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สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ( RW )  คร้ังท่ี 2/2552
วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2552

ณ  โรงแรมเชียงใหมคุมภูคําเรสซิเดนซ  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม

หลักการและเหตุผล
ดวยกรมสงเสริมการเกษตร  ไดกําหนดใหหนวยงานในสังกัด    รับผิดดําเนินงานสงเสริม

การเกษตรตามบทบาท และภารกิจของหนวยงาน     ภายใตระบบสงเสริมการเกษตร  และไดกําหนด
ทิศทางการบริหารจัดการโครงการสงเสริมการเกษตร ใหมีการบูรณาการกันในระดับปฏิบัติการ     เพ่ือให
การดําเนินงานมีความเปนเอกภาพ  และมีประสิทธิภาพ   โดยการใชแนวคิดการจัดการความรูเปน
เคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงาน   และเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานสงเสริม
การเกษตร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2552   เปนการดําเนินการตอเน่ืองจากการ
สัมมนาครั้งแรก  โดยจะเปนการดําเนินการเพ่ือติดตามความกาวหนาของการดําเนินการใชกระบวนการ
จัดการความรูเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร ประจําป 2552  ภายใตระบบสงเสริม
การเกษตร  โดยใชแนวคิดการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากร  พัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนนิงานสงเสริมการเกษตร และพัฒนาหนวยงาน

วัตถุประสงค
1. เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู  เร่ืองการใชการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน
2. เพ่ือพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานสนับสนุนยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตร และ

จังหวัด
3. เพ่ือการเพ่ิมเติมความรู  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร

เนื้อหาการสัมมนา        ประกอบดวย
1. การนําเสนอความรูเร่ือง “การวิจัยแบบมีสวนรวม” เพ่ือเปนการทบทวนความรูการดําเนินงาน

วิจัยระดับไรนา  ตามโครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง
2. การทบทวนผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต  คร้ังท่ี 1/2552
3. การนําเสนอความกาวหนาการดําเนินงานจัดการความรู  ตามแผนการดําเนินงาน ป 2552 ของ

จังหวัด ในการบูรณาการ 3 โครงการหลัก
4. การนําเสนอความกาวหนาการดําเนินงานจัดการความรู  ตามแผนการดําเนินงาน ป 2552  

เนนรายโครงการ
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กําหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับเขต  คร้ังท่ี 2 / 2552
วันที่  23 - 24  กรกฎาคม  พ.ศ.2552

ณ โรงแรมคุมภูคําเรสซิเดนซ  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2552
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเขารวมการสัมมนา

09.00 – 09.30 น. เปดการสัมมนา
- ช้ีแจงวัตถุประสงค แนวทางการสัมมนา

09.30 – 10.00 น. พักรับเคร่ืองด่ืมและอาหารวาง
10.00 – 12.00 น. การบรรยายเร่ือง “การวิจัยแบบมีสวนรวมในระดับไรนา”
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการระดับเขต  คร้ังท่ี 1/2552
13.30 – 15.00 น. นําเสนอความกาวหนา การดําเนินงานจัดการความรูของจังหวัด
15.00 – 15.30 น. พักรับเคร่ืองด่ืมและอาหารวาง
15.30 – 17.00 น. นําเสนอความกาวหนา การดําเนินงานจัดการความรูของจังหวัด (ตอ)
18.00 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 24 กรกฎาคม 2552
เวลา      08.30 – 10.00 น. การอภิปรายกลุมยอย เพ่ือการประเมินความกาวหนาของการดําเนินการ

จัดการความรูรวมกันตามงาน / โครงการ และวิเคราะหปญหาอุปสรรค
และแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน
- โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
- โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
- โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง
- การจัดการความรู ( KM )

10.00 – 10.30 น. พักรับเคร่ืองด่ืมและอาหารวาง
10.30 – 12.00 น. การอภิปรายกลุมยอย ( ตอ )
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การนําเสนอความกาวหนาของการดําเนินงานจัดการความรู ป 2552
14.30 – 15.00 น. พักรับเคร่ืองด่ืมและอาหารวาง
15.00 – 16.00 น. สรุปผลและปดการสัมมนา

**************************
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ผูเขารวมการสัมมนา

ประกอบดวยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน / โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและ
ไดมาตรฐาน,  โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน,  โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง  และ 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานจัดการความรู   ท้ังระดับจังหวัด, เขต และสวนกลาง รวม 77 คน

รายช่ือผูเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับเขต  คร้ังท่ี 2 / 2552
ระหวางวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม  2552

ณ โรงแรมคุมภูคําเรสซิเดนซ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

  1. นายพิสิฐศักด์ิ   ทัศศิริ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเชียงใหม
  2. นายฐาปกรณ  เหลือเรือน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเชียงใหม
  3. นายสุรพล  เจียมตน นกัวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเชียงใหม
  4. นางสุรัสวดี  วรวุฒิพุธทวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ จังหวัดเชียงใหม
  5. นางรัชนี   พิมพอุบล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเชียงราย
  6. นางภณิดา   ชัยปญญา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเชียงราย
  7. นายชูศักด์ิ  ต้ังกยาเกียรติ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเชียงราย
  8. นายขินรัตน   สินสิทธิพล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเชียงราย
  9. นายธวัชชัย  สิทธิรีระกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ จังหวัดพะเยา
10. นายอนุพันธ   มูลตุย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพะเยา
11. นายสมศิลป   ลาวพันธุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพะเยา
12. นายอนุทิพ  คํานาเตย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพะเยา
13. นายจาตุรนต   สุวรรณพินท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ จังหวัดแมฮองสอน
14. นายนฤดม   สุริยตัน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ จังหวัดแมฮองสอน
15. นายสมเพชร   ขัติยะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดแมฮองสอน
16. นายธนากร   โปธิกําชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ จังหวัดแมฮองสอน
17. นายมนตรี   ทองงาม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําพูน
18. นางสุภาพร   จอมเมือง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําพูน
19. นายเฉลิม   มาละแซม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําพูน
20. นายณัฎพล   ตางใจ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําปาง
21. นายธวัชชัย   ศิริวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําปาง
22. นายมนัสพร   เดชะวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําปาง
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23. นางสาวบุปผา   สันพะเยาว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําปาง
24. นายสมควร   ชายะกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดแพร
25. นายมนัส   สุริยะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดแพร
26. นายสํารวย   ปทมธรรม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดแพร
27. นายศุภมิตร   อินตะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดแพร
28. นายประดิษฐ   ธนะขวาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนาน
29. นายบุญมี   นรินทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนาน
30. นางสาวจิตตานันท   กิจวรสวัสด์ิ     นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนาน
31. นายนพดล   สุวรรณประชา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนาน
32. นายธงชัย  สายวงคคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดตาก
33. นายอเนก   แกระวงค นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดตาก
34. นางศรีวรรณ  ตรีละพันธ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดตาก
35. นายสมาน   เทพารักษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดตาก
36. นางสาวกมลรัตน   นาคคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดกําแพงเพชร
37. นายสายัณห   ปกวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดกําแพงเพชร
38. นางทรงพร  ออมคอม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดกําแพงเพชร
39. นายณรงคศักด์ิ   ขัติทะเสมา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดกําแพงเพชร
40. นายเสรี  ศิริดํารงคกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดสุโขทัย
41. นายโอวาท  พัฒนาชัยวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดสุโขทัย
42. นายไตรรงค   ชาญพิชิต นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดสุโขทัย
43. นายจํารุณ   ระวีคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดสุโขทัย
44. นายอดุลยศักด์ิ   ไชยราช นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดอุตรดิตถ
45. นายเกรียงศักด์ิ  เจนัจจะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดอุตรดิตถ
46. นายวีรศักด์ิ  อาจทวีกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดอุตรดิตถ
47. นางนันทา  เพ็งจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพิษณุโลก
48. นายประเสริฐ   ผาม่ัง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพิษณุโลก
49. นายฤทธ์ิ   เพ็งจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพิษณุโลก
50. นางกัลยาพร  วัดแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพิจิตร
51. นายแปลก  บอคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพิจิตร
52. นางพรทิพา   ดานอรุณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพิจิตร
53. นายวุฒิพงษ  มานะกิจกลการ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเพชรบูรณ
54. นายทินกร   ดรุณนารถ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเพชรบูรณ
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55. นายสุทัศน   ชัยสุวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเพชรบูรณ
56. นายสุรินทร  คิมสนิท เจาพนักงานเกษตร  ปฏิบัติการ จังหวัดเพชรบูรณ
57. นายธนภัทร   ภคสกุลวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนครสวรรค
58. นายเจริญ  ผัดยา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนครสวรรค
59. นายทรงวุฒิ  วาสุกรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนครสวรรค
60. นางเพ็ญจันทร   ศรีราชพนมปาน     นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนครสวรรค
61. นายนิยม   จันทนพันธุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สสข.6
62. นางเขมวรรณ   ดวงจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
63. นางสุนี   บูรณพานิชพันธุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
64. นายนิกร   ทิพยอักษร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สสข.6
65. นายสฤษฎพงษ   พิมพสุวรรณ      นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
66. นางอรอนงค   ธรรมกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
67. นายเกษม   ศรีโยทัย นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สสข.6
68. นางสาวศิริลักษณ   กมล นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
69. นางอาทิตยา  แสงมณี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
70. นายสุขชัย   เจรียงประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ สสข.6
71. นายณัฐกมลวัสส   วิกัน นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ สสข.6
72. นายสมมาตร   ชาญชัย นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ สสข.6
73. นายกุณฑล  เทพจิตรา นายชางไฟฟา ชํานาญงาน สสข.6
74. นายพงศชัย  ไชยพิเศษ นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ สสข.6
75. นายสุภาพ   เมธาอนันตกุล นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ สสข.6
76. นางยลวิไล   ประสมสุข ผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ.เขตที่ 6 ประธานเปดการสัมมนาฯ.
77. นางศิริวรรณ   หวังดี นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ วิทยากร
78. รศ.ดร.รุท  ศิริสัญลักษณ หัวหนาภาควิชา คณะเกษตรศาสตร วิทยากร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

***********************
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เน้ือหาการสัมมนา
1. การบรรยายเร่ือง การวิจัยแบบมีสวนรวมในระดับไรนา  โดย รศ.ดร. รุจ  ศิริลัญลักษ  หัวหนาภาควิชา 
คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

ประเภทของการวิจัยโดยท่ัวไปแบงเปน 2 ประเภท คือ  การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ หรืออาจแบงเปนแบบการทดลอง กับไมทดลอง

การเร่ิมตนงานวิจัย  ตองเร่ิมจากการกําหนดหัวขอการวิจัยกอน  หลังจากน้ันจึงนําไปดําเนินการ
ตามข้ันตอนการวิจัยตอไป เชน การทําเปนโจทยการวิจัยหรือคําถามการวิจัย แลวจึงนําไปตรวจสอบ
เอกสาร หรือสรางกรอบการวิจัย การหาตัวแปล และการสรางเคร่ืองมือตอไป

การกําหนดปญหา หรือหัวขอการวิจัย  ประกอบดวย
1. Research Topic หรือ หัวขอการวิจัย  คือหัวเร่ืองกวาง ๆ ท่ีผูวิจัยสนใจศึกษา เชน ศูนย

เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ,การทําบัญชีฟารม  เปนตน  เปนกรอบท่ีจะนําไปกําหนดเปนปญหาการวิจัยท่ีเปน
ประเด็นยอยใหชัดเจนข้ึน

2. Research Problem โจทยการวิจัย หรือปญหาการวิจัย
เปนการกําหนดหัวขอการวิจัยใหเดนชัดข้ึน  ซ่ึงมักมาจากปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือขอ

สงสัยท่ีเกิดข้ึนวาทําไปจึงเปน หรือจะเปนอยางไร เปนการกําหนดใหหัวขอการวิจัยแคบลง  เชน การผลิต
ตามหลัก GAP มีความคุมหรือไม หรือเกษตรกรเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแคไหน หรือทําไม
เกษตรกรจึงทําบัญชีฟารมไมได

3. Problem Statement  หรือเปาหมายการวิจัย
เปนเหมือนวัตถุประสงคหลักของการวิจัย เปนการระบุอยางเฉพาะเจาะจงย่ิงข้ึน 

จากปญหาการวิจัย ทําใหทราบหรือเขาใจไดวาการศึกษาวิจัย ตองการทราบอะไร ในแงมุมใดบาง ตัวอยาง
เปาหมายการวิจัย เชน เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการจัดทําบัญชีฟารมของเกษตรกร

* ท้ังสามสวนน้ีเปนสวนประกอบสําคัญท่ีเราจะนําไปใชในการเขียน หลักการและเหตุผล หรือ
ท่ีมาของปญหา

4. Research Questions  หรือคําถามการวิจัย
เปนการระบุใหวัตถุประสงคหลักของการวิจัย  มีความชัดเจนหรือเจาะจงข้ึน 

เพ่ือใหสามารถอธิบาย หรือตอบโจทยการวิจัยได  เชน  ปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการจัดทําบัญชี
ฟารมของเกษตรกร  เปนการตอบคําถามบอย ๆ เชน การศึกษามีผลไหม  อายุจะมีผลไหม  วิธีการถายทอด
ท่ีใชเหมาะสมหรือไม  หรือเน้ือหาท่ีถายทอดยากเกินไปหรือไม
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หลักเกณฑในการเลือกหัวขอการวิจัย
เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานวิจัย ในงานสงเสริมการเกษตรตอไป  มีหลักเกณฑใน

การเลือกหัวขอการวิจัย  ดังน้ี
     1. ความสําคัญของปญหา
     2. ความเปนไปไดในการศึกษา  เชน ไมเปนนามธรรมเกินไป  หรือหาขอมูลยาก 

                                    เกินไป
     3. ความนาสนใจ และทันตอเหตุการณ
     4. ความสนใจของผูท่ีจะทำการวิจัย
     5. ความสามารถท่ีจะทําใหลุลวง  เชน  ความถนัดของผูวิจัยเอง

การออกแบบการวิจัย
การออกแบบการวิจัย  หมายถึง การวางโครงสราง หรือกรอบการวิจัย  โดยกําหนด

กิจกรรมท่ีครอบคลุม ต้ังแตปญหาการวิจัย  ตัวแปรท่ีเก่ียวของ  การเก็บขอมูล  และการวิเคราะหขอมูล
เพ่ือใหผูวิจัยมีกรอบในการคนหาคําตอบของการวิจัย  และไดผลการวิจัยท่ีถูกตอง เช่ือถือได 

2. การนําเสนอความกาวหนาผลการดําเนินงานจัดการความรู ป 2552  โดยแบงเปนกลุมจังหวัดเปน  
4  กลุม  ไดแก

กลุมที่ 1  จังหวัดเชียงใหม,ลําพูน,ลําปาง และแมฮองสอน  ไดนําเสนอผลการจัดการความรู 
ป 2552  โดยผูแทนจากจังหวัดลําปาง  นําเสนอภาพรวมของการดําเนินงาน  ดังน้ี

           เปาหมาย / วัตถุประสงคการดําเนินงาน
                  ดําเนินการจัดการความรูตามนโยบายกรมสงเสริมการเกษตรกําหนด  3  โครงการ  คือ  

โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน, โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน, โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง และกําหนดเปาหมายใหแตละโครงการจะตองได 
Best Practice อยางนอยโครงการละ 1 เร่ือง

ข้ันตอน / วิธีดําเนินการ
         1. กําหนดแผน   แผนการดําเนินงานของแตละโครงการจะใชกระบวนการ  

7  ข้ันตอนของการจัดการความรู (KM) เปนเคร่ืองมือในการดําเนินงาน โดยบูรณาการ 3 โครงการเขา
ดวยกัน ไมแยกเปนโครงการ ซ่ึงแผนการดําเนินการจะกําหนด เปาหมาย กลยุทธ  ระยะเวลา  กําหนดจาก
เปาหมายการดําเนินการของอําเภอเปนหลัก และตองกําหนดเปาหมายการเรียนรูอยางชัดเจน

          2. แตงต้ังและทบทวนคณะทํางาน  ประกอบดวย  เกษตรจังหวัด/หัวหนากลุม  
2  กลุมงาน เปนท่ีปรึกษา  หัวหนากลุมยุทธศาสตรเปนประธานคณะทํางาน  เกษตรอําเภอทุกอําเภอ
รวมเปนคณะทํางาน  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบแตละโครงการเปนกรรมการและเลขานุการ
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           3. การดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู   
3.1 แผนการดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู  ชวงเชา   เกษตรจังหวัดเปนประธาน

เปดงาน และหัวหนากลุม/ฝาย  ช้ีแจงโครงการ  ชวงบาย ดูงานในพ้ืนท่ี  โดยใหอําเภอเปนกําหนดประเด็น
การเรียนรูและพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการแลวประสบความสําเร็จและดีท่ีสุด เปนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู (DW)  
ซ่ึงกอนลงปฏิบัติงานแลกเปล่ียนเรียนรูในพ้ืนท่ี  จะแบงหนาท่ีคณะทํางานใหรับผิดชอบแตละบทบาท 
สวนคุณลิขิตจะมอบหมายใหเจาหนาท่ีอําเภอท่ีรับผิดชอบโครงการ  โดยเนนการจดบันทึกใหไดมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะอุปสรรค/ปญหา   

3.2 การเผยแพรประชาสัมพันธ  ใหคณะทํางานนําผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู
ในพื้นท่ี  มาวิเคราะหและประมวลผลท่ีจังหวัดอีกคร้ัง วาองคความรูท่ีไดสมบูรณและสามารถนําไป
เผยแพรไดหรือไม  ถายังไมสมบูรณ  ใหคณะทํางานจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูในองคความรูเดิมอีกคร้ัง  
เพ่ือใหไดองคความรูท่ีสมบูรณ เพ่ือนํามารวมกันวิเคราะห สกัด และใชการจัดเวทีเพ่ือการสังเคราะหให
เปนองคความรูท่ีสมบูรณ  และนําเผยแพรทางเว็บไซต  เอกสาร  แผนพับ  หรือส่ืออ่ืนๆ  ตอไป 

4. เก็บรวบรวมทะเบียนผูรู และองคความรูใหม  
ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ    การจัดการความรูในระดับองคกรใหประสบความสําเร็จ 

1. การมีสวนรวมต้ังแตการวางแผน การดําเนินงาน และสรุปผลการจัดกาความรู
ในทุกระดับ

2. การกําหนดประเด็นการเรียนรูข้ึนอยูกับผูเก่ียวของ และผูใชประโยชนในการ
เรียนรูในประเด็นน้ัน ๆ 

3. จัดใหมีเวทีเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ และมีทีมชวยสนับสนุนกรมสงเสริม
การเกษตร / สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม  ควรระบุตัวเจาหนาท่ีท่ีเขา
สัมมนา  เพ่ือลดปญหาความไมตอเน่ืองในการสัมมนา

4. การเปล่ียนตัวเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน KM บอย ทําใหขาดความตอเน่ือง
5. เจาท่ีระดับตาง ๆ ยังไมเขาใจวา KM เปนกระบวนการ ยังคงคิดวา KM เปน

งาน/โครงการ ท่ีมีเปาหมาย วิธีการเหมือน ๆ กับงาน/โครงการอ่ืน ๆ

กลุมที่ 2  จังหวัดเชียงราย,พะเยา,แพร และนาน  ไดนําเสนอผลการจัดการความรู ป 2552  
ไดนําเสนอภาพรวมของการดําเนินงาน  ดังน้ี

เปาหมาย / วัตถุประสงคการดําเนินงาน    กําหนดเปาหมายการดําเนินการออกเปน 
3 ยุทธศาสตร  คือ
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ยุทธศาสตรที่ 1  จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนาความรูทางเกษตร  เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการประกอบอาชีพใหกับเกษตรกร  รวม  1,030  ราย

*  แพร 160  ราย
*  เชียงราย 360  ราย
*  นาน 330  ราย
*  พะเยา 180  ราย

ยุทธศาสตรที่ 2  เกษตรกรท่ีทําการเกษตร ใชเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตรได
อยางปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  รวม   17,921  ราย

* เชียงราย 5,054  ราย
* แพร 4,500  ราย
* นาน 5,200  ราย
* พะเยา 3,167  ราย

ยุทธศาสตรท่ี 3  เกษตรกรเรียนการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
รวม  2,400  ราย

* เชียงราย 860  ราย
* แพร 380  ราย
* พะเยา 440  ราย
* นาน 720  ราย

ข้ันตอน / วิธีดําเนินการ
1. ปรับปรุงคณะทํางานการจัดการความรู (KM) เพ่ือปรับเปล่ียนผูรับผิดชอบ  

ซ่ึงเดิมจะแตงต้ังจากช่ือของเจาหนาท่ี  จึงปรับปรุงคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน โดยแตงต้ังจากเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบงาน

2. จัดทําแผนบูรณาการตามแบบ PMQA  เพ่ือใหสอดคลองกับคํารับรองของ  
กรมสงเสริมการเกษตร กลุมพัฒนาระบบบริหารราชการ และสํานักงานเกษตรจังหวัด

ความกาวหนา
1. ออกคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู (KM) ใหม
2. ประชุมคณะทํางานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ระดมความคิด วิเคราะห เพ่ือให

ไดแผนตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว
องคความรูใหมท่ีเกิดข้ึน แบงออกตามโครงการ  ดังน้ี

1. โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
- จัดทําสมุดบันทึกประจําแปลง GAP  สําหรับเกษตรกรทุกจังหวัด  

จํานวน  7,401  เลม
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- ไดองคความรูใหมจากการแลกเปล่ียนเรียนรู  จํานวน  16  เร่ือง
2. โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  ไดองคความรูใหมจากการ

แลกเปล่ียนเรียนรูท้ังหมด  71  เร่ือง
3. โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง  ไดองคความรูใหมจากการ

แลกเปล่ียนเรียนรูท้ังหมด 18 เร่ือง ซ่ึงรายละเอียดองคความรูตางๆ  สามารถดูไดจากทางเว็ปไซตของ
สํานักงานเกษตรจังหวัด

ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
1. สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม  ควรจัดใหมี

ตลาดนัด KM  ระดับเขต
2. ใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม  ชวยเรงรัดให

กรมสงเสริมการเกษตรจัดสงคูมือเร่ือง “แนวทางการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร (ฉบับผู
ปฏิบัติ)” ใหจังหวัดดวย

กลุมที่ 3  สุโขทัย, อุตรดิตถ, พิษณุโลก และเพชรบูรณ  ไดนําเสนอผลการจัดการความรู ป 2552  
นําเสนอเร่ือง  มะมวงสงออกของจังหวัดพิษณุโลก  ดังนี้

เปาหมาย / วัตถุประสงคการดําเนินงาน    ผลิตมะมวงเพ่ือการสงออก
ขั้นตอน / วิธีดําเนินการ

1. จัดต้ังกลุมเครือขายใหญ (บอรดใหญ) 
2. จัดต้ังกลุมเครือขายยอยออกเปน  4  กลุม (กลุมละ 400 คน)  เพ่ือความสะดวก

ในการดําเนินการและบริหารจัดการ
3. การบริหารจัดการ  บอรดใหญ  ทําหนาท่ี ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตโดยใช 

KM เปนเคร่ืองมือในการถายทอด  ทํา MOU กับบริษัทผูรับซ้ือ และแบงโควตาใหสมาชิกกลุมเครือขาย
ยอย กําหนดชวงเวลาจัดสงผลผลิต โดยแบงตามพ้ืนท่ีการผลิต และจํานวนสมาชิกในแตละกลุมเครือขาย  
และการจัดระบบสวัสดิการใหแกสมาชิก

4. วิธีการบูรณาการการดําเนินการ  3  โครงการ
4.1) โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

จะทําหนาท่ีในการผลิตใหไดปริมาณ และชวงเวลาท่ีตรงกับความตองการของผูรับซ้ือ  ควบคุมคุณภาพ
ของมะมวงใหไดตามมาตรฐานท่ีบริษัทผูรับซ้ือกําหนด และมีการตรวจสอบยอนกลับได

4.2) โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  จะดําเนินการเร่ือง
เครือขาย จัดสรรโควตาการผลิตเพ่ือใหไดผลผลิตตามตองการ  บริหารจัดการกลุมเครือขายในเร่ืองการ
ขนสง การคัดเกรด  เพ่ือรองรับความตองการของบริษัท ซ่ึงขอสําคัญของการดําเนินการน้ัน ผูบริหารตองมี
ความรูความสามารถสูง มีความซ่ือสัตย  และสมาชิกตองมีความซ่ือสัตยตอกลุม
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4.3) ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง  จะเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ และ
เปนแหลงถายทอดความรูในเร่ืองการคัดคุณภาพของมะมวง และเกรด รวมถึงการบรรจุเพ่ือการขนสง  
ตลอดจนความรูทางเทคโนโลยีการผลิต เชน การฝากทองมะมวง

4.4) ใชเวทกีารจัดการความรู (KM แลกเปล่ียนเรียนรูของกลุมสมาชิก / 
เครือขาย  องคความรูท่ีได  เชน  การดึงใบ, การดึงชอและการฝากทอง  เปนตน  ซ่ึงองคความรูท่ีจะนําไป
เผยแพรใหผูสนใจไดนําไปศึกษาและปรับใชในแตละพ้ืนท่ี 

องคความรูใหมท่ีเกิดข้ึน
- องคความรูใหมๆ  เชน การดึงใบมะมวง การดึงชอมะมวง และการฝากทอง

มะมวง

กลุมที่ 4  จังหวัดกําแพงเพชร, พิจิตร, นครสวรรค และตาก ไดนําเสนอผลการจัดการความรู 
ป 2552  ไดนําเสนอภาพรวมของการดําเนินงาน  ดังน้ี

เปาหมาย / วัตถุประสงคการดําเนินงาน    เพ่ือบูรณาการงาน 3 โครงการ และรายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงาน การจัดการความรู ป 2552

ข้ันตอน / วิธีดําเนินการ
1. ปรับปรุงคณะทํางานการจัดการความรูใหม เพ่ือใหสามารถพิจารณาแผนงาน / 

ปรับปรุง / ยกราง การดําเนินงาน ใหสอดคลองกับตัวช้ีวัด
2. ช้ีแจง แผนการดําเนินงานในเวที DW  ในเวทีสัมมนาอ่ืนๆ เชน การสัมมนา

วิสาหกิจชุมชน  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน และตามศูนยตางๆ 
3. องคความรูใหม  กําหนดใหอําเภอนําเสนอองคความรูใหมๆ  จากการ

ดําเนินการในพ้ืนท่ี ใหจังหวัดทุกเดือน โดยจัดสงในรูปแบบเอกสาร หรือ เว็บบล็อก 
ความกาวหนา

1. คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานชุดใหม ท่ีปรับปรุงแลว
2. องคความรูใหม ท่ีอําเภอจัดสงให

องคความรูใหมท่ีเกิดข้ึน
1. แบบบันทึก GAP โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและได

มาตรฐาน โดยจังหวัดไดจัดซ้ือสมุดแบบปกออนแจกใหเกษตรกร เพ่ือใชในการจดบันทึก แทนแบบบันทึก
ของกรมสงเสริมการเกษตร เน่ืองจากยังไมไดแบบบันทึกจากกรมฯ

2. วิธีการลดตนทุนการผลิตขาว
3. อ่ืนๆ
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ปญหา / ขอเสนอแนะ
1. ไมสามารถปฏิบัติตามแผนการดําเนินการไดเต็ม 100 %
2. ปรับแผนใหยืดหยุนไดตามสถานการณในแตละพ้ืนท่ี ไมควรกําหนดใหได

ตามแผน ทําเทาท่ีสามารถทําได
3. ใหมีการทํางานรวมกันทุกเร่ือง ไมควรศัพท “KM” เปนตัวกําหนด เพ่ือให

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจะไดไมรูสึกวาเปนการเพ่ิมงาน แตใหแทรกกระบวนการ KM ในการดําเนินงานของ
โครงการตาง ๆ แทนการใชศัพท

4. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูทุกระดับ
5. ทีมงาน KM มีความเขาใจและทัศนคติไมเหมือนกัน
6. แผนการจัดการความรู (KM)  ควรมีในทุกระดับ ต้ังแต กรมสงเสริม

การเกษตร / สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต / สํานักงานเกษตรจังหวัด / สํานักงานเกษตรอําเภอ 
ไมใชการรวบรวมจากระดับลางข้ึนไป

3. การอภิปรายกลุมยอยเพ่ือการวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดการความรู ป 2552 รายงาน / โครงการ  โดย
แบงกลุมตามกลุมงาน/โครงการท่ีรับผิดชอบ เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน  และวิเคราะห ผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมายการสงเสริมการเกษตร ป 2552   ดังน้ี

กลุมที่ 1 โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
เปาหมายและแผนการจัดการความรู ของงาน / โครงการ ป 2552   

1. เกษตรกรมีการจดบันทึกตามแบบบันทึก GAP ทุกราย
2.  การพัฒนาคูมือ GAP ท่ีเหมาะสมในแตละทองถ่ิน

แนวทางการดําเนินงานของจังหวัด
1.  เกษตรกรมีการจดบันทึกตามแบบบันทึก GAP ทุกราย
     1.1 เน่ืองจากแบบบันทึกมีรายละเอียดมาก และยุงยากในการจดบันทึกของ

เกษตรกร ทําใหเกษตรกรไมบันทึก หรือบันทึกไมถูกตอง ครบถวน นอกจากน้ีกรมสงเสริมการเกษตร
จัดสงแบบบันทึก GAP ใหไมครบตามจํานวนเกษตรกร ซ่ึงอาจสงผลใหไมผานการตรวจประเมินแปลง   
ดังน้ันจึงมีการ ดัดแปลงแบบบันทึกใหงาย สะดวกในการบันทึก ของเกษตรกร ในแตละพ้ืนท่ี โดยยังคง
เน้ือหาสาระท่ีสําคัญครบถวน 

     1.2  การท่ีจะใหเกษตรกรมีการบันทึกขอมูลในแบบบันทึก อยางสมํ่าเสมอ 
และถูกตองน้ัน ดําเนินการเปน 2 ลักษณะ คือ 

1.2.1 ท่ีเปนท่ีปรึกษา GAP (เกษตรตําบล) กระตุน แนะนํา รับทราบ
ปญหาและแกไขปญหาใหกับ เกษตรกรอยางสมํ่าเสมอ
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  1.2.2  ใช GAP อาสา ทําหนาท่ีเปนหัวหนากลุมรับผิดชอบสมาชิก
ประมาณ 10 คน กระตุนใหสมาชิกในกลุมมีการบันทึก ซ่ึงจะมีท่ีปรึกษา GAP มาตรวจสอบความถูกตอง
ในการจดบันทึกอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงสามารถชวยท่ีปรึกษาในการดูแลเกษตรกรไดอยางท่ัวถึง

2.  การพัฒนาคูมือ GAP ท่ีเหมาะสมในแตละทองถ่ิน
       เน่ืองจากกระบวนการผลิตตามระบบ GAPในแตละพ้ืนท่ีมีความแตกตางกัน 

ดังน้ันกระบวนการผลิตตองมีความเฉพาะ และเปนเทคโนโลยีท่ีประสานกับภูมิปญญาท่ีเหมาะสมในแตละ
พ้ืนท่ี จึงจําเปนตองถอดองคความรูจากปราชญชาวบาน เพ่ือเรียบเรียง และจัดทําเปนคูมือท่ีเหมาะสม โดย
มีเปาหมายการดําเนินการจัดทําคูมือทองถ่ินอยางนอยจังหวัดละ 1 เร่ือง 

ความกาวหนา / ปญหา / แนวทางการปรับปรุง
1. แบบบันทึกท่ีมีมาจากการดัดแปลงของแตละจังหวัดมีความแตกตางกัน ซ่ึง 

RW ครั้งที่ 3 จะนําแบบฟอรมของจังหวัดตางๆ มานําเสนอในท่ีสัมมนา หรือหาเจาหนาท่ีทานใดสนใจ 
สามารถดูไดจากเว็บไซตของจังหวัด

2. ชวงบริหารจัดการโครงการ (การเบิกจายงบประมาณ) ไมสอดคลองกับฤดูกาลผลิต
การดําเนินการสัมมนา RW คร้ังที่ 3 โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและ

ไดมาตรฐาน
ใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูจากผลการดําเนินงานตามเปาหมายการจัดการความรูใน

โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน โดยใน RW ครั้งที่ 3 ใหเจาหนาท่ีแตละ
จังหวัด เตรียมนําเสนอผลการดําเนินงานตามเปาหมายของโครงการ ฯ ดังน้ี

1) เกษตรกรมีการจดบันทึกตามแบบบันทึก GAP ทุกราย
1.1) เขียนกระบวนการท่ีจังหวัดดําเนินการเพ่ือใหเกษตรกรมีการจด

บันทึกท่ีถูกตองครบถวน 
1.2) แบบบันทึก (ใชงานจริง) พรอมตัวอยางท่ีเกษตรกรบันทึก
1.3) เปรียบเทียบเปาหมายและผลของจํานวนเกษตรกรท่ีมีการจดบันทึก

ท่ีถูกตอง ครบถวน 
2) การพัฒนาคูมือ GAP ท่ีเหมาะสมในแตละทองถ่ิน

2.1) ใหแตละจังหวัดนําคูมือท่ีจังหวัดจัดทําจังหวัดละ 1 เร่ือง สงใหเขต
รวบรวมและจัดทําเปนชุดความรูของจังหวัดในเขตภาคเหนือ และสําเนาใหจังหวัดละ 1 ชุด

2.2) นําเสนอรายละเอียดคูมือแตละจังหวัดในการสัมมนา RW ครั้งที่ 3
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กลุมที่ 2  โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
เปาหมายและแผนการจัดการความรู ของงาน / โครงการ ป 2552   
    1. พัฒนาแหลงเรียนรู 17 แหง
    2. พัฒนาแผนวิสาหกิจชุมชน 390 กลุม เกษตรกร 3,900 ราย
แนวทางการดําเนินงานของจังหวัด   จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูชวง เดือน กุมภาพันธ – 

สิงหาคม 2552 ดังนี้
    เวทีที่ 1 ศึกษาบริบทภายในและภายนอก
    เวทีที่ 2 ประเมิน / วิเคราะหศักภาพวิสาหกิจชุมชน
    เวทีที่ 3 ศึกษาดูงาน เม่ือรูปจจัยแลว
    เวทีที่ 4 กําหนดแนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมน
    เวทีที่ 5 จัดทําแผนพัฒนา / ประชาวิจารณ วิเคราะหและสรุปผล จัดเก็บเปนองค 

                                                       ความรู
องคความรูใหมท่ีเกิดข้ึน
    1. มีแหลงเรียนรู 15 แหง  อยูระหวางดําเนินการ 2 แหง คือ จังหวัดแพร และเพชรบูรณ
    2. แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเสร็จแลวทุกแหง อยูระหวาง

ดําเนินการสรูปรายงานผล
ความกาวหนา / ปญหา / แนวทางการปรับปรุง
    1. ขอจํากัดในเร่ืองพ้ืนท่ี ปริมาณพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบไมสัมพันธกับปริมาณเจาท่ีท่ี

รับผิดชอบ มีพ้ืนท่ีท่ีตองรับผิดชอบมากกวาปริมาณกําลังเจาหนาท่ี ซ่ึงมีแนวทางแกไข  ดังน้ี
1.1. ผูบริหารของจังหวัด (เกษตรจังหวัด) ควรใหความสนใจกับโครงการ

วิสาหกิจชุมชนมากกวาน้ี
1.2 ใหกรมสงเสริมการเกษตรออกคําส่ังแตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบโครงการ

วิสาหกิจชมชนโดยตรง
1.3 จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหเหมาะสมกับตามความพรอมของเกษตรกร 

ไมควรระบุปริมาณท่ีตองจัดอบรม
1.4 ควรใหมีการเบิกจายงบประมาณตามแผนดวย
1.5 กรมสงเสริมการเกษตรควรบรรจุเจาหนาท่ีใหครบทุกตําแหนงดวย ไมควร

ปลอยวางไว เน่ืองจากบางอัตรามีความสําคัญและจําเปนตองใชอัตรากําลังเจาหนาท่ีมากเพ่ือใหสอดคลอง
กับปริมาณพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ
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    2. ขอจํากัดในเร่ืองของเจาหนาท่ี  เน่ืองจากเจาหนาท่ีบางรายไมมีความรูและความเขา
ในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  ซ่ึงมีแนวทางแกไข  ดังน้ี

2.1 ใหเจาหนาท่ีลงปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริงใหมาก เพ่ือเพ่ิมความรูและความสามารถ
2.2 กรมสงเสริมการเกษตรควรสนับสนุนงบประมาณใหมากกวาน้ี เพ่ือลด

คาใชจายของเจาหนาท่ีในการลงปฏิบัติในพ้ืนท่ี
2.3 ใหกรมสงเสริมการเกษตร / เขต จัดทําคูมือสําหรับผูปฏิบัติในพ้ืนท่ี
2.4 ใหจังหวัดถายทอดความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติในพ้ืนท่ีใหเกษตรตําบล

ขอเสนอความตองการไดรับการสนับสนุนวิชาการแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
    1. จัดอบรม / สัมมนา ใหกับเจาหนาท่ีทุกระดับ
    2. จัดทําคูมือปฏิบัติงาน เร่ือง คูมือการจัดเวที และ งานวิสาหกิจชุมชน
    3. จัดสัมมนากรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด
    4. สนับสนุนแหลงเรียนรู จังหวัดละ 1 แหง โดยใชงบสนับสนุน
    5. จัดสรรงบประมาณเบ้ียประชุมให จังหวัด / อําเภอ
    6. จัดสัมมนาผูรับผิดชอบวิสาหกิจชุมชนให จังหวัด / อําเภอ ปละ 3 ครั้ง

กลุมที่ 3  โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง
เปาหมายและแผนการจัดการความรู ของงาน / โครงการ ป 2552  บูรณาการงบประมาณ

ท่ีไดรับการสนับสนุนจาก อปท. (เทศบาล/อบต.) / กรมสงเสริมการเกษตร และอ่ืน ๆ 
แนวทางการดําเนินงานของจังหวัด   
    - ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง เสนอแผนงาน / โครงการ ใหกับ ศบกต.  เพ่ือรวบรวม

แผนงาน / โครงการ เสนอคณะกรรมการบริหารศูนยฯ เพ่ือของบประมาณสนับสนุนแผน 3 ป จาก
งบประมาณอุดหนุนรายปจากกรมสงเสริมการเกษตร และหนวยงานอ่ืน ๆ เชน  กรมพัฒนาชุมชน  อปท. 
(เทศบาล/อบต.)    

    - อาสาสมัครเกษตรกร นํางบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนมาบริหารจัดการในศูนย 
โดยการจัดสัมมนาใหกับเกษตรหมูบาน / GAP อาสา และ กลุมวิสาหกิจ ซ่ึงกลุมดังกลาวท่ีไดรับการ
ถายทอดความรูศูนยฯ และนําความรูไปปฏิบัติและเผยแพรใหกับเกษตรกร  

    - ศูนยเรียนรูฯ จะประกอบดวย สมาชิก 20 ราย / วิทยากร / เจาหนาท่ีเกษตรตําบล / 
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  จะทําหนาท่ีในการถายทอดเทคโนโลยี และความรูเก่ียวกับการผลิตสินคา
เกษตรท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐาน ตามโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
จัดหาตลาด และสรางเครือขาย  เกษตรกรผูผลิตก็จะนําผลิตท่ีได มาจําหนายใหกับตลาด รวมท้ังสมาชิก
เครือขายวิสาหกิจชุมชน ท่ีตองการผลิตในการแปรรูป  ซ่ึงจากการบูรณาการงาน 3 กลุมงาน  ทําใหศูนย
สามารถพึงพาตนเองได โดยไมตองรอการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร
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ความกาวหนา / ปญหา / แนวทางการปรับปรุง
    1. ศบกต. / เกษตรอาสา  ควรอยูภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการโครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพการเกษตร
     2. การบริหารจัดการศูนย ควรมีการบูรณาการต้ังแตกรมสงเสริมการเกษตรลงมา

กลุมที่ 4  งานจัดการความรู  KM
เปาหมายและแผนการจัดการความรู ของงาน / โครงการ ป 2552  สรางความเขาใจใหกับ

เจาหนาท่ีระดับ จังหวัด / อําเภอ ยอมรับและเขาใจในทิศทางเดียวกัน เพ่ือบูรณาการงาน 3 กลุมงาน โดยนํา 
KM เปนเคร่ืองมือ

แนวทางการดําเนินงานของจังหวัด   
    1. ทบทวน ปรับปรุงคณะทํางาน และประชุมคณะทํางาน ลปรร.
    2. เนนคณะทํางาน KM ใหทํางานเปนทีม
    3. รวมจัดทําแผนการจัดการความรู (KM)  7  ข้ันตอน  เพ่ือใหสอดคลองกับคํารับรอง 

PMQA และ  กพร. 
    4. เช่ือมโยงและดําเนินการตามแผน โดยการสอดแทรก KM ในทุกกิจกรมของ

โครงการ และยึดการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด
    5. ช้ีแจงและทําความเขาใจโดยใชเวที DW / DM (ลปรร) / PM / MM
    6. การดําเนินการทุกข้ันตอน หรือการสรุปองคความรูตาง ๆ ท่ีไดจากการแลกเปล่ียน

เรียนรู ใหทําเปนเอกสารรองรับ เน่ืองจาก กพร. จะดูจากเอกสารเปนหลักในการตรวจสอบ
ความกาวหนา / ปญหา / แนวทางการปรับปรุง
    1. จังหวัดดําเนินการถึงข้ันตอนท่ี 4 ตามแผนการจัดการความรู
    2. ระดับอําเภอ รายงานผลการจัดการความรูใหจังหวัดไดตามแผน
    3. พัฒนาและสรางเทคนิคใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีใหมีเทคนิคในการสรุป

และรายงานผล
    4. รายงานผลใหสอดคลองตามแผนการจัดการความรู (KM)  โดยแจงใหอําเภอสรุป

เปนผลการศึกษา แยกเปนรายโครงการ เพ่ือสะดวกตอการคนหา และรายงาน
ขอเสนอความตองการไดรับการสนับสนุนวิชาการแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
    1. ใหกรมฯ / เขต เพ่ิมทักษะใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ใหมีความรูความ

เขาใจและทักษะในการใช KM เปนเคร่ืองมือในการดําเนินการ
    2. ควรมีรางวัลจูงใจใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีประสบความสําเร็จในการนํา KM 

ไปใชในการดําเนินการ โดยการนําผลงานพิจารณาความดีความขอบดวย
    3. จัดตลาดนัด ลปรร และระดับเขต
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    4. สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ  เน่ืองจากมีคาใชจาย
    5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการตองชัดเจน  ใหกรมสงเสริมการเกษตรกําหนดใหชัดเจนวา

แตละโครงการควรมีการทํา KM ก่ีเร่ือง  เพ่ือเปนการบังคับในตัวใหตัวเกษตรตําบลมีความกระตือรือรน 
ซ่ึงจะทําใหเปนการพัฒนาคน/งาน ดวย

    6. ควรมีการบูรณาการทุกระดับ ต้ังแตระดับกรมสงเสริมการเกษตร สํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขต สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ
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5. ภาพกิจกรรม 

พิธีเปดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ RW คร้ังท่ี 2/2552  และการดําเนินการสัมมนา  2 วัน

           
   ผอ.กลุมวิชาการและฝกอบรมกลาวรายงาน  และประธาน ผอ.ยลวิไล  ประสมสุข  ผอ.สสข 6   กลาวเปด
การสัมมนา

          

           

  ผูเขารวมการสัมมนาฯ.
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การวิจัยแบบมีสวนรวมในระดับไรนา โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม

             

วิทยากรจากกรมสงเสริมการเกษตร
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ผูดําเนินการ จากสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 6

                   

การจดบันทึกตามความถนัด
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ภาพบรรยากาศโดยรวมในการสัมมนา

*****************




