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ระบบสงเสริมการเกษตร ป 2555

ระบบ (System)
ระบบ (System)  หมายถึง โครงสรางหรือองคประกอบรวมทั้งหมดอยางมีระบบ แสดงใหเห็น

ความสัมพันธภายในของสวนประกอบตางๆ แตละสวน ตอสวนรวมทั้งหมดของระบบอยางชัดเจน

การสงเสริมการเกษตร (Agricultural Extension)
หมายถึง กระบวนการถายทอดวิชาความรู ทักษะ ประสบการณ และการบริการอื่นๆ ที่จําเปนตอ  

การผลิตทางการเกษตร โดยอาศัยการใหการศึกษา แบบนอกโรงเรียน ( Non-Formal Education ) แก

เกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร ( Farmer and Farm Family ) และบุคคลอื่นที่สนใจ โดยวิธีการฝกปฏิบัติจริง  

( Learning by doing ) เนนถึงการใหความชวยเหลือเพื่อใหเกษตรกรสามารถชวยเหลือตนเองได ( Help 

them for they can help them selves ) ในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและความเปนอยูที่ 

ดีขึ้นอยางยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ( For sustainable better living condition both 

socio-economic and cultural practices ) ดิเรก ฤกษหราย, 2524, วิจิตร อาวะกุล, 2535 , นําชัย ทนุผล, 2530 , 

Mounder Addison H. 1972

ความสําคัญของการสงเสริมการเกษตร
1. การสงเสริมการเกษตร เปนการใหการศึกษาที่มุงเนนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

การเกษตร พรอมทั้งมีการอนุรักษ พัฒนาและใชทรัพยากรธรรมชาติที่เปนปจจัยการผลิตอยางฉลาด ที่

สอดคลองกับสภาวะและความตองการของตลาด การอุตสาหกรรม อันจะเปนการสรางและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนและพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงประเทศ

2.การสงเสริมการเกษตร เปนการสนับสนุนชวยเหลือผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เปน ชาวไร

ชาวนาผูเลี้ยงปศุสัตวและประมง ยุวเกษตรกร และแมบานเกษตรกร ที่ทําการผลิตโดยใชทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีอยูทั้งในชุมชน ทองถิ่นชนบท ใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางยั่งยืนในการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

เพื่อเปนการเพิ่มรายได เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และ เปนการปรับปรุงของสังคมและเศรษฐกิจของ

ประชาชนและของประเทศใหดีขึ้น

3. การสงเสริมการเกษตร จะชวยปรับปรุงและเสริมสรางประสิทธิภาพ และสมรรถภาพของ

เกษตรกรในการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ การสงเสริมที่ดีสามารถชวยใหเกษตรกรเกิดความรู ความ

เขาใจ มีทัศนคติที่ดีตออาชีพ เพิ่มทักษะสมรรถภาพ และความสามารถและประสิทธิภาพในการผลิตของ

เกษตรกร เปนการสรางแรงเสริม กระตุนเตือนใหเกิดความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเรียนรูเพื่อการพัฒนา

อาชีพและคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวตลอดไป



หลักการในการสงเสริมการเกษตร ป 2555
สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหนาที่ในการพัฒนาเกษตรกรใหสามารถประกอบ

อาชีพการเกษตรไดอยางยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีหลักการสงเสริมการเกษตร ดังนี้

1.การสงเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ ใชศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบล(ศบกต.) ศูนยการเรียนรู สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เปนกลไกในการขับเคลื่อนงานสงเสริม

การเกษตร และสนับสนุนใหชุมชนสามารถพัฒนาการเกษตรระดับตําบลตนเอง

2.เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ทําหนาที่ในการสนับสนุน การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดและ

บริการเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมแกเกษตรกร/ชุมชน โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล อาสาสมัครเกษตร เกษตรหมูบาน สถาบันเกษตรกร และ

วิสาหกิจชุมชนรวมสนับสนุนการดําเนินงาน

3.เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เรียนรูและพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ และทํางาน

ในลักษณะการทํางานรวมกันเปนทีม(Team Learning and Working)

4.การสงเสริมการเกษตรแกเกษตรกร ยึดการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

ดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่

วัตถุประสงค ของการสงเสริมการเกษตร ป 2555
        1. เพื่อใหบริการทางการเกษตร แกเกษตรกร ผูนําเกษตรเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 

และผูสนใจทั่วไป ตามศักยภาพและความตองการและความจําเปนในพื้นที่    

      2. เพื่อจัดการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแกเกษตรกรเปาหมาย ในรูปแบบของการ    

มีสวนรวมทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรในชุมชน

      3. เพื่อสงเสริมและพัฒนากลุม/เครือขาย สถาบันเกษตรกร ชุมชนเกษตร วิสาหกิจชุมชน ใหเจริญ 

กาวหนา เขมแข็ง และสามารถพึ่งตนเองไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมายการสงเสริมการเกษตร ป 2555
1.พัฒนาพื้นที่เกษตรใหเปนแหลงผลิตอาหาร และเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคุณภาพ มีความ

ปลอดภัยทั้งผูผลิตและผูบริโภคและมีความสามารถในการแขงขันดานการตลาดทั้งภายในและตางประเทศ

2) พัฒนาระบบการผลิตการเกษตร อยูบนพื้นฐานของการลดความเสี่ยงในการผลิต การรักษา    

การใชทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และใชทุนในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3) พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุม/เครือขาย วิสาหกิจชุมชน อาสาสมัครเกษตร ใหมี

ความกาวหนา และมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตร มีรายได มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเขมแข็งเปน

เอกภาพ สามารถเปนกลไกในการขับเคลื่อนและสงเสริมการเกษตรในพื้นที่



วิธีการสงเสริมการเกษตร
โดยหลักการเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร จะเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือ และสนับสนุนในการ

ประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีผูนําเกษตรกร และสถาบันกลุมเกษตรกร เปนกลไก  การขับเคลื่อนงานใน

พื้นที่อยูแลว เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมและเกิดการยอมรับในงานสงเสริมมากยิ่งขึ้น     จึงกําหนดใหมี การ

สงเสริมแบบ “farmer to farmer” ซึ่งเปนแนวทางการปรับปรุงเทคนิคการปฏิบัติโดยเกษตรกรทํางานเปนทั้ง

นักปฏิบัติและนักสงเสริมในการที่จะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางเกษตรกรกับเจาหนาที่และเกษตรกร

ดวยกันเอง เพื่อนําไปสูการพัฒนาการเกษตรที่ดีขึ้น มีวิธีการสงเสริมการเกษตร ดังนี้ 

1. จัดอบรมเกษตรกร และวิทยากรเกษตรกร เกษตรหมูบาน ผูนําเกษตรกรในดานการพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตการเกษตร 

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

บทบาทเจาหนาที่ในงานสงเสริมการเกษตร
           1. ในฐานะผูถายทอดความรู (educator) เจาหนาที่สงเสริมมีหนาที่เสมือนครูผูสอนที่มีบทบาทหนาที่

ในการนําความรูและเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับใหอยูในรูปเหมาะสมที่เขาใจงายและปฏิบัติได แลวถายทอด

ไปสูบุคคลหรือกลุมบุคคลเปาหมาย

           2. ในฐานะใหคําแนะนําในการแกไขปญหารวมกับบุคคลเปาหมาย(Advisor) เจาหนาที่สงเสริม

จะตองกระตุนและรวมกับบุคคลเปาหมายศึกษาทําความเขาใจอยางถูกตองครบถวนเกี่ยวกับสภาพทาง 

กายภาพชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมอื่นๆ แลววิเคราะหประเด็นปญหา ความ

จําเปน และตัดสินใจแกไขปญหา โดยใหเกษตรกรสามารถชวยเหลือเพื่อตนเองใหมากที่สุด

           3. ในฐานะเปนผูกระตุนใหเกษตรกรรูจักปญหาและพัฒนาตนเอง (Stimulator) เจาหนาที่สงเสริม

จะตองกระตุนใหเกษตรกรไดรับรูและเขาใจปญหาที่แทจริง และความจําเปนที่ตองมีการเปลี่ยน แปลงในการ

ประกอบอาชีพ จัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาตนเองเพื่อใหวิถีชีวิตมีความสงบสุขสอดคลองกับสภาพ 

แวดลอมที่ไดเปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ



           4. ในฐานะเปนผูประสานงาน (Coordinator) เจาหนาที่สงเสริมจะตองทําหนาที่ในการประสานงาน

กับบุคคลหรือหนวยงานตางๆ หนวยงานวิจัย สถาบันการเงิน แหลงจําหนาย เพื่อใหงานสงเสริมการเกษตร

บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

           5. ในฐานะเปนผูใหบริการ (Service) เจาหนาที่สงเสริมมีบทบาทหนาที่ในการใหบริการในดานอื่นๆ 

อีกดวย เชน ใหบริการแหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการผลิต สินเชื่อ ปจจัยการผลิต ราคาและการตลาดแหลง

รับซื้อผลผลิต สภาพดินฟาอากาศ

           6. ในฐานะเปนผูจัดการความรูทักษะประสบการณ (Knowledge manager) ในการเชิญผูรูหรือ

นักวิชาการในสาขาตางๆจากหนวยงานตางๆ มาถายทอดความรูทักษะประสบการณตามความจําเปน หรือ

ความสนใจของชาวบาน หรือเชิญเกษตรกรที่มีความรูความสามารถประสบความสําเร็จในการประกอบ

อาชีพมาเปนวิทยากรใหแกเพื่อนบาน ภายหลังที่ไดกระตุนใหบุคคลเปาหมายเขาใจปญหาและความจําเปน

ของตน

หนาที่ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 
1.รวมกับเกษตรกรบุคคลเปาหมายบริหารจัดการปจจัยการผลิต เพื่อใหไดผลกําไรตอบแทนสูงสุด

อยางยั่งยืนมีความรูความเขาใจ : หลักการจัดการฟารม รูแหลงเงินทุน ขอมูลขาวสารและแหลงปจจัยการ

ผลิตที่จําเปนการวางแผนและประเมินผลโครงการสงเสริม

       2 ชวยเกษตรกรลดความเสี่ยงในการผลิตมีความรูความเขาใจ : หลักการและวิธีการปฏิบัติในวิชา

เกษตรทุกสาขาและวิชาการอื่นที่เกี่ยวของ การจัดการความรู

3 ถายทอดความรูและวิทยาการเทคโนโลยีที่เหมาะสมตรงตามความจําเปนไปสูเกษตรกรมีความรู 

ความเขาใจ : หลักและวิธีการติดตอสื่อสาร จิตวิทยาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา

       4 นําทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาบุคคลเปาหมายมีความรูความ

เขาใจ : ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อวิเคราะหปญหา สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาของบุคคลเปาหมาย

การประยุกตดัดแปลงทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นใหเกิด ประโยชน

       5 กระตุนใหเกษตรกรตระหนักถึงปญหาความจําเปน และสนับสนุนการทํางานรวมกันเปนกลุม เพื่อ

การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีความรูความเขาใจ : การวิเคราะหปญหาชุมชนในเชิงระบบการบริหารจัดการ

การรวมมือประสานงานการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําการจัดตั้งและบริหารจัดการกลุม

       6 เปนสื่อกลางระหวางเกษตรกรบุคคลเปาหมายกับโลกภายนอกมีความรูความเขาใจ : สภาพ 

การณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
 ดิเรก ฤกษหราย 2526, Flores, T.G. P.B. Bueno and R.D. Lapastora 1983



กรอบและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร ป 2555
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรอบการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 2 ระบบยอย คือ 

ระบบปฏิบัติงานในพื้นที่ และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

1.ระบบปฏิบัติงานในพื้นที่
 เนนการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ระดับอําเภอและระดับตําบล ไปจนถึงชุมชนและ

เกษตรกรเปาหมาย โดยมีศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เปนกลไกขับเคลื่อน

การทํางานสงเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ องคประกอบการทํางานในพื้นที่แบงออกเปน 2 ระดับ คือ

1.1 การทํางานระดับอําเภอ 

เปนกระบวนการทํางานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีการจัดโครงสราง ระบบงาน และกลไก

การทํางานของสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยเกษตรอําเภอตองเปนผูนํา ผูประสานและเชื่อมโยงการทํางานทั้ง

ในองคกรและนอกองคกรเขาดวยกัน เพื่อเกิดการปฏิบัติงานรวมกัน 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 ซึ่งแตละพื้นที่สามารถกําหนดรูปแบบ วิธีการดําเนินงานที่แตกตางกันภายใตสภาพแวดลอมในแต

ละพื้นที่ ซึ่งจะตองมีการดําเนินการ ดังนี้

 การจัดทําขอมูลการเกษตร เพื่อใชในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร

 การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ประจําป

 การจัดการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

 การใหบริการทางการเกษตร

 การสงเสริมกลุมและเครือขาย



2.ระบบการสนับสนุน
เปนกระบวนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ซึ่งเปนบทบาทของระดับจังหวัด     

ที่กําหนดระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ คือการสนับสนุนอําเภอ และตําบล ใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีการสนับสนุนดังนี้

1.การเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
2.การสนับสนุนทางวิชาการ
3.การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.การประชาสัมพันธและเผยแพร
5.การติดตามและประเมินผล

การเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากรในจังหวัดทุกตําแหนง ทุกระดับทั้งความรูทักษะความสามารถ รวมถึงการทํางาน

รวมกับผูอื่น ใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ใหบรรลุภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดย

ใชเวทีการพัฒนาเจาหนาที่ดังนี้

1 เวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร
1.1 เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
1.1 .1การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด(Provincial Workshop : PW)

         เปนเวทีสําหรับเจาหนาที่ของจังหวัดและอําเภอ ใชเปนกลไกในการสรุปผลงาน กําหนด

แนวทางและจัดทําแผนปฏิบัติในรอบป โดยกําหนดจัดอยางนอย 1 ครั้ง/ป

1.1.2  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ  (District  Workshop : DW)  

เปนเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรูทางวิชาการ กระบวนการทํางานตามภารกิจและ

ประสบการณการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับอําเภอ โดยกําหนดใหมีการสัมมนาปละ 6 ครั้ง ในสัปดาหที่ 3  

ของเดือน สําหรับการแบงกลุมดังนี้

          

  1.2 เวทีประชุมเพื่อการบริหาร
1.2.1  การประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด (Provincial  Monthly  Meeting : PM)  

เปนเวทีประชุมของเจาหนาที่สงเสริมระดับจังหวัด จัดทําแผนปฏิบัติงาน จัดทําประเด็นการ

ติดตามนิเทศงาน  ตลอดจนการแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เดือนละ 1 ครั้ง   โดย

กําหนดประชุมวันจันทร ในสัปดาหที่ 4 ของทุกเดือน



1.2.2  การประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน (Monthly  Meeting : MM)
เปนเวทีการประชุมรวมกันของผูบริหาร ผูรับผิดชอบงานระดับจังหวัด และผูบริหารระดับ

อําเภอ เพื่อทราบนโยบาย การบริหารแผนงาน/โครงการ การติดตามความกาวหนาโครงการตาง ๆ

รวมกันวางแผนปฏิบัติงานและรวมกันแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน กําหนดจัดเดือนละ 1 ครั้ง   

ในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน

1.2.3 การประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (District Monthly Meeting : DM) 
เปนเวทีการประชุมเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรของสํานักงานเกษตรอําเภอทุกคน เพื่อ

รับทราบนโยบาย การบริหารงานโครงการ/กิจกรรม และติดตามโครงการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ

ในระดับอําเภอ จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือนของสํานักงานเกษตรอําเภอและเจาหนาที่ทุกคน 

เดือนละ 1 ครั้ง   กําหนดจัดในชวงสัปดาหที่ 1 ของทุกเดือน

1.2.4 เวทีพบปะแลกเปลี่ยนทุกวันจันทร (Weekly meeting ; WM)
เปนเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ระดับจังหวัด และอําเภอ เปนประจําทุกวันจันทร  เพื่อ

ติดตามผลการปฏิบัติงาน และวางแผนการปฏิบัติงานในชวงสัปดาหตอไป โดยใชเวลาประมาณ 1-2 

ชั่วโมง

2. การฝกอบรมเฉพาะกิจ
    เปนการจัดอบรมหลักสูตรตางๆ ตามความตองการของเจาหนาที่ ตามสถานการณปจจุบัน ทั้ง

เรื่องการบริหาร วิชาการเกษตร กระบวนการทํางาน เพื่อใหเจาหนาที่มีทักษะ ความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในพื้นที่ไดอยางมั่นใจ

3. สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง
    สงเสริมใหมีการเรียนรูดวยตนเอง โดยจัดหรือแจงชองทางการเรียนรูดวยตนเอง เชน ชองทาง 

จาก E-Learning ของหนวยงานที่เกี่ยวของ Website, Web blog ที่เกี่ยวของกับการเกษตร หรือแมกระทั่ง 

จัด KM corner,  K-Zone ในหนวยงาน เพื่อใหเจาหนาที่ไดมีโอกาสเขาไปเรียนรูดวยตนเอง

การสนับสนุนทางวิชาการ
       เปนการสนับสนุนใหเจาหนาที่ไดมีโอกาสเรียนรูทางวิชาการที่ทันสมัย ทันตอเหตุการณที่เกิดขึ้น  

และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยกําหนดใหมีการสนับสนุนดังนี้

1.การจัดการความรูในองคกร
   การจัดการความรูในองคกรเปนการรวบรวมความรู วิชาการในองคกร และจัดหมวดหมูใหมี  

ความพรอมในการเรียนรูและเขาถึงแหลงความรูของเจาหนาที่ในองคกร โดยอาจจัดเปน KM corner หรือ 

มุมความรูไวในองคกร เพื่อใหเจาหนาที่ไดเขาไปศึกษาหาความรู ไปใชในในการปฏิบัติงานสงเสริม

การเกษตร



วิธีการดําเนินงาน
กําหนดใหมีการดําเนินการจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management : KM) โดย

ดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรูที่ 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

การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      เนื่องจากปจจุบันเปนโลกแหงเทคโนโลยีละการสื่อสาร ดังนั้นขอมูลขาวสาร และวิชาการไดถูก

เผยแพรอยางรวดเร็ว รวมถึงดานการเกษตร การสนับสนุนดานเทคโนโลยีและการสื่อสารเปนสิ่งจําเปนแก

ผูปฏิบัติงานระดับอําเภอและตําบล

             ดังนั้นเพื่อเปนการสนับสนุนการทํางานของอําเภอและตําบล จึงมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บและ

บันทึกขอมูล ขาวสารการเกษตรใน Computer  และระบบ Online บนอินเตอรเน็ต โดยมีระบบโปรแกรม

บันทึกขอมูล สนับสนุนทั้งฮารดแวร และซอฟแวรรวมถึงใหการเรียนรูในการสราง Home Page การจัดการ

ระบบการปองกันการเสียหายขอมูล

การประชาสัมพันธและเผยแพร
สนับสนุนดําเนินการประชาสัมพันธการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร  การจัดทํากิจกรรม

การเกษตร การเผยแพรผลงานของหนวยงาน ใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ  เอกชน  และ

เกษตรกร ไดรับรูโดยการจัดทําสื่อเพื่อเผยแพรผานชองทางตาง ๆในพื้นที่ ทั้งนี้จังหวัดไดกําหนดใหมีการ

เผยแพรประชาสัมพันธดังนี้

 เผยแพรขอมูลขาวสารเนนการเผยแพรในพื้นที่ ทั้ง นสพ. วิทยุชุมชน Cable TV

 จัดทําบอรดประชาสัมพันธในหนวยงานทั้งระดับจังหวัดและอําเภอรวมถึงในพื้นที่

 ผลิตสื่อเผยแพรครอบคลุม ความรูวิชาการ ขอมูลขาวสาร กิจกรรมการเกษตร

 จัดทําแผนปฏิบัติงานการประชาสัมพันธและรายงานผลการดําเนินงาน



 การติดตามและประเมินผล
1. การติดตาม นิเทศงาน
จังหวัดกําหนดใหมีทีมนิเทศงานของสํานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อกํากับ ติดตาม นิเทศ และ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของอําเภอ ในการดําเนินงานดานการบริหาร การพัฒนาสถาบันเกษตรกร และการ

สงเสริมการผลิตตลอดจน การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด งานนโยบายตางๆ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายของงานที่กําหนดไว ซึ่งกําหนดใหมีทีมนิเทศงาน จํานวน 4 ทีม ในแตละทีมจะมีเจาหนาทุกกลุม/

ฝายในทีมทุกทีมและใหทุกทีมออกไปติดตามนิเทศ 2 เดือน/ครั้ง ทีมละ 4 อําเภอ ในสัปดาหที่ 4 ของเดือน 

โดยใหวางแผนนิเทศในวันประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด (PM) พรอมทั้งแจงอําเภอทราบในวันประชุม

เกษตรอําเภอประจําเดือน

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร
จัดใหมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร ตามคํารับรองผลการปฏิบัติงานและ

ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ป ละ 2 ครั้ง โดยมีการประเมินผลงานในภาพรวมของอําเภอ และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเปนรายบุคล เพื่อสรุปผลการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรวาบรรลุเปาหมายหรือไม อีกทั้งนําผล

การประเมินไปประกอบการพิจารณาผลตอบแทนและความดีความชอบประจําป

   3. ผูประสานงานอําเภอ
กําหนดใหมีผูประสานงานระหวางจังหวัดและอําเภอ เพื่อใหอําเภอไดรับทราบขอมูลขาวสาร อยาง

ตอเนื่อง ทั้งดานการบริหาร การสงเสริมสถาบันเกษตรกร สงเสริมการผลิตในพื้นที่ และงานนโยบายของ

จังหวัด/กรม/และกระทรวง ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กําหนดใหมีผูประสานงานอําเภอ

ละ1 คน/อําเภอ และใหสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนผูประสานงาน ทุก 4 เดือน เพื่อทําหนาที่ ดังนี้

1. เขารวมประชุม สํานักงานเกษตรอําเภอ(DM) 

2. ชี้แจง ถายทอด กํากับ ติดตาม การดําเนินงานดานการบริหาร งานสถาบันเกษตรกร             

งานสงเสริมการผลิต งานนโยบายของจังหวัด/กรม/และกระทรวง 

3.  รวมกําหนดแนวทาง และวางแผนการปฏิบัติงานของอําเภอใหเปนไปตามวัตถุประสงคละ

     เปาหมายของงานที่กําหนดไว



การจัดทําแผนการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร ประจําเดือน

การดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ สํานักงานเกษตรอําเภอจะตองมีการจัดทําเปาหมาย

และแผนปฏิบัติงาน เพื่อเปนกรอบการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในรอบ 1 เดือนโดยเฉพาะแผนปฏิบัติ

งานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการใหบริการทางการเกษตร และการ

เยี่ยมเยียนผูนําทางการเกษตร จึงกําหนดใหมีการจัดทําแผนเปาหมายปฏิบัติงานดังนี้

1.แผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีหลักการการ ดังนี้

   1.1ใหจัดทําแผนปฏิบัติงานเปนรายสัปดาห โดยใชเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกวันจันทร เปนวัน

จัดทําแผนปฏิบัติงานและเสนอใหเกษตรอําเภอทราบ กอนขออนุมัติไปปฏิบัติราชการในพื้นที่

  1.2 ใหอําเภอกําหนดวันใดวันหนึ่งในรอบสัปดาห เปนวันที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจํา

ตําบลจะตองไปปฏิบัติงาน ณ ศูนยบริการฯ เพื่อทํากิจกรรมที่ศูนย และพบปะเยี่ยมเยียนคณะกรรมการ

ศูนยบริการฯ ใหบริการทางดานการเกษตร จัดประชุม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดอบรม หรือกิจกรรมอื่นๆ  

ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการเกษตร

1.3 แผนปฏิบัติงานในรอบ 1 เดือน ควรจะมีแผนปฏิบัติงานครอบคลุมทุกเรื่อง เชน การ

ใหบริการทางการเกษตร การจัดการเรียนรู การถายทอดเทคโนโลยี การพบปะอาสามสมัครเกษตร เกษตร

หมูบาน การเยี่ยมกลุม/เครือขาย วิสาหกิจชุมชน ติดตามแปลงสงเสริมและสาธิต งานเก็บรวบรวมสถิติขอมูล 

และรวมถึงงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ ในแตละชวงเวลา เชน การชวยเหลือผูประสบภัย การออก

ใบรับรองผูปลูกขาว เปนตน

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



       แผนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ  (District  Workshop,  DW)
ประจําป 2554

สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กําหนดการจัดสัมมนา จํานวน 6 ครั้ง
ครั้งที่ วัน/เดือน/ป อําเภอเจาภาพ กลุมที่ 1

1 24 กุมภาพันธ 2555 สนง.เกษตรอําเภอบางไทร

2 23 มีนาคม 2555 สนง.เกษตรอําเภอบางบาล

3 25 พฤษภาคม 2555 สนง.เกษตรอําเภอบางปะหัน

4 22 มิถุนายน 2555 สนง.เกษตรอําเภอเสนา

5 20 กรกฎาคม 2555 สนง.เกษตรอําเภอผักไห

6 24 สิงหาคม 2555 สนง.เกษตรอําเภอมหาราช

กระบวนการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการระดับอําเภอ (DW)
 ภาคเชา จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานตามระบบสงเสริม               

                                      การเกษตร เกี่ยวกับการทํางานในพื้นที่

                       ภาคบาย จัดไหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตการเกษตร  หรือกระบวนการ  

                                       ทํางานตามแผนงานโครงการประจําปและงานนโยบายเฉพาะกิจ

                     รูปแบบ/วิธีการ  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ดูงานในพื้นที่ หรือฝกปฏิบัติ ตามความ

                                      เหมาะสม และใหถอดองคความรูที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูไวทุกครั้งดวย 

                     แผนการจัดสัมมนา ใหผูควบคุมของแตละสายประสานกับอําเภอเจาภาพ กําหนดสถานที่ 

                                     วิชาการ กระบวนการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และผูดําเนินการในแตละเรื่อง   

                                     พรอมทั้งนําเสนอในเวทีประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดฯใหผูบริหารทราบกอน

                                     ดําเนินการทุกครั้ง



ทีมนิเทศงาน ปงบประมาณ 2555
สนง.เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทีมนิเทศท่ี  1  ประกอบดวย

1.1  นายวรชันย  หลักกรด         หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  หัวหนาทีม

1.2  นายวิภาดา  สุภานันท          นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

1.3  นายไพโรจน  คําหวาน        นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ        

1.3  น.ส.มานพ สุภาพึ่ง             นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ เลขานุการทีม

ทีมนิเทศที่  2  ประกอบดวย

2.1          หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต   หัวหนาทีม

2.2  นายสุเมธ  พั่วพัก              นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

2.3  นางชูชาติ   สุนทรวัฒน       นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

2.3  นายพหล    รักสํารวจ         นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  เลขานุการทีม         

ทีมนิเทศที่  3  ประกอบดวย

3.1  นายวันชัย   อุสาหะ           หัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ     หัวหนาทีม

3.2  นางจันทนา โอสถกระพันธ   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ           

3.3  นาง นิชนันท   ศศิรัตน        นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

3.4  น.ส.อารีนาถ  กุนที            นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  เลขานุการทีม 

ทีมนิเทศที่  4  ประกอบดวย

4.1  นางทิพยวัลย   สารสุข       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

……………………………………………………………………………………….



แผนการติดตามนิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร  ป 2555
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต.ค. 54 ธ.ค. 54 ก.พ. 55 เม.ย. 55 มิ.ย. 55 ส.ค. 55
ที่ อําเภอ

วันที่ ทีม วันที่ ทีม วันที่ ทีม วันที่ ทีม วันที่ ทีม วันที่ ทีม

1 บานแพรก 26 1 27 2 21 3 24 4 26 1 28 2

2 มหาราช 26 1 27 2 21 3 24 4 26 1 28 2

3 บางซาย 27 1 28 2 22 3 25 4 27 1 29 2

4 เสนา 27 1 28 2 22 3 25 4 27 1 29 2

5 วังนอย 26 2 27 3 21 4 24 1 26 2 28 3

6 อุทัย 26 2 27 3 21 4 24 1 26 2 28 3

7 ผักไห 27 2 28 3 22 4 25 1 27 2 29 3

8 บางปะอิน 27 2 28 3 22 4 25 1 27 2 29 3

9 นครหลวง 26 3 27 4 21 1 24 2 26 3 28 4

10 บางปะหัน 26 3 27 4 21 1 24 2 26 3 28 4

11 ลาดบัวหลวง 27 3 28 4 22 1 25 2 27 3 29 4

12 บางไทร 27 3 28 4 22 1 25 2 27 3 29 4

13 ทาเรือ 26 4 27 1 21 2 24 3 26 4 28 1

14 ภาชี 26 4 27 1 21 2 24 3 26 4 28 1

15 บางบาล 27 4 28 1 22 2 25 3 27 4 29 1

16 พระนครศรีอยุธยา 27 4 28 1 22 2 25 3 27 4 29 1



แผนปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรประจําสัปดาห
วันที่...............................................        ถึง      วันที่..................................................

ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ………………………………………

ชื่อ วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร
ที่

นามสกุล
ตําแหนง

สนง ไปราชการ สนง ไปราชการ สนง ไปราชการ สนง ไปราชการ สนง ไปราชการ
1 เรื่อง/สถานที่..............

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

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

เรื่อง/สถานที่..............

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

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

เรื่อง/สถานที่..............

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

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

เรื่อง/สถานที่..............

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

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

เรื่อง/สถานที่..............

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

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

2 เรื่อง/สถานที่..............

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

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

เรื่อง/สถานที่..............

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

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

เรื่อง/สถานที่..............

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

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

เรื่อง/สถานที่..............

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

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

เรื่อง/สถานที่..............

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

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

3 เรื่อง/สถานที่..............

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

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

เรื่อง/สถานที่..............

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

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

เรื่อง/สถานที่..............

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

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

เรื่อง/สถานที่..............

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

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

เรื่อง/สถานที่..............

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

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

4 เรื่อง/สถานที่..............

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

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

เรื่อง/สถานที่..............

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

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

เรื่อง/สถานที่..............

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

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

เรื่อง/สถานที่..............

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

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

เรื่อง/สถานที่..............

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

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

5  เรื่อง/สถานที่..............

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

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

เรื่อง/สถานที่..............

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

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

เรื่อง/สถานที่..............

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

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

เรื่อง/สถานที่..............

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

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

เรื่อง/สถานที่..............

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

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

                                                                                                                                                                                       ลงชื่อ........................................................เกษตรอําเภอ

                     (....................................................... )





ระบบปฏิบัติงานในพื้นที่ ป 2555
(ระดับตําบล)

• การสนับสนุนพันธุพืช

เปาหมายเปาหมาย
เกษตรกร
อยูดี/มีสุข
อยางยั่งยืน

• การสงเสริมการผลิต

• การพัฒนาสถาบันเกษตรกร

• พัฒนาวิสาหกิจชมุชน

• พัฒนาองคกร/บุคลากร
• ฟนฟูทรัพยากร/สวล.

  แผนพัฒนา

ศบกต.

ศก.พอเพียง

FF
S

กลุม/สถาบัน
• กลุมแมบานเกษตรกร

• กลุมยุวเกษตรกร

• กลุมสายใยรักแหงครอบครัว
• กลุมสงเสริมอาชีพ

วิสาหกิจชุมชน

     การมีสวนรวม

     กลุม/เครือขาย

    จัดการเรียนรู

ภาคีพัฒนา

พืช

ผลิตพืช GAP

แปลงเรียนรู

สัตว

ประมง

F
S

KM KV
KS
KA

• กรรมการ
• อาสาสมัครเกษตร/เกษตรหมูบาน

• ประชุม

• บริหาร • งาน/โครงการ

• แผน/งบประมาณ

• การประสาน

อาสาสมัครเกษตร
     (1 : 10 )

กรรมการ 

ศก.พอเพียง

กลไกการสงเสริม • วางแผน

• สงเสริม/จัดการเรียนรู/ปฏิบตัิ

กม. 1 คน/หมูบาน

เกษตรกร • อาสาสมัครเกษตร/เกษตรหมูบาน/สมาชิกสภาเกษตรกร

• ผูนําชุมชน/ผูนําทองถิ่น/ปราชญ/ผูรู/วิทยากรเกษตร

• Food Safety

• การเรียนรูเกษตรพอเพียง • งานวิสาหกิจชุมชน

• การพัฒนาองคกรเกษตรกร

• การบริหารจัดการศัตรูพืช

• งานพระราชดําริ

• งานการทองเที่ยวเกษตร

เครื่องมือ โครงการ/งบ

• กลุมกิจกรรมในชุมชน

สภาเกษตร 1 คน/หมูบาน


