
ผลการประเมินการขับเคลือ่น 
ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System 

(Training and Visit System : T&V System) 
โดย 

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร 



วตัถุประสงค์ 

1. เพือ่ทราบผลการขับเคลือ่นระบบส่งเสริมการเกษตร 
2. เพือ่สร้างความเข้าใจร่วมกนัของเจ้าหน้าทีใ่นการขบัเคลือ่นระบบ 
    ส่งเสริมการเกษตร 
3. เพือ่ทราบปัญหา อุปสรรคในการขบัเคลือ่นระบบส่งเสริมการเกษตร 
4. น าผลทีไ่ด้ไปสนับสนุนและแก้ไขปัญหาในการขบัเคลือ่นระบบส่งเสริม 
    การเกษตร 
 
 
 



กรอบแนวคดิการประเมิน 

การสร้างความเข้าใจร่วมกนั 
ของ จนท. ทุกระดบั 

การจัดการข้อมูล 

การเยีย่มเยยีน 

การถ่ายทอดความรู้ 

การนิเทศงาน 

การสนับสนุน 

ต่อเจ้าหน้าที่ 

ต่อเกษตรกร 
ผลส าเร็จการ

ขับเคลือ่นระบบ
ส่งเสริมการเกษตร ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 



วธีิการประเมิน 
• ใชก้ารประเมินแบบผสมผสาน 
• เชิงปริมาณ เกบ็ขอ้มูลจาก ผอ.เขต กษจ. กษอ. และ นวส. 
ท่ีรับผดิชอบต าบล รวมจ านวน 799 คน โดยใชแ้บบสอบถาม Online 
• เชิงคุณภาพ เกบ็ขอ้มูลเชิงลึกโดยการสนทนากลุ่ม กษอ. นวส. 
ท่ีรับผดิชอบต าบล จ านวน 18 อ าเภอ ใน 9 จงัหวดั 9 เขต 



ผลการประเมิน 

• การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในระบบ 
    จนท.ส่วนใหญ่ไดรั้บการช้ีแจงจากเขต จงัหวดั อ  าเภอ ในเวที
การประชุมต่างๆ การช้ีแจงผา่นโครงการและการอบรมต่างๆ 
รวมทั้งขอ้มูลทางเวบ็ไซตข์องกรมฯ 



ผลการประเมิน 

• การจดัการข้อมูล 
        การน าขอ้มูลมาวเิคราะห์พื้นท่ี คน สินคา้ เพื่อก าหนด  
        เป็นแนวทางการพฒันาการเกษตร พบวา่ 
        - การจดัท าแผนพฒันาการเกษตรส่วนใหญ่ยงัขาด 
          การเช่ือมโยงแผนในระดบัต่างๆ และใหเ้ป็นปัจจุบนั 



•  การเยีย่มเยยีน 
    - ทุกอ าเภอมีแผนในการเยีย่ม 
    - ตารางการเยีย่มเนน้ตามท่ีกรมฯ ก าหนด 
    - การเยีย่มส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามแผน 
    - การเยีย่มเป็นทีมเป็นไปไดน้อ้ย ตอ้งแยกกนัตามความเร่งด่วนในพ้ืนท่ี 
    - มีการสรุปวเิคราะห์ผลเยีย่มอยา่งไม่เป็นทางการ 

ผลการประเมิน 



• การถ่ายทอดความรู้ 
    - ในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัจงัหวดั/อ าเภอ ส่วนใหญ่ติดตามความกา้วหนา้ เร่งรัด 
       การด าเนินงาน ยงัไม่ไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จริงของแต่ละพื้นท่ี 
    - ความรู้ท่ีจ าเป็นเร่งด่วนท่ี นวส.รับผดิชอบต าบลคิดวา่ส าคญัมากในการเยีย่ม/พบปะ 
       เกษตรกร 
 1. การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
 2. เทคนิคการท างานกบัชุมชน 
 3. การจดัท าแผนพฒันาการเกษตร 
     

ผลการประเมิน 



•  การนิเทศงาน การไดรั้บการนิเทศงานจากจงัหวดั  
    - จนท.ส่วนใหญ่ไดรั้บการนิเทศงาน  
    ส่วนใหญ่ส่งผลในเชิงบวกเป็นการช่วยเหลือแนะน าการท างาน/ 
    ช่วยกระตุน้ ช่วยแกไ้ขปัญหา/ช่วยประสานงาน 
    มีเพยีงส่วนน้อยส่งผลในเชิงลบ ท าใหเ้สียเวลาในการปฏิบติังาน  
    ในพ้ืนท่ี/สร้างปัญหา/สร้างความอึดอดั/เป็นการจบัผิด 

ผลการประเมิน 



• การสนับสนุน 
    - การไดรั้บการสนบัสนุนท่ีเกิดจากการขบัเคล่ือนระบบ ไดแ้ก่ 
เอกสารวิชาการ ค าแนะน า จนท.ช่วยปฏิบติังาน การร่วมวางแผน
กบั สนง.เกษตรจงัหวดั สารชีวภณัฑป้์องกนัก าจดัโรคแมลง
ศตัรูพืชในช่วงของการระบาด การปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง 
ส านกังาน บา้นพกั ครุภณัฑต่์างๆ ยงัไม่ทัว่ถึง ค่าสาธารณูปโภค
ยงัไม่เพียงพอ 
 

ผลการประเมิน 



• ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
    1. การบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา 
    2. ความเหมาะสมของอตัราก าลงักบัพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ 
    3. ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
    4. มีการขยายเพดานเงินเดือนขั้นสูงสุด 

ผลการประเมิน 



ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
- จนท.ขาดความรู้ความเขา้ใจอยา่ง
แทจ้ริงในการด าเนินงานตามระบบฯ 

- สร้างการรับรู้ร่วมกนัโดยจดัเวทีเรียนรู้  
- น าเร่ืองความกา้วหนา้การขบัเคล่ือน  
  ระบบฯ บรรจุเป็นวาระการประชุม 
  ประจ าเดือนของทุกหน่วยงาน 
- ท าส่ือประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบของ 
  ภาพเคล่ือนไหวการท างานตามระบบ 

ผลการประเมิน 



ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
- มีงานจร งานเร่งด่วน การข้ึน/ปรับปรุง 
  ทะเบียน การวาดแปลงใชเ้วลามาก  
  ท าใหก้ารเยีย่มไม่เป็นไปตามแผน 

- กษอ. ตอ้งบริหารจดัการ จดัล าดบั 
  ความส าคญัของงานใหร้ะบบขบัเคล่ือน 
  ไปดว้ยดี 
- กรมฯ หาวธีิการลดขั้นตอน การปรับปรุง 
  ข้ึนทะเบียน การวาดแปลงใหน้อ้ยลง  
  หรือจดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีจะช่วยให ้
  การท างานไดร้วดเร็วมากยิง่ข้ึน 
 



ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
- ระบบการรายงานต่างๆ ของกรมฯ  
มีจ านวนมาก 

- ก าหนดผูดู้แลระบบรายงานพิจารณาถึง
ความจ าเป็น และลดการรายงานท่ีซ ้ าซอ้น
และไม่มีความจ าเป็น 
 



ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
- จนท.รุ่นใหม่ขาดประสบการณ์ 
  ดา้นวิชาการโดยเฉพาะความรู้ 
  ในดา้นการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 

- เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัอ าเภอตอ้งกระท า 
  อยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
- เขต/ศูนย ์ตอ้งเพ่ิมเติมความรู้ดา้นวชิาการ 
  ใหแ้ก่ จนท.จงัหวดั/อ าเภอ/ต าบล อยา่งต่อเน่ือง 
- การอบรม จนท.บรรจุใหม่ ควรเนน้หนกั 
  เน้ือหาวชิาการใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน 
  ในพ้ืนท่ีใหม้ากข้ึน 
 



ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
- ส านกังานเกษตรอ าเภอบางแห่ง 
  ขาดแคลน จนท.ในการปฏิบติังาน 

- เร่งรัดการบรรจุขา้ราชการในกรณีท่ีหน่วยงาน 
  มีขา้ราชการเกษียณอายรุาชการ 



ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
- มีบางอ าเภอยานพาหนะเส่ือมสภาพ  
  ไม่เพียงพอและพร้อมใชใ้นการปฏิบติังาน  
   จนท.ส่วนมากตอ้งใชย้านพาหนะของ 
   ตนเอง 
 

- จดัสรรยานพาหนะทดแทน  
  จดัสรรเบ้ียเล้ียงเพ่ิมเติม 
- จดัหาสวสัดิการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าใหแ้ก่  
  จนท.ในการจดัซ้ือยานพาหนะ 
 



ข้อเสนอแนะ 
- แผนพฒันาการเกษตรระดบัจงัหวดั อ  าเภอ ต าบล ตอ้งเช่ือมโยงกบัแผน 
  ในระดบัต่างๆ และใหเ้ป็นปัจจุบนั 
- แผนตารางการเยีย่มยดืหยุน่ได ้โดยใหค้  านึงถึงสถานการณ์ความจ าเป็น 
  เร่งด่วนของแต่ละพื้นท่ี 
- ควรมีการติดตามนิเทศงานอยา่งต่อเน่ือง 
- ผูบ้ริหารน าผลการติดตามนิเทศงานมาใชใ้นการบริหารงานและสนบัสนุน 
  ใหเ้ห็นผลเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 


