
ระบบส่งเสริมการเกษตร 
T&V System 

ส านักงานเกษตรจังหวัด
สมุทรสงคราม 



เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ ๒ (DW#2) 
วันที่ 5 มกราคม 2560 

ชี้แจงแนวทางระบบส่งเสริมการเกษตร  (Training and Visit System) 

เวทีชี้แจง เวทีที่ 1 



การสัมมนาเชงิปฏิบตักิารระดับจังหวัด (PW#1) 
วันที่ 16 มกราคม ๒๕60 

• ชี้แจงแบบฟอร์ม แผนปฏิบัติงานประจ าเดือน/แผน-ผลเยี่ยมเยียนประจ าสัปดาห์ 
• ทดลองเขียนแผน ระหว่างทีมเยี่ยมเยียนระดับอ าเภอและจังหวัด 

เวทีชี้แจง เวทีที่ ๒ 





แต่งตั้งค าสั่งคณะท างานติดตามนิเทศงาน 

แจ้งแผนการติดตามนิเทศงานให้อ าเภอทราบ 

ก าหนดประเด็นการติดตามนิเทศงาน 

ลงติดตามนิเทศงานอ าเภอตามแผน 

สรุปผลการติดตามนิเทศงาน ให้ประธาน
คณะท างานติดตามนิเทศงานทราบ 

แจ้งผลการติดตามนิเทศงานให้อ าเภอทราบ 

การด าเนินการ ด้านการนิเทศ 

ขั้นตอนการด าเนินงานการติดตามนิเทศงาน 



  ก าหนดแผนการนิเทศงานให้สอดคล้องกับระบบ  
 แผนการนิเทศงานในวันจันทร์ (2 อ าเภอ) และศุกร์ (1 อ าเภอ) สุดท้ายของเดือน  

 จ านวน 6 ครั้ง/ปี  (2 เดือน/ครั้ง)   

ทมีนิเทศงาน 

1 ทีม  

ประกอบดว้ย เกษตรจงัหวดั/หวัหนา้

กลุม่/ฝ่าย 

อ ำเภอเมอืงฯ อ ำเภออมัพวำ อ ำเภอบำงคนท ี

การด าเนินการ ด้านการนิเทศ 



ค าสั่งส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม  
ที่ 28/2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานติดตาม นิเทศงาน 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 



การตดิตามนิเทศงานคร ัง้ที่ 1 วนัที่ 23 มกราคม 2560 

ช่วงเชา้ อ าเภอเมืองฯ 

ช่วงบ่าย อ าเภออมัพวา 

การด าเนินการ ด้านการนิเทศ 



การตดิตามนิเทศงานคร ัง้ที่ 1 วนัที่ 30 มกราคม 2560 

อ าเภอบางคนที 

การด าเนินการ ด้านการนิเทศ 









แต่งต้ังคณะท างานระดับจังหวัดและอ าเภอ 

คณะอ านวยการ 

คณะที่ 1 

อ าเภอเมือง 

คณะที่ 2 

อ าเภออัมพวา 

คณะที่ 3 

อ าเภออัมพวา 

คณะที่ 4 

อ าเภอบางคนที 

ทีมเยี่ยมเยียน
อ าเภอเมืองฯ 

ทีมเยี่ยมเยียน 
อัมพวา 1 

ทีมเยี่ยมเยียน
อัมพวา 2 

ทีมเยี่ยมเยียน
บางคนท ี

คณะท างานเยี่ยมเยยีน

ระดบัจงัหวดั 

คณะท างานเยี่ยมเยยีน

ระดบัอ าเภอ 

เกษตรอ าเภอ 
หัวหน้าทีม 

นวส.ช านาญการ
พิเศษ 

หัวหน้าทีม 

เยี่ยมเยียนทีมเยี่ยมระดับอ าเภอตามแผน 

การด าเนินการ ด้านการเยี่ยมเยียน 



แต่งตั้งค าสั่งคณะท างานเยี่ยมเยียน 

ก าหนดส่งแผนปฏิบัติประจ าเดือน ภายในวันที่ 2 ของเดือน 

ก าหนดส่งแผนเย่ียมเยียนประจ าสัปดาห์ ภายในวันแรกของ
สัปดาห์ที่จัดท าแผน 

ก าหนดส่งผลเยี่ยมเยียนประจ าสัปดาห์ ภายในวันแรกของ
สัปดาห์ถัดไป 

ลงพื้นท่ีเยี่ยมเยียนตามแผน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การด าเนินการ ด้านการเยี่ยมเยียน 

สรุปผลการเยี่ยมเยียน 



ค าสั่งส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 2/2560 
เรื่อง การแต่งตั้งคณะท างานเยี่ยมเยียนการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 











• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด
สมุทรสงคราม 

• การจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 
• แนวทางการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

และ ศพก. 

DW 2 

5 มกราคม 2560 

• การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าเดือน/แผน-ผลเย่ียมเยียนประจ าสัปดาห ์
• การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล/อ าเภอ/จังหวัด

และแนวทางการบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตร 

PW 1 

16 มกราคม 2560 

DW 3 

มีนาคม 2560 

• การปฏิบัติต่อไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว 
DW 4 

พฤษภาคม 2560 

 

 

การด าเนินการ ด้านการถ่ายทอดความรู้ 

• การเพิ่มคุณภาพผลผลิต 





1. นโยบาย แนวทาง การบริหารงาน 
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

 
2. ผู้สนับสนุน(จังหวัด) และผู้รับการ

สนับสนุน 
(ต าบล/อ าเภอ) ต้องมีความเข้าใจใน

แนวทางและวิธีปฏิบัติและให้ความส าคญั
ปฏิบัติอย่างจริงจัง 

3. การถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารไม่ถึง
ผู้ปฏิบัติ 

4. ภารกิจ การสั่งการบางเรื่องมีความ
เร่งด่วนมากกว่าการด าเนนิงานตามระบบ  

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

 
1. ผู้บริหารต้องก าหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
2. สร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ใหม่ 

3. ก าหนดมาตรการลงโทษ 
  


