สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๒

แนวทางการจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๖
********************************
๑. การดําเนินการจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัด
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร ซึ่งประกอบด้วย ๒ ระบบย่อย คือ
ระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตร และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ นั้น
การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร นั้น ขอให้สํานักงานเกษตรจังหวัดดําเนินการ
ดังนี้
๑. จั ด ทํ า ปฏิ ทิ น การปฏิ บั ติ ง านตามระบบส่ ง เสริ ม การเกษตร ปี ๒๕๕๖ (ตาม
ปีงบประมาณ) และแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรม (กําหนดวัน/เดือน/ปี และสถานที่จัดกิจกรรม)
๒. บันทึกปฏิทินการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงานตามข้อ ๒ (Online) ในโปรแกรม
“ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร” ที่เว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
หรือ http://www.research.doae.go.th/aes ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน (Online) ในโปรแกรม “ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร” ภายใน ๑ สัปดาห์ 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. เมื่อสิ้ นสุ ดปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ขอให้ส รุปผลการดํ าเนิ นงานตามระบบส่ งเสริม
การเกษตร ของสํานักงานเกษตรจังหวัด นําขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานและจัดทํารูปเล่ม ส่งสํานักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขต และสําเนาให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒
๒. แนวทางในการดําเนินการจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร
สําหรับแนวทางในการดําเนินการจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร ของสํานักงาน
เกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ มีแนวทาง ดังนี้
๑. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (Provincial Workshop : PW)
๑.๑ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดและอําเภอ ได้
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการขับเคลื่อนนโยบาย ประเด็นวิชาการตามความต้องการ และ
ประเด็นที่เป็นปัญหาในการดําเนินงานในพื้นที่ (Hot Issue) กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และสรุปผล
การดําเนินงานในปีที่ผ่านมา และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการนําองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
๑.๒ บุคคลเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สํานักงาน
เกษตรอําเภอ
๑.๓ ระยะเวลาการจัด PW กําหนดจัด ๑ ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน จัดในช่วงธันวาคม
๒๕๕๕
๑.๔ หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด
๑.๕ แนวทางการจัด PW
๑) ร่ ว มกั น จั ด ทํ า แนวทางการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย งาน/โครงการส่ ง เสริ ม
การเกษตร และวางแผนการดําเนินงาน ปี ๒๕๕๖ (ทั้งนี้อาจจะมีการชี้แจงการดําเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมการเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด ด้วยก็ได้)
๒) เน้ นการเป็นเวทีเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาคน และพัฒนางาน และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่
๓) ให้ความรู้ทางวิชาการ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานตามความต้องการของพื้นที่
หรือประเด็นปัญหาเร่งด่วน (Hot Issue) ในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทํางาน
ให้ประสบความสําเร็จ
๔) จังหวัดสามารถเชิญหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อให้ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ได้ตามความเหมาะสม
๕) จังหวัดสรุปและบันทึกรายงานการสัมมนา ในระบบออนไลน์ ของกรมฯ
๒. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District Workshop : DW)
๒.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
๒) เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและเชื่อมโยงวิชาการที่เหมาะสมใน
แต่ละท้องถิ่น ตามความต้องการของเจ้าหน้าที่
๒.๒ บุคคลเป้าหมาย คือ เกษตรอําเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอทุก
คน และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัด
๒.๓ ระยะเวลาการจัด DW กําหนดจัดอย่างน้อย ๔ ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน ในสัปดาห์
ที่ ๓ ของเดือนที่จัด RW

๓
๒.๔ หน่วยงานรับผิดชอบ ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด โดยอาจแบ่งสาย
รวมอําเภอได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้อําเภอหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพ จังหวัดเป็นผู้อํานวยความ
สะดวกและเข้าร่วมทุกครั้ง
๒.๕ แนวทางการจัด DW
๑) เกษตรอําเภอที่เป็นเจ้าภาพ เป็นประธานการสัมมนา
๒) เน้นการเป็นเวที เพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาคน และพัฒนางาน และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่
๓) การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการตามสถานการณ์หรือตามความจําเป็นและ
เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงจาก PW หรือ RW หรือประเด็นปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่
(Hot Issue) หรือประเด็นอื่น ๆ โดยอาจขอความร่วมมือจากหน่วยงานวิชาการหรือผู้รู้ในพื้นที่
๔) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
๕) ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการดําเนินการ
๖) จังหวัดสรุปและบันทึกรายงานการสัมมนา ในระบบออนไลน์ ของกรมฯ
๓. การประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดประจําเดือน (Provincial Meeting : PM)
๓.๑ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเกษตรจังหวัดรับทราบแนวทางการ
ดําเนินงาน รายงานผล–แผน การดําเนินงาน แนวทางการติดตามนิเทศงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรค
รวมทั้งการเรียนรู้จากการดําเนินงาน
๓.๒ บุคคลเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเกษตรจังหวัด ทุกคน
๓.๒ ระยะเวลาการจัด PM เดือนละ ๑ ครั้ง
๓.๔ หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด
๓.๕ แนวทางการจัด PM
๑) เกษตรจังหวัด ทําหน้าที่ประธานในการประชุม
๒) ดําเนินการประชุมชี้แจงในเชิงการบริหารสํานักงานในประเด็นต่าง ๆ ตาม
สถานการณ์
๔. การประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน (Monthly Meeting : MM)
๔.๑ วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานและร่วมกันแก้ไขปัญหา ในการ
ปฏิบัติงาน
๔.๒ บุคคลเป้าหมาย คือเกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายระดับจังหวัด เกษตรอําเภอ
และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
๔.๓ ระยะเวลาการจัด MM เดือนละ ๑ ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ ๔
๔.๔ หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด
๔.๕ แนวทางการจัด MM
๑) เกษตรจังหวัด ทําหน้าที่ประธานในการประชุม
๒) กําหนดเป็นวาระการประชุมหลัก ๆ ดังนี้
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

๔
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ทั้งนี้ อาจจะกําหนดให้มีวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
๓) ให้มีเนื้อหาการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน ศบกต. ในที่ประชุม
ทุกครั้ง
๔) จังหวัด สรุปรายงานและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์ของกรมฯ
๕. การประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (District Monthly Meeting :
DM)
๕.๑ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเกษตรอําเภอรับทราบแนวทางการ
ดําเนินงาน รายงานผล–แผนการดําเนินงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
การดําเนินงาน
๕.๒ บุคคลเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอ ทุกคน
๕.๓ ระยะเวลาการจัด DM เดือนละ ๑ ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ ๑
๕.๔ หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรอําเภอ
๕.๕ แนวทางการจัด DM
๑) เกษตรอําเภอ ทําหน้าที่ประธานในการประชุม
๒) ประเด็นสําคัญในการประชุม คือ
- วางแผนการปฏิบัติงานประจําเดือนของสํานักงานเกษตรอําเภอ
- ติดตามผลการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่
- รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน ศบกต.
- ร่วมกันวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไขการปฏิบัติงาน
- มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์
- ประเด็นอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๓) กําหนดเป็นวาระการประชุมหลัก ๆ ดังนี้
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ทั้งนี้ อาจจะกําหนดให้มีวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
๔) อําเภอ สรุปรายงานและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์ของกรมฯ

๕
๖. การประชุมเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอประจําสัปดาห์ (Weekly Meeting :
WM)
๖.๑ วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น เวที เ รี ย นรู้ วิ ช าการในการปฏิ บั ติ ง าน ทบทวนการ
ปฏิบัติงาน และปรับปรุงข้อมูล รวมทั้งติดตามแก้ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานและทบทวนแผนการ
ปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
๖.๒ บุคคลเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอ
๖.๓ ระยะเวลาการจัด WM กําหนดจัดทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ ๑ วัน (ในสัปดาห์ที่ ๑
อาจจัดร่วมกับ DM โดยจัดเป็นประเด็นหนึ่งใน DM)
๖.๔ หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรอําเภอ
๖.๕ แนวทางการจัด WM ประเด็นสําคัญในการประชุม คือ
- ทบทวนการปฏิบัติงานและติดตามแก้ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน
- ทบทวนแผนการปฏิบัติงานประจําสัปดาห์ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นปัจจุบัน
- ปรับปรุงข้อมูล
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ และประสบการณ์ในการทํางานในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ฯลฯ
๗. การนิเทศงานของสํานักงานเกษตรจังหวัด
๗.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ
๒) เพื่อเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
๓) เพื่อเป็นการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
๗.๒ บุคคลเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ในระดับตําบล
๗.๓ ระยะเวลาการจัดการนิเทศงาน กําหนดให้จังหวัดนิเทศอําเภอ ช่วงเวลาสัปดาห์
ที่ ๑ และสัปดาห์ที่ ๔ โดยให้อําเภอได้รับการนิเทศอย่างน้อย ๒ เดือน/ครั้ง
๗.๔ หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด
๗.๕ แนวทางการนิเทศงาน
๑) กําหนดวันที่จะนิเทศงานไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการ
เกษตร
๒) ระดับการนิเทศงาน คือ จังหวัด นิเทศงานระดับอําเภอ/ตําบล
๓) ยึ ด หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม ให้ ผู้ รั บ การนิ เ ทศได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการวิ เ คราะห์
สถานการณ์/ปัญ หา กําหนดเป้าหมายและร่วมตั ดสินใจในการปรั บปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) รูปแบบการนิเทศ
- จัดทีมนิเทศ ประกอบด้วย ผู้ชํานาญการเฉพาะเรื่อง/ผู้รับผิดชอบงาน
ทั้งนี้ จังหวัดที่มีจํานวนอําเภอมาก สามารถจัดแบ่งสายการนิเทศงานได้ตามความเหมาะสม
- จัดเวทีเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ

๖
๕) เรื่องที่จะนิเทศ
- การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
- งาน/โครงการตามนโยบาย และงาน/โครงการที่สําคัญประจําปี
- วิชาการเฉพาะด้าน เช่น พืช สัตว์ ประมง แปรรูป ธุรกิจ การป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืช เป็นต้น
๖) ขั้นตอนดําเนินงาน
- ประมวลสถานการณ์ ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ของเรื่องที่จะนิเทศ
- ทบทวนนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์วิธีการของเรื่องที่จะนิเทศ
- จัดทําแผนการนิเทศ เช่น กําหนดประเด็น เครื่องมือ กระบวนการ วิธีการ
วัน เวลา สถานที่ และทีมนิเทศ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
- ดําเนินการนิเทศ ให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกัน
๗) การรายงานการนิเทศ
- แจ้งผลการนิเทศต่อผู้รับการนิเทศ โดยประมวลสรุปผลร่วมกัน และ/หรือ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
- จัดทํารายงานการนิเทศเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
- นําผลการนิเทศเสนอในที่ประชุมทุกระดับ เช่น การประชุมสํานักงาน
เกษตรจังหวัดประจําเดือน (PM) การประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (DM)
๘) จังหวัด บันทึกข้อมูลการนิเทศงานเข้าสู่ระบบออนไลน์ของกรมฯ
-----------------------------------------กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
พฤศจิกายน.๒๕๕๕
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