
 

 

 

 

 

คู่มือ 

การติดตามนิเทศงาน 

ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจําปี ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุรี   

   จังหวัดจันทบุร ี

 

 



คํานํา 

  สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ได้ใช้ระบบการติดตามนิเทศงานเป็นกลไกหลักในการ
บริหารงานส่งเสริมการเกษตร ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ผลผลิตและ ผลลัพธ์ ท่ีได้กําหนดไว้ตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เน้นหนักให้มีการติดตาม
นิเทศงาน โดยจัดเป็นคณะติดตามนิเทศงานระดับจังหวัด และคณะประสานงานส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ
อําเภอ สนับสนุนการปฏิบัติงานของอําเภอ มีการทํางานเป็นทีมและบูรณาการ ให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ 
และการให้ความช่วยเหลือ รวมท้ังเป็นการสร้างขวัญ กําลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ีทุกระดับ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

  เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติงานติดตามนิเทศงาน แผนการติดตามนิเทศ
งาน แผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประเด็นการติดตามนิเทศงาน สําเนาคําสั่งคณะทํางาน
ติดตามนิเทศงานระดับจังหวัด / คณะประสานงานส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด  และปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจําปี ๒๕๕๔ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 
หวังว่าคงเป็นประโยชน์ตามสมควร  

  

 

            

ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี    
ตุลาคม  ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ                                             

     หน้า 

         ๑. ระบบการติดตามงาน (Monitoring) ๑ 
 ๒. แนวทางในการปฏิบัติงานการติดตามนิเทศงาน  ๓ -๗                                                                              
    ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจําปี ๒๕๕๔ 
 ๓. คณะติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ๘  
  ๔. แผนการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ๙ -๑๑ 
 ๕. แผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔                              ๑๒-๑๔     
 ภาคผนวก 
                - สําเนาคําสั่งสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ท่ี ๐๒๖/๒๕๕๓                                       
       ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่องแต่งตั้งคณะติดตามนิเทศงาน ระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๔   

      - สําเนาคําสั่งสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ท่ี  ๐๒๗/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓    
        เรื่องแต่งตั้งคณะประสานงานส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอ ประจําปี ๒๕๕๔                              

       - ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบการติดตามงาน 
(Monitoring System) 

๑. วัตถุประสงค ์
 ๑.๑ เพ่ือทราบข้อมูลความก้าวหน้า ผลงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน 
 ๑.๒ เพ่ือใช้ข้อมูลในการควบคุม กํากับ ปรับปรุง และสนับสนุนการทํางาน 
๒. แนวคิด 
 ๒.๑ ทุกระดับ (จังหวัด / อําเภอ / ผู้รับผิดชอบโครงการ) มีการติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุง 
เร่งรัดงานท่ีรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๒.๒ ดําเนินการแบบเสริมพลัง โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์ร่วมกันไปในทางเดียวกัน 
๓. งาน / โครงการท่ีติดตาม 
 - โครงการท่ีสําคัญตามนโยบาย และโครงการเฉพาะกิจเร่งด่วน 
๔. วิธีการ 
 - ติดตามงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบรายงาน e-project) ควบคู่กับการติดตามงานใน
พ้ืนท่ี โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี ้
 - กิจกรรม 
 บันทึก ตรวจสอบ วิเคราะห์ความก้าวหน้าโครงการจากระบบรายงาน (e-project) 
 ติดตามงานในพ้ืนท่ี โดยเน้นการติดตามเป็นทีม และติดตามครบทุกอําเภอใน ๑ 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 (ท้ังเวลาและ  
                       ปริมาณ) ตามเป้าหมาย  
  ปัญหา / สาเหตุของปัญหา ข้อควรแก้ไข 
  ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาการทํางานในระดับพ้ืนท่ี 
๕. ปัจจัยหลักของความสําเร็จ 
 ๕.๑ มีแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน (เวลา กิจกรรม และสิ่งท่ีสําคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๕.๒ ผู้ติดตามเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในงาน 
 ๕.๓ ผู้บริหารทุกระดับให้ความสําคัญ 
 ๕.๔ มีการนําผลการติดตามไปใช้ในการพัฒนางาน 
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แนวทางในการปฏิบัติงาน 

การติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจําปี ๒๕๕๔ 
สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี   จังหวัดจันทบุรี 

   --------------------------------------------------------- 

 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการกําหนดนโยบายเรื่องระบบส่งเสริมการเกษตร โดยมีพ้ืนฐานของ
ระบบฝึกอบรมเยี่ยมเยียน (Training and Visit System)  
 ระบบส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย การทํางานในพ้ืนท่ีและการสนับสนุนการทํางานในพ้ืนท่ี 
 -การทํางานในพื้นท่ี หมายถึง วิธีการทํางานของเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตรในระดับอําเภอ  
ซึ่งสามารถกําหนดวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม โดยใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลเป็นกลไกหลักในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ยึดถือหลักการและวิธีปฏิบัติ ดังนี ้
 ๑.ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการเกษตรของชุมชน และมีบทบาทหลักในการ
บริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
 ๒.สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ชุมชน โดยจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ชุมชน  
คิดเป็น ทําเป็น และแก้ไขปัญหาเองได ้
 ๓.ดําเนินกิจกรรมตามแผนชุมชน โดยการพัฒนากลุ่ม/ เครือข่าย ในระดับตําบลมาขับเคลื่อน
กิจกรรม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และบริหารจัดการกิจกรรมของชุมชนด้วยตนเอง 
 ๔.ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครเกษตรกร เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน รวมท้ังงานของชุมชน ซึ่งเก่ียวข้องกับการเกษตร 
 ๕.บทบาทของเจ้าหน้าท่ีในการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี 
 ๕.๑ เป็นผู้อํานวยความสะดวก 
 ๕.๒ เป็นท่ีปรึกษา แนะนํา และกระตุ้น 
 ๕.๓ เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทําหน้าท่ีด้านวิชาการตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 
 ๕.๔ เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  
 ๕.๕ เป็นผู้ให้บริการและถ่ายทอดความรู้วิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
 ๕.๖ เป็นผู้ติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
 ๖ .สํ านั ก งาน เกษตร อํา เภอ  สนับสนุนการดํ า เนิ น งานของ ศูนย์บริ การและ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
  ๖.๑ จัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รายปี) แผนปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน (รายเดือน) ลงในเว็บไซต์ของอําเภอทุกเดือนและให้จัดทําแผนปฏิบัติงานรายบุคคล ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ (รายปีและรายเดือน) ไว้ประจําสํานักงานเกษตรอําเภอโดยพร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบได ้
 ๖.๒ ส่งเสริมและพัฒนากลุม่และเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 
 ๖.๓ ศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงานส่งเสริมการเกษตร      
 ๖.๔ ประสานและอํานวยความสะดวกในการบริการเกษตรกร 
              ๖.๕ จัดประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน(District Monthly,DM) ในช่วงสัปดาห์ท่ี ๑ 
เพ่ือการบริหารงานและเสริมสร้างความรู้ภายในหน่วยงาน 
 
 
 



 
 - การสนับสนุนการทํางานในพื้นท่ี 
 ๑.กําหนดให้มีการประชุม /สัมมนา เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และวางแผนการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
 ๑.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ (National Workshop: NW) เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง เขต ศูนย์ปฏิบัติการ และจังหวัด ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ดําเนินการจัดโดยส่วนกลาง อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง  
 ๑.๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop: RW) เพ่ือเป็นเวทีสําหรับ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมกันกําหนดแผนการปฏิบัติงาน การติดตาม
นิเทศงาน และประเมินผลในระดับเขต พร้อมท้ังการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดําเนินการจัดโดยสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง  
 ๑.๓ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (Provincial Workshop: PW) เพ่ือเป็นเวทีให้
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดได้ร่วมกันกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการนําองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ดําเนินการโดยสํานกังานเกษตรจังหวัด กําหนดจัดอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง ท้ังนี ้จังหวัดสามารถเชิญศูนย์ปฏิบัติการหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้าร่วมได้ตามความเหมาะสม 
 ๑.๔ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District Workshop: DW) เพ่ือเป็นเวทีให้
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยระดับจังหวัด
เป็นผู้อํานวยความสะดวกและเข้าร่วมทุกครั้ง กําหนดจัดอย่างน้อย ๒ เดือน/ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน ในสัปดาห์ท่ี ๓ 
โดยอาจแบ่งสายรวมอําเภอได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ ให้อําเภอหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพ   
 ๑.๕ การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต เป็นการประชุมร่วมกันของ
ผู้บริหารของเขต/ จังหวัด เพ่ือเป็นการประสานงานเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน รวมท้ังการบริหารโครงการ/
กิจกรรม ติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน กําหนดจัดประชุม ๑ ครั้ง ต่อ ๒ เดือน 
 ๑.๖ การประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน (Monthly Meeting, MM) เป็นการประชุม
ร่วมกันของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดและผู้บริหารระดับอําเภอ เพ่ือร่วมกันวางแผนปฏิบัติงาน
และร่วมกันแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน กําหนดจัดเดือนละ ๑ ครั้ง โดยอาจจะหมุนเวียนไปตามอําเภอต่างๆ  
 ๑.๗ การประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (District Monthly Meeting: DM) 
สํานักงานเกษตรอําเภอจัดประชุมเจ้าหน้าท่ีทุกคนเป็นประจําทุกเดือน ในช่วงสัปดาห์ท่ี ๑ โดยมีประเด็นสําคัญ
ในการประชุม คือ  
 - วางแผนการปฏิบัติงานประจําเดือนของสํานักงานเกษตรอําเภอ  
 - ตดิตามผลการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ี  
 - ร่วมกันวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไขการปฏิบัติงาน  
 - มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และประสบการณ์  
  - ประเด็นอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 ๑.๘ ประชุมเจ้าหน้าท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอประจําสัปดาห์ (Weekly Meeting: WM) เพ่ือ
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงข้อมูล รวมท้ังติดตามแก้ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานและทบทวน
แผนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน กําหนดจัดทุกสัปดาห ์สัปดาห์ละ ๑ วัน (ในสัปดาห์ท่ี ๑ อาจจัดร่วมกับ DM 
โดยจัดเป็นประเด็นหนึ่งใน DM)  
ท้ังนี้ ให้สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (รายละเอียดตาม
แบบฟอร์มในภาคผนวก)  
 
 
 



 
 ๒. การฝึกอบรมเฉพาะกิจ เป็นการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ท้ังด้านบริหารจัดการ ด้านบริการ และ
ด้านวิชาการ โดยต้องระบุประเด็น วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย ช่วงเวลา วิธีการ สถานท่ี และผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการฝึกอบรมอย่างชัดเจน ซึ่งต้องส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการฝึกอบรมมีความเชื่อม่ันและสามารถ
นําไปส่งเสริมแก่เกษตรกรได ้เช่น หลักสูตรอบรมท่ีปรึกษาการผลิตพืชตามระบบคุณภาพ เป็นต้น  
 ๓. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริมการเกษตรสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ตามบทบาทภารกิจหน้าท่ีได้จากช่องทางต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกกรม เช่น คลังความรู้ของกรม
ส่งเสริมการเกษตร (DOAE K-Center), E-learning, Internet, Web Blog (เรื่องเล่า) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากการทํางาน (On-the-Job Training) และการสอนงาน (Coaching) ฯลฯ 
 ๔. การนิเทศงาน (Monitorial Supervision) ดําเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ให้ผู้รับการ
นิเทศมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์/ ปัญหา กําหนดเป้าหมาย และร่วมตัดสินใจในการปรับปรุงแก้ไข
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดเป็นทีมนิเทศงานใน 
ระดับจังหวัดประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีจากทุกฝ่าย/ กลุ่มงาน ในแต่ละทีมและดําเนินการในสัปดาห์ท่ี ๑,๔ ทุก
อําเภอจะได้รับการนิเทศงาน ๑ เดือนต่อครั้ง 
 ๔.๑ ระดับการนิเทศงาน คือ จังหวัด นิเทศงานระดับอําเภอ/ตําบล  
 ๔.๒ เรื่องท่ีจะนิเทศ  
 (๑) การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 (๒) งาน/โครงการตามนโยบาย และงาน/โครงการท่ีสําคัญประจําปี  
 (๓) วิชาการเฉพาะด้าน เช่น พืช สัตว ์ประมง แปรรูป ธุรกิจ ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช เป็น
ต้น  
 ๔.๓ รูปแบบการนิเทศ  
 (๑) จัดทีมนิเทศ ประกอบด้วย ผู้ชํานาญการเฉพาะเรื่อง/ผู้รับผิดชอบงาน ท้ังนี้ จังหวัดท่ีมี
จํานวนอําเภอมาก สามารถจัดแบ่งสายการนิเทศงานได้ตามความเหมาะสม  
 (๒) จัดเวทีเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
 ๔.๔ ช่วงเวลาและความถ่ีในการนิเทศ จังหวัดนิเทศอําเภอ ช่วงเวลาสัปดาห์ท่ี ๑,๔ โดยให้อําเภอ
ได้รับการนิเทศอย่างน้อย ๒ เดือน/ครั้ง ท้ังนี้ จะต้องกําหนดวันท่ีจะนิเทศงานไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตร  
 ๔.๕ ข้ันตอนดําเนินงาน  
 (๑) ประมวลสถานการณ์ ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ของเรื่องท่ีจะนิเทศ  
 (๒) ทบทวนนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์วิธีการของเรื่องท่ีจะนิเทศ  
  (๓) จัดทําแผนการนิเทศ เช่น กําหนดประเด็น เครื่องมือ กระบวนการ วิธีการ วัน เวลา 
สถานท่ี และทีมนิเทศ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
  (๔) ดําเนินการนิเทศ ให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ๔.๖ การรายงานการนิเทศ  
 (๑) แจ้งผลการนิเทศต่อผู้รับการนิเทศ โดยประมวลสรุปผลร่วมกัน และ/หรือบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  
 (๒) จัดทํารายงานการนิเทศเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น  
 (๓) นําผลการนิเทศเสนอในท่ีประชุมทุกระดับ เช่น การประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด
ประจําเดือน (PM) การประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (DM) และการประชุมเกษตรอําเภอ
ประจําเดือน (MM) 
 



 
 ๕. การสนับสนุนทางวิชาการ ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ทุกๆ ด้าน การทํางานส่งเสริมการเกษตร จําเป็นต้องมีข้อมูล/ความรู้ท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เป็นการ
ทํางานบนฐานความรู้ ดังนั้นจึงควรมีการสนับสนุนข้อมูลความรู้ด้านวิชาการเกษตร วิชาการส่งเสริมการเกษตร 
วิชาบริหารจัดการ และวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน แก่บคุลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรทุก
ระดับ ให้ได้รับความรู้ไปปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับบทบาทหน้าที  
 แนวทางการดําเนินงาน  
 ๑. สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ ด้านต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ และการบริการทางการเกษตร  
 ๒. สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาคน/งาน/องค์กร และพัฒนางานประจําให้เป็นงานวิจัย 
(Routine to Research: R๒R) 
 บทบาทภารกิจของผู้เกี่ยวข้อง  
หน่วยงานต่าง ๆ มีบทบาทภารกิจในการสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการ เกษตรทุกระดับให้
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลตามเปา้หมายท่ีกําหนดในเชิงวิชาการ โดยดําเนินการ ดังนี ้
 สํานักงานเกษตรจังหวัด  
 ๑. วิเคราะห์และสรุปความต้องการทางด้านวิชาการเกษตรและวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในจังหวัด  
 ๒. สนับสนุนทางด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในจังหวัด โดยใช้เวทีตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรเป็นหลัก  
 ๓. จัดทําชุดความรู้ด้านการเกษตรระดับจังหวัด  
 ๔. ศึกษาวิจัยโดยเน้นการพัฒนางานประจําให้เป็นงานวิจัย 
 ๖. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กรมส่งเสริมการเกษตรจําเป็นต้องมีการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางการเกษตร เพ่ือใช้เป็น
ฐานในการปฏิบัติงานโดยนําเทคโนโลยี และการสื่อสาร เข้ามาจัดระบบให้เกิดความง่าย และสะดวกต่อการ
นําไปใช้งานได้จริง โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Intranet) และ
เครือข่าย Internet เข้ามาช่วยบริหารจัดการก็จะทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือได ้
สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร และคลังความรู้ในการสนับสนุนการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรในทุก
ระดับ รวมท้ังเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกของกรมส่งเสริม
การเกษตร 
 แนวทางการดําเนินงาน  
 ๑. พัฒนาและจัดวางระบบฐานข้อมูลกลาง เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
การเกษตร และการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตร รวมท้ังเป็นคลังข้อมูลวิชาการด้านการเกษตร เช่น ข้อมูล
พ้ืนฐานการเกษตร ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลสถาบันเกษตรกร ภาวะการผลิตพืช ทะเบียนผู้ปลูกพืช 
ข้อมูลทางเลือกการผลิตการเกษตร ข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาต ิและข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ัง
การพัฒนาและปรับปรุง (Update) ข้อมูลให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์  
 ๒. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย โดยจัดทํา Website กลางของกรมส่งเสริม
การเกษตร ท่ีรวบรวมคลังความรู้ต่าง ๆ ในลักษณะของศูนย์บริการองค์ความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร (DOAE 
Knowledge Center: DOAE K-Center) เพ่ือให้บริการความรู้และสารสนเทศ ผ่านเครือข่าย Internet 
(www.doae.go.th) และ Intranet (ssnet)  
 
 



 
 ๓. เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศระดับองค์กร โดยจัดวางโครงสร้าง
พ้ืนฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท้ังในส่วนกลาง เขต ศูนย์ปฏิบัติการ จังหวัด อําเภอ ให้สามารถเชื่อมโยงกันเป็น
ระบบ โดยใช้ระบบการสื่อสาร หรือ Internet ความเร็วสูง เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายระหว่าง
ภายในและภายนอกองค์กร 
 บทบาทภารกิจของผู้เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 
 สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต / ศูนย์ปฏิบัติการ / สํานักงานเกษตรจังหวัด / 
สํานักงานเกษตรอําเภอ  
 ๑.สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การเก็บบันทึกและประมวลผลตามโปรแกรมฐานข้อมูล ต่าง ๆ  
 ๒. สนับสนุนการนําข้อมูลจัดทําเป็นสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาการเกษตร ตาม
ศักยภาพของชุมชน  
  ๓. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ด้านการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร ท้ังใน
และนอกหน่วยงาน 
 ท้ังนี ้ให้หน่วยงานทุกระดับจัดทํา/ปรับปรุงองค์ความรู้ต่าง ๆ สําหรับสนับสนุนการดําเนินงานใน
พ้ืนท่ี โดยดําเนินการจัดเก็บในคลังความรู ้(DOAE K-Center) เอกสารวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์และสื่ออ่ืน ๆ 
 ๗.การวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  
   ให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือนําผลการศึกษาวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนางานของจังหวัด 
 ๘.การประชาสัมพันธ ์
 - ดําเนินการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ให้หน่วยงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องท้ังภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ได้รับรู้โดยผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือการประสานงานและเกิดความ
เข้าใจ โดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นช่องทางในการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ 
 ๙. การติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ตามกระบวนการทํางานในพ้ืนท่ี และการสนับสนุนการทํางานในพ้ืนท่ี รวมท้ังนําผลการติดตามประเมินผลไป
ปรับปรุงการทํางานและการบริหารงาน  
 แนวทางการดําเนินงาน  
 ๑. กําหนดตัวชี้วัดกลางท้ังในด้านระบบการบริหารจัดการและผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร ์แผนงาน/โครงการ เพ่ือทราบความก้าวหน้า และผลการดําเนินงานในภาพรวม โดยผู้ปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ีสามารถเพ่ิมเติมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์  
 ๒. มีการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของงานในทุกระดับอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 
และปรับปรุง เร่งรัดงานท่ีรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเน้นหนักในระดับอําเภอ และจังหวัด  
 ๓. ดําเนินการโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และใช้ประโยชน์ร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน  
 ๔. นําเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลตามความเหมาะสม 
 สํานักงานเกษตรจังหวัด  
 ๑. ติดตามเป็นคณะติดตามงานของจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าท่ีครบทุกฝ่าย/กลุ่ม หรือติดตาม
เฉพาะเรื่อง เฉพาะราย  
 ๒. ติดตามครบทุกอําเภอภายใน ๒ เดือน  
 ๓. รายงานผลในท่ีประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน (MM) เพ่ือร่วมกันวิเคราะห/์แลกเปลี่ยน 
และแก้ไขปัญหา  
 
 
 



 
 
 สํานักงานเกษตรอําเภอ  
 ๑. เกษตรอําเภอติดตามการปฏิบัติงาน และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรครบทุกคน/ทุกตําบล ภายใน ๑ เดือน  
 ๒. สรุปผลแจ้งในท่ีประชุมเจ้าหน้าท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอประจําสัปดาห์ (WM) และ/หรือ
ท่ีประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (DM) เพ่ือแลกเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 ๑๐. การเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 - กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ท่ีสามารถเชื่อมโยงและประสาน
สอดคล้องกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด 
 ๑๑. การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด โดยยึดสัปดาห์
ปฏิบัติงานดังกล่าว คือ 
    สัปดาห์ท่ี ๑ เป็นสัปดาห์การติดตามนิเทศงานและประชุม DM และ MS 
    สัปดาห์ท่ี ๒ เป็นสัปดาห์จัดกิจกรรมในภาพรวมระดับเขตและประเทศ 
  สัปดาห์ท่ี ๓ เป็นสัปดาห์สําหรับ DW, PW 
  สัปดาห์ท่ี ๔ เป็นสัปดาห์การติดตามนิเทศงาน MSและประชุม MM 
     
    *********************************    
     
          
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2554 
สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

  

  1.นายสุชาต ิจันทร์เหลือง หัวหน้าคณะนิเทศงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต คณะทํางาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต     
ทีมท่ี 
1 3.นายเอกชัย  สิทธิโชค คณะทํางาน ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ     

  4.นางเพ็ญนภา  อ่อนศร ี เลขานุการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ     

  1.นายปภพ  วรรณพิรุณ หัวหน้าคณะนิเทศงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร     

  2.นายไพศาล  ประชุมสุข คณะทํางาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
ทีมท่ี 
2 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ     

  3.นางสาวเสาวคนธ์  นุสติ คณะทํางาน ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ     

  4.นายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์ เลขานุการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ     
  นายไกรวิชญ์ รุ่งเรืองศุภรัตน์   ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
  หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ     
  2.นายประพันธ์ อิ๊ดเหล็ง คณะทํางาน ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ     
  3.นายธนเดช  สมศรีเดชา คณะทํางาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

ทีมท่ี 
3 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ     
  4.นายธนัท  จันทร์เกตุ คณะทํางาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ     
  5.นางสาวจารุวรรณ  ทองใบ เลขานุการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ     

  1.นายปิยะ ปกเกต ุ หัวหน้าคณะนิเทศงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ     
ทีมท่ี 
3 2.นางมยุร ีชมภูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป คณะทํางาน ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 3.นายโอฬาร  ศิริรัตน์ คณะทํางาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ     

  4.นางปัทมา นามวงษ์ เลขานุการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ     

 



แผนการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2554 

สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุร ี

วัน เดือน ปี 
คณะติดตามนิเทศงานและอําเภอท่ีจะรับการนิเทศ 

ทีมท่ี 1 ทีมท่ี 2 ทีมท่ี 3 ทีมท่ี 4 
 7 ตุลาคม 2553  เมืองจันทบุรี  ท่าใหม่  -  - 
 8 ตุลาคม 2553  -  - มะขาม ขลุง 

 22 ตุลาคม 2553  แหลมสิงห ์  สอยดาว  -  - 
 27 ตุลาคม 2553  -  -  โป่งน้ําร้อน นายายอาม 
 28 ตุลาคม 2553  แก่งหางแมว  เขาคิชฌกูฎ  -  - 

 4 พฤศจิกายน 2553  ท่าใหม่ มะขาม  -  - 
 5 พฤศจิกายน 2553  -  - ขลุง  แหลมสิงห ์

 23 พฤศจิกายน 2553  สอยดาว  โป่งน้ําร้อน  -  - 
 24 พฤศจิกายน 2553  -  - นายายอาม  แก่งหางแมว 
 25 พฤศจิกายน 2553  -  -  เขาคิชฌกูฎ  เมืองจันทบุรี 
 8 ธันวาคม 2553 มะขาม ขลุง  -  - 
 9 ธันวาคม 2553  -  -  แหลมสิงห ์  สอยดาว 

 24 ธันวาคม 2553  โป่งน้ําร้อน นายายอาม  -  - 
 28 ธันวาคม 2553  -  -  แก่งหางแมว  เขาคิชฌกูฎ 

 29 ธันวาคม 2553  เมืองจันทบุรี  ท่าใหม่  -  - 
 6 มกราคม 2554 ขลุง  แหลมสิงห ์  -  - 
 7 มกราคม 2554  -  -  สอยดาว  โป่งน้ําร้อน 
 25 มกราคม 2554 นายายอาม  แก่งหางแมว  -  - 
 26 มกราคม 2554  -  -  เขาคิชฌกูฎ  เมืองจันทบุรี 

 27 มกราคม 2554  -  -  ท่าใหม่ มะขาม 

 8 กุมภาพันธ์ 2554  แหลมสิงห ์  สอยดาว  -  - 

 9 กุมภาพันธ์ 2554  -  -  โป่งน้ําร้อน นายายอาม 

 22 กุมภาพันธ์ 2554  แก่งหางแมว  เขาคิชฌกูฎ  -  - 

 23 กุมภาพันธ์ 2554  -  -  เมืองจันทบุรี  ท่าใหม่ 

 24 กุมภาพันธ์ 2554 มะขาม ขลุง  -  - 



วัน เดือน ป ี
คณะติดตามนิเทศงานและอําเภอท่ีจะรับการนิเทศ 

ทีมท่ี 1 ทีมท่ี 2 ทีมท่ี 3 ทีมท่ี 4 

 8 มีนาคม 2554  สอยดาว  โป่งน้ําร้อน  -  - 

 9 มีนาคม 2554  -  - นายายอาม  แก่งหางแมว 

 28 มีนาคม 2554  เขาคิชฌกูฎ  เมืองจันทบุร ี  -  - 

 29 มีนาคม 2554  -  -  ท่าใหม ่ มะขาม 

 30 มีนาคม 2554  -  - ขลุง  แหลมสิงห ์

 7 เมษายน 2554  โป่งน้ําร้อน นายายอาม  -  - 

 8 เมษายน 2554  -  -  แก่งหางแมว  เขาคิชฌกูฎ 

 26 เมษายน 2554  เมืองจันทบุร ี    -  - 

 27 เมษายน 2554  -  - มะขาม ขลุง 

 28 เมษายน 2554  แหลมสิงห ์  สอยดาว  -  - 

 6 พฤษภาคม 2554 นายายอาม  แก่งหางแมว  -  - 

 10 พฤษภาคม 2554  -  -  เขาคิชฌกูฎ  เมืองจันทบุร ี

 25 พฤษภาคม 2554  ท่าใหม ่ มะขาม  -  - 

 26 พฤษภาคม 2554  -  - ขลุง  แหลมสิงห ์

 30 พฤษภาคม 2554  -  -  สอยดาว  โป่งน้ําร้อน 

 8 มิถุนายน 2554  แก่งหางแมว  เขาคิชฌกูฎ  -  - 

 9 มิถุนายน 2554  -  -  เมืองจันทบุร ี  ท่าใหม ่

 24 มิถุนายน 2554 มะขาม ขลุง  -  - 

 28 มิถุนายน 2554  -  -  แหลมสิงห ์  สอยดาว 

 29 มิถุนายน 2554  โป่งน้ําร้อน นายายอาม  -  - 

 7 กรกฎาคม 2554  เขาคิชฌกูฎ  เมืองจันทบุร ี  -  - 

 8 กรกฎาคม 2554  -  -  ท่าใหม ่ มะขาม 

 26 กรกฎาคม 2554 ขลุง  แหลมสิงห ์  -  - 

 27 กรกฎาคม 2554  -  -  สอยดาว  โป่งน้ําร้อน 

 28 กรกฎาคม 2554 นายายอาม  แก่งหางแมว  -  - 

          



วัน เดือน ปี 
คณะติดตามนิเทศงานและอําเภอท่ีจะรับการนิเทศ 

ทีมท่ี 1 ทีมท่ี 2 ทีมท่ี 3 ทีมท่ี 4 

 9 สิงหาคม 2554  เมืองจันทบุรี  ท่าใหม่  -  - 

 10 สิงหาคม 2554  -  - มะขาม ขลุง 

 26 สิงหาคม 2554  แหลมสิงห ์  สอยดาว  -  - 

 29 สิงหาคม 2554  -  -  โป่งน้ําร้อน นายายอาม 

 30 สิงหาคม 2554  -  -  แก่งหางแมว  เขาคิชฌกูฎ 

 8 กันยายน 2554  ท่าใหม่ มะขาม  -  - 

 9 กันยายน 2554  -  - ขลุง  แหลมสิงห ์

 27 กันยายน 2554  สอยดาว  โป่งน้ําร้อน  -  - 

 28 กันยายน 2554  -  - นายายอาม  แก่งหางแมว 

 29 กันยายน 2554  เขาคิชฌกูฎ  เมืองจันทบุรี  -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจําป ี2554 

  สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี        
 

 

วัน/เดือน/ป ี
การจัด
กิจกรรม 

 สถานท่ี 
 

   4-6 ตุลาคม 2553  DM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
   4-6,11,18,26 ตุลาคม 2553 WM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  7-8,22,27,28 ตุลาคม 2553 MS  การติดตามนิเทศงานสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
   ตุลาคม 2553  DW  - 
  21 ตุลาคม 2553 PM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  29 ตุลาคม 2553 MM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  1-3 พฤศจิกายน 2553  DM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  1-3,8,15,22 พฤศจิกายน 2553 WM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  4,5,23,24,25 พฤศจิกายน 

2553 MS  การติดตามนิเทศงานสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  16 พฤศจิกายน 2553  DW  สํานักงานเกษตรอําเภอในพ้ืนท่ี (หมุนเวียน) 
  18 พฤศจิกายน 2553 PM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  30 พฤศจิกายน 2553 MM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  7-8 ธันวาคม 2553  DM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  7-8,13,20,27 ธันวาคม 2553 WM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  8,9,24,28,29 ธันวาคม 2553 MS  การติดตามนิเทศงานสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
 15  ธันวาคม 2553  DW  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจงัหวัด 
  23 ธันวาคม 2553 PM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  30 ธันวาคม 2553 MM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  4-5 มกราคม 2554  DM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ   

 4-5,10,17,24 มกราคม 2554 WM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  6,7,25,26,27 มกราคม 2554 MS  การติดตามนิเทศงานสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  19 มกราคม 2554  DW  สํานักงานเกษตรอําเภอในพ้ืนท่ี (หมุนเวียน)   

 21 มกราคม 2554 PM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  31  มกราคม 2554 MM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  2-4 กุมภาพันธ์ 2554  DM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  2-4,7,14,21 กุมภาพันธ์ 2554 WM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  8-9,22,23,24 กุมภาพันธ์ 2554 MS  การติดตามนิเทศงานสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
 16  กุมภาพันธ์ 2554  DW  สํานักงานเกษตรอําเภอในพ้ืนท่ี (หมุนเวียน) 
  

 
 



 

      
 

วัน/เดือน/ป ี
การจัด
กิจกรรม 

 สถานท่ี 
 

  17 กุมภาพันธ์ 2554 PM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  28 กุมภาพันธ์ 2554 MM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  2-4 มีนาคม 2554  DM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  2-4,7,14,21 มีนาคม 2554 WM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  8-9,28,29,30 มีนาคม 2554 MS  การติดตามนิเทศงานสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  16 มีนาคม 2554  DW  สํานักงานเกษตรอําเภอในพ้ืนท่ี (หมุนเวียน) 
  24 มีนาคม 2554 PM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  31 มีนาคม 2554 MM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  4-6 เมษายน 2554  DM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  4-6,11,18,25 เมษายน 2554 WM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  7-8,26,27,28 เมษายน 2554 MS  การติดตามนิเทศงานสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
      เมษายน 2554  DW  - 
  21 เมษายน 2554 PM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  29 เมษายน 2554 MM  สํานักงานเกษตรจังหวัด   

 2-4 พฤษภาคม 2554  DM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  2-4,15,22, พฤษภาคม 2554 WM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  6-10,26,29,30 พฤษภาคม 

2554 MS  การติดตามนิเทศงานสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  19 พฤษภาคม 2554  DW  สํานักงานเกษตรอําเภอในพ้ืนท่ี (หมุนเวียน) 
  24 พฤษภาคม 2554 PM  สํานักงานเกษตรจังหวัด   

 31 พฤษภาคม 2554 MM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  6-8 มิถุนายน 2554  DM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ   

 6-8,13,20,27 มิถุนายน 2554 WM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  8,9,24,28,29 มิถุนายน 2554 MS  การติดตามนิเทศงานสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
   มิถุนายน 2554  DW  - 
  23 มิถุนายน 2554 PM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  30 มิถุนายน 2554 MM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  4-6 กรกฎาคม 2554  DM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  4-6,11,19,25 กรกฎาคม 2554 WM  การติดตามนิเทศงานสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  7-8,26,27,28 กรกฎาคม 2554 MS  สํานักงานเกษตรอําเภอในพ้ืนท่ี 
  20 กรกฎาคม 2554  DW  สํานักงานเกษตรอําเภอในพ้ืนท่ี (หมุนเวียน) 
   

 
 
 

 



 

 
วัน/เดือน/ป ี

การจัด
กิจกรรม 

 สถานท่ี 
 

  21 กรกฎาคม 2554 PM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  29 กรกฎาคม 2554 MM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  3-5 สิงหาคม 2554  DM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  3-5,8,15,22 สิงหาคม 2554 WM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  9-10,26,29,30 สิงหาคม 2554 MS  การติดตามนิเทศงานสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  17 สิงหาคม 2554  DW  สํานักงานเกษตรอําเภอในพ้ืนท่ี (หมุนเวียน) 
  25 สิงหาคม 2554 PM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  31 สิงหาคม 2554 MM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  5-7 กันยายน 2554  DM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  5-7,12,19,26 กันยายน 2554 WM  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ 
  8-9,27,28,29 กันยายน 2554 MS  การติดตามนิเทศงานสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ   

  กันยายน 2554  DW  - 
  22 กันยายน 2554 PM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
  30 กันยายน 2554 MM  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
 

  คําอธิบาย   
 DW  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District Workshop) 
  DM  การประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (District Meeting) 
 MM  การประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน (Monthly Meeting) 
 MS  การนิเทศติดตามงาน (Monitorial Supervision) 
 WM  ประชุมจนท.สํานกังานเกษตรอําเภอประจําสัปดาห์ (Weekly Meeting)  

PM  ประชุมจนท.สํานกังานเกษตรจังหวัดประจําเดือน 
 (ก่อนการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน (Province  Monthly Meeting) 
  การประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (District Meeting) 
                 PW  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (Provincial Workshop) 
  

 

 

 


