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สรุประบบสงเสริมการเกษตร ป 2553                       
สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลักการในการสงเสริมการเกษตร ป 2553

สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหนาที่ในการพัฒนาเกษตรกรใหสามารถประกอบ

อาชีพการเกษตรไดอยางยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีหลักการสงเสริมการเกษตร ดังนี้

1.การสงเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ ใชศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบล(ศบกต.) เปนกลไกในการขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตร โดยสนับสนุนใหชุมชนสามารถผลักดันงาน

พัฒนาการเกษตรระดับตําบลดวยชุมชนเอง

2.เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ทําหนาที่ในการสนับสนุน การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และถายทอด

บริการเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมแกเกษตรกร/ชุมชน โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล อาสาสมัครเกษตร เกษตรหมูบาน สถาบันเกษตรกร และ

วิสาหกิจชุมชนรวมสนับสนุนการดําเนินงาน

3.เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เรียนรูและพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ และทํางาน

ในลักษณะการทํางานรวมกันเปนทีม(Team Learning and Working)

4.นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่

วัตถุประสงค ของการสงเสริมการเกษตร ป 2553
        1. เพื่อใหบริการทางการเกษตร แกเกษตรกร ผูนําเกษตรเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 

และผูสนใจทั่วไป ตามศักยภาพและความตองการของเกษตรกรและความจําเปนในพื้นที่ดวย       

      2. เพื่อจัดการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแกเกษตรกรเปาหมาย ในรูปแบบของการ    

มีสวนรวมทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรในชุมชน

      3. เพื่อสงเสริมและพัฒนากลุม/เครือขาย สถาบันเกษตรกร ชุมชนเกษตร วิสาหกิจชุมชน ใหเจริญ 

กาวหนา เขมแข็ง และพึ่งตนเองไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมายการสงเสริมการเกษตร ป 2553
1.พัฒนาพื้นที่ใหเปนแหลงผลิตอาหาร และเกษตรอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยทั้ง

ผูผลิตและผูบริโภคและมีความสามารถในการแขงขันดานการตลาดทั้งภายในและตางประเทศ

2) พัฒนาระบบการผลิตการเกษตร อยูบนพื้นฐานของการอนุรักษ การใชทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอมและทุนในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3) พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุม/เครือขาย วิสาหกิจชุมชน มีความกาวหนา และมั่นคงใน

การประกอบอาชีพการเกษตร มีรายได มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเขมแข็งเปนเอกภาพ สามารถเปนกลไกใน

การขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
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วิธีการการสงเสริม

การสงเสริมการเกษตร โดยหลักการเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร จะเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือ 

และสนับสนุนในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีผูนําเกษตรกร และสถาบันกลุมเกษตรกร เปนกลไก  

การขับเคลื่อนงานในพื้นที่อยูแลว เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมและเกิดการยอมรับในงานสงเสริมมากยิ่งขึ้น     

จึงกําหนดใหมี การสงเสริมแบบ “farmer to farmer” ซึ่งเปนแนวทางการปรับปรุงเทคนิคการปฏิบัติโดย

เกษตรกรทํางานเปนทั้งนักปฏิบัติและนักสงเสริมในการที่จะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางเกษตรกรกับ

เจาหนาที่และเกษตรกรดวยกันเอง เพื่อนําไปสูการพัฒนาการเกษตรที่ดีขึ้น มีวิธีการสงเสริมดังนี้ 

1. จัดอบรมเกษตรกร และวิทยากรเกษตรกร เกษตรหมูบาน ผูนําเกษตรกรในดานการพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาวิสาหกิจชุมชน การสงเสริมทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม

2. จัดทําระบบการเยี่ยมเยียนและพบปะแลกเปลี่ยน ระหวาง จนท.ไปเยี่ยมเกษตรกร และเกษตรกร

ผูนําไปเยี่ยมเกษตรกรดวยกันเอง

3. อํานวยความสะดวก(Facilitation) ใหเกษตรกรในการวิจัย ทดสอบ ทดลอง ปรับใช เทคโนโลยี

การผลิตในรูปแบบการวิจัยทองถิ่น วิจัยชุมชน เพื่อเรียนรูและหาคําตอบรวมกัน

4. พัฒนากลุม/เครือขายใหมีเวทีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน และมีการจัดทํา

กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องเปนประจํา

5. สรางความสัมพันธและประสานความรวมมือ ระหวางหนวยงานภาครัฐ อปท. และองคกร

เอกชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันและหนุนเสริม

ในการทํางานซึ่งกันและกัน



3

สรุปผลการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร ป 2553

การปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 2 ระบบยอย คือ ระบบ

ปฏิบัติงานในพื้นที่ และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

1.ระบบปฏิบัติงานในพื้นที่
 เปนการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ระดับอําเภอและระดับตําบล ไปจนถึงชุมชนและ

เกษตรกรเปาหมาย โดยมีศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เปนกลไกขับเคลื่อน

การทํางานสงเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ องคประกอบการทํางานในพื้นที่แบงออกเปน 2 ระดับ คือ

1.1 การทํางานระดับอําเภอ 

เปนกระบวนการทํางานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีการจัดโครงสราง ระบบงาน และกลไก

การทํางานของสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยเกษตรอําเภอเปนผูนํา ผูประสานและเชื่อมโยงการทํางานทั้งใน

องคกรและนอกองคกรเขาดวยกัน  ดังนี้

 การจัดทําขอมูลการเกษตร โดยการรวบรวม วิเคราะหสถานการการเกษตรในอําเภอ

 การกําหนดเปาหมายรวม ในการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร ประจําป

 การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน รายเดือน รายป และรายบุคล

 การมอบหมายผูรับผิดชอบงานหลักของอําเภอ

 การดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร โดยใชศูนยบริการเปนกลไกการดําเนินงาน

 การติดตาม ประเมินผล รายงาน และประชาสัมพันธ

1.2 การทํางานระดับตําบล 
เปนกระบวนการทํางานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรรวมกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตรประจําตําบลในการขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตรในระดับตําบล หมูบานและเกษตรกร

เปาหมาย ซึ่งแตละพื้นที่กําหนดรูปแบบ วิธีการดําเนินงานที่แตกตางกันภายใตสภาพแวดลอมในแตละพื้นที่ 

มีการดําเนินการ ดังนี้

 การจัดทําขอมูลการเกษตร เพื่อใชในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร

 การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ประจําป

 การจัดการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

 การใหบริการทางการเกษตร

 การสงเสริมกลุมและเครือขาย
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2.ระบบการสนับสนุน
เปนกระบวนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ซึ่งเปนบทบาทของระดับจังหวัด     

ที่กําหนดระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ คือการสนับสนุนอําเภอ และตําบล ใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีการสนับสนุนดังนี้

1. การประชุม / สัมมนา เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรูและวางแผน การปฏิบัติงาน ไดแก 

1.1  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ  (District  Workshop : DW)  

เปนเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับอําเภอ 

แบงออกเปน 3 กลุมกลุมละ ประมาณ 50 คน คือ

 กลุมดานวิชาการเกษตร (แบงออกเปน 2 ประเด็น การผลิตอาหารปลอดภัย และ

เศรษฐกิจพอเพียง)

 กลุมดานสถาบันเกษตรกร (เนนงานพัฒนาวิสากิจชุมชน)

 กลุมงานดานการบริหาร

 กระบวนการ ภาคเชา จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางาน   ตามระบบ

สงเสริมการเกษตร เกี่ยวกับการทํางานในระดับอําเภอและตําบล

                       ภาคบาย จัดไหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตการเกษตร  หรือกระบวนการ  

                                       ทํางานตามแผนงานโครงการ

                     รูปแบบ/วิธีการ  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ดูงานในพื้นที่ หรือฝกปฏิบัติ ตามความ

                                      เหมาะสม และใหถอดองคความรูที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูไวทุกครั้งดวย 

                     แผนการจัดสัมมนา ใหผูควบคุมของแตละสายประสานกับอําเภอเจาภาพ กําหนดสถานที่ 

                                     วิชาการ กระบวนการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และผูดําเนินการในแตละเรื่อง   

                                     พรอมทั้งนําเสนอในเวทีประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดฯกอนดําเนินการทุกครั้ง

          ในป 2553 สามารถจัดเวที DW ได  6 ครั้ง ประเด็นที่ดําเนินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เนนประเด็น

เกี่ยวกับการจัดการความรู ดังนี้

1)  การปองกันและกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล  

2) การปองกันและกําจัดสัตวศตรูขาว (นก หนู )

3) กระบวนการจัดเวทีเรียนรูเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน     
4) เทคโนโลยีชาวบานในการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย

5) รูปแบบการผลิตการเกษตรแบบพอเพียงแบบยั่งยืน    

6) กระบวนการปฏิบัติงานโครงการประกันรายได
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1.2  การประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด (Provincial  Monthly  Meeting : PM)  

เปนเวทีประชุมของเจาหนาที่สงเสริมระดับจังหวัด จัดทําแผนปฏิบัติงาน จัดทําประเด็นการ

ติดตามนิเทศงาน  ตลอดจนการแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดประชุมทุกวัน

จันทร ในสัปดาหที่ 4 ของทุกเดือน ในป 2553 ดําเนินการจัดได จํานวน 10 ครั้ง
1.3  การประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน (Monthly  Meeting : MM)

เปนเวทีการประชุมรวมกันของผูบริหาร ผูรับผิดชอบงานระดับจังหวัด และผูบริหารระดับ

อําเภอ เพื่อทราบนโยบาย การบริหารแผนงาน/โครงการ การติดตามความกาวหนาโครงการตาง ๆ

รวมกันวางแผนปฏิบัติงานและรวมกันแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน กําหนดจัดเดือนละ 1 ครั้ง ใน

วันสิ้นเดือนของทุกเดือนในป 2553 ดําเนินการจัดได จํานวน 12 ครั้ง
1.4 การประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (District Monthly Meeting : DM) 

เปนเวทีการประชุมเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรของสํานักงานเกษตรอําเภอทุกคน เพื่อ

รับทราบนโยบาย การบริหารงานโครงการ/กิจกรรม และติดตามโครงการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ

ในระดับอําเภอ จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือนของสํานักงานเกษตรอําเภอและเจาหนาที่ทุกคน 

กําหนดจัดในชวงสัปดาหที่ 1 ของทุกเดือน ในปในป 2553 ทุกอําเภอสามารถดําเนินการจัดได 
จํานวน 12 ครั้ง
1.5 เวทีพบปะแลกเปลี่ยนทุกวันจันทร 

เปนเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ระดับจังหวัด และอําเภอ เปนประจําทุกวันจันทร  เพื่อ

ติดตามผลการปฏิบัติงาน และวางแผนการปฏิบัติงานในชวงสัปดาหตอไป โดยใชเวลาประมาณ 1-2 

ชั่วโมงในป 2553 ระดับจังหวัดสามารถดําเนินการจัดได ประมาณ 40 สัปดาห
            1.6 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (provincial workshop)

                        เปนเวทีใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทั้งระดับจังหวัดและอําเภอไดรวมกันสรุปผล

การดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในรอบป และรวมกันกําหนดแผนและเปาหมายการสงเสริม

การเกษตร ในปตอไป ตลอดจนเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการเพื่อนําความรูไปใชในงาน

สงเสริมการเกษตรของจังหวัด ในป 2553 ไดดําเนินการจัดจํานวน 1 ครั้ง 2 วัน และมี
การศึกษาดูงานนอกพื้นที่ดวย

2. ผูประสานงานอําเภอ
กําหนดใหหัวหนากลุมฝาย นักวิชาการของสํานักงานเกษตรจังหวัด เปนผูประสานงานระหวาง

จังหวัดและอําเภอ เพื่อใหอําเภอไดรับทราบขอมูลขาวสาร อยางตอเนื่อง ทั้งดานการบริหาร การสงเสริม

สถาบันเกษตรกร และสงเสริมการผลิตในพื้นที่ งานนโยบายของจังหวัด/กรม/และกระทรวง ใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กําหนดใหมีผูประสานงานอําเภอละ1 คน/อําเภอ และใหสลับสับเปลี่ยน

หมุนเวียนผูประสานงาน ทุก 4 เดือน เพื่อทําหนาที่ ดังนี้
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1. เขารวมประชุม สํานักงานเกษตรอําเภอ(DM) 

2. ชี้แจง ถายทอด กํากับ ติดตาม การดําเนินงานดานการบริหาร งานสถาบันเกษตรกร             

งานสงเสริมการผลิต งานนโยบายของจังหวัด/กรม/และกระทรวง 

3.  รวมกําหนดแนวทาง และวางแผนการปฏิบัติงานของอําเภอใหเปนไปตามวัตถุประสงคละ

     เปาหมายของงานที่กําหนดไว

3. การนิเทศงาน
จังหวัดกําหนดใหมีทีมนิเทศงานของสํานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อกํากับ ติดตาม นิเทศ และ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของอําเภอ ในการดําเนินงานดานการบริหาร การพัฒนาสถาบันเกษตรกร และการ

สงเสริมการผลิตตลอดจน การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด งานนโยบายตางๆใหเปนไปตามวัตถุประสงคละ

เปาหมายของงานที่กําหนดไว กําหนดใหมี จํานวน 4 ทีม ในแตละทีมจะมีเจาหนาทุกกลุม/ฝายในทีมทุกทีม

และใหทุกทีมออกไปติดตามนิเทศ เดือนละอยางนอย 4 อําเภอ ในสัปดาหที่ 1 และ 4 ของเดือน โดยให

วางแผนนิเทศในวันประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด (PM) พรอมทั้งแจงอําเภอทราบในวันประชุมเกษตร

อําเภอประจําเดือนในป 2553 ระดับจังหวัดสามารถดําเนินการนิเทศไดได จํานวน 9 ครั้ง
4.การพัฒนาบุคลากร
   การพัฒนาพัฒนาบุคลากร เปนการจัดการใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความรู ความ 

สามารถ และพรอมในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล     

ของงานตามสํานักงานเกษตรจังหวัดไดกําหนดเปาหมายไว

วิธีการดําเนินงาน

การพัฒนาบุคลากรไดกําหนดใหมีการดําเนินการจัดการความรูในองคกร (Knowledge 

Management : KM) โดยดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรูที่ กพร.กําหนดไว 7 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 การบงชี้ความรู(Knowledge Identification)

ขั้นตอนที่ 2 การสรางและแสวงหาความรู(Knowledge Creation and Acquisition)

ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรูใหเปนระบบ(Knowledge Organization)

ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement)

ขั้นตอนที่ 5 การเขาถึงความรู (Knowledge Asset)

ขั้นตอนที่ 6 การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing)

ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู (Learning

ทั้งนี้ยึด Model ปลาทู เปนหลักคือ มีการจัดทํา Knowledge Vision : KV, Knowledge Sharing : 

KS และ Knowledge Asset : KA

ในป 2553 สํานักงานเกษตรจังหวัดไดกําหนดประเด็นการจัดการความรูไว 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

      1.) กระบวนการจัดเวทีเรียนรูเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

      2.) การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยดวยเทคโนโลยีชาวบาน 

3.) การจัดการการผลิตการเกษตรแบบพอเพียงและยั่งยืน 
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5.  การประชาสัมพันธ
ดําเนินการประชาสัมพันธการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของจังหวัด  ใหหนวยงานตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ  เอกชน  และเกษตรกร ไดรับรูโดยผานชองทางตาง ๆ เชน วิทยุชมชน จัดนิทรรศการ 

ทําเอกสารเผยแพร จดหมายขาว แผนปลิว แผนพับและปายประชาสัมพันธ เปนตน

ทีมนิเทศงาน ปงบประมาณ 2553 สนง.เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทีมนิเทศท่ี  1  ประกอบดวย

1.1  นายวรชันย  หลักกรด         หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  หัวหนาทีม

1.2  นายวิวัฒน     วรวาท          นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

1.3  นายไพโรจน  คําหวาน        นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ        

1.3  น.ส.วิภาดา    สุภานันท       นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ เลขานุการทีม

ทีมนิเทศที่  2  ประกอบดวย

2.1  นายประวี    เนียมโภคะ       หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต   หัวหนาทีม

2.2  นายไชยอนันต บัวบุศย       นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

2.3  นางชูชาติ   สุนทรวัฒน       นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

2.3  นายบรรจง  สีดารักษ          นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  เลขานุการทีม         

ทีมนิเทศที่  3  ประกอบดวย

3.1  นายไพศาล   สังขมงคล      หัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ     หัวหนาทีม

3.2  นางจันทนา โอสถกระพันธ   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ           

3.3  นาง นิชนันท   ศศิรัตน        นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

3.4  นายมานพ   สุภาพึ่ง           นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  เลขานุการทีม 

ทีมนิเทศที่  4  ประกอบดวย

4.1  นางสมพิศ    บํารุงจิตต       หัวหนาฝายบริหารทั่วไป                หัวหนาทีม             

                       4.2  นายจําลอง   พุฒซอน        นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

                       4.3  นายสุรสีห     เรือนทอง       นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ       

                       4.4  นายพิชัย     เข็มเงิน           นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  เลขานุการทีม

บทบาทหนาที่

1. ประมวลสถานการณความกาวหนา ปญหาอุปสรรค ของเรื่องท่ีจะติดตามนิเทศ รวมทั้งกําหนด

ประเด็นเครื่องมือวิธีการและสถานที่นิเทศ แจงอําเภอลวงหนา

2. ติดตามนิเทศงานในอําเภอที่รับผิดชอบตามแผนที่กําหนด  หากแผนติดตามนิเทศงานตรง

     กับการประชุมประจําเดือนสํานักงานเกษตรอําเภอ  ใหเขารวมประชุมและนิเทศงานดวย

3. แกไขปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานในพื้นท่ี  หากไมสามารถแกไขไดใหประสานและแจง

ผูเกี่ยวของกับเรื่องนั้น  ๆหรือรายงานผูมีอํานาจสั่งการแกไข

4. ใหแตละทีม รายงานผลการติดตามนิเทศงานในที่ประชุมประจําเดือนสํานักงานเกษตรจังหวัด  

พรอมทั้งวางแผนการนิเทศครั้งตอไปดวย
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ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

      1.เวทีพบปะตามระบบสงเสริมการเกษตร

  
ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน(MM)

  
เวทีวันจันทร                                       ประชุม สนง.เกษตรอําเภอ(DM)

    

การนิเทศงานอําเภอ
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การสัมมนา DW

      

   

   
การสัมมนา PW
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การเผยแพรประชาสัมพันธ

เผยแพรผาน เว็บไซต ของสํานักงานเกษตรจังหวัดฯ

  
จัดทําเอการ และ ชุดนิทรรศการเผยแพร

  
จัดทํา KM Corner
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การถายทอดความรูสูเกษตรกร เปนการที่ จนท. นําความรูไปใชในพื้นที่โดยการถายทอด 

การจัดการเรียนรูใหแกเกษตรกร และการปฏิบัติจริงไรนาของเกษตรกร

         ศูนยเรียนรู                                                  จัดวันสาธิต

   
                           ใหความรูเฉพาะกลุม                                         จัดอบรมถายทอดความรู

       
 ฝกปฏิบัติจริง                                                         แปลงทดลอง/ทอสอบ

บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่



12

คํานํา

กรมสงเสริมการเกษตร ไดกําหนดระบบสงเสริมการเกษตร  โดยมีพื้นฐานมาจากระบบ

ฝกอบรมเยี่ยมเยียน  (Training  Visit  System)  ปจจุบันระบบสงเสริมการเกษตรจึงเปนวิธีการทํางานของ

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ซึ่งไดกําหนดวิธีการปฏิบัติไว โดยใหใชศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ 

เกษตรประจําตําบล  และศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง   เปนกลไกหลักในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ยึดถือ

หลักการ สงเสริมชุมชนใหมีสวนรวม สรางกระบวนการเรียนรูแกชุมชน ดําเนินกิจกรรมตามแผนชุมชนที่

กําหนดไว โดยการพัฒนากลุม / เครือขาย สนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนประสาน กับภาคีพัฒนาและ

องคกรปกครองทองถิ่นในพื้นที่ในการพัฒนา

สรุปผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรประจําป 2553 เลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อ

สรุปผลงานการดําเนินงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในรอบปที่ผานมา จึงหวังเปนอยาง

ยิ่งวาสรุปรายงานเลมนี้จะเปนประโยชน ตอเจาหนาหนาที่สงเสริมการเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทุกคนและผูเกี่ยวทุกหนวยทั้งระดับจังหวัด เขต และสวนกลาง

         ฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ

สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตุลาคม 2553
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สารบัญ
หนา

คํานํา
สารบัญ

o หลักการในการสงเสริมการเกษตร 1

o วัตถุประสงคของการสงเสริมการเกษตร 1

o เปาหมายการสงเสริมการเกษตร 1

o วิธีการสงเสริมการเกษตร 2

o สรุปผลปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร ป 2553

- การปฏิบัติงานในพื้นที่

การทํางานระดับอําเภอ 3

การทํางานระดับตําบล 3

- ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

การประชุม/สัมมนา 4

การประสานงานอําเภอ 5

การพัฒนาบุคลากร 6

การนิเทศงาน 6

การประชาสัมพันธ 7

o ทีมติดตามงานและนิเทศงาน ป 2553 7

o ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร ป 2553            8-11


