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  ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร เพ่ือตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ และข้อจ ากัดของทรัพยากรและก าลังคน (เจ้าหน้าที่) โดยยังคงยึดระบบการฝึกอบรม
และการเยี่ยมเยียนเกษตรกร (T&V System) เป็นหลักในการในด าเนินการ และประกาศใช้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 
3 เมษายน 2560 และทุกหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ถือเป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมมา
อย่างต่อเนื่อง 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ได้จัดท าคู่มือโครงการ 
พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ขับเคลื่อนการท างานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  และหวังว่าคู่มือโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร และช่วยให้การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเกษตรกรให้อยู่มีสุข
อย่างยั่งยืนต่อไป 
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กรม
ส่งเสริม

การเกษตร
(กวพ.)

• จัดท ำคู่มือโครงกำรฯ  ก.ย.-ต.ค.61
• ประชุมเตรียมกำรจัด RW ต.ค.61 / มิ.ย.62
• สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำแนวทำงกำรนิเทศงำนตำมระบบส่งเสริม

กำรเกษตร  ธ.ค.61
• สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสรุปบทเรียนกำรขับเคลื่อนระบบส่งเสริมกำรเกษตร  ก.ค.62
• สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรแนวทำงกำรพัฒนำงำนตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตร  ส.ค.62
• นิเทศงำนตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตร 3 ครั้ง ธ.ค.61 / เม.ย.62 / ส.ค.62
• บริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนในพ้ืนท่ี

สสก.ที่ 1-9

• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) อย่ำงน้อย 2 ครั้ง  ธ.ค.61-ม.ค.62 / ก.ค.-ส.ค.62
• ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้ำสว่นรำชกำรระดับเขตอย่ำงน้อย 3 ครั้ง  พ.ย.61 / 

ม.ีค.62 / ก.ค.62
• กำรติดตำมงำนระบบส่งเสรมิกำรเกษตรอย่ำงน้อย  2 ครั้ง  ม.ค.62 / ม.ิย.62
• รำยงำนแผน-ผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตร ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน
• บริหำรจัดกำรเพื่อสนบัสนุนกำรท ำงำนในพื้นที่

สนง.
เกษตร
จังหวัด

• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ ำเภอ (DW) อย่ำงน้อย 3 ครั้ง  ธ.ค.61 / เม.ย.62 / 
ส.ค.62

• ประชุมเกษตรอ ำเภอ /ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแผนงำน/โครงกำร 
ทุกเดือน

• กำรนิเทศงำนระบบส่งเสริมกำรเกษตร  6 ครั้ง  พ.ย.61 / ม.ค.62 / ม.ีค.62 / 
พ.ค.62 / ก.ค.62 / ก.ย.62

• จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดบัจังหวัด
• รำยงำนแผน-ผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตร ทุกวันที่ 7 ของทุกเดือน
• บริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนในพ้ืนท่ี

สนง.
เกษตร
อ าเภอ

• ประชุมส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอประจ ำสัปดำห์ (WM) ทุกวันจันทร์
• จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดบัต ำบล /ระดับอ ำเภอ
• จัดท ำแผนเยี่ยม และด ำเนินกำรเยี่ยมเยียนเกษตรกรตำมแผนฯ
• รำยงำนแผน-ผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตร ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน

OUTCOME
เจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตรมีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร 

OUTPUT
เจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตรทราบ เข้าใจ และน าระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงานในทุกระดับ   
มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

กองวิจัยและพัฒนำงำนส่งเสริมกำรเกษตร : 9/10/2561

OUTPUT
รายไตรมาส

ไตรมาสที่ 1
- ได้แนวทำงกำรนิเทศงำนตำมระบบ

กำรเกษตร
- แผนกำรด ำเนินงำนตำมระบบ

ส่งเสริมกำรเกษตรทุกระดับ
- มีกำรบริหำรจัดกำรสนับสนุนกำร

ท ำงำนในพ้ืนที่

ไตรมาสที่ 2
- ได้แผนพัฒนำกำรเกษตรทุกระดับ
- มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เยี่ยมเยียน 

นิเทศงำนตำมระบบส่งเสริม
กำรเกษตร

- มีกำรใช้ระบบส่งเสริมกำรเกษตรไป
ขับเคลื่อนงำนส่งเสริมกำรเกษตร

- มีกำรบริหำรจัดกำรสนับสนุนกำร
ท ำงำนในพ้ืนที่

ไตรมาสที่ 3
- มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เยี่ยมเยียน 

นิเทศงำนตำมระบบส่งเสริม
กำรเกษตร

- มีกำรใช้ระบบส่งเสริมกำรเกษตรไป
ขับเคลื่อนงำนส่งเสริมกำรเกษตร

- มีกำรบริหำรจัดกำรสนับสนุนกำร
ท ำงำนในพ้ืนที่

ไตรมาสที่ 4
- มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เยี่ยมเยียน 

นิเทศงำนตำมระบบส่งเสริม
กำรเกษตร

- มีกำรใช้ระบบส่งเสริมกำรเกษตรไป
ขับเคลื่อนงำนส่งเสริมกำรเกษตร

- มีกำรบริหำรจัดกำรสนับสนุนกำร
ท ำงำนในพ้ืนที่

- ได้แนวทำงกำรขับเคลื่อนระบบ
ส่งเสริมกำรเกษตร

- ได้รูปแบบกำรน ำระบบส่งเสริม
กำรเกษตรไปขับเคลือ่นงำนจ ำนวน 
9 จุด
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการ พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร  
(ขับเคลื่อนการท างานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่) 

 

1. หลักการและเหตุผล 
กรมส่งเสริมการเกษตรมีระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นหลักในการด าเนินงาน คือ ระบบการฝึกอบรม

และเยี่ยมเยียน (Training and Visit System : T & V System) ซึ่ งจะมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ ส่ งเสริม
การเกษตรในระดับต่าง ๆ ผ่านเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ มีการใช้ศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เป็นเครื่องมือ
ในการส่งเสริมการเกษตร โดยมีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) เป็นกลไก
ในการด าเนินการ รวมทั้งการใช้เครือข่ายในการด าเนินการ เช่น Young Smart Farmer อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ฯลฯ รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายการประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานวิจัย เพ่ือให้มีการบูรณาการการท างานเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาการส่งเสริมการเกษตรร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกและภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ในการ
แลกเปลี่ยนความต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ขณะเดียวกันก็จะเป็นการน าองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่เป็นผลจากงานวิจัยและพัฒนาสู่การขยายผลให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร  

ดังนั้นการเชื่อมโยงเครือข่ายการท างานส่งเสริมการเกษตร ทั้งภายในกรมส่งเสริมการเกษตร  และ
หน่วยงานวิชาการหรือวิจัยอ่ืน ๆ โดยจัดให้มีเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร ให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ประสบความส าเร็จ เป็นเวทีเชื่อมโยง
วิชาการจากแหล่งความรู้ทางวิชาการไปสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันเป็นช่องทางการขับเคลื่อน
ผลงานวิจัยสู่การส่งเสริมการเกษตรผ่าน ศพก. รวมทั้งเป็นเวทีในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นเร่งด่วน
ในการด าเนินงานในพ้ืนที่ (Hot Issue) ที่เกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนที่ และการน าโจทย์วิจัยที่เป็นประเด็นปัญหา ความ
ต้องการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรสู่หน่วยงานวิชาการ เพ่ือการวิจัยแก้ปัญหาที่ตรงจุด ซึ่งการจัดเวทีเครือข่าย
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งในส่วนกลาง เขต จังหวัด และอ าเภอ กับ
หน่วยงานวิชาการต่าง ๆ โดยมีกลไกในการขับเคลื่อน คือ คณะกรรมการส่วนกลาง เขต และคณะท างานความ
ร่วมมือระดบัจังหวัด เพ่ือบริหารการขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 

2.วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการด าเนินงาน 

ให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร 
2.2 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

พัฒนาด้านการเกษตร และการขยายผลงานวิชาการด้วยงานส่งเสริมการเกษตร 
 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
3.1 เป้าหมาย  

3.1.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในระดับเขต  ระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และเวทีประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต เพ่ือเป็นเวทีให้เจ้าหน้าที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค  แนวทางแก้ไข และสรุป      
องค์ความรู้ในการด าเนินการ รวมทั้งการบริหาร การติดตามงาน และการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ  
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3.1.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ โดยใช้ ศพก. และเครื่องมือในการ
ด าเนินการ และ ศบกต. เป็นกลไกในการขับเคลื่อน  

3.1.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ระบบส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้เกิดการบูรณาการการท างานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ 

3.2 สถานที่ด าเนินการ  :  
77 จังหวัด ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่1-9 และส่วนกลาง  

 

4. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
4.1 การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

(1) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW) ก าหนดจัด 2 ครั้ง 
- กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกอง/ส านัก และส านักงานส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร ที่ 1-9 จัดท าแนวทาง รวมทั้งกรอบ/ประเด็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร  

- ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1-9 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินส่งเสริม
การเกษตรในระดับเขต (เขตละ 2 ครั้ง) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ 
เขต และส่วนกลาง ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ประสบ
ความส าเร็จ ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน การติดตามนิเทศงาน และประเมินผลในระดับเขต พร้อมทั้งการ
สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีเชื่อมโยงวิชาการจากกอง/ส านักใน
ส่วนกลางหรือหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ ไปสู่ผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่  
 (2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (District Workshop : DW) ก าหนดจัดอย่างน้อย 3 ครั้ง 
(ใช้งบประมาณจากโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการบริหารจัดการ
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน กิจกรรมย่อยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือขับเคลื่อน ศพก. ระดับจังหวัด) 

ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินส่งเสริมการเกษตรในระดับ
อ าเภอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด และอ าเภอ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใน
การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ประสบความส าเร็จ ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน การติดตาม นิเทศงาน 
พร้อมทั้งการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 (3) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาแนวทางการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
ด าเนินการโดยกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นิเทศงาน 
เพ่ือร่วมกันวางแผน และก าหนดแนวทางการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 

(4) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร  ด าเนินการโดย
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรในระดับ
เขต จังหวัด  และอ าเภอ เพ่ือสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  

(5) สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนางานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการโดยกอง
วิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
เพ่ือร่วมกันวางแผนและแนวทางในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรให้เป็นรูปธรรม 

(6) ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ด าเนินการโดยส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร ที่ 1-9 เป็นการจัดการประชุมร่วมกันของผู้บริหารของเขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อเป็น
การประสานงานเชื่อมโยงการปฏิบัติงานรวมทั้งการบริหารโครงการ/กิจกรรม ติดตามความก้าวหน้าและแก้ไข
ในการปฏิบัติงาน 
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4.2 การติดตามงานระบบส่งเสริมการเกษตร 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือติดตามงานตาม

ระบบส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันวางแผนการออกติดตามงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และออก
ติดตามงานเพ่ือขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร รับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และร่วม
แก้ไขปัญหา เมื่อออกติดตามงานแล้วให้ร่วมกันสรุปผลการติดตาม เพ่ือรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป 
 4.3 การนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

กองแผนงาน ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานติดตามนิเทศงานตามระบบส่งสริมการเกษตร (T&V 
System) วางแผนการออกนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ที่คณะท างานฯแต่ละคณะรับผิดชอบ (ปีละ 3 
ครั้ง : ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนธันวาคม   ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน เมษายน   ครั้งที่ 3 ช่วงเดือนสิงหาคม)  เพ่ือนิเทศงาน 
และขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร รับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และร่วมแก้ไขปัญหา 
รวมทั้งร่วมกันสรุปผลการนิเทศ  

4.4 การรายงานผล 
ทุกหน่วยงานจัดส่งแผน-ผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ทาง

เอกสาร (รายละเอียดตามภาคผนวก) 
- ส านักงานเกษตรอ าเภอรายงานผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และจัดส่งให้

ส านักงานเกษตรจังหวัด ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดท าการสรุปแผน – ผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรใน

ภาพรวมของจังหวัด แล้วจัดส่งให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ทุกวันที่ 7 ของทุกเดือน  และ
ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทาง E-mail : doaeresearch20@gmail.com 

- ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ท าการสรุปแผน – ผลการด าเนินงานตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตรในภาพรวมของเขต แล้วจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ : กรมส่งเสริมการเกษตร อยู่ระหว่างจัดท าโปรแกรมบันทึกแผน-ผลการด าเนินงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร (T&V System) และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว จะปรับเปลี่ยนเป็นการรายงานผ่านโปรแกรม
บันทึกแผน-ผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) แบบออนไลน์ 
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5. แผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2561 ปี 2562 

ตค
.61

 

พย
.61

 

ธค
.61

 

มค
.62

 

กพ
.62

 

มีค
.62

 

เม
ย.6

2 

พค
.62

 

มิย
.62

 

กค
.62

 

สค
.62

 

กย
.62

 

1. การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร             
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional 

Workshop : RW) 
            

- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (District 
Workshop : DW) 

            

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาแนวทางการ
นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

            

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปบทเรียนการ
ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร 

            

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนางาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

            

- ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับเขต 

            

2. การติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร             
- ระดับเขต             
- ส่วนกลาง             

3. การนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร             
 

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต (output) 
- ส านักงานเกษตรจังหวัด 77 จังหวัด และ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 มีการจัด

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน 
- เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานอ่ืนๆที่ร่วมปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร มีความรู้ 

ความเข้าใจในการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรมนพ้ืนที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดการบูรณาการงานในพ้ืนที่ 
ผลลัพธ์ (outcome) 
- เจ้าหน้าที่ 7,000 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความพร้อม และสามารถปฏิบัติงาน 

ให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร 
ตัวช้ีวัด  
- จ านวนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินส่งเสริมการเกษตร 
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7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
1. ชื่อ นางวุฒินัย  ยุวนานนท์ 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
โทรศัพท์ 02 579 3940 

2. ชื่อ นางสาวอรวรรณ  คงอภิรักษ์ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 
โทรศัพท์ 02 579 9524 
E-mail: doaeresearch20@gmail.com 

 
 

************************************************ 
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ภาคผนวก 
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แบบรายงาน 
แผน-ผลการด าเนินงาน 

ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) 
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แผนการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System 
ส านักงานเกษตรจังหวัด............................................................... 

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

วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหตุ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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

หมายเหตุ  ส านกังานเกษตรจังหวดัรวบรวมแผนฯอ าเภอ และสรุปภาพรวมจังหวัดส่งให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่1-9 ภายในวันที่ 7 ของทกุเดอืน และส่งให้กรมส่งเสรมิการเกษตร ทาง E-mail : doaeresearch20@gmail.com 
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แผนการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ..............  จังหวัด........................................... 

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

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าได้รับ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

ลงช่ือ....................................................................................... 
                      (.............................................................................) 
            ต าแหน่ง................................................................................... 
หมายเหตุ  ส านักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 รวบรวมแผนฯจังหวัด และสรุปภาพรวมเขตส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ .............................................................. จังหวัด ............................. 

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

ที ่ ประเด็น ผลการด าเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
1. การสร้างการรับรู้  ด าเนินการ 

 ไม่ได้ด าเนินการ 
กับ บุคคล/หน่วยงานใด 
………………….……………...……. 
………………….……………...……. 

……………………………………...…… 
……………………………………...…… 
……………………………………...…… 
……………………………………...…… 
……………………………………...…… 

……………………………………...…… 
……………………………………...…… 
……………………………………...…… 
……………………………………...…… 
……………………………………...…… 

……………………………………...…… 
……………………………………...…… 
……………………………………...…… 
……………………………………...…… 
……………………………………...…… 

2. การเย่ียมเยียน  ด าเนินการได้ตามแผนฯ 
 ด าเนินการได้บางส่วน 
 ไม่สามารถด าเนินการไดต้าม

แผนฯ 

……………………………………...…… 
……………………………………...…… 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 

………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 

………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 

3. การประชุมตามระบบส่งเสริม
การเกษตร (WM) 
ทุกวันจนัทร์ 

 ด าเนินการ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
ประเด็นการประชุม 
 วางแผน/ปรับแผนเยีย่มเยยีน 
 สรุปผลการด าเนินงาน 
 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ และร่วม

แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 

………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 

………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 

………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 

 
หมายเหตุ  ส านักงานเกษตรอ าเภอรวบรวมผลฯรายบุคคล และสรุปภาพรวมอ าเภอส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน 

 

ระดับอ าเภอ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) 
ส านักงานเกษตรจังหวัด.................................................... 

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

ที่ ประเด็น ผลการด าเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
1. การสร้างการรับรู ้ ระดับอ าเภอ (สรุปภาพรวม) 

 ไม่ได้ด าเนินการ 
 ด าเนินการ 
กับ บุคคล/หน่วยงานใด 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
ระดับจังหวัด 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 ด าเนินการ 
กับ บุคคล/หน่วยงานใด 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 
2. การถ่ายทอดความรู ้ การประชมุเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร

อ าเภอประจ าสปัดาห์ : WM 
(สรุปภาพรวม) 
 ไม่ไดด้ าเนินการ 
 ด าเนินการ 
ประเด็นการประชุม 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

ระดับจังหวัด 
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ที่ ประเด็น ผลการด าเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
เวทีตามระบบส่งเสรมิการเกษตรอื่นๆ 
 ไม่ได้ด าเนินการตามแผนฯ 
 ด าเนินการได้บางส่วน 
 ด าเนินการได้ตามแผนฯ 
ประเด็นการถ่ายทอด 
............................................................. 
............................................................. 
.............................................................  

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

3. การเยี่ยมเยยีน (สรุป
ภาพรวม) 

 ไม่สามารถด าเนินการตามแผนฯ 
 ด าเนินการบางส่วน 
 ด าเนินการได้ตามแผนฯ 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 
4. การนิเทศงาน  ไม่ได้ด าเนินการ 

 ด าเนินการ 
ประเด็นการนิเทศงาน 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 
5. การประสานงานบูรณา

การงาน 
 ประสานงานกับ 
............................................................. 
ประเด็น............................................... 
 ประสานงานกับ 
............................................................. 
ประเด็น...............................................  
 ประสานงานกับ 
............................................................. 
ประเด็น...............................................  

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 
หมายเหตุ  ส านกังานเกษตรจังหวดัรวบรวมผลฯอ าเภอ และสรุปภาพรวมจังหวัดส่งให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ภายในวันที่ 7 ของทกุเดอืน และส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ทาง E-mail : doaeresearch20@gmail.com 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร....................................................  จังหวัด............................................ 

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

ที ่ ประเด็น ผลการด าเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
1. การสร้างการรับรู้ ระดับจังหวัด (สรุปภาพรวม) 

 ไม่ได้ด าเนินการ 
 ด าเนินการ 
กับ บุคคล/หน่วยงานใด 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
ระดับเขต 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 ด าเนินการ 
กับ บุคคล/หน่วยงานใด 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 
2. การถ่ายทอดความรู้ 

(สรุปภาพรวม) 
 ไม่ได้ด าเนินการตามแผนฯ 
 ด าเนินการได้บางส่วน 
 ด าเนินการได้ตามแผนฯ 
เวที/ประเด็นการถ่ายทอดฯ 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

ระดับเขต 
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ที ่ ประเด็น ผลการด าเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

.............................................................  

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

.............................................................  
3. การเย่ียมเยียน (สรุป

ภาพรวม) 
 ไม่สามารถด าเนินการตามแผนฯ 
 ด าเนินการบางส่วน 
 ด าเนินการได้ตามแผนฯ 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 
4. การนิเทศงาน  ไม่ได้ด าเนินการ 

 ด าเนินการ 
ประเด็นการนิเทศงาน 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 
5. การประสานงาน

บูรณาการงาน 
 ประสานงานกับ 
............................................................. 
ประเด็น............................................... 
 ประสานงานกับ 
............................................................. 
ประเด็น............................................... 
 ประสานงานกับ 
............................................................. 
ประเด็น...............................................  

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 
หมายเหตุ  ส านักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 รวบรวมผลฯจังหวัด และสรุปภาพรวมเขตส่งให้กรมส่งเสรมิการเกษตร ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
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