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สารอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจรับ ผิดชอบงานส่ งเสริม การเกษตร
ทั่ วประเทศ เพื่ อ พั ฒ นาเกษตรกรให้ อ ยู่ดี มี สุข อย่ างยั่ ง ยืน เป็ น องค์ ก รที่ มี ระบบ
บริหารราชการทั้งส่วนกลางและภูมิภาค การดาเนินงานที่ผ่านมาใช้ระบบส่งเสริม
การเกษตร (Training and Visit System : T & V System) เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ซึ่งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และรองรับการดาเนินงานต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยนารูปแบบการดาเนินงานที่
ผ่านมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ และทรัพยากรที่มีอยู่ใน แต่ละช่วงเวลา
ปัจจุบันนี้ การส่งเสริมการเกษตรกาลัง เผชิญ ภาวะการปรับเปลี่ยน
การดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID - 19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ มีการระบาดในหลายประเทศ และองค์การอนามัยโลก
ได้ประกาศให้การแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เป็นการระบาดใหญ่ อันทาให้
การด าเนิ น งานตามระบบส่งเสริม การเกษตรที่ มี อ ยู่ ในปั จจุ บั น ต้ อ งมี ก ารปรับ เปลี่ย นให้ มี ค วามเหมาะสม
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ นี้ ประกอบกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 กรอบ
ยุท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนปฏิ รูป ประเทศด้ านการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
พ.ศ. 2561 – 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒ นา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแนวคิดประเทศไทย 4.0 : โมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ได้กล่าวถึงการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบในการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดทาบริการ
สาธารณะ รวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกัน เพื่อการปรับสมดุลและพัฒ นา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ ยกระดับงานบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ และตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส กล่าวโดยรวม คือ กาหนดทิศทางปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล และการพัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และฉับพลัน
ระบบส่งเสริมการเกษตรที่ได้พัฒนาและปรับปรุงใหม่นี้ คาดหวังจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒ นาระบบส่งเสริมการเกษตรในยุค ใหม่ หรือภายใต้ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ป กติ เช่น กรณี ก ารเกิ ดโรคระบาด
ในขณะนี้ โดยยังคงยึดแนวทางของ T & V System 5 องค์ประกอบ คือ 1) การถ่ายทอดความรู้ (Training)
2) การเยี่ ย มเยี ย น (Visit) 3) การสนั บ สนุ น (Supporting) 4) การนิ เทศงาน (Supervision) และ 5) การ
จัดการข้อมูล (Data Management) โดยปรับกระบวนการทางานเพิ่มเติม โดยเน้นให้อยู่บนระบบออนไลน์
แอพพลิเคชั่น การทางานผ่าน Platform ต่างๆ การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน การประสาน
และให้บริการเกษตรกรด้วยวิธีการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลระยะไกล เน้นเป้าหมายการทางานอย่างเป็น
ระบบ บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูง สุดกับเกษตรกร บรรลุเป้าหมายในการพัฒ นา
เกษตรกรอย่างยั่งยืน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสืบไป

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

คานา
กรมส่ งเสริมการเกษตรเป็ นหน่ ว ยงานที่ มี ขนาดใหญ่ มี บ ทบาทภารกิ จที่ ห ลากหลาย มี พื้ น ที่
ปฏิ บัติ ง านครอบคลุ มทั่ วประเทศ และมีระบบส่ง เสริมการเกษตรเป็น เครื่องมื อหลักในการขับ เคลื่อนการ
ปฏิบัติง านในทุกพื้ นที่เพื่อท าให้ ภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการเกษตร
น าระบบส่ ง เสริ ม การเกษตรแบบ Training and Visit system : T&V System มาใช้ ส่ ง เสริ ม การเกษตร
ในประเทศไทยตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ เป็น ต้นมา เป็นระบบที่เน้นความต่อเนื่องของการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน
เกษตรกร แต่เนื่องจากการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ T&V System ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID - 19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ และองค์การ
อนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการระบาดใหญ่
เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรตามเป้าหมายได้ ดังนั้นเพื่อลดอุปสรรค
ในการท างาน กรมส่ ง เสริ ม การเกษตรจึ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารด าเนิ น งานตามระบบส่ ง เสริ ม การเกษตร
T&VSystem ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงวิธีการดาเนินงานตาม
ระบบส่ ง เสริ ม การเกษตร T&V System ภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019
(COVID - 19) (โดยเฉพาะท่านอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรที่เป็นแม่งานหลัก
ผู้คอยให้คาปรึกษา แนะนา และชี้แนะในการปรับปรุงครั้งนี้) หวังเป็ นอย่างยิ่ง ว่าระบบส่งเสริมการเกษตร
ที่ปรับปรุง นี้ จะช่วยให้การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรบรรลุวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ
การทางานได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ด้วยความ
มั่ น ใจมี วิธี ก ารท างานที่ ชั ด เจน และเกิ ด ผลส าเร็ จ ที่ เป็ น รูป ธรรม เกษตรกรได้ รับ การส่ งเสริม และพั ฒ นา
ที่สอดคล้องกับศักยภาพขีดความสามารถและความต้องการที่แท้จริง
กรมส่งเสริมการเกษตร
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บทนำ
ระบบส่งเสริมการเกษตร T & V System
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19)
กรมส่งเสริมการเกษตรได้นาระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน (Training and Visit System : T & V
System) มาทดลองใช้ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรชลประทาน 5 แห่ง ในปี 2518 คือ 1) โครงการเจ้าพระยา
ตอนบน (จังหวัดชัยนาทและสิงห์บุรี) 2) โครงการลาพระเพลิง (จังหวัดนครราชสีมา) 3) โครงการนาพอง หนองวาย 4) โครงการลาปาว (จังหวัดกาฬสินธุ์) และ 5) โครงการพิษณุโลก (จังหวัดพิษณุโลก) จนกระทั่งในปี
2520 ได้เริ่มนา T & V System มาใช้เป็นส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทย โดยมีการกู้เงินจากธนาคารโลก
มาดาเนินการโครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรดาเนินการเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ในปี 2520-2523
จานวน 33 จังหวัด และระยะที่ 2 ในปี 2523-2525 จานวน 40 จังหวัด รวม 73 จังหวัด หลังจากนัน ระบบ
ส่งเสริมการเกษตรได้มีการปรับปรุงและพัฒนามาโดยลาดับในลักษณะของการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ
ได้แก่ โครงการพัฒนาเกษตรกรผู้มีร ายได้น้อย (SFDP) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการ
พัฒนา (SFPP)โครงการปรับปรุงระบบแผนและพัฒนาเกษตรกร (คปพ.) โครงการปรับระบบการเกษตรในเขต
ชลประทานลุ่ ม น าเจ้ า พระยา โครงการสนั บสนุน แผนการผลิ ตของเกษตรกร (ผกก.) และโครงการปรั บ
โครงสร้างและระบบการผลิตทางการเกษตร (คปร.)จากนันมีการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรอีก 4 ครัง
ซึ่งยังยึดแนวทางระบบ T & V System โดยแบ่งองค์ประกอบเป็นระบบปฏิบัติการหรือระบบการทางานในพืนที่
และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน และได้มีการนาแนวทาง MRCF มาใช้ในการทางานส่งเสริมการเกษตร
ตังแต่ปีงบประมาณ 2557 และมีการปรับปรุงอีกครังในปี 2560 เพื่อให้เหมาะสม กับสถานการณ์และข้อจากัด
ของทรัพยากรที่มีอยู่ โดยยังคงยึดระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน (T & V System) เป็นหลักในการดาเนินการ T & V
System 5 องค์ประกอบ คือ 1) การถ่ายทอดความรู้ (Training) 2) การเยี่ยมเยียน (Visit) 3) การสนับสนุน
(Supporting) 4) การนิเทศงาน (Supervision) และ 5) การจัดการข้อมูล (Data Management)
ในการนี ตามที่ ส ถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคติ ดเชือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
มีความรุนแรงเพิ่มขึน โดยรัฐบาลได้กาหนดมาตรการระยะเร่งด่วนด้านการป้องกันโรค/สุขภาพ สาหรับการแก้ไข
ปัญหาจากโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ให้ส่วนราชการดาเนินการตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุ ขอย่างเคร่งครัด และสานักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือที่ นร 1007.4/326 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563
กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุม แก้ปัญหาและ
บรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17
มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ทุกกระทรวงมอบงานให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทางานบางอย่างนอกสถานที่ตัง
ของส่วนราชการได้ตามความเหมาะสม ประกอบกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีประกาศมาตรการป้องกันและ
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

3

ประกาศมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
(แก้ไขเพิ่มเติม 1) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563และประกาศมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของเชือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กรณีการให้ปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home)
(แก้ไขเพิ่มเติม 2) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 นัน
จากสถานการณ์ที่เปลี่ ยนแปลงดังกล่าว กรมส่ งเสริมการเกษตรจึงได้ปรับปรุงระบบส่ งเสริม
การเกษตร T & V System ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19)
ขึน โดยยังคงยึดแนวทางของระบบส่งเสริมการเกษตร T & V System 5 องค์ประกอบ คือ 1) การถ่ายทอดความรู้
(Training) 2) การเยี่ยมเยียน (Visit) 3) การสนับสนุน (Supporting) 4) การนิเทศงาน (Supervision) และ 5)
การจัดการข้อมูล (Data Management) แต่ปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น
คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยคานึงถึงคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
ทังนี หากจะต้องมีการพบปะเกษตรกรแบบ face to face ทังที่สานักงาน และในพืนที่ จะต้อง
ค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ตามมาตรการป้ อ งกั น และการเฝ้ า ระวั ง การแพร่ ร ะบาดของเชื อไวรั ส โคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของกรมส่งเสริมการเกษตร และข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด
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การถ่ายทอดความรู้
(TRAINING)
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การถ่ายทอดความรู้ (Training)
การถ่ายทอดความรู้ (Training) เป็นระบบที่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ โดยมีการกาหนดประเด็นในการถ่ายทอดความรู้จากปัญหาที่พบ
จากการเยี่ยมเยียนเกษตรกร หรือปัญหาที่ทีมนิเทศพบในพืนที่ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ เป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของนักส่งเสริมการเกษตรทังในด้านสมรรถนะ วิชาการ และการบริหารจัดการโครงการ โดยใช้เวทีตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรที่จัดขึนในทุกระดับ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การชีแจงทาความเข้าใจ การมี
ส่วนร่วมในการนาเสนอและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ในสภาวะปัจจุบัน เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่งทาให้ไม่สามารถดาเนินการถ่ายทอดความรู้ (Training) ตามวิธีการที่กาหนดไว้เดิมได้ จึงได้ปรับเปลี่ยน
วิธีการดาเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึน ดังนี
1. เวที ก ารประชุ ม เพื่ อ บริ ห าร (Meeting) การประชุ ม ในระดั บ ต่ า งๆ ของระบบส่ ง เสริ ม
การเกษตรสามารถดาเนินการจัดได้เหมือนเดิม โดยใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรมฯได้จัดเตรียมไว้
ให้ เช่น Video Conference, Webex เป็นต้น หรือพิจารณาใช้ Application ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย หากหน่วยงาน
มีความจาเป็นต้องจัดประชุมแบบ Face to Face โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจานวนไม่มาก สามารถดาเนินการได้
แต่ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เช่น จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์เพื่อทาความ
สะอาดก่อนเข้าห้องประชุม และผู้เข้ าร่วมประชุมทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นต้น ทังนี ให้พิจารณา
ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯตามคาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลัก และใช้ประกาศกรมส่งเสริม
การเกษตร เรื่องมาตรการและการเฝ้ าระวังการแพร่ระบาดฯ ควบคู่ไปด้วยกันโดยให้ห น่ว ยงานพิจารณา
ถึงการใช้มาตรการใด ๆ ต้องไม่กระทบกับประสิทธิภาพการทางานในพืนที่ และแนวทางปฏิบัติต้องไม่ขัดแย้งกัน
2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Workshop) ให้หน่วยงานเลื่อนการดาเนินการออกไปก่อน และเมื่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัยแล้วให้หน่วยงานพิ จารณาดาเนินการตาม
ความเหมาะสมภายในปีงบประมาณ
3. เวทีการฝึกอบรมเฉพาะกิจ (Training) ให้หน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมเจ้าหน้าที่พัฒนา
ตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work
From Home) และควรจัดให้มีพี่เลียง (Mentoring) ในการพัฒนาข้าราชการรุ่นใหม่เพื่อให้คาปรึกษาแนะนา
และสอนงาน เพื่อเสริมสร้างให้มีขีด ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะทางนันๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และนาไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและองค์กร ทังนี ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะงาน สามารถศึกษาผ่านช่องทาง ดังนี
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3.1 การเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning จาก
3.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย
1) หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
2) หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับชานาญการ
3) หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับชานาญการพิเศษ
4) หลักสูตรทั่วไป
5) หลักสูตรเสริม
3.1.2 สานักงาน ก.พ. ประกอบด้วย
1) หลักสูตรเฉพาะ
- หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
- หลักสูตรผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพ
2) หลักสูตรทั่วไป
- การพัฒนาองค์ความรู้
- การพัฒนาทักษะ
- การพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน
3.2 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น DOAE K-Station เป็นต้น
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แนวทางการถ่ายทอดความรู้ (Training)
ประเด็นการถ่ายทอด

วัตถุประสงค์

ช่องทาง

บุคคลเป้าหมาย

วิธีการถ่ายทอด

1. เวทีประชุมเพื่อการบริหาร
(Meeting)

เพื่อควบคุมกากับติดตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ได้แก่
- การบริหารโครงการ
- งบประมาณ
- การดาเนินงานตามนโยบาย
การแก้ไขปัญหาอุปสรรค ความ
ต้องการสนับสนุน

1. ประชุมผู้บริหารระดับกรม

ส่วนกลาง : ภูมิภาค
(เขต/ศูนย์ปฏิบัติการ/จังหวัด)
ภายในหน่วยงาน

1. ประชุมแบบ face to face
(เว้นระยะห่างตามมาตรการ)
2. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
Video Conference /
Webex
3. Application อื่นๆ
ตามความเหมาะสม
(ไม่มีค่าใช้จา่ ย)

2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Workshop) สัมมนาเฉพาะกิจ
/เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
2.1 ด้านแผนงานโครงการ
2.2 ด้านองค์ความรู้/
เทคโนโลยีวิขาการ

2. ประชุมสานักงาน
ประจาเดือน
3. ประชุมเกษตรจังหวัด และ
หัวหน้าส่วนราชการระดับเขต
4. ประชุมเกษตรอาเภอ
ประจาเดือน
5. ประชุมเจ้าหน้าที่สานักงาน
เกษตรอาเภอประจาสัปดาห์
6. ประชุมเฉพาะกิจ

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชีแจงแผนงานโครงการ
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้าน
วิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม
ในงานส่งเสริมการเกษตร

เขต : ศูนย์ปฏิบัติการ/จังหวัด
จังหวัด : อาเภอ
อาเภอ : อาเภอ

ส่วนกลาง : ภูมิภาค
(เขต/ศูนย์ปฏิบัติการ/จังหวัด)
หน่วยงานในส่วนกลาง : ภูมิภาค ให้หน่วยงานเลื่อนการ
(เขต/ศูนย์ปฏิบัติการ/จังหวัด/อาเภอ) ดาเนินการออกไปก่อน และ
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
เขต : จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ
ของโรคคลี่คลายไปในทางที่
จังหวัด : อาเภอ
ปลอดภัยแล้วให้หน่วยงาน
พิจารณาดาเนินการตามความ
เหมาะสมภายในปีงบประมาณ

การติดตามและ
รายงานผล
การติดตามผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่ง
กับผู้รับ
- E-mail
- App Line
- โทรศัพท์
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แนวทางการถ่ายทอดความรู้ (Training) (ต่อ)
ประเด็นการถ่ายทอด
3. เวทีการฝึกอบรมเฉพาะกิจ
(Training)
3.1 ด้านสมรรถนะ
3.2 ด้านวิชาการเกษตร

วัตถุประสงค์

ช่องทาง

บุคคลเป้าหมาย

วิธีการถ่ายทอด

การติดตามและ
รายงานผล

1.เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับ
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตร
1. การเรียนรู้ผ่านระบบ
หลักฐานใบประกาศ/
เจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตร
2. พี่เลี้ยงเพื่อสอนงาน
e-Learning จาก
ใบวุฒิบัตร/ใบรับรอง
ด้านทักษะ สมรรถนะและ
(Mentoring)
1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วิชาการที่จาเป็นในการส่งเสริม
1.2 สานักงาน ก.พ.
การเกษตร
1.3 หน่วยงานอื่นๆ
2. เพื่อเสริมสร้างให้นักส่งเสริม
หลักสูตรตามความเหมาะสม
การเกษตรในทุกระดับ
2. การเรียนรู้ผ่านสื่อ
มีอัตลักษณ์ของนักส่งเสริม
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น
การเกษตร ทัศนคติที่ดีในงาน
DOAE K-Station เป็นต้น
ส่งเสริมการเกษตรมีศักยภาพ
3. จัดทาให้มีพี่เลียงในการ
และทักษะนาไปใช้พัฒนางาน
พัฒนาข้าราชการรุ่นใหม่
ส่งเสริมการเกษตร
หมายเหตุ : การดาเนินงานตามแนวทางการถ่ายทอดความรู้ (Training) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทังนี ให้พิจารณาใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตามคาสั่ง
ของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลัก และใช้ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดฯ ควบคู่ไปด้วย
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การเยี่ยมเยียน
(VISIT)
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การเยี่ยมเยียน (VISIT)
การเยี่ยมเยียนเกษตรกรตามระบบส่งเสริมการเกษตร เป็นการปฏิบัติงานร่วมกับเกษตรกรทังใน
ลักษณะกลุ่มและรายบุคคล โดยมีการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ที่ชัดเจน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกษตรกรมีการจัดทาแผนพัฒนาตนเอง จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับ
เกษตรกร ติดตามผลการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ และแก้ปัญหาของเกษตรกร ตลอดจนเป็นการประสาน
การบูรณาการการทางานของทุกภาคส่วนโดยยึดพืนที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับ จึงมีความจาเป็นต้องปรับวิธีการเยี่ยมเยียนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ดังกล่าว โดยมีขันตอนในการเยี่ยมเยียนเกษตรกร ดังนี
1. การเตรียมการก่อนการเยี่ยมเยียน
2. การเยี่ยมเยียนเกษตรกร
3. การสรุปผลการเยี่ยมเยียน
1. การเตรียมการก่อนการเยี่ยมเยียน
1.1 สานักงานเกษตรอาเภอจัดประชุมทุกวันจันทร์ ณ สานักงานเกษตรอาเภอ (ปฏิบัติตาม
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID-19)และข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด)หรือประชุมทางไกลผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น Line
group Zoom ฯลฯ เพื่อร่วมกันสรุปผลการทางานในสัปดาห์ที่ผ่านมา และกาหนดเป้าหมายในการทางาน
ส่งเสริมการเกษตรที่ชัดเจน จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของงาน โดยวิเคราะห์จาก
1.1.1 สถานการณ์ ประเด็นเร่งด่วน (Hot Issue) ที่จะต้องดาเนินการในพืนที่ ณ ช่วงเวลานัน
เช่น ภัยแล้ง การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชการกระจายผลผลิตฯลฯ
1.1.2 ข้อมูล คน พืนที่ สินค้า โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ข้อมูลด้านกายภาพ
ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม รวบรวมเฉพาะข้อมูลสาคัญและจาเป็นในการนามาใช้ โดยยึดพืนที่เป็นเป้าหมาย
ในการปฏิบัติงาน
1.1.3 กลุ่มเป้าหมาย และกลไกการทางานในพืนที่เช่น ผู้นาเกษตรกร ผู้นาชุมชน อกม.
ศพก. แปลงใหญ่ SF YSF ฯลฯ
จากนันนาข้อมูลมาประมวลผลโดยใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ตามที่เหมาะสม เช่น การ
ซ้อนทับข้อมูลแผนที่/ข้อมูลภาพ สังเคราะห์ข้อมูล ให้ได้ทิ ศทาง/แนวทางการทางาน ในลักษณะกรอบแนวคิด
ว่า ทาไมต้องทางานนี จะทางานนีกับใคร ใช้วิธีการใด จะต้องสื่อสารผ่านช่องทางใด หรือสื่อสารผ่านกลไก
การทางานใด ทังนีให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ชุมชน และหน่วยงานภาคีต่างๆโดยเน้นการสื่อสาร
และการเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกล
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1.2 สานักงานเกษตรอาเภอจัดทา จัดหา รวบรวมชุดองค์ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ในพืนที่เพื่อใช้ในการเยี่ยมเยียนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
1.3 สานักงานเกษตรอาเภอจัดทาแผนเยี่ยมเยียนกาหนดช่วงเวลา ประเด็นช่องทาง และ
วิธีการ ในการเยี่ย มเยียนประสานหน่วยงานภาคี และทาการนัดหมายเกษตรกรผ่านกลไกการทางานในพืนที่
เพื่อให้รับทราบกาหนดการเยี่ยมเยียนโดยทั่วถึงกัน
2. การเยี่ยมเยียนเกษตรกร
2.1 การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร และความรู้แก่เกษตรกร
2.1.1 แบบรายเดี่ยว
1) ให้ติดต่อสื่อสารกับเกษตรกรผ่านทางโทรศัพท์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น
Line , Facebook เป็นหลัก
2) ประเด็นเร่งด่วน (Hot Issue) ให้พบปะเกษตรกรแบบ face to face
2.1.2 แบบรายกลุ่ม
1) ให้ใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ ในการถ่ายทอดความรู้ เช่น Facebook live Line
group Youtube ฯลฯ
2) หากกลุ่มเป้าหมายมีจานวนไม่มาก สามารถจัดประชุม/อบรมได้ ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันฯ
2.1.3 แบบมวลชน
1) ให้สื่อสารข้อมูลข่าวสาร ผ่านกลไกการทางานในพืนที่ และผู้นาชุมชนเป็นหลัก
เพื่อให้ถ่ายทอดข้อมูลไปสู่เกษตรกร
2) ใช้หอกระจายข่าวในชุมชนเป็นช่องทางหนึ่ง ในการสื่อสารข้อมูลสู่เกษตรกรในพืนที่
2.2 การให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร
2.2.1 สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการมาใช้บริการที่สานักงานฯ โดยให้มีการใช้
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่นFarm book ในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
2.2.2 ให้ใช้ช่องทางโทรศัพท์ โซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Line , Facebook ในการให้
คาปรึกษา แนะนา การทาการเกษตร
2.2.3 การให้บริการเกษตรกรที่สานักงานเกษตรอาเภอและสานักงานเกษตรจังหวัด
จะต้องดาเนินการตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด
1) ลงชื่อเกษตรกรที่เข้าใช้บริการทุกครัง (ระบุวันที่ใช้บริการ ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ เบอร์โทร และอื่น ๆ)
2) จัดเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ สาหรับล้างมือให้เกษตรกรล้างมือก่อนเข้ารับบริการ
3) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้ามารับบริการที่สานักงานฯ
4) จัดเจ้าหน้าที่เพื่อวัดอุณหภูมิของเกษตรกรก่อนเข้ารับบริการ
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5) ดาเนินการให้บริการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
อย่างเคร่งครัด
6) กาหนดจานวนเกษตรกรที่เข้ารับบริการในแต่ละวัน ตามความเหมาะสมของ
แต่ละหน่วยงาน
3. การสรุปผลการเยี่ยมเยียน
3.1 ติดตามผลการเยี่ยมเยียนเกษตรกร ผ่านกลไกการทางานในพืนที่หรือใช้ช่องทางโทรศัพท์
และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Line , Facebook live ฯลฯ
3.2 เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอ ร่วมกันสรุปบทเรียนการเยี่ยมเยียน โดยใช้หลักวิธี
AAR (After Action Review) เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และหาความต้องการสนับสนุนจากสานักงานเกษตร
จังหวัด
3.3 สานักงานเกษตรอาเภอ/จังหวัด สะท้อนปัญหา และความต้องการสนับสนุนที่ได้จากการ
เยี่ยมเยียนในเวทีการประชุมVideo Conference ให้หน่วยงานในส่วนกลางรับทราบ และช่วยในการแก้ไข
ปัญหา
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วิธีการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ลาดับที่
1

2

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

วิธีการดาเนินงาน

การเตรียมการก่อนการเยี่ยมเยียน เพื่อกาหนดประเด็น เป้าหมาย - จัดประชุมทุกวันจันทร์ หรือประชุมทางไกล เพื่อ
ในการทางานให้ชัดเจน
ร่วมกันกาหนดเป้าหมายในการทางาน จัดลาดับ
ความสาคัญและความเร่งด่วน โดยวิเคราะห์
- สถานการณ์ประเด็นเร่งด่วน (Hot Issue)
- ข้อมูล คน พืนที่ สินค้า
- กลุ่มเป้าหมายในการทางาน และเครือข่ายการทางาน
- ผลิต จัดหา รวบรวมชุดความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อใช้ในการเยี่ยมเยียน
- จัดทาแผนเยี่ยมเยียน และนัดหมายเกษตรกรผ่าน
กลไกการทางาน
- นัดหมายเกษตรกร
การเยี่ยมเยียนเกษตรกร
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร และความรู้แก่เกษตรกร
เกษตรกรให้เข้าถึงข้อมูล
 แบบรายเดี่ยว
ข่าวสาร องค์ความรู้
- สื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ Line
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
- หากมีความจาเป็นเร่งด่วน ให้พบเกษตรกร
ตลอดจนการบริการด้าน
แบบ face to face
การเกษตร
 แบบรายกลุ่ม
- ใช้โซเชียลมีเดียต่าง ๆ
- หากเป้าหมายจานวนไม่มาก สามารถจัดอบรม
ได้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ

บุคคลเป้าหมาย

ผล

- เกษตรอาเภอ
- เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตร
อาเภอทุกคน

- แผนการเยี่ยมเยียน
- การนัดหมายเกษตรกร
เป้าหมาย

- นักส่งเสริมการเกษตร
- กลไกการทางานในพืนที่
และผู้นาชุมชน
- เกษตรกรเป้าหมาย

- เกษตรกรให้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร
องค์ความรู้ เทคโนโลยีที่
เหมาะสมตลอดจนการ
บริการด้านการเกษตร
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วิธีการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ต่อ)
ลาดับที่

3

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

วิธีการดาเนินงาน

 แบบมวลชน
- สื่อสารผ่านกลไกการทางานในพืนที่ และผูน้ า
ชุมชนเป็นหลัก
- ใช้หอกระจายข่าวในชุมชน
การให้บริการ และแก้ไขปัญหาทางการเกษตร
- สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการมาใช้
บริการที่สานักงานฯ โดยให้ใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ
เช่น Farm book
- ทางโทรศัพท์ และทางช่องทางสื่อสารทางไกล
- ให้บริการเกษตรกรที่สานักงาน ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการ
ป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนการสรุปผลการเยี่ยมเยียน เพื่อสรุป และสะท้อนผล
- ติดตามผล ผ่านกลไกการทางานในพืนที่ หรือ
การเยี่ยมเยียน ร่วมกันแก้ไข ช่องทางสื่อสารทางไกล
ปัญหา และพัฒนางานส่งเสริม - สรุปบทเรียน AAR
การเกษตร
- สะท้อนผล

บุคคลเป้าหมาย

- เกษตรอาเภอ
- เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตร
อาเภอทุกคน
- สานักงานเกษตรจังหวัด
- ส่วนกลาง
หมายเหตุ : การจัดทาแผนการเยี่ยมเยียน และสรุปผลการเยี่ยมเยียน ให้ใช้แบบฟอร์มเดิม ตามเล่มคู่มือและวิธีการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2560

ผล

งานส่งเสริมการเกษตร
ในพืนทีไ่ ด้รับการแก้ไข
ปัญหา และมีแนวทาง
การพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร
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การนิเทศงาน
(SUPERVISION)
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การนิเทศงาน (SUPERVISION)
กรมส่งเสริมการเกษตรใช้การนิเทศงานเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะ และช่วย
แก้ไขปัญหาการดาเนิน งานตามนโยบาย งานเร่งด่วน และการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรในพืนที่
ประสานงาน กระตุ้น และเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด การนิเทศงานเป็นเครื่องมือ
ซึ่งจะต้องมีการดาเนินงานร่ วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้นิเทศงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับการนิเทศงาน เพื่อมุ่งไปสู่
ความสาเร็จที่กาหนดไว้ โดยยึดหลักการนิเทศงานที่มุ่งการส่งเสริม สนับสนุนมากกว่าการควบคุมให้ทาตามคาสั่ง
และเป็นการประสานบูรณาการทางานร่วมกันทังระดับ นโยบายและระดับการปฏิบัติงานในพืนที่ เพื่อให้การ
ดาเนิ น งานตามระบบส่ งเสริ มการเกษตรเป็ นไปอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการนิเ ทศงานแบ่ง เป็น ระดับ
ส่วนกลาง/สสก. ระดับจังหวัด และการนิเทศงานเฉพาะกิจโดยมีรายละเอียดของการนิเทศงาน ดังนี
1. การเตรียมการนิเทศงาน
1.1 ระดับส่วนกลาง/สสก. ส่วนกลางจัดแบ่งทีมและจัดทาคาสั่งแต่งตังทีมนิเทศงาน จานวน
6 ทีม ทีมละ 6 คนประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการกลุ่ม (ส่วนกลาง) ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (สสก.) ผู้ประสานงานระบบส่งเสริม
การเกษตร (สสก.) และผู้แทนกองแผนงาน หรือกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โดยเป็นผู้นิเทศงาน
เกษตรจังหวัดและหัวหน้ากลุ่ม
1.2 ระดับจังหวัด จังหวัดจัดแบ่งทีมและจัดทาคาสั่งแต่งตังทีมนิเทศงานตามความเหมาะสม
โดยเกษตรจังหวัดและหัวหน้ากลุ่ม เป็นผู้นิเทศงานเกษตรอาเภอและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในอาเภอโดย
ลงพืนที่ทุกอาเภอ
1.3 การนิเทศงานเฉพาะกิจ โดยจัดทีมเฉพาะกิจเมื่อมีเหตุการณ์ จาเป็นที่ต้องมีการแก้ไข
เร่งด่วน
2. ประเด็นการนิเทศงานทังในระดับส่วนกลาง/สสก.และระดับจังหวัด มีประเด็นการนิเทศงาน
ดังนี
2.1 ประเด็นหลักตามแนวทางการดาเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร
2.2 การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร
2.3 งานเร่งด่วนที่สาคัญ
สาหรับประเด็นการนิเทศงานเฉพาะกิจคือประเด็นเนือหาที่ต้องมีการแก้ไขเร่งด่วนในขณะนัน
เช่น การจัดการองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับตลาดเกษตรกร การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดาเนินงานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพืนที่ เป็นต้น
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3. การดาเนินการนิเทศงาน
3.1 ระดับส่วนกลาง/สสก.ดาเนินการผ่านระบบ Video Conference
3.1.1 ทีม นิ เทศงานรั บฟัง สถานการณ์ความก้ าวหน้า การดาเนิน งาน รวมทังปั ญหา
อุปสรรค
3.1.2 ทีมนิเทศงานร่วมกันวิเคราะห์ สรุปความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ในการดาเนินงาน
เพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินงานในพืนที่
3.2 ระดับจังหวัด ดาเนินการนิเทศแบบ face to face (ปฏิบัติตามมาตรการ), Application :
Line, Zoom, โปรแกรม Webex หรืออื่นๆ
3.3 การนิเทศงานเฉพาะกิจ ดาเนินการนิเทศผ่านระบบ Video Conference, แบบ face
to face (ปฏิบัติตามมาตรการ), Application : Line, Zoom, โปรแกรม Webex หรืออื่นๆ
ทังนี วิธีการนิเทศควรเลือกใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเหมาะสมเช่น การนิเทศงานกลุ่มเล็กหรือ
มีความจาเป็นต้องลงพืนที่สามารถเลือกใช้วิธีการนิเทศแบบ face to face โดยปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด หรือผ่านช่องทางออนไลน์อื่น สาหรับการนิเทศงานกลุ่มใหญ่ควรเลือกใช้วิธีการนิเทศผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เป็นต้น
4. ระยะเวลาดาเนินการ
4.1 ระดับส่วนกลาง/สสก. ดาเนินการปีงบประมาณละ ๓ ครัง คือ เดือนมกราคม พฤษภาคมและ
เดือนสิงหาคม
4.2 ระดับจังหวัดดาเนินการปีงบประมาณละ๖ ครังคือ เดือนพฤศจิกายน มกราคม มีนาคม
พฤษภาคม กรกฎาคม และเดือนกันยายน
4.3 การนิเทศงานเฉพาะกิจ ขึนอยู่กับความจาเป็นและประเด็นเร่งด่วนที่ต้องมีการแก้ไข
ในเชิงหลักวิชาการเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะส่งผลต่อการดาเนินงานในภาพรวมขององค์กร
5. การรายงานผล
5.1 ระดับส่วนกลาง/สสก.
5.1.1 ทีมนิเทศงานส่ว นกลาง/สสก. จัดทารายงานผลการนิเทศงานตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนด ส่งกองแผนงานภายใน ๕ วัน หลังจากการนิเทศงานเสร็จสิน
5.1.2กองแผนงาน สรุปผลการนิเทศงานเสนอผู้บริห ารกรมส่ งเสริมการเกษตรและ
ผู้เกี่ยวข้อง
5.1.3 คณะท างานด้ านการนิ เทศงาน น าเสนอผลต่ อคณะกรรมการขั บเคลื่ อนการ
ดาเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
5.2 ระดับจังหวัด ทีมนิเทศงานของจังหวัดรายงานผลการนิเทศงานต่อเกษตรจังหวัด
5.3 การนิเทศงานเฉพาะกิจ ทีมนิเทศงานเฉพาะกิจรายงานผลการนิเทศงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนิเทศงาน
6.1 เจ้าหน้าที่ทุกระดับในทุกจังหวัดได้รับการนิเทศงานทาให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
6.2 เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการสนับสนุนและช่วยแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
6.3 การดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานตามภารกิจของกรมส่งเสริม
การเกษตรการขั บ เคลื่ อ นระบบส่ ง เสริ มการเกษตร และงานเร่ง ด่ ว นที่ส าคัญ บรรลุ ต ามวั ตถุ ประสงค์แ ละ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
6.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับการนิเทศงานได้รับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
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การนิเทศงาน(Supervision)ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID– 19)
ผู้นิเทศ

ส่วนกลาง/สสก.

จังหวัด

เฉพาะกิจ

ผู้รับการนิเทศ

ประเด็นนิเทศ

วิธีการนิเทศ

ช่วงเวลานิเทศ

การรายงานผล

1.ผอ.สสก.
2.ผชช.
3.ผอ.กลุ่ม (ส่วนกลาง)
4.ผอ.กลุ่มยุทธ์ฯ (สสก.)
5.ผู้ประสานงานระบบ T&V
(สสก.)
6.ผู้แทน กผง./กวพ.

1.เกษตรจังหวัด
2.หัวหน้ากลุ่ม

1. ประเด็นหลักตามแนวทาง
การดาเนินงานกรมส่งเสริม
การเกษตร
2. การขับเคลื่อนระบบ
ส่งเสริมการเกษตร
3. งานเร่งด่วนที่สาคัญ

แบ่งสายการนิเทศงาน 6 ทีม
- ระบบ Video Conference

ปีละ 3 ครัง
(ม.ค., พ.ค. และ ส.ค.)

- ทีมนิเทศจัดทารายงานผล
ส่ง กผง.ภายใน 5 วัน
- กผง.สรุปเสนอ ผบห.กสก.
และผู้เกีย่ วข้อง
- คณะทางานด้านการ
นิเทศงานเสนอผลต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ

1.เกษตรจังหวัด
2.หัวหน้ากลุ่ม

1.เกษตรอาเภอ
2.เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรในอาเภอ

1. ประเด็นหลักตามแนวทาง
การดาเนินงานกรมส่งเสริม
การเกษตร
2. การขับเคลื่อนระบบ
ส่งเสริมการเกษตร
3. งานเร่งด่วนที่สาคัญ

แบ่งสายการนิเทศงาน
- นิเทศแบบ face to face
(ปฏิบัติตามมาตรการ)
- Application : Line,Zoom,
อื่นๆ
- โปรแกรม Webex, อื่นๆ

ปีละ 6 ครัง
(พ.ย., ม.ค., มี.ค., พ.ค., ก.ค.
และ ก.ย.)

ทีมนิเทศรายงานผล
ต่อเกษตรจังหวัด

ทีมเฉพาะกิจ

เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
การเกษตรทุกระดับ

ประเด็นเนือหาที่ต้องมีการ
แก้ไขเร่งด่วนในขณะนัน

- นิเทศแบบ face to face
(ปฏิบัติตามมาตรการ)
- ระบบ Video Conference
- Application : Line,Zoom,
อื่นๆ
- โปรแกรม Webex, อื่นๆ

ขึนอยู่กบั ความจาเป็น
และประเด็นเร่งด่วนที่ต้อง
มีการแก้ไข

ทีมนิเทศรายงานผล
ต่อผู้เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : วิธีการนิเทศควรเลือกใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเหมาะสมเช่น การนิเทศงานกลุ่มเล็กหรือมีความจาเป็นต้องลงพืนที่สามารถเลือกใช้วิธีการนิเทศแบบface to face โดยปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัดหรือผ่านช่องทางออนไลน์อื่นสาหรับการนิเทศงานกลุ่มใหญ่ควรเลือกใช้วธิ ีการนิเทศผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น
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การสนับสนุน
(SUPPORTING)
ด้านโครงสร้าง อุปกรณ์ และการสร้างขวัญกาลังใจ
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การสนับสนุน (SUPPORTING)
ด้านโครงสร้าง อุปกรณ์ และการสร้างขวัญกาลังใจ
การสนับสนุน (Supporting) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรในพืนที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีกาลังใจ สมรรถนะ มีระบบวิธีการทางาน
และที่สาคัญคือต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีเครื่องมืออุปกรณ์ อาคารสถานที่ และยานพาหนะให้
พร้ อมสมบู ร ณ์ในการปฏิบั ติงาน เพื่ อให้ เ จ้ าหน้าที่ ส่ งเสริมการเกษตรเป็น กาลั ง หลั ก ในการปฏิ บัติง านกั บ
เกษตรกร เป็นที่เชื่อถือยอมรับในขีดความสามารถและมีพลังที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป ระบบสนับสนุนนี ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ1) การสนับสนุนด้านโครงสร้าง อุปกรณ์
และการสร้างขวัญกาลังใจ2) การสนับสนุนด้านวิชาการ ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) จึงได้มีการปรับการสนับสนุนด้านโครงสร้าง อุปกรณ์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและการสร้างขวัญกาลังใจดังนี
1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในช่วงการระบาดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)
2. ข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ ข้ อ ปฏิ บั ติ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ได้ ร วบรวมไว้ ใ นเว็ บ ไซต์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวกให้บุคลากรสืบค้นได้อย่างรวดเร็วสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ ได้แก่ ระเบียบงานคลัง งานสารบรรณ การเขียนโครงการ ข้อมูลการจัดทาผลงานเลื่อน
ระดับ ฯลฯ
3. การสร้างขวัญกาลังใจ ได้แก่ ระบบถือจ่ายอิเล็กทรอนิกส์การรายงานตัว Online การส่ง
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตังให้ดารงตาแหน่งในระดับสูง
ขึนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การลาราชการผ่านระบบ HRD ฯลฯ
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การสนับสนุน
(SUPPORTING)
ด้านวิชาการ
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การสนับสนุน (SUPPORTING)
ด้านวิชาการ
กระบวนการทางานสนับสนุนวิชาการเพื่อการปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์ Covid-19
การปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 เจ้าหน้าที่
มีความจาเป็นต้องปรับตัวในการส่งเสริมการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการการผลิต
ศัตรู พืช ผลผลิ ต จั ด การหลั งการเก็ บ เกี่ย ว แปรรู ปและบริห ารจัด การตลาดสิ น ค้า เกษตร ตลอดจนการ
บริ ห ารงานองค์กรเกษตรกรอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพสอดคล้ องกับสถานการณ์ทังนีเจ้าหน้าที่ จะต้องสามารถ
นาวิชาการต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการบริหารจัดการส่งต่อสู่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุด
โดยมีกระบวนการในการสนับสนุนวิชาการเพื่อการปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตร มีขันตอนดังนี
1. การวิเคราะห์ เป็นการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ณ สถานการณ์ขณะนัน ๆ โดยคานึงถึงความ
จาเป็นเร่งด่วน ปัญหาอุปสรรค และความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข่าวสาร สถานการณ์การผลิต การระบาด
ของศัตรูพืชการจัดการดินปุ๋ยการตลาด สินเชื่อ การลงทุน นโยบายภาครัฐ และเหตุเฉพาะหน้าที่เกิดขึนใน
ปัจจุบัน โดยมีแหล่งที่มาของข้อมูลจากหลายแหล่ง ทังภายในกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งมีหน่วยงานหลักเป็น
แหล่งรวมข้อมูลด้านวิชาการ ได้แก่ สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กองส่งเสริมอารักขาพืชและจัดการ
ดินปุ๋ย กองพัฒนาเกษตรกร และกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน
ภายนอกกรมส่งเสริมการเกษตรและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยหน่วยงานที่มีข้อมูล
วิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนองค์กรอิสระและภาคเอกชน ซึ่งแหล่งข้อมูล
ที่มีความสาคัญโดยเฉพาะด้านการตลาด และข้อมูลด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นต้น
2. การสังเคราะห์ เป็นการนาข้อมูลปฐมภูมิ มาจาแนก แยก แยะ ประมวลผล และเรียบเรียงให้
เป็ น ข้อมูล ทุติยภูมิ เกิดเป็ น องค์ความรู้ ต่าง ๆ เช่น การบริห ารจัดการด้านศัตรูพืช การจัดการดินและปุ๋ย
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบริห ารจัดการการตลาด และการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร เป็นต้น
รวมไปถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ณ ขณะนัน โดยข้อมูลจากการสังเคราะห์นีจะต้องเป็น
ข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงโดยการสังเคราะห์ข้อมูลจัดมีทีมวิทยากรเป็นผู้ให้
ข้อมูลด้านวิชาการที่ถูกต้อง เพื่อให้ทีมบริหารจัดการข้อมูลจนได้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ และมีทีมงานปรับปรุงและ
พัฒนาข้อมูลเป็นผู้ทาการปรับปรุงให้ข้อมูลมีความทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ
3. การจัดทา เป็นขันตอนการจัดทาข้อมูล วิชาการให้อยู่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ
เนือหาวิชาการ มีความชัดเจนในการสื่อสาร เข้าใจง่าย ทันสมัย เช่น Info-graphic คลิปวีดีโอ สปอตวิทยุ
Motion Animation E-book การถ่ายทอดสด และจัดทาเล่มเอกสารคาแนะนา โดยการจัดทาสื่อต่าง ๆ
สามารถดาเนินการจากหน่วยงานวิชาการเอง และหน่วยงานที่ผลิตสื่อโดยตรง
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4. การส่ งต่ อ เป็ น ช่องทางในการน าสื่ อเนือหาวิช าการเพื่อ การส่ งเสริม การเกษตรเผยแพร่
สู่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ซึ่งมีหลากหลายช่องทางที่มีความเหมาะสมต่อชนิดของสื่อและเนือหาวิชาการ
ที่แตกต่างกัน จาเป็นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสาร เช่น การส่งผ่าน
ออนไลน์ SSNET YouTube ประชุมทางไกล e-learning เว็บไซต์หน่วยงาน Line Groupระบบ Video
Conference การจัดส่งเอกสาร และ WebEx ซึ่งการส่งต่อสื่อจะกระทาโดยหน่วยงานวิชาการเอง และ/หรือ
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ก็ได้
5. คลังข้อมูล เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการใช้
ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ K - Tank ที่ดูแลรับผิดชอบการนาส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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การจัดการข้อมูล
(DATA MANAGEMENT)
ข้อมูลสารสนเทศ
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การจัดการข้อมูล
(DATA MANAGEMENT)
ข้อมูลสารสนเทศ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ เป็นกระบวนการในการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ในรูปแบบที่เหมาะกับการใช้งานสามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็วทันต่อความต้องการ
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน จาเป็นต้องมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ตังแต่
การจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล การจัดทาเป็นสารสนเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศโดยได้กาหนด
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ ดังนี
ส่วนกลาง (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
กระบวนการ/วิธีการ
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้รองรับกับสถานการณ์และสอดคล้องกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม สามารถสนับสนุนการกาหนดนโยบาย และการตัดสินใจ ได้แก่ ระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
(ทบก.) ระบบข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตาบล (รต.) ระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช และ
ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานทุกระดับสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว โดยการนาระบบ Cloud มาใช้งาน เป็นการเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
(Data Center) ของผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง
3. ส่งเสริม และสนับสนุนการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนางาน เพื่อปรับเปลี่ยน
สู่องค์กรดิจิทัล อาทิ การนาระบบยืนยันตัวตน สาหรับตรวจสอบผู้ใช้งานระบบเครือข่าย และกาหนดสิทธิการ
ใช้งาน เพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
4. จัดทาชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ขององค์กร ขึนเผยแพร่สู่สาธารณะ ผู้ใช้บริการ
สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมได้
5. เชื่อมโยงข้อมูลทังภายในและภายนอกองค์กรในรูปแบบดิจิทัล (Big Data) สามารถนามา
วิเคราะห์จัดทาระบบบริการแบบเฉพาะเจาะจงสาหรับเกษตรกรเป็ นรายบุคคล (Personalized Service)
ระบบบริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศในการทาเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm) เป็นต้น
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เขต/จังหวัด
กระบวนการ/วิธีการ
1. ตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการเกษตรให้มีคุณภาพ สามารถนามาใช้
ได้ทันที
2. รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทังภายในและภายนอกในรูปแบบดิจิทัล
3. จัดทาข้อมูลสารสนเทศตามสถานการณ์ในภาพรวมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4. วิเคราะห์ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศที่จัดทา
5. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล ผู้ใช้บริการสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดได้
อาเภอ
กระบวนการ/วิธีการ
1. บันทึก และปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการเกษตรให้ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน ตามระยะเวลาที่กาหนด
2. รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทังภายในและภายนอกในรูปแบบดิจิทัล
3. จัดทาข้อมูลสารสนเทศตามสถานการณ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4. วิเคราะห์ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศที่จัดทา
5. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล ผู้ใช้บริการสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดได้
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การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทาแนวทางและวิธีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
ไวรัสโคโรนา 2019 จากการรวมตัวของประชาชนจานวนมากโดยปรั บลดกระบวนการการปรับปรุ งทะเบียนและ
ขึนทะเบี ยนเกษตรกร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดการรวมตัวกันของเกษตรกรที่จะมาติดต่อขอปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรที่สานักงานเกษตรอาเภอ และลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยมีวิธีการ ดังนี
1. กรณีรายใหม่ แปลงใหม่ หรือ รายเดิม แปลงใหม่ ให้เกษตรกรกรอกแบบฟอร์มการขึนทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.01) โดยสามารถดาวน์โ หลดแบบฟอร์ม ได้ที่ http://farmer.doae.go.th กรอก
ข้อ มูล ตามแบบฟอร์ม ทบก.01 พร้อมลงวันที่กรอกแบบฟอร์ม และรวบรวมแบบฟอร์มไว้ที่ผู้นาชุมชน เพื่อ
จัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรบันทึกเข้าในระบบ เพื่อดาเนินการในขันตอนถัดไป
2. กรณีร ายเดิม แปลงเดิม เกษตรกรสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั น
Farmbook ได้ด้วยตนเอง กรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว
ได้ใ ห้เ กษตรกรดาวน์โ หลดแบบฟอร์ม ได้ที่ http://farmer.doae.go.th กรอกข้อ มูล ตามแบบฟอร์ม
ทบก.01 พร้อมลงวันที่กรอกแบบฟอร์ม และรวบรวมแบบฟอร์มไว้ที่ผู้นาชุมชน เพื่อจัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรบันทึกเข้าในระบบ เพื่อดาเนินการในขันตอนถัดไป
ทังนี เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลียงสัตว์ มันสาปะหลัง ปาล์มนามัน ยางพารา สับปะรด
โรงงานอ้อยโรงงาน และกาแฟ จะต้องผ่านการตรวจสอบตามคู่มือการขึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรจึงจะถือว่าเป็นเกษตรกรที่ขึนทะเบียนเกษตรกรโดยสมบูรณ์
3. กรณีเกษตรกรต้องการปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้ด้วยตนเอง กรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนผ่านแอปพลิเคชัน
ดังกล่าวได้ ให้เกษตรกรดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://farmer.doae.go.th กรอกข้อมูลตามแบบปรับปรุง
ข้อมูลของสมาชิกในครัว เรื อนเกษตรกร และรวบรวมแบบฯ ไว้ที่ผู้ นาชุมชน เพื่อจัดส่งข้อมูล ให้ เ จ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรบันทึกเข้าในระบบ
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กระบวนการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 (Covid-19)
วิธีการขึ้นทะเบียน หลักฐานประกอบการขึ้น
การตรวจสอบ
การรับรองข้อมูล
ทะเบียน
พืชเศรษฐกิจ
พืชทั่วไป
รายใหม่ / กรอกแบบ ทบก.01 - สาเนาบัตรประจาตัว
จับพิกัด GPS จับพิกัด GPS เกษตรกรลงนาม
รายเดิม
ส่งผู้นาชุมชน
ประชาชน
หรือวาดแปลง หรือวาดแปลง
แปลงใหม่
- สาเนาทะเบียนบ้าน
หรือตรวจสอบ หรือตรวจสอบ
- สาเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
พืนที่จริง
พืนที่จริง
รายเดิม
Farmbook
ติดประกาศ
ติดประกาศ เกษตรกรลงนาม
3 วัน
3 วัน
กรอกแบบ ทบก. 01
ส่งผู้นาชุมชน
หมายเหตุ : พืชเศรษฐกิจมี 8 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลียงสัตว์ มันสาปะหลัง ปาล์มนามัน ยางพารา
สับปะรดโรงงาน อ้อยโรงงาน และกาแฟ
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การจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตาบล (รต.)ในสถานการณ์ COVID-19
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลกระทบต่อการ
สารวจ จัดเก็บและรายงานข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในพืนที่เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางไปสารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลข้อมูลในพืนที่ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการได้มาของข้อมูลสถานการณ์การผลิตโดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้อง
ออกสารวจพืนที่ภาคสนาม โดยมีแนวทางการดาเนินงานใน 2 รูปแบบ สามารถดาเนินการร่วมกัน ดังนี
แนวทางที่ 1 การวิ เ คราะห์ แ ละแปลผลพื นที่ เ พาะปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ จากภาพถ่ า ย
ดาวเทียม โดยใช้ข้อมูลจากระบบติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (https://ecoplant.gistda.or.th )
เพื่อนาข้อมูลจากระบบดังกล่าว มาสนับสนุนการรายงานข้อมูล รต. ใน 4 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลียงสัตว์
อ้อยโรงงาน และมัน ส าปะหลั ง โดยจะมีร ายงานการวิเคราะห์ และแปลผลภาพถ่ายดาวเทียมทุก 15 วั น
สามารถจาแนกข้อมูลการเพาะปลู กเป็ นรายตาบล ประกอบด้วยข้อมูล พืนที่ปลูกพืช (ไร่) และคาดการณ์
ผลผลิต (ตัน) โดยวิเคราะห์จากวันที่เริ่มปลูก
กระบวนการดาเนินการ*
1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://ecoplant.gistda.or.th
2. คลิกเลือกช่วงเวลาเพาะปลูกที่แปลผลภาพถ่ายดาวเทียม
3. คลิกเลือกชนิดพืช (ข้าวข้าวโพดเลียงสัตว์ อ้อยโรงงาน และมันสาปะหลัง)
4. คลิกที่เครื่องมือดาวน์โหลด
5. คลิกที่รายการ Report by Province (*.xlsx) เลือกจังหวัดที่ต้องการ คลิกปุ่มดาวน์โหลด
6. เปิดไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลด จะแสดงรายงานข้อมูลพืนที่ปลูกพืชและคาดการณ์ผลผลิตจาก
ดาวเทียม ตามวันที่เริ่มปลูกเป็นรายตาบล ความถี่ทุก 15 วัน
*ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก คู่มือการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจฯ
แนวทางที่ 2 การประเมินการผลิตและการเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตรจากปฏิทินการผลิตสินค้า
เกษตรจาแนกรายชนิดสินค้า เป็นรายตาบลในแต่ละเดือนโดยจาแนกเป็น 2 กรณี
1. กรณีไม่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติ เจ้าหน้าที่สามารถประเมินสถานการณ์การผลิตได้จากปฏิทิน
การผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน ดังนี
1.1 ประเมินเนือที่ปลูกใหม่ และเนือที่เก็บเกี่ยว ของสินค้าเกษตรแต่ละชนิด ณ เดือนนีมีการ
ปลูก/เก็บเกี่ยวไปแล้วเป็นเนือที่ร้อยละเท่าใดจากเนือที่ทังหมดที่ทาการเกษตรของตาบลที่ตนรับผิดชอบ
1.2 ข้อมูลปริมาณผลผลิต ประเมินได้จากผลผลิตเฉลี่ยของสินค้าเกษตรชนิดนันๆ
1.3 เนือที่โค่นทิง และราคาสินค้าเกษตรได้จากการสอบถามเกษตรกร
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ทังนี เพื่อการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้องแนบนัย อาจสุ่มสอบถามข้อมูลจากผู้นาชุมชนและเกษตรกร
ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์ แมสเซนเจอร์ ประกอบวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และบันทึกใน
ระบบต่อไป
2. กรณีมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ เจ้าหน้าที่สามารถได้ข้อมูลจากการสอบถามผู้นาชุมชนในการ
สารวจความเสียหายเบืองต้นว่า เนือที่เสียหาย เนือที่ปลูกซ่อม ผลผลิต และมูลค่าผลผลิตเสียหายเท่าใด
วิธีการได้มาของข้อมูลที่จัดเก็บ
ข้อมูลที่จัดเก็บ
เนื้อที่ เนื้อที่ เนื้อที่ เนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บ ผลผลิต
ราคา
ปลูกใหม่ เสียหาย โค่นทิ้ง
ซ่อม
เกี่ยว
การได้มาของ
2/1
1/2
1/2
1/2
2/1
3
2/1
ข้อมูล
หมายเหตุ :
1 หมายถึง การสอบถามจากผู้นาชุมชน และเกษตรกร
2 หมายถึง การประเมินจากปฏิทินการผลิตพืชของตาบลและประสบการณ์ของผู้จัดเก็บข้อมูล
3 หมายถึง การประเมินจากผลผลิตเฉลี่ยของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดในพืนที่
เลขตัวแรกเป็นวิธีการได้มาของข้อมูลที่แนะนาให้ดาเนินการก่อน
กระบวนการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะภาวะการผลิตพืชระดับตาบล (รต.) ในสถานการณ์โควิด-19
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การจัดการข้อมูล
(DATA MANAGEMENT)
แผนพัฒนาการเกษตร
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การจัดการข้อมูล
(DATA MANAGEMENT)
แผนพัฒนาการเกษตร
การทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบลและอาเภอ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อ
การดาเนิน งานในทุก ระดับ จึง มีความจาเป็น ต้อ งมีก ารทบทวนและปรับ ปรุง การแผนพัฒ นาการเกษตร
ระดับอาเภอ และระดับตาบลให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีขันตอน ดังนี
1. รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
เกษตรอาเภอ เจ้าหน้าที่เกษตรตาบล และผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทาแผนรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
ที่สาคัญและต้องใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ/ตาบล ทังข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของกรม
ส่งเสริมการเกษตรและจากหน่วยงานอื่นๆรวมทังข้อมูลคน พืนที่ และสินค้า หรืออาจจะพิจารณาในลักษณะที่
เป็นข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
2. วิเคราะห์ผลกระทบจาก COVID-19 และตรวจสอบ/ทบทวนแผน
ที มงานของอ าเภอ โดยเกษตรอ าเภอเป็ นหั วหน้ าที ม ร่ วมกั บเจ้ าหน้ าที่ เกษตรต าบลทุ กคน
วิเคราะห์และทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอและระดับตาบล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รวบรวม/
จัดเก็บ รวมถึงข้อมูลจากทุกตาบล มาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์
รวมทังวิเคราะห์ผลกระทบจาก COVID-19 ที่เกิดขึนกับเกษตรกรและการทาการเกษตรในพืนที่ ประมวลข้อมูลให้
อยู่ในรูปแบบที่สะดวกในการนาไปใช้งาน เช่น ข้อมูลในรูปแบบแผนที่ (Mapping) รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ
ตาราง ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทาข้อมูลในรูปแบบแผนที่ (Mapping) เพื่อประกอบการวิเคราะห์
จะทาให้เห็นภาพรวมของพืนที่ได้อย่างชัดเจน
3. กาหนดเป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา
น าผลการวิเ คราะห์ ข้อ มูล ศั กยภาพพืนที่ค วามพร้ อมของทรั พ ยากรประเด็ นปั ญ หา และ
สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องมากาหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเกษตรของอาเภอและตาบล
โดยใช้เทคนิคและเครือ่ งมือต่างๆ ที่เหมาะสม
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4. จัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอและระดับตาบล ฉบับทบทวน ปี 2563
ทีมงานของอาเภอจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอและตาบล ฉบับทบทวน ปี 2563
พร้อมทังจัดทาโครงการทางเลือกสาหรับการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อนาเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและเพื่อปรั บปรุ งให้ เป็ นปัจจุ บั นสามารถแก้ไขปัญหาการเกษตรของชุมชน รองรับผลกระทบจาก
COVID-19
5. เตรียมความพร้อมของทีมงานและแผนการดาเนินงาน
เตรีย มความพร้อ มของทีม งานแผนการดาเนิน งาน และวิธีก ารทางานที่เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ใ นพื นที่ รวมทั งเตรีย มการเพื่อ นาแผนพัฒ นาการเกษตรระดับ อาเภอและตาบล โครงการ
ทางเลือ กที ่เ จ้า หน้า ที ่จ ัด ท า/ทบทวนไว้ไ ปเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการจั ดท าเวที ชุ มชน โดยประสาน/จั ดส่ ง
แผนพัฒนาฯ ให้เครือข่าย/ผู้นาชุมชนในพืนที่ได้ทราบล่วงหน้า
6. จัดทาโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จัดเวทีชุมชนโดยใช้แผนพัฒนาการเกษตรที่ได้ทบทวนไว้เป็นกรอบ หรื อในกรณีที่ไม่สามารถ
จัดเวทีได้ให้ประสานผ่านเครือข่าย/ผู้นาชุมชนในพืนที่ โดยการติดต่อสื่อสารจากระยะไกล เพื่อวิเคราะห์หาความ
ต้องการโครงการของชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมตามความต้องการของชุมชน จากนันจัดหมวดหมู่และ
ล าดั บ ความส าคั ญ ของโครงการ โดยให้ อยู่ ใ นรู ป แบบที่ ส ะดวกต่ อ การน าไปใช้ เ สนอขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณ
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ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอและตาบล
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
(ข้ อมูลทุติยภูมิ)

ขั้นตอนที่ 1

 ฐานข้อมูลของกรม
ส่งเสริมการเกษตร
 ข้อมูลจากหน่วยงาน
อื่นๆ

 ข้อมูลพื้นที่
 ข้อมูลคน (เกษตรกร)
 ข้อมูลสินค้ำ

ข้อมูลสาหรับ
จัดทาแผนพัฒนาฯ
อาเภอ/ตาบล

ขั้นตอนที่ 2

ทีมอาเภอ (เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล)
วิเคราะห์สถานการณ์/ผลกระทบจาก COVID-19/ Mapping/
ตรวจสอบแผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ/ตาบล
พ.ศ. 2561 – 2565

ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลอาเภอ/ตาบล

ขั้นตอนที่ 3

กำหนดเป้ำหมำย/แนวทำงกำรพัฒนำกำรเกษตร
ของอำเภอและตำบล

ทิศทางการ
พัฒนาการเกษตร
ของอาเภอ/ตาบล

จัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ
และระดับตาบล(ฉบับทบทวน ปี 2563)พร้อมด้วย
ร่างโครงการทางเลือกสาหรับชุมชน

แผนพัฒนาฯ
อาเภอและตาบล

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

เตรียมความพร้อมของทีมงานและแผนการดาเนินงาน
- เตรียมทีมงาน และจัดทาแผนการดาเนินงาน
- เตรียม (ร่าง) แผนพัฒนาฯอาเภอ/ตาบล โครงการทางเลือก
เพื่อใช้ในการจัดเวทีชุมชน
- ประสาน/จัดส่งให้เครือข่ายและผู้นาชุมชนได้ทราบล่วงหน้า
จัดทาโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
- จัดเวทีชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม หรือประสานเครือข่าย/ผู้นา
ชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถจัดเวทีได้
- ตรวจสอบแผนพัฒนาฯ อาเภอ/ตาบลกับความต้องการของชุมชน
- จัดทาโครงการตามความต้องการของชุมชน
- จัดหมวดหมู/่ ลาดับความสาคัญ ให้สะดวกต่อการนาไปใช้

ความพร้อมของ
ทีมงาน ข้อมูล ชุมชน

แผนพัฒนาฯอาเภอ/
ตาบลและโครงการ
ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
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การทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบลและอาเภอ
ขั้นตอน

วิธีการ

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่สาคัญและต้องใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับ
อาเภอ/ตาบล ทังข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรและจาก
หน่วยงานอื่นๆ รวมทังข้อมูลคน พืนที่ และสินค้า หรืออาจจะพิจารณาใน
ลักษณะที่เป็นข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
2. วิเคราะห์ผลกระทบจาก วิเคราะห์สถานการณ์/ผลกระทบจาก COVID-19 / Mapping/ตรวจสอบ
COVID-19 และตรวจสอบ/ แผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ/ตาบลพ.ศ. 2561 – 2565
ทบทวนแผน
3. กาหนดเป้าหมาย/แนว นาผลการวิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพพืนที่ ความพร้อมของทรัพยากร ประเด็น
ทางการพัฒนา
ปัญหา และสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องมากาหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนาการเกษตรของอาเภอและตาบล โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ
ที่เหมาะสม

ข้อมูลสาหรับจัดทาแผนพัฒนาฯ
อาเภอ/ตาบล

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง
- เกษตรอาเภอ
- เกษตรตาบล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอาเภอ/
ตาบล

- เกษตรอาเภอ
- เกษตรตาบล

4. จัดทาแผนพัฒนา
การเกษตรระดับอาเภอและ
ระดับตาบล ฉบับทบทวน
ปี 2563

แผนพัฒนาฯ อาเภอและตาบล

1. รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

จัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอและระดับตาบล (ฉบับทบทวน ปี 2563)
พร้อมด้วยร่างโครงการทางเลือกสาหรับชุมชน

ผลที่ได้

ทิศทางการพัฒนาการเกษตรของ - เกษตรอาเภอ
อาเภอ/ตาบล
- เกษตรตาบล

- เกษตรอาเภอ
- เกษตรตาบล
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ขั้นตอน
5. เตรียมความพร้อมของ
ทีมงานและแผนการ
ดาเนินงาน
6. จัดทาโครงการเสนอ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ

การทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบลและอาเภอ (ต่อ)
วิธีการ
เตรียมความพร้อมของทีมงานและแผนการดาเนินงาน
- เตรียมทีมงาน และจัดทาแผนการดาเนินงาน
- เตรียม (ร่าง) แผนพัฒนาฯอาเภอ/ตาบล โครงการทางเลือกเพื่อใช้ในการจัดเวทีชุมชน
- ประสาน/จัดส่งให้เครือข่ายและผู้นาชุมชนได้ทราบล่วงหน้า
จัดทาโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
- จัดเวทีชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม หรือประสานเครือข่าย/ผู้นาชุมชน
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดเวทีได้
- ตรวจสอบแผนพัฒนาฯอาเภอ ตาบล กับความต้องการของชุมชน
- จัดทาโครงการตามความต้องการของชุมชน
- จัดหมวดหมู่/ลาดับความสาคัญ ให้สะดวกต่อการนาไปใช้

ผลที่ได้

ความพร้อมของทีมงาน ข้อมูล
ชุมชน

แผนพัฒนาฯอาเภอ/ตาบลและ
โครงการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง
- เกษตรอาเภอ
- เกษตรตาบล
- ผู้นาชุมชน/
เครือข่าย
-เกษตรอาเภอ
-เกษตรตาบล
-ผู้นาชุมชน/
เครือข่าย
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หลักสูตร e - Learning ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่แนะนาสาหรับเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มบุคคลเป้ำหมำย
หลักสูตร / วิชำแนะนำ
หลักสูตรที่ 1 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมกำรเกษตร ระดับปฏิบัติกำร
AEK_101 การจัดกระบวนการเรียนรู้
AEK_102 การพัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
AEK_103 การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
AEK_104 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
AEK_105 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร
AEK_106 การส่งเสริมเคหกิจเกษตร
AEK_107 เทคนิคการทางานส่งเสริมการเกษตร

ข้ำรำชกำร
บรรจุใหม่

ผู้ปฏิบัติงำน

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

หลักสูตรที่ 2 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมกำรเกษตร ระดับชำนำญกำร จำนวน 5 ชุดวิชำ
AEK_201 การจัดการฟาร์ม
AEK_202 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
AEK_203 การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_204 การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
AEK_205 เศรษฐกิจพอเพียง

1
1
1
1
1

หลักสูตรที่ 3 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมกำรเกษตร ระดับชำนำญกำรพิเศษ จำนวน 4 ชุดวิชำ
AEK_301 การบริหารจัดการเชิงระบบในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_302 การบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_303 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_304 การสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือในงานส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตรที่ 4 หลักสูตรทั่วไป จำนวน 7 ชุดวิชำ
AEK_G001 การเขียนและเผยแพร่ในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_G002 การวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_G003 การจัดการองค์กรเกษตรกรในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_G004 การจัดการศัตรูพืชในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_G005 การบริหารจัดการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_G006 หัวหน้างานกับการสอนงานในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_G007 กระบวนการพัฒนามิสเตอร์พืชในงานส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตรที่ 5 หลักสูตรเสริม จำนวน 23 วิชำ
AEK_S001 การวางระบบนาในสวนส้มโอ
AEK_S002 กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
AEK_S003 การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก
AEK_S004 การส่งเสริมการจัดทาแผนการผลิตรายบุคคลของเกษตรกร
AEK_S005 การผลิตและการใช้เชือจุลินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช
AEK_S006 การพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมในการผลิตพืช

หัวหน้ำ
งำน

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

ผู้บริหำร
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หลักสูตร / วิชำแนะนำ
AEK_S007 การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
AEK_S008 การสร้างอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรในสวนยางพารา
AEK_S009 การสร้างเสริมประสิทธิภาพในงานส่งเสริมการเกษตรระดับอาเภอ
AEK_S010 การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
AEK_S011 การรับ – จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
AEK_S012 การจัดการและการควบคุมเพลียกระโดดสีนาตาลในพืนที่ภาคกลาง
AEK_S013 เทคนิคการปฏิบัติงานกับกลุ่มยุวเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
AEK_S014 ผึงชันโรงเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจทางการเกษตร
AEK_S015 การจัดทาแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
AEK_S016 การผลิตทุเรียนคุณภาพ
AEK_S017 การเพิ่มคุณภาพผลผลิตลาไย โดยวิธีการตัดช่อผล
AEK_S018 กระบวนการวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม (AIC) ในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_S019 การส่งเสริมการเลียงผึงเพื่อเสริมรายได้
AEK_S020 กระบวนการพัฒนา Young Smart Farmer สู่เกษตรกรมืออาชีพ
AEK_S021 การพัฒนาบุคลากรในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_S022 การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน
AEK_S023 การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยในภาวะโลกร้อน

ข้ำรำชกำร
บรรจุใหม่
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

กลุ่มบุคคลเป้ำหมำย
หัวหน้ำ
ผู้ปฏิบัติงำน
งำน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://e-learning.doae.go.th/ หรือ

ผู้บริหำร
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หลักสูตร HRD e - Learning ของสานักงาน ก.พ. ที่แนะนาสาหรับเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตร / วิชำแนะนำ
1. หลักสูตรเฉพำะ
1.1 หลักสูตรฝึกอบรมข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ ( 13 วิชำ )
1.2 หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภำพ ( 25 วิชำ )
2.หลักสูตรทั่วไป
หมวดที่ 1 กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ (Knowledge Development)
1.1 กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ (Knowledge Development) กำรบริหำรอย่ำงมืออำชีพ
A00 การวางแผนกลยุทธ์
AC01 การเจรจาต่อรอง
AC12 การเชื่อมโยงนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ
E04 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
M02 การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
M03 การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทางาน
M04 การสอนงาน
M05 การให้คาปรึกษา
M06 การอานวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ
M07 กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา
M08 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
M09 การจัดทาแผนปฏิบัติงาน
M10 การใช้หลักการตลาดเพื่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
M12 ภาวะผู้นา (Leadership)
M13 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
M14 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
M15 การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
M16 การพัฒนาบุคลิกภาพ
M17 การเทียบเคียง (Benchmarking)
M18 การจัดลาดับความสาคัญ
M19 องค์การแห่งการเรียนรู้
M20 การปรับปรุงการทางาน
M22 การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
M23 การบริหารงบประมาณและการเงิน
M24 การพัฒนานักบริหารภาครัฐ : การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย
M25 การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
M26 บทบาทและหน้าที่ของผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการในการบริหารจัดการภาครัฐ

กลุ่มบุคคลเป้ำหมำย
ข้ำรำชกำร
หัวหน้ำ
ผู้ปฏิบัติงำน
บรรจุใหม่
งำน

ผู้บริหำร

1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
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หลักสูตร / วิชำแนะนำ
M27
M28
M29
M31
M32
M33
M34

การบริหารกระบวนการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน
เทคนิคการนาเสนอ
การสร้างเครือข่าย (Networking) และพันธมิตร (Partner)
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดาเนินการตามแผน
Project Management สาหรับข้าราชการระดับบริหาร

กลุ่มบุคคลเป้ำหมำย
ข้ำรำชกำร
หัวหน้ำ
ผู้ปฏิบัติงำน
บรรจุใหม่
งำน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.2 กำรพัฒนำกระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้ำรำชกำร
AC08 บทบาทเชิงรุกของข้าราชการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
E13 บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินยั ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
E14 การเป็นข้าราชการ
E15 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
EC01 เศรษฐกิจพอเพียง
M11 ความรู้เกี่ยวกับราชการไทยและการเป็นข้าราชการ
PC34 ระบบราชการไทย
PC35 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

1
1
1
1
1
1

1
1

1.3 กำรเสริมสร้ำงบทบำทหญิงชำย
G01 ผู้หญิง ผู้ชาย ในโลกการทางาน
G02 การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงาน (Sexual Harassment)

1
1

1
1

1

1

1.4 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
HR001 หลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับปฏิบัตกิ าร
หมวดวิชาความรู้พืนฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (e-Learning)
PC01 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
PC04 สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย
PC05 HR Scorecard
PC08 การบริหารค่าตอบแทน
PC09 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
PC12 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
PC13 จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
PC14 การฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการ
PC18 คุณภาพชีวิตในการทางาน
PC19 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
PC20 การพัฒนาขีดความสามารถของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
PC21 การจัดทาตัวชีวัด
PC24 การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
PC25 การกาหนดตาแหน่งและการประเมินค่างาน
PC26 การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกือกูล
PC27 การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน HR
PC28 ระบบบริหารกาลังคนคุณภาพ
PC29 ความรู้พืนฐานด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

1
1
1
1

ผู้บริหำร
1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
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PC30
PC31
PC32
PC37
PC38
PC39
PC40

การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
ความรู้พืนฐานการบรรจุและแต่งตัง
การจัดทาแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
สมรรถนะหลักสาหรับข้าราชการพลเรือน
การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
ความรู้พืนฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล
การวิเคราะห์ความจาเป็นในการฝึกอบรม

1.5 กฎหมำยและระเบียบรำชกำร
LA02 พระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ
LA03 สิทธิมนุษยชน
LA04 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
LA05 บทบาทหน้าที่ของส่วนราชการระดับกระทรวง
LA07 ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
LA08 กฎหมายพืนฐานสาหรับข้าราชการ
LA09 พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หมวดที่ 2 หมวดกำรพัฒนำทักษะ (Skill Development)
2.1 ทักษะทำงควำมคิด
E01 ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา
M01 การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking)
M21 การคิดเชิงสังเคราะห์
M30 การพัฒนาการคิด
2.2 กำรเขียนหนังสือรำชกำร
A01 วิชาที่ 1 หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ
A02 วิชาที่ 2 การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ
A03 วิชาที่ 3 หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ถูกต้อง
A04 วิชาที่ 4 หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี
AC03 การทาบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ
D14 เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.3 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
C28 Data Visualization
C29 Project Management สาหรับข้าราชการระดับปฏิบัตกิ าร
C30 การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
หมวดที่ 3 กำรพัฒนำสมรรถนะหลักของข้ำรำชกำรพลเรือน (Core Competency Development)
3.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
E03 ความเชื่อมั่นในตนเอง
E05 การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทางาน
E06 การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน
3.2 กำรบริกำรที่ดี
E02 ทัศนคติที่ดีต่อการทางานภาครัฐ
E11 การบริการที่เป็นเลิศ

กลุ่มบุคคลเป้ำหมำย
ข้ำรำชกำร
หัวหน้ำ
ผู้ปฏิบัติงำน
บรรจุใหม่
งำน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

ผู้บริหำร

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
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กลุ่มบุคคลเป้ำหมำย
ข้ำรำชกำร
หัวหน้ำ
ผู้ปฏิบัติงำน
บรรจุใหม่
งำน

ผู้บริหำร

3.3 กำรสั่งสมควำมเชีย่ วชำญในงำนอำชีพ
PC17 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

1

1

1

1

3.4 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
E08 ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่ นรวม
E09 มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
E10 ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
E12 คุณธรรมสาหรับข้าราชการ
E16 เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง
LA06 วินัยและจรรยาข้าราชการ
PC16 วินัยข้าราชการพลเรือน
PC36 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

3.5 กำรทำงำนเป็นทีม
PC15 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

1

1

1

1

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ocsc.go.th/ หรือ
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คู่มือการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
จากข้อมูลดาวเทียม สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://ecoplant.gistda.or.th
2. คลิกเลือก ช่วงเวลาเพาะปลูกที่แปลผลภาพถ่ายดาวเทียม

3. คลิกเลือกชนิดพืชจากสัญลักษณ์พืช 4 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดเลียงสัตว์ อ้อยโรงงาน และมัน
สาปะหลัง

4. คลิกที่เครื่องมือดาวน์โหลด
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5. คลิกที่รายการ Report by Province (*.xlsx) เลือกจังหวัดที่ต้องการ คลิกปุ่มดาวน์โหลด

6. เปิดไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลด จะแสดงรายงานข้อมูลพืนที่ปลูกพืชและคาดการณ์ผลผลิตจากดาวเทียม ตาม
วันที่เริ่มปลูกเป็นรายตาบล ความถี่ทุก 15 วัน
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รายชื่อคณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม
นายชาตรี บุญนาค
นายทวี มาสขาว

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านบริหาร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต
คณะผู้เรียบเรียง

นายอาชว์ชัยชาญ เลียงประยูร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
นายวุฒินัย ยุวนานนท์
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
นำงสำวอรวรรณ คงอภิรักษ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบส่งเสริมกำรเกษตร
นำยถนัด เกิดงำม
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของภำคีและเครือข่ำย
นำยนฤดม สุริยตัน
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรชำนำญกำรพิเศษ
นำยเด่นพงษ์ เวียงศรีพนำวัลย์
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรชำนำญกำรพิเศษ
นำงวิจิตรำ เชำวะเจริญ
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรชำนำญกำรพิเศษ
นำงศิรินทิพย์ สุขเกษม
นักวิชำกำรเกษตรชำนำญกำร
นำงอมรรัฎฐ์ ชื่นมำลัย
นักวิชำกำรเกษตรชำนำญกำร
นำงมนพิภำ ชัยปรีชำ
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรชำนำญกำร
นำงวริษฐำ จันทะเลียง
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
นำยจิตตพล บุษบรรณ
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร
นำงสำวนำถวีณำ อัศวตระกูลศรี
เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
สานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
นายวุฒิชัย ชิณวงศ์
ผู้อานวยการสานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
นางอัษฎางค์ นาคบรรพ์
ผูอ้ านวยการกลุ่มฝึกอบรม
นางอาภัสสิริ จันทรโรทัย
ผูอ้ านวยการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม
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กองการเจ้าหน้าที่
นายคมกฤช อุทะโก
นำงสำวธัญญำ พนมกิจเจริญพร

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากาลัง
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร

สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
นางสาวจิราภา จอมไธสง
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ
และพืชสมุนไพร
นางสาวอาพร เนติ
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวยุพา แซ่ชือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร
นายสรายุทธ สิริภูษิต
ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์และข้อมูลสารสนเทศ
นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ
ผู้อานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร
นางสาวจารุพรรธ์ เพ็งจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กองแผนงาน
นางสาวละคร มูลแวง
นางสาวจิตรลดา บุ่งวิเศษ
นายมนต์เทพ อัตต์สินทอน
นายมารุต โพธิ์ระเบียบ

ผู้อานวยการกลุ่มแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
นายปราโมทย์ เข็มขาว
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย
นางสาวศิรส สุวรรณมณี
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
กองพัฒนาเกษตรกร
นางสาวสุตาภา ทองสมจิต

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
นางสาวอรวรา เดชสกุลไกร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
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กองขยายพันธุ์พืช
นางสุกัญญา ตู้แก้ว

ผู้อานวยการกลุ่มผลิตและขยายพันธุ์พืช

กองส่งเสริมโครงการพระราชดาริ การจัดการพื้นที่ และวิศวกรรมเกษตร
ว่าที่ร้อยตรีอาณัติ หุ่นหลา
ผู้อานวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน
นายเอกราช บุญล้อมรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
กองคลัง
นางสาวชลาลัย มัณฑปาน

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

กลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวบังเอิญ แก้วพระโต

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นายวัลลภ โพธิ์สังข์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ

สานักงานเลขานุการกรม
นางสาววรวรรณ อังกสิทธิ์
นางสาวปรินดา ศรีรัตนะ
นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์

ผู้อานวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ

