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การถ่ายทอดความรู้ (Training) 
 

เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรที่จัดขึ้นในทุกระดับ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การ ชี้แจงท าความ
เข้าใจ การมีส่วนร่วมในการน าเสนอและแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ 

 
1. การประชุมเพื่อการบริหาร (Meeting) 

1.1 ประชุมผู้บริหารระดับกรม  
- ส านักงานเลขานุการกรมจัด ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย  อธิบดี รองอธิบดี ผู้อ านวยการกอง/ส านัก 

ผู้เชี่ยวชาญ และถ่ายทอดผ่านระบบ VDO Conference ไปยังส่วนภูมิภาค โดยมีผู้อ านวยการเขต  เกษตรจังหวัด  
ร่วมรับฟัง  ปีละ 12 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน) เพ่ือก ากับ ควบคุม ดูแล และขับเคลื่อนงานตามนโยบายและ
บริหารจัดการแผนงานโครงการ พร้อมทั้งน าเสนอปัญหา-อุปสรรคเพ่ือร่วมกันหาทางแก้ไข  

1.2 ประชุมส านักงานประจ าเดือน (กอง/ส านัก เขต จังหวัด อ าเภอ) 
   - หน่วยงานจัด (กอง/ส านัก เขต จังหวัด อ าเภอ) ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารของหน่วยงาน และ
เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน ปีละ 12 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงาน 
ตามนโยบายและบริหารจัดการแผนงานโครงการของหน่วยงาน 

1.3 ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต 
- ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจัดประชุม ผู้ เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อ านวยการเขต 

ผู้อ านวยการกลุ่ม  เกษตรจังหวัด ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการที่รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดนั้นๆ อย่างน้อยไตรมาสละ  
1 ครั้ง  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและบริหารจัดการแผนงานโครงการระดับเขต  

1.4  ประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน (Monthly Meeting : MM) 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดประชุมเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เกษตรจังหวัด เกษตร

อ าเภอ และหัวหน้ากลุ่ม ปีละ 12 ครั้ง (สัปดาห์ที่ 4) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและ
บริหารจัดการแผนงานโครงการระดับจังหวัด แก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหา  

1.5  ประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอประจ าสัปดาห์ (Weekly Meeting : WM) 
- ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดประชุม ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เกษตรอ าเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ในอ าเภอทุกสัปดาห์ (วันจันทร์)  เพ่ือประชุมทีมส านักงานเกษตรอ าเภอ ทบทวนผลในสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย และวางแผนการท างานในสัปดาห์ต่อไป  
 

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

  - กรมส่งเสริมการเกษตรจัด ปีละ 2 ครั้ง (เดือนตุลาคม และกันยายน ) ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย อธิบดี 
รองอธิบดี ผู้อ านวยการกอง/ส านัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการเขต เกษตรจังหวัด ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ หัวหน้า
กลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม การสัมมนาฯ ครั้งที่ 1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ชี้แจงนโยบาย / แผนงานโครงการประจ าปี การ
สัมมนาฯ ครั้งที่ 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยน น าเสนอผลงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร และแนวทางการพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร 
  



2.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW) 
- ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจัด ปีละ 3 ครั้ง (เดือนพฤศจิกายน  มีนาคม สิงหาคม) 

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อ านวยการเขต  เกษตรจังหวัด ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม  ผู้อ านวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการที่รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัดนั้นๆ เพ่ือชี้แจงแผนงานโครงการ เพ่ิมเติมองค์ความรู้ที่จ าเป็นและเร่งด่วน ครั้งที่  
2 เพ่ือติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิมเติมองค์ความรู้ที่จ าเป็นและเร่งด่วน ครั้งที่ 3 เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน โครงการ 
เพ่ิมเติมองค์ความรู้ที่จ าเป็น/เร่งด่วน 

2.3 Technical Workshop: TW 
- ศูนย์ปฏิบัติการฯ จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ เฉพาะด้านวิชาการเกษตรต่างๆ (เฉพาะด้าน) ตาม

แผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ฯ  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัด / อ าเภอ 

2.4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด (Provincial Workshop: PW)  
  -  ส านักงานเกษตรจังหวัดจัด ปีละ 1 ครั้ง (สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน) ผู้เข้าร่วมประชุม

ประกอบด้วย เกษตรอ าเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัด/อ าเภอ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมความรู้
เฉพาะด้านวิชาการเกษตรต่างๆ (เฉพาะด้าน) และเติมเต็มองค์ความรู้ต่างๆ ที่สอดคล้องกับการเกษตรในพ้ืนที่  

2.5 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (District Workshop : DW) (แผนงานโครงการ วิชาการเฉพาะ
ด้าน) 

- ส านักงานเกษตรอ าเภอหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัด โดยส านักงานเกษตรจังหวัดท าหน้าที่อ านวยความ
สะดวก แบ่งสายอ าเภอตามความเหมาะสม จัดปีละ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง สัปดาห์ที่ 3 ) ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย เกษตรอ าเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัด/อ าเภอ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการ (เฉพาะ
ด้าน) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานแผนการโครงการ และปัญหาของเกษตรกร  

3. Training 
3.1 อบรมเฉพาะกิจ  

3.1.1 การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 
- กรมส่งเสริมการเกษตรจัด ปีละ1 ครั้ง  ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้อ านวยการกอง/ส านัก 

ผู้อ านวยการเขต เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ (ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่) สู่การเป็นนักบริหาร
แผนงาน/โครงการ 
  3.1.2 การพัฒนาสมรรถนะผู้นิเทศ / ผู้สอนงาน 

- กรมส่งเสริมการเกษตรจัด ปีละ 1 ครั้ง (เดือนพฤศจิกายน)  ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ทีมนิเทศ 
ระดับกรม / เขต / จังหวัด เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การเป็นนักนิเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการนิเทศงาน
ส่งเสริมการเกษตร และหลักสูตร Coaching ซึ่งพัฒนาทักษะการสอนงานเพ่ือเป็นหัวหน้างานที่สอนงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถน าศักยภาพของลูกน้องมาใช้ในการท างานได้อย่างเต็มท่ี 
 3.1.3 การพัฒนาสมรรถนะ 

- ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจัด ปีละ 3 ครั้ง (สัปดาห์ที่ 2 เดือนธันวาคม, มีนาคม, 
สิงหาคม) ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัด/อ าเภอ เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้  
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ อัตลักษณ์ องค์ความรู้ที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจ าเป็นต้องเรียนรู้ในการท างานส่งเสริม
การเกษตร เช่น การเป็นวิทยากรกระบวนการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์ชุมชนเกษตร การจัดเวทีชุมชน 
จิตวิทยาเกษตรกร Mr.พืช นักยุทธศาสตร์ ฯลฯ 



 
การถ่ายทอดความรู้ (Training) 

ที่ ช่องทาง ประเด็นการพัฒนา บุคคลเป้าหมาย ช่วงเวลา ผู้จัด 
1. Meeting 

ประชุมผู้บริหารระดับกรม การขับเคลื่อนงานตามนโยบายและบริหารจัดการ
แผนงานโครงการ 

 

อธส / รธส / ผอ.กอง /ส านัก / ผชช / ผอ.เขต 
/ เกษตรจังหวัด 

12 ครั้ง / ปี 
(สัปดาห์สุดท้ายของเดือน) 

กรม 

ประชุมส านักงานประจ าเดือน  
(กอง ส านัก เขต จังหวัด อ าเภอ) 

การขับเคลื่อนงานตามนโยบาย 
และบริหารจัดการแผนงานโครงการของหน่วยงาน 

ผู้บริหารของหน่วยงาน และ  เจา้หน้าทีทุ่กคน
ของหน่วยงาน 

12 ครั้ง / ปี 
(สัปดาห์สุดท้ายของเดือน) 

 

ประชุมเกษตรจังหวัดและ 
หัวหน้าส่วนราชการระดับเขต 

การขับเคลื่อนงานตามนโยบายและบริหารจัดการ
แผนงานโครงการระดบัเขต 

ผอ.เขต  /ผอ.กลุ่ม ของเขต / เกษตรจังหวัด / 
ผอ.ศูนย์ 

อย่างน้อยไตรมาส ละ 1 
คร้ัง 

 

เขต 

ประชุมเกษตรอ ำเภอประจ ำเดือน  
(Monthly Meeting : MM) 

การขับเคลื่อนงานตามนโยบายและบริหารจัดการ
แผนงานโครงการระดบัจังหวัด 

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

จังหวัด 

ประชุมเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตร
อ ำเภอประจ ำสัปดำห์ (Weekly 

Meeting : WM) 

เพื่อทบทวนผลและวางแผนการปฏิบัติงาน 
 

เกษตรอ าเภอ / นวส.อ าเภอ ทุกสัปดาห์ (วันจนัทร์) 
 

อ าเภอ 

2. Workshop 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับประเทศ 

(National Workshop : NW) 

คร้ังที่ ๑   
ชี้แจงนโยบาย / แผนงานโครงการประจ าปี  

คร้ังที่ ๒   
เวทีแลกเปลี่ยน น าเสนอผลงานวิชาการสง่เสริม
การเกษตร และแนวทางการพฒันางานส่งเสริม

การเกษตร 
 
 

อธส / รธส / ผอ.กอง /ส านัก / ผชช /  
ผอ.เขต / เกษตรจังหวัด / ผอ.ศูนย ์/ ผอ.กลุ่ม 

/ หน.กลุ่ม 

คร้ังที่ ๑  ต.ค. 
คร้ังที่ ๒  ก.ย. 

กรม 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
การถ่ายทอดความรู้ (Training) 

ที่ ช่องทอง ประเด็นการพัฒนา บุคคลเป้าหมาย ช่วงเวลา ผู้จัด 
 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต  

( Regional Workshop : RW) 
คร้ังที่ ๑   

ชี้แจงแผนงานโครงการ  
เพิ่มเติมองค์ความรู้ที่จ าเป็น/เร่งด่วน 

คร้ังที่ ๒   
ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

เพิ่มเติมองค์ความรู้ที่จ าเป็น/เร่งด่วน 
คร้ังที่ ๓   

สรุปผลการด าเนนิงานแผนงานโครงการ เพิ่มเติม
องค์ความรู้ที่จ าเป็น/เร่งด่วน 

ผอ.เขต  / เกษตรจังหวัด / ผอ.กลุ่ม / 
หน.กลุ่ม / ผอ.ศูนย์ / นวส.เขตและจังหวัดที่

เก่ียวข้อง 

3 คร้ัง / ปี   
(พ.ย. มี.ค. ส.ค.) 

เขต 
 

Technical Workshop : TW วิชาการ (เฉพาะด้าน) ตามแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับจังหวัดทีส่อดคล้องกับภารกิจของศูนย์ฯ 

นวส.จังหวัด / อ าเภอ  ตามความเหมาะสม ศูนย์ปฏิบัติการ 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
จังหวัด (Provincial Workshop 

: PW)  

แผนงานโครงการ 
วิชาการ  (เฉพาะด้าน) 

เกษตรอ าเภอ / นวส.จังหวัด / อ าเภอ 1 คร้ัง / ปี  (พ.ย.) 
สัปดาห์ที่ 3 

 

จังหวัด 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ ำเภอ 
( District Workshop : DW)  

แผนงานโครงการ 
วิชาการ  (เฉพาะด้าน) แลกเปลีย่นเรียนรู้  

เพิ่มเติมองค์ความรู้ที่จ าเป็น 

เกษตรอ าเภอ / นวส.จังหวัด / อ าเภอ ๔ คร้ัง / ปี  ไตรมาส ละ 
1 คร้ัง 

สัปดาห์ที่ 3 
 

จังหวัด 

3. Training 
 

อบรมเฉพาะกิจ 

พัฒนาสมรรถนะผูบ้ริหาร ทักษะด้านการ
บริหารงาน 

(นักบริหารแผนงาน / โครงการ) 

ผอ.กอง /ส านัก / ผอ.เขต / เกษตรจังหวัด 
เกษตรอ าเภอ / หน.กลุ่ม / ผอ.ศูนย์ 

ที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่ 

1 คร้ัง / ปี 
 

กรม 

สมรรถนะผู้นิเทศ  องค์ความรู้   
(ผู้นิเทศ / ผูส้อนงาน) 

 

ทีมนิเทศ ระดับกรม / เขต / จังหวัด 1 คร้ัง / ปี  (พ.ย.) 
กรม ด าเนินการ 

กรม 

สมรรถนะ 
(นวส.มืออาชีพ / นักยุทธ / Mr.พืช) 

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

สัปดาห์ที่ 2 

เขต 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

การเยี่ยมเยียน 
(VISITING) 

 
 
 
 
 
 
 



วิธีปฏิบัติงานระบบการเยี่ยมเยียน  
(Visiting System Work Instruction) 

. 
 
การเตรียมการ 

 การก าหนดทีมเยี่ยมเยียน 
 การก าหนดแผนการเยี่ยมเยียน 
 การก าหนดเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 
 การก าหนดเป้าหมายในการเยี่ยมเยียน 
 การประสานงานหน่วยงานภาคี 
 บทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 

 
การด าเนินการ 

 รูปแบบการเยี่ยมเยียน 
 กิจกรรม/เครื่องมือในการเยี่ยม 
 รูปแบบการประชุม 
 ระบบการติดตาม/ก ากับการเยี่ยมเยียน  

 
การสรุปผล 

 วิธีการสรุปผลรายบุคคล/รายอ าเภอ 
 รูปแบบการสรุปผล 

 
เอกสาร 

 แผนการเยี่ยมเยียนระดับบุคคล (Visit.1) 
 แผนการเยี่ยมเยียนระดับทีม/แผนอ าเภอ (Visit.2) 
 แบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนระดับรายบุคคลประจ าสัปดาห์ (Visit.3) 
 แบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนระดับทีมประจ าเดือน (Visit.4) 
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วิธีปฏิบัติงานระบบการเยี่ยมเยียน  
(Visiting System Work Instruction) 

 
 การเยี่ยมเยียนเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตร เป็นการพบปะกับเกษตรกรทั้งในลักษณะกลุ่มและ
รายบุคคล โดยมีการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ท่ีชัดเจน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการ
จัดท าแผนพัฒนาตนเอง จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ  และแก้ปัญหาของเกษตรกร ตลอดจนเป็นการประสานการบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วนโดย
ยึดพื้นที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน โดยมีขั้นตอนในการเยี่ยมเยียนเกษตรกร ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการเยี่ยมเยียน 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามระบบเยี่ยมเยียนมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรจึงควรมีการเตรียมการก่อนลงปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

1. การก าหนดทีมเยี่ยม 
1.1 จัดเตรียมความพร้อมของทีมเยี่ยมเยียนระดับอ าเภอในการปฏิบัติงานตามแผนเยี่ยม โดยทีมเยี่ยม

เยียนระดับอ 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 านักงานเกษตรอ าเภอ 

แต่งตั้งทีมเยี่ยมเยียนในระดับอ าเภอ (ในกรณีทีม่ีอัตราก าลังไม่เพียงพอให้พิจารณาตามความเหมาะสม) 
1.3 ทีมเยี่ยมเยียนทีมที่ 1 ซึ่งมีเกษตรอ าเภอเป็นหัวหน้าทีม ให้แต่งตั้งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

อาวุโสในทีม ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมส ารอง (ในกรณีท่ีเกษตรอ าเภอไม่สามารถไปเยี่ยมได้ตามแผนที่ก าหนด) 
1.4 จัดให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานประจ าส านักงานเกษตร

อ าเภอทุกวัน โดยให้มีการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าทีต่ามความเหมาะสม 
 

2. การก าหนดแผนการเยี่ยม  
2.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดประสานหน่วยงานภาคีเพ่ือขอแผนปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน แล้ว

จัดส่งให้ส านักงานเกษตรอ าเภอน าไปพิจารณาประกอบการท าแผนเยี่ยมเยียน 
2.2 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอ ด าเนินการวางแผนการเยี่ยมเยียนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

เพ่ือก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่-คน-สินค้า พร้อมกับ
พิจารณาแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล ปฏิทินส่งเสริมการเกษตร แผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ 
แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคี เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มบุคคลและพ้ืนที่
เป้าหมาย โดยก าหนดแผนการเยี่ยมลงในแบบฟอร์ม ดังนี้ 

 (1) แผนเยี่ยมเยียนระดับบุคคล จัดท าแผนตามแบบฟอร์มแผนเยี่ยมเยียนระดับบุคคล 
(Visit.1)  
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(2) แผนเยี่ยมเยียนระดับทีมเยี่ยม จัดท าแผนตามแบบฟอร์มแผนเยี่ยมเยียนระดับทีม  
(Visit.2) 

2.3 การจัดท าแผนเยี่ยมเยียนระดับบุคคล และระดับทีมเยี่ยม ให้มีการจัดท าแผนล่วงหน้า 1 เดือน 
เพ่ือให้เห็นความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

2.4 การก าหนดช่วงเวลา ประเด็นและสถานที่ในการเยี่ยมเยียน ให้พิจารณาจากตารางการปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที ่(ตารางที่ 1) เป็นแนวทางในการก าหนด โดยการเยี่ยมเยียนในวันอังคารและวันพุธ สามารถสลับประเด็นได้ตาม
ความเหมาะสม 

2.5 ส านักงานเกษตรอ าเภอส่งแผนเยี่ยมเยียนระดับทีมเยี่ยม  (Visit.2) ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด
ประมวลผล และแจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single 
Command) ทราบ เพ่ือประสานการท างานร่วมกันในการเยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

 

ตารางท่ี 1 ตารางการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

วัน ประเด็น สถานที่/จุดเย่ียม 
จันทร์ ประชุมเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอ (WM)  

เพื่อทบทวนผลและวางแผนการด าเนินงาน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

อังคาร เยี่ยมเยียนโครงการเน้นหนักของกรมส่งเสรมิการเกษตร พื้นที่ด าเนินงานโครงการเน้นหนักของ 
กรมส่งเสรมิการเกษตร 

พุธ เยี่ยมเยียนงานโครงการตามงบประมาณ 
กรมส่งเสรมิการเกษตร/งบพัฒนาจังหวัด/งบส่วนท้องถิ่น 

พื้นที่ด าเนินงานโครงการตามงบประมาณกรม
ส่งเสริมการเกษตร/งบพัฒนาจังหวัด/งบส่วนท้องถิ่น 

พฤหัสบด ี เยี่ยมเยียนโครงการเน้นหนักของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แบบบูรณาการ 

 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร 

 พื้นที่การด าเนินงานส่งเสรมิการเกษตรใน
รูปแบบแปลงใหญ ่

 พื้นที่ด าเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี
ใหม ่

 พื้นทีด่ าเนินงานโครงการส่งเสริม Smart 
Farmer/Young Smart Farmer 

ศุกร ์  สรุปผลการด าเนินงาน 
 วันส ารองการปฏิบัติงาน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
 

 
 3. การก าหนดเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 
  3.1 ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเยี่ยมเยียน ให้เน้นการเยี่ยมเยียนในลักษณะกลุ่ม เพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกร โดยพิจารณาก าหนดกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายจากงานตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และความเร่งด่วนของโครงการ/สถานการณ์ด้านการเกษตรใน
พ้ืนที่ (ภัยธรรมชาติ/โรคแมลงศัตรูพืช) เป็นต้น 
  3.2 นัดหมายกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายให้ทราบถึงก าหนดการเยี่ยมเยียน (สถานที่/วัน/เวลา) โดย
ประสานผ่านผู้น าเกษตรกร ผู้น าชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพ่ือให้รับทราบก าหนดการเยี่ยมเยียนโดยทั่วถึงกัน 
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4. การก าหนดเป้าหมายในการเยี่ยมเยียน 
หลังจากก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วัน เวลา สถานที่ในการเยี่ยมเยียนแล้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ผู้รับผิดชอบพื้นท่ีจะต้องก าหนดเป้าหมายในการเยี่ยมเยียนให้ชัดเจนว่าจะท ากิจกรรมอะไร เช่น จัดกระบวนการเรียนรู้ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดท าแผนพัฒนา เป็นต้น โดยพิจารณาจากเป้าหมายของโครงการในช่วงเวลานั้นว่า
ต้องการผลลัพธ์อย่างไร เพ่ือการจัดเตรียมเครื่องมือและออกแบบกระบวนการ/วิธีการในการเยี่ยมได้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับเป้าหมายการเยี่ยมเยียน  
 

5. การประสานหน่วยงานภาคีในการเยี่ยมเยียนเกษตรกร 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามระบบเยี่ยมเยียนมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส านักงาน

เกษตรอ าเภอจะต้องแจ้งแผนเยี่ยมเยียนรายเดือนให้ส านักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เช่น ท้องที่ ท้องถิ่น ภาคเอกชน เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกัน 
 

6. บทบาทและหน้าที่ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในทีมเยี่ยมเยียนระดับอ าเภอ 
6.1 เกษตรอ าเภอ มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1) ท าหน้าที่หัวหน้าทีมเยี่ยมเยียนระดับอ าเภอทีมที่ 1 
 2) ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ สอนงานให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน

ทีมเยี่ยมเยียน 
 3) ควบคุม ดูแล และติดตามการเยี่ยมเยียนของทีมเยี่ยมเยียนให้ด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4) แจ้งแผนการเยี่ยมเยียนให้ส านักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานภาคี เช่น ผู้น าชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประสานการท างานร่วมกันในการเยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
6.2 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษระดับอ าเภอ หรือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

อาวุโส มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1) ท าหน้าที่หัวหน้าทีมเยี่ยมเยียนระดับอ าเภอทีมที่ 2 
 2) ในกรณีที่อยู่ในทีมเยี่ยมเยียนระดับอ าเภอทีมที่ 1 หากเกษตรอ าเภอติดภารกิจไม่สามารถ

ลงเยี่ยมตามแผนเยี่ยมได้ ให้ท าหน้าที่หัวหน้าทีมเยี่ยมแทนเกษตรอ าเภอ 
 3) ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ สอนงานให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน

ทีมเยี่ยมเยียน 
 4) ปฏิบัติงานตามแผนเยี่ยมเยียนที่ก าหนด 
5) ควบคุม ดูแล และติดตามการเยี่ยมเยียนของทีมเยี่ยมเยียนให้ด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
6.3 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอ มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1) วางแผนการเยี่ยมเยียนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพื่อก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการและ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
2) เตรียมความพร้อมของตนเองในด้านความรู้ เทคโนโลยีที่จะน าไปถ่ายทอดและใช้แก้ไข

ปัญหาให้แก่เกษตรกร 
3) ปฏิบัติงานตามแผนเยี่ยมเยียนที่ก าหนด 
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4) ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6.4 เจ้าหน้าที่ธุรการระดับอ าเภอ มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1) สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมเยี่ยมเยียน 

2) ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7. บทบาทและหน้าที่ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของส านักงานเกษตรจังหวัด 

7.1 ประสานหน่วยงานภาคีเพ่ือขอแผนปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน แล้วจัดส่งให้ส านักงานเกษตร
อ าเภอน าไปพิจารณาประกอบการท าแผนเยี่ยมเยียน 

7.2 ประมวลผลเพื่อจัดท าแผนเยี่ยมเยียนระดับจังหวัด และแจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ทราบ เพื่อประสานการท างานร่วมกันในการเยี่ยม
เยียนเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

7.3 ให้การสนับสนุนทีมเยี่ยมเยียนระดับอ าเภอในการปฏิบัติงานตามแผนเยี่ยม โดยพิจารณาเข้าร่วม
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ทีมสนับสนุนของส านักงานเกษตรจังหวัด ควรประกอบด้วย  

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

การผลิตพืช อารักขาพืช การจัดการองค์กรเกษตรกร เป็นต้น 
ขั้นตอนการเยี่ยมเยียนเกษตรกร 
 1. รูปแบบการเยี่ยมเยียน 

1.1 การเยี่ยมเยียนเกษตรกรให้เน้นการนัดพบแบบกลุ่ม เช่น การเยี่ยมที่ศพก. แปลงใหญ่ วิสาหกิจ
ชมุชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น เพ่ือสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้ในประเด็นที่ตนเองสนใจมากขึ้น  

1.2 การเยี่ยมเยียนรายบุคคล จะเป็นการเยี่ยมเยียนเฉพาะบุคคลต่อเนื่องจากการเยี่ยมแบบกลุ่ม ซ่ึง
จะมีรายละเอียดในด้านเทคนิคเฉพาะอย่าง ตามความต้องการหรือปัญหาของเกษตรกรรายนั้น ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรจะต้องมีการติดตามแนะน าเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องและช่วยเหลือในการแก้ปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ  

 
2. กิจกรรมและเครื่องมือที่ใช้ด าเนินการในการเยี่ยมเยียน 
 2.1 ในการจัดกิจกรรมการเยี่ยมเยียนเกษตรกรตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนเยี่ยมเยียน ควร

พิจารณารูปแบบ กระบวนการให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับผลลัพธ์ที่ต้องการ เน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย และบูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 2.2 การเลือกใช้เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเยี่ยมเยียน ให้พิจารณาจากลักษณะของกิจกรรม การ
ออกแบบกระบวนการ ระยะเวลาที่ใช้จัดกิจกรรม เป้าหมายของการจัดกิจกรรม เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ตาม
ตัวอย่างในตารางที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเยี่ยมเยียน 
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ตารางท่ี 2 เครื่องมือที่ใชใ้นการเยี่ยมเยียน 
 

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

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

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการ
ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร 

- กระบวนการจัดการเรียนรู้ เช่น โรงเรียนเกษตรกร การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ,การสาธิต ,การจัดงาน Field Day ,KM   
- วัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต 
- Agri map 
- แปลงพยากรณ์สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 
- สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น สื่อวีดีทัศน์ ,แผ่นพับ 
- ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร 
- แปลงเรียนรู้/แปลงสาธิต/ฐานเรียนรู้ 

3. การให้บริการทางการเกษตร - Agri map 
- ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน 
- สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น สื่อวีดีทัศน์ ,แผ่นพับ 
- ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร 

4. การจัดเก็บข้อมูลทางการเกษตร - แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล 
- ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูล 

5. การติดตามผลการด าเนินงาน แผนงานโครงการ/แผน IFPP/แผนการผลิตของกลุ่ม/แผนปฏิบัติการของ ศพก. 
วัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต 
ปฏิทินเพาะปลูก 
ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเยี่ยม (ชนิดพืช สินค้า การผลิต การตลาด) 

 

หมายเหตุ : อาจมีการใช้เครื่องมืออื่น ๆ ได้โดยพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ กลุ่มเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมเยียน 

 
3. รูปแบบการประชุมในระบบเยี่ยมเยียน 
 ในระบบเยี่ยมเยียนจะมีการประชุมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในวันจันทร์และวันศุกร์เป็น

ประจ าทุกสัปดาห์ โดยเนื้อหาและกระบวนการประชุม มีรายละเอียดดังนี้  
 3.1 การประชุมในวันจันทร์ จะเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอ (Weekly 

Meeting: WM) มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันทบทวนแผนเยี่ยมเยียนของสัปดาห์นั้น หรือสรุปผลการเยี่ยมเยียนของ
สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกคน 
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 3.2 การประชุมในวันศุกร์ จะเป็นเวทีในการระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนจากการ
ด าเนินการเยี่ยมเยียนประจ าสัปดาห์  

 
4. ระบบการติดตาม/ก ากับการด าเนินงานในระบบเยี่ยมเยียน  

  ในการติดตามและก ากับการด าเนินงานของระบบเยี่ยมเยียน  ให้ด าเนินการในเวทตีามระบบส่งเสริม
การเกษตรระดับอ าเภอ  และการติดตามในระบบนิเทศงานของส านักงานเกษตรจังหวัด  
 
ขั้นตอนการสรุปผลการเยี่ยมเยียน     

1. วิธีการสรุปผลการเยี่ยมเยียนระดับบุคคล/ระดับทีม  
 1.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สรุปและวิเคราะห์ผลการเยี่ยมเยียนของแต่ละสัปดาห์แล้ว 

ด าเนินการบันทึกผลการเยี่ยมเยียนเกษตรกรลงในแบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนระดับรายบุคคลประจ าสัปดาห์ (Visit.3)     
1.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดเวทีระดมสมองในวันศุกร์ของสัปดาห์นั้นหรือในวันจันทร์ของสัปดาห์

ถัดไปเพ่ือสรุปบทเรียนและวิเคราะห์ผลการเยี่ยมเยียนของแต่ละสัปดาห์สรุปโดยประยุกต์ใช้วิธี AAR (After Action 
Review)   

1.3 บันทึกผลการเยี่ยมเยียนลงในแบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนระดับทีมประจ าเดือน (Visit.4) ใน
สัปดาห์สุดท้ายของเดือน แล้วแจ้งความต้องการรับการสนับสนุนจากส านักงานเกษตรจังหวัด เช่น การเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะการท างาน ด้านวิชาการ อุปกรณ์เครื่องมือ เป็นต้น   

1.4 รวบรวมแบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนระดับทีมประจ าเดือน (Visit.4)  ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการสนับสนุนและการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

2. รูปแบบการรายงานสรุปผลการเยี่ยมเยียน 
  2.1 ระดับบุคคล ให้รายงานสรุปผลการเยี่ยมเยียนลงในแบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนระดับรายบุคคล

ประจ าสัปดาห์ (Visit.3)    
  2.2 ระดับอ าเภอ ให้รายงานสรุปผลการเยี่ยมเยียนลงในแบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนระดับทีม

ประจ าเดือน (Visit.4) 
 

 
แบบฟอร์มต่างๆ ในระบบเยี่ยมเยียน 
 

 แผนการเยี่ยมเยียนระดับบุคคล (Visit.1) 
 แผนการเยี่ยมเยียนระดับทีม/แผนอ าเภอ (Visit.2) 
 แบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนระดับรายบุคคลประจ าสัปดาห์ (Visit.3) 
 แบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนระดับทีมประจ าเดือน (Visit.4) 
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แผนเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  ระดับบุคคล 

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

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

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

  

สัปดาห์ที ่ วัน-เดือน-ปี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัต ิ
เครื่องมือ/
อุปกรณ/์สื่อ 

สถานท่ี 
(หมู่ที่/ต าบล/จดุปฏิบตัิงาน) 

บุคคลเป้าหมาย 
เจ้าหน้าท่ี/หน่วยงาน 

ที่ร่วมปฏิบัติงาน 
หมายเหต ุ

1 

       
       
       
       
       

2 

       
       
       
       
       

3 

       
       
       
       
       

Visit.1 
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สัปดาห์ที ่ วัน-เดือน-ปี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัต ิ
เครื่องมือ/
อุปกรณ/์สื่อ 

สถานท่ี 
(หมู่ที่/ต าบล/จดุปฏิบตัิงาน) 

บุคคลเป้าหมาย 
เจ้าหน้าท่ี/หน่วยงาน 

ที่ร่วมปฏิบัติงาน 
หมายเหต ุ

4 

       
       
       
       

5 

       
       
       
       
       

 

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

                           (                                              ) 

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

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

  

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร 
 

พุธ พฤหัสบด ี ศุกร ์ เสาร์ 

 
 
 
 
 

1 
WM 

2 
ทีม………………….... 
กิจกรรม…………….… 
สถานท่ี……………..… 

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    

Visit.2 
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แบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับบุคคล 
ประจ าสัปดาห์ ระหว่างวันที่…………………………………. 

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

ลักษณะงาน กิจกรรม สถานที่ ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

 
งานนโยบายกระทรวงฯ 
 
 
 

 

 

     
 

 

 

     

 
งานภารกิจกรมฯ 
 
 
 

 

 

     

 

 

     

 
งานปกติ 
 
 
 

 

 

     

      

 
............................................................. ลงชื่อ 

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

Visit.3 
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แบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับทีม 

ทีมที่ ........   ประจ าเดือน………………………. 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ…………………….. 

ลักษณะงาน กิจกรรม สถานที่ ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
 
งานนโยบายกระทรวงฯ 
 
 
 

 

 

     
 

 

 

     

 
งานภารกิจกรมฯ 
 
 
 

 

 

     

 

 

     

 
งานปกติ 
 
 
 
 

 

 

     

      

 

............................................................. ลงชื่อ 
              (                                              ) 

             ต าแหน่ง ...........เกษตรอ าเภอ......................... 

Visit.4 



 
 
 
 
 
 
 
 

การนิเทศงาน 
(SUPERVISION) 
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แนวทางการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

 
1. หลักการ 
  กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาและปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรโดยน าแนวทาง T&V System 
และการด าเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา น ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้การท างานของ
เจ้าหน้าที่เกิดความชัดเจน และมีการท างานในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ
ส่งเสริมการเกษตรที่ปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1)การถ่ายทอดความรู้ (Training) 
2) การเยี่ยมเยียน (Visiting) 3) การสนับสนุน (Supporting) 4) การนิเทศงาน (Supervision) และ  
5) การจัดการข้อมูล (Data Management) ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงใช้การนิเทศงานเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
และกระตุ้นเร่งรัด พร้อมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่เพ่ือให้งานโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่  
 2.2 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค การให้ 
  ข้อเสนอแนะ และการประสานงาน 
 2.3 เพ่ือกระตุ้นและเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด 
 2.4 เพ่ือผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับทราบสถานการณ์ ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค  
  ในการด าเนินงาน ส่งเสริมการเกษตร 
 
3. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ด าเนินการนิเทศงาน 77 จังหวัดทั่วประเทศ 
 
4. ระดับการนิเทศงาน 
 แบ่งการนิเทศงานเป็น 2 ระดับได้แก่ 
 4.1 ส่วนกลาง/เขต โดยกอง/ส านัก/เขตเป็นผู้นิเทศงานเกษตรจังหวัดและหัวหน้ากลุ่ม 
 4.2 จังหวัด โดยเกษตรจังหวัดและหัวหน้ากลุ่ม เป็นผู้นิเทศงานเกษตรอ าเภอและเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
  การเกษตรในอ าเภอ 
 
5. การจัดสายการนิเทศงานด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 5.1 ส่วนกลางจัดแบ่งสายการนิเทศงานเป็นทีม จ านวน 9 ทีม ทีมละ 5 คน ประกอบด้วย 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร/ผู้อ านวยการกลุ่ม/ 
  หัวหน้ากลุ่ม และระดับช านาญการพิเศษ 
 5.2 ส่วนกลางจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
  เพ่ือเป็นทีมผู้นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ตามสายการนิเทศงานข้อ 5.1 
 5.3 จังหวัดจัดแบ่งสายการนิเทศงานตามความเหมาะสมโดยทีมนิเทศลงพ้ืนที่ทุกอ าเภอ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 6.1 ส่วนกลางด าเนินการปีงบประมาณละ3 ครั้ง (4 เดือนต่อครั้ง)คือ สัปดาห์ที่ 1 หรือ สัปดาห์ที่ 4  
  ของเดือนธันวาคม เมษายนและเดือนสิงหาคม  
 6.2 จังหวัดด าเนินการปีงบประมาณละ6 ครั้ง (2 เดือนต่อครั้ง) คือ สัปดาห์ที่ 1 หรือ สัปดาห์ที่ 4  
  ของเดือนพฤศจิกายน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และเดือนกันยายน 
 
7. ประเด็นการนิเทศงาน 
 7.1 ส่วนกลาง 
  7.1.1 งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่น 
   1) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
   2) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
   3) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SmartFarmer)/YoungSmartFarmer 
   4) บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri- Map) 
   5) เกษตรทฤษฎีใหม่ 
  7.1.2 งานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น 
   1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   2) การส่งเสริมด้านการผลิตพืช 
   3) งานสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 
   4) งานอ่ืนๆ เช่น งานยุทธศาสตร์ของจังหวัด, แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร, งาน 
                         เร่งด่วนในพื้นที่ หรืองานเน้นหนัก 
  7.1.3 ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรในจังหวัด 
  7.1.4 การบริหารงานส านักงาน/การบริหารโครงการงบประมาณ 
 
 7.2 จังหวัด 
  7.2.1 เช่นเดียวกับข้อ 7.1.1 7.1.2 และ 7.1.3   
  7.2.2 ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรในระดับอ าเภอ 
 
8. วิธีการนิเทศงาน 
 8.1 ทีมนิเทศงานรับฟังสถานการณ์ความก้าวหน้าการด าเนินงานของจังหวัดรวมทั้งปัญหาอุปสรรค        
 8.2 ทีมนิเทศงานร่วมกันวิเคราะห์ สรุปความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินงาน เพ่ือร่วมกัน 
          ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานในพื้นที่  
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9. การรายงานผล 
 9.1 ทีมนิเทศงานส่วนกลางจัดท ารายงานผลการนิเทศงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งกองแผนงานภายใน  
           5 วันหลังจากการนิเทศงานเสร็จสิ้น 
 9.2 คณะท างานด้านการนิเทศน าเสนอผลการนิเทศงานในทีป่ระชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ 
          ด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
 9.3 ทีมนิเทศงานของจังหวัดรายงานผลการนิเทศงานต่อเกษตรจังหวัด 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เจ้าหน้าทีทุ่กระดับในทุกจังหวัดได้รับการนิเทศงานท าให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
  ตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
 10.2 เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหา 
  อุปสรรคต่างๆ อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.3 การด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามภารกิจของกรมส่งเสริม 
  การเกษตรบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 



การนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

คณะท างานด้านการนิเทศงาน 

จัดท าแนวทางการนิเทศงาน 

ชี้แจงท าความเข้าใจ  
แนวทางการนิเทศงาน ประเด็น เคร่ืองมือ 

ทีมนิเทศงาน 

ด าเนินการนิเทศงานในพื้นที่ 

ส่วนกลาง 

กรมฯ แต่งต้ังคณะนิเทศงาน 
 

จังหวัด 

สนง.กษ.จ. แต่งต้ังคณะท างานติดตาม 
นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

๙ ทีม ทีมละ ๕ คน แบ่งทีมตามความเหมาะสม 

- ทีมนิเทศงานรายงานผลกองแผนงานภายใน  
  ๕ วัน หลังการนิเทศงานเสร็จสิ้น 
- คณะท างานด้านการนิเทศ น าเสนอผลต่อที่  
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
  ตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
- กองแผนงานสรุปผลการนิเทศงานเสนอ 
  ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง 

 
ทีมนิเทศงานรายงานผลการนิเทศงานต่อ 

เกษตรจังหวัด 
 
 

๗๗ จังหวัด ๘๘๒ อ าเภอ 

แต่งต้ัง 

สายการนิเทศงาน 

เป้าหมาย 

การรายงาน 

กอง/ส านัก/เขต  
นิเทศงานเกษตรจังหวัด/หัวหน้ากลุ่ม 

เกษตรจังหวัด/หัวหน้ากลุ่ม  
นิเทศงานเกษตรอ าเภอ/จนท. 

ระดับการนิเทศงาน 

- สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค  
  แนวทางแก้ไข สร้างขวัญก าลังใจ 
- ผู้บริหาร/กอง/ส านัก/เขต มีข้อมูลในการ 
  บริหารงานตามนโยบาย กษ. และภารกิจ  
  กรมฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

น าผลการนิเทศงานใช้ในการควบคุม ก ากับ
และสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ของอ าเภอให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

 

ผลที่ได้รับ 

Flowchart DOAE supervision 1 mar 2560 

ปีละ ๓ คร้ัง (๔ เดือน/คร้ัง)  
(ธ.ค., เม.ย. และส.ค.)  

ในสัปดาห์ที่ ๑ หรือ ๔ ของเดือน 

ปีละ ๖ คร้ัง (๒ เดือน/คร้ัง)  
(พ.ย., ม.ค., มี.ค., พ.ค., ก.ค. และก.ย.)  

ในสัปดาห์ที่ ๑ หรือ ๔ ของเดือน 

ช่วงเวลานิเทศงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 

การสนับสนุน 
(SUPPORTING) 
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-ยกร่าง- 
การสนับสนุน (SUPPORTING) 

 
 การสนับสนุน (SUPPORTING) หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตรในพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีขวัญก าลังใจ สมรรถนะ มีระบบวิธีการ
ท างาน และที่ส าคัญคือต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีเครื่องมืออุปกรณ์ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
ให้พร้อมสมบูรณ์ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นก าลังหลักในการปฏิบัติงาน            
กับเกษตรกร เป็นที่เชื่อถือยอมรับในขีดความสามารถและมีพลังที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

ประเด็นการสนับสนุน 
 1. ด้านโครงสร้างและอุปกรณ์ และการสร้างขวัญก าลังใจ  

   1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน เป็นการให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย 

1.1.1 พัฒนาโครงสร้างและอุปกรณ์พื้นฐานในการปฏิบัติงาน (Performance)  
   โครงสร้างและอุปกรณ์พ้ืนฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและขวัญก าลังใจ 

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรให้การสนับสนุน เขต ศูนย์ปฏิบัติการ จังหวัด และอ าเภอ ซึ่งมีส่วนที่ส าคัญ 3 ส่วน 
คือ อาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และยานพาหนะ จะต้องพัฒนา ปรับปรุง หรือจัดหาโครงสร้างและ
อุปกรณ์พ้ืนฐานเพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   1) อาคารสถานที่ ทั้งอาคารส านักงาน บ้านพักเจ้าหน้าที่ และบริเวณโดยรอบ รวมถึง
สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

  2) เครื่องมืออุปกรณ์ ทั้งด้านการเกษตร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การสื่อสาร ซึ่งต้องพัฒนาให้ทันสมัย สอดคล้องกับระบบงานที่พัฒนาใหม่ วิธีการท างานกับเครือข่ายและภาคี    
ในพ้ืนที่ และที่ส าคัญ คือ ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของเกษตรกร จัดหา
เครื่องมืออุปกรณ์ด้านการเกษตร ส าหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรใช้เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ (Mobile Unit) 
และส าหรับให้บริการที่ส านักงาน เช่น ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน ชุดตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี ชุดตรวจวิเคราะห์
สารพิษตกค้างในผลผลิต ชุดตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช และอุปกรณ์ไอที พร้อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

  3) ยานพาหนะ เป็นเครื่องมือส าคัญในการเข้าถึงพ้ืนที่และเกษตรกร การเข้าถึงพ้ืนที่
และเกษตรกรโดยตรงยังคงเป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการส่งเสริมพัฒนาและการดูแลช่วยเหลือ
เกษตรกร และเป็นความคาดหวังของเกษตรกรที่ต้องการให้เกษตรต าบลเข้าไปเยี่ยมเยียนดูแลเป็นประจ า     
ซึ่งในปัจจุบันยานพาหนะค่อนข้างขาดแคลนและเสื่อมไปตามสภาพ ไม่เพียงพอและพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจ านวนมากต้องใช้ยานพาหนะของตนเองในการออกปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้อง
เร่งรัดด าเนินการจัดหายานพาหนะในการปฏิบัติงาน  

1.1.2 พัฒนาระบบงานและการให้บริการ  
   การพัฒนาระบบงานและการให้บริการหน่วยงานในระดับพ้ืนทีโ่ดยการสนับสนุน        
การปฏิบัติงานใน 2 ลักษณะ คือ  
   1) พัฒนาระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้มี
ประสิทธิภาพสามารถให้บริการ หรือส่งต่อการให้บริการทุกเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่เกษตรกร
ไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงความต้องการ  
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 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงดิจิทัล เพ่ือให้สามารถบริหาร
จัดการระบบให้รองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในปัจจุบันและอนาคตได้เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น ระบบทะเบียนเกษตรกร โปรแกรม AGRI-MAP แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง (Plants Protect) K-Station 
และ E-Clip เป็นต้น 

1.2 เพิ่มสมรรถนะ ขีดความสามารถ ความพร้อมและขวัญก าลังใจ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

   1.2.1 พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ (เขต ศูนย์ปฏิบัติการ จังหวัด และอ าเภอ) 
           พัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับเขต ศูนย์ปฏิบัติการ จังหวัด และอ าเภอให้สามารถรองรับ      

การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจที่หลากหลายและเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง และมีทักษะการเป็นนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ (Smart Extension 
Officer) คือ มีขีดความสามารถในการเป็นผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่ และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ        
การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน/ฝึกงาน ศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ  

 1.2.2 เสริมสร้างขวัญก าลังใจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (เขต ศูนย์ปฏิบัติการ จังหวัด  
และอ าเภอ)        

1) เลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เช่น การขอปรับระดับต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร ให้เป็นระดับช านาญการพิเศษเพ่ิมขึ้น  

                2) การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน/ฝึกงาน ศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ให้มี 
ความเข้มข้น ต่อเนื่อง และใช้หลากหลายเทคนิควิธีการประกอบกัน มุ่งเน้นการเป็น Knowledge Worker 
และพัฒนาตามระดับอายุงานตั้งแต่บรรจุแต่งตั้งจนก้าวขึ้นสู่ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น และเป็นการเปิดโลกทัศน์  
ที่กว้างและมีความเป็นสากลมากข้ึน โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และกลุ่ม
ประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านการเกษตรเพ่ือรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ 
 

ข้อมูล ณ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.40 น. 
   
 
 

 

  



คณะท ำงำนด้ำนกำรสนับสนุนระบบส่งเสริมกำรเกษตร (คณะท ำงำนย่อยด้ำนกำรสนับสนุนวิชำกำร)  
กำรสัมมนำเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะดับประเทศ วันท่ี 3 มีนำคม 2560 กรมส่งเสริมกำรเกษตร 

 

 การสนับสนุนด้านวิชาการในระบบส่งเสริมการเกษตร  

  สืบเนื่องจำกกรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้มีค ำสั่งที่ 47/2560 ลงวันที่ 17 มกรำคม 2560 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนขับเคลื่อนระบบส่งเสริมกำรเกษตร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำรมระบบส่งเสริม
กำรเกษตรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้มอบหมำยกำรดูแลและควำมรับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในส่วน
ของคณะท ำงำนด้ำนกำรสนับสนุนระบบส่งเสริมกำรเกษตร (คณะท ำงำนย่อยด้ำนกำรสนับสนุนวิชำกำร)  จึงได้
ก ำหนดแนวทำงกำรเข้ำถึงกำรสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำรในระบบส่งเสริมกำรเกษตร เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
ได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ 
วิเครำะห์คลังควำมรู้หรือสิ่งที่จ ำเป็นที่นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรในพ้ืนที่จ ำเป็นต้องทรำบ 

ทั้งหมดมี 3 ด้ำน ประกอบด้วย (1) งำนวิชำกำรพ้ืนฐำน (2) งำนนโยบำย และ (3) งำนประจ ำ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลในระบบคลังควำมรู้สู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้สมัยใหม่ (Knowledge Tank) เพ่ือให้เป็นฐำนข้อมูลในชุด
เดียวกัน 

 

2. ขั้นด าเนินการ 
  ท ำหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรท ำงำน แก่นักวิชำกำร
ส่งเสริมกำรเกษตรในพ้ืนที่ และคณะท ำงำนด้ำนกำรสนับสนุนระบบส่งเสริมกำรเกษตรทุกคณะ ซึ่งเป็นบุคคล
เป้ำหมำยหลักท่ีจะใช้ประโยชน์  
 

    วิธีการท างาน 
2.1.1 พัฒนำ  ICT ทำงกำรเกษตร โดยศูนย์สำรสนเทศ ท ำหน้ำที่พัฒนำระบบและส่งเสริม

ช่องทำงกำรเข้ำถึง มีคลังควำมรู้ที่พร้อมใช้ ตลอดจนจัดทีมวิทยำกรแนะน ำ แก้ไขปัญหำระบบ และส่งเสริมเผยแพร่
บริหำรสำรสนเทศกำรเกษตร 

2.1.2 ส่งเสริมกำรเกษตรเฉพำะด้ำน/สำขำ โดยด ำเนินกำรจัดเตรียมผู้ให้ควำมรู้ ได้แก่ 
(1) กอง/ส ำนักทำงวิชำกำร/ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรและศูนย์

ปฏิบัติกำร 50 แห่ง ท ำหน้ำที่ รวบรวม วิเครำะห์ ด ำเนินกำร จัดช่องทำงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เฉพำะด้ำนแก่
เจ้ำหน้ำที่/เกษตรกรต้นแบบ ตัวอย่ำงเช่น ส ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตรได้จัดเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำน
วิชำกำรพืชเพ่ือบริกำรข้อมูลแก่บุคคลเป้ำหมำย 

(2) ประสำนกับ Knowledge Tank เพ่ือจัดทีมวิทยำกร ท ำหน้ำที่แนะน ำ แก้ไขปัญหำ
ด้ำนวิชำกำร และส่งเสริมกำรให้บริกำรทำงกำรเกษตรที่เหมำะสมกับศักยภำพของพ้ืนที่ โดยแนะน ำให้ มีควำม
เข้ำใจในปัญหำ สำมำรถวิเครำะห์สำเหตุ และคิดหำแนวทำงกำรแก้ไขกำรท ำงำนทั้ง 3 ด้ำน ซึ่งประกอบด้วย  
(1) งำนวิชำกำรพ้ืนฐำน (2) งำนนโยบำย และ (3) งำนประจ ำ 

 



คณะท ำงำนด้ำนกำรสนับสนุนระบบส่งเสริมกำรเกษตร (คณะท ำงำนย่อยด้ำนกำรสนับสนุนวิชำกำร)  
กำรสัมมนำเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะดับประเทศ วันท่ี 3 มีนำคม 2560 กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
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  ตัวอย่ำงเช่น เมื่อเกิดปัญหำที่เกี่ยวข้องกับงำนวิชำพ้ืนฐำน เช่น กำรระบำดของแมลงศัตรูพืชใน
พ้ืนที่ขึ้นในพ้ืนที่ จะด ำเนินกำรประสำนและจัดส่งทีมวิทยำกำรซึ่งประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่จำกกอง/ส ำนัก/ส ำนักงำน
ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรและศูนย์ปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องลงไปร่วมศึกษำและหำแนวทำงแก้ไขกับพ้ืนที่ หรือ
ศึกษำจำกกรณีศึกษำที่ประสบควำมส ำเร็จ หรือแปลงต้นแบบที่มีกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้
แนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกันอย่ำงเป็นระบบ 

  2.1.3 แนะน ำแหล่งข้อมูลและกำรเข้ำถึงข้อมูลทำงวิชำกำรอ่ืนๆ  
  2.1.4  รับฟังข้อเสนอแนะจำกบุคคลเป้ำหมำย เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกำรสนับสนุนด้ำน
วิชำกำรให้มีประสิทธิภำพดีขึ้นในโอกำสต่อไปควำมเหมำะสมต่อไป  

2.1.5 ประสำนกับหน่วยสำนภำยนอก เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
ตลอดจนกำรสนับสนุนเทคโนโลยีที่จ ำเป็น 

 

3. ช่องทางการสนับสนุนวิชาการ 
  3.1 ICT โดยเชื่อมโยงกับ Knowledge Tank 
  3.2 เอกสำร/สื่อประชำสัมพันธ์ 
  3.3 กำรอบรม สัมมนำ 



 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการข้อมูล 
(DATA MANAGEMENT) 

 
 
 



ระบบทะเบียนเกษตรกร 
ช่วงเวลา  ทุกปี 
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระบวนการ/วิธีการ 

1. พัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
2. กําหนดคํานิยาม หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน 
3. ชี้แจงขั้นตอนวิธีการดําเนินงาน / อบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
4. ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกษตรกรรับทราบถึงความสําคัญของการข้ึนทะเบียน 
5. ติดตาม กํากับ เร่งรัดการดําเนินงาน 
6. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล 
7. จัดทําสารสนเทศ / ให้บริการ / เผยแพร่และใช้ประโยชน์ 

 
ผู้รับผิดชอบ จังหวัด 
กระบวนการ/วิธีการ  

1. ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกษตรกรรับทราบถึงความสําคัญของการข้ึนทะเบียน 
2. กํากับดูแลการดําเนินงานระดับอําเภอให้เป็นไปตามแผน 
3. ตรวจสอบและอนุมัติการแก้ไขข้อมูลระดับอําเภอ 
4. ติดตาม แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในระดับอําเภอ 
5. จัดทําสารสนเทศ / ให้บริการ / เผยแพร่และใช้ประโยชน์ 

 
ผู้รับผิดชอบ อ าเภอ 
กระบวนการ/วิธีการ 
ขั้นตอนที่ 1.  ประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกษตรกรรับทราบถึงความสําคัญของการข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
เช่น หากไม่ข้ึนทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรรายนั้น ๆ จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของภาครัฐด้าน
การเกษตรได้ และหากไม่ปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเกษตรก็อาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเมื่อพ้ืนที่
ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยทางธรรมชาติ เป็นต้นทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลจะมีในหลายรูปแบบ 
ผ่านที่ประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อวิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นต้น 
 
ขั้นตอนที่ 2. การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

2.1 เกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลทําการเกษตร หรือขึ้นทะเบียนใหม่ตามกรอบ
ระยะเวลา 

2.1.1 เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม 
- เกษตรกรนําเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ยื่นที่สถานที่ขึ้นทะเบียน/

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทราบและดําเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สําหรับ
แปลงพืชเศรษฐกิจที่มีผลต่อนโยบายตามมาตรการภาครัฐต่าง ๆ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง ให้



เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบคําร้อง (ทบก.01) ขอปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เกษตรกรกรอกข้อมูลกิจกรรม
การเกษตร เพ่ือความชัดเจนในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 

- การปรับปรุงข้อมูลผ่านตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ผู้รับผิดชอบตําบลพิมพ์แบบคําร้อง (ทบก.01)ขอปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพ่ือให้ตัวแทนอกม.ทําหน้าที่
จัดเก็บข้อมูลตามรายชื่อและแบบพิมพ์ที่ได้รับ โดยย้ําให้เกษตรกรกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ ถูกต้อครบถ้วน ตาม
ความเป็นจริง 

2.2.2 เกษตรกรรายเดิม แต่เพ่ิมแปลงใหม่ เกษตรกรนําเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียน/ปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร ไปท่ีสถานที่ข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยให้เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบคําร้อง (ทบก.
01) ซึ่งแสดงข้อมูลเดิมของเกษตรกร เพ่ือให้แจ้งข้อมูลของแปลงใหม่เพ่ิมเติม และสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูล
กิจกรรมการเกษตรแปลงเดิมให้เป็นปัจจุบันด้วย 

2.3.3 เกษตรกรรายใหม่ เกษตรกรนําเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไปที่
สถานที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยให้เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบคําร้อง (ทบก.01) ให้เกษตรกรกรอก
แบบคําร้องให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถรับขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตามข้อ 2.1.1  2.2.2 และ 2.2.3 ใน
พ้ืนที่ที่ตั้งแปลง โดยให้เกษตรกรแจ้งข้อมูลกิจกรรมการเกษตร พร้อมระบุขอบเขตแปลงของตัวเองต่อเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือจะได้คํานวณพ้ืนที่แปลงเป็นการตรวจสอบกับข้อมูลที่แจ้งไปในคราวเดียวกัน โดยใช้คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 
(Tablet) ผ่าน FAARMis Application เกษตรกรจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรด้วยการข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 
 
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (เฉพาะ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ปาล์มน้ํามัน ยางพาราสับปะรด
โรงงาน อ้อยโรงงาน และกาแฟ) 
1. ผู้ด าเนินการตรวจสอบ การพิจารณาผู้ดําเนินการตรวจสอบให้พิจารณาเลือก ดังนี้ 

1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตําบลของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือ 
2) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตามภารกิจที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมอบหมาย หรือ 
3) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายอําเภอ หรือ 
4) คณะทํางานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน ซึ่งนายอําเภอแต่งตั้งอย่างน้อย 

ประกอบด้วย  ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชนประธานคณะทํางาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน/ชุมชน คณะทํางาน 
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) คณะทํางานและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตําบล ให้ช่วยดําเนินการตรวจสอบพื้นท่ีจริง
พร้อมวัดพิกัดที่ตั้งแปลง-วัดพ้ืนที่ 

หากผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชนและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นบุคคลเดียวกันให้พิจารณา
อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) สาขาอ่ืนๆ เช่น หมอดินอาสา อาสาปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเศรษฐกิจการเกษตร
อาสา อาสาปศุสัตว์ ประมงอาสา อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เป็นต้น แต่หากไม่มีให้พิจารณาเลือกผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านเป็นคณะทํางานต่อไป 

สําหรับกรุงเทพมหานครสามารถใช้บุคคลเหล่านี้ในการแต่งตั้งเป็นคณะทํางานได้ด้วย สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ตําบล คณะกรรมการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวจะต้องอยู่ในวาระการดํารงตําแหน่ง 



หมายเหตุ ผู้ดําเนินการตรวจสอบ ข้อ 4) จะพิจารณาแต่งตั้งก็ต่อเมื่อมีข้อร้องเรียนหรือคัดค้านพ้ืนที่ทําการเกษตร
ของเกษตรกรที่ไม่ถูกต้อง จึงจะแต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน เพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบพ้ืนที่จริงพร้อมวัดพิกัดที่ตั้งแปลง-วัดพ้ืนที่ 
2. วิธีการตรวจสอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียน 
เช่น หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน ตรวจสอบให้สัมพันธ์กับจํานวนพื้นที่ที่ทําการเกษตรที่แจ้งขึ้นทะเบียนไว้ 

2) ระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้อง 
- ดําเนินการตรวจสอบไม่ให้แจ้งเกินข้อมูลเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ ตรวจสอบความซ้ําซ้อนของ

เอกสารสิทธิ์ที่มาขอขึ้นทะเบียน และตรวจสอบกับข้อมูลในแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมตามทะเบียนเกษตรกร 
- กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกับกรมที่ดิน ดําเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบพ้ืนที่และ

ขอบเขต ของเอกสารสิทธิ์ น.ส. 4 ที่กรมที่ดินได้ดําเนินการจัดเก็บไว้ในรูป Digital File จะช่วยให้เจ้าหน้าที่
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 

- ตรวจสอบข้อมูลบุคคล กับสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลชื่อ สกุล 
สมาชิกในครัวเรือนที่เป็นปัจจุบัน การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 หน้า 3 

3) การตรวจสอบทางสังคม เมื่อระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้จัดพิมพ์ข้อมูลของ
เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิมไปติดประกาศในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเวลา 3 วัน เพ่ือการยืนยันหรือคัดค้านว่ามีการ
เพาะปลูกจริงในหมู่บ้าน/ ชุมชนนั้น 

4) การตรวจสอบพื้นที่ 
- กรณีเกษตรกรรายใหม่ หรือรายเดิมแต่มีการเพ่ิมแปลง/เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ หรือแปลงที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

ให้ผู้ดําเนินการตรวจสอบตามข้อ 2.1 ข้อย่อย 1)หรือ 2)หรือ 3)เป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่พร้อมวัดพิกัด
ที่ตั้งแปลง และวาดขอบเขตแปลง รายละเอียดในข้อ 3 

- กรณีเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม แต่ถูกคัดค้านภายหลังการปิดประกาศ ให้คณะทํางานตรวจสอบการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน ตามข้อ 2.1 ข้อย่อย 4) และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตําบล
ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบพ้ืนที่พร้อมวัดพิกัดท่ีตั้งแปลงและวาดขอบเขตแปลง 
รายละเอียดในข้อ 3 

- กรณีเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ที่ติดประกาศแล้วไม่ถูกคัดค้าน ไม่ต้องตรวจสอบพื้นที่แต่สามารถวาด
ขอบเขตแปลงเพ่ือให้มีข้อมูลครบถ้วน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
3. การวาดขอบเขตแปลง เลือกดําเนินการได้ 4 วิธี คือ 

วิธีที่ 1 ใช้เครื่อง GPS ออกเดินสํารวจรอบแปลงพื้นที่จริงเพ่ือวัดพ้ืนที่ 
วิธีที่ 2 ใช้ระบบ GISagro เป็นระบบการวาดแปลงแบบออนไลน์ที่เกิดจากความร่วมมือในการพัฒนา

ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) :
สทอภ. หรือ GISTDA เพ่ือการจัดทําฐานข้อมูลเกษตรกรเชิงพ้ืนที่ 

วิธีที่ 3 ใช้ FAARMis Application เป็นระบบที่เกิดจากความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างกรมส่งเสริม
การเกษตรและ NECTEC เพ่ือจัดทํา Application การข้ึนทะเบียนเกษตรกรที่รวมการบันทึกข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรและการวาดขอบเขตแปลงของเกษตรกรอยู่ในระบบเดียวกันโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (Tablet) 

วิธีที่ 4 ใช้โปรแกรม QGIS กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาระบบการวาดแปลงด้วยโปรแกรม QGIS 
ประกอบด้วยชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่สําหรับการวาดขอบเขตแปลงของเกษตรกรและระบบการรับส่งข้อมูลขอบเขต
แปลงของเกษตรกร  (http://geofarmer.doae.go.th) 

http://geofarmer.doae.go.th/


ล าดับความส าคัญในการวาดขอบเขตแปลง 
1) แปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
2) แปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่เป็นที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 
3) แปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่ปลูกข้าว 
4) แปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 
5) แปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติซ้ําซาก 

 
ขั้นตอนที่ 4 การพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร 

สําหรับพืชเศรษฐกิจที่กําหนดให้มีการตรวจสอบ เมื่อผ่านตรวจสอบและบันทึกผลลงในระบบแล้ว จึงจะ
สามารถจัดพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรได้ ส่วนพืชอื่นๆ แมลงเศรษฐกิจ ประมง ปศุสัตว์และนาเกลือ
สมุทร สามารถพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรได้ทันทีหลังแจ้งปรับปรุงข้อมูล โดยเกษตรกรต้องนําสมุด
ทะเบียนเกษตรกรที่ตนเองมีอยู่มาติดต่อขอปรับปรุงทะเบียนที่สํานักงานเกษตรอําเภอ 
 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม เยี่ยมเยือนถ่ายทอดความรู้ 

เกษตรกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรแล้ว ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสุ่ม
ออกตรวจติดตามในภายหลัง พร้อมกับให้คําแนะนําความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามความเหมาะสม 
 
*****เมื่อมีการนําฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้ประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐโครงการใดๆ ผู้ที่
จะได้รับสิทธิประโยชน์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่จะกําหนดขึ้น 



ระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับต าบล (รต.) 
ช่วงเวลา   ทุกเดือน 
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 จังหวัด 
กระบวนการ/วิธีการ  

1. ก ากับดูแลการด าเนินงานระดับอ าเภอให้เป็นไปตามแผน 
2. ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลระดับอ าเภอ 

2.1  ถูกต้อง ส่งข้อมูลไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร (ภายในวันที่ 10 ของเดือน) 
2.2  ไม่ถูกต้อง ส่งข้อมูลกลับไปยังอ าเภอเพ่ือแก้ไขข้อมูล 

3. ตรวจสอบ/อนุมัติ ค าขอเพ่ิมชนิดพืช/แมลงเศรษฐกิจ ที่ยังไม่มีในระบบจากระดับอ าเภอ 
4. ติดตาม แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในระดับอ าเภอ 
5. ประมวลผลจัดท ารายงาน / ให้บริการ / เผยแพร่และใช้ประโยชน์ 

 
ผู้รับผิดชอบ อ าเภอ 
กระบวนการ/วิธีการ 

๑. การจัดท ากรอบการจัดเก็บข้อมูล 
 1.1 เจ้าหน้าที่ในระดับอ าเภอ ร่วมกันพิจารณาก าหนดชนิดพืช/พันธุ์ ที่จะจัดเก็บและรายงานให้
ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจและพืชประจ าท้องถิ่น เพ่ือใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

1.2 จัดท าบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกพืชรายต าบล โดยใช้บัญชีรายชื่อจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
1.3 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกพืชให้เป็นปัจจุบันที่มีการเพาะปลูก

ในปีเพาะปลูกนั้นๆ โดยชุมชน ดังนี้ 
1.3.1 กรณีมีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรเพ่ิมเติม ให้บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

และเพ่ิมรายชื่อเกษตรกรในท้ายบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกพืช 
1.3.2 กรณีท่ีเกษตรกรเปลี่ยนการผลิตพืช ให้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในทะเบียนเกษตรกร 

และขีดเส้นทับในบัญชีรายชื่อเกษตรกรชนิดนั้น และเพ่ิมเติมรายชื่อในบัญชีรายชื่อเกษตรกรในชนิดที่ท าการเพาะปลูก 
1.3.3 กรณีท่ีเกษตรกรยกเลิกการเป็นเกษตรกร ให้ยกเลิกการเป็นเกษตรกรในทะเบียน

เกษตรกร และให้ขีดเส้นทับที่รายชื่อนั้นในบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกพืช 
๒. การจัดเก็บข้อมูล 

  2.1 ใช้บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกพืชที่ปรับปรุงแล้วเป็นกรอบในการส ารวจข้อมูล 
  2.2 การส ารวจข้อมูลแบบเร่งด่วน (RRA: Rural Rapid Appraisal) โดยสอบถามจากเกษตรกร 
หรือผู้น าชุมชน เพ่ือให้ทราบสถานการณ์การเพาะปลูกพืชภายในต าบลในแต่ละเดือน ทั้งนี้อาจจะใช้การส ารวจสภาพ
พ้ืนที่กิจกรรมทางการเกษตรแบบ Round Survey ร่วมด้วย 



  2.3 การวิเคราะห์และรายงานข้อมูล  น าข้อมูลจากการสอบถาม/ส ารวจ มากรอกลงในแบบรายงาน
ข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับต าบล จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

2.3.1 พืชอายสุั้น (รต.01 )  ขอ้มูลที่จัดเก็บประกอบด้วย 
 - จ านวนครัวเรือนเกษตรกร 
  - เนื้อท่ีปลูกใหม่ เนื้อที่ไว้หน่อ/ตอ/ล าต้นหลังการเก็บเกี่ยว เนื้อที่ปลูกซ่อมในพ้ืนที่เสียหาย 

เนื้อท่ีเสียหายสิ้นเชิง เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต 
 - ผลผลิตรวมที่เก็บเกี่ยวได้ 

- ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 
2.3.2 พืชอายุยาว (รต.02)  ข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วย 
 - จ านวนครัวเรือนเกษตรกร 

 - เนื้อท่ีปลูกใหม่ เนื้อที่ยังไม่ให้ผลผลิตและเสียหายสิ้นเชิง 
 - เนื้อท่ีให้ผลผลิตแล้ว เนื้อที่โค่นทิ้ง เนื้อที่ให้ผลผลิตแล้วและเสียหายสิ้นเชิง  
 - เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 
 - ผลผลิตรวมที่เก็บเกี่ยวได้ 
 - ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

2.3.3 แมลงเศรษฐกิจ (รต.03)  ข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วย 
 - จ านวนครัวเรือนเกษตรกร 
 - จ านวนแมลงเศรษฐกิจที่เลี้ยง (เดิม / เพิ่ม / เสียหาย) 
 - ผลผลิตที่ได้ 
 - ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 
 - พืชหลักท่ีใช้เป็นอาหาร 

3. การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสถานการณ์การเพาะปลูกพืช/การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ จะต้องมีการ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยน าเสนอให้ที่ประชุมคณะท างานบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลทราบ/เห็นชอบ ก่อนการบันทึกลงในระบบโปรแกรมจัดเก็บและรายงานข้อมูล 

4. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
 ข้อมูลที่ผ่านคณะท างานบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  จะต้องบันทึก
ข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ ภายในวันที่ 5 ของเดือน เพ่ือให้จังหวัดตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลต่อไป 

๕. ประมวลผลจัดท ารายงาน / ให้บริการ / เผยแพร่และใช้ประโยชน์ 
ข้อมูลรายเดือนระดับอ าเภอที่ผ่านการตรวจสอบจากจังหวัดแล้ว จะสามารถประมวลเพ่ือจัดท ารายงาน

ส าหรับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ 
  



  
 
  



 
 
 



 

ยื่นค าร้องขอเพิ่มชนิดพืช/พันธุ์     
ที่ยังไม่มีการจัดเก็บในระบบ 



ระบบคลังความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ (Knowledge Tank) 
เป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ท

โฟน เพ่ือเป็นแหล่งค้นหาองค์ความรู้ด้านการเกษตร สอบถามปัญหาวิชาการด้านการเกษตร โดยให้บริการแก่
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร และบุคคลทั่วไป 
องค์ประกอบ (K – TANK) 

• Knowledge      :   องค์ความรู้ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
• Expert System  :   ระบบทะเบียนผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ เขต จังหวัด 
• Webboard       :   เว็บบอร์ดถามตอบปัญหาการเกษตร 

การให้บริการ 
• สืบค้นองค์ความรู้ด้านการเกษตร อาทิ เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร การศึกษาวิจัยและพัฒนางาน

ด้านส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
อารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย ระบบส่งเสริมการเกษตร และงานตามนโยบายต่างๆ เช่น 
การเกษตรแปลงใหญ่ ศพก. ศบกต. เกษตรกรรมยั่งยืนและทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรมทางเลือก โซนนิ่ง 
เกษตรอินทรีย์ และทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น 

• สอบถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ ปรึกษา ขอค าแนะน าจากผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญของกรม
ส่งเสริมการเกษตร โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สามารถส่งค าถามไปยังผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญของกรม
ส่งเสริมการเกษตร ระบบจะส่งต่อค าถามไปยัง e – Mail ของผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญทันที เพ่ือให้ผู้รู้/
ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตอบค าถาม 

  



การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร  
1. ระบบแผนที่การเกษตร (Agri-Map Online) 

 
2. ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร (SSMap) 
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(ร่าง) 
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร 

 

1. หลักการและเหตุผล 
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรเพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มี

ความชัดเจนและมีการบูรณาการการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้น าแนวทาง T&V System มาปรับปรุงให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรที่ปรับปรุงใหม่ ได้ก าหนดองค์ประกอบของระบบฯ ซึ่งจะท า
ให้การด าเนินงานตามระบบดังกล่าวมีความสมบูรณ์ โดยการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ 
ภายใต้การจัดการข้อมูล ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรในแต่ละระดับเพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร ให้ใช้หลักการ
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ การก าหนดเป้าหมาย และการวางกลยุทธ์ ตามแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
การจัดเวทีชุมชนและเวทีประชาพิจารณ์ เพ่ือให้แผนเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรในแต่ละระดับมีแนวทางการปฏิบัติและรูปแบบที่ชัดเจน  
2.2 เพ่ือให้มีทิศทางและแนวทางการท างานส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน

อย่างเป็นระบบ 

 

3. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ด าเนินการในทุกต าบล อ าเภอ จังหวัด ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการ     
รวมถึงระดับเกษตรกร  

3.1 การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรในแต่ละระดับ 
3.1.1 แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 
3.1.2 แผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ 
3.1.3 แผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด 
3.1.4 แผนพัฒนาการเกษตรระดับเขตและศูนย์ปฏิบัติการ 

(1) แผนพัฒนาการเกษตรระดับเขต 
(2) แผนพัฒนาการเกษตรของศูนย์ปฏิบัติการ 

3.2 การจัดท าแผนการผลิตของเกษตรกร 
3.2.1 แผนการผลิตของกลุ่มเกษตรกร 
3.2.2 แผนการผลิตของเกษตรกรรายบุคคล 
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4. แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร 

 

สรุปภาพรวมการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาการเกษตร 
ระดับอ าเภอ 

แผนพัฒนาการเกษตร 
ระดับต าบล 

แผนการผลิตของกลุ่มเกษตรกร 

แผนการผลิตของเกษตรกร
รายบุคคล 

แผนพัฒนาการเกษตร 
ระดับเขต 

แผนพัฒนาการเกษตร 
ของศูนย์ปฏิบัติการ 

แผนพัฒนาการเกษตร 
ระดับจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร 
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4.1 การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรแต่ละระดับ 

4.1.1 การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบต าบล คณะกรรมการบริหาร ศบกต./เกษตรกรผู้น า        
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ช่วงเวลา : จัดท าแผนระยะ 3 ปี และมีการทบทวน/ปรับปรุงทุกปี 

กระบวนการ/วิธีการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล ได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
โดยในแต่ละข้ันตอนวิธีการด าเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมทีมงานและข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน/ต าบล 

1) แต่งตั้งคณะท างาน 
2) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 4 ด้าน (กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม) จากแหล่งต่าง ๆ  
3) การน าเสนอข้อมูลของเกษตรกร 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการชุมชน/หมู่บ้าน 
1) วิเคราะห์ข้อมูลกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2) ประมวลปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน/ต าบล 

ขั้นตอนที่ 3 สังเคราะห์ข้อมูลและประมวลแผนหมู่บ้านในระดับต าบล 
1) สังเคราะห์ข้อมูลและหาความสัมพันธ์ด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม 
2) ประมวลปัญหาและความต้องการและก าหนดแนวทางแก้ไขในระดับต าบล 

ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ผู้ด าเนินการ 
1) น าเสนอเมนูทางเลือกโครงการ/คัดเลือกโครงการที่จะมาแก้ไข 
2) วิพากษ์แผนงานโครงการที่ด าเนินการ 
3) สรุปมติแผนงบประโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าเอกสารแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบลฉบับสมบูรณ์ 
1) จัดท ารายละเอียดที่เป็นองค์ประกอบของแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 
2) จัดท ารายละเอียด/โครงการและกิจการตามรูปแบบการเขียนโครงการ 
3) จัดท าสรุปกิจกรรมตามแผนงานลงในแผนสามปี 

 
4.1.2 การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเกษตรอ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ช่วงเวลา :  จัดท าแผนระยะ 5 ปี และมีการทบทวน/ปรับปรุงทุกปี 

กระบวนการ/วิธีการ 
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ 

1) ส านักงานเกษตรอ าเภอเป็นแกนหลักในการด าเนินการ โดยใช้ข้อมูล Agri-Map ลักษณะทางภูมิ
สังคม และข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับอ าเภอ ทั้งชนิดสินค้าเกษตรหลัก ความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
ข้อมูลเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร สถานการณ์การผลิตและการตลาด รวมทั้งข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2) รวบรวมแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล และวิเคราะห์ความต้องการของเกษตรกรตามแผน
ดังกล่าว  

3) วิเคราะห์แผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนาของจังหวัด 
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4) สรุปและจัดท าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ เพ่ือท าให้เกิดความชัดเจนในการ
สื่อสารท าเข้าใจและการวางแผนการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา  
1) น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์มาใช้ในการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาระดับอ าเภอ 

ระยะ 5 ปี และเป้าหมายระยะ 1 ปี การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาควรก าหนดให้ชัดเจน และค านึงถึงศักยภาพ 
ความพร้อม และทรัพยากรที่มีอยู่เป็นส าคัญ เนื่องจากจะน าไปสู่การประเมินและวัดผลส าเร็จต่อไป 

2) การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาระดับอ าเภอ ต้องก าหนดให้สอดคล้องกับความต้องการของ
เกษตรกร ในขณะเดียวกันต้องสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระดับจังหวัด 

ขั้นตอนที่ 3  ก าหนดกลยุทธ์และวิธีการด าเนินงาน 
1) ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานที่เหมาะสม โดยก าหนดเฉพาะประเด็นส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการ 

สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาของอ าเภอ   
2) ภายใต้แต่ละกลยุทธ์ ก าหนดวิธีการด าเนินงานให้ชัดเจน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงสิ่งที่

จะต้องด าเนินการและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
ขั้นตอนที่ 4 จัดท าแผนงาน/โครงการ 

1) วิเคราะห์แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล และแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับจังหวัด 

2) น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการระดับอ าเภอ โดยประมวลความต้องการ
ของเกษตรกรและผสมผสานเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด จะได้โครงการพัฒนาที่ตอบสนองทั้งความต้องการ
ของพ้ืนที่และตอบสนองต่อนโยบายส าคัญของหน่วยงานระดับบน 

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าแผนปฏิบัติงาน  
1) น าข้อมูลแผนงาน/โครงการระดับอ าเภอ มาจัดท าแผนปฏิบัติงานระยะ 5 ปีของอ าเภอ  
2) จัดท าแผนปฏิบัติงานระยะ 1 ปี โดยมีการก าหนด โครงการ กิจกรรมการด าเนินงาน เป้าหมายงาน

และงบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ 
3) ในการด าเนินงานในระยะ 1 ปี ให้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนทีด่ าเนินการให้ชัดเจน ทั้ง

เกษตรกรรายบุคคล กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร สถานที่ด าเนินการ ขอบเขต และจ านวนพื้นที่ด าเนินการ เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบร่วมกัน  
 

4.1.3 การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ช่วงเวลา :  จัดท าแผนระยะ 5 ปี และมีการทบทวน/ปรับปรุงทุกปี 

กระบวนการ/วิธีการ 
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ 

1) ส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นแกนหลักในการด าเนินการ โดยใช้ข้อมูล Agri-Map ลักษณะทาง 
ภูมิสังคม และข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ทั้งชนิดสินค้าเกษตรหลัก ความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ ข้อมูลเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร สถานการณ์การผลิตและการตลาด รวมทั้งข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    

2) วิเคราะห์แผนพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ือให้
ทราบถึงทิศทางการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และของกรมส่งเสริมการเกษตร 

3) รวบรวมแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ และวิเคราะห์ความต้องการของเกษตรกรตามแผน
ดังกล่าว  



46 

 

4) สรุปและจัดท าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ เพ่ือท าให้เกิดความชัดเจนในการ
สื่อสารท าเข้าใจและการวางแผนการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา  
1) น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์มาใช้ในการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการเกษตรระดับ

จังหวัด ระยะ 5 ปี และเป้าหมายระยะ 1 ปี การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาควรก าหนดให้ชัดเจน และค านึงถึง
ศักยภาพ ความพร้อม และทรัพยากรที่มีอยู่เป็นส าคัญ 

2) การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด ต้องก าหนดให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของเกษตรกร ในขณะเดียวกันต้องสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และกรม
ส่งเสริมการเกษตร 

ขั้นตอนที่ 3  ก าหนดกลยุทธ์และวิธีการด าเนินงาน 
1) ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานที่เหมาะสม โดยก าหนดเฉพาะประเด็นส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการ 

สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด 
2) ภายใต้แต่ละกลยุทธ์ ก าหนดวิธีการด าเนินงานให้ชัดเจน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงสิ่งที่

จะต้องด าเนินการและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
ขั้นตอนที่ 4 จัดท าแผนงาน/โครงการ 

1) วิเคราะห์แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
การเกษตร รวมทั้งแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ 

2) น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการระดับจังหวัด โดยประมวลความ
ต้องการของพ้ืนทีแ่ละผสมผสานเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และกรมส่งเสริมการเกษตร จะได้
โครงการพัฒนาที่ตอบสนองทั้งความต้องการของพ้ืนที่และตอบสนองต่อนโยบายส าคัญของหน่วยงานระดับบน 

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าแผนปฏิบัติงาน  
1) น าข้อมูลแผนงาน/โครงการของจังหวัด มาจัดท าแผนปฏิบัติงานระยะ 5 ปี 
2) จัดท าแผนปฏิบัติงานระยะ 1 ปี โดยมีการก าหนด โครงการ กิจกรรมการด าเนินงาน เป้าหมายงาน

และงบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ 
3) ในการด าเนินงานในระยะ 1 ปี ให้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนทีด่ าเนินการให้ชัดเจน             

ทั้งเกษตรกรรายบุคคล กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร สถานที่ด าเนินการ ขอบเขต และจ านวนพื้นที่ด าเนินการ เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบร่วมกัน  

 

4.1.4 แผนพัฒนาการเกษตรระดับเขตและศูนย์ปฏิบัติการ 

(1) แผนพัฒนาการเกษตรระดับเขต 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

ช่วงเวลา :  จัดท าแผนระยะ 5 ปี และมีการทบทวน/ปรับปรุงทุกปี 

กระบวนการ/วิธีการ 
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ 

1) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเป็นหน่วยงานด าเนินการ โดยใช้ข้อมูล Agri-Map 
ลักษณะทางภูมิสังคม และข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ทั้งชนิดสินค้าเกษตรหลัก 
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ ข้อมูลเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร สถานการณ์การผลิตและการตลาด รวมทั้งข้อมูลพื้นฐาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2) วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนาของของกรม
ส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์แผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด และแผนพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
จังหวัด เพ่ือให้ทราบทิศทางการพัฒนาและความต้องการของพ้ืนที่ในเขตที่รับผิดชอบ 

3) สรุปและจัดท าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ เพ่ือท าให้เกิดความชัดเจนในการสื่อสาร
ท าเข้าใจและการวางแผนการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา  
1) น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์มาใช้ในการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการเกษตรระดับ

เขต ระยะ 5 ปี และเป้าหมายระยะ 1 ปี การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาควรก าหนดให้ชัดเจน และค านึงถึงศักยภาพ 
ความพร้อม และทรัพยากรที่มีอยู่เป็นส าคัญ  

2) การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการเกษตรระดับเขต ต้องก าหนดให้สอดคล้องกับทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาของกรมส่งเสริมการเกษตร และสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ 

ขั้นตอนที่ 3  ก าหนดกลยุทธ์และวิธีการด าเนินงาน 
1) ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัด โดยก าหนดเฉพาะ

ประเด็นส าคัญที่จะต้องด าเนินการ สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด  
2) ภายใต้แต่ละกลยุทธ์ ก าหนดวิธีการด าเนินงานให้ชัดเจน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ าใจถึงสิ่งที่

จะต้องด าเนินการและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
ขั้นตอนที่ 4 จัดท าแผนงาน/โครงการ 

1) วิเคราะห์แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
การเกษตร  

2) น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการระดับเขต เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ 

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าแผนปฏิบัติงาน  
1) น าข้อมูลแผนงาน/โครงการของเขต มาจัดท าแผนปฏิบัติงานระยะ 5 ปี 
2) จัดท าแผนปฏิบัติงานระยะ 1 ปี โดยมีการก าหนด โครงการ กิจกรรมการด าเนินงาน เป้าหมายงาน

และงบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ 
 

(2) แผนพัฒนาการเกษตรของศูนย์ปฏิบัติการ  

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร 

ช่วงเวลา :  จัดท าแผนระยะ 5 ปี และมีการทบทวน/ปรับปรุงทุกปี 

กระบวนการ/วิธีการ 
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ 

1) ศูนย์ปฏิบัติการเป็นหน่วยงานด าเนินการ โดยใช้ข้อมูล Agri-Map ลักษณะทางภูมิสังคม และ
ข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ ทั้งชนิดสินค้าเกษตรหลัก ความเหมาะสมของพ้ืนที่ ข้อมูล
เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร สถานการณ์การผลิตและการตลาด รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2) ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดในการวิเคราะห์ความต้องการการสนับสนุนของส านักงานเกษตร
จังหวัด  

3) สรุปและจัดท าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ เพ่ือท าให้เกิดความชัดเจนในการสื่อสาร
ท าเข้าใจและการวางแผนการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา  
1) น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์มาใช้ในการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของศูนย์

ปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี และเป้าหมายระยะ 1 ปี การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาควรก าหนดให้ชัดเจน และค านึงถึง
ศักยภาพ ความพร้อม และทรัพยากรที่มีอยู่เป็นส าคัญ ส าหรับเป้าหมายการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด  
ให้ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดในการก าหนดเป้าหมายดังกล่าว 

2) การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของศูนย์ปฏิบัติการ ต้องก าหนดให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของ
ศูนยฯ์ และเป็นการสนับสนุนการท างานของจังหวัด 

ขั้นตอนที่ 3  ก าหนดกลยุทธ์และวิธีการด าเนินงาน 
1) ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานที่เหมาะสม โดยก าหนดเฉพาะประเด็นส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการ  
2) ภายใต้แต่ละกลยุทธ์ ก าหนดวิธีการด าเนินงานให้ชัดเจน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงสิ่งที่

จะต้องด าเนินการ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
ขั้นตอนที่ 4 จัดท าแผนงาน/โครงการ 

1) วิเคราะห์แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด โดยด าเนินการร่วมกับส านักงาน
เกษตรจังหวัด 

2) น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการของศูนย์ปฏิบัติการ โดยเป็นโครงการ
พัฒนาที่สนับสนุนการท างานของจังหวัดในการตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ โดยใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญ
ของแต่ละศูนย์ปฏิบัติการ 

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าแผนปฏิบัติงาน  
1) น าข้อมูลแผนงาน/โครงการของจังหวัด มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติงานระยะ 5 ปี 
2) จัดท าแผนปฏิบัติงานระยะ 1 ปี โดยมีการก าหนด โครงการ กิจกรรมการด าเนินงาน เป้าหมายงาน

และงบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ 
3) ในการด าเนินงานในระยะ 1 ปี ให้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนทีด่ าเนินการให้ชัดเจน  

 

4.2 การจัดท าแผนการผลิตของเกษตรกร 
4.2.1 แผนการผลิตของกลุ่มเกษตรกร 

ผู้รับผิดชอบ :  กลุ่มเกษตรกร/เจ้าหน้าที่ 

ช่วงเวลา :  ทุกปี 

กระบวนการ/วิธีการ 
1) จัดท าข้อมูลกลุ่มเกษตรกร 
2) ประเมินศักยภาพกลุ่ม/จัดชั้นกลุ่ม 
3) ประชุมชี้แจงหาข้อสรุปร่วมกัน 
4) นัดหมายเพื่อจัดท าแผน 
5) จัดเวทีท าแผนแบบมีส่วนร่วม 
6) จัดท าแผนพัฒนาธุรกิจกลุ่ม 
7) เชื่อมโยงเครือข่าย 
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4.2.2 แผนการผลิตของเกษตรกรรายบุคคล 
 
 
 
 

 

 

 


