิบัติการ ท าหน้าที่พัฒนา หัวหน้ากลุ่ม และนักส่งเสริม
การเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัด และผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ ให้มีความสามารถในการพัฒนางาน
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ส่งเสริมการเกษตรเกษตรได้ ทั้งด้านการผลิตพืช และสถาบันเกษตรกร (นักจัดการด้านพืช/สถาบันเกษตรกร)  
ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกรม (NW) และ ระดับเขต (RW) 

ศูนย์ปฏิบัติการ ท าหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้จากงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการผลิตพืช ให้แก่นักส่งเสริมการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอ เพ่ือพัฒนาไปสู่
การเป็นนักจัดการด้านพืช 

นอกจากนี้ส านักงานเกษตรจังหวัด จะต้องพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอและ
ต าบล โดยถ่ายทอดความรู้ตามบริบท และสถานการณ์ในพ้ืนที่ขณะนั้น โดยใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
จังหวัด/ระดับอ าเภอ (PW/DW) 

 
3. ด้านแผนงานโครงการ 

เป็นรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรในเชิงการบริหาร พร้อมทั้งขับเคลื่อนการท างานส่งเสริม
การเกษตรไปพร้อมกัน 

โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จะจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระดับประเทศ (National 
Workshop : NW) จ านวน 2 ครั้งต่อปี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร และเกษตรจังหวัด เพ่ือเป็นเวทีในการท าความเข้าใจ เนื้อหา สาระ และแนวทางการด าเนินโครงการ 
รวมถึงสรุปบทเรียนผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค ในงานส่งเสริมการเกษตร นอกจากนี้ทุกเดือนจะมีการ
ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร และถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference กับหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาค 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในแต่ละเขต ใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต 
(Regional Workshop : RW) เพ่ือให้หัวหน้ากลุ่ม นักส่งเสริมการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัด นัก
ส่งเสริมการเกษตรจากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมกัน
วางแผน ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร พูดคุย ประเด็นต่างๆ ที่พบจากการติดตามนิเทศงาน และสรุป
บทเรียนการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร และมีเวทีประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต 
เพ่ือเป็นการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนงานด้วย 

ส านักงานเกษตรจังหวัด ใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด (Provincial Workshop : 
PW) เพ่ือให้เกษตรอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มฝ่าย และนักส่งเสริมการเกษตรในส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกันท า
ความเข้าใจ วางแผนการขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมการเกษตรต่าง  ๆ และเวทีการประชุมต่าง ๆ 
(Provincial Meeting : PM, Monthly Meeting : MM) เพ่ือใช้ในการพัฒนาเชิงบริหารภายในจังหวัด เวที
การประชุมประจ าเดือน (MM) ส านักงานเกษตรจังหวัดต้องเชิญผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการที่รับผิดชอบใน
พ้ืนที่ตนเองมาร่วมประชุม  เพื่อร่วมกันก าหนดแนวทาง และวางแผนการขับเคลื่อนงานด้วย 

ในระดับพ้ืนที่ เกษตรอ าเภอ และ นักส่งเสริมการเกษตรในส านักงานเกษตรอ าเภอ ใช้เวทีการ
ประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอ (District Meeting : DM) ทุกเดือน ในการส่งต่อนโยบายสู่การปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ และใช้เวทีการประชุมประจ าสัปดาห์ (Weekly Meeting : WM) โดยอาจจะก าหนดจัดทุกเช้าวันจันทร์ 
(ปรับตามความเหมาะสม)  เพ่ือร่วมกัน ก าหนดเป้าหมาย วางแผนกลยุทธ์ในการท างาน พูดคุยแลกเปลี่ยน
ปัญหา อุปสรรค ในงานส่งเสริมการเกษตร  และร่วมคิดแนวทางปรับปรุง พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรใน
พ้ืนที่ต่อไป 
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โดยจะมีการถ่ายทอดความรู้ผ่านเวทีระบบส่งเสริมการเกษตร ดังนี้ 
เวทีประชุมเพื่อการบริหาร (Meeting) มีเป้าหมายของการประชุมเพ่ือก ากับ ควบคุม 

ดูแล ติดตามความก้าวหน้า และขับเคลื่อนแผนงานโครงการ พร้อมทั้งน าเสนอปัญหา/อุปสรรคเพ่ือร่วมกัน
หาทางแก้ไขในทุกระดับ  

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Workshop) จะด าเนินการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ชี้แจง
แผนงานโครงการ การบริหารจัดการ น าเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมในงานส่งเสริมการเกษตร  เช่น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต/จังหวัด/อ าเภอ เวที Technical 
Workshop : TW 

เวทีการฝึกอบรม (Training) จะเป็นการถ่ายทอดความรู้เพ่ือการพัฒนาทักษะ และ
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร การพัฒนาสมรรถนะผู้
นิเทศ/ผู้สอนงาน และการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการส่งเสริมการเกษตร เช่น นักส่งเสริมการเกษตรมือ
อาชีพ นักยุทธศาสตร์ เป็นต้น  
 

ภาพที่ 2 การถ่ายทอดความรู้ (Training) 
  

 



 

 
 
 
 

ตารางท่ี 1 สรุปประเด็นการถ่ายทอดความรู้ (Training) 
 

ที ่ เรื่อง ประเด็นการพัฒนา วิทยากร บุคคลเป้าหมาย เป้าหมายท่ีต้องการให้เกิด ช่องทาง/เครื่องมือ/วิธีการ ช่วงเวลา 
1. สมรรถนะ  ทักษะ 

 ทัศนคต ิ
 อัตลักษณ ์
 องค์ความรู ้
 ฯลฯ 

กรม 
ผอ.สสก./เกษตรจังหวัด นักบริหารแผนงาน/โครงการ เวทีผู้บริหารกรม/สสก./จังหวัด 1 ครั้ง/ป ี

ทีมนิเทศ/ผอ.กลุ่ม/หน.กลุ่ม นักนิเทศ/Coaching อบรมเฉพาะกิจ 1 ครั้ง/ปี (พ.ย.) 
เกษตรอ าเภอ/หน.กลุ่ม นักบริหาร อบรมเฉพาะกิจ ตามความเหมาะสม 

เขต 
หน.กลุ่ม/ผอ.ศูนย ์ นักปฏิบัติการตามแผนงาน/โครงการ อบรมเฉพาะกิจ 3 ครั้ง/ป ี

นวส.จังหวัด/อ าเภอ นวส.มืออาชีพ อบรมเฉพาะกิจ 3 ครั้ง/ป ี

2. วิชาการ 
(เฉพาะด้าน) 

 องค์ความรู้ในงาน 
ส่งเสริมการเกษตร 

 ความรู้ด้านงานวิจยั/
เทคโนโลย ี

ทีมจากกรม/สสก./ 
ศูนย์ปฏิบัติการ 

หน.กลุ่ม/นวส.จังหวัด/ผอ.ศูนย ์
นักจัดการดา้นพืช/สถาบันเกษตรกร/

อารักขาพืช/ยุทธศาสตร ์
NW 2 ครั้ง/ป ี
RW 3 ครั้ง/ป ี

ศูนย์ปฏิบัติการ นวส.จังหวัด/อ าเภอ นักจัดการดา้นพืช/อารักขาพืช TW 3 ครั้ง/ป ี

จังหวัด 
เกษตรอ าเภอ/ 

นวส.จังหวัด/อ าเภอ 
นักจัดการดา้นพืช/สถาบันเกษตรกร/

อารักขาพืช/ยุทธศาสตร ์
PW  1 ครั้ง/ป ี
DW 6 ครั้ง/ป ี

3. แผนงาน
โครงการ 

 

 ถ่ายทอดนโยบาย 
สู่การปฏิบัต ิ

 วางแผนการขบัเคลื่อน
งานส่งเสรมิการเกษตร 

 สรุปผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตร 

กรม ผอ.สสก./เกษตรจังหวัด 

ขับเคลื่อนงานส่งเสรมิการเกษตร 
 

NW 2 ครั้ง/ป ี
VDO Conference 12 ครั้ง/ป ี

เขต 
หน.กลุ่ม/นวส.จังหวัด/ผอ.ศูนย ์ RW 3 ครั้ง/ป ี

ผอ.กลุ่ม/เกษตรจังหวัด/ผอ.ศูนย ์
ประชุมเกษตรจังหวัดและ

หัวหน้าส่วนราชการระดับเขต 
4 ครั้ง/ป ี

จังหวัด 

เกษตรอ าเภอ/หน.กลุ่ม/นวส.จังหวัด PM 12 ครั้ง/ป ี
เกษตรอ าเภอ/นวส.จังหวัด/อ าเภอ PW 1 ครั้ง/ป ี
เกษตรอ าเภอ/นวส.จังหวัด/อ าเภอ DW 6 ครั้ง/ป ี
เกษตรอ าเภอ/หน.กลุ่ม/ผอ.ศูนย์ MM 12 ครั้ง/ป ี

อ าเภอ 
เกษตรอ าเภอ/นวส.อ าเภอ DM 12 ครั้ง/ป ี
เกษตรอ าเภอ/นวส.อ าเภอ WM ทุกสัปดาห ์12 



 

การเยี่ยมเยียน (Visiting) 
 

การเยี่ยมเยียนเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตร เป็นการพบปะกับเกษตรกรทั้งในลักษณะ
กลุ่มและรายบุคคล โดยมีการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ที่ชัดเจน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกษตรกรมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร 
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ และแก้ปัญหาของเกษตรกร ตลอดจนเป็นการประสานการบูรณาการ
การท างานของทุกภาคส่วนโดยยึดพ้ืนที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน โดยมีขั้นตอนในการเยี่ยมเยียนเกษตรกร ดังนี้ 
 

1. ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการเยี่ยมเยียน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามระบบเยี่ยมเยียนมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงควร

มีการเตรียมการก่อนลงปฏิบัติหน้าที่ โดยวางแผนการเยี่ยมเยียนในพ้ืนที่เพ่ือก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการ
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่-คน-สินค้า พร้อมกับพิจารณาแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับต าบล ปฏิทินส่งเสริมการเกษตร แผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ เพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการทรัพยากรให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มบุคคลและพ้ืนที่เป้าหมาย แจ้งแผนการเยี่ยมเยียนให้หน่วยงาน
ภาคี เพ่ือประสานการท างานร่วมกันในการเยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่างเป็นระบบและจัดเตรียมความพร้อมของ
ทีมเยี่ยมเยียนระดับอ าเภอในการปฏิบัติงานตามแผนเยี่ยม โดยทีมเยี่ยมเยียนระดับอ าเภอประกอบด้วยเกษตร
อ าเภอหรือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ ท าหน้าที่หัวหน้าทีม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ผู้รับผิดชอบต าบลเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่สามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
การผลิตพืช อารักขาพืช การจัดการองค์กรเกษตรกร  
 

2. ขั้นตอนการเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
การเยี่ยมเยียนเกษตรกรให้เน้นการนัดพบแบบกลุ่ม เพ่ือสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ของเกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในประเด็นที่ตนเองสนใจมากขึ้น  
หากเกษตรกรมีปัญหาหรือความต้องการเฉพาะด้าน จะด าเนินการเยี่ยมเยียนเฉพาะบุคคลต่อเนื่องจากการ
เยี่ยมแบบกลุ่ม ซึ่งจะมีรายละเอียดในด้านเทคนิคเฉพาะอย่าง ตามความต้องการหรือปัญหาของเกษตรกรราย
นั้น ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะต้องมีการติดตามแนะน าเพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องและ
ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ  
 

3. ขั้นตอนการสรุปผลการเยี่ยมเยียน 
เป็นการสรุปบทเรียนและวิเคราะห์ผลการเยี่ยมเยียนของแต่ละสัปดาห์สรุปโดยประยุกต์ใช้วิธี 

AAR (After Action Review)  เพ่ือหาความต้องการรับการสนับสนุนจากส านักงานเกษตรจังหวัด เช่น การ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะการท างาน ด้านวิชาการ อุปกรณ์เครื่องมือ เป็นต้น 
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ภาพที่ 3 การเยี่ยมเยียน (Visiting) 

 

หมายเหตุ : วันจันทร์เป็นวันประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอประจ าสัปดาห์ 
      วันศุกร์เป็นวันส ารองในการท างาน 
      ทั้งนี้ ในวันจันทร์ และวันศุกร์ หลังจากประชุมเพ่ือวางแผนหรือสรุปผลการปฏิบัติงาน 

     แล้ว สามารถลงปฏิบัติงานในพื้นท่ีได้ตามความเหมาะสม 



 

การสนับสนุน (Supporting) 
 

การสนับสนุน (SUPPORTING) หมายถึง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตรในพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีขวัญก าลังใจ สมรรถนะ มีระบบวิธีการ
ท างาน และที่ส าคัญคือต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีเครื่องมืออุปกรณ์ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
ให้พร้อมสมบูรณ์ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นก าลังหลักในการปฏิบัติ งานกับ
เกษตรกร เป็นที่เชื่อถือยอมรับในขีดความสามารถและมีพลังที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป โดยการสนับสนุนจะมี 2 ประเด็น ได้แก่ 

 
1. ด้านโครงสร้าง อุปกรณ์ และการสร้างขวัญก าลังใจ จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ด าเนินงาน เป็น การให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาโครงสร้างอุปกรณ์
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน (Performance) และพัฒนาระบบงานและการให้บริการ ใน 3 ลักษณะ คือ พัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานพ้ืนฐาน หรือ “ระบบส่งเสริมการเกษตร” พัฒนาระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service) และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงดิจิทัล นอกจากนี้ยังต้องมีการเพ่ิม
สมรรถนะ ขีดความสามารถ ความพร้อมและขวัญก าลังใจ (Competency and Reward) เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้  

 
2. ด้านวิชาการ จะมีทั้งการสนับสนุนจากหน่วยงานเฉพาะด้านภายในกรมส่งเสริมการเกษตร  

ทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการเกษตร ( ICT) ในลักษณะของ Knowledge-Tank ซึ่งมี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา การส่งเสริมการเกษตร
เฉพาะด้าน/สาขา ซึ่งมีกอง/ส านัก ที่ดูแลด้านวิชาการ เช่น ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร (สสจ.) และ
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย (กอป.) และศูนย์ปฏิบัติการ สนับสนุนองค์ความรู้เฉพาะด้าน 
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอ าเภอ  และการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรฯ  และเครือข่ายวิจัย ให้การ
สนับสนุนเทคโนโลยี การพัฒนาองค์ความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี ให้แก่เจ้าหน้าที่โดยการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือให้สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในงานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ พร้อมทั้ง 
สามารถร่วมกับหน่วยงานวิจัยจัดท างานวิจัย และ/หรือการท างานวิจัยในงานประจ า (R2R) ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 
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ภาพที่ 4 การสนับสนุน (Supporting) 
  
 
 

 



 

การนิเทศงาน (Supervision) 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริม
การเกษตร จึงใช้การนิเทศงานเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน กระตุ้นเร่งรัด และติดตามการด าเนินงานในพ้ืน
ที่ว่ามีความส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิผลหรือไม่ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว มีการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน
ปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศงานเป็นเครื่องมือซึ่งจะต้องมีการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ผู้นิเทศงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับการนิเทศงาน เพ่ือมุ่งไปสู่ความส าเร็ จที่ก าหนดไว้ โดยยึดหลักการ
นิเทศงานที่มุ่งการส่งเสริม สนับสนุนมากกว่าการควบคุมให้ท าตามค าสั่ง และการประสานบูรณาการท างาน
ร่วมกันทั้งระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

โดยการนิเทศงานจะมี 2 ระดับ คือ การนิเทศงานระดับส่วนกลาง/เขต ซึ่งจะมีการด าเนินการ
นิเทศงานปีละ 3 ครั้ง และการนิเทศงานระดับจังหวัดจะมีการด าเนินการปีละ 6 ครั้ง โดยจะก าหนดประเด็น
การนิเทศ ดังนี้ 

- งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- งานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร 
- การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร 
- การบริหารงานส านักงานและการบริหารงานงบประมาณโครงการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนิเทศงานนั้น  
- เจ้าหน้าที่ทุกระดับในทุกจังหวัดได้รับการนิเทศงานท าให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

ตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
- เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหา

อุปสรรคต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
- การด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามภารกิจของกรมส่งเสริม

การเกษตรบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ภาพที่ 5 การนิเทศงาน (Supervision) 
  



 

การจัดการข้อมูล (Data Management) 
 

การท างานส่งเสริมการเกษตรเป็นการท างานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับครัวเรือนเกษตรกร ระดับ
กลุ่ม ระดับต าบล และระดับเหนือขึ้นไป ซึ่งจ าเป็นจะต้องให้ทุกระดับมีข้อมูลเป็นของตนเอง  โดยเริ่มจากการ
ค้นหาชนิดหรือประเภทของข้อมูลที่มีความจ าเป็นต้องรู้และใช้ เพ่ือให้แต่ละระดับได้มีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และใช้ประโยชน์ในการจัดการและพัฒนา ตลอดจนการใช้ข้อมูลเพ่ือเป็นสื่อกลาง ในการเชื่อมโยง
หรือบูรณาการร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่จะให้การสนับสนุน หรือใช้ข้อมูลส าหรับในการตัดสินใจของ
หน่วยงานต่างๆในการวางแผนและการพัฒนา 

การจัดการข้อมูล (Data Management) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
1. การจัดการข้อมูลสารสนเทศ เป็นการจัดให้มีระบบจัดการฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนงาน/โครงการ ตลอดจนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้ตรงกับความ
ต้องการของเกษตรกรและเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ โดยมีการสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มี
มาตรฐาน รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค และจัดท าเป็นสารสนเทศ ส าหรับ
ให้บริการด้านข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดท าระบบภาวะการผลิตพืชรายเดือน/ทะเบียน
เกษตรกร/ฐานข้อมูลด้านการเกษตร 

2. การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร จะท าให้การด าเนินการพัฒนาตรงกับความต้องการของ
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และไม่เกิดความซ้ าซ้อน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แผนพัฒนา
การเกษตรระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และแผนการผลิตของเกษตรกร ซึ่งจะมีทั้งแผนการผลิตระดับกลุ่ม และ
แผนการผลิตของเกษตรกรรายบุคคล (IFPP : Individual Farm Production Plan)  

 
 ภาพที่ 6 การจัดการข้อมูล (Data Management)  
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ส่วนท่ี 2  
วิธีการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T & V System) 

 
 
 
 



 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การถ่ายทอดความรู้ (Training) 

 
แนวทางการถ่ายทอดความรู้ (Training) เป็นการพัฒนาบุคลากรผ่านเวทีต่าง ๆ ตามระบบ

ส่งเสริมการเกษตร ที่จัดขึ้นในทุกระดับ เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การชี้แจงท าความเข้าใจ 
การมีส่วนร่วมในการน าเสนอและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ คือ 

1. การประชุมเพ่ือการบริหาร (Meeting) 
2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Workshop) 
3. การฝึกอบรม (Training) 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. การประชุมเพื่อการบริหาร (Meeting) 
1.1 ประชุมผู้บริหารระดับกรม  

ส านักงานเลขานุการกรมจัดประชุมผู้บริหารระดับกรม บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย 
อธิบดี รองอธิบดี ผู้อ านวยการกอง/ส านัก ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 – 9 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการถ่ายทอดผ่านระบบ VDO Conference ไปยัง
ส่วนภูมิภาค โดยมีเกษตรจังหวัดร่วมรับฟัง ปีละ 12 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน) เพ่ือก ากับ ควบคุม 
ดูแล และขับเคลื่อนงานตามนโยบายและบริหารจัดการแผนงานโครงการ พร้อมทั้งน าเสนอปัญหา อุปสรรค
เพ่ือร่วมกันหาทางแก้ไข  

1.2 ประชุมส านักงานประจ าเดือน (กอง/ส านัก สสก. จังหวัด อ าเภอ) 
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กอง/ส านัก สสก. จังหวัด อ าเภอ จัดประชุมส านักงาน

ประจ าเดือน บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน ปีละ  
12 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและบริหาร
จัดการแผนงานโครงการของหน่วยงาน 

1.3 ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจัดประชุม บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย 

ผู้อ านวยการ สสก. ผู้อ านวยการกลุ่ม เกษตรจังหวัด ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการที่รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัดนั้น ๆ 
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและบริหารจัดการ
แผนงานโครงการระดับเขต 

1.4 ประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน (Monthly Meeting : MM) 
ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดประชุมเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย 

เกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ และหัวหน้ากลุ่ม ปีละ 12 ครั้ง (สัปดาห์ที่ 4) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน
งานตามนโยบายและบริหารจัดการแผนงานโครงการระดับจังหวัด แก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหา 

1.5 ประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอประจ าสัปดาห์ (Weekly Meeting : WM) 
ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดประชุม บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เกษตรอ าเภอ 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในอ าเภอทุกสัปดาห์ (วันจันทร์) เพ่ือประชุมทีมส านักงานเกษตรอ าเภอ ทบทวน
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ผลการด าเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย และวางแผนการท างานในสัปดาห์ต่อไป (หากตรงกับ
สัปดาห์ที่มีการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอประจ าเดือนตาม ข้อ 1.2 สามารถจัดประชุมพร้อมกันได้) 

 
2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Workshop) 

2.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ (National Workshop : NW) 
กรมส่งเสริมการเกษตรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ปีละ 2 ครั้ง (เดือนตุลาคม และ

กันยายน) บุคคลเป้าหมายประกอบด้วยอธิบดี รองอธิบดี ผู้อ านวยการกอง/ส านัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้อ านวยการ สสก. เกษตรจังหวัด ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่ม  

การจัดเวทีฯ ครั้งที่ 1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ชี้แจงนโยบาย/แผนงานโครงการ
ประจ าปี และการจัดเวทีฯ ครั้งที่ 2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเกษตร และน าเสนอผลงานวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรและแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

2.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW) 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีละ 3 ครั้ง (เดือน

พฤศจิกายน มีนาคม สิงหาคม) บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อ านวยการ สสก. เกษตรจังหวัด ผู้อ านวยการ
กลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการที่รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัดนั้น ๆ  

การจัดเวทีฯ ครั้งที่ 1 เพ่ือชี้แจงแผนงานโครงการ เพ่ิมเติมองค์ความรู้ที่จ าเป็นและ
เร่งด่วน ครั้งที่ 2 เพ่ือติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิมเติมองค์ความรู้ที่จ าเป็นและเร่งด่วน และครั้งที่ 3 เพ่ือ
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ เพ่ิมเติมองค์ความรู้ที่จ าเป็น/เร่งด่วน 

2.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ (Technical Workshop : TW) 
ศูนย์ปฏิบัติการจัดการถ่ายทอดความรู้เพ่ือเพ่ิมความรู้เฉพาะด้านวิชาการเกษตรต่าง ๆ 

(เฉพาะด้าน) ตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการ บุคคล
เป้าหมายประกอบด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัด/อ าเภอ 

2.4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด (Provincial Workshop : PW)  
ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีละ 1 ครั้ง (สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

พฤศจิกายน) บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เกษตรอ าเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัด /อ าเภอ  
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย/แผนงานโครงการและแนวทางการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของส านักงานเกษตรจังหวัด รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมความรู้เฉพาะด้านวิชาการเกษตรต่าง ๆ (เฉพาะด้าน) และ
เติมเต็มองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการเกษตรในพ้ืนที ่ 

2.5 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (District Workshop : DW)  
ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย

ส านักงานเกษตรจังหวัดท าหน้าที่อ านวยความสะดวก ทั้งนี้สามารถแบ่งสายอ าเภอได้ตามความเหมาะสม 
ก าหนดจัดปีละ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง สัปดาห์ที่ 3 ) บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เกษตรอ าเภอ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัด/อ าเภอ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการเกษตรต่าง ๆ (เฉพาะด้าน) 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานแผนการโครงการ และปัญหาของเกษตรกร  
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3. การฝึกอบรม (Training) เป็นการฝึกอบรมเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่
ระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

3.1 การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 
กรมส่งเสริมการเกษตรจัดอบรม ปีละ 1 ครั้ง บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อ านวยการ

กอง/ส านัก ผู้อ านวยการ สสก. เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ (ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่) สู่การเป็นนักบริหารแผนงาน/โครงการ 

3.2 การพัฒนาสมรรถนะผู้นิเทศ/ผู้สอนงาน 
กรมส่งเสริมการเกษตรจัดอบรม ปีละ 1 ครั้ง (เดือนพฤศจิกายน) บุคคลเป้าหมาย

ประกอบด้วย ทีมนิเทศ ระดับกรม/เขต/จังหวัด เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การเป็นนักนิเทศ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดปัญหาในการปฏิบัติงานของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งเป็น
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร และหลักสูตรผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร 
(Coaching) ซึ่งพัฒนาทักษะการสอนงานเพ่ือเป็นหัวหน้างานที่สอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน า
ศักยภาพของลูกน้องมาใช้ในการท างานได้อย่างเต็มที่ 

3.3 การพัฒนาสมรรถนะ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจัดอบรม ปีละ 3 ครั้ง (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

ธันวาคม มีนาคม และพฤษภาคม) บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัด/
อ าเภอ เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ อัตลักษณ์ องค์ความรู้ที่นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรจ าเป็นต้องเรียนรู้ในการท างานส่งเสริมการเกษตร เช่น การเป็นวิทยากรกระบวนการ การจัด
กระบวนการเรียนรู้  การวิ เคราะห์ชุมชนเกษตร การจัดเวทีชุมชน จิตวิทยาเกษตรกร มิสเตอร์พืช  
นักยุทธศาสตร์ ฯลฯ 

 



 
 
 
 

ตารางท่ี 2 สรุปแนวทางการถ่ายทอดความรู้ (Training) 
 

ที ่ ช่องทาง ประเด็นการพัฒนา บุคคลเป้าหมาย ช่วงเวลา ผู้จัด 
1. การประชุมเพ่ือการบริหาร (Meeting) 

ประชุมผู้บริหารระดับกรม  การขับเคลื่อนงานตามนโยบาย 
และบริหารจัดการแผนงานโครงการ 

อธส/รธส/ผอ.กอง/ส านัก/ผู้ทรงฯ/ผชช/ 
ผอ.สสก./เกษตรจังหวัด 

12 ครั้ง/ปี 
(สัปดาห์สุดทา้ยของเดือน) 

กรม 

ประชุมส านักงานประจ าเดือน  
(กอง ส านัก สสก. จังหวัด อ าเภอ) 

 การขับเคลื่อนงานตามนโยบายและ
บริหารจัดการแผนงานโครงการของ
หน่วยงาน 

ผู้บริหารของหน่วยงาน  
และเจ้าหน้าที่ทุกคนของหน่วยงาน 

12 ครั้ง/ปี 
(สัปดาห์สุดทา้ยของเดือน) 

กอง/ส านัก/สสก./
จังหวัด/อ าเภอ 

ประชุมเกษตรจังหวัดและ 
หัวหน้าส่วนราชการระดับเขต 

 การขับเคลื่อนงานตามนโยบายและ
บริหารจัดการแผนงานโครงการระดับเขต 

ผอ.สสก./ผอ.กลุ่มของเขต/ 
เกษตรจังหวัด/ผอ.ศูนย์ 

อย่างน้อยไตรมาสละ  
1 คร้ัง 

เขต 

ประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน  
(Monthly Meeting : MM) 

 การขับเคลื่อนงานตามนโยบายและ
บริหารจัดการแผนงานโครงการระดับ
จังหวัด 

เกษตรจังหวัด/เกษตรอ าเภอ/หน.กลุ่ม 12 ครั้ง/ปี 
(สัปดาห์ที่ 4) 

จังหวัด 

ประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร
อ าเภอประจ าสัปดาห์  
(Weekly Meeting : WM) 

 เพื่อทบทวนผลและวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

เกษตรอ าเภอ/นวส.อ าเภอ ทุกสัปดาห์ 
(วันจันทร์) 

อ าเภอ 

2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Workshop) 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ 
(National Workshop : NW) 

คร้ังที่ ๑ : ชี้แจงนโยบาย/แผนงานโครงการ
ประจ าป ี

คร้ังที่ ๒ : เวทีแลกเปลี่ยน น าเสนอผลงาน
วิชาการสง่เสริมการเกษตร และ
แนวทางการพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร 

อธส/รธส/ผอ.กอง/ส านัก/ผชช/  
ผอ.สสก./เกษตรจังหวัด/ผอ.ศูนย์/ 
ผอ.กลุ่ม/หน.กลุ่ม 

คร้ังที่ ๑ : ต.ค. 
คร้ังที่ ๒ : ก.ย. 

กรม 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ที่ ช่องทาง ประเด็นการพัฒนา บุคคลเป้าหมาย ช่วงเวลา ผู้จัด 
 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต  

(Regional Workshop : RW) 
คร้ังที่ ๑ : ชี้แจงแผนงานโครงการ  

เพิ่มเติมองค์ความรู้ที่จ าเป็น/เร่งด่วน 
คร้ังที่ ๒ : ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

เพิ่มเติมองค์ความรู้ที่จ าเป็น/เร่งด่วน 
คร้ังที่ ๓ : สรุปผลการด าเนินงานแผนงานโครงการ 

เพิ่มเติมองค์ความรู้ที่จ าเป็น/เร่งด่วน 

ผอ. สสก./เกษตรจังหวัด/ผอ.กลุ่ม/
หน.กลุ่ม/ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ/ 
นวส.เขตและจังหวัดที่เก่ียวข้อง 

3 คร้ัง/ปี   
(พ.ย. มี.ค. ส.ค.) 

เขต 
 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
(Technical Workshop : TW) 

 วิชาการ (เฉพาะด้าน) ตามแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับจังหวัดทีส่อดคล้องกับภารกิจของศูนย์ฯ 

นวส.จังหวัด/อ าเภอ  ตามความเหมาะสม ศูนย์ปฏิบัติการ 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด 
(Provincial Workshop : PW) 

 แผนงานโครงการ 
 วิชาการ (เฉพาะด้าน) 

เกษตรอ าเภอ/ 
นวส.จังหวัด/อ าเภอ 

1 คร้ัง/ปี (พ.ย.) 
สัปดาห์ที่ 3 

จังหวัด 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ 
(District Workshop : DW)  

 แผนงานโครงการ 
 วิชาการ (เฉพาะด้าน) 
 แลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์ 
 เพิ่มเติมองค์ความรู้ที่จ าเป็น 

เกษตรอ าเภอ/ 
นวส.จังหวัด/อ าเภอ 

๔ คร้ัง/ปี   
ไตรมาสละ 1 คร้ัง 

สัปดาห์ที่ 3 

จังหวัด 

3. การฝึกอบรม (Training) 
 อบรมเฉพาะกิจ  พัฒนาสมรรถนะผูบ้ริหาร ทักษะด้านการ

บริหารงาน (นักบริหารแผนงาน/โครงการ) 
ผอ.กอง/ส านัก/ผอ.สสก./เกษตร
จังหวัด/เกษตรอ าเภอ/หน.กลุ่ม/ 
ผอ.ศูนย์ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

1 คร้ัง/ปี 
 

กรม 

 สมรรถนะผู้นิเทศ องค์ความรู้  
(ผู้นิเทศ/ผูส้อนงาน) 

ทีมนิเทศ ระดับกรม/เขต/จังหวดั 1 คร้ัง/ปี (พ.ย.) 
กรมด าเนินการ 

กรม 

 สมรรถนะ (นวส.มืออาชีพ/นักยุทธศาสตร์/
มิสเตอร์พืช) 

นวส.จังหวัด/อ าเภอ 3 คร้ัง/ปี 
(ธ.ค. มี.ค. พ.ค.) 

สัปดาห์ที่ 2 

เขต 
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วิธีการปฏิบัติงาน 
การเยี่ยมเยียน (Visiting) 

 
การเยี่ยมเยียนเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตร เป็นการพบปะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับ

เกษตรกรทั้งในลักษณะกลุ่มและรายบุคคล โดยมีการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ที่ชัดเจน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี  
ที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร ติดตามผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ และแก้ปัญหาของเกษตรกร ตลอดจน
เป็นการประสานการบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วนโดยยึดพ้ืนที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน โดยมีขั้นตอนใน
การเยี่ยมเยียนเกษตรกร ดังนี้ 

 ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการเยี่ยมเยียน 
 ขั้นตอนการเยี่ยมเยียนเกษตรกร 
 ขั้นตอนการสรุปผลการเยี่ยมเยียน 
 

ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการเยี่ยมเยียน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามระบบเยี่ยมเยียนมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ เจ้าหน้าที่

ส่งเสริมการเกษตรจึงควรมีการเตรียมการก่อนลงปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
1. การก าหนดทีมเยี่ยม 

1.1 จัดเตรียมความพร้อมของทีมเยี่ยมเยียนระดับอ าเภอในการปฏิบัติงานตามแผนเยี่ยม 
โดยทีมเยี่ยมเยียนระดับอ าเภอประกอบด้วย  

1) เกษตรอ าเภอหรือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ ท าหน้าที่ หัวหน้าทีม 
2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบต าบล 
3) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่สามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ 

เช่น การผลิตพืช อารักขาพืช การจัดการองค์กรเกษตรกร เป็นต้น 
1.2 ทีมเยี่ยมเยียนระดับอ าเภอควรจะมีอย่างน้อย 2 ทีม โดยท าเป็นค าสั่งส านักงานเกษตร

อ าเภอ แต่งตั้งทีมเยี่ยมเยียนในระดับอ าเภอ (ในกรณีท่ีมีอัตราก าลังไม่เพียงพอให้พิจารณาตามความเหมาะสม) 
1.3 ทีมเยี่ยมเยียนทีมที่ 1 ซึ่งมีเกษตรอ าเภอเป็นหัวหน้าทีม ให้แต่งตั้งนักวิชาการส่งเสริม

การเกษตรอาวุโสในทีม ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมส ารอง (ในกรณีที่เกษตรอ าเภอไม่สามารถไปเยี่ยมได้ตามแผน
ที่ก าหนด) 

1.4 จัดให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานประจ าส านักงาน
เกษตรอ าเภอทุกวัน โดยให้มีการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม 

2. การก าหนดแผนการเยี่ยม  
2.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดประสานหน่วยงานภาคีในคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) เพ่ือขอแผนปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 
แล้วจัดส่งให้ส านักงานเกษตรอ าเภอน าไปพิจารณาประกอบการท าแผนเยี่ยมเยียน 

2.2 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอ ด าเนินการวางแผนการเยี่ยมเยียนในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ เพ่ือก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ข้อมูล  
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พ้ืนที่-คน-สินค้า พร้อมกับพิจารณาแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล ปฏิทินส่งเสริมการเกษตร แผนงาน/
โครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคี เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มบุคคลและพ้ืนที่เป้าหมาย โดยก าหนดแผนการเยี่ยมลงในแบบฟอร์ม 
ดังนี้ 

(1) แผนเยี่ยมเยียนระดับบุคคล จัดท าแผนตามแบบฟอร์มแผนเยี่ยมเยียนระดับบุคคล 
(Visit.1)  

(2) แผนเยี่ยมเยียนระดับทีมเยี่ยม จัดท าแผนตามแบบฟอร์มแผนเยี่ยมเยียนระดับทีม 
(Visit.2) 

2.3 การจัดท าแผนเยี่ยมเยียนระดับบุคคล และระดับทีมเยี่ยม ให้มีการจัดท าแผนล่วงหน้า 
1 เดือน เพ่ือให้เห็นความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

2.4 การก าหนดช่วงเวลา ประเด็นและสถานที่ในการเยี่ยมเยียน ให้พิจารณาจากตารางการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ (ตารางท่ี 3) เป็นแนวทางในการก าหนด โดยการเยี่ยมเยียนในวันอังคารและวันพุธ สามารถ
สลับประเด็นได้ตามความเหมาะสม 

2.5 ส านักงานเกษตรอ าเภอส่งแผนเยี่ยมเยียนระดับทีมเยี่ยม  (Visit.2) ให้ส านักงานเกษตร
จังหวัดประมวลผล และแจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ 
(Single Command) ทราบ เพื่อประสานการท างานร่วมกันในการเยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

 
ตารางท่ี 3 ตารางการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 

วัน ประเด็น สถานที่/จุดเยี่ยม 
จันทร์ ประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอ 

(WM) เพ่ือทบทวนผลและวางแผนการด าเนินงาน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

อังคาร เยี่ยมเยียนโครงการเน้นหนักของกรมส่งเสริมการ 
เกษตร 

พ้ืนที่ด าเนินงานโครงการเน้นหนัก 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

พุธ เยี่ยมเยียนงานโครงการตามงบประมาณ 
กรมส่งเสริมการเกษตร/งบพัฒนาจังหวัด/ 
งบส่วนท้องถิ่น 

พ้ืนที่ด าเนินงานโครงการตามงบประมาณ
กรมส่งเสริมการเกษตร/งบพัฒนา
จังหวัด/งบส่วนท้องถิ่น 

พฤหัสบดี เยี่ยมเยียนโครงการเน้นหนักของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แบบบูรณาการ 

 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร 

 พ้ืนที่การด าเนินงานส่งเสริม
การเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 

 พ้ืนที่ด าเนินงานโครงการส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

 พ้ืนที่ด าเนินงานโครงการส่งเสริม 
Smart Farmer/Young Smart 
Farmer 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

วัน ประเด็น สถานที่/จุดเยี่ยม 
ศุกร์  สรุปผลการด าเนินงาน 

 วันส ารองการปฏิบัติงาน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
 

 

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ในวันจันทร์ และวันศุกร์ หลังจากประชุมเพ่ือวางแผนหรือสรุปผลการปฏิบัติงานแล้ว  
     สามารถลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ตามความเหมาะสม 

 
3. การก าหนดเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 

3.1 ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเยี่ยมเยียน ให้เน้นการเยี่ยมเยียนในลักษณะกลุ่ม 
เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกร โดยพิจารณาก าหนดกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายจากงานตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และความเร่งด่วนของโครงการ/
สถานการณ์ด้านการเกษตรในพื้นที่ (ภัยธรรมชาติ/โรคแมลงศัตรูพืช) เป็นต้น 

3.2 นัดหมายกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายให้ทราบถึงก าหนดการเยี่ยมเยียน (สถานที่/วัน/เวลา) 
โดยประสานผ่านผู้น าเกษตรกร ผู้น าชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพ่ือให้รับทราบก าหนดการเยี่ยมเยียน
โดยทั่วถึงกัน 

4. การก าหนดเป้าหมายในการเยี่ยมเยียน 
หลังจากก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วัน เวลา สถานที่ในการเยี่ยมเยียนแล้ว นักวิชาการส่งเสริม

การเกษตรผู้รับผิดชอบพื้นท่ีจะต้องก าหนดเป้าหมายในการเยี่ยมเยียนให้ชัดเจนว่าจะท ากิจกรรมอะไร เช่น จัด
กระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดท าแผนพัฒนา เป็นต้น โดยพิจารณาจากเป้าหมายของ
โครงการในช่วงเวลานั้นว่าต้องการผลลัพธ์อย่างไร เพ่ือการจัดเตรียมเครื่องมือและออกแบบกระบวนการ/
วิธีการในการเยี่ยมได้เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายการเยี่ยมเยียน  

5. การประสานหน่วยงานภาคีในการเยี่ยมเยียนเกษตรกร 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามระบบเยี่ยมเยียนมีประสิทธิภาพและบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ 

ส านักงานเกษตรอ าเภอจะต้องแจ้งแผนเยี่ยมเยียนรายเดือนให้ส านักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานภาคีต่าง ๆ 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เช่น ท้องที่ ท้องถิ่น ภาคเอกชน เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกัน 

6. บทบาทและหน้าที่ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในทีมเยี่ยมเยียนระดับอ าเภอ 
6.1 เกษตรอ าเภอ มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1) ท าหน้าที่หัวหน้าทีมเยี่ยมเยียนระดับอ าเภอทีมท่ี 1 
2) ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ สอนงานให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ปฏิบัติหน้าที่

ในทีมเยี่ยมเยียน 
3) ควบคุม ดูแล และติดตามการเยี่ยมเยียนของทีมเยี่ยมเยียนให้ด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4) แจ้งแผนการเยี่ยมเยียนให้ส านักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานภาคี เช่น ผู้น า

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประสานการท างานร่วมกันในการเยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
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6.2 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษระดับอ าเภอ หรือนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรอาวุโส มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1) ท าหน้าที่หัวหน้าทีมเยี่ยมเยียนระดับอ าเภอทีมท่ี 2 
2) ในกรณีที่อยู่ในทีมเยี่ยมเยียนระดับอ าเภอทีมที่ 1 หากเกษตรอ าเภอติดภารกิจไม่

สามารถลงเยี่ยมตามแผนเยี่ยมได้ ให้ท าหน้าที่หัวหน้าทีมเยี่ยมแทนเกษตรอ าเภอ 
3) ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ สอนงานให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ปฏิบัติหน้าที่

ในทีมเยี่ยมเยียน 
4) ปฏิบัติงานตามแผนเยี่ยมเยียนที่ก าหนด 
5) ควบคุม ดูแล และติดตามการเยี่ยมเยียนของทีมเยี่ยมเยียนให้ด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
6.3 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอ มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1) วางแผนการเยี่ยมเยียนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพื่อก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

2) เตรียมความพร้อมของตนเองในด้านความรู้ เทคโนโลยีที่จะน าไปถ่ายทอดและใช้
แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร 

3) ปฏิบัติงานตามแผนเยี่ยมเยียนที่ก าหนด 
4) ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย 

6.4 เจ้าหน้าที่ธุรการระดับอ าเภอ มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1) สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมเยี่ยมเยียน 
2) ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. บทบาทและหน้าที่ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของส านักงานเกษตรจังหวัด 
7.1 ประสานหน่วยงานภาคีเพ่ือขอแผนปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน แล้วจัดส่งให้

ส านักงานเกษตรอ าเภอน าไปพิจารณาประกอบการท าแผนเยี่ยมเยียน 
7.2 ประมวลผลเพื่อจัดท าแผนสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และแจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ 
(Single Command) ทราบ เพื่อประสานการท างานร่วมกันในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ 

7.3 ติดตามก ากับการด าเนินงานในระบบเยี่ยมเยียน เพ่ือให้การสนับสนุนทีมเยี่ยมเยียน
ระดับอ าเภอในการปฏิบัติงานตามแผนเยี่ยม โดยพิจารณาเข้าร่วมปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ทีมสนับสนุน
ของส านักงานเกษตรจังหวัด ควรประกอบด้วย  

1) หัวหน้ากลุ่ม ท าหน้าที่หัวหน้าทีม 
2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานโครงการ 
3) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่สามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ 

เช่น การผลิตพืช อารักขาพืช การจัดการองค์กรเกษตรกร เป็นต้น 
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ขั้นตอนการเยี่ยมเยียนเกษตรกร 
1. รูปแบบการเยี่ยมเยียน 

1.1 การเยี่ยมเยียนเกษตรกรให้เน้นการนัดพบแบบกลุ่ม เช่น การเยี่ยมที่  ศพก. แปลงใหญ่ 
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ อกม. เป็นต้น เพ่ือสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกร ซึ่งจะ
ช่วยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในประเด็นที่ตนเองสนใจมากขึ้น  

1.2 การเยี่ยมเยียนรายบุคคล จะเป็นการเยี่ยมเยียนเฉพาะบุคคลต่อเนื่องจากการเยี่ยมแบบ
กลุ่ม ซึ่งจะมีรายละเอียดในด้านเทคนิคเฉพาะอย่าง ตามความต้องการหรือปัญหาของเกษตรกรรายนั้น ๆ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะต้องมีการติดตามแนะน าเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องและ
ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ  

2. กิจกรรมและเครื่องมือที่ใช้ด าเนินการในการเยี่ยมเยียน 
2.1 ในการจัดกิจกรรมการเยี่ยมเยียนเกษตรกรตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนเยี่ยมเยียน 

ควรพิจารณารูปแบบ กระบวนการให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับผลลัพธ์ที่ต้องการ เน้นการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และบูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 การเลือกใช้เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเยี่ยมเยียน ให้พิจารณาจากลักษณะของ
กิจกรรม การออกแบบกระบวนการ ระยะเวลาที่ใช้จัดกิจกรรม เป้าหมายของการจัดกิจกรรม เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย ตามตัวอย่างในตารางที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการเยี่ยมเยียน 

 
ตารางท่ี 4 เครื่องมือที่ใช้ในการเยี่ยมเยียน 
 

ลักษณะของกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ 
1. การจัดท าแผนพัฒนา - เครื่องมือในการวิเคราะห์และจัดท าแผน เช่น SWOT Analysis , 

  การระดมสมอง ,แผนภูมิก้างปลา ,Timeline ,Grant-Chart ฯลฯ 
- Agri map 
- ปฏิทินเพาะปลูก 
- ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเยี่ยม (ชนิดพืช สินค้า การผลิต การตลาด) ฯลฯ 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
การถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร 

- กระบวนการจัดการเรียนรู้ เช่น โรงเรียนเกษตรกร การจัดเวที  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้, การสาธิต, การจัดงาน Field Day, KM ฯลฯ 

- วัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต 
- Agri map 
- แปลงพยากรณ์สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 
- สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น สื่อวีดีทัศน์ ,แผ่นพับ 
- ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร 
- แปลงเรียนรู้/แปลงสาธิต/ฐานเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

ลักษณะของกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ 
3. การให้บริการทางการเกษตร - Agri map 

- ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน 
- สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น สื่อวีดีทัศน์, แผ่นพับ 
- ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร 

4. การจัดเก็บข้อมูลทางการเกษตร - แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล 
- ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูล 

5. การติดตามผลการด าเนินงาน - แผนงานโครงการ/แผน IFPP/แผนการผลิตของกลุ่ม/แผนปฏิบัติการ    
ของ ศพก. 

- วัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต 
- ปฏิทินเพาะปลูก 
- ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเยี่ยม (ชนิดพืช สินค้า การผลิต การตลาด) 

 

หมายเหตุ : อาจมีการใช้เครื่องมืออ่ืน ๆ ได้โดยพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ กลุ่มเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมเยียน 

 
3. รูปแบบการประชุมในระบบเยี่ยมเยียน 

ในระบบเยี่ยมเยียนจะมีการประชุมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในวันจันทร์และวันศุกร์
เป็นประจ าทุกสัปดาห์ โดยเนื้อหาและกระบวนการประชุม มีรายละเอียดดังนี้  

3.1 การประชุมในวันจันทร์ จะเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่ส่ง เสริมการเกษตรระดับอ าเภอ 
(Weekly Meeting: WM) มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันทบทวนแผนเยี่ยมเยียนของสัปดาห์นั้น หรือสรุปผลการ
เยี่ยมเยียนของสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกคน 

3.2 วันศุกร์ก าหนดเป็นวันสรุปผลการด าเนินงาน แลละวันส ารองการปฏิบัติงาน การสรุปผล
การด าเนินงานจัดเป็นเวทีในการระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนจากการด าเนินการเยี่ยมเยียน
ประจ าสัปดาห์  
 
ขั้นตอนการสรุปผลการเยี่ยมเยียน 

1. วิธีการสรุปผลการเยี่ยมเยียนระดับบุคคล/ระดับทีม 
1.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สรุปและวิเคราะห์ผลการเยี่ยมเยียนของแต่ละสัปดาห์แล้ว

ด าเนินการบันทึกผลการเยี่ยมเยียนเกษตรกรลงในแบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนระดับรายบุคคลประจ าสัปดาห์  
(Visit.3)  

1.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดเวทีระดมสมองในวันศุกร์ของสัปดาห์นั้นหรือในวันจันทร์ของ
สัปดาห์ถัดไปเพ่ือสรุปบทเรียนและวิเคราะห์ผลการเยี่ยมเยียนของแต่ละสัปดาห์สรุปโดยประยุกต์ใช้วิธี AAR 
(After Action Review)   
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1.3 บันทึกผลการเยี่ยมเยียนลงในแบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนระดับทีมประจ าเดือน (Visit.4) 
ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน แล้วแจ้งความต้องการรับการสนับสนุนจากส านักงานเกษตรจังหวัด เช่น การ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะการท างาน ด้านวิชาการ อุปกรณ์เครื่องมือ เป็นต้น   

1.4 รวบรวมแบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนระดับทีมประจ าเดือน (Visit.4) ให้ส านักงานเกษตร
จังหวัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการสนับสนุนและการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

2. รูปแบบการรายงานสรุปผลการเยี่ยมเยียน 
2.1 ระดับบุคคล ให้รายงานสรุปผลการเยี่ยมเยียนลงในแบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนระดับ

รายบุคคลประจ าสัปดาห์ (Visit.3)    
2.2 ระดับอ าเภอ ให้รายงานสรุปผลการเยี่ยมเยียนลงในแบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนระดับทีม

ประจ าเดือน (Visit.4) 
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ ในระบบเยี่ยมเยียน 

ระบบการเยี่ยมเยี่ยมเกษตรกร มีแบบส าหรับการจัดท าแผนและ สรุปผลการเยี่ยมเยียน ดังนี้ 
 แผนการเยี่ยมเยียนระดับบุคคล (Visit.1) 
 แผนการเยี่ยมเยียนระดับทีม/แผนอ าเภอ (Visit.2) 
 แบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนระดับรายบุคคลประจ าสัปดาห์ (Visit.3) 
 แบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนระดับทีมประจ าเดือน (Visit.4) 

 
 



 

แผนเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับบุคคล 
เดือน ......................................... พ.ศ. .............  

 

ชื่อ ........................................................................................ ต าแหน่ง ................................................................  
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ......................................................... จังหวัด .................................................................. 
รับผิดชอบ 1) ต าบล........................................................  

2) ต าบล......................................................... 
3) ต าบล......................................................... 

 

สัปดาห์ที่ วัน-เดือน-ปี กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์/ส่ือ 
สถานที ่

(หมู่ที่/ต าบล/จุดปฏิบัติงาน) 
บุคคลเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน 
ที่ร่วมปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 

1 

       
       
       
       
       

2 

       
       
       
       
       

3 

       
       
       
       
       

Visit.1 

33 



 

สัปดาห์ที่ วัน-เดือน-ปี กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ 
เครื่องมือ/

อุปกรณ์/ส่ือ 
สถานที ่

(หมู่ที่/ต าบล/จุดปฏิบัติงาน) 
บุคคลเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน 
ที่ร่วมปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 

4 

       
       
       
       

5 

       
       
       
       
       

 

ลงช่ือ .............................................................  

  (                                              ) 

ต าแหน่ง ........................................................ 
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แผนการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
ประจ าเดือน …………………………… 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ ........................................................ 

  

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
 
 
 
 

1 
   WM 

2 
ทีม…………………...... 
กิจกรรม…………….… 
สถานที่……………..… 

3 4 5 6 

7 
 
 
 

8 
   WM 

9 10 11 12 13 

14 
 
 
 

15 
   WM 

16 17 18 19 20 

21 
 
 
 

22 
   WM 

23 24 25 26 27 

28 
 
 
 

29 
   WM 

30 31    
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แบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับบุคคล 
ประจ าสัปดาห์ ระหว่างวันที่ …………………………………..................... 

ชื่อ ................................................................................. ต าแหน่ง ................................................................ 
 

ลักษณะงาน กิจกรรม สถานที่ ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

งานนโยบาย
กระทรวงฯ 
 
 

 

 

     

 

 

     

งานภารกิจกรมฯ 
 
 
 

 

 

     

 

 

     

งานปกติ 
 
 
 

 

 

     

      

 
ลงช่ือ .............................................................  

  (                                              ) 
ต าแหน่ง .........................................................   
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แบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับทีมเยี่ยม 

ทีมที่ ........ ประจ าเดือน………………………. ส านักงานเกษตรอ าเภอ …………………….. 

ลักษณะงาน กิจกรรม สถานที่ ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
งานนโยบาย
กระทรวงฯ 
 
 

 

 

     
 

 

 

     

งานภารกิจกรมฯ 
 
 
 

 

 

     

 

 

     

งานปกติ 
 
 
 

 

 

     

 
 

     

 

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

ต าแหน่ง ........... เกษตรอ าเภอ ...................... 
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วิธีการปฏิบัติงาน  
การสนับสนุน (Supporting) 

 
การสนับสนุน (Supporting) เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตรในพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีขวัญก าลังใจ สมรรถนะ มีระบบวิธีการ
ท างาน และที่ส าคัญคือต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีเครื่องมืออุปกรณ์ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
ให้พร้อมสมบูรณ์ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นก าลังหลักในการปฏิบัติงานกับ
เกษตรกร เป็นที่เชื่อถือยอมรับในขีดความสามารถและมีพลังที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตรได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพต่อไป 

ระบบการสนับสนุนนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ 
1. การสนับสนุนด้านโครงสร้าง อุปกรณ์ และการสร้างขวัญก าลังใจ 
2. การสนับสนุนด้านวิชาการ 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วน ดังนี้ 
 

1. การสนับสนุนด้านโครงสร้าง อุปกรณ์ และการสร้างขวัญก าลังใจ 
1.1 ด้านโครงสร้างและอุปกรณ์  

พัฒนาโครงสร้างและอุปกรณ์ พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ที่ส่ งผลต่อประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและขวัญก าลังใจ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรให้การสนับสนุน กอง/ส านัก ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร ที ่1 - 9 ศูนย์ปฏิบัติการ จังหวัด และอ าเภอ ที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ อาคารสถานที่  เครื่องมือ
อุปกรณ์ และยานพาหนะจะต้องพัฒนา ปรับปรุง หรือจัดหาโครงสร้างและอุปกรณ์พ้ืนฐานเพ่ิมเติมเพ่ือให้
เพียงพอและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.1.1 อาคารสถานที่ ได้แก่ อาคารส านักงาน บ้านพักเจ้าหน้าที่ และบริเวณโดยรอบ 
รวมถึงสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

1.1.2 เครื่องมืออุปกรณ์ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน ชุดตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี ชุดตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต ชุดตรวจวินิจฉัย
ศัตรูพืช และอุปกรณ์ไอที พร้อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยต้องจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการเกษตร 
ให้เหมาะสม ส าหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรใช้เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ (Mobile Unit) และส าหรับให้บริการ
ที่ส านักงาน ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของเกษตรกร  

1.1.3 ยานพาหนะ เป็นเครื่องมือส าคัญในการเข้าถึงพ้ืนที่และเกษตรกรโดยตรง ซึ่งมี
ความส าคัญ ในงานส่งเสริมการเกษตรและการดูแลช่วยเหลือเกษตรกร ปัจจุบันยานพาหนะเสื่อมสภาพ  
ไม่เพียงพอและพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจ านวนมากต้องใช้ยานพาหนะของ
ตนเองในการออกปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องเร่งรัดด าเนินการจัดหายานพาหนะในการปฏิบัติงาน 

1.2 ด้านการเพ่ิมสมรรถนะและการสร้างขวัญก าลังใจ  
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อภารกิจต่างๆ ที่ได้รับ

มอบหมาย  
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1.2.1 การเพ่ิมสมรรถนะเจ้าหน้าที่  
พัฒนาเจ้าหน้าที่กอง/ส านัก ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 - 9 

ศูนย์ปฏิบัติการ จังหวัด และอ าเภอ ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจที่
หลากหลายและเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะการ
เป็นนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ (Smart Extension Officer) คือ มีขีดความสามารถในการเป็นผู้จัดการ
การเกษตรในพ้ืนที่ และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

1.2.2 การสร้างขวัญก าลังใจ  
1) เพ่ิมโอกาสการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
2) สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน/ฝึกงาน ศึกษาต่อใน

ประเทศและต่างประเทศ  
 

2. การสนับสนุนด้านวิชาการ 
แนวทางการเข้าถึงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับประโยชน์

สูงสุด ดังนี้ 
2.1 ขั้นเตรียมการ 

กอง/ส านักทางวิชาการ วิเคราะห์คลังความรู้หรือสิ่งที่จ าเป็นที่นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรในพ้ืนที่จ าเป็นต้องทราบ ทั้งหมดมี 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) งานวิชาการพ้ืนฐาน (2) งานนโยบาย 
และ (3) งานประจ า ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในระบบคลังความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ (Knowledge 
Tank) เพ่ือให้เป็นฐานข้อมูลในชุดเดียวกัน 

2.2 ขั้นด าเนินการ 
กอง/ส านักทางวิชาการ ท าหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการท างาน แก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ และคณะท างานด้านการสนับสนุนระบบส่งเสริม
การเกษตรทุกคณะ ซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายหลักท่ีจะใช้ประโยชน์ โดยมีวิธีการท างาน ดังนี้  

2.2.1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการเกษตร โดยศูนย์เทคโนโลยี
สารสารสนเทศและการสื่อสารท าหน้าที่พัฒนาระบบ และส่งเสริมช่องทางการเข้าถึง มีคลังความรู้ที่พร้อมใช้ 
ตลอดจนจัดทีมวิทยากรแนะน า แก้ไขปัญหาระบบ และส่งเสริมเผยแพร่บริหารสารสนเทศการเกษตร  

2.2.2 ส่งเสริมการเกษตรเฉพาะด้าน/สาขา โดยด าเนินการจัดเตรียมผู้ให้ความรู้ ได้แก่ 
1) เจ้าหน้าที่ของกอง/ส านักทางวิชาการ/ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตร ที่ 1 - 9 และศูนย์ปฏิบัติการ ท าหน้าที่ รวบรวม วิเคราะห์ ด าเนินการ และจัดช่องทางการถ่ายทอด 
องค์ความรู้เฉพาะด้านแก่เจ้าหน้าที่/เกษตรกร ตัวอย่างเช่น ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ได้จัด
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิชาการพืชเพ่ือบริการข้อมูลแก่บุคคลเป้าหมาย 

2) กรณีมีข้อค าถามหรือปัญหาทางด้านวิชาการจากเจ้าหน้าที่  สามารถ
ประสานงานไปยัง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ (กลุ่มฐานข้อมูล
สารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ซึ่งได้รวบรวมองค์ความรู้ ผู้รู้ และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือ
สนับสนุนการท างานด้านวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค ในระบบ Knowledge Tank (K Tank)  

3) กรณีท่ีส านักงานเกษตรจังหวัด พบว่ามีข้อปัญหาบางประการที่จ าเป็นจะต้อง
เร่งแก้ไขในเชิงรุก ก็สามารถประสานกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้
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สมัยใหม่ (กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เพ่ือแจ้งขอสนับสนุนการจัด
ทีมวิทยากรเฉพาะกิจ ไปช่วยด าเนินการร่วมกับจังหวัดได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิชา
พ้ืนฐาน เช่น การระบาดของแมลงศัตรูพืชในพื้นท่ีขึ้นในพ้ืนที่ จะด าเนินการประสานและจัดส่งทีมวิทยาการ ซึ่ง
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกอง/ส านัก/สสก. และศูนย์ปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องลงไปร่วมศึกษาและหาแนว
ทางแก้ไขกับพื้นท่ี หรือศึกษาจากกรณีศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ หรือแปลงต้นแบบที่มีการพัฒนาแก้ไขปัญหา
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

2.2.3 แนะน าแหล่งข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการอ่ืน ๆ  
2.2.4 รับฟังข้อเสนอแนะจากบุคคลเป้าหมาย เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการสนับสนุน

ด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นในโอกาสต่อไปความเหมาะสมต่อไป  
2.2.5 ประสานกับหน่วยสานภายนอก เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ตลอดจนการสนับสนุนเทคโนโลยีที่จ าเป็น 
2.3 ช่องทางการสนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 

2.3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยเชื่อมโยงกับ Knowledge Tank 
2.3.2 เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ 
2.3.3 เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร และการอบรม สัมมนา อ่ืน ๆ 
 

วิธีการการปฏิบัติงานของระบบการสนับสนุน (Supporting) นั้น สรุปได้ตามตารางท่ี 5 
 



 
 
ตารางท่ี 5 สรุปวิธีการปฏิบัติงานของระบบการสนับสนุน (Supporting) 
 

หัวข้อ สนับสนุน ประเด็นสนับสนุน ผู้สนับสนุน ผู้ถูกสนับสนุน เครื่องมือสนับสนุน 
1. การสนับสนุน
ด้านโครงสร้าง
อุปกรณ์ และการ
สร้างขวัญก าลังใจ 

1.1 ด้านโครงสร้างและ
อุปกรณ ์ 

 

 อาคารสถานท่ี 
 เครื่องมืออุปกรณ ์
 ยานพาหนะ 

กรม กอง/ส านัก/สสก. 
ศูนย์ปฏิบัติการ/ 
จังหวัด/อ าเภอ 

 อาคารสถานท่ี   
 เครื่องมือ/อุปกรณ์   
 ยานพาหนะ 

1.2. ด้านการเพิ่ม
สมรรถนะและการสรา้ง
ขวัญก าลังใจ 

 การเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที ่
 การสร้างขวัญก าลังใจ 

กรม กอง/ส านัก/สสก. 
ศูนย์ปฏิบัติการ/ 
จังหวัด/อ าเภอ 

 ต าแหน่งในระดับทีสู่งขึ้น 
 ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ฝึกงาน  
 ศึกษาต่อในและตา่งประเทศ 

2. การสนับสนุน
ด้านวิชาการ 
 

2.1 ขั้นเตรียมการ  วิเคราะหค์ลังความรู ้3 ด้าน  
- งานวิชาการพื้นฐาน 
- งานนโยบาย  
- งานประจ า 

กอง/ส านัก
ทางวิชาการ 

สสก./ 
ศูนย์ปฏิบัติการ/
จังหวัด /อ าเภอ 

 นักวิชาการ/ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ 
 K-Tank 

2.2ขั้นด าเนินการ 
 

 พัฒนา ICT ทางการเกษตร 
 ส่งเสริมการเกษตรเฉพาะดา้น/สาขา (เตรียมผู้ให้

ความรู้) 
 แนะน าแหล่งข้อมลูและการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ 
 รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้าน

วิชาการ 
 ประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี สนบัสนุนเทคโนโลยีที่จ าเป็น 

- ศสท./กอง/
ส านักทางวิชา 
การ (กสก.) 
- หน่วยงาน
วิชาการ สังกัด 
กษ. 
- สถาบันการ 
ศึกษา/หน่วย 
งานวิจัย อื่น ๆ 

สสก./ 
ศูนย์ปฏิบัติการ/
จังหวัด /อ าเภอ 

 เทคโนโลย ี
 งานวิจัย 
 ปัจจัยการผลติ 

3.ช่องทางการสนับสนุน  การพัฒนาระบบและช่องทางการเข้าถึง ศสท./สพท./
กอง/ส านัก
ทางวิชาการ 

สสก./ 
ศูนย์ปฏิบัติการ/
จังหวัด/อ าเภอ 

 ICT เชื่อมโยงกับ K-Tank 
 เอกสาร/สื่อประชาสมัพันธ์ 
 เวทีตามระบบส่งเสริม

การเกษตร และการอบรม 
สัมมนา อื่น ๆ 
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วิธีการปฏิบัติงาน  
การนิเทศงาน (Supervision) 

 
การนิเทศงานเป็นกระบวนการติดตามผลงาน ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ เสนอแนะ กระตุ้น  แก้ไข 

และส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การนิเทศงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตรยังเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการส่งเ สริม
การเกษตร ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงใช้การ
นิเทศงานเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และกระตุ้นเร่งรัด พร้อมทั้งสนับสนุนการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่เพ่ือให้งานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดของการนิเทศ
งาน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการนิเทศงาน 
2. การเตรียมการนิเทศงาน 
3. ประเด็นการนิเทศงาน 
4. การด าเนินการนิเทศงาน 
 
1. วัตถุประสงค์ของการนิเทศงาน ดังนี้ 

1.1 เพ่ือขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่  
1.2 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

การให้ข้อเสนอแนะ และการประสานงาน 
1.3 เพ่ือกระตุ้นและเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด 
1.4 เพ่ือผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับทราบสถานการณ์ ความก้าวหน้า ปัญหา 

อุปสรรค ในการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร 
 

2. การเตรียมการนิเทศงาน  
2.1 ระดับการนิเทศงาน แบ่งการนิเทศงานเป็น 2 ระดับได้แก่ 

2.1.1 ระดับส่วนกลาง/เขต โดยกอง/ส านัก/เขตเป็นผู้นิเทศงานเกษตรจังหวัดและ
หัวหน้ากลุ่ม 

2.1.2 ระดับจังหวัด โดยเกษตรจังหวัดและหัวหน้ากลุ่ม เป็นผู้นิเทศงานเกษตรอ าเภอ
และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในอ าเภอ 

2.2 การจัดทีมนิเทศงาน ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
2.2.1 ส่วนกลางจัดแบ่งทีมและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งทีมนิเทศงาน จ านวน 9 ทีม ทีมละ 

5 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  ที่ 1 - 9/
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม และระดับช านาญการพิเศษ 

2.2.2 จังหวัดจัดแบ่งทีมและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งทีมนิเทศงานตามความเหมาะสมโดยทีม
นิเทศลงพ้ืนที่ทุกอ าเภอ 
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2.3 ระยะเวลาด าเนินการ 
2.3.1 ส่วนกลางด าเนินการปีงบประมาณละ3 ครั้ง (4 เดือนต่อครั้ง) คือ สัปดาห์ที่ 1 

หรือ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนธันวาคม เมษายนและเดือนสิงหาคม  
2.3.2 จังหวัดด าเนินการปีงบประมาณละ6 ครั้ง (2 เดือนต่อครั้ง) คือ สัปดาห์ที่ 1 

หรือ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และเดือนกันยายน 
 

3. ประเด็นการนิเทศงาน ทั้งในระดับส่วนกลาง/เขต และระดับจังหวัด มีประเด็นการนิเทศงาน 
ดังนี้ 

3.1 งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น 
3.1.1 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
3.1.2 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
3.1.3 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SmartFarmer)/YoungSmartFarmer) 
3.1.4 บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri- Map) 
3.1.5 เกษตรทฤษฎีใหม ่

3.2 งานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น 
3.2.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
3.2.2 การส่งเสริมด้านการผลิตพืช 
3.2.3 งานสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 
3.2.4 งานอ่ืนๆ เช่น งานยุทธศาสตร์ของจังหวัด การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

เกษตรกร งานเร่งด่วนหรืองานเน้นหนักในพ้ืนที่ 
3.3 ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร 
3.4 การบริหารงานส านักงาน/การบริหารโครงการงบประมาณ (เฉพาะการนิเทศงานระดับ

ส่วนกลาง/เขต)  
 

4. การด าเนินการนิเทศงาน 
4.1 วิธีการนิเทศงาน (ทั้งในระดับส่วนกลาง/เขต และระดับจังหวัด) 

4.1.1 ทีมนิเทศงานรับฟังสถานการณ์ความก้าวหน้าการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหา
อุปสรรค 

4.1.2 ทีมนิเทศงานร่วมกันวิเคราะห์ สรุปความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ในการ
ด าเนินงาน เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

4.2 การรายงานผล 
4.2.1 ทีมนิเทศงานส่วนกลาง/เขต จัดท ารายงานผลการนิเทศงานตามแบบฟอร์ม 

ที่ก าหนด ส่งกองแผนงานภายใน 5 วัน หลังจากการนิเทศงานเสร็จสิ้น 
4.2.2 คณะท างานด้านการนิเทศน าเสนอผลการนิเทศงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน

การด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
4.2.3 ทีมนิเทศงานของจังหวัดรายงานผลการนิเทศงานต่อเกษตรจังหวัด 
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ภาพที่ 7 การนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 



 

วิธีการปฏิบัติงาน  
การจัดการข้อมูล (Data management) 

 
การจัดการข้อมูล (Data Management) ในระบบส่งเสริมการเกษตร มีส่วนส าคัญในการ

สนับสนุนข้อมูลข่าวสารวิชาการและข้อมูลสารสนเทศ ต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ เพ่ือช่วยสนับสนุนการท างานใน
พ้ืนที่ รวมทั้งการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพการท างานส่งเสริมการเกษตรที่เพ่ิม
มากขึ้น  

การจัดการข้อมูล นี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ 
1. การจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
2. การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร 

 
1. การจัดการข้อมูลสารสนเทศ  

ข้อมูลสารสนเทศในระบบส่งเสริมการเกษตรนั้น ประกอบไปด้วย 
- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
- ข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับต าบล (รต.) 
- ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร (ssmap.doae.go.th) 
- ระบบคลังความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ (Knowledge Tank) 

โดยมีรายละเอียดแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงาน ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
1.1 ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  

กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยจัดท าฐานข้อมูล
เกษตรกรเป็นรายครัวเรือน เพ่ือทราบสถานการณ์การผลิตประกอบการวางแผนพัฒนาด้านการเกษตรของ
ประเทศ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลต่าง ๆ 
ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลส าหรับตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเกิดภัยพิบัติ โดยจะต้องเป็น
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น ซึ่งการรับ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร โดยมีการปรับปรุงให้สามารถน าไปใช้ในประกอบการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐตามนโยบาย
และมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล ปัจจุบันได้ท าการปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกรให้มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของต าแหน่งและขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกที่เกษตรกรแจ้ง โดยการเชื่อมโยงกับการวาดแปลงโดยระบบ
GISagro การวาดแปลงโดยใช้โปรแกรม QGIS รวมถึงสามารถใช้ FAARMIS application ในการปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรและวาดแปลงได้โดยใช้ tablet ซึ่งจะไปสนับสนุนให้การด าเนินงานขึ้นทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีความสะดวกรวดเร็วและแม่นย ามากขึ้น 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีฐานข้อมูลเกษตรกรและการท าการเกษตรที่เป็นปัจจุบัน สามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางการเกษตรตามนโยบายมาตรการภาครัฐ และใช้ในการ
วางแผนพัฒนาการเกษตรในทุกระดับ 

ผู้ใช้ข้อมูล กรม/เขต/จังหวัด/อ าเภอ 
ช่วงเวลา  ทุกปี 
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โดยมี ผู้รับผิดชอบข้อมูลและกระบวนการ/วิธีการด าเนินการ ในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระบวนการ/วิธีการ 
1) พัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
2) ก าหนดค านิยาม หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน 
3) ชี้แจงขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน/อบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
4) ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรรับทราบถึงความส าคัญของการขึ้นทะเบียน 
5) ติดตาม ก ากับ เร่งรัดการด าเนินงาน 
6) ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล 
7) จัดท าสารสนเทศ/ให้บริการ/เผยแพร่และใช้ประโยชน์ 
 

ผู้รับผิดชอบ เขต 
กระบวนการ/วิธีการ 
1) ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรรับทราบถึงความส าคัญของการขึ้นทะเบียน 
2) ก ากับดูแลการด าเนินงานระดับจังหวัดให้เป็นไปตามแผน 
3) ติดตาม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับจังหวัด 
4) จัดท าสารสนเทศ/ให้บริการ/เผยแพร่และใช้ประโยชน์ 
 

ผู้รับผิดชอบ จังหวัด 
กระบวนการ/วิธีการ 
1) ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรรับทราบถึงความส าคัญของการขึ้นทะเบียน 
2) ก ากับดูแลการด าเนินงานระดับอ าเภอให้เป็นไปตามแผน 
3) ตรวจสอบและอนุมัติการแก้ไขข้อมูลระดับอ าเภอ 
4) ติดตาม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับอ าเภอ 
5) จัดท าสารสนเทศ/ให้บริการ/เผยแพร่และใช้ประโยชน์ 
 

ผู้รับผิดชอบ อ าเภอ 
กระบวนการ/วิธีการ 
1) ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกษตรกรรับทราบถึงความส าคัญของการขึ้นทะเบียน 
2) การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
3) การตรวจสอบ  
 ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ 
 ตรวจสอบทางสังคม 
 ตรวจสอบโดยระบบการวาดแปลงเพาะปลูก 

4) การพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร 
5) การตรวจติดตาม เยี่ยมเยือนถ่ายทอดความรู้  
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1.2 ข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับต าบล (รต.) 
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการจัดเก็บและจัดท ารายงานข้อมูลการผลิตทาง

การเกษตรเพ่ือให้ทราบสถานการณ์การผลิตพืชในพ้ืนที่ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน ติดตามงาน แก้ไข
ปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตรและการวางแผนแและก าหนดนโยบายในการพัฒนาการ
เกษตรของประเทศ โดยเริ่มด าเนินการจัดเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี 2510 มีการจัดเก็บข้อมูลพืชไร่ 26 ชนิด
พืชผัก 22 ชนิด และได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลใน 3 กลุ่ม
ประกอบด้วย 

1) กลุ่มพืชอายุสั้น ได้แก่ ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ 
(รต. 01) 

2) กลุ่มพืชระยะยาว ได้แก่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพรและเครื่องเทศ (รต. 02) 
3) กลุ่มแมลงเศรษฐกิจ ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด และด้วงสาคู (รต.03) 
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลเดือนละครั้งโดยเป็นการรายงานข้อมูลสถานการณ์การปลูก

พืชระดับต าบลของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ มีผังขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับต าบล (รต.) 
 

ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลดังกล่าวที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรท าการ
จัดเก็บรวบรวมไว้เป็นประจ าทุกๆเดือน อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง จะเป็นทรัพยากรข้อมูลที่ส าคัญของกรม
ส่งเสริมการเกษตร สามารถน ามาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตร ทั้งในระดับท้องที่ตั้งแต่ระดับ
ต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ข้อมูลที่รวบรวมอย่างถูกต้อง แม่นย า มี
มาตรฐานตามหลักวิชาการ จะสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาภาคการเกษตรในด้านการเพาะปลูกพืช 
ซึ่งจัดเป็นแหล่งอาหาร แหล่งพลังงาน แหล่งวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม และการสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติให้มีการผลิตพืชอย่างพอเพียงและเหมาะสมต่อความต้องการของประชากรทั้งภายในประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน ติดตามงาน แก้ไขปัญหาการผลิตพืชใน
งานส่งเสริมการเกษตรและการวางแผนและก าหนดนโยบายในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 

ผู้ใช้ข้อมูล กรม/เขต/จังหวัด/อ าเภอ 
ช่วงเวลา  ทุกเดือน 
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โดยมีผู้รับผิดชอบข้อมูลและกระบวนการ/วิธีการด าเนินการ ในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระบวนการ/วิธีการ 
1) พัฒนาระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับต าบล (รต.) 
2) ก าหนดค านิยาม หลักเกณฑ์การรายงานข้อมูล วิธีการด าเนินงาน 
3) ชี้แจงขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน/อบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
4) ติดตาม ก ากับ เร่งรัดการด าเนินงานจัดส่งและรายงานข้อมูล 
5) ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล 
6) จัดท าสารสนเทศ/ให้บริการ/เผยแพร่และใช้ประโยชน์ 
 

ผู้รับผิดชอบ เขต 
กระบวนการ/วิธีการ 
1) ก ากับดูแลการด าเนินงานระดับจังหวัดให้เป็นไปตามแผน 
2) ติดตาม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับจังหวัด 
3) ประมวลผลจัดท ารายงาน/ให้บริการ/เผยแพร่และใช้ประโยชน์ 
 

ผู้รับผิดชอบ จังหวัด 
กระบวนการ/วิธีการ 
1) ก ากับดูแลการด าเนินงานระดับอ าเภอให้เป็นไปตามแผน 
2) ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลระดับอ าเภอ (ภายในวันที่ 10 ของเดือน) 
3) ตรวจสอบ/อนุมัติ ค าขอเพ่ิมชนิดพืช/แมลงเศรษฐกิจ ที่ยังไม่มีในระบบจากระดับ

อ าเภอ 
4) ติดตาม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับอ าเภอ 
5) ประมวลผลจัดท ารายงาน/ให้บริการ/เผยแพร่และใช้ประโยชน์ 
 

ผู้รับผิดชอบ อ าเภอ 
กระบวนการ/วิธีการ 
1) การจัดท ากรอบการจัดเก็บข้อมูล 
 พิจารณาชนิดพืช/แมลงที่จะท าการรายงาน 
 จัดท าบัญชีรายชื่อเกษตรกร จากฐาน ทบก. 
 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของบัญชีรายชื่อ จากผู้น าชุมชน 

2) การจัดเก็บข้อมูล 
 จัดเก็บข้อมูลการผลิตพืชด้วยเทคนิคการส ารวจข้อมูลแบบเร่งด่วน (RRA: Rapid 

Rural Appraisal) ร่วมกับการสังเกตกิจกรรมการเกษตรในพ้ืนที่แบบ Round Survey 
 กรอกข้อมูลผลการจัดเก็บลงใบแบบ รต.01, รต.02 และ รต.03 

3) การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล 
4) การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ 
๕) ประมวลผลจัดท ารายงาน/ให้บริการ/เผยแพร่และใช้ประโยชน์
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ภาพที ่9 แบบ รต.01 

 
 

 
ภาพที ่10 แบบ รต.02 
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ภาพที ่11 แบบ รต.03 
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1.3 ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร (ssmap.doae.go.th) 
  กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมของ

ประเทศ ที่มุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดบนพ้ืนฐาน
ศักยภาพความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการผลิตสินค้าเกษตรของพืชแต่ละชนิด เช่น ข้าว ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ และถั่วเหลือง เป็นต้น การจะด าเนินการดังกล่าวให้ประสบผลส าเร็จได้ต้องอาศัยการบริหารจัดการข้อมูล
ให้เกิดประโยชน์ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และวิถีชีวิตของเกษตรกรที่เป็นอยู่  ซึ่งข้อมูลที่ดูและเข้าใจง่ายต่อ
ผู้ใช้งาน คือ ข้อมูลแผนที่ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงต้องการใช้งานข้อมูลแผนที่ที่จัดท าให้อยู่ในรูปแบบที่แสดง
ให้เจ้าหน้าที่กรมกรมส่งเสริมการเกษตรเห็นและใช้งานง่าย นั่นคือ การจัดท าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิง
พ้ืนที่และแสดงผลของข้อมูลในเว็บบริการข้อมูล 

 ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นระบบที่บริการข้อมูลแผนที่ที่ต้องใช้ใน
งานส่งเสริมการเกษตร ระบบจะประกอบด้วย ข้อมูลแผนที่สารสนเทศเกษตรกร ข้อมูลแผนที่สารสนเทศการ
ผลิตพืชรายเดือน พ้ืนที่แนะน าการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช การรายงานสถานการณ์น้ าเค็มรุกพ้ืนที่การเกษตร 
ที่ตั้งหน่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร 

 วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาให้มีระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศส าหรับบริการเจ้าหน้าที่กรม

ส่งเสริมการเกษตร 
 2. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างเจ้าหน้าที่

กรมส่งเสริมการเกษตร 
 ผู้ใช้ข้อมูล กษ./กรม/เขต/จังหวัด/อ าเภอ 
 ช่วงเวลา  ทุกปี 

 โดยมี ผู้รับผิดชอบข้อมูลและกระบวนการ/วิธีการด าเนินการ ในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 ผู้รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กระบวนการ/วิธีการ 
 1) การเชื่อมโยงข้อมูลขอบเขตการปกครองกับฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 

ในโครงการต่าง ๆ เช่น ระบบรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับต าบล (รต.) ระบบสารสนเทศทะเบียน
เกษตรกร (FAAST BI) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 

 2) การแสดงขอบเขตแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่ขึ้น/ปรับปรุงข้อมูลในระบบ 
วาดแปลงฯ ทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ GISAGRO โปรแกรม QGIS และระบบ FAARMIS พร้อมรายงานผล 
การวาดแปลงฯ 

 3) การแสดงชั้นข้อมูลแผนที่ที่ได้จากการวิเคราะห์พ้ืนที่ความเหมาะสม (zoning) 
พืชเศรษฐกิจตามโครงการ/นโยบายที่ได้รับมอบหมาย 

 4) การแสดงชั้นข้อมูลแผนที่ที่ตั้งหน่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เช่น ที่ตั้งส านักงาน ที่ตั้ง 
ศพก. ที่ตั้ง ศดปช. ที่ตั้ง ศบกต. ที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร เป็นต้น 

 5) ให้บริการข้อมูลแผนที่แบบ wms (Web Map Service) ในโปรแกรม QGIS ได ้
 6) จัดส่งข้อมูลเกษตรกรเข้าสู่ระบบ Agri-Map 
 7) จัดกลุ่มผู้ใช้งานข้อมูลระบบได้ 
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 8) จัดท าคู่มือการใช้งาน 
 9) แนะน าวิธีการใช้ข้อมูล 
 

 
 

ภาพที ่12 ขั้นตอนการด าเนินงานระบบ SSMAP  
 

 ผู้รับผิดชอบ เขต/จังหวัด/อ าเภอ 
 กระบวนการ/วิธีการ 
 1) ตรวจสอบความถูกต้องของชั้นข้อมูลแผนที่ที่แสดงในระบบฯ  
 2) จัดเก็บพิกัดท่ีตั้งหน่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่พร้อมรายละเอียดข้อมูล 
 3) วาดแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
 4) น าข้อมูลแผนที่ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรระดับพื้นท่ีของตนเอง 
 5) แจ้งความต้องการแสดงชั้นข้อมูลแผนที่ในระบบฯ  
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1.4 ระบบคลังความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ (Knowledge Tank) 
 เป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งเครื่อง

คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน เพ่ือเป็นแหล่งค้นหาองค์ความรู้ด้านการเกษตร สอบถามปัญหาวิชาการด้าน
การเกษตร และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร และบุคคลทั่วไป 
  องค์ประกอบของ Knowledge Tank ประกอบด้วย 
  Knowledge : องค์ความรู้ด้านการเกษตรและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 Expert System : ระบบทะเบียนผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับผิดชอบ ระดับประเทศหรือ
ส่วนกลาง ระดับส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และระดับจังหวัด 
 Webboard : เว็บบอร์ดถามตอบปัญหาด้านการเกษตร 
 การให้บริการ 
 1) สืบค้นองค์ความรู้ด้านการเกษตร ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร 
การอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
การศึกษาวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการองค์กร 
งานตามนโยบาย และอ่ืน ๆ  
 2) สอบถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ด้านการเกษตร ปรึกษาขอค าแนะน า
จากผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสามารถส่ง
ค าถามไปยังผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการเกษตร ระบบจะส่งต่อค าถามไปยัง e – Mail ของผู้รู้/
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับผิดชอบทันที เพ่ือให้ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับผิดชอบเข้ามาตอบค าถามภายใน 3 วัน 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้มีแหล่งองค์ความรู้ด้านการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นองค์ความรู้
จากการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรซึ่งปฏิบัติงานในพ้ืนที่ สามารถ
ค้นหาองค์ความรู้การเกษตรได้สะดวก ง่าย และน่าเชื่อถือ รวมทั้งขอค าปรึกษา ค าแนะน าจากผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้ใช้ข้อมูล กรม/เขต/จังหวัด/อ าเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการ/เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป 
 ช่วงเวลาการปรับปรุงข้อมูล น าเข้าองค์ความรู้ใหม่ตลอดเวลา 
 
 ผู้รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กระบวนการ/วิธีการ 
 1) รวบรวมความต้องการใช้งานระบบจากคณะกรรมการบริหารจัดการองค์กรแห่งการ
เรียนรู้สมัยใหม ่
 2) พัฒนาระบบคลังความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ (Knowledge Tank) 
 3) ทดสอบการใช้งานระบบ 
 4) จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ และอบรมการน าเข้าข้อมูลแก่ผู้รับผิดชอบในส่วนกลาง 
เขต และจังหวัด 
 5) ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ 
 6) รายงานความก้าวหน้าการใช้งานระบบ 
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 ผู้รับผิดชอบ ทีมผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 กระบวนการ/วิธีการ 
 1) ก าหนดแนวทางการสร้างเครือข่ายผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริม
การเกษตร 
 2) น าเสนอรายชื่อผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับผิดชอบด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ  
 3) ควบคุม ก ากับ ดูแล การถามตอบปัญหาการเกษตรผ่านเว็บบอร์ด 
 4) ให้ค าปรึกษา แนะน า และตอบปัญหาด้านการเกษตร 
 

 ผู้รับผิดชอบ กอง/ส านักในส่วนกลาง เขต จังหวัด 
 กระบวนการ/วิธีการ 
 1) รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร และรายชื่อผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงาน 
 2) น าเข้าข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเกษตร และรายชื่อผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงาน 
 3) ตรวจสอบและน าเข้าองค์ความรู้ใหม่ ปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 4) เป็นผู้รู้/ผู้รับผิดชอบให้ค าปรึกษา แนะน า และตอบปัญหาด้านการเกษตรที่
เกี่ยวข้อง 
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2. การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร 
แผนพัฒนาการเกษตร เป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่ งจ าเป็นที่

จะต้องมีแผนพัฒนาการเกษตรในทุกระดับ ทั้งแผนของเกษตรกร และแผนของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร ให้ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ การก าหนดเป้าหมาย และการวางกลยุทธ์ ตามแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการจัดเวที
ชุมชนและเวทีประชาพิจารณ์ เพ่ือให้แผนเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
2.1 วัตถุประสงค์ 

2.1.1 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรมีแนวทางการปฏิบัติและรูปแบบที่ชัดเจน 
2.1.2 เพ่ือให้มีทิศทางและแนวทางการท างานส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับ มีความ

สอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
 
2.2. เป้าหมายการด าเนินงาน การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรด าเนินการในทุกต าบล อ าเภอ

จังหวัด ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการ รวมถึงระดับเกษตรกร ประกอบด้วย  
1) แผนพัฒนาการเกษตรในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 
 แผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ 
 แผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด 
 แผนพัฒนาการเกษตรระดับเขต 
 แผนพัฒนาการเกษตรของศูนย์ปฏิบัติการ 

2) แผนการผลิตของเกษตรกร 
 โดยมีภาพรวมของการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร ดังนี้ 
  



56 

 

ภาพที่ 13 สรุปภาพรวมการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร 
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2.3 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรในแต่ละระดับ 
2.3.1 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบต าบล คณะกรรมการ
บริหาร ศบกต./เกษตรกรผู้น า ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ช่วงเวลา : จัดท าแผนระยะ 4 ปี และมีการทบทวน/ปรับปรุงทุกปี โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับช่วงเวลาในการจัดท าแผนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

กระบวนการ/วิธีการ 

1) การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล ให้ด าเนินการตามแนวทางที่กองวิจัย
และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรก าหนด สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.astc.go.th  

ขั้นตอนการด าเนินงานสรุปเป็นแผนภาพ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 14 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 

 มีคณะท างาน 

 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 4 ด้าน 
จากแหล่งต่าง ๆ  

 น าเสนอข้อมูลของเกษตรกร 

 วิเคราะห์ข้อมูลกายภาพ ชีวภาพ 
เศรษฐกิจ สังคมและโครงสร้างพื้นฐาน 

 ประมวลปัญหาและความต้องการของ
หมู่บ้าน/ต าบล 

 

 สังเคราะห์ข้อมูลและหาความสัมพันธ์
ด้านกายภาพ ชวีภาพ เศรษฐกิจและ
สังคม 

 ประมวลปัญหาและความต้องการและ
ก าหนดแนวทางแก้ไขในระดับต าบล 

 น าเสนอเมนูทางเลือกโครงการ/คัดเลือก
โครงการที่จะมาแก้ไข 

 วิพากษ์แผนงานโครงการที่ด าเนินการ 
 สรุปมติแผนงบประโครงการ/กิจกรรมที่

จะด าเนินการ 
 

 จัดท ารายละเอยีดที่เป็นองค์ประกอบ
ของแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 

 จัดท ารายละเอยีด/โครงการและกิจกรรม
ตามรูปแบบการเขียนโครงการ 

 จัดท าสรุปกิจกรรมตามแผนงานลงในแผนสี่ปี 

 

 ผู้แทนสนง. กษอ. 
 ผู้แทน อปท 

 

ศบกต. 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียม 

ความพร้อมทีมงานและ 

ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน/ต าบล 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการ
ชุมชน/หมู่บ้าน 

ขั้นตอนที่ 3 สังเคราะห์ข้อมลู 

และประมวลแผนหมู่บ้านใน
ระดับต าบล 

ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรมและ
งบประมาณ ผู้ด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าเอกสาร
แผนพัฒนาการเกษตรระดับ
ต าบลฉบับสมบรูณ ์

http://www.astc.go.th/
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2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบต าบลประสานและจัดส่งแผนพัฒนา
การเกษตรระดับต าบลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือบูรณาการเข้ากับแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดส่งให้
อ าเภอเพ่ือประมวลเป็นแผนในภาพรวมของอ าเภอ 

3) น าข้อมูลจากแผนฯ ตามข้อ 1 มาวิเคราะห์ และเพ่ิมเติมข้อมูลในส่วนที่ขาด
แล้วสรุปเป็นภาพรวมของแผนพัฒนาการเกษตร 1 แผ่น (แบบฟอร์ม 3) และเผยแพร่ที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.)
รวมทั้งเผยแพร่ทาง Website ของส านักงานเกษตรอ าเภอ ทั้งนี้ หน่วยงานมีอิสระในการออกแบบให้สวยงาม
น่าสนใจ และสื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องยึดตามรูปแบบที่ก าหนดขึ้นนี้ทั้งหมด 

 
2.3.2. แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเกษตรอ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ช่วงเวลา : จัดท าแผนระยะ 5 ปี และมีการทบทวน/ปรับปรุงแผนงาน

โครงการเป็นประจ าทุกปี โดยพิจารณาช่วงเวลาให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนงานและงบประมาณของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

กระบวนการ/วิธีการ 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ 
1) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร หรืออาจจะ

แต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการ 
2) ประสาน/เตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร เช่น 

ผู้เกี่ยวข้อง ข้อมูล วัสดุ/อุปกรณ์ และสถานที่ เป็นต้น 
 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ  
ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรให้เชื่อมโยงกับเวทีตามระบบส่งเสริม

การเกษตร และอาจจะจัดเวทีประชาพิจารณ์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ได้แผนฯ ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

1) วิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ 
- ส านักงานเกษตรอ าเภอเป็นแกนหลักในการด าเนินการ โดยใช้ข้อมูล Agri-

Map ลักษณะทางภูมิสังคม และข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับอ าเภอ ทั้งชนิดสินค้าเกษตรหลัก 
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ ข้อมูลเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร สถานการณ์การผลิตและการตลาด รวมทั้งข้อมูล
พ้ืนฐานอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง  

- รวบรวมแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล และวิเคราะห์ความต้องการของ
เกษตรกรตามแผนดังกล่าว  

- วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด 
- สรุปและจัดท าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ เพื่อท าให้เกิด

ความชัดเจนในการสื่อสารท าเข้าใจและการวางแผนการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 
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2) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา  
 - น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์มาใช้ในการก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาการเกษตร การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาควรก าหนดให้ชัดเจน และค านึงถึงศักยภาพ ความพร้อม และ
ความเป็นไปได้ในการด าเนินการ  
 - การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาระดับอ าเภอ ต้องก าหนดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของเกษตรกร ในขณะเดียวกันต้องสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระดับจังหวัด 

3) ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน 
 - ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานที่เหมาะสม โดยก าหนดเฉพาะประเด็นส าคัญ 

ที่จะต้องด าเนินการ และให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา   
 - ภายใต้แต่ละกลยุทธ์ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้ชัดเจน รวมทั้ง

รายละเอียดประกอบกลยุทธ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติเข้าใจถึงสิ่งที่จะต้องด าเนินการและสามารถน าไป
ปฏิบัติได ้

4) จัดท าแผนงาน/โครงการ 
 - วิเคราะห์โครงการตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล และแผนพัฒนา

การเกษตรระดับจังหวัด 
 - น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการระดับอ าเภอ 

โดยประมวลความต้องการของเกษตรกรและผสมผสานเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด จะได้โครงการพัฒนา
ที่ตอบสนอง ทั้งความต้องการของพ้ืนที่และตอบสนองต่อนโยบายส าคัญของหน่วยงานระดับบน (แบบฟอร์ม 1) 

 

ขั้นตอนที่ 3 ประสานและจัดส่งแผนพัฒนาการเกษตรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1) ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน ของแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ 
2) ประสานและจัดส่งแผนพัฒนาการเกษตรให้จั งหวัด และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งนี ้รูปแบบของแผนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อก าหนดของจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ขั้นตอนที่ 4 ประสานและด าเนินการด้านงบประมาณ 
1) จัดท าข้อมูลแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ระยะ 1 ปี และจัดส่งให้

จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปีของจังหวัด หรือเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่างๆ โดยให้ด าเนินการตามรูปแบบ ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขของหน่วยงานที่อนุมัติโครงการ/งบประมาณ 

2) ประสาน ชี้แจง และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ 

 

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) และสรุปภาพรวม
แผนพัฒนาการเกษตร (1 แผ่น) 

1) หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้จัดท าแผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน
(แบบฟอร์ม 2) 

2) ชี้แจงท าความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานเกิดผลส าเร็จตามที่
ก าหนด 
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3) น าข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรระยะ 5 ปี ของหน่วยงาน และข้อมูล
โครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีนั้นๆ สรุปเป็นภาพรวมของแผนพัฒนาการเกษตร (1 แผ่น) ของ
หน่วยงาน (แบบฟอร์ม 3) และเผยแพร่ที่ส านักงาน ในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และเผยแพร่ทาง
Website ของส านักงานเกษตรอ าเภอ รวมทั้งที่ ศพก. ทั้งนี้ หน่วยงานมีอิสระในการออกแบบให้สวยงาม
น่าสนใจ และสื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องยึดตามรูปแบบที่ก าหนดขึ้นนี้ทั้งหมด  
 

2.3.3 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ช่วงเวลา : จัดท าแผนระยะ 5 ปี และมีการทบทวน/ปรับปรุงแผนงานโครงการ

เป็นประจ าทุกปี โดยพิจารณาช่วงเวลาให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนงานและงบประมาณของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด  

 

กระบวนการ/วิธีการ 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ 
1) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร หรืออาจจะ

แต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการ  
2) ประสาน/เตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร เช่น

ผู้เกี่ยวข้อง ข้อมูล วัสดุ/อุปกรณ์ และสถานที่ เป็นต้น 
 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด 
ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรให้เชื่อมโยงกับเวทีตามระบบส่งเสริม

การเกษตร และอาจจะจัดเวทีประชาพิจารณ์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ได้แผนฯ ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

1) วิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นแกนหลักในการด าเนินการ โดยใช้ข้อมูล 

Agri-Map ลักษณะทางภูมิสังคม และข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ทั้งแผนและยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ชนิดสินค้าเกษตรหลัก ความเหมาะสมของพ้ืนที่ ข้อมูลเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร สถานการณ์การ
ผลิตและการตลาด รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

- วิเคราะห์แผนพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรระดับเขต 
และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เขต และ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

- รวบรวมแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ และวิเคราะห์ความต้องการของ
เกษตรกรตามแผนดังกล่าว  

- สรุปและจัดท าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ เพื่อท าให้เกิด
ความชัดเจนในการสื่อสารท าเข้าใจและการวางแผนการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 
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2) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา  
- น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์มาใช้ในการก าหนดเป้าหมายการ

พัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาควรก าหนดให้ชัดเจน และค านึงถึงศักยภาพ
ความพร้อม และความเป็นไปได้ในการด าเนินการ 

- การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด ต้องก าหนดให้
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ในขณะเดียวกันต้องสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เขต และกรมส่งเสริมการเกษตร 

3) ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน 
- ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานที่เหมาะสม โดยก าหนดเฉพาะประเด็นส าคัญ

ที่จะต้องด าเนินการ และให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาการเกษตร 
- ภายใต้แต่ละกลยุทธ์ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้ชัดเจน รวมทั้ง

รายละเอียดประกอบกลยุทธ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงสิ่งที่จะต้องด าเนินการและสามารถน าไป
ปฏิบัติได ้

4) จัดท าแผนงาน/โครงการ 
- วิเคราะห์โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ ่มจ ังหวัด และแผน

ยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ  
- น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการระดับ

จังหวัดโดยประมวล ความต้องการของพื้นที่และผสมผสานเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด เขต และกรมส่งเสริมการเกษตร จะได้โครงการพัฒนาที่ตอบสนองทั้งความต้องการของพื้นที่และ
ตอบสนองต่อนโยบายส าคัญของหน่วยงานระดับบน (แบบฟอร์ม 1) 

 

ขั้นตอนที่ 3 ประสานและจัดส่งแผนพัฒนาการเกษตรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1) ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน ของแผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด 
2) ประสานและจัดส่งแผนพัฒนาการเกษตรให้ ส านักงานจังหวัดและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ รูปแบบของแผนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อก าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ขั้นตอนที่ 4 ประสานและด าเนินการด้านงบประมาณ 
1) จัดท าข้อมูลแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ระยะ 1 ปี และจัดส่งให้

ส านักงานจังหวัด เพื่อใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยด าเนินการตามรูปแบบ ข้อก าหนดหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขของหน่วยงาน ที่อนุมัติโครงการ/งบประมาณ 

2) ประสาน ชี้แจง และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ 

3) งบประมาณที่ส านักงานเกษตรจังหวัดได้รับมีทั้งที่ ได้รับจากงบประมาณ
จังหวัด และงบประมาณประจ าปีของกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนั้นส านักงานเกษตรจังหวัดต้องพิจารณา
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและจัดสรรโครงการ/งบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ 
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ขั้นตอนที่ 5 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) และสรุปภาพรวม
แผนพัฒนาการเกษตร (1 แผ่น) 

1) หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้จัดท าแผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
(แบบฟอร์ม 2) 

2) ชี้แจงท าความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานเกิดผลส าเร็จตามที่
ก าหนด  

3) น าข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรระยะ 5 ปี ของหน่วยงาน และข้อมูล
โครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีนั้นๆ สรุปเป็นภาพรวมของแผนพัฒนาการเกษตร (1 แผ่น) ของ
หน่วยงาน (แบบฟอร์ม 3) และเผยแพร่ที่ส านักงาน ในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และเผยแพร่ทาง
Website ของหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานมีอิสระในการออกแบบให้สวยงาม น่าสนใจ และสื่อความหมายได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องยึดตามรูปแบบที่ก าหนดขึ้นนี้ทั้งหมด 

 
2.3.4 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับเขต 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

ช่วงเวลา : จัดท าแผนระยะ 5 ปี และมีการทบทวน/ปรับปรุงแผนงาน
โครงการเป็นประจ าทุกปี โดยพิจารณาช่วงเวลาให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนงานและ
งบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร 

กระบวนการ/วิธีการ 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ 
1) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร หรืออาจจะ

แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการ 
2) ประสาน/เตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร เช่น

ผู้เกี่ยวข้อง ข้อมูล วัสดุ/อุปกรณ์ และสถานที่ เป็นต้น 
 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับเขต 
ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรให้เชื่อมโยงกับเวทีตามระบบส่งเสริม

การเกษตร และอาจจะจัดเวทีประชาพิจารณ์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ได้แผนฯ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

1) วิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ 
- ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเป็นหน่วยงานด าเนินการโดยใช้

ข้อมูล Agri-Map ลักษณะทางภูมิสังคม และข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ทั้งแผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ชนิดสินค้าเกษตรหลัก ความเหมาะสมของพ้ืนที่ ข้อมูลเกษตรกร/องค์กร
เกษตรกร สถานการณ์การผลิต และการตลาด รวมทั้งข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้ทราบถึงทิศ
ทางการพัฒนาของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์แผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด และแผนพัฒนา
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค เพ่ือให้ทราบทิศทางการพัฒนาและความต้องการของพ้ืนที่ในเขต 
ที่รับผิดชอบ 
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- สรุปและจัดท าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ เพื่อท าให้เกิด
ความชัดเจนในการสื่อสารท าเข้าใจและการวางแผนการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 

2) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา  
- น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์มาใช้ในการก าหนดเป้าหมาย

การพัฒนาการเกษตรในภาพรวมระดับเขต การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาควรก าหนดให้ชัดเจน และค านึงถึง
ศักยภาพ ความพร้อม และความเป็นไปได้ในการด าเนินการ  

- เป้าหมายและแผนพัฒนาการเกษตรของเขต ต้องแสดงถึงทิศทางการ
พัฒนาในระดับภาค และครอบคลุมทั้งมิติพ้ืนที่ คน และสินค้า เขตจะต้องเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายทาง
วิชาการ และที่ส าคัญที่สุด คือ ต้องสามารถชี้น าการพัฒนาการเกษตรในระดับภาคได้  

3) ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน 
- ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

จังหวัด และขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร โดยก าหนดเฉพาะประเด็นส าคัญที่จะต้อง
ด าเนินการ  

- ภายใต้แต่ละกลยุทธ์ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้ชัดเจนรวมทั้ง
รายละเอียดประกอบกลยุทธ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงสิ่งที่จะต้องด าเนินการและสามารถน าไป
ปฏิบัติได ้

4) จัดท าแผนงาน/โครงการ 
- จัดท าโครงการโดยเป็นโครงการที่ท าให้เกิดการพัฒนาการเกษตรในระดับ

ภาค และไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการของจังหวัด  
- วิเคราะห์ กลั่นกรอง และประมวลแผนงาน/โครงการของศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่

ในความรับผิดชอบเพ่ือเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร ส าหรับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้จัดท าเป็น
โครงการเดียวกัน (แบบฟอร์ม 1) 

 

ขั้นตอนที่ 3 ประสานและจัดส่งแผนพัฒนาการเกษตรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1) ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน ของแผนพัฒนาการเกษตรระดับเขต 
2) ประสานและจัดส่งแผนพัฒนาการเกษตรให้จังหวัดเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางใน

การพัฒนาการเกษตรของจังหวัด และจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
รูปแบบของแผนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อก าหนดของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

ขั้นตอนที่ 4 ประสานและด าเนินการด้านงบประมาณ 
1) จัดท าข้อมูลแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ระยะ 1 ปี และจัดส่งให้

กองแผนงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบและช่วงเวลาที่ก าหนด  
2) กองแผนงานวิเคราะห์ และจัดส่งให้กอง/ส านักที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี 
3) ประสาน ชี้แจง และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการ

พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ 
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ขั้นตอนที่ 5 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) และสรุปภาพรวม
แผนพฒันาการเกษตร (1 แผ่น) 

1) หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้จัดท าแผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
(แบบฟอร์ม 2) 

2) ชี้แจงท าความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานเกิดผลส าเร็จตามที่
ก าหนด 

3) น าข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรระยะ 5 ปี ของหน่วยงาน และข้อมูล
โครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีนั้น ๆ สรุปเป็นภาพรวมของแผนพัฒนาการเกษตร (1 แผ่น)
ของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 3) และเผยแพร่ที่ส านักงานในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และเผยแพร่ทาง
Website ของหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานมีอิสระในการออกแบบให้สวยงาม น่าสนใจ และสื่อความหมายได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องยึดตามรูปแบบที่ก าหนดขึ้นนี้ทั้งหมด 

 
2.3.5 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาแผนพัฒนาการเกษตรของศูนย์ปฏิบัติการ 

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร 

ช่วงเวลา : จัดท าแผนระยะ 5 ปี และมีการทบทวน/ปรับปรุงแผนงานโครงการ
เป็นประจ าทุกปี โดยพิจารณาช่วงเวลา ให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนงานและงบประมาณของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด เขต และกรมส่งเสริมการเกษตร 

กระบวนการ/วิธีการ 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ 
1) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรหรืออาจจะแต่งตั้ง

คณะท างานเพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการ 
2) ประสาน/เตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร เช่น ผู้เกี่ยวข้อง

ข้อมูล วัสดุ/อุปกรณ ์และสถานที่ เป็นต้น 
 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับศูนย์ปฏิบัติการ 
ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรให้เชื่อมโยงกับเวทีตามระบบส่งเสริม

การเกษตร และอาจจะจัดเวทีประชาพิจารณ์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ได้แผนฯ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

1) วิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ 
- ศูนย์ปฏิบัต ิการเป็นหน่วยงานด าเนินการ โดยใช้ข ้อมูล Agri-Map 

ลักษณะทางภูมิสังคม และข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ ทั้งแผนและยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/เขต ชนิดสินค้าเกษตรหลัก ความเหมาะสมของพ้ืนที่ ข้อมูลเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร 
สถานการณ์การผลิตและการตลาด รวมทั้งข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

- ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดในการวิเคราะห์ความต้องการการ
สนับสนุนของส านักงานเกษตรจังหวัด  

- สรุปและจัดท าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ เพื่อท าให้เกิด
ความชัดเจนในการสื่อสารท าเข้าใจและการวางแผนการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 
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2) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา  
- น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์มาใช้ในการก าหนดเป้าหมาย

การพัฒนาของศูนย์ปฏิบัติการ การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาควรก าหนดให้ชัดเจน และค านึงถึงศักยภาพ ความ
พร้อม และความเป็นไปได้ในการด าเนินการส าหรับเป้าหมายการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด ให้
ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดในการก าหนดเป้าหมายดังกล่าว 

- การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของศูนย์ปฏิบัติการ ต้องก าหนดให้
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของศูนย์ฯ และเป็นการสนับสนุนการท างานของจังหวัด 

3) ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน 
- ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานที่เหมาะสม โดยก าหนดเฉพาะประเด็นส าคัญ 

ทีจ่ะต้องด าเนินการ  
- ภายใต้แต่ละกลยุทธ์ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้ชัดเจนรวมทั้ง

รายละเอียดประกอบกลยุทธ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงสิ่งที่จะต้องด าเนินการ และสามารถน าไป
ปฏิบัติได ้

4) จัดท าแผนงาน/โครงการ 
- วิเคราะห์โครงการตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด โดยด าเนินการ

ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด 
- น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการของศูนย์

ปฏิบัติการ โดยเน้นโครงการ ที่สนับสนุนการท างานของจังหวัดในการตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ โดยใช้
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของแต่ละศูนย์ปฏิบัติการ รวมทั้งจัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของศูนย์ฯ (แบบฟอร์ม 1) 

 

ขั้นตอนที่ 3 ประสานและจัดส่งแผนพัฒนาการเกษตรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1) ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน ของแผนพัฒนาการเกษตรระดับศูนย์

ปฏิบัติการ 
2) ประสานและจัดส่งแผนพัฒนาการเกษตรของศูนย์ปฏิบั ติการให้เขตและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รูปแบบของแผนฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อก าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ขั้นตอนที่ 4 ประสานและด าเนินการด้านงบประมาณ 
1) จัดท าข้อมูลแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ระยะ 1 ปี และจัดส่งให้เขต 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปีของจังหวัด/เขต หรือเพ่ือขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณโดยให้ด าเนินการตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของหน่วยงานที่อนุมัติโครงการ/
งบประมาณ 

2) ประสาน ชี้แจง และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ 

 

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) และสรุปภาพรวม
แผนพัฒนาการเกษตร (1 แผ่น) 
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1) หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้จัดท าแผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน
(แบบฟอร์ม 2) 

2) ชี้แจงท าความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานเกิดผลส าเร็จตามที่
ก าหนด 

3) น าข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรระยะ 5 ปี ของหน่วยงาน และข้อมูล
โครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีนั้นๆ สรุปเป็นภาพรวมของแผนพัฒนาการเกษตรการเกษตร
(1 แผ่น) ของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 3) และเผยแพร่ที่ส านักงาน ในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และ
เผยแพร่ทาง Website ของหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานมีอิสระในการออกแบบให้สวยงาม น่าสนใจ และ 
สื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องยึดตามรูปแบบที่ก าหนดขึ้นนี้ทั้งหมด  

 
2.4 แผนการผลิตของเกษตรกร 

การจัดท าแผนการผลิตของเกษตรกรให้ด าเนินการตามแนวทางท่ีกองพัฒนาเกษตรกร
ก าหนดและแจ้งให้ด าเนินการ ขั้นตอนการจัดท าแผนการผลิตของเกษตรกร สรุปเป็นแผนผังได้ดังนี้ 
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ภาพที ่15 ขั้นตอนการจัดท าแผนการผลิตของเกษตรกร  
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แบบฟอร์ม 

แผนพัฒนาการเกษตรของ ............................. พ.ศ. .................. 
 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ 
 
 
 
2. ทิศทาง/เป้าหมายการพัฒนา 
 
 
 
3. กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน 
 
 
 
4. รายละเอียดประกอบกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
แนวทาง 

การด าเนินงาน 
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

แบบฟอร์ม 1 



 
 
 
 
 
 
 

5. แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี  
 

กลยุทธ ์ โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ผู้รับผิดชอบ 
ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 

1. 
 
 
 

            

2. 
 
 
 

            

3.     
 
 
 
 

            

. 

. 

. 

            

รวม             
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แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจ าปี ....................................... 

หน่วยงาน ...................................................... 
 

กลยุทธ์และโครงการ ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ปริมาณงาน 
แผนการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กลยุทธ์ที่ 1 .......................... 
1) โครงการ........................... 
2) โครงการ........................... 
 
กลยุทธ์ที่ 2 .......................... 
1) โครงการ........................... 
2) โครงการ........................... 

. 
กลยุทธ์ที่ 3 .......................... 
1) โครงการ........................... 
2) โครงการ........................... 
 
 
 
 
 
 

                

แบบฟอร์ม 2 
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แผนพัฒนาการเกษตร ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด/สสก./ศูนย์ฯ ......................................... ปีงบประมาณ ........................  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(เป้าหมายการพฒันา ระยะ 5 ปี
และระยะ 1 ปี) 

     

   

(กลุ่มเป้าหมายการด าเนินงาน ปี ............) 

 

 

          

 

          

 (กลยุทธ์/วิธีการด าเนินงาน) 

(พ้ืนที่ด าเนินการ ปี ...........) 

แบบฟอร์ม 3 

71 



72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  

และแบบรายงานผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสรมิการเกษตร (T & V System) 
 
 



 

การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) 
การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

หลังประกาศใช้เมื่อ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 
ประเด็น ส่วนกลาง เขต จังหวัด อ าเภอ 

1. การสร้าง
การรับรู้ 

- ชี้แจงในที่ประชุม
กอง/ส านัก 
(เจ้าหน้าที่ในกอง/
ส านัก) 
- หนังสือราชการแจ้ง
หน่วยงานส่วนกลาง
และภูมิภาค 

- ชี้แจงในที่ประชุม
ส านักงานฯ (เจ้าหน้าที่
ในส านักงานฯ) 
- ชี้แจงในที่ประชุม
เกษตรจังหวัดและ
หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับเขต 
- สนับสนุนการชี้แจง
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

- ชี้แจงในเวทีต่างๆ
ของจังหวัด (เจ้าหน้าที่
จังหวัดและอ าเภอ) 
- ชี้แจงในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการ
เกษตรและสหกรณ์ 
และคณะกรรมการ 
SC ในจังหวัด  
- ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการอ่ืน ๆ 
ในระดับจังหวัดและ
อ าเภอ 

- ชี้แจงในที่ประชุม
ส่วนราชการในอ าเภอ 
- ชี้แจงให้กับ
คณะกรรมการระดับ
อ าเภอ และผู้น า
ท้องถิน่ 

 

2. การติดตาม
สนับสนุน  
และก ากับ 
การปฏิบัติงาน 

- ตั้งทมีเฉพาะกิจ
ประสานงานและ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร 
- ชี้แจงท าความเข้าใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ของทีม
เขต ให้เข้าใจระบบ
ส่งเสริมการเกษตร 

- ตั้งทีมติดตาม
สนับสนุน และก ากับ
การปฏิบัติงาน  
- ด าเนินการติดตาม
และสนับสนุนทุก
จังหวัดในความ
รับผิดชอบของเขต  

- จดัท าแผนปฏิบัติงาน 
(แผนการถ่ายทอด
ความรู้ และแผนนิเทศ
งาน) 
- ประสานงานกับ
หน่วยงานภาคี 
ในการด าเนินงาน
แบบบูรณาการ 

- จัดท าแผนการเยี่ยม
เยียนและปฏิบัติงาน
ตามระบบส่งเสริม
การเกษตร 

3. การรายงาน 
(การขับเคลื่อน) 
ตามแบบ
รายงาน 
 

- สรุปรายงาน 
จากเขต/จังหวัด  

- สรุปรายงาน 
จากจังหวัดในเขต 
และจัดส่งกรมฯ  
ทุกวันที่ 8 ของเดือน 

- รวบรวมสรุป
รายงานผลระดับ
อ าเภอและจัดท าแบบ
รายงานผลระดับ
จังหวัดจัดส่งเขตและ
กรมฯ ทุกวันที่ 5 
ของเดือน 

- รายงานผลตามแบบ
รายงานระดับอ าเภอ
และจัดส่งให้จังหวัด
ทุกวันที่ 1 ของเดือน 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ .............................................................. จังหวัด ............................. 
  เดือน .............................................................. พ.ศ.2560 

 

ที ่ ประเด็น ผลการด าเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
1. การสร้างการรับรู้  ด าเนินการ 

 ไม่ได้ด าเนินการ 
กับ บุคคล/หน่วยงานใด 
………………….……………...……. 
………………….……………...……. 

……………………………………...…… 
……………………………………...…… 
……………………………………...…… 
……………………………………...…… 
……………………………………...…… 

……………………………………...…… 
……………………………………...…… 
……………………………………...…… 
……………………………………...…… 
……………………………………...…… 

……………………………………...…… 
……………………………………...…… 
……………………………………...…… 
……………………………………...…… 
……………………………………...…… 

2. การเยี่ยมเยียน  ด าเนินการได้ตามแผนฯ 
 ด าเนินการได้บางส่วน 
 ไม่สามารถด าเนินการได้

ตามแผนฯ 

……………………………………...…… 
……………………………………...…… 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 

………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 

………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 

3. การประชุมตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร (WM) 
ทุกวันจันทร์ 

 ด าเนินการ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
ประเด็นการประชุม 
 วางแผน/ปรับแผนเยี่ยม

เยียน 
 สรุปผลการด าเนินงาน 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วม

แก้ไขปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงาน 

………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 

………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 

………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 

หมายเหตุ : ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส่งให้ ส านักงานเกษตรจังหวัด ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน 
              ส านักงานเกษตรจังหวัด รวบรวม สรุป ส่งให้ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน และส าเนาส่งทาง E-mail ให้กรมฯ 
              ทาง doaeresearch20@gmail.com  

ระดับอ าเภอ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) 
ส านักงานเกษตรจังหวัด..................................................................... 

เดือน................................................................... พ.ศ.2560 
 

ที ่ ประเด็น ผลการด าเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
1. การสร้างการรับรู้  ด าเนินการ 

 ไม่ได้ด าเนินการ 
กับ บุคคล/หน่วยงานใด 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

....................................................

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 
2. การถ่ายทอดความรู้  ด าเนินการได้ตามแผนฯ 

 ด าเนินการได้บางส่วน 
 ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนฯ 
ประเด็นการถ่ายทอด 
 นโยบายกระทรวง/กรมฯ 
 ความต้องการของเจ้าหน้าที่ 
 นวัตกรรมที่เหมาะสมกับ

พ้ืนที่ 
 อ่ืนๆ

(ระบุ).................................... 
.................................................... 
................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 
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ที ่ ประเด็น ผลการด าเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
3. การติดตามนิเทศงาน  ด าเนินการ 

 ไม่ได้ด าเนินการ 
ประเด็นการติดตามนิเทศ 
 นโยบายกระทรวง/กรมฯ 
 การขับเคลื่อนระบบส่งเสริม  
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4. การประสานงาน  

บูรณาการงาน 
 ประสานงาน กับ 
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     ประเด็น
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 ประสานงาน กับ
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     ประเด็น
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 ประสานงาน กับ
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