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จัดท าโดย 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา 

เอกสารแนบ 4 

เอกสารแนบ 4 

เอกสารแนบ 4 



ค าน า 
 

การติดตามงานส่งเสริมการเกษตรเป็นภารกิจส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ด าเนินโครงการทราบว่าโครงการนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ต้องการมากน้อยเพียงใด สามารถด าเนินการประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพหรือไม่   
ผลจากการติดตามจะได้ทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นความส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงาน ช่วยให้การบริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ระบบการติดตามจึงมีความส าคัญในการ
บริหารแผนงานและโครงการ เพราะในวงจรบริหารแผนงานและโครงการ ประกอบด้วย การวางแผน ( Planning)      
การปฏิบัติตามแผน (Implementation) การควบคุม (Control) และการประเมินผล (Evaluation) ถ้าขาดส่วนหนึ่ง
ส่วนใด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดขาดประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารแผนงานและโครงการทั้งหมด 
ซ่ึงการติดตามสามารถใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับ  

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จึงก าหนดแนวทางการติดตามให้สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเพ่ือให้มีข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา และบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และในปี 2561 ได้คัดเลือก การติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร เป็นกระบวนงานสร้ างคุณค่าเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานด้วย 

                                                                                             
                                                                                                    กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ                                                                                                            

มกราคม 2561 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

      หน้า 
 ค าน า (ก) 
 สารบัญ (ข) 
 1. หลักการและเหตุผล ๑ 
 2. วัตถุประสงค์  ๑ 
 3. ขอบเขต  ๒ 
 4. ค าจ ากัดความ     ๒ 
 5. หน้าที่ความรับผิดชอบ 3 
 ๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๖ 
 ๗. ผังกระบวนงาน (Work Flow) ๗ 
 8. มาตรฐานงาน ๘ 
 9. ระบบติดตามประเมินผล ๘ 
 10. เอกสารอ้างอิง ๘ 
 11. แบบฟอร์ม ๙ 
 12. ภาคผนวก ๑๓ 
       - การวิเคราะห์กระบวนการท างานโดยใช้ SIPOC ของกระบวนการติดตามนิเทศงานส่งเสริม

การเกษตร 
 

       - ข้อก าหนดที่ส าคัญและตัวชี้วัดของกระบวนการติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร 
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1. หลักการและเหตุผล 
       ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในการปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานของส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่ เป็นหน่วยติดตามก ากับ ประเมินผล และตรวจราชการแทน         
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้กั บจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ 
และเชื่อมโยงงานวิชาการจากส่วนกลางเพ่ือให้การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 
รวมถึงบทบาทในการติดตามงานตามนโยบายที่ส าคัญ เช่น โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และ การติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ เป็นต้น 
 การติดตามงานส่งเสริมการเกษตรเป็นภารกิจส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ด าเนินโครงการทราบว่าโครงการนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ต้องการมากน้อยเพียงใด สามารถด าเนินการประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพหรือไม่    
ผลจากการติดตามจะได้ทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นความส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงาน ช่วยให้การบริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ระบบการติดตามจึงมีความส าคัญในการ
บริหารแผนงานและโครงการ เพราะในวงจรบริหารแผนงานและโครงการ ประกอบด้วย การ วางแผน (Planning)  
การปฏิบัติตามแผน (Implementation) การควบคุม (Control) และการประเมินผล (Evaluation) ถ้าขาดส่วนหนึ่ง
ส่วนใด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดขาดประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารแผนงานและโครงการทั้งหมด 
ซ่ึงการติดตามสามารถใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับ ดังนั้น ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จึงก าหนดแนวทางการติดตามให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
และเพ่ือให้มีข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา และบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ทั้งนี้ เพ่ือให้การติดตามงานของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และการบริหารจัดการที่ดี และเป็นการสร้างระบบการติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรให้สามารถน าผล
จากการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แนวทางการติดตามมีส่วนช่วยให้ ส านักงาน
เกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการที่ต้องจัดท าและรายงานผลการปฏิบัติราชการมีแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สะดวกและชัดเจน และมีความเข้าใจในระบบการติดตาม นอกจากนี้การติดตามยังเป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารงานเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ และในปี 2561 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาได้คัดเลือก การติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร เป็นหนึ่งในเป็นกระบวนงานสร้าง
คุณค่าเพ่ือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานด้วย และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการติดตามงานตามระบบต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือติดตามสถานการณ์และผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในภาพรวมของส านักงาน
เกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ถูกต้อง 
ทันเวลา ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะจากพ้ืนที่ 
 2.2 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามนโยบายที่ส าคัญ 
 2.3 เพ่ือประสานงานจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการในการเชื่อมโยงการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรระหว่าง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 2.4 สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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3. ขอบเขต 
 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  (สสก.) ติดตามงานส่งเสริมการเกษตรทุกจังหวัด ทุกศูนย์
ปฏิบัติการและทุกโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสรรงบประมาณตามเอกสารรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
ส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. ๒๕61 (คง.๒) และการบริหารจัดการส านักงานเกษตรจังหวัด อ าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการ 
จ านวน 10 หน่วยงาน ซ่ึงประกอบด้วย ส านักงานเกษตร 7 จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ 3 ศูนย์ ให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยการติดตามสถานการณ์การปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตร รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามนโยบายที่ส า คัญ หน่วยงานที่ได้รับการ
ติดตาม 
 3.1 ส านักงานเกษตรจังหวัด 7 จังหวัด ได้แก่ 
  1) ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
  2) ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล 
  3) ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 
  4) ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 
  5) ส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี 
  6) ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา 
  7) ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
 3.2 ศูนย์ปฏิบัติการจ านวน 3 ศูนย์ ได้แก่ 
  1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง 
  2) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา 
  3) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา 

4. ค าจ ากัดความ     
การติดตามงานสงเสริมการเกษตร 
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว 

เพ่ือตัดสินใจวาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ นั้นหรือไมเพียงใด การติดตามเปนกระบวนการ 
ที่ด าเนินการอยางตอเนื่องเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 
  การติดตาม หมายถึงการติดตามความคืบหนาของการน าค าสั่งงานนั้นไปด าเนินการ เนื่องจากบางครั้ง 
อาจมีการด าเนินการที่ผิดไปจากค าสั่งงานได เม่ือเกิดกรณีดังกลาวขึ้น หัวหนางานสามารถชวยเหลือ ใหค าแนะน า 
แกลูกนองใหแกไขไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ในการวางแผน/เตรียมการสั่งงาน จ าเปนตองคิดถึงแผนหรือติดตามผลดวย 

การนิเทศงานสงเสริมการเกษตร 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒) 
การนิเทศ หมายถึง การชี้แจง การจ าแนก ทั้งนี้ การนิเทศตรงกับภาษาอังกฤษวา supervision ซ่ึงหมายถึง 

การตรวจตรา การมองเห็นโดยรอบดานจากเบื้องบน 
พจน บุญเรือง (๒๕๒๔ : ๑)  
การนิเทศงานสงเสริมการเกษตร หมายถึงการสนับสนุน ชวยเหลือใหการท างานสงเสริมการเกษตรด าเนิน 

ไปอยางมีประสิทธิภาพสูง และบรรลุตามความมุงหมายของการสงเสริมเปนส าคัญ 
บุญธรรม จิตต์ิอนันต (๒๕๒๘ : ๕๗๕) 
การนิเทศงานสงเสริมการเกษตร หมายถึง การอ านวยการ การสั่งการและดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม 
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แผนที่วางไวเพ่ือบรรลุผลตามวัตถุประสงค มีการออกค าสั่งและใหค าแนะน าในการปฏิบัติงานแก เจ าหน าที่ในการ
ท างานหรือตามแผนปฏิบัติงานวาจะตองท าอะไรกอน – หลัง และท าอยางไร ด าเนินการจูงใจบุคคลในการท างาน 
ประสานงานในรายละเอียดตางๆ ของแผนงานหรือโครงการ พรอมทั้งสรางความสัมพันธ อันดี มีความเข าใจตอกัน
ระหวางฝายบริหารกับเจาหนาที่ดวยระบบการติดตอสื่อสารตางๆ ทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ก็มี การฝกอบรม
บุคคลในหนวยงานตามความจ าเปนและเหมาะสม 

กรมสงเสริมการเกษตร (๒๕๓๑ : ๑๗) 
การนิเทศงานสงเสริมการเกษตร หมายถึง กระบวนการที่ท าใหมีการด าเนินงานตามแผนที่วางไวเพ่ือวัดผล

งานและความกาวหนาของงาน ใหค าแนะน าในการสรางสรรคและแกไขปญหา ประเมินความดีความชอบของบุคคล 
และขจัดความขัดแยงของผูรวมงาน 

การนิเทศงานสงเสริมการเกษตร หมายถึง กระบวนการที่เจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบในการนิเทศงานสงเสริม 
การเกษตรทุกระดับออกไปควบคุม ดูแล ใหค าแนะน า ชวยเหลือในการสรางสรรค และแกไขปญหาตางๆ ในการ 
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่ก าหนด และบรรลุส าเร็จตามเปาหมาย 

สรุปไดวา การนิเทศงานสงเสริมการเกษตรมีความหมายครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังน้ี 
1. เปนกระบวนการท างานอยางตอเนื่องแตเนนบุคคลที่เก่ียวของมากกวางานที่ปฏิบัติ 
2. เปนการติดตามใหค าปรึกษาแนะน า ชวยแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่
3. ชวยประสานความรวมมือและความสามัคคีใหเกิดขึ้นทุกฝายเพราะไมใชการสั่งการหรือจับผิด 
๔. สรางขวัญและก าลังใจและจูงใจใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานใหส าเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร 
๕. พัฒนาเจาหนาที่ใหสามารถปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น 
๖. เปนการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายขององคกร 

5. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 ๕.๑ บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 
       5.1.๑ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ด าเนินงานในภาพรวมของเขต เร่งรัด ก ากับและติดตาม
นิเทศงานส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
            1) ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ติดตามความก้าวหน้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ
รายงาน e-project ซ่ึงเปรียบเทียบแผนกับการปฏิบัติจริง (ทั้งเชิงปริมาณในมิติโครงการและมิติเวลา) และเครื่องมือ
การติดตามงาน ซ่ึงให้ข้อมูลเชิงคุณภาพในมิติโครงการและมิติพ้ืนที่ 
             2) ติดตามงานเบื้องต้น โดยการติดต่อทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-mail   
                3) ด าเนินการติดตามงานในพ้ืนที่ (ทุกจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ)  
       5.๑.2 ส านักงานเกษตรจังหวัด ติดตามการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานของทางจังหวัด 
             1) รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผล ความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการเพ่ือเร่งรัดก ากับ
การด าเนินงานของอ าเภอในเวทีประชุมระดับจังหวัด  
                2) ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
สร้างขวัญและก าลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับอ าเภอ รวมทั้งน าผลท่ีเกิดจากการด าเนินงานโครงการจุดเด่น
ของวิธีปฏิบัติหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานในเวทีประชุม
ระดับอ าเภอ 
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       5.๑.3 ศูนย์ปฏิบัติการ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของศูนย์ 
                1) รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผล ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน นโยบายโครงการ เพ่ือ
เร่งรัด ก ากับการด าเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ 
                2) ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานในระดับปฏิบัติ เพ่ือร่วมพัฒนากระบวนการท างาน 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างด าเนินงาน  
 ๕.๒ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา ได้มีค าสั่งแต่งต้ังผู้ประสานงานจังหวัดและ
ศูนย์ปฏิบัติการ และ  ทีมติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ดังนี้ 
       ๕.๒.๑  มอบหมายการติดตามโดยผู้ประสานงานจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ ดังนี้ 
        จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 
        1) นางทัศณี  ศุภกุล   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร  
        2) นายสมชาย  พรุเพชรแก้ว  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
        3) น.ส.ธัญลักษณ์  เกิดบัวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
        4) นางภาวิณี  ทับรอด  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
        จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย 
        1) นายหวน ทนงาน   นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  
        2) นายสมพร  ประพฤติ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
        3) นางอธิฐาน  เรืองแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
        จังหวัดตรัง ประกอบด้วย 
        1) นายประถม  มุสิกรักษ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  
        2) น.ส.ฉัตติญา  พรหมปองสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
        3) น.ส.เสาวนีย์  เวชประพันธ์  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
        จังหวัดสตูล ประกอบด้วย 
        1) นายประถม  มุสิกรักษ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  
        2) น.ส.ปัญชลี  สุขวิไล  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
        3) นางอรอนงค์  ปักสังคะเณย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
        4) นางประพันตรี  ประกอบ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
        จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย 
        1) นางจิรภัทร  รัตนพันธ์  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  
        2) น.ส.อาทิตยา  จันทิตย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
        3) นายขัตติยะ  พรหมวาส  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 
        จังหวัดยะลา ประกอบด้วย 
        1) น.ส.ศิริกุล  ศรีแสงจันทร์  ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
        2) นางจิตติพร  โภชนุกูล  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
        3) น.ส.วัชรี  ด้วงแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
        จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 
        1) นายจตุรงค์  พรหมวิจิต  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  
        2) นายกวี  ลิ่มอุสันโน  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
        3) นางสาวฮูดา แก้วศรีสม  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   
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       ๕.๒.๒  มอบหมายการติดตามโดยคณะติดตาม นิเทศ และประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร ออกเป็น 
3 คณะ ดังนี้ 
       คณะที่ ๑ จังหวัดสงขลา พัทลุง และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัด  
สงขลา ประกอบด้วย 
        1) ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร     
        2) นายหวน ทนงาน   นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ       
  

      3) นายสมพร  ประพฤติ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        
       4) นางอธิฐาน  เรืองแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       
       5) นายสมชาย  พรุเพชรแก้ว  นักวิชาการเกษตรช านาญการ   
       6) นางภาวิณี  ทับรอด  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        
       7) น.ส.ธัญลักษณ์ เกิดบัวทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ        

        คณะที่ ๒ จังหวัดสตูล ตรัง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง 
ประกอบด้วย 
        1) ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ            
        2) น.ส.ฉัตติญา พรหมปองสุข  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   
        3) น.ส.เสาวนีย์ เวชประพันธ์   นักวิชาการเกษตรช านาญการ    
        4) นางอรอนงค์ ปักสังคะเณย์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ         
        5) น.ส.ปัญชลี สุขวิไล   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ      
        6) นางประพันตรี ประกอบ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     
                 คณะที่ ๓ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดยะลา ประกอบด้วย 
        1) ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร                  
        2) นายจตุรงค์  พรหมวิจิต  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ      
        3) นางจิรภัทร  รัตนพันธ์  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  
        4) นายกวี  ลิ่มอุสันโน  นักวิชาการเกษตรช านาญการ   
        5) นางจิตติพร  โภชนุกูล  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   
        6) น.ส.อาทิตยา  จันทิตย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
        7) น.ส. ฮูดา แก้วศรีสม  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   
        8) นายขัตติยะ  พรหมวาส  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  
        9) น.ส.วัชรี  ด้วงแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
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๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      ๖.๑ ขั้นตอนการการติดตามงานตามนโยบาย 

      1) ผู้ประสานงานจังหวัดศึกษารายละเอียดโครงการส าคัญตามนโยบายที่ต้องด าเนินการและก าหนด
ประเด็นการติดตาม 

      2) ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าเครื่องมือการติดตาม 
      3) ชี้แจงรายละเอียดเครื่องมือและแนวทางการติดตาม 
      4) ก าหนดแผนการติดตาม 
      5) เลขาคณะท างานประสานแผนการติดตาม 
      6) ผู้ประสานงานจังหวัดออกติดตามในพ้ืนที่เป้าหมาย 
      7) ผู้ประสานงานจังหวัดแจ้งผลการติดตามกลับสู่หน่วยงาน 

 ๖.๒ โครงการปกติของกรมส่งเสริมการเกษตร 
       ๖.๒.๑ แนวทางการด าเนินงาน 
       1) ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานรายโครงการผ่านระบบ e-project รายไตรมาส 
   1.1) กรณีผลการด าเนินงานเป็นตามแผน  ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน   
ผ่านระบบ e-project สรุปผล และรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารทราบ กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ e-project สรุปผลข้อมูลความก้าวหน้า ประสานผู้รับผิดชอบ
รายจังหวัดเพ่ือติดตาม 
   1.2) ติดตามงานเบื้องต้นทางโทรศัพท์ อีเมลล์ และไลน์ 
   1.3) สรุปผลการติดตามและข้อเสนอแนะให้จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการทราบหลังจากการ
ติดตามงานเสร็จสิ้นในแต่ละหน่วยงาน 
        2) ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร 
            2.1) ผู้รับผิดชอบส าเนารายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองคลังแจ้งให้จังหวัดทราบ
ทุกเดือน 
            2.2) ผู้รับผิดชอบส าเนารายงานสรุปผลการเบิกจ่ายรายเดือนของส านักงานตามหมวดแจ้ง
ให้ผู้บริหารทราบ 
        3) ก าหนดการติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เป็นประเด็นในการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2 เพ่ือสรุปผลการการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร การแก้ไขปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ระหว่างหน่วยงานในเขต 
        4) เม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามงานส่งเสริม
การเกษตร ปี 2561 
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๗. ผังกระบวนงาน (Work Flow) 
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8. มาตรฐานงาน 
   

กระบวนการ มาตรฐานการปฏิบัติ 
1. การประชุมก่อนการติดตามนิเทศงาน - ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการที่จะติดตามงาน

จัดท าประเด็นและแบบติดตามงานรวมทั้งชี้แจงให้คณะ
ติดตามงานทราบในเวทีการประชุมก่อนการติดตามงาน
อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ 

2. การแจ้งแผนการติดตามนิเทศงาน - ผู้รับผิดชอบงานแจ้งแผนการติดตามงานรวมทั้งประเด็น
ติดตามงานให้จังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการทราบล่วงหน้า  
๒ สัปดาห์ 

3. การติดตามนิเทศงาน - การติดตามงานแต่ละครั้งก าหนดให้ทุกคณะต้องติดตาม
งานที่ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ
อย่างน้อย ๒ อ าเภอ 

4. การประชุมหลังการติดตามนิเทศงาน - ก าหนดให้มีการประชุมหลังการติดตามนิเทศงานเพ่ือ
สรุปผลการติดตามนิเทศงานหลังจากเสร็จสิ้นการติดตาม
งานภายใน ๓ วัน 

๕. การรายงานสรุปผลการติดตามนิเทศงาน - ผู้รับผิดชอบงานรวบรวมผลการติดตามนิเทศงานจาก 
ทุกทีมและจัดท าสรุปผลการติดตามนิเทศงานรายงาน
ผู้บริหารทราบ ภายใน ๗ วัน หลังเสร็จสิ้นการติดตาม
นิเทศงาน 

 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 ๑. ติดตามการน าคู่มือไปใช้ 

๒. การท าแบบติดตามงาน 
๓. การจัดท ารายงานผลการติดตามงาน  

 

10. เอกสารอ้างอิง  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒) 
พจน บุญเรือง (๒๕๒๔ : ๑)  
บุญธรรม จิตต์ิอนันต (๒๕๒๘ : ๕๗๕) 
กรมสงเสริมการเกษตร (๒๕๓๑ : ๑๗) 
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11. แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มท่ี ๑ 
แบบการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ...................................................................... 

ประจ าปีงบประมาณ…………… 
โครงการ.............................................................................................................................................. 
ผู้รับผิดชอบ........................................................................................ ................................................. 
วัตถุประสงค์ 

1............................................................................................................................ ................. 
2............................................................................................................................ ................. 

เป้าหมาย 
1. ........................................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................... ................. 

วิธีการด าเนินงาน (รายละเอียด/ขั้นตอนของการด าเนินงาน หรือการบริหารจัดการ) 
1. .......................................................................................................................... ................. 
2. ........................................................................................................................................... 

ผลการด าเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ) 
เชิงปริมาณ 
1. .......................................................................................................................... ................. 
2 ............................................................................................................................................ 
เชิงคุณภาพ 
1. .......................................................................................................................... ................ 
2. .......................................................................................................................... ............... 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. .......................................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................... ................. 

ผลการด าเนินงานที่ภาคภูมิใจ/Best practice 
1. .......................................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................... ................. 

ปัญหา/อุปสรรคของการด าเนินงานตามโครงการ 
1. .......................................................................................................................... .............. 
2. ........................................................................................................................................... 

ภาพกิจกรรม (อย่างน้อย ๔ ภาพ) 
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แบบฟอร์มท่ี ๒ 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ....................................................................................................... 
ผู้ด าเนินงานหรือผู้สรุปข้อมูล............................................................................................................... 
หน่วยงาน : (จังหวัด/ฝ่าย) .................................................................................................................. 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
1. วิธีการด าเนินงาน 

อธิบายวิธีการด าเนินงาน ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดที่ท าให้เข้าใจกระบวนการ 
ด าเนินงาน หรือให้รายละเอียดว่าผู้ด าเนินการท าให้งานนั้นส าเร็จได้อย่างไร 
2. ผลงาน 

ปริมาณงานหรือขั้นตอน ที่ท าได้ใน “ภาพรวม” 
ให้น าเสนอปริมาณงานเป้าหมายและผลงานที่ท าได้ เช่น การจัดเวทีเพ่ือให้ความรู้แก่เกษตรกรเป้าหมาย 
จ านวน 200 ราย ผลการด าเนินงาน 250 ราย คิดเป็นร้อยละ 125 ของผลการด าเนินงานที่ต้ังไว้ 

ปัญหาอุปสรรค 
๑........................................................................................................................................................................ 
๒........................................................................................................................................................................ 
๓........................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ 
๑........................................................................................................................................................................ 
๒........................................................................................................................................................................ 
๓........................................................................................................................................................................ 
ภาพกิจกรรม (อย่างน้อย ๔ ภาพ) 
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แบบฟอร์มท่ี ๓ 
 

สรุปผลการติดตามงาน ครั้งท่ี......./……………….. 
โครงการ............................................................................................ 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี............... จังหวัด............................ 
1. สถานการณ์ทั่วไป 
......................................................... ............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
2. ผลการติดตามงานภาพรวมของโครงการระดับเขต 
............................................................................................................................. ............................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
3. จังหวัดที่มีการเร่งรัดด าเนินงานและมีปัญหาในการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ............................................................ 
4. ปัญหา/อุปสรรค ที่พบและข้อเสนอแนะของเขตในการแก้ไขด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
5. อ่ืนๆ ได้แก่ ข้อเสนอแนะของจังหวัด งาน/กิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
ภาพกิจกรรม (อย่างน้อย ๔ ภาพ) 
ข้อมูล ณ วันที่....................................... 
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แบบฟอร์มท่ี ๔ 
 

สรุปผลการติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ครั้งท่ี......./………………. 
จังหวัด............................................ 

1. สถานการณ์ทั่วไป 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
2. ผลการติดตามงาน 
๓. อ่ืนๆ 
......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
ภาพกิจกรรม (อย่างน้อย ๔ ภาพ) 
ข้อมูล ณ วันที่....................................... 
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12. ภาคผนวก 
 

การวิเคราะห์กระบวนการท างานโดยใช้ SIPOC 
ชื่อกระบวนการท างาน : การติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร     
ผู้รับผิดชอบกระบวนการท างาน : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 
จังหวัดสงขลา     

ผู้ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการ
(Suppliers) 

 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

กระบวนการท างาน 
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

ผู้รับบริการ 
(Customers) 

กองแผนงาน 
กรมส่งเสริม
การเกษตร 

1. นโยบาย
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์      
2. นโยบายกรม
ส่งเสริม
การเกษตร            
3. แผนงาน
โครงการ
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 

1. ความก้าวหน้า 
ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ
การด าเนินงาน
โครงการ           
ปี 2561                                    
2. ตัวอย่าง
ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน
ส่งเสริม
การเกษตร      
ในพ้ืนที่                   

1. ทราบแนวทาง
การด าเนินงาน
โครงการ         
2. สามารถ
ด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง
เป็นไปตาม
เป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
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ข้อก าหนดท่ีส าคัญและตัวชี้วัดของกระบวนการ 
ชื่อกระบวนการท างาน :  การนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร    
ผู้รับผิดชอบกระบวนการท างาน : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 
จังหวัดสงขลา    

ล าดับขั้นตอน ข้อก าหนดส าคัญ ตัวชี้วัดท่ีส าคัญของกระบวนการ 
ตัวชี้วัดภายใน
กระบวนการ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของ
กระบวนการ 

1. ศึกษานโยบาย แนว
ทางการด าเนินงาน 
แผนงาน โครงการ 

ท าความเข้าใจ นโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นโยบายของกรม
ส่งเสริมการเกษตร คู่มือ/แนวทางการ
ด าเนินงานโครงการ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ     
มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถอธิบาย/ถ่ายทอด
ให้บุคคลอ่ืนได้ 

ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับการติดตาม
นิเทศงาน 

2. จัดท าคู่มือการ
ติดตามนิเทศงาน
ส่งเสริมการเกษตร 

จัดท าคู่มือการติดตามนิเทศงาน
ส่งเสริมการเกษตร เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการติดตามนิเทศงานของ
คณะท างาน 

มีคู่มือการติดตามนิเทศ
งานส่งเสริมการเกษตร 

 

3. แต่งต้ังคณะท างาน
ติดตามนิเทศงาน
ส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 

แต่งต้ังคณะท างานติดตามนิเทศงาน
ส่งเสริมการเกษตร จ านวน 3 คณะ 
ประกอบด้วย    
1. คณะที่ 1 ติดตามนิเทศงานจังหวัด
สงขลา พัทลุง และศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดสงขลา 
2. คณะที่ 2 ติดตามนิเทศงานจังหวัด
สตูล ตรัง ศูนย์ฯ ตรัง 
3. คณะที่ 3 ติดตามนิเทศงานจังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดยะลา 

มีค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน
ติดตามนิเทศงานส่งเสริม
การเกษตร 

 

4 ประชุม
คณะท างาน/จัดท า
แผนติดตามนิเทศงาน
ส่งเสริมการเกษตร 

1. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง   
แนวทางการติดตามนิเทศงานตามคู่มือ 
2. วางแผนการติดตามนิเทศงาน      
3 ครั้ง 

มีแผนการติดตามงาน 
จ านวน 3 ครั้ง 

 

5 ด าเนินการติดตาม
นิเทศงานส่งเสริม
การเกษตรตามแผน
จ านวน 3 ครั้ง 
 

1. ด าเนินการติดตามนิเทศงานส่งเสริม
การเกษตรตามแผน ทั้ง 3 คณะ 
จ านวน 3 ครั้ง 

มีรายงานสรุปผลการ
ติดตามนิเทศงานส่งเสริม
การเกษตร เสนอ
ผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

 



ล าดับขั้นตอน ข้อก าหนดส าคัญ ตัวชี้วัดท่ีส าคัญของกระบวนการ 

ตัวชี้วัดภายใน
กระบวนการ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของ
กระบวนการ 

"6.สรุป/รายงานผล
การด าเนินงาน 
" 

ด าเนินการสรุปผลการติดตามนิเทศ
งานส่งเสริมการเกษตร ทั้ง 3 คณะ 
รายงานผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา และรายงานกรมส่งเสริม
การเกษตร 

มีการรายงานสรุปผลการ
ติดตามนิเทศงานส่งเสริม
การเกษตร ทั้ง 3 คณะ 
ต่อผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
และกรมส่งเสริม
การเกษตร 

 

 
 


