
ระบบการติดตามงาน 
(Monitoring System) 

1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือทราบข้อมูลความก้าวหน้า ผลงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน 
 1.2 เพ่ือใช้ข้อมูลในการควบคุม กํากับ ปรับปรุง และสนับสนุนการทํางาน 
2. แนวคิด 
 2.1 ทุกระดับ (จังหวัด / อําเภอ / ผู้รับผิดชอบโครงการ) มีการติดตามความก้าวหน้าและปรบัปรุง 
เร่งรัดงานท่ีรับผิดชอบใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ 
 2.2 ดําเนินการแบบเสริมพลัง โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์ร่วมกันไปในทางเดียวกัน 
3. งาน / โครงการท่ีติดตาม 
 - โครงการท่ีสําคัญตามนโยบาย และโครงการเฉพาะกิจเร่งด่วน 
4. วิธีการ 
 - ติดตามงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบรายงาน e-project) ควบคู่กับการติดตามงานในพ้ืนท่ี  
โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี ้
 - กิจกรรม 
 บันทึก ตรวจสอบ วิเคราะห์ความก้าวหน้าโครงการจากระบบรายงาน (e-project) 
 ติดตามงานในพ้ืนท่ี โดยเน้นการติดตามเป็นทีม และติดตามครบทุกอําเภอใน 2 เดือน 
 นําข้อมูลความก้าวหน้ามาหารือ (เร่งรัด กํากับ) ในการประชุม MM ในระดับจังหวัดและการ
ประชุม DM ในระดับอําเภอ 
 ผู้ท่ีเก่ียวข้องสามารถนําข้อตกลง / ข้อคิดเห็น ไปปรับปรุงแก้ไขงานในส่วนท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้
เวทีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (DW)   
 - Output     
  ความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน (เปรียบเทียบ แผน / ผล)  
           - มิติโครงการ - โครงการ / กิจกรรมใดท่ีปฏิบัติได้ / ไม่ได้ตามแผนปฏิบัติงาน  
                                            (ท้ังเวลาและปริมาณ) ตามเป้าหมาย 
          - มิติพ้ืนท่ี  - อําเภอใดท่ีปฏิบัติได้ / ไม่ได้ตามแผนปฏิบัติ (ท้ังเวลาและปริมาณ)  
                                            ตามเป้าหมาย  
  ปัญหา / สาเหตุของปัญหา ข้อควรแก้ไข 
  ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาการทํางานในระดับพ้ืนท่ี 
5. ปัจจัยหลักของความสําเร็จ 
 5.1 มีแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน (เวลา กิจกรรม และสิ่งท่ีสําคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 5.2 ผู้ติดตามเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในงาน 
 5.3 ผู้บริหารทุกระดับให้ความสําคัญ 
 5.4 มีการนําผลการติดตามไปใช้ในการพัฒนางาน 
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แนวทางการจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร ป ี๒๕๕๗ 
 
๑. การดําเนินการจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัด 
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร ซึ่งประกอบด้วย ๒ ระบบย่อย คือระบบการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสรมิการเกษตร และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ยึดถือหลักการและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. จัดทํา ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ป ี๒๕๕๗ (ตามปีงบประมาณ) และ
แผนปฏิบัติงานรายกิจกรรม (กําหนดวัน/เดือน/ป ีและสถานท่ีจัดกิจกรรม) 
 ๒. บันทึกปฏิทินการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงานตามข้อ ๒ (Online) ในโปรแกรม “ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร” ท่ีเว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร หรือ 
http://www.research.doae.go.th/aes  
 ๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน (Online) ในโปรแกรม “ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบ 
ส่งเสริมการเกษตร” ภายใน ๑ สัปดาห ์หลังจากการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 ๓.๑ สํานักงานเกษตรจังหวัดดําเนินการบันทึกรายงาน ๔ กิจกรรม คือ 
 ๓.๑.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW) 

 ๓.๑.๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (DW) 
 ๓.๑.๓ การประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน (MM) 
 ๓.๑.๔ การติดตามนิเทศงาน 
 ๓.๒ สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการบันทึกรายงาน ๑ กิจกรรม คือ การประชุม 
สํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (DM) 
 ๔. นําการจัดการความรู้ (KM) เป็นเครื่องมือในการดําเนินงานในเวทีตามระบบส่งเสริม 
การเกษตร 
 ๕. เม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขอให้สรุปผลการดําเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ของ
สํานักงานเกษตรจังหวัด นําข้ึนเว็บไซต์ของหน่วยงานและจัดทํารูปเล่ม ส่งสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 
และสําเนาให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 
๒. แนวทางในการดําเนินการจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
 สําหรับแนวทางในการดําเนินการจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร ของสํานักงานเกษตรจังหวัด
และสํานักงานเกษตรอําเภอ มีแนวทาง ดังนี ้
 ๑. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (Provincial Workshop : PW) 
 ๑.๑ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดและอําเภอ ได้ 
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการขับเคลื่อนนโยบาย ประเด็นวิชาการตามความต้องการ และ 
ประเด็นท่ีเป็นปัญหาในการดําเนินงานในพ้ืนท่ี (Hot Issue) กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และสรุปผล 
การดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการนําองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ๑.๒ บุคคลเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าท่ีสํานักงาน 
เกษตรอําเภอ 
 ๑.๓ ระยะเวลาการจัด PW กําหนดจัด ๑ ครั้ง ครั้งละ ๑ วนั จัดในช่วงธันวาคม ๒๕๕๖ 
 ๑.๔ หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด 
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 ๑.๕ แนวทางการจัด PW  
 ๑) ร่วมกันจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย งาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร และ
วางแผนการดําเนินงาน ป ี๒๕๕๗ (ท้ังนี้อาจจะมีการชี้แจงการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเกษตรท่ี
เก่ียวข้องกับจังหวัด ด้วยก็ได้) 
 ๒) เน้นการเป็นเวทีเพ่ือการเรียนรู ้การพัฒนาคน และพัฒนางาน และการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี 
 ๓) ให้ความรู้ทางวิชาการ ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานตามความต้องการของพ้ืนท่ี 
หรือประเด็นปัญหาเร่งด่วน (Hot Issue) ในพ้ืนท่ี และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทํางาน 
ให้ประสบความสําเร็จ 
 ๔) จังหวัดสามารถเชิญหน่วยงานวิชาการในพ้ืนท่ี ศูนย์ปฏิบัติการหรือผู้มีส่วน 
เก่ียวข้องเข้าร่วมเพ่ือให้ความรู/้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ได้ตามความเหมาะสม 
 ๕) จังหวัดสรุปและบันทึกรายงานการสัมมนา ในระบบออนไลน ์ของกรมฯ 
 ๒. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District Workshop : DW) 
 ๒.๑ วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 ๒) เพ่ือให้มีการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและเชื่อมโยงวิชาการท่ีเหมาะสมใน 
แต่ละท้องถ่ิน ตามความต้องการของเจ้าหน้าท่ี 
 ๒.๒ บุคคลเป้าหมาย คือ เกษตรอําเภอ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอทุก 
คน และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัด 
 ๒.๓ ระยะเวลาการจัด DW กําหนดจัดอย่างน้อย ๔ ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน ในสัปดาห์ 
ท่ี ๓ ของเดือนท่ีจัด RW 
 ๒.๔ หน่วยงานรับผิดชอบ ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด โดยอาจแบ่งสาย 
รวมอําเภอได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี ้ให้อําเภอหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพ จังหวัดเป็นผู้อํานวยความ 
สะดวกและเข้าร่วมทุกครั้ง 
 ๒.๕ แนวทางการจัด DW 
 ๑) เกษตรอําเภอท่ีเป็นเจ้าภาพ เป็นประธานการสัมมนา 
 ๒) เน้นการเป็นเวทีเพ่ือการเรียนรู ้การพัฒนาคน และพัฒนางาน และการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี 
 ๓) การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการตามสถานการณ์หรือตามความจําเป็นและ 
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นท่ีเชื่อมโยงจาก PW หรือ RW หรือประเด็นปัญหาเร่งด่วนในพ้ืนท่ี 
(Hot Issue) หรือประเด็นอ่ืน ๆ โดยอาจขอความร่วมมือจากหน่วยงานวิชาการหรือผู้รู้ในพ้ืนท่ี 
 ๔) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร 
 ๕) ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการดําเนินการ 
 ๖) จังหวัดสรุปและบันทึกรายงานการสัมมนา ในระบบออนไลน ์ของกรมฯ 
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 ๓. การประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดประจําเดือน (Provincial Meeting : PM) 
 ๓.๑ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานเกษตรจังหวัดรับทราบแนวทางการ 
ดําเนินงาน รายงานผล–แผน การดําเนินงาน แนวทางการติดตามนิเทศงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
รวมท้ังการเรียนรู้จากการดําเนินงาน 
 ๓.๒ บุคคลเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานเกษตรจังหวัด ทุกคน 
 ๓.๒ ระยะเวลาการจัด PM เดือนละ ๑ ครั้ง  
 ๓.๔ หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด 
 ๓.๕ แนวทางการจัด PM 
 ๑) เกษตรจังหวัด ทําหน้าท่ีประธานในการประชุม 
 ๒) ดําเนินการประชุมชี้แจงในเชิงการบริหารสํานักงานในประเด็นต่าง ๆ ตาม 
สถานการณ์ 
 ๔. การประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน (Monthly Meeting : MM) 
 ๔.๑ วัตถุประสงค์ เพ่ือร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานและร่วมกันแก้ไขปัญหา ในการ 
ปฏิบัติงาน 
 ๔.๒ บุคคลเป้าหมาย คือเกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายระดับจังหวัด เกษตรอําเภอ 
และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดท่ีเก่ียวข้อง 
 ๔.๓ ระยะเวลาการจัด MM เดือนละ ๑ ครั้งในช่วงสัปดาห์ท่ี ๔ 
 ๔.๔ หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด 
 ๔.๕ แนวทางการจัด MM 
 ๑) เกษตรจังหวัด ทําหน้าท่ีประธานในการประชุม 
 ๒) กําหนดเป็นวาระการประชุมหลัก ๆ ดังนี ้
 วาระท่ี ๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
 วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 วาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
 วาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
ท้ังนี้ อาจจะกําหนดให้มีวาระการประชุมเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
 ๓) ให้มีเนื้อหาการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน ศบกต. ในท่ีประชุม 
ทุกครั้ง 
 ๔) จังหวัด สรุปรายงานและบันทึกข้อมูลเข้าสูร่ะบบออนไลน์ของกรมฯ 
 ๕. การประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (District Monthly Meeting :DM) 
 ๕.๑ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานเกษตรอําเภอรับทราบแนวทางการ 
ดําเนินงาน รายงานผล–แผนการดําเนินงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมท้ังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก 
การดําเนินงาน 
 ๕.๒ บุคคลเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ ทุกคน 



 
 ๕.๓ ระยะเวลาการจัด DM เดือนละ ๑ ครั้งในช่วงสัปดาห์ท่ี ๑ 
 ๕.๔ หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรอําเภอ 

-๕- 
 
 ๕.๕ แนวทางการจัด DM 
 ๑) เกษตรอําเภอ ทําหน้าท่ีประธานในการประชุม 
 ๒) ประเด็นสําคัญในการประชุม คือ 
 - วางแผนการปฏิบัติงานประจําเดือนของสํานักงานเกษตรอําเภอ 
 - ติดตามผลการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 
 - รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน ศบกต. 
 - ร่วมกันวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไขการปฏิบัติงาน 
 - มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และประสบการณ์ 
  - ประเด็นอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 ๓) กําหนดเป็นวาระการประชุมหลัก ๆ ดังนี ้
 วาระท่ี ๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
 วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี) 
 วาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
 วาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
ท้ังนี้ อาจจะกําหนดให้มีวาระการประชุมเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
 ๔) อําเภอ สรุปรายงานและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์ของกรมฯ 
 ๖. การประชุมเจ้าหน้าท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอประจําสัปดาห์ (Weekly Meeting : 
WM) 
 ๖.๑ วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นเวทีเรียนรู้วิชาการในการปฏิบัติงาน ทบทวนการ 
ปฏิบัติงาน และปรับปรุงข้อมูล รวมท้ังติดตามแก้ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานและทบทวนแผนการ 
ปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน 
 ๖.๒ บุคคลเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ 
 ๖.๓ ระยะเวลาการจัด WM กําหนดจัดทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ ๑ วัน (ในสัปดาห์ท่ี ๑ 
อาจจัดร่วมกับ DM โดยจัดเป็นประเด็นหนึ่งใน DM) 
 ๖.๔ หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรอําเภอ 
 ๖.๕ แนวทางการจัด WM ประเด็นสําคัญในการประชุม คือ 
 - ทบทวนการปฏิบัติงานและติดตามแก้ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน 
 - ทบทวนแผนการปฏิบัติงานประจําสัปดาห์ของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นปจัจุบัน 
 - ปรับปรุงข้อมูล 
 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ และประสบการณ์ในการทํางานในสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
 - ฯลฯ 
    ๗๗๗๗. การนเิทศงานของสาํนักงานเกษตรจงัหวดัการนเิทศงานของสาํนักงานเกษตรจงัหวดัการนเิทศงานของสาํนักงานเกษตรจงัหวดัการนเิทศงานของสาํนักงานเกษตรจงัหวดั    
 ๗.๑ วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ 



 
 ๒) เพ่ือเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีความสามารถในการปฏบิัติงาน 
 ๓) เพ่ือเป็นการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
 

-๖- 
 
 ๗.๒ บุคคลเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าท่ีในระดับตําบล 
 ๗.๓ ระยะเวลาการจัดการนิเทศงาน กําหนดให้จังหวัดนิเทศอําเภอ ช่วงเวลาสัปดาห ์
ท่ี ๑ และสัปดาห์ท่ี ๔ โดยให้อําเภอได้รับการนิเทศอย่างน้อย ๒ เดือน/ครั้ง 
 ๗.๔ หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด 
 ๗.๕ แนวทางการนิเทศงาน 
 ๑) กําหนดวันท่ีจะนิเทศงานไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการ 
เกษตร 
 ๒) ระดับการนิเทศงาน คือ จังหวัด นิเทศงานระดับอําเภอ/ตําบล 
 ๓) ยึดหลักการมีส่วนร่วม ให้ผู้รับการนิเทศได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
สถานการณ์/ปัญหา กําหนดเป้าหมายและร่วมตัดสินใจในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้บรรล ุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔) รูปแบบการนิเทศ 
 - จัดทีมนิเทศ ประกอบด้วย ผู้ชํานาญการเฉพาะเรื่อง/ผู้รับผิดชอบงาน 
ท้ังนี้ จังหวัดท่ีมีจํานวนอําเภอมาก สามารถจัดแบ่งสายการนิเทศงานได้ตามความเหมาะสม 
 - จัดเวทีเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
 ๕) เรื่องท่ีจะนิเทศ 
 - การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
 - งาน/โครงการตามนโยบาย และงาน/โครงการท่ีสําคัญประจําปี 
 - วิชาการเฉพาะด้าน เช่น พืช สัตว ์ประมง แปรรูป ธุรกิจ การป้องกันและ 
กําจัดศัตรูพืช เป็นต้น 
 ๖) ข้ันตอนดําเนินงาน 
 - ประมวลสถานการณ์ ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ของเรื่องท่ีจะนิเทศ 
 - ทบทวนนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์วิธีการของเรื่องท่ีจะนิเทศ 
 - จัดทําแผนการนิเทศ เช่น กําหนดประเด็น เครื่องมือ กระบวนการ วิธีการ 
วัน เวลา สถานท่ี และทีมนิเทศ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
 - ดําเนินการนิเทศ ให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกัน 
๗) การรายงานการนิเทศ 
 - แจ้งผลการนิเทศต่อผู้รับการนิเทศ โดยประมวลสรุปผลร่วมกัน และ/หรือ 
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
 - จดัทํารายงานการนิเทศเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
 - นําผลการนิเทศเสนอในท่ีประชุมทุกระดับ เช่น การประชุมสํานักงาน 
เกษตรจังหวัดประจําเดือน (PM) การประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (DM) 
 ๘) จังหวัด บันทึกข้อมูลการนิเทศงานเข้าสู่ระบบออนไลน์ของกรมฯ 
                                             . 


