
 
รายงานผลการสัมนาเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อการบูรณาการและจัดการความรู ระดับเขต 
(กิจกรรม   ตามโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและได

มาตรฐาน ป 2551) 
คร้ังที่  1 

วันที่  24 - 25  เมษายน  2551  ณ  สํานักวิจัยและพัฒนาที่สูงจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะทํางานบูรณาการและจัดการความรูระดับเขต 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6  จังหวัดเชียงใหม 

กรมสงเสรมิการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



คํานํา 
 ตามที่สํานกังานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6 ไดจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คร้ังที่ 1 
ประจําป 2551 ข้ึน ในระหวางวันที่  24-25 เมษายน  2551 ณ ศูนยวจิัยและพัฒนาที่สูง อําเภอเมอืง จงัหวัด
เชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการคือ (1) เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ที่ประจําปฏิบัติงานใน
หนวยงานสังกดักรมสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ 17 จังหวัดของภาคเหนือ มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูที่
จําเปนตอการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย และเพื่อใหเจาหนาที่ดังกลาวนําความรู ความเขาใจดงักลาวไป
ประยุกตใชในการนาํงาน/โครงการที่ไดรับมอบหมายไปบูรณาการกับงาน/โครงการอื่นที่เกี่ยวของไดอยางถกูตอง 
เหมาะสม  นั้น   
 เพื่อให หนวยงาน และเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ ไดทราบถึงผลการสัมนา ทัง้ในสวนที่ผูเขารวมการสัมนา ได
แสดงออกมา และสวนที่ผูเขารวมการสัมนาเสนอวาเปนขอจํากัด ทีท่าํใหตนเองไมสามารถนําความรู ความเขาใจ 
และประสบการณที่ไดรับไปใชประโยชน ไดอยางมีประสิทธิผลเทาที่ควร  จําเปนตองไดรับการสนับสนุน ชอยเหลอื
จากบุคคลที่เกี่ยวของ  สํานกัสงเสริมการเกษตร จึงไดจดัทํารายงานการสัมมนาเชงิปฏิบัติการนี้ ข้ึนเพื่อแจงผลการ
สัมนาใหทราบ และใชประโยชนในการปฏิบัติงานที่เกีย่วของ ตามความเหมาะสมตอไป 
 หากทานใดมขีอเสนอแนะ เพื่อใหการสัมนา ในลักษณะดังกลาวนี้ ซึง่สํานักฯ จะไดจัดใหมีข้ึนอกี 2 คร้ัง 
ในป 2551 มีประสิทธิผล และมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น ขอไดโปรดแจงใหสํานักฯ ทราบดวย จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 



ความเปนมา 
 การสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพือ่การบูรณาการและจัดการความรู ระดับเขต  คร้ังที ่ 1  ที่สํานักสงเสรมิและ
พัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม ไดจัดใหมข้ึีนนี้ เปนสวนหนึง่ของ ภารกิจที ่สํานักฯ ไดรับมอบหมาย
จากกรมสงเสริมการเกษตร ใหจัดใหมีข้ึน เพื่อใชเปนกิจกรรมสนับสนนุการปฏิบัติงานตามงาน/โครงการที่สําคญั  
3 โครงการ คือ (1) โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน ป 2551  (2) งานสงเสรมิ
องคการเกษตรกรและงานสงเสริมวิสาหกจิชุมชน และ (3)งานยุทธศาสตรและสารสนเทศ  ซึง่สํานกัฯ ได
มอบหมายใหคณะทํางานบรูณาการโครงการและจัดการความรูระดับเขต ประสานงานกบักลุม/ฝายที่เกี่ยวของ 
จัดทําแนวทางการดําเนินงานและโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ  ข้ึน ดังที่มีรายละเอียดปรากฏในเอกสาร
ภาคผนวก ก. ที่ไดแนบมาพรอมนี ้
 

กระบวนการสัมนา 
1.1. บุคคลเปาหมายที่จะเขารวมกจิกรรมการสัมมนา บุคคลเปาหมายทีจ่ะเขารวมสัมมนา จาํนวน  

65 คน ประกอบดวยผูรับผิดชอบการดําเนินงานทีเ่กี่ยวของจากหนวยงานตาง ๆ ดังนี ้
* สํานักงานเกษตรจังหวัด    17  จังหวัด  ๆ ละ 3  คน  รวมเปน  51  คน 

 * ศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวดั เชียงใหม และ ศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวดั พิษณุโลก  ศูนย ละ  2  คน   
                  รวมเปน   4  คน 

 * สํานักสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  จังหวัดเชยีงใหม  จํานวน  10  คน 
 * กอง/สํานกั/สวน/กลุมงานในสวนกลาง  ที่เกีย่วของ จํานวน    3-5  คน 
 * หนวยงาน หรือเอกชน ทีม่ีความรู ความเชี่ยวชาญในวิทยาการที่เกีย่วของ ซึ่งผูเขารวมการสัมมนา 

1.2 กิจกรรมยอย/ขัน้ตอน /วธิีการ /เงื่อนไข และ ระยะเวลาการดาํเนินงาน 
3.1 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คร้ังที่ 1  ในวันที่ 24-25 เมษายน 2551  โดยมีกิจกรรมยอย  ดังนี ้

* การชี้แจงโครงการ ทั้ง 3 งาน/โครงการ  โดยเนนประเด็นที่ยงัเปนเรือ่งใหม หรือทีย่ังมีปญหา 
   ในทางปฏิบัติ โดย เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขาก เขต และศูนยบริหารศัตรูพืช 
* การอภิปรายกลุมยอย  เพื่อกําหนดแนวทาง และแผนการปฏิบัติงาน ป 2551 ตามประเด็นทีก่ําหนดคือ 
 

ใบงานที ่1 
 1. ใหแบงกลุมเปน 3 กลุม ตามหนวยงาน(กลุมงานที่สังกัด) เพื่อ อภิปราย และนําเสนอในประเดน็ตอไปนี้ 
 2. ใหทบทวนงานสาํคัญทีท่านไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ  วามีสภาพเปนอยางไร มีอุปสรรคปญหา
อะไรบาง  และอุปสรรคปญหานั้นมีสาเหตุมาจากอะไร  ทัง้นี้ขอใหพิจารณา ในประเด็นหลัก 3 ประเด็นดวยคือ 

3. ฐานขอมูลที่ใชในการกําหนดเปาหมาย และแนวทางการดําเนนิงาน 
4. กระบวนการปฏิบัติงานทีสํ่าคัญ (ขอใหพิจารณาเปนรายกิจกรรม รวมทั้งขัน้ตอนและวิธีการดําเนินงาน) 
5. ระดับการมสีวนรวมของกลุมงาน/หนวยงานที่เกี่ยวของ วามหีรือไมเพียงใด 

 6. ใหเวลาถึงพักครึ่งเวลาบาย แลวนาํเสนอเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขในกลุมใหญ กลุมละ  
ไมเกิน 20 นาท ี



ใบงานที ่2 
 1. ใหแบงกลุมเปน  2-3 กลุม ตามความสมคัรใจ แตใหมีสมาชิกที่มาจากตางหนวยงานยอย เพื่อ 
อภิปราย และนําเสนอในประเด็นตอไปนี ้
 2. ทาํอยางไร จึงจะทําใหฐานขอมูลที่สําคัญคือ FS, SMCE,ขอมูลการเกษตร, ฯลฯ และ Website ของ
หนวยงาน มีความสมบูรณ และทุกฝายทีเ่กี่ยวของทัง้คนใน 3 กลุม และบุคคลภายนอก  
 3. ทานคิดวาเพื่อใหงานทีท่าํตามโจทยในขอ 2 ประสบผลสําเร็จ มีความจําเปนตองพัฒนาตนเอง(ทีมงาน
ที่มาสมัมนาในครั้งนี้) และเพื่อนรวมงานที่อยูในหนวยงานในประเดน็ใดบาง และทําอยางไร 
 4. ขอใหกาํหนดแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพือ่ใหสามารถบรูณาการงานในพืน้ที ่(มีชนิดสินคา 
กลุมคนเปาหมาย และ ประเด็นกิจกรรม หรือประเด็นความรู) ไดอยางเปนรูปธรรม 
 5. ใหเวลาถึงพักครึ่งเวลาเชา แลวนําเสนอเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขในกลุมใหญ กลุมละ  
ไมเกิน 20 นาท ี
 
ใบงานที ่ 3  
 1. ใหแบงกลุมรายจังหวัดวิเคราะห โจทยตอไปนี้ 
 2. ขอใหกาํหนดแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพือ่ใหสามารถบรูณาการงานในพืน้ที ่
 3. ชนิดสนิคา  
 4. กลุมคนเปาหมาย(เกษตรกร อปท. ฯลฯ) 
 5. ประเด็นกิจกรรม หรือประเด็นความรู)  
 6. ผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม 
 7. เวลาทีจ่ะทาํกิจกรรมดังกลาว  
 8. ใหทําเปนเอกสารขอเสนอ สงใหเขต เพื่อนาํไปประกอบการจัดทาํรายงานการสัมมนา และให 
การสนับสนุนการปฏิบัติงาน    
 
ผลการสัมนา 
 1. แนวทางการบูรณาการและพัฒนาทมีงาน 
     1.1 ต้ังทีมงานระดับจงัหวดั ประกอบดวย 
         เกษตรจังหวัด       ประธาน 
           เจาหนาที ่2 กลุม / 2 ฝาย / เกษตรอําเภอ / ประธานกลุมเครือขาย คณะทํางาน 
           กลุมสงเสริมและพัฒนาการเกษตร     เลขานุการคณะทํางาน 
            ฝายยทุธศาสตร       ผูชวยเลขาฯ คณะทํางาน 
 
 
 
 



        1.2  ทุกกลุมนําฐานขอมูลมาสนธิ  โดยมอบใหฝายยุทธศาสตรเปนศูนยกลางและดูแลระบบ
ฐานขอมูล 
        1.3  ใหกลุมยุทธศาตรประชาสัมพันธระบบฐานขอมูลทางเวบ็ไซดของกรมฯ จังหวัด และสาํนัก
สงเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชยีงใหม (ขอมูลแหลงผลิต,ปริมาณ,ราคา,ชองทางการติดตอ,
มาตรฐานและคุณภาพ) เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถดาวโหลดฐานขอมูลใชในการปฏิบัติงานได 
        1.4  ใชฐานขอมูลประกอบการวางแผนยทุธศาสตร และวางแผนการผลิต 
          1.5  Up – date ขอมูลโดย Core Team  โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี ้
         1.6  พัฒนา  Core Team  โดย สรางจิตสํานึก / เพิม่ความรู ทักษะดานคอมพิวเตอร / โปรแกรม  
ใหแกเจาหนาที ่
         1.7 ผูบริหารใหความสาํคัญ โดยกาํหนดเปนวาระของสํานักงานใหเจาหนาที่ใชขอมูล 
ในการวางแผนสงเสริมการผลิต และกําหนดเจาหนาที่รับผิดชอบขอมูลโดยเฉพาะ  
         1.8  จัดทําแผนบูรณาการการปฏิบัติงานในระดับพื้นที ่
         1.9  จัดทํา blocg โดยใหผูรับผิดชอบงานเปนผูใหขอมูลแกฝายยุทธศาสตร (ขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ) 
         1.10 มีการประกวด  blocg ของแตละจังหวัด เพื่อกระตุนใหเจาหนาที่เกิดการแขงขันในการจัดทํา
ขอมูล เพื่อนําไปใชประโยชน 
         1.11 ตองการใหกรมฯ / เขต จัดทําโปรแกรมที่ใชรวบรวมขอมูลโดยเฉพาะ 
         1.12 ติดตามประเมนิผล และทบทวน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  
 

ภาคผนวก   
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 
รายละเอียดโครงการ และเอกสารการดาํเนินงาน 

 
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการและจัดการความรู ระดบัเขต 

(กิจกรรม   ตามโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรทีป่ลอดภัยและไดมาตรฐาน ป 2551) 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที ่6  จงัหวัดเชียงใหม 

2.1 หลักการและเหตุผล 
 กรมสงเสริมการเกษตรไดมอบหมายพรอมทั้งไดจัดสรรและโอนงบประมาณใหใหหนวยงานในสังกัด จัด
ใหมีกิจกรรมตาง ๆ ตามที่กาํหนดไวในแผนงาน/โครงการ(รวมทัง้รายละเอียดที่เสนอไวในคูมือการปฏิบัติงาน
โครงการฯ สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรทีป่ลอดภัยและไดมาตรฐาน  ป 2551)   
 ในสวนของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร  เขตที ่6  ไดรับมอบหมายใหจัดใหมีกิจกรรม ที่สําคัญ 
หลายกิจกรรม  เชน  กิจกรรมการพฒันาเจาหนาทีห่ลักสูตรการรับรองแปลง  กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อ
ชี้แจงทาํความเขาใจโครงการและติดตามผลการดําเนินงาน    กิจกรรมควบคุมแมลงวนัผลไมในพืน้ที่สงออก 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตและการจัดการสินคาเกษตร  กจิกรรมประชาสัมพนัธโครงการและผลผลิตของ
โครงการ  กิจกรรมการประชุม/สัมมนา  กจิกรรม ติดตามนิเทศและประเมินผล เปนตน 
 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนไปดวยความเรียบรอย และบังเกิดผลดีแก
ทางราชการตามที่ระบุไวในโครงการ  กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลติ ในฐานะผูรับผิดชอบหลักของงาน/โครงการ
นี้  จึงไดจัดทาํรายละเอียด กจิกรรมจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อชี้แจงทําความเขาใจโครงการและติดตามผลการ
ดําเนนิงาน  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการและจัดการความรูระดบัเขต นี้ข้ึน 
 
3.1 วัตถุประสงค  เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ที่เขารวมการสัมนาในภาพรวมไวดังนี้  

3.1. มีความรูความ เขาใจเกีย่วกบังาน/โครงการ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ ถึงระดับที่สามารถทําหนาที่เปน
แกนนาํในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ระบุไวในแผนงานโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

3.2. มีความรูความ เขาใจ และทกัษะเกี่ยวกับการบูรณาการงาน/โครงการ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ ถึง
ระดับที่สามารถทําหนาที่เปนแกนนําในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ระบุไวในแผนงานโครงการไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

3.3. มีแนวทาง/ แผนการดําเนนิงาน  รวมทัง้เครื่องมือที่จาํเปนตองใชประกอบการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายไดอยางด ี
อนึ่ง  รายละเอียดวัตถุประสงคการสัมนา แตละครั้ง ใหผูรับผิดชอบจะไดรวมกันกําหนดอีกครั้งหนึ่งตาม
ความเหมาะสม โดยพิจารณา จากความกาวหนาของการดําเนินงานหลังการจัดสัมมนาแตละครั้ง  
 
 
 
 



4.1 เปาหมาย   ไดกําหนดเปาหมายบุคคลทีจ่ะเขารวมกิจกรรมการสัมนาไวดังนี ้
4.1. งาน/โครงการ  3   งาน/โครงการ ดังนี ้

i. โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรทีป่ลอดภัยและไดมาตรฐาน 
ii. โครงการสงเสริมวิสาหกิจชมุชน  
iii. งานศูนยการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพยีง หรือ งานจัดการความรูรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  เชน การจดั DW   

เปนตน 
4.2. กลุมบุคคลเปาหมาย   จํานวน    65   คน  ประกอบดวย ผูรับผิดชอบการดําเนนิงานที่เกีย่วของจาก

หนวยงานตาง ๆ ดังนี ้
i. สํานักงานเกษตรจังหวัด    17  จังหวัด  ๆ ละ 3  คน  รวมเปน  51  คน 
ii. ศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัด เชียงใหม และ ศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัด พิษณุโลก  ศูนย ละ  2  คน  รวม

เปน   4  คน 
iii. สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน  10  คน 
iv. กอง/สํานกั/สวน/กลุมงานในสวนกลาง  ที่เกี่ยวของ จํานวน    3-5  คน 
v. หนวยงาน หรือเอกชน ที่มีความรู ความเชีย่วชาญในวทิยาการที่เกี่ยวของ ซึ่งผูเขารวมการสัมมนาเสนอ

วามีความตองการไดรับการถายทอด แลกเปลี่ยน และไดรับเชิญ เปนวิทยากร  ตามความจาํเปน  
4.3. กําหนดใหมีการจัดการสัมนา  3  คร้ัง  ๆ ละ 1.5 – 2  วนั 

 
5.1 เนื้อหา/หลักสตูร   

5.1. รายละเอียดงาน/โครงการ  ทั้ง 3  โครงการ ที่ระบุแลวในขอ  3 (1) ขางตน 
5.2. หลักและวิธีการบูรณาการโครงการและการจัดการความรู 
5.3. หลักและวิธีการดําเนินงานดาํเนนิงานกิจกรรมที่สําคัญของแตละโครงการ ที่เปนไปตามความตองการ

ของผูเขารวมการสัมนา (Trainning Need) 
สําหรับรายละเอียดหัวขอที่จะจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ใหเปนดังนี ้
1) สัมมนาเชิงปฏบัิติการ คร้ังที่ 1  จัดในชวงเดือน  มกราคม  

i. รายละเอียดการดําเนนิงานตามโครงการ  3 โครงการ 
ii. ทบทวนหลักและวิธีการบูรณาการและจดัการความรู  
iii. แลกเปลี่ยนเรยีนรู หรือ เสนอผลการดําเนนิงาน RW ที่ไดดําเนินการในป  2550 
iv. แนวทางและแผนการปฏิบัติงานรวม และของแตละหนวยงานในป 2551 

2) สัมมนาเชิงปฏบัิติการ คร้ังที่ 2  จัดในชวงเดือน 
i. ติดตามความกาวหนาการดําเนนิงานตามงาน/โครงการ หรือ แลกเปลีย่นเรียนรูผลการดําเนนิงาน 

ที่ไดนําไปปฏบัิติอันเปนผลสืบเนื่องจากการจัด RW  กอน 
ii. รับการถายทอดความรู จากผูที่มีความรู ประสบการณ ตามความจําเปน (Best Practices) 

 
 



3) สัมมนาเชิงปฏบัิติการ คร้ังที่ 3  จัดในชวงเดือน 
i. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ที่ดําเนนิงานในชวงที่ผานมา 
ii. วิเคราะห แนวทางการดําเนนิงานที่สมควรจะดําเนนิการในชวง/ปตอไป 
iii. รับการถายทอดความรู จากผูที่มีความรู ประสบการณ ตามความจําเปน (Best Practices) 

 
6.1 กิจกรรมยอย/ข้ันตอน /วิธกีาร /เงื่อนไข และ ระยะเวลาการดําเนินงาน 

6.1. สัมมนาเชิงปฏบัิติการ คร้ังที่ 1  จัดในชวงเดือน  มกราคม 2551  จะจัดใหมีกิจกรรมยอยดังนี ้
i. การชี้แจงโครงการ ทั้ง 3 งาน/โครงการ  โดยเนนประเด็นที่ยงัเปนเรื่องใหม หรือทีย่ังมปีญหาในทาง

ปฏิบัติ โดย เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขาก เขต และศูนยบริหารศัตรูพืช 
ii. แสดงนิทรรศการผลการดําเนินงาน RW ป 2550  โดยคณะทํางานบูรณาการ และจดัการความรู  ระดับ

เขต 
iii. การอภิปรายกลุมยอย  เพื่อกําหนดแนวทาง และแผนการปฏิบัติงาน ป 2551 ตามประเด็นทีก่ําหนดคือ 

 ก.  การจัดกิจกรรมสงเสริมการผลิตสินคาฯ ที่ปลอดภัย   
 ข.  การจัดกิจกรรม การนําเกษตรกรเขาสูระบบรับรองมาตรฐาน GAP พืช 
 ค.  การจัดกิจกรรม จัดกลุม/เครือขาย 
 ง.  การจัดกิจกรรม การการพัฒนาความรูเจาหนาที ่และเกษตรกร 
 จ. การจัดกิจกรรมการติดตามประเมินผล  และรายงาน 
 ฉ.  กิจกรรมการประชุม ประสานงาน และ สนับสนนุการปฏิบัติงาน 
 ช.  กิจกรรม อ่ืน  ๆ .(เชน กิจกรรมจากงานโครงการที่เกี่ยวของ แตตองระบุใหชัดเจน 
ลวงหนา กอนจัดกิจกรรมจริง และควรผานการกลั่นกรองจากคณะทาํงานโครงการและ/หรือ 
คณะทํางานบรูณาการโครงการและจัดการความรู ระดบัเขต  กอน) 
 

6.2. สัมมนาเชิงปฏบัิติการ คร้ังที่ 2  จัดในชวงเดือน  มีนาคม  2551 
  สําหรับรายละเอียดกิจกรรมยอย ที่ชัดเจนกวารายละเอยีดที่กาํหนดไวแลวในขอ  4(2)  จะได
กําหนดตามความจาํเปนและเหมาะสม หลังจากที่ไดสรุปผลการจัดกจิกรรม RW คร้ังที่ 1 แลว 
 

6.3. สัมมนาเชิงปฏบัิติการ คร้ังที่ 3  จัดในชวงเดือน สิงหาคม 2551 
  สําหรับรายละเอียดกิจกรรมยอย ที่ชัดเจนกวารายละเอยีดที่กาํหนดไวแลวในขอ  4(3)  จะได
กําหนดตามความจาํเปนและเหมาะสม หลังจากที่ไดสรุปผลการจัดกจิกรรม RW คร้ังที่ 1 และ คร้ังที ่ 2  แลว 
 
7.1 ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

7.1. เจาของ/ผูรับผิดชอบหลัก 
i. กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต   
ii. คณะทํางานโครงการสงเสรมิการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน ระดับเขต  เขตที่ 6 



7.2. ผูรวมกิจกรรม  
i. สํานักงานเกษตรจังหวัด ในเขต  ทัง้ 17  จงัหวัด 
ii. ศบร. จังหวัดพิษณุโลก  และ ศบร. จงัหวดัเชียงใหม 
iii. กอง/กลุม/สวน/สํานกั ในสงักัดสวนกลางที่เกีย่วของ 

7.3. ที่ปรึกษา   คณะทํางานบูรณาการและจดัการความรู ฯ  ระดับเขต   
 

8.1 งบประมาณ 
 ใหใชงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมการเกษตร ตาม สําเนา คง. 2 โครงการสงเสริมการผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ป  2551  ที่ แนบ  เทาทีจ่ําเปน ภายในวงเงินไมเกิน……….  บาท   
(   ……….บาทถวน) 
 
9.1 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

9.1. ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ  จะยึดถือตามเปาหมายทีไ่ดระบุไวในขอ 
9.2. ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ  จะยึดถือตามวัตถุประสงคที่ไดระบุไวในขอ 
9.3. เครื่องมือ และวิธีการประเมนิผล  

i. การประเมนิผลงานเชิงปริมาณ จําเก็บรวบรวมจากเอกสารที่ใชประกอบการขออนมุัติดําเนนิการ และ
รายงานผลการดําเนินงาน  

ii. การประเมนิผลงานเชิงคุณภาพ จะใชวิธพีิจารณาจากเอกสารผลงานที่ผูเขารวมการสัมมนานําเสนอ ใน
ที่ประชุม  และ ใชแบบสอบถาม ที่เหมาะสม  

 
10. เอกสารประกอบ 

10.1  โครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ  2550  (เลมเหลือง) 
10.2  คูมือปฏิบัติงาน โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ปงบประมาณ 2551  
10.3  สําเนา  คง. 2  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



โครงการกิจกรรมการพัฒนาเจาหนาทีห่ลักสูตรการรับรองแปลง 
(กิจกรรม   ตามโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรทีป่ลอดภัยและไดมาตรฐาน ป 2551) 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที ่6  จงัหวัดเชียงใหม 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

1. หลักการและเหตุผล 
 กรมสงเสริมการเกษตรไดมอบหมายพรอมทั้งไดจัดสรรและโอนงบประมาณใหใหหนวยงานในสังกัด จัด
ใหมีกิจกรรมตาง ๆ ตามที่กาํหนดไวในแผนงาน/โครงการ(รวมทัง้รายละเอียดที่เสนอไวในคูมือการปฏิบัติงาน
โครงการฯ สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรทีป่ลอดภัยและไดมาตรฐาน  ป 2551 (เอกสารประกอบที ่ 1 และ  2)   
 ในสวนของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร  เขตที ่6  ไดรับมอบหมายใหจัดใหมีกิจกรรม ที่สําคัญ 
หลายกิจกรรม  เชน   กจิกรรมการการพัฒนาเจาหนาทีห่ลักสูตรการรับรองแปลง  เปนตน  
 เพื่อใหการดําเนินงานกิจกรรมการพฒันาเจาหนาทีห่ลักสูตรการรับรองแปลง เปนไปตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายเปนไปดวยความเรียบรอย และบังเกิดผลดแีกทางราชการตามที่ระบุไวในโครงการ  กลุมสงเสริมและ
พัฒนาการผลติ ในฐานะผูรับผิดชอบหลักของงาน/โครงการนี ้ จงึไดจัดทํากิจกรรมการพัฒนาเจาหนาทีห่ลักสูตร
การรับรองแปลง นี้ข้ึน 
2. วัตถุประสงค  เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ที่เขารวมการฝกอบรม 

1) มีความรูความ เขาใจและมทีกัษะเกี่ยวกับเปนที่ปรึกษา และตรวจประเมินเบื้องตน ตามมาตรฐาน 
GAP พืช ถึงระดับที่สามารถทําหนาที่ปฏิบัติงานและเปนวทิยากรในการฝกอบรมเจาหนาที่
(นักวิชาการสงเสริมการเกษตร )และอาสาสมัครเกษตรกรที่ปรึกษา ตาม ที่ระบุไวในแผนงานโครงการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2) มีแนวทาง/ แผนการดําเนนิงาน  รวมทัง้เครื่องมือที่จาํเปนตองใชประกอบการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายไดอยางด ี

 
3. เปาหมาย   ไดกําหนดเปาหมายบุคคลทีจ่ะเขารวมกิจกรรมการสัมนาไวดังนี ้

1) กลุมบุคคลเปาหมาย   จํานวน    45   คน  ประกอบดวย ผูรับผิดชอบการดําเนนิงานที่เกีย่วของจาก
หนวยงานตาง ๆ ดังนี ้
1.1 สํานักงานเกษตรจังหวัด    17  จงัหวัด  ๆ ละ 2  คน  รวมเปน  34  คน 
1.2 ศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัด เชียงใหม และ ศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัด พษิณุโลก  ศูนย ละ  2  คน 

      รวมเปน   4  คน 
  1.3 สํานกัสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  จังหวดัเชียงใหม  จํานวน  4  คน 
  1.4 กอง/สํานัก/สวน/กลุมงานในสวนกลาง  ที่เกี่ยวของ จาํนวน    3   คน 
  1.5 หนวยงาน หรือเอกชน ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในวทิยาการที่เกี่ยวของ ซึง่ผูเขารวมการ 
      สัมมนาเสนอวามีความตองการไดรับการถายทอด แลกเปลี่ยน และไดรับเชิญ เปนวทิยากร  
      ตามความจําเปน  

2) กําหนดใหมีการจัดการฝกอบรม  1  คร้ัง  ๆ ระยะเวลา   2 – 3   วนั 



4. เนื้อหา/หลักสตูร   
1) โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรทีป่ลอดภัยและไดมาตรฐาน 
2) บทบาทหนาทีข่องที่ปรึกษา และผูตรวจประเมินเบื้องตน 
3) มาตรฐาน GAP พืช 
4) ประสบการณการเปนที่ปรึกษา และตรวจประเมินเบื้องตน 
5) เทคนิค ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติงานเปนที่ปรึกษา และตรวจประเมินแปลง เบื้องตน  
6) การสงเสริมใหเกษตรกรดําเนินงานกลุมทีม่ีการควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)เพื่อ

เพิ่มประสทิธิภาพการรับคําปรึกษาและการตรวจประเมินเบื้องตน   
 

5. กิจกรรมยอย/ข้ันตอน /วิธกีาร /เงื่อนไข และ ระยะเวลาการดําเนินงาน 
1) การทดสอบความรูกอนเขารับการฝกอบรม 
2) การปฐมนิเทศ และ ปรับความคาดหวงั และความตองการไดรับความรูจากการฝกอบรม  
3) การบรรยายความรูวชิาการ  ตามเนื้อหาทีร่ะบุในขอ 4 ขางตน ที่ปรับจุดเนนตามขอ 5 (2)  
4) การฝกปฏิบัติในภาคสนาม และหรือในหองเรียน โดยใชสถานการณจาํลอง (Simulate Model 

Learning Technique)  และมีการใชสถานการณตามชนิดพืชที่เปนพชืเปาหมายจริงในพื้นทีดวย 
5) การอภิปรายคณะ หรือ อภิปรายกลุมยอย 
6) สรุปผลการจัดการเรียนรู  และทดสอบความรูหลังการฝกอบรม 
สําหรับระยะเวลา ดําเนนิการฝกอบรมควรจัดภายในเดอืนกุมภาพนัธ  2551 
สถานที่ดําเนนิการ ควรจัดในจังหวัดเชียงใหม 
   

6. ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
1) เจาของ/ผูรับผิดชอบหลัก 

• กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต   
• คณะทํางานโครงการสงเสรมิการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน ระดับเขต  เขตที่ 

6 
2) ผูรวมกิจกรรม  

• สํานักงานเกษตรจังหวัด ในเขต  ทัง้ 17  จงัหวัด 
• จังหวัดพิษณุโลก  และ ศบร. จังหวัดเชยีงใหม 
• กอง/กลุม/สวน/สํานกั ในสงักัดสวนกลางที่เกีย่วของ 

 
 
 
 



7. งบประมาณ 
 ใหใชงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมการเกษตร ตามสําเนา คง. 2 ที่แนบ   เทาที่จําเปน 
ภายในวงเงินไมเกิน …….  บาท  ( ….. บาทถวน) 
 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1.1 ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ  จะยึดถือตามเปาหมายทีไ่ดระบุไวในขอ  3 
2.1 ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ  จะยึดถือตามวัตถุประสงคที่ไดระบุไวในขอ  2 
3.1 เครื่องมือ และวิธีการประเมนิผล  

10.3.1 การประเมนิผลงานเชิงปริมาณ จําเก็บรวบรวมจากเอกสารที่ใชประกอบการขออนมุัติดําเนนิการ 
และรายงานผลการดําเนินงาน  

10.3.2 การประเมนิผลงานเชิงคุณภาพ จะใชวิธพีิจารณาจากเอกสารผลงานที่ผูเขารวมการสัมมนา
นําเสนอ ในทีป่ระชุม  และ ใชแบบสอบถาม ที่เหมาะสม  

 
9. เอกสารประกอบ 

1) โครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ  2550  (เลมเหลือง) 
2) คูมือปฏิบัติงาน โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ปงบประมาณ 

2551  
3) สําเนา  คง. 2  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
4) เอกสารวิชาการเรื่อง คูมือการปฏิบัติงานที่ปรึกษา   
 



 
คํากลาวรายงาน และกลาวเปดการสัมมนา 

 
คํากลาวรายงานในพิธีเปดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ 

           การบูรณาการโครงการ และจดัการความรู ระดับเขต ครั้งที่ 1 ป 2551 
วันที่ 24-25 เมษายน  2551  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง  

 อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 
------------------------------------------------------------- 

เรียน  ผอ. สาํนักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6  จังหวดัเชียงใหม  
ในนามผูเขารวมการสัมนา วิทยากร และ ผูจัดการสัมมนา กระผมใครขอขอบพระคุณทานได

ใหเกียรติ และเสียสละเวลาอันมีคา มารวมในพิธีเปดการสัมมนาเชิงปฏบิตัิการการบูรณาการ
โครงการฯ และการจัดการความรู  ระดับเขต ครั้งที่ 1 ของเขต 6 ในวันนี ้

ตามที่กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดสรร/อนุมัติงบประมาณ และมอบหมายใหสํานักสงเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบูรณาการและการจัดการความรู 
ขึ้น จํานวน 3 ครั้งโดยมีวัตถุประสงค เพื่อ (1) ทบทวนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงาน/โครงการ
สงเสริมการเกษตรที่ไดรับมอบหมาย  (2) เพิ่มพูน แลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบูรณา
การงาน/โครงการ ทั้งภายในและภายนอกกลุม/องคกร และ (3)กําหนดแนวทาง แผนการปฏิบัติงาน 
และสรางเครื่องมือที่จะสนับสนนุการปฏิบัติงาน 

เพื่อ ใหการดําเนินงานภารกิจที่ไดรับมอบหมายประสบผลสําเร็จ และมีประสิทธภิาพ 
คณะทํางานบูรณาการโครงการ และจดัการความรูระดับเขต ไดประชุมหารือกําหนดแนวทางการ
สัมนาแลว โดยมีเสนอใหมีการสัมมนาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน/โครงการที่สําคัญ 3 งาน/โครงการ 
คือ(1)โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัย และไดมาตรฐาน (2) งานสงเสริมวิสาหกจิ
ชุมชน กลุมเกษตรกร และเครือขาย และ (3)งานยุทธศาสตร สารสนเทศ และการถายทอดความรู  
จากทั้งสวนกลาง เขต และสํานักงานเกษตรจังหวัด ทั้ง 17 จงัหวัดภายในเขต    โดยจะไดจัดใหมีกากร
สัมมนาขึ้น รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ๆ นี้ เปนครั้งแรก สาํหรับคร้ังที่ 2 และครั้งที่ 3จะไดจัดใหมีขึ้น ในชวง
เดือนมิถุนายน และสิงหาคม 2551  สําหรับวัตถุประสงคของการสัมนาครั้งที่ 1 นี้ โดยมี วัตถุประสงค
ที่สําคัญ   3 ประการคือ 

i) เพื่อทบทวนสถานะการณ เปาหมาย การดําเนินงานสําหรับป 2551 ที่ไดรับมอบหมาย  
รวมทั้งความรู ความเขาใจ ความพรอมของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  



ii) เพื่อสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู องคความรู ที่จําเปนตอการดําเนินงานตาม
โครงการ โดยเฉพาะสวนที่จําเปนตองใชในการดําเนินกิจกรรมที่จําเปนตามแผนการ
ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไวเปนการเรงดวนเปนอันดบัแรก 

iii) เพื่อกําหนดแนวทาง และแผนการดําเนินงาน เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อการพัฒนา
องคความรูที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ 

 
บุคคลเปาหมาย ที่เขารวมการสัมมนาครั้งนี้ประกอบดวย เจาหนาที่ผูรับผดิชอบโครงการฯ 

รวมทั้งสิ้น 85 คน โดยแบงออกไดดังนี้ เปนเจาหนาที่ของสํานักงานเกษตรจังหวัด  17 จังหวัด จังหวัด 
ละ 3 คน  รวมเปน 51  คน โดยเจาหนาที่เหลานี้เปนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใน  กลุมและฝายตาง ๆ ที่
ตองปฏิบัติงานโครงการที่สําคัญทั้งสามที่ไดกลาวแลวขางตน  สวนที่เหลือเปนเจาหนาที่จาก
สวนกลาง เขต และศนูยปฏิบัติการ  

สําหรับเนื้อหา ขั้นตอน และวิธีการดําเนินงานจะประกอบดวยการนําเสนอความกาวหนาผล
การปฏิบัติงาน  การบรรยายทางวิชาการ  รวมทั้ง การอภิปรายกลุมยอย เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู และ
จัดทําแผนการปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหา และสนับสนนุการปฏิบัติงานในระดับพื้นที ่เพื่อใหผลการ
ดําเนินงานตามโครงการเปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไว ตอไป  สําหรับระยะเวลาทีจ่ะใชในการ
สัมมนาจะใชเวลา 2 วันเต็ม เร่ิมตั้งแตวันนี้ ไปจนถึงวันพรุงนี้   

การดําเนินงานนี้ไดรับความอนุเคราะหสิ่งทีจ่ําเปนตองใชในการจัดกิจกรรม จากหลาย
หนวยงาน  เชน ไดรับการอนุเคราะหดานสถานทีจ่าก สถาบนัวิจัยและพัฒนาที่สูง  ไดรับการ
อนุเคราะห ใหยืมเครื่องฉายภาพจากศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม เปนตน  

บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว ในนามของผูเขารวม วิทยากร และ ผูดําเนนิการสัมมนา ใครขอ
ความกรุณาจากทานประธานได กลาวเปดการสมัมนา พรอมทั้งใหขอคิด ขอแนะนํา ที่จะเปน
ประโยชนตอการสัมมนาในครั้งนี้ ตามควรแกกรณี ตอไปดวย จกัขอบคุณยิ่ง 

 



คํากลาวเปดการสัมนาเชงิปฏิบัติการ 
           การบูรณาการโครงการ และจดัการความรู ระดับเขต ครั้งที่ 1 ป 2551 

วันที่ 24-25 เมษายน  2551  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง  
 อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม           

------------------------------------------------------------- 
เรียน  ทานวทิยากร ผูเขารวมการสัมมนา ผูจัดการสัมมนา และแขกผูมีเกียรติ 
          ที่เคารพทุกทาน 

 

ดิฉันรูสึกเปนเกียรติ และมีความยินดีเปนอยางยิง่ที่ไดมารวมเปนประธานในพิธีเปดการสัมนา
เชิงปฏิบัติการการบูรณาการโครงการ และจัดการความรู ระดับเขต ครั้งที่ 1 ป 2551 ที่สํานักสงเสริม
และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวดัเชียงใหมไดจัดใหมีขึ้น ในวันนี้ 

ความจริงการจัดการความรู ก็มิใชของใหม เพราะเราไดสัมผัสมาตั้งแตเกิด จนถึงปจจุบนั 
เพื่อใหไดมาซึ่ง ความรูจากแหลงความรู ดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งดวยตนเอง และ ดวยความรวมมือ
ชวยเหลือจากผูอ่ืน แมวิธกีารที่ไดมา คือการจัดการใหไดมาซึ่งคามรูนั้นจะมีชื่อที่แตกตางกัน แตความ
จริงแลว แกนแทก็เปนเรือ่งเดียวกัน ซึ่งเราก็ถือปฏิบัติตอเนื่องมา  จนกระทั่งไดรับใบประกาศนียบัตร
วาเปนผูมีความรู มีประสบการณ มีความสามารถ ที่ไดรับการยอมรับจากสังคม และสงัคมได
มอบหมายตําแหนง หนาที่ และความรับผิดชอบ ให ดังที่เปนอยูใน ปจจุบนั  และคงจะตองทําเชนนี้
ตอไปอีกตามความจําเปนและเหมาะสม ภายใตการกํากับดูแลของผูอ่ืนที่เขามอบความไววางใจให 
คือหนวยงานและสังคม   

 

การจัดการความรู และการบูรณาการงาน/โครงการ นั้นนับวาเปนนโยบายที่สําคัญของกรม
สงเสริมการเกษตร  ที่ไดสั่งการ และมอบหมายใหผูบริหาร และผูปฏิบัติงานถือเปนหลักการสําคญัที่
ตองศึกษาและสูการปฏบิัติ เพราะ เปนวิธีการเดยีวที่จะทําใหผูปฏิบัติ และผูบริหารสามารถเพิ่ม
ความรู ความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหประสบผลสาํเร็จไดอยาง
ม่ันใจ และมัน่คง  ตามที่ไดสัญญาไวในเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ที่ทั้งผูบริหาร และ
ผูปฏิบัติงานจะตองปฏิบตัิ และรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ ทั้งในแงปริมาณ และคุณภาพของงาน 
ดิฉัน เชื่อวาทุกทานที่มารวมการสัมมนาอยูในที่นี้ ลวนเปนผูทีมี่พื้นฐาน เกีย่วกับการดําเนินงานที่
ไดรับมอบหมายมาแลวอยางดี จนไดรับการคัดเลือกใหเปนตวัแทนของหนวยงานของทาน มารวม
กิจกรรมการสัมมนาครั้งนี้ และเชื่อวาจะตองไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนมารวมการสัมมนาครั้ง
ตอไป  

 



 จากผลการปฏิบัติงานในชวงทีผ่านมามีหลักฐานที่เชื่อไดวา ในพื้นที่ยังมี ทรัพยากร  และ
สินคาอีกมากมายที่ มีศักยภาพ มีโอกาส และมีความจําเปนทีจ่ะตองไดรับการเอาใจใส พัฒนาใหมี
ศักยภาพในการผลิตเพื่อพัฒนาเขาสูมาตรฐานการผลิตที่เหมาะสม อยางแทจริง  เพียงแตตองไดรับ
ความรวมมือ บูรณาการ จากหนวยทีเ่กี่ยวของอยางจริงจัง  ซึ่ง ในหนวยปฏบิัติ คือจังหวดั ก็จะไดแก
พวกทานที่เปนตัวแทน 3  กลุมงานที่มาสัมมนาในวันนี้  

 
 

ดิฉันทราบดวีา การบูรณาการ เปนเรือ่งที่ไมงายในปจจุบนั แตดิฉันก็เชื่อวา ดวยความรู 
ความสามารถ และดวยอดุมการณที่ทานมี จะสามารถทําใหภารกิจนี้สําเร็จลุลวงไปได อยางนอยที่สุด
จากการสัมมนาครั้งที่ 1 นี้ขอใหทุกทานใหความรวมมือจนสามารถบรรลุเปาหมายขั้นตนกอน สวนที่
เหลือเอาไวแกไข ดําเนนิการในครั้งตอไป    ซึ่งดิฉนัก็หวังวา ทกุทานที่เขารวมการสัมมนาในครั้งนี้ จะ
ใหใชความรู ความสามารถ โอกาสที่หนวยงานตนสังกัดไดมอบให ในการทําหนาที่ของตนอยางดีที่สุด 
โดยทําหนาที่ทั้งเปนผูให  และเปนผูรับรับเอาขอมูล ขาวสาร ประสบการณ ขอเสนอแนะ แกกันและ
กัน  อยางเตม็ที่ โดยไมตองไปติดของอยูกับสภาพแวดลอมภายนอกมากจนเกินไป  

 

ดิฉันขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยการสัมมนาครั้งนี้ประสบผลสําเร็จ และขออํานวยอวยชัย
ใหทุกทานจงมีแตความสุข ความเจรญิ ตามที่มุงหวังทุกประการ   

 

บัดนี้ก็เปนเวลาอันเหมาะสมแลว ดฉิันขอเปดการสมัมนาเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ
โครงการ และจัดการความรู ระดับเขต ครั้งที่ 1 ป 2551 ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6  
ณ บัดนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข.  
เอกสารประกอบการสัมมนา 

 
1. เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ 
 

    

ปฐมนิเทศการสัมนา

โดย

เกษม  ศรีโยทัย
 สสข.6 จังหวัดเชียงใหม

    

ทําไมตองสัมมนา

• เปนหนาท่ี/มีเหตุท่ีตองใหจัด (ไดรับมอบหมายจากหนวยเหนือ)
• เหตุท่ีวา คืออะไร

– ตัวช้ีวัดขั้นตนที่คนภายนอกมองเห็น
• งานที่ไมสําเร็จ 
• ไมทันเวลา
•  ไมมีคุณภาพ 
• ไมมีประสิทธิภาพ

– สาเหตุที่คาดวานาจะอยูเบื้องหลัง

 
 

    

–สาตุที่คิดวานาจะอยูเบื้องหลังของปญหา
• ภูมิปญญาของผูรับผิดชอบไมเพียงพอ
• อุดมการณ ความมุงม่ันไมมี ไมพอ (ถอดใจ)
•  สภาพแวดลอมการทํางานไมเหมาะสม 

– วัฒนธรรมองคกร ตางคนตางใหญ ตางคนตางอยู ทําไมก็เทานั้น ฯลฯ
–งบประมาณ  มาชา ไมเพียงพอ เง่ือนไขใชยาก ฯลฯ 
– เครื่องมือ  ไมม ีไมพอ ไมทันสมัย ฯลฯ 
– ขอมูล ขาวสาร  ไมมี ไมครบ ไมถูก ไมทัน ไมสามารถแปลผล
– ฯลฯ

• งานยากจริง ๆ
–มีสภาพแวดลอมท่ีคุมไมได
– เปลี่ยนแปลงไปมาตลอด
–ฯลฯ     

มาจัดเอาตอนนี้ไมชาไปหรือตอย ?

• จะวาชาก็ชา แตวา ชาดีกวาไมมา ไมทํา
• ชาแกไขได หากทุกคนรวมใจ อยางนอยก็จะไดอะไรจาก
การจัดกลับไปใชงาน ที่จะทําใหงานที่ทํา ไมเปนปญหา
เหมือนที่ผานมา

หรือทานวายังไง ?

 
 

   

แลวอยางไรจึงใชชื่อวา ปฐมนิเทศ ?

• เพราะตองการพูดถึงเร่ืองท่ีตองพูดกอนอยางอื่น
• เรื่องเหลานั้นมีอะไรบาง

–หลัก/วิธีการ และ สิ่งทีพ่บจากประสบการณ เกีย่วกบั
• งาน/โครงการสงเสรมิการเกษตร
• การจัดการความรู
• การบูรณาการ

– กระบวนการ และความมุงหวังทีอ่ยากจะใหเกดิจากการจัด
กจิกรรมสัมนา

คําตอบ

    

งาน/โครงการสงเสริมการเกษตร

งาน โครงการกับ

สงเสริมการเกษตร 

•หลายคนเขาใจอยางไมถูกตอง

•ทําใหงานสงเสริมการเกษตรไมประสบผลสําเร็จ

•ทําใหงานสงเสริมการเกษตรไมยั่งยืน

เปนส่ิงท่ี

 
 
 
 
 
 



   

ความหมายที่แทจริง
งานสงเสรมิการเกษตร :

โครงการสงเสรมิการเกษตร :

กบั

ภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนากษตรกร และ 
อาชีพการเกษตร ท่ีตองทําไมมีวันจบ 
โดยมีเงินเดือน สวัสดิการ ฯลฯ เปน
สิ่งตอบแทน หนึ่งงานหลายงานยอย 
มีหลายโครงการ
ภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนากษตรกร และ 
อาชีพการเกษตร ท่ีตองทําเสริม
เพื่อใหงานดีข้ึน  โดยมีคาใชจาย 
เฉพาะเรื่องมาให และมีวันจบ

    

สรุปขอแตกตางระหวาง
งาน กับ โครงการ สงเสริมการเกษตร ท่ีสําคัญ

น่ีคือสวนประกอบ (Jig saw)นี่คือภาพรวมท่ีแทจริง

ใชหนวยงานยอย ใชคนบางกลุมใชทรัพยากรท้ังหมดที่มีอยูในองคกร

มีคาใชจายเฉพาะคาใชจายคือเงินเดือน สวัสดิการ

มีเวลาสิ้นสุดไมมีเวลาสิ้นสุด

เปนภารกิจเสริม อาจไมจําเปนตองมีเปนภารกิจหลัก เปนส่ิงท่ีตองทําตอง
มี

โครงการงาน

 
 

   

งานโครงการสงเสริมการเกษตรที่สําคัญ
• งานสงเสริมการผลิต  เชน โครงการสงเสริมการผลิตสินคา

เกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
• งานพัฒนาเกษตรกร เชน โครงการสงเสริมองคกรเกษตรกร 

ลานวิสากิจชุมชน
• งานพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เชน งานสารสนเทศ 

(ฐานขอมูล) การพัฒนาเจาหนาที่ (การฝกอบรม สัมมนา ) การ
ประสานงานกับภาคี (การประสานงาน การบูรณาการ) และ
ระบบสงเสริมการเกษตร

• งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย
    

สถานการณการทํางาน และผลงานในปจจุบนั
• ไมสนใจงานตามภารกิจหลักเทาที่ควร แตไปเนนหนักงานโครงการ งาน

ตามนโยบายที่ไมไดมาจากการพัฒนานโยบายที่ถูกตอง
• งานที่สําเรจ็เปนภาพของกระบวนการ มิใชผลกระทบของงานอยางแทจรงิ  

ไมมีความตอเน่ือง  ไมสามารถประเมินคุณภาพได
• หลายโครงการพัฒนาขึ้นจากขอมูลที่ไมตั้งอยูบนพื้นฐานความตองการของ

ลูกคา แตทําขึ้นเพ่ือสนองความตองการ ในการสรางภาพเพื่อตนเอง
• เปนไปตามการขยายปรมิาณ และระดับของหนวยงาน
• มีความจําเปนตองแกไขโดย การบูรณาการ และ การจัดการความรู ที่มี

ระบบ เชน การใชหลักการบรหิารราชการ(กิจการบานเมืองที่ดี :Good 
governant)

 
 

  

การบูรณาการ 

• ความหมาย คือการทําใหเตม็ ใหสมบูรณ 

• หลักการ ตองมีเปาหมายรวม มีข้ันตอนและวิธีการ
รวมที่ดี มีความยืดหยุน มีการระดมทรัพยากรตาม
ความเหมาะสม 

     

การบูรณาการ 
• ขั้นตอนและวิธกีาร

–ศึกษา ทบทวนภารกิจขององคกร หนวยงาน กลุม/ฝาย และ
ของบุคคล

–ทบทวนบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ
–ทบทวน ผลจากการปฏิบัติ เปรียบเทียบกับความคาดหวัง
–กําหนดปญหา หาสาเหตุของปญหา จากฐานขอมูลท่ีเปน
จริงที่ยอมรับรวมกัน

 
 

  

การบูรณาการ 
• ขั้นตอนและวิธีการ (ตอ)

–การมีทีมงาน 
–การมีเปาหมายรวม ขอตกลงรวม วิธีการ( กิจกรรม)รวม  
–การระดมทรัพยากรท่ีมี เชน คน งบประมาณ เคร่ืองมือ  
ฯลฯ

–ตองรวมปฏิบัติ อยางจริงจัง ตอเนื่อง
–ตองรวมประเมินผลรวมกัน
–ตองยอมรับผิด ชอบรวมกัน

     

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ /ลมเหลว

•ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับงาน และภารกิจท่ีแทจริง

•ความเสียสละ ความมุงมั่นท่ีจะบูรณาการ

•ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักและวิธีการบูรณาการ

•ทรัพยากร  วิธีการทํางาน วัฒนธรรมของหนวยงาน (องคกร)

•สภาพแวดลอม 
 

 



สถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน และความหวัง

•สถานการณ   ไมดี ไมคอยดี ไมนาพอใจ

•ความหวัง  ยังพอมี  ถาตั้งใจ ถาไมกลัว 

ถาหวังจะอยูอยางยั่งยืน และมีคุณคา

 
 
 

2. เอกสารใบงานในการอภปิรายกลุมยอย   
a. ใบงานที ่1 

ใบงาน RW1-51-1 
•ใหแบงกลุมเปน 3 กลุม ตามหนวยงาน(กลุมงานที่สังกัด) เพื่อ อภิปราย และนาํเสนอในประเด็นตอไปนี ้
•ใหทบทวนงานสําคัญทีท่านไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ  วามีสภาพเปนอยางไร มีอุปสรรคปญหาอะไรบาง  และ
อุปสรรคปญหานัน้มีสาเหตมุาจากอะไร  ทั้งนี้ขอใหพจิารณา ในประเด็นหลัก 3 ประเด็นดวยคือ 

•ฐานขอมูลที่ใชในการกําหนดเปาหมาย และแนวทางการดําเนินงาน 
•กระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญ (ขอใหพิจารณาเปนรายกิจกรรม รวมทั้งขัน้ตอนและวิธีการดําเนนิงาน) 
• ระดับการมีสวนรวมของกลุมงาน/หนวยงานที่เกีย่วของ วามหีรือไมเพยีงใด 

•ใหเวลาถงึพักครึ่งเวลาบาย แลวนําเสนอเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขในกลุมใหญ กลุมละ ไมเกนิ 20 นาท ี
 
b. ใบงานที ่2 

ใบงาน RW1-51-2 
•ใหแบงกลุมเปน  2-3 กลุม ตามความสมัครใจ แตใหมีสมาชิกที่มาจากตางหนวยงานยอย เพื่อ อภิปราย และ
นําเสนอในประเด็นตอไปนี ้
•ทําอยางไร จงึจะทาํใหฐานขอมูลที่สําคัญคือ FS, SMCE,ขอมูลการเกษตร, ฯลฯ และ Website ของหนวยงาน มี
ความสมบูรณ และทุกฝายทีเ่กี่ยวของทัง้คนใน 3 กลุม และบุคคลภายนอก  
•ทานคิดวาเพื่อใหงานที่ทาํตามโจทยในขอ 2 ประสบผลสําเร็จ มีความจาํเปนตองพัฒนาตนเอง(ทีมงานทีม่า
สัมมนาในครั้งนี้) และเพื่อนรวมงานที่อยูในหนวยงานในประเด็นใดบาง และทําอยางไร 
•ขอใหกําหนดแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถบูรณาการงานในพื้นที่ (มีชนิดสนิคา กลุมคน
เปาหมาย และ ประเด็นกิจกรรม หรือประเด็นความรู) ไดอยางเปนรูปธรรม 
•ใหเวลาถงึพักครึ่งเวลาเชา แลวนาํเสนอเพือ่พิจารณาปรบัปรุงแกไขในกลุมใหญ กลุมละ ไมเกนิ 20 นาท ี
 
 



c. ใบงานที ่ 3 
ใบงาน RW1-51-3 

•ใหแบงกลุมรายจังหวัดวเิคราะห โจทยตอไปนี้ 
•ขอใหกําหนดแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถบูรณาการงานในพื้นทีม ี
•ชนิดสินคา  
•กลุมคนเปาหมาย(เกษตรกร อปท. ฯลฯ) 
•ประเด็นกิจกรรม หรือประเดน็ความรู)  
•ผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม 
•เวลาที่จะทํากจิกรรมดังกลาว  
•ใหทาํเปนเอกสารขอเสนอ สงใหเขต เพื่อนําไปประกอบการจัดทาํรายงานการสัมมนา และใหการสนับสนนุการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 



 
ภาคผนวก ค.  
ผลการฝกปฏิบัติ 

   
 แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงานทีจ่ะบูรณาการงานในพื้นที่ในป 2551/2552 
 

แผนปฏิบัติงานการบูรณาการ/โครงการสงเสริมสินคาปลอดภัยป 2551/2552  จังหวัดพิจติร 
เรื่อง ขาว 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก ง.  
ตัวอยางภาพกิจกรรม 

 

  
  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 


