
ผลการด าเนินงานจังหวัดน าร่อง 
ระบบส่งเสริมการเกษตร 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสมีา 

3 มีนาคม 2560 



การด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร 
(Training and Visit System:T&V System) 

จังหวัดนครราชสีมา 



4 ม.ค. 60       เขตได้คัดเลือกเปน็จังหวัดน ารอ่ง 
 9 ม.ค. 60      กรมชี้แจงเจ้าหนา้ทีท่ัว่ประเทศผ่านระบบ VC 
                    (เครือข่ายมหาดไทย) 
10 ม.ค. 60     กรมฯประชุมเตรียมความพรอ้มแก่จังหวัดน าร่อง 
 16 ม.ค. 60    เกษตรจังหวัดประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่จังหวัด 
           -ค าสั่งแต่งตั้งคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและ        
   -ค าสั่งมอบหมายใหเ้จ้าหน้าที่ สนง.เกษตรจังหวัดเปน็พี่เลี้ยงแก่     
                     สนง.เกษตรอ าเภอทกุอ าเภอ 
17 ม.ค.60      จังหวัดเตรียมข้อมูลและรูปแบบการท างาน/ 
                     ขั้นตอนการท างานแก่เจ้าหน้าที่ 

ขั้นตอนการด าเนินการจังหวัดนครราชสีมา 



ขั้นตอนการด าเนินการ 
จังหวัดช้ีแจงท าความเข้าใจเจ้าหน้าที่จังหวดั/อ าเภอ 

จังหวัด อ าเภอ 

1. ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจเจ้ำหน้ำที่/    
    แต่งตั้งค ำสั่งทีมนิเทศ 

1.เกษตรอ ำเภอท ำควำมเข้ำใจเจ้ำหน้ำที่/ค ำสั่งทีม
เย่ียมเยียน 

2. ค ำสั่งขับเคลื่อนระบบส่งเสริมฯ 2. เกษตรอ ำเภอและเจ้ำหน้ำที่ทุกคนจัดท ำแผน
ปฎิบัติงำน 

3.น ำแผนปฏิบัติงำนของ จนท.ทุกคน 
มำท ำแผนนิเทศและติดตำมงำน 

3.รวบรวมแผนทั้งหมด จัดท ำแผนของอ ำเภอ 

4.ลงติดตำมเย่ียมเยียนตำมแผนปฏิบัติ
งำน 

4.ลงปฏิบัติตำมแผน 

5.สรุปและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 5.สรุปและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 



 
 
  18 ม.ค. 60  ประชุมชี้แจงในเวที PW 
  
 
- จังหวัดชี้แจงแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

การเกษตรระดับจังหวัด/อ าเภอทุกระดับจ านวน 285 คน 

- พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปฏบิัตใินพืน้ที่ 



23 ม.ค.60   D-day เริ่มใช้ระบบสง่เสรมิการเกษตรทุกอ าเภอทัง้จังหวัด 

24 ม.ค.60   จังหวัดนิเทศงานตามระบบส่งเสรมิการเกษตร (วันอังคาร) 

25 ม.ค.60   จังหวัดนิเทศงานตามระบบสง่เสรมิการเกษตร (วันพุธ) 

26 ม.ค.60   จังหวัดนิเทศงานตามระบบส่งเสรมิการเกษตร (วันพฤหัส) 

20 ก.พ.60   สัมมนาเชิงปฏิบตัิการ (DW) 

27 ม.ค.-31 มี.ค.60 จังหวัด อ าเภอปฎิบัตงิานตามแผนงาน 

 

 

 

 

แผนและขั้นตอนการด าเนินการจังหวัดนครราชสีมา 



      
ทุกวันจันทร์   เกษตรอ าเภอและเจ้าหน้าที่ต าบลวางแผนการเยี่ยมและปรับแผนการท างาน 
  -วางแผนการเยี่ยมของอ าเภอและเจ้าหน้าที่รายบุคคล 
  -ท ำแผนเย่ียมร่วมกบั ศพก. 
 ทีมนิเทศงานจังหวัด วางแผนการนิเทศ 
           เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการวางแผนการถ่ายทอดความรู้/แผนการติดตามงาน 
ทุกวันศุกร์     อ าเภอรายงานผลการท างานในพื้นท่ีให้จังหวัดทราบทางไลน์เกษตรจังหวัด
       และไลน์นักส่งเสริมการเกษตรโคราช 
                 เพ่ือปรับแผนการปฎิบัติงานในสัปดาห์ต่อไป 
 
 
 

แผนและขั้นตอนการด าเนินการจังหวัดนครราชสีมา 



แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร จังหวดันครราชสีมา 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 
2560 (ตามค าสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 485/๒๕60   ลงวันที่ 17 มกราคม 
๒๕60) 

- สนับสนุนการท างานในพื้นที่ และมีการหมุนเวียนครอบคลุมพื้นที่ทุกอ าเภอ โดย
แบ่งสายระดับอ าเภอออกเป็น 4 สาย สายละ 8 อ าเภอ 

- แต่ละสายนิเทศ มีหัวหน้ากลุ่ม เป็นหัวหน้าทีมนิเทศ และนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรของแต่ละกลุ่มกระจายอยู่ในแต่ละทีม 

- แต่งตั้งให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดเปน็พี่เลี้ยง ดูแล 
ประสานงาน ประจ าอ าเภอทุกอ าเภอ 

ส านักงานเกษตรจังหวดั 



แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร จังหวดันครราชสีมา 

- จัดท าแผนปฏิบัติงานของจังหวัด กลุ่ม/ฝ่าย และรายบคุคล  

- เกษตรอ าเภอทกุอ าเภอจัดท าแผนปฏิบตังิาน ให้สอดคล้องกบัแผนจังหวัดฯ 

- อ าเภอมีแผนการเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกร ทั้งเกษตรอ าเภอและ
เจ้าหน้าที่รายบคุคลทกุคน  



การนิเทศงาน 

• จงัหวดัจะจดัสง่ประเดน็ให้อ ำเภอก่อนกำรนิเทศอยำ่งน้อย 1 วนั 

• กำรนิเทศของจงัหวดัจะตำมประเด็นและให้ค ำแนะน ำทกุประเดน็ท่ีมี
กำรนิเทศท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 

• โดยให้อ ำเภอน ำเสนอภำพรวมโครงกำรกิจกรรมในอ ำเภอ สว่นกำร
ตรวจเย่ียมจะดพูืน้ท่ีตำมวนัท่ีท่ีตรงกบัระบบเย่ียมเยียนอ ำเภอ   ดงันี ้  
**วนัองัคำร : งานตามภารกิจกรม/งานเน้นหนัก  

    ** วนัพธุ : งานตามภารกิจกรม/งานปกติ /งานยุทธศาสตร์จังหวัด 

    **วนัพฤหสับดี : ศพก./ศูนย์เครือข่ายแปลงใหญ่เกษตรทฤษฎใีหม่ 

ทีมนิเทศงาน จะขอดูแผนการเยีย่มเยยีนอ าเภอ/ต าบลด้วย 





แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร จังหวดันครราชสีมา 

*ทีมเยี่ยม อย่ำงน้อย  1-3 ทีม (ตำมขนำดอ ำเภอใหญ่/กลำง/เล็ก)ประกอบด้วย   *
หัวหน้ำทีม  ได้แก่ เกษตรอ ำเภอ/นวส.ชพ./นวส.อำวุโส                 

 *ลูกทีม ได้แก่ นวส/จพง.ประจ ำต ำบล และนวส.ที่เกี่ยวข้อง 
สนง.กษอ.ต้องมี จนท.ประจ ำส ำนกังำน อยำ่งน้อย 2 คน คือ นกัวิชำกำร และ ธุรกำร 

*จัดท าแผนปฏิบัติงานของอ าเภอ เกษตรอ าเภอ และเจ้าหน้าที่รายบุคคล  
 

 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ แต่งตั้งคณะท างาน ของอ าเภอ 

ทุกคน...ต้อง  1.แผนการเยี่ยมเยียนรายเดือน 

2.บันทกึผลการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร 











อ าเภอรายงานผลการท างานในพื้นที่ให้จังหวัดทราบ 
ทางไลน์เกษตรจังหวัดและไลน์นักส่งเสริมการเกษตรโคราช 









การนิเทศงาน (วันที่ 24 – 26 มกราคม 2560)  
• มีแผนโดยการตดิประกาศทีส่ านักงานเกษตรอ าเภอใหเ้ห็นได้ชัดเจน 

• อ าเภอมีการจัดท าแผนปฏิบตัิงานของอ าเภอทุกอ าเภอแต่แผนปฏิบตัิ
งานรายบุคคลบางอ าเภอยังไม่ครบทกุคน 

• ค าสั่งแตง่ตั้งคณะท างานของอ าเภอทีผ่่านนายอ าเภอไม่ครบทกุอ าเภอ 

 



การติดตามการด าเนินงานจากเขต จังหวัด 
 (ตามแผนงานแต่ละบุคคลที่รับผิดชอบงาน)  

• มีแผนรายปี รายเดือนครบทกุอ าเภอ 

• แผนปฏิบัติงานรายบคุคลครบแต่บางอ าเภอขาดการรายงานผลลพัธท์ี่
มีการติดตามเยี่ยมเยียน 

 



การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (DW)  
• วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2560 (พร้อมกันท้ัง 4 สาย) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร/ศูนย์เครือข่าย 

 



การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (DW)  
แบ่งกลุ่มวิเคราะห์และหาแนวทางการด าเนินงาน 3 กลุ่ม ดังนี ้

    1) ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) 

    2) การเชื่อมโยง ศพก. และการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ 

    3) การเกษตรทฤษฎีใหม ่

 



วัน ประเด็น สถานที่/จุดเยี่ยม 
จันทร์ -ประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 

ระดับอ าเภอ (WM)  

-เพื่อทบทวนผลและวางแผนการปฏิบัติงาน 

-ศ.02,รายงานข้อมูล แผน-ผลการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที ่

• ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

อังคาร -เยี่ยมเยียนงานเน้นหนักของกรมส่งเสริมการเกษตร

(ปฏิบัติงานเป็นทีม) 

• พื้นที่ด าเนินงานเน้นหนักของกรมส่งเสริมการเกษตร 

พุธ -เยี่ยมเยียนงานปกติของกรมส่งเสริมการเกษตร 

และงานยุทธศาสตร์จังหวัด 

(ปฎิบัติงานเป็นทีมหรือรายบุคคลตามความเหมาะสม) 

• พื้นที่ด าเนินงานปกติของกรมส่งเสริมการเกษตร 

• พื้นที่ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด 

พฤหัสบดี -เยี่ยมเยียนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์แบบบูรณาการ 

(ปฏิบัติงานเป็นทีม) 

 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

 การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 

 พื้นที่โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  

ศุกร์ -สรุปผลการปฏิบัติงาน 

-วันส ารองการปฏิบัติงาน 

-รายงานระบบรายงานต่างๆเช่น การระบาดศัตรูพืช พืช

ฤดูแล้ง ข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืช(รต) 

• ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

  

ผลด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที ่



กิจกรรมการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 



อ าเภอต าบลด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 



เยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร 



ปัญหาและอุปสรรคการด าเนนิงานส่งเสริมการเกษตร 

1.  มีภาระงานที่เร่งด่วนและส าคัญมาแทรก (งานนโยบาย) และมีงานจาก
หน่วยงานอื่นมาแทรก  (มหาดไทย)  ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนไม่
สามารถด าเนินงานได้ตามแผน 

2. บุคลากรมีน้อย และมีการภารกิจต้องเข้ารับการอบรมบ่อยๆ  หน่วย
หน่วยงาน/กลุ่ม/ฝ่าย  

3. แบบรายงาน/แบบจัดเกบ็ข้อมูล ตามโครงการต่างๆ  มีจ านวนมากและมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย 

4.  การสนบัสนนุการปฏบิตัิงานของเจ้าหนา้ที ่เช่น การติดตอ่ประสานงาน และ
การแก้ปัญหา 

5  ไปเยี่ยมเกษตรกรแล้วไม่พบตัวเกษตรกร 

 



แนวทางแก้ไข 

1. มีการชี้แจง/บันทึกน าเรียนหัวหน้าส่วนราชการในทุกระดับ (จังหวัด/อ าเภอ)   
เพื่อทราบแผนการปฏิบัติงาน เพื่อบูรณาการท างานตามแผน 

2. จัดล าดับความส าคัญของงาน และแจ้งงานต่างๆให้ทราบอย่างน้อย 1 สัปดาห์  

3. จัดสรรอัตราก าลัง จนท. ให้ครบทุกกลุ่ม/งาน จ านวน จนท.ต าบลให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับพื้นที่/เกษตรกร  หรือจ้างลูกจ้างเพิ่มตามภารกิจโครงการนั้น รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็นรายโครงการและเหมาะสมกับงาน 

4. ใช้การติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง เช่น Line /Facebook 

5. จัดท าแบบการรายงานให้ครอบคลุมชัดเจน และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนสั่ง
การให้เจ้าหน้าที่น าไปปฏิบัติ 

7. แจ้งแผนการปฏิบัติงานและโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า 

 



ระบบส่งเสริมการเกษตร 
(Training and Visit System) 

ส านักงานเกษตรอ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 



ขั้นตอนการด าเนินงาน 



๑. ด าเนินการประชุม
เจ้าหน้าที่ 

๒. จัดท าค าสั่งแบ่ง
ทีมปฏิบัติงาน 

๓. จัดท าแผน 

ปฏิบัติงาน 

๔. ปฏิบัติงานตามแผน 

/สรุปผลการด าเนินงาน 

ขัน้ตอน 
การด าเนินงาน 



แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร จังหวดันครราชสีมา 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานตรวจเยี่ยมตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (แบ่งออกเป็น 4 ทีมๆ ละ 4 
ต าบล) 

- ค าสั่งมอบหมายงานรายบุคคล 

- ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน 

- ค าสั่งเวรยาม 

- จัดท าแผนปฏิบัติงานของอ าเภอ ทีม และรายบุคคล  

 

 

ส านักงานเกษตรจังหวดั 



๑. นำยธีระวัฒน์  บุษสระเกษ   เกษตรอ ำเภอ (หัวหน้าทีม) 
๒. นำยบัณฑิต  เกิดมงคล นวส.ช ำนำญกำร    คณะท างาน 
๓. นำยเกรียงศักดิ์  ณรงค์ชำญชัยกุล นวส.ปฏิบัติกำร 
๔. นำยปัฐถำกร  สร้อยสูงเนิน  นวส.ปฏิบัติกำร 

ทีมท่ี ๑ 

๑. นำยธวัชชัย  สีมำจำรย์  จพก. ช ำนำญงำน (หัวหน้าทีม) 
๒. นำงกรรณิกำร์  คืนชัยภูมิ จพค.ช ำนำญงำน  คณะท างาน 
๓. นำยอัครวุฒิ  ย่อมดอน  นวส.ช ำนำญกำร 
๔. นำงสำวมิ่งขวัญ  ทวีทรัพย์  นวส.ปฏิบัติกำร 

๑. นำงสุรีย์  เอี่ยมส ำอำงค์  นวส.ช ำนำญกำร (หัวหน้าทีม) 
๒. นำยสิทธิพงศ์  บุญกลำง  นวส.ช ำนำญกำร    คณะท างาน 
๓. นำยอัครกร  แสงจันทร์  นวส.ปฏิบัติกำร 
๔. นำยฉนำภูมิ  หงษ์สูง   นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร 

 (เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน) 
๑. นำงสุรีย์  เอี่ยมส ำอำงค์ นวส.ช ำนำญกำร  ปธ.คณะท างาน 
๒. นำงสำวภัทรชนก  พุทธรักษำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 

แบ่งทีมงานเป็น  ๔ ทีม 

ทีมท่ี ๓ 

ทีมท่ี ๒ 

ทีมท่ี ๔ 



๑. ต ำบลตะค ุ                       ๔. ต ำบลตมู 
๒. ต ำบลภหูลวง                    ๕. ต ำบลธงชยัเหนือ 
๓.  ต ำบลล ำนำงแก้ว              ๖. ต ำบลสขุเกษม 

ทมีที่ ๑ 

แบง่พืน้ท่ีปฏิบตัิงำน 

ทมีที่ ๓ 

ทมีที่ ๒ 

๑. ต ำบลดอน                    ๔. ต ำบลบอ่ปลำทอง 
๒. ต ำบลนกออก                ๕. ต ำบลเกษมทรัพย์ 
๓.  ต ำบลงิว้ 

๑. ต ำบลตะขบ                    ๔. ต ำบลส ำโรง 
๒. ต ำบลสะแกรำช                ๕. ต ำบลเมืองปัก 
๓.  ต ำบลโคกไทย 

๖ ต าบล ๕ ต าบล 

๕ ต าบล 



ตัวอย่าง  แผนปฏิบัติงานรายปี 



ตัวอย่าง  แผนปฏิบัติงานรายเดือน 



ตัวอย่าง  รายงานผลการปฏิบัติงาน 



ตัวอย่าง  แผนการเยี่ยมรายทีม 



การปฏิบัติงานตามแผน 



วันจันทร์ 

๑. ประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอ 
๒. วางแผนการปฏิบัติงาน  
๓. รายงานข้อมูลแผน-ผล  



วันจันทร์  :ประชุมชี้แจงข้อราชการเร่งด่วน 

ประชุมวางแผนออกเยีย่มเยยีนประจ าสปัดาห์ของแต่ละทีม 



วันอังคาร (งานเน้นหนัก) 

๑. เยี่ยมพื้นที่ด าเนินงานเน้นหนักของกรมส่งเสริการเกษตร 
    - โครงการพระราชดาริฯ 
    - การส่งเสริมการปลูกพืชตามนโยบาย 
    - พื้นที่ด าเนินงานตามนโยบายกรมส่งเสริม     
       การเกษตร เช่น IFPP 
     
 



วางแผน และติดตามโครงการปลูกพืชใช้น้ าน้อย 

อบรมถ่ายทอดความรู้ GAP 



ติดตามการด าเนินงาน โครงการปรับเปลี่ยนนาไม่เหมาะไปเป็นเกษตรกรรมอื่น 

ติดตามการปลูกพืชใช้น้ าน้อย / พืชฤดูแล้ง 



วันพุธ (งานปกติ) 

๑. เยี่ยมเกษตรกรรายบคุคล เช่น อกม./Smart Farmer/Young Smart 
Farmer 

๒. กลุ่มงานสถาบนัเกษตรกร เช่น กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มยุวเกษตรกร/กลุม่
ส่งเสริมอาชึพ/ศูนย์ข้าวชุมชน/ศจช./ศดปช. 

๓. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล(ศบกต) 
๔. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



ประชุมชี้แจง และติดตามการด าเนินงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 

ประชุม จัดท าแผนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 



วันพฤหัสบดี (งานนโยบายกระทรวง) 

๑. ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) 
     / ศูนย์เรียนรู้เครอืข่าย 
2. โครงการสง่เสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 
3. พื้นทีส่่งเสริมการเกษตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
4. โครงการสง่เสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน 
5. โครงการเกษตรอินทรยี์ 
 



เยีย่มเยยีนการด าเนินงาน ศพก. อ าเภอปักธงชัย 

ประชุมบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  



ติดตาม ให้ค าแนะน าเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  

ติดตามงานเกษตรแปลงใหญ่ 



วันศุกร์ 

๑. สรุปผลการปฏิบัติงาน 
๒. วันส ารองการปฏิบัติงาน 
๓. รายงานการระบาดศัตรูพืช/รายงานพืชฤดูแล้ง/

รายงานข้อมูลสภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.) 



วันศุกร์ : สรุปผลการปฏิบตังิาน สรุปปญัหา/อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข   



จุดแข็ง - จุดอ่อน 

๑. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถไปปฏิบัติงาน
เป็นทีมได้ในบางครั้ง    
    เนื่องจากติดภารกิจอื่นๆ (งาน
เร่งด่วน) 
2. การบูรณาการในพื้นที่ยังไม่เป็น
รูปธรรม 

๑. เจ้าหน้าท่ีรู้จักบทบาทของทุกระบบ 
๒. เจ้าหน้าท่ีทุกคนรู้จักการวางแผนการปฏิบัติงาน

ล่วงหน้า 
๓. มีการท างานอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมาย 
๔. รู้จักการท างานเป็นทีม/มีระบบทีมงาน (คลัส

เตอร์) 
๕. ช่วยแก้ไขปัญหา/ช่วยเหลือปฏิบัติงานแทนกันได้

ภายในทีม 
๖. เกิดการสร้างความรับรู้ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและ

เกษตรกร 
๗. นักวิชาการรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ระบบการเยี่ยมเยียน

จากทีมงานท่ีมีประสบการณ์ 
๘. เจ้าหน้าท่ีได้ทราบปัญหาจากเกษตรกรโดยตรง 



ปัญหาและอุปสรรค 

๑. ขาดแคลนโสตทัศนูปกรณ์ ในการถ่ายทอดความรู้ เช่น เครื่องฉายภาพ  
๒. เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้  
๓. กล้องถ่ายภาพคุณภาพสูง 
๔. คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพ่อในการปฏิบัติงาน/เครื่องปริ้นเตอร์ ไม่เพียงพอ 
๕. ขาดเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร 
๖. ขาดยานพาหนะในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานเป็นทีม 
๗. ขาดเครื่องปรับอากาศ ในการปฏิบัติงานช่วงฤดูร้อนมีความจ าเป็นมาก 



กจิกรรมการด าเนินงานของส านักงานเกษตรอ าเภอปักธงชัย  





จบการน าเสนอ 
 

สวสัด ี


