
สรุปผลการดําเนินการ 
การจัดการความรู้ของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๖ จังหวัดเชียงใหม่ 

..................................................... 
 
หลักการและเหตุผล   ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กําหนดให้หน่วยงานในสังกัด ดําเนินการจัดการ
ความรู้ภายในหน่วยงาน  ซ่ึงสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๖ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการ
จัดการความรู้ โดยกําหนดแผนการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Plan) ออกเป็น ๒ แผน ได้แก่   
แผนท่ี ๑  กระบวนการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ไปใช้ใน
การอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน จํานวน ๑๗ จังหวัด  แผน
ท่ี ๒ การดําเนินการถ่ายทอดความรู้ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการกับสํานักงานเกษตรจังหวัด 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ได้
กระบวนการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ไปใช้ในการอบรม
เกษตรกร 
 ๒) เพ่ือสนับสนุนเจ้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการสามารถนํากระบวนการการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือใน
การดําเนินการตามโครงการต่างๆ  
 
เป้าหมาย 

๑) ทําความเข้าใจเก่ียวกับนโยบาย เป้าหมาย/ผลลัพธ์ ท่ีต้องการให้เกิดกับองค์กร 
๒) ใช้การจัดการความรู้(KM) เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ี 
๓) เป็นเวทีพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนวิชาการ 
๔) เป็นเวทีนําเสนอ สรุปงานส่งเสริมการเกษตร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

บุคคลเป้าหมาย    ประกอบด้วย 
๑. เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบโครงการการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน  จากจังหวัด 

ละ ๑ คน  
๒. เจ้าหน้าท่ีจากศูนย์ปฏิบัติการ จํานวน ๑  คน / ศูนย์ 

 
ผลท่ีได้จากการดําเนินการ 
 ๑. แผนการจัดการความรู้ของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๖ จังหวัดเชียงใหม่ 
 



 

แบบฟอร์มที่ ๒   แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

แบบฟอร์มที่ ๑ :  การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักสง่เสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖  จังหวัดเชียงใหม ่
ชื่อส่วนราชการ :  สํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม ่ หน้าที่ ๑/๑ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

(objective) ตามคํารับรอง 
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
การพัฒนาองค์กร บุคลากร และ
กระบวนการทํางาน 

กรมส่งเสรมิการเกษตรมีขีด
ความสามารถ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานในระดับสูง 

- จํานวนจังหวัดนําเอาเอกสารฉบับ
เกษตรกรไปใช้ในการอบรมโครงการ
ส่งเสริมการผลติสินค้าเกษตรปลอดภัย
และได้มาตรฐาน จํานวน ๑๗ จังหวัด 
- จํานวนศูนย์ปฏิบัติการและจังหวัดที่ใช้
การจัดการความรู้ในงานส่งเสริม
การเกษตร 

- ๑๗ จังหวัด 
 
 
 
- ๑๔ ศูนย์ปฏบิัติการ, ๑๗ จังหวัด 

๑. การผลติพืชตามระบบการจัดการ
คุณภาพมาตรฐาน GAP พืช 
 
 
๒. การใช้การจัดการความรู้ในการ
ปฏิบัติงานส่งเสรมิการเกษตร 

องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาทําแผนการจัดการความรู้ คือ 
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการทํางาน 

องค์ความรู้ที่จําเป็น : การผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน GAP พืช 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานส่งเสรมิการผลติพืชปลอดภยัและได้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทํา KM : จํานวนจังหวัดที่นําเอาเอกสารฉบับเกษตรกรเรื่อง กระบวนการผลิตพืชตามระบบการจัดการ
คุณภาพ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไปใช้ในการอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมผลติสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน จํานวน ๑๗ จังหวัด 

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการทํางาน 
องค์ความรู้ที่จําเป็น : การใช้การจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานส่งเสรมิการเกษตร 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการทํางานที่เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทํา KM : จํานวนศูนย์ปฏิบัติการและจังหวัดที่สามารถใช้การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
จํานวน ๑๔ ศูนย์,๑๗ จังหวัด 
 
 

 
ผู้ทบทวน : …………………………………………………… 

(นายสมมาตร  ชาญชัย) 
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 
 

 
ผู้อนุมัติ : …………………………………………… 

(นางยลวิไล  ประสมสขุ) 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 



ชื่อส่วนราชการ                สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่   กรมส่งเสรมิการเกษตร 
ประเด็นยุทธศาสตร์         การส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร  โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
องค์ความรู้ที่จําเป็น          การผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน GAP พืช                     
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง    จํานวนจังหวัดที่นําเอาเอกสารฉบับเกษตรกรเรื่อง กระบวนการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไปใช้ในการอบรม  
                                        เกษตรกรโครงการส่งเสริมผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน จํานวน ๑๗ จังหวัด 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง    ๑๗ จังหวัด 
ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
๑ การบ่งชี้ความรู ้

ใช้เวที RW เพื่อทบทวน 
กระบวนการทํางานโครงการ 
ฯและร่วมกันกําหนดประเด็น
ในการจัดการความรู้  

ม.ค. ๕๔ จํานวนประเด็นการ
จัดการความรู ้

ไม่น้อยกว่า ๙ 
ประเด็น 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ Food 
Safety ระดับ
จังหวัดและเขต 

กลุ่มส่งเสรมิและ
พัฒนาการผลิตและ
คณะทํางานการ
จัดการความรู้  

ดําเนินการแล้ว  

ม.ค. ๕๔ จํานวนเจ้าหน้าที่ที่เข้า
ร่วมประชุม 

 
ดําเนินการแล้ว 

 ๒ การสร้างและแสวงหาความรู ้
๒.๑ เจ้าหน้าที่จากจังหวัดและ
เขตร่วมหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยมอบหมายให้แสวงหา
ความรู้อย่างน้อยคนละ ๑ 
ประเด็น 
๒.๒ ยกร่างเนื้อหา จัดส่งให้
เขตรวบรวมและปรับปรุง 

ม.ค. ๕๔ มียกร่างเนื้อหา ๙ 
ประเด็น 

- ๑๘ ราย 
 
 
- ๑ ชุด 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ Food 
Safety ระดับ
จังหวัดและเขต 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ Food 
Safety ระดับ
จังหวัด 
กลุ่มส่งเสรมิและ
พัฒนาการผลิตและ
คณะทํางานการ
จัดการความรู้  

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

๓ การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ 
รวบรวมองค์ความรู้และยกร่าง
เอกสารฉบับเกษตรกร เรื่อง 
“กระบวนการผลติพืชตาม
ระบบการจัดการคุณภาพการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(GAP)”  

ม.ค. ๕๔ ยกร่างเอกสารฉบับ
เกษตรกร 

๑ ชุด เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ Food 
Safety ระดับ
จังหวัดและเขต 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ Food 
Safety ระดับ
จังหวัด 
กลุ่มส่งเสรมิและ
พัฒนาการผลิตและ
คณะทํางานการ
จัดการความรู้  

  

 
 



 
ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
๔ การประมวลผลและกลั่นกรอง

ความรู ้
๔.๑  จัดช่องทางให้เจ้าหน้าที่
ร่วมกันกลั่นกรองความรู้ และ
เนื้อหาในคู่มือ 
๔.๒  จัดทําเอกสาร คู่มือเรื่อง
“กระบวนการผลติพืชตาม
ระบบการจัดการคุณภาพการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(GAP)”  

 
 

ม.ค. ๕๔ 

 
 
- จัดส่งยกร่างให้ จนท. 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขทาง 
E-mail  
 
- จังหวัดจัดทําคู่มือเพื่อ
ใช้อบรมเกษตรที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

 
 
- ๑๗ จังหวัด 
 
 
- ๑๗ จังหวัด 
 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ Food 
Safety ระดับ
จังหวัดและเขต 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ Food 
Safety ระดับ
จังหวัด 
กลุ่มส่งเสรมิและ
พัฒนาการผลิตและ
คณะทํางานการ
จัดการความรู้  

  

๕. การเข้าถึงความรู ้
5.1 จังหวัดที่ใช้คู่มือในการ

อบรม 
5.2 เอกสารความรู้และ
เผยแพรผ่่านทาง web site 

 
ก.พ. – เม.ย.  

๕๔ 

 
ร้อยละของจังหวัดที่นํา
เอกสารฉบับเกษตรกรไป
ใช้ในการอบรมเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ 

 
ร้อยละ ๙๐ 

 
จังหวัดที่มีโครงการ
ส่งเสริมการผลติ
สินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

 
เจ้าหน้าที่ จังหวัด
และเขต 

  

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเวที 
RW ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ เมื่อ
นําเอกสารคู่มือไปใช้ในการ
อบรมเกษตรกร เพื่อทบทวน
และปรับปรุงเนื้อหา 

พ.ค. ๕๔ 
ก.ค. ๕๔ 

จํานวนครั้งที่จัดเวที ๒ ครั้ง เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ Food 
Safety ระดับ
จังหวัดและเขต 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ Food 
Safety ระดับ
จังหวัด 
กลุ่มส่งเสรมิและ
พัฒนาการผลิตและ
คณะทํางานการ
จัดการความรู้  

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

 
 
 
 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
๗ การจัดการบริหารคลังความรู ้

     - จัดเก็บเป็นรูปแบบ
เอกสาร และจัดเก็บใน K-
Center ของ สสข.ที่ 6 ชม 
 
 

 
พ.ค. ๕๔ 
ก.ค. ๕๔ 

 
- จัดเก็บในรูปแบบ
เอกสาร/เว็บไซต ์

 
- รายงานสรุปผลใน
รูปแบบเอกสาร 
- องค์ความรู้ที่
จัดเก็บในเว็บไซต์ 
สสข.ที่ ๖ ชม. 
 

 
- เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ Food 
Safety ระดับ
จังหวัดและเขต 

 
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ Food 
Safety ระดับ
จังหวัด 
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต
และคณะทาํงาน
การจัดการความรู้ 

 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มที่ ๒  : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ซื่อส่วนราชการ : สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการทํางาน 
องค์ความรู้ที่จําเป็น (K) : การใช้จัดการความรู้ในการปฏิบัติงานส่งเสรมิการเกษตร 
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : จํานวนศูนย์ปฏิบัติการและจังหวัดที่สามารถใช้การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
เป้าหมายของตัวชี้วัด : ๑๔ ศูนย์ปฏิบัติการ , ๑๗ จังหวัด 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

๑ การบ่งชี้ความรู ้
      คณะทํางานการจัดการความรู้ 
สสข.ที่ ๖ ชม. ประชุม พิจารณา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อ
กําหนดองค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการในการ
สนับสนุนวิชาการให้กับสํานักงาน
เกษตรจังหวัด 
   - วิเคราะห์สถานการณ์ การจัดการ
ความรู้ของศูนย์ปฏิบัติการ 
   - วิเคราะห์สถานการณ์ การจัดการ
ความรู้ ปี ๕๓ ของศูนย์ปฏิบัติการ 

 
ธ.ค. ๕๓ 

 
คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน
การจัดการความรู ้

 
คณะทํางาน  
๑ คณะ 

 
KM Team 

 
คณะทํางาน  KM 
สสข.ที่ ๖ ชม. 

 
ดําเนินการแล้ว 

 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู ้
      - ใช้เวทีสัมมนา RW ครั้งที่ ๑ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และจัดทําข้อตกลง
ร่วมในการใช้กระบวนการ KM   ในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ 
      - มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการ
จัดทําแผนการดําเนินการ (Action 
Plan) และจัดส่งให้เขตทราบภายใน
วันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ 
 

 
ม.ค. ๕๔ 

 
- แผนการจัดการความรู ้
(Action Plan)  

 
- แผนการจัดการ
ความรู้ (Action 
Plan) ๑ แผน 

 
ศูนย์ปฏิบัติการ 
๑๔ ศูนย์ 

 
คณะทํางาน  KM 
สสข.ที่ ๖ ชม. 

 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

 
 



 
ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
๓ การเรียนรู้/ทดลองปฏิบัติ 

      - รวบรวมแผนการจัดการความรู้
ของศูนย์ปฏิบัติการ 
       - รายงานผลการดําเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการ ในการสมัมนา RWครั้ง
ที่ ๒  
 

 
- ม.ค. ๕๔ 

 
- พ.ค. ๕๔ 

 
- แผนการจัดการความรู้
ของศูนย์ปฏิบัติการ 
- ผลการดําเนินการ 

 
- แผนการจัดการ
ความรู้ของศูนย์
ปฏิบัติการ 
- ผลการดําเนินการ 

 
ศูนย์ปฏิบัติการ 
๑๔ ศูนย์ 

 
คณะทํางาน  KM 
สสข.ที่ ๖ ชม 

 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

๔ การสรุปบทเรียน/องค์ความรู้    
  - ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ในเวที RW 
ครั้งที่ ๒ และ ครั้งที่ ๓ เมื่อไป
ดําเนินการตามแผน เพื่อทบทวนและ
ปรับปรุง  
 
 
 

 
พ.ค.  - ก.ค. ๕๔ 

 
- ผลการดําเนินการของ
ศูนย์ปฏิบัติการ 

 
- ผลการดําเนินการ
ของศูนย์ปฏิบัติการ 

 
ศูนย์ปฏิบัติการ 
๑๔ ศูนย์ 

 
คณะทํางาน  KM 
สสข.ที่ ๖ ชม 

 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

๕ การประมวลกลั่นกรองนําความรู้เข้า
ระบบ 
     ๕.๑) ประมวลความรู้ โดยการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นของ
คณะทํางานการจัดการความรู้  เพื่อ
ประมวลผลการดําเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการ 
     ๕.๒) ดําเนินการสรุปผลการ
ดําเนินการ เพื่อประชาสมัพันธ์ทาง
เว็บไซต์ (จัดเก็บใน K-center สสข.ที่ 
6 ชม.) ,เอกสาร และแจ้งผลการดาํเนิน
ให้กรมส่งเสรมิการเกษตร  

 
 

มิ.ย. – ก.ค. ๕๔ 

 
 
- รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
 

 
 
- รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน 
 

 
 
- ศูนย์ปฏิบัติการ 
๑๔ ศูนย์ 
- ๑๗ จังหวัด
ภาคเหนือ 
 

 
 
คณะทํางาน  KM 
สสข.ที่ ๖ ชม 

 
 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

 
 
 
 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
๖ การจัดการบริหารคลังความรู ้

     - จัดเก็บเป็นรูปแบบเอกสาร และ
จัดเก็บใน K-Center ของ สสข.ที่ ๖ 
ชม. 
     

 
มิ.ย. – ก.ค. ๕๔ 

 
- จัดเก็บในรูปแบบ
เอกสาร/เว็บไซต์  

 
- รายงานสรุปผล
ในรูปแบบเอกสาร 
- องค์ความรู้ที่
จัดเก็บในเว็บไซต์ 
สสข.ที่ ๖ ชม. 
 

 
- ศูนย์ปฏิบัติการ 
๑๔ ศูนย์ 
- ๑๗ จังหวัด
ภาคเหนือ 
- หน่วยงาน
ภายนอก/
บุคคลภายนอกที่
สนใจ 

 
คณะทํางาน  KM 
สสข.ที่ ๖ ชม 

 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

 
  
 



 ๒. ผลการดําเนินการตามแผน 
 ๒.๑ แผนท่ี ๑  กระบวนการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ไปใช้ใน
การอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

        ๒.๑.๑  ทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 
   ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 
     ๑. ให้เป้าใหญ่มา  แต่ไม่ได้แยกเป็น ขอใบรับรองและเตรียมความพร้อม 

   ๒. ใน คง. ไม่มีการอบรมเตรียมความพร้อม (รายละเอียดใน คง. ไม่ชัดเจน) 
   ๓. การจัดสรรงบประมาณไม่ได้แยกชัดเจน ระหว่าง ขอรับรอง กับ เตรียมความพร้อม 
   ๔. แบบฟอร์มการรายงานไม่ชัดเจน 
   ๕. กําหนดส่ง ผลรายงาน ให้เขต วันท่ี ๓๑ พค. ๕๔ 

    ปัญหา/อุปสรรค 
     ๑. หาพืชเป้าหมายยาก เสนอเป้าเป็นข้าว  แต่กรมฯ ไม่มีเป้าข้าวให้  จึงต้องปรับเป็น 
                                   พืชอ่ืน 
     ๒. กรมฯ ไม่มีเป้าชัดเจนจากกรมการข้าว  ทําให้ต้องปรับเป็นพืชอ่ืน 
     ๓. แปลงข้าวท่ีได้รับใบ Q เดิมท่ีจะหมดอายุ  กรมฯ สอบถามให้จังหวัดรายงาน แต่ 
                                 กรมฯ ให้ไปดําเนินการกับรายใหม่ 
     ๔. การต้ังเป้าหมายใน MOU กรมฯ ต้องประสานกับกรมการข้าว ว่าข้าวเท่าไหร่  
                                  จะตรวจได้ก่ีแปลง      
     ๕. กรมวิชาการเกษตรไม่แจ้งผลการตรวจรับรองใบ Q ให้กับจังหวัดทราบ 
     ๖. กรมวิชาการไม่ประสานจังหวัดและอําเภอ  ในการตรวจสอบแปลงในพ้ืนท่ี 

๗. ระบบโปรแกรม GAP Online ไม่ Update และไม่ Link  กับกรมวิชาการ+ 
      กรมการข้าว 

    ๘. การตรวจสอบประเมินแปลง  และการตรวจรับรองล่าช้า  เนื่องจากขาดการบูรณา 
                                                            การ และประสานงานระหว่างกรมฯ 
     ๙. การอบรมเกษตรกรหลายครั้ง  ทําให้เกษตรกรอบรมไม่ต่อเนื่อง 

๑๐. เกษตรกรท่ีได้รับใบ Q ไม่มีข้อแตกต่างด้านราคาผลผลิต ทําให้ไม่มีแรงจูงใจ 
 ข้อเสนอแนะ 
    ๑. กิจกรรมประเมินแปลงเบ้ืองต้น  จําเป็นต้องมีอยู่หรือไม่?  เพราะซํ้าซ้อนกับการ 
                 ตรวจรับรองของกรมวิชาการ+กรมการข้าว  เห็นควรยกเลิก 
    ๒. พัฒนาโปรแกรมให้ใช้งานได้สมบูรณ์  และ Update Website  การถาม-ตอบปัญหา 
                 เรื่อง Food safety 
    ๓. กรมส่งเสริมฯ  ต้องมีมาตรการหรือโครงการรองรับเกษตรกรท่ีได้รับใบ Q 
    ๔. ให้กรมฯ กลับไปทบทวนการทํา MOU กับกรมวิชาการและกรมการข้าว  ในบทบาท 
                  หน้าท่ีแต่ละกรมฯ ให้ชัดเจน 
 ๒.๑.๒  ผลการนําคู่มือไปใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกร 

 ๑. เพ่ิมแบบบันทึกของเกษตรกร  และเพ่ิมเติมรายละเอียดและข้ันตอนการปฏิบัติดูแลรักษา  
                                  (โดยทําเป็นตัวอย่าง เขต ๖ จัดทํา และ จ.พิจิตร ให้ข้อมูล ให้เขต ประสาน ผู้รับผิดชอบ จ. 
พิจิตรและ ลําพูน ) 



   ๒. เสนอให้ กรมฯ  จัดทําคู่มือเกษตรกรเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัด 
 ๒.๑.๓ กําหนดแนวทางการดําเนินงานในช่วงต่อไปตามแผนการจัดการความรู้ 
  ๑. ลําดับ ๑ - ๕ ดําเนินการแล้ว  และ ลําดับ ๖ - ๗  อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 ๒. เสนอให้จังหวัด Update  ข้อมูล KM  ลงในเว็บของจังหวัด 

 ๓. จังหวัดจัดทําผลการดําเนินงานโครงการภาพรวมให้เขต  ส่งใน RW ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔  
 ๔. ติดตามผลการแก้ไขปัญหาท่ีเคยเสนอไปก่อนหน้านี้ 
 ๕. ให้จังหวัดจัดทํา KM  ในพ้ืนท่ีมานําเสนอและแลกเปลี่ยนกัน ใน RW  ๓  (จังหวัดละ ๑  เรื่อง) 
 ๖. มีการจัดตลาดนัดความรู้ใน RW ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ 

 
๓.สรุปผลการดําเนินงาน 
 ๒.๒ แผนท่ี ๒ การดําเนินการถ่ายทอดความรู้ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการกับสํานักงานเกษตรจังหวัด 

   ๒.๒.๑ ทบทวนการดําเนินงานตามระบบ/โครงการ ปี ๒๕๕๓ 
๑) การแจ้งเป้าหมายรายละเอียดโครงการให้สํานักงานเกษตรจังหวัด ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ

ของศูนย์ทราบ 
     วิธีดําเนินการ  โดย 

     - หนังสือราชการ 
     - E – mail / ทางเว็บไซต์ของศูนย์ 
     - โทรศัพท์/โทรสาร 
     - เจ้าหน้าท่ีศูนย์ เข้าไปติดต่อประสานงานกับจังหวัดโดยตรง 
     - ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ/สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน 

    ผลการดําเนินการ 
     - สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ/อบต./เทศบาล ทราบรายละเอียดโครงการท่ีศูนย์ 

                               สามารถให้การสนับสนุนได้ 
     - สามารถขยายผลกลุ่มเกษตรกรเดิม 
    ปัญหา/อุปสรรค 
    - สํานักงานเกษตรจังหวัดท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีและท่ีตั้งของศูนย์ ไม่ได้แจ้งสํานักงาน 
                                                         เกษตร   อําเภอ ตามห้วงเวลาท่ีศูนย์แจ้ง 
     - ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์สูง 
    แนวทางการแก้ไข 
     - ติดตามสอบถามจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
     - เพ่ิมช่องทางในการประสานงานกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี 
    - ลดค่าใช้จ่าย โดยการการทําหนังสือแจ้งสํานักงานเกษตรจังหวัดในการดาวโหลด 
                                                          ข้อมูลทางเว็บไซต์ 
  ๒.๒.๒ ศูนย์ประสานงานกับสํานักงานเกษตรจังหวัด ผ่านเวที MM 

    วิธีดําเนินการ  โดย 
    - เข้าร่วมเวที MM  
    - แต่งต้ังคณะทํางานร่วมกันระหว่างสํานักงานเกษตรจังหวัดกับศูนย์ 
 



    ผลการดําเนินการ 
     - เข้าร่วมเวที MM เป็นบางครั้ง 
    ปัญหา/อุปสรรค 

    - สํานักงานเกษตรจังหวัดไม่ได้แจ้ง กรณีเลื่อนในการดําเนินการโครงการ 
                                       ท่ีศูนย์เข้าร่วมด้วย 

     - ไม่ได้แต่งต้ังคณะทํางานร่วมกัน เนื่องจากไม่มีเจ้าภาพหลักในการออกคําสั่ง 
                                          แต่งต้ัง ควรให้กรมส่งเสริมการเกษตรหรือสํานักส่งเสริมและ 
     พัฒนาการเกษตรเขต ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน 

     - ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด  
                                                      เนื่องจากไม่มีหนังสือเป็นทางการ 
     - สํานักงานเกษตรจังหวัด ไม่ได้แจ้งวาระการประชุม 

    แนวทางการแก้ไข 
     - ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดท่ีรับผิดชอบโดยตรง ในการ  
                                                     แจ้งรายละเอียดโครงการ 

 ๒.๒.๓ จัดทําแผนการปฏิบัติการร่วมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด 
    วิธีดําเนินการ  โดย 

     - ศูนย์เข้าร่วมกําหนดเป้าหมายการถ่ายทอดกับสํานักงานเกษตรจังหวัด 
     - สํานักงานเกษตรจังหวัดเสนอความต้องการการสนับสนุนจากศูนย์ 
     - ปรับแผนร่วมกันในเวที MM  
    ผลการดําเนินการ 
     - ศูนย์กับสํานักงานเกษตรจังหวัดไม่ดําเนินการร่วมกันเลย 
    แนวทางการแก้ไข 
     - จังหวัดควรบรรจุวาระการจัดทําแผนโครงการร่วมกันในเวที MM 
 ๓.๔ ถ่ายทอดความรู้ โดยเจ้าหน้าท่ีศูนย์กับเจ้าหน้าท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัด ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ในพ้ืนท่ี 
    วิธีดําเนินการ  โดย 
     -  สํานักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์กําหนดกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน 
     - ดําเนินการถ่ายทอดความรู้ โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดนําเกษตรกรเข้ารับ 
                                           การฝึกอบรม และอยู่ร่วมตลอดกิจกรรม ส่วนศูนย์ถ่ายทอดความรู้ 
    ผลการดําเนินการ 
     -  สํานักงานเกษตรจังหวัด/ศูนย์ หากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมร่วมกันโดยผ่าน 
                                             สํานักงานเกษตรอําเภอ/เกษตรตําบล 
    ปัญหา/อุปสรรค 

   - บางโครงการ เจ้าหน้าท่ีจังหวัด/อําเภอ ไม่เข้าร่วมจนจบกระบวนการฝึกอบรม 
    แนวทางการแก้ไข 
     - เจ้าหน้าท่ีจังหวัด/อําเภอ ท่ีเข้าร่วมดําเนินการ ควรให้ความสําคัญในการร่วม 

                                                     ดําเนินการจนจบการฝึกอบรม เพ่ือช่วยชี้แจงให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี (ช่วยเป็นพ่ี 
                                                                       เลี้ยงให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ี) 



๓.สรุปผลการดําเนินงาน 
๓.๑ แจ้งเป้าหมายรายละเอียดโครงการให้สํานักงานเกษตรจังหวัด ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของศูนย์ทราบ ซ่ึงได้

กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน คือ  
  - ติดตามสอบถามจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
   - เพ่ิมช่องทางในการประสานงานกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี 
   - ลดค่าใช้จ่าย โดยการการทําหนังสือแจ้งสํานักงานเกษตรจังหวัดในการดาวโหลดข้อมูล 

                          ทางเว็บไซต์ 
  ผลการดําเนินงาน 

- ศูนย์สามารถแจ้งเป้าหมายรายละเอียดโครงการให้จังหวัดในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ได้อย่างชัดเจน แลตรง
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด และประสานงานในระดับพ้ืนท่ีได้ (อปท., ผู้นําท้องถ่ิน, กลุ่มเกษตร)   
                - สามารถลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานกับจังหวัดได้โดยการให้จังหวัดดาวโหลดข้อมูลทางเว็บไซต์ 
แทนการเดินทางไปแจ้งและแฟกซ์ข้อม ูลให้จังหวัด 
 ๓.๒ ศูนย์ประสานงานกับสํานักงานเกษตรจังหวัด ผ่านเวที MM ตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ คือ ประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดท่ีรับผิดชอบโดยตรง ในการแจ้งรายละเอียดโครงการ  

  ผลการดําเนินงาน    
 - บางศูนย์ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบโครงการโดยตรง ในส่วนท่ีไม่สามารถเข้าร่วม 
                            เวที MM ได้ 
 - สามารถเข้าร่วมได้ในบางจังหวัด เนื่องจากศูนย์ รับผิดชอบหลายจังหวัด 

๓.๓ ศูนย์ร่วมจัดทําแผนการปฏิบัติการร่วมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินการคือ จังหวัด
ควรบรรจุวาระการจัดทําแผนโครงการร่วมกันในเวที MM 

  ผลการดําเนินงาน 
 - บางศูนย์ได้ร่วมจัดทําแผนร่วมกับจังหวัดในบางโครงการ 

   ๓.๔ ถ่ายทอดความรู้ โดยเจ้าหน้าท่ีศูนย์กับเจ้าหน้าท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัด ปฏิบัติงานร่วมกันในพ้ืนท่ี โดย
กําหนดแนวทางการดําเนินการ คือ เจ้าหน้าท่ีจังหวัด/อําเภอ ท่ีเข้าร่วมดําเนินการ ควรให้ความสําคัญในการร่วมดําเนินการจน
จบการฝึกอบรม เพ่ือช่วยชี้แจงให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี (ช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่เกษตรเกษตรกรในพ้ืนท่ี) 
  ผลการดําเนินงาน 
 - เจ้าหน้าท่ีศูนย์/จังหวัดร่วมการดําเนินการจัดฝึกอบรมและติดตามประเมินผลร่วมกัน 
 
 
 
 
         โดย คณะทํางานการจัดการความรู้ 
                                                                                                              สสข.ท่ี ๖ ชม. 
  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการดําเนินการ 
 
 
 

เรื่อง 
 

การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน 
สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

โดย  
 

คณะทํางานจัดการความรู ้
 
 
 
 
 
 


