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6. พัฒนาองค์กรระบบการท างาน และบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร  
6.1 พัฒนาองค์กรและ
ระบบการท างาน 
 

6.1.1 การพัฒนาระบบการท างานส่งเสริม
การเกษตรอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดประชุมเกษตรอ าเภอเป็น
ประจ าทุกเดือน เพื่อติดตามและช้ีแจงการด าเนินงาน
ตามนโยบายของภาครัฐและท าความเข้าใจ สร้าง
ข้อตกลงร่วมกันให้มีการด าเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน  
- จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน ระดม
ความคิดในการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผน
ยุทธศาสตร์ ให้เป็นปัจจุบัน โดยสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร 
และยุทธศาสตร์จังหวัด 

- งานบางกระบวนงานไม่มีแผน
รองรับ ถึงแนวทางการท างานใน
สภาวะวิกฤต ท างานการท างาน
บางอย่างชะงักไป 

ส านักงานเกษตรจังหวัดควร
เตรียมความพร้อมเพื่อจัดท า 
แผนการบริหารความพร้อม
ด้วยสภาวะวิกฤต (Business 
Continuity Plan) เพื่อให้
สามารถปรับรูปแบบการ
ท างานเมื่อเกิดสถานการณ์
วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีและไม่
กระทบต่อกระบวนงาน 

 

 6.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ 
- ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเบิก-จ่ายได้ตาม
ครบถ้วน มีการแก้ไขเอกสารน้อยลง สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามกรอบระยะเวลา 
- มีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องด้าน
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปัญหาอุปสรรค : การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงาน 
แนวทางการแก้ไข : ผู้รับผิดชอบ
โครงการ พัสดุ การเงินและบัญชี 
ให้ข้อแนะน า และตอบข้อสงสัย
การด าเนินงานของโครงการ ฯ  
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 - เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเวที MM, DM, นิเทศงาน 

ตามท่ีได้รับมอบหมาย ในเวทีประชุม
เกษตรอ าเภอประจ าเดือน 
ปัญหา - โครงการมีระยะเวลา ห้วง
เวลา หรือฤดูการผลิตเข้ามาเกี่ยวข้อง 
แก้ไขโดย - น าโครงการหรือกิจกรรม
ท่ีสามารถด าเนินการได้ก่อนมา
ด าเนินการเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
ปัญหา -งบประมาณโอนจัดสรรมา
เพิ่มเติมระหว่างไตรมาส  
แก้ไขโดย - เร่งเบิกจ่ายให้  สูงกว่า
เป้าหมายเพื่อรองรับกับงบประมาณ
ท่ีอาจจะมีการโอนจัดสรรมาเพิ่มเติม 

  

 6.1.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนท่ัวไป 
- จัดท าส่ือถ่ายทอดความรู้ เช่น วิดีโอ ส่ือ
ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร การเตือนภัย 
ผ่านช่องต่างๆ ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร 
เพื่อลดการเผชิญหน้าและการรวมกลุ่มภายใต้
สถานการณ์โรคระบาดจากเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019  ช่องทางการเผยแพร่  
ส่ือมวลชน : วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
ส่ือเทคโนโลยี : Website Facebook Line 
ส่ือบุคคล : อกม./เครือข่าย วสช. ศพก. แปลงใหญ่ 

- การค้นหา Website ของส านักงาน
ผ่าน Google ไม่เจอ 
แก้ไขโดยแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีพยายาม
เข้า Website ของส านักงานบ่อยๆ 
เพื่อให้ Google มองเห็น  
 

ขาดเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นและทันสมัย 
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6.1.4 การพัฒนาระบบข้อมูล Big Data เพื่อสนับสนุน
การท างาน 
การจัดเก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล และให้บริการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 
1. ทะเบียนเกษตรกร 
2. การรายงาน รต. 
3. การจัดท าข้อมูลเอกภาพ  
4. การจัดท าข้อมูล IFPP 
5. การจัดท าข้อมูลแปลงใหญ่  
6. การจัดเก็บองค์ความรู้ 
- น ามาวิเคราะห์ข้อมูลใช้เป็นข้อมูลเอกภาพของส านักงาน
พร้อมท้ังสามารถสืบค้นข้อมูลและให้บริการข้อมูลแก่
หน่วยงานภายนอกได้ 
- มีการบูรณาการจัดท าข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาคี 
- มีการใช้ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง กรม
ส่งเสริมการเกษตร ในการจัดการข้อมูลของเกษตรกรใน
พื้นท่ี ท าให้ลดขั้นตอนการจัดการข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าท่ี
เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการเกษตรกรใน
พื้นท่ีเป็นอย่างดี 

ปัญหา - ไม่มีแหล่งรวบรวม
จัดเก็บข้อมูลและสืบค้นข้อมูล  
แก้ไขโดย – เพิ่มแหล่งจัดเก็บ
ข้อมูลในอัลบั้ม Line ส านักงาน 
เพื่อให้บุคลากรในส านักงาน
สืบค้นข้อมูล 
- น าขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์
ส านักงาน เพื่อให้บริการข้อมูลแก่
หน่วยงานภายนอกได้ 
 
 

ระบบทะเบียนเกษตรกร 
ไม่สามารถประมวลผลเป็น
รูปภาพแผนท่ี เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ได้ทันที 
 
 
 
 
 

 

 6.1.5 การท างานแบบมีส่วนร่วม ร่วมกันพัฒนาเกษตรกร
ให้ชีวิตเกษตรกรดีขึ้น 
 “ขับเคล่ือนงานพัฒนาการเกษตรเชิงบูรณาการผ่านกลไก
ส าคัญและเครือข่าย” ได้แก่ 
- อนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด  
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 (อ.พ.ก.) มอบหมาย ส่ังการ ก ากับ แก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงาน ประชุม 2 เดือน / ครั้ง 
- คณะกรรมการอ านวยการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญ
และแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (CoO) 
: ขับเคล่ือนงานนโยบาย แก้ไขปัญหาภาคการเกษตร 
ประชุม 2 เดือน / ครั้ง 
- คณะท างานปฏิบัติการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญ 
และแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับอ าเภอ (Operetion 
Team:OT) 
- คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด/
อ าเภอ , เครือข่าย ศพก. , แปลงใหญ่ ,อกม. 
- ศูนย์เฉพาะกิจ warroom ต่างๆ 

   

 6.1.6 ส่งเสริมการใช้งานวิจัยในการต่อยอดการผลิต การ
สร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดสินค้าเกษตร 
- GISDA จัดท าแปลงศึกษาผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในไม้ผล โดยการวัด
ความช้ืนในดินและการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม 
ข้อค้นพบ : มีเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคเกษตรอีกมากมาย ยังไม่ได้ถูก
น ามาต่อยอดพัฒนาและใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 

  เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสามรถท างาน
วิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร 
แบบ R2R แล้วน ามาขยายผล
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงการผลิต
ในพื้นท่ีได้ 
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6.2 พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูงในการท างาน  
 

6.2.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
6.2.1.1 เวทีพัฒนาตามระบบส่งเสริม
การเกษตร 
- โดยใช้เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจังหวัด 
เพื่อขับเคล่ือน ศพก. เป็นเวทีเพื่อการเรียนรู้ 
การพัฒนาคน พัฒนางาน สรุปผลการ
ด าเนินงานและการถอดองค์ความรู้ท่ีได้จาก
การด าเนินงาน 
6.2.1.2  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบ e-learning 
- เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีช่องทางในการศึกษาด้วย
ตนเองเพิ่มเติม เนื่องจากการงดกิจกรรม
อบรมบางประเภทเจ้าหน้าท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับ
คนรอบข้างมากขึ้น ท าให้การด าเนิน งาน
เป็นไปด้วยความราบรื่น 
6.2.1.3 ฝึกอบรม/สอนงานเฉพาะกิจ  
- จังหวัดฝึกปฏิบัติเจ้าหน้าท่ีบรรจุใหม่ก่อนลง
ไปปฏิบัติหน้าท่ีในอ าเภอ 
จัดท าแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และสรุปข้อมูลความต้องการ
ฝึกอบรม เพื่อจัดอบรมผ่านเวทีต่างๆ 
 
 

ปัญหาอุปสรรค - เนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาดจากเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การ
อบรมเจ้าหน้าท่ี และการรวมตัวขัดต่อ
มาตรการเฝ้าระวังฯของจังหวัด 
วิธีการแก้ไข - ปรับเปล่ียนวิธีการ
พัฒนาศักยภาพในการสร้างวิดีโอเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีรวมถึง
เจ้าหน้าท่ีสามารถน าคลิปวิดีโอเหล่านี้
ส่งต่อไปยังเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกร
รับชมส่งเสริมความรู้ทางออนไลน์  
ปัญหาอุปสรรค - มีเจ้าหน้าท่ีมาบรรจุ
ใหม่เปน็จ านวนมาก ยังขาด
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
วิธีการแก้ไข - แสวงหาความรู้จากผู้ท่ีมี
ประสบการณ์ เช่น เกษตรจังหวัด 
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอ าเภอ เพื่อ
เป็นพี่เล้ียงให้ค าปรึกษาในการ
ปฏิบัติงาน 
- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้มี
ประสบการณ์ตรง หรือผู้รับผิดชอบ
งาน ในการด าเนินงานและปฏิบัติงาน 
 

- เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรบรรจุ
ใหม่จะมาจากหลากหลายสาขาวิชา
เรียนจึงจ าเป็นท่ีต้องท าความเข้าใจ
ในเนื้องานของแต่ละกลุ่มฝ่ายก่อนลง
ไปปฏิบัติงานจริงในพื้นท่ี โดย
ส านักงานเกษตรจังหวัดตราดได้จัด
ให้มีการฝึกปฏิบัติโดยมีเจ้าหน้าท่ี
ระดับจังหวัดเป็นผู้ดูแลและถ่ายทอด
ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานในพื้นท่ีโดยขาดความรู้
และความเข้าใจ 
- การส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรเรียนรู้ผ่าน E-learning 
นั้นเป็นไปได้ยากเนื่องจากภารกิจการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
จึงท าให้เจ้าหน้าท่ีไม่มีระยะเวลา
เพียงพอท่ีจะศึกษาผ่านทาง E-
learning 

สร้างทีมพี่เล้ียงช่วยสอน 
ช้ีแนะ รวมถึงฝึกทักษะท่ี
จ าเป็นต่อการท างาน 
โดยทีมพี่เล้ียงต้องมีจิต
อาสา มีทักษะการ
ท างาน/การส่ือสาร และ
มีทัศนะคติท่ีดีต่องาน
ส่งเสริมการเกษตร 



ประเด็นการนิเทศ ข้อค้นพบ ปัญหาอุปสรรค/ 
วิธีการแก้ไข 

ข้อเสนอแนะจากพืน้ที ่ ข้อเสนอแนะจากทีมนิเทศ 

 6.2.2 บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อทดแทนผู้เกษียณ 
-จัดบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะได้รับการ
แต่งต้ัง มาแต่งต้ังให้เป็นผู้รักษาการในต าแหน่ง 
เพื่อศึกษาและเรียนรู้งานล่วงหน้า 

- ไม่สามารถท่ีจะก าหนดได้ว่าบุคคล
ท่ีแต่งต้ังให้มารักษาการในต าแหน่ง
จะเป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก 

  

 6.2.3 สร้างโอกาสการเติบโตก้าวหน้าของ
บุคลากรตามสายงาน 
- ส่งบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการ
อบรม(นบส., นบก., นสก.)เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการสมัครเข้ารับการแต่งต้ังเพื่อเล่ือนระดับสูงขึ้น 

- บุคลากรโตไม่ทันตามสาย ผู้ท่ีมี
คุณสมบัติจะเข้ารับการอบรมมีน้อย 

  

 


