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สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ( RW )  คร้ังท่ี 3/2552
วันที่ 3 – 4 กันยายน 2552

ณ  โรงแรมฮอลิเดยการเดน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม

หลักการและเหตุผล
ดวยกรมสงเสริมการเกษตร  ไดกําหนดใหหนวยงานในสังกัด    รับผิดดําเนินงานสงเสริม

การเกษตรตามบทบาท และภารกิจของหนวยงาน     ภายใตระบบสงเสริมการเกษตร  และไดกําหนด
ทิศทางการบริหารจัดการโครงการสงเสริมการเกษตร ใหมีการบูรณาการกันในระดับปฏิบัติการ     เพ่ือให
การดําเนินงานมีความเปนเอกภาพ  และมีประสิทธิภาพ   โดยการใชแนวคิดการจัดการความรูเปน
เคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงาน   และเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานสงเสริม
การเกษตร  ซ่ึงไดมอบหมายใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ทําหนาท่ีเปนหนวยงานสนับสนุน
ดานวิชาการ, เทคโนโลยีและกระบวนการสงเสริมการเกษตร, วิชาการเฉพาะดาน ตลอดจนการติดตาม – 
นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด และสํานักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนท่ี รวม 17 
จังหวัด โดยในปงบประมาณ 2552 กําหนดใหดําเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต รวม 3 คร้ัง  เพ่ือ
การพัฒนาความรูของเจาหนาท่ี และการบริหารจัดการโครงการสงเสริมการเกษตร โดยการบูรณาการได
อยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเปาหมายของโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําป 2552

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ครั้งที่ 3  จะเปนการประมวลผลการดําเนินงาน สรุปผล
การใชกระบวนการจัดการความรูในการปฏิบัติงาน และการเผยแพรองคความรูท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการแลกเปล่ียนเรียนรู จากประสบการณ การปฏิบัติงานของผูเขารวมการสัมมนา ในฐานะ
ผูรับผิดชอบ งาน/โครงการ ของสํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกันวิเคราะหปญหาอุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการท่ีตนรับผิดชอบ และรวมกันประเมินผล และกําหนดแนวทางการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการระดับเขต ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรตอไป
วัตถุประสงค

1. เพ่ือประมวลสรุปผลการดําเนินงาน ตามเปาหมาย และแผนงาน/โครงการ ป 2552
2. เพ่ือสรุปผลการดําเนินการจัดการความรู ตามแผนการจัดการความรูของจังหวัด
3. เพ่ือสรุปผลการดําเนินการจัดการความรู ตามแผนการจัดการความรูรวมกันระดับเขต
4. เพ่ือการสรุปผลการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร  ซ่ึงในดานการใชเวทีพัฒนา 

                  บุคลากรในระบบฯ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ
5. เพ่ือรวมกันวิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน
6. เพ่ือรวมกันประเมินผลการดําเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต และกําหนดแนวทางการ

                  ดําเนินงานป 2553       



2

เน้ือหาการสัมมนา        ประกอบดวย
1. การใหความรูเร่ืองแนวทางการบริหาร และดําเนินงานโครงการสงเสริมการเกษตร ท่ีสําคัญ

ประจําปงบประมาณ 2552
2. การแลกเปล่ียนความรูเร่ืองการจัดการความรู และการบูรณาการงานสงเสริมการเกษตร
3. การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน, การติดตาม การสนับสนุนการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน

ในระดับพ้ืนท่ี
4. การประสานงานการถายทอดความรูดานวิชาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
5. การสรุปองคความรูท่ีเกิดจากการใชการจัดการความรูในการปฏิบัติงาน
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กําหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับเขต  คร้ังท่ี 3 / 2552

วันที่  3 - 4  กันยายน  พ.ศ.2552
ณ  โรงแรมฮอลิเดยการเดน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม

วันที่ 3 กันยายน 2552
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเขารวมการสัมมนา

09.00 – 10.00 น. เปดการสัมมนา
- ช้ีแจงวัตถุประสงค แนวทางการสัมมนา

10.30 – 11.00 น. ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการระดับเขต คร้ังท่ี 3/2552
11.00 – 12.00 น. เตรียมการนําเสนอผลการดําเนินงานจัดการความรูของจังหวัด
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. นําเสนอผลการดําเนินงานจัดการความรูของจังหวัด
15.00 – 17.00 น. นําเสนอผลการดําเนินงานจัดการความรูของจังหวัด (ตอ)
18.00 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 4  กันยายน 2552
เวลา      08.30 – 10.00 น. การอภิปรายกลุม ตามงาน / โครงการ

* สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมายของงาน / โครงการ ป 2552 และ
    การจัดการความรู ระดับจังหวัด
* ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูรวมกันระดับเขต
* ผลการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร (การใชเวทีใน
   ระบบฯ. เพ่ือการปฏิบัติงาน / โครงการ)
* วิเคราะหปญหาอุปสรรค และแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต และแนวทางการ
   ดําเนินงานในป 2553

11.00 – 12.00 น. แตละจังหวัด จัดแสดงนิทรรศการอยางยอ เพ่ือจัดเสนอผลการ
ดําเนินงานจัดการความรู ตามแผนการจัดการความรู ของจังหวัด 
ในลักษณะตลาดนัด KM และนําเสนอผลงาน

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. แบงกลุมจังหวัดเปน 4 กลุม เพ่ือหาขอตกลงรวมเก่ียวกับการดําเนินการ

จัดเก็บขอมูล ทบก.01 กับ ทพส.  และนําเสนอผลงาน

**************************
หมายเหตุ  พักรับเคร่ืองด่ืมและอาหารวาง เวลา 10.00 – 10.30 น. และ 14.30 – 15.00 น.
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ผูเขารวมการสัมมนา

รายช่ือผูเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับเขต  คร้ังท่ี 2 / 2552
ระหวางวันท่ี 3 – 4 กันยายน  2552

ณ โรงแรมฮอลิเดยการเดน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม

  1. นายพิสิฐศักด์ิ   ทัศศิริ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเชียงใหม
  2. นายฐาปกรณ  เหลือเรือน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเชียงใหม
  3. นายสุรพล  เจียมตน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเชียงใหม
  4. นางสุรัสวดี  วรวุฒิพุทธิวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ จังหวัดเชียงใหม
  5. นายชูชาติ  อรุโณทยานันท นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ จังหวัดเชียงใหม
  6. นางสาวพรรณี  วันชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร จังหวัดเชียงใหม
  7. นางรัชนี   พิมพอุบล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเชียงราย
  8. นางภณิดา   ชัยปญญา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเชียงราย
  9. นายชูศักด์ิ  ต้ังกํ่าเกียรติ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเชียงราย
10. นายธวัชชัย  สิทธิวีระกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ จังหวัดพะเยา
11. นายอนุพันธ   มูลตุย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ จังหวัดพะเยา
12. นายสมศิลป   ลาวพันธุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพะเยา
13. นายอนุสิทธ์ิ  ตัน๋เต็ม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพะเยา
14. นายจาตุรนต   สุวรรณพินท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ จังหวัดแมฮองสอน
15. นายนฤดม   สุริยตัน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ จังหวัดแมฮองสอน
16. นางสาวสุธิรา สถาบัตย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ จังหวัดแมฮองสอน
17. นางสาว  นุชจารี  วนาศิริ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ จังหวัดแมฮองสอน
18. นายมนตรี   ทองงาม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําพูน
19. นางสุภาพร   จอมเมือง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําพูน
20. นายเฉลิม   มาละแซม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําพูน
21. นางสาวประหยัด มะโนพะเสา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําพูน
22. นายอุดม  แสนราชา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดลําพูน
23. นางจําเนียร แสนราชา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ จังหวัดลําพูน
24. นายณัฎพล   ตางใจ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําปาง
25. นายธวัชชัย   ศิริวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําปาง
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26. นายมนัสพร   เดชะวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําปาง
27. นางสาวบุปผา   สันพะเยาว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําปาง
28. นายจรูญ  รักษนิยม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ จังหวัดลําปาง
29. นายสมควร   ชายะกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดแพร
30. นายมนัส   สุริยะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดแพร
31. นายสํารวย   ปทมธรรม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดแพร
32. นายศุภมิตร   อินตะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดแพร
33. นายประดิษฐ   ธนะขวาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนาน
34. นายบุญมี   นรินทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนาน
35. นางสาวจิตตานันท   กิจวรสวัสด์ิ     นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนาน
36. นายนพดล   สุวรรณประชา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนาน
37. นายประเสริฐ  ดอยลอม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ จังหวัดนาน
38. นายจักรพันธ  อินไสว นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดนาน
39. นายธงชัย  สายวงคคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดตาก
40. นายอเนก   แกระวงค นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดตาก
41. นางศรีวรรณ  ตรีละพันธ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดตาก
42. นายสมาน   เทพารักษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดตาก
43. นางสาวกมลรัตน   นาคคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดกําแพงเพชร
44. นายสายัณห   ปกวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดกําแพงเพชร
45. นายณรงคศักด์ิ   ขัติทะเสมา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดกําแพงเพชร
46. นายเสรี  ศิริดํารงคกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดสุโขทัย
47. นางรัชนี  แสนเพ็ญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดสุโขทัย
48. นายจํารุณ   ระวีคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดสุโขทัย
49. นางทรงพร  ออมคอม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดอุตรดิตถ
50. นายวีรศักด์ิ  อาจทวีกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดอุตรดิตถ
51. นางนันทา  เพ็งจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพิษณุโลก
52. นายฤทธ์ิ   เพ็งจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพิษณุโลก
53. นางกัลยาพร  วัดแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพิจิตร
54. นายสุชิน  ฉิมไทย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพิจิตร
55. นางพรทิพา   ดานอรุณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพิจิตร
56. นายเกรียงชัย  จันทรทัต นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพิจิตร
57. นายแปลก  บอคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดพิจิตร
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58. นายสุรพงษ ทรัพยเจรสุข นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ จังหวัดพิจิตร
59. นายวุฒิพงษ  มานะกิจกลการ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเพชรบูรณ
60. นายทินกร   ดรุณนารถ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเพชรบูรณ
61. นายสุทัศน   ชัยสุวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเพชรบูรณ
62. นายสุรเชษฐ  แฟงฟอย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดนครสวรรค
63. นายธนภัทร   ภคสกุลวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนครสวรรค
64. นายเจริญ  ผัดยา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนครสวรรค
65. นายทรงวุฒิ  วาสุกรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนครสวรรค
66. นางเพ็ญจันทร   ศรีราชพนมปาน     นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนครสวรรค
67. นางสาววิภาพร  อากา เจาพนักงานธุรการ จังหวัดอุทัยธานี
68. นายนิยม   จันทนพันธุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สสข.6
69. นางเขมวรรณ   ดวงจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
70. นางสุนี   บูรณพานิชพันธุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
71. นายนิกร   ทิพยอักษร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สสข.6
72. นายสฤษฎพงษ   พิมพสุวรรณ      นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
73. นางอรอนงค   ธรรมกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
74. นายเกษม   ศรีโยทัย นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สสข.6
75. นางสาวศิริลักษณ   กมล นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
76. นางอาทิตยา  แสงมณี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
77. นายสุขชัย   เจรียงประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ สสข.6
78. นายณัฐกมลวัสส   วิกัน นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ สสข.6
79. นายสมมาตร   ชาญชัย นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ สสข.6
80. นายกุณฑล  เทพจิตรา นายชางไฟฟา ชํานาญงาน สสข.6
81. นายพงศชัย  ไชยพิเศษ นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ สสข.6
82. นายสมหมาย  อภิชัย นักวิชาการเกษตรชํานาญการ สสข.6
83. นายสุรพล  สายคํา นายชางศิลปชํานาญการ สสข.6
84.นางสาวทิพาธร มาศจรูญ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ สสข.6
85.นายอินทรโพธ์ิ สิงหล นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สสข.6
86. นายสุภาพ   เมธาอนันตกุล นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ สสข.6
87. นางยลวิไล   ประสมสุข ผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ.เขตที่ 6 ประธานเปดการสัมมนาฯ.
88. นางออมทิพย สุทธิพงศเกียรติ  ผูอํานวยการกองแผนงาน วิทยากร

***********************
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เน้ือหาการสัมมนา
1. การนําเสนอผลการดําเนินงานจัดการความรูของจังหวัด

1.1 จังหวัดนาน
ผูแทนจากสํานักงานเกษตรจังหวัดนาน  รายงาผลการดําเนินการวา  จังหวัดไดนํา

กระบวนการ KM  เปนเคร่ืองมือในการดําเนินการท้ังหมด  ต้ังการแตงต้ังทีมงาน  การพัฒนาองคความรู
เชิงวิจัยทุกโครงการ  การสรางนักวิจัยระดับอําเภอท่ีมาจากการสมัครใจของเจาหนาท่ีเอง ซ่ึงการดําเนินการ
สวนมากจะเปนรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

กรอบการดําเนินการของป 2552  จะกําหนดกรอบการทํางานรวมกันระหวางจังหวัดกับ
อําเภอ ซ่ึงกําหนดใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีตองเปนผูท่ีมีความรูจริง รูจริงในพ้ืนท่ี  โดยเจาหนาท่ี
ตองมีองคความรูท่ีรูจริงในพ้ืนท่ี 1 เร่ือง จากพ้ืนท่ี 5 จุดท่ีรับผิดชอบ  และสามารถนํามาเปนตัวอยางใน
การศึกษาตอไปไดดวย 
     1.2 จังหวัดกําแพงเพชร

ผลการดําเนินการเร่ืองการใชกระบวนการ KM  เร่ิมดําเนินการต้ังแต ปลายป 2542 –
2547 จะเปนการวิเคราะหชุมชน แตขาดการบันทึกเปนองคความรูเหมือนกระบวนการ KM  ในป 254
กรมสงเสริมการเกษตรรวมกับ สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) จัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ืองการการจัดการความรูระดับกรมฯ และระดับเขต  ซ่ึงเปนการเร่ิมตนท่ีเปนการลองผิดลอง
ถูก ใชโมเดลปลาทูในการอธิบายกระบวนการการจัดการความรู  ปลายป 2549 – 2550 ทางสํานักงาน
เกษตรจังหวัดกําแพงเพชรไดรับการคัดเลือกจาก สคส. ใหเปนตัวแทนนําเสนอเร่ืองการจัดการความรู
ระดับชาติ เขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูกับหนวยงานเอกชนและภาครัฐตางๆ  ซ่ึงในปเดียวกันก็ไดรวม
แลกเปล่ียนเรียนรูกับมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร เร่ืองเลาท่ีไดจากการแลกเปล่ียนเรียนรูดังกลาวไดถูก
บรรจุเปนเร่ืองเลาและทําเปนคูมือ  ป 2550 เปนตัวแทนของจังหวัดกําแพงเพชรในการกําหนดกระบวนการ
ทํา KM  ป 2551 เปนตัวแทนของสํานักงานเกษตรจังหวัดและของ กพร.  สรางทีมงาน บันทึก และการ
จัดเก็บเปนคลังความรู และแลกเปล่ียนกันในเว็ปบล็อกของกรมฯ และหนวยงานอ่ืน ๆ  ป 2552  ทาง
สํานักงานเกษตรจังหวัดไดกําหนดใหเปนปแหงการยกระดับองคความรูโดยการแลกเปล่ียนกับเกษตรกร 
เพ่ือยกระดับองคความรูท่ีไดจากการแลกเปล่ียนมาทําเปนตํารา เชน คูมือการสอนงานนักสงเสริม
การเกษตร  การพัฒนากลวยไขกําแพงเพชร เปนตน  สวนการจัดเก็บน้ันจะจัดเก็บในรูปตํารา, ซีดี   
เผยแพรประชาสัมพันธทางส่ือโทรทัศน วิทยุ เอกสาร ซีดี และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
    1.3 จังหวัดพะเยา

ป 2552   กรมสงเสริมการเกษตร  มีนโยบายใหเนน 3 โครงการหลัก (โครงการสงเสริม
การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน,  โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน,  โครงการ
ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง ) สํานักงานเกษตรจังหวัดไดมีคําส่ังแตงต้ังทีมจังหวัด  มอบหมายใหกลุม
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ยุทธศาสตร เปนผูรับผิดชอบ  โดยกําหนดหลักการดําเนินเชิง  วิชาการ การจัดการ และการบริหาร  
ทีมงานจะทําหนาท่ีในการนิเทศงาน 

กําหนดใหนําเสนอผลงานท่ีไดองคความรูจากการใช  KM  เปนเคร่ืองมือ  ใน 3 โครงการหลักท่ี
กรมฯ กําหนด  และจัดสงผลการดําเนินการใหจังหวัดเปนรายเดือน เพ่ือคัดองคความรูท่ีดีและมีประโยชน
ข้ึนเว็ปไซตของจังหวัด   เพ่ือกระตุนใหเจาหนาท่ีมีขวัญกําลังใจ และความต้ังใจท่ีจะทํางาน  ถาจังหวัดไหน
สนใจหลักการดําเนินการ ใหฝาก E-mail ไว เพ่ือจังหวัดพะเยาจะไดจัดสงเอกสารใหภายหลัง 
    1.4  จังหวัดพิษณุโลก

สํานักงานเกษตรจังหวัด ไดประสานขอความรวมมือใหจังหวัดกําแพงเพชรเปนพ่ีเล้ียงใน
การดําเนินการจัดการความรู  ในปจจุบันเจาหนาท่ีบางรายยังไมยอมรับและทําความเขาใจเก่ียวกับ
กระบวนการ KM  ซ่ึงทางทีมงานของจังหวัดและทีมพ่ีเล้ียง ไดดําเนินการปรับทําความเขาใจกับเจาหนาท่ี
ดังกลาว รวมท้ังหัวหนากลุม/ฝาย ท่ียังไมเขาใจ

การดําเนินการ จังหวัดเนนการถอดองคความรูจากเกษตรกร  โดยจัดเวทีการถอดองค
ความรูเปนอําเภอ  แลวใหอําเภอสรุปองคความรูท่ีไดจากการถอดองคความรูจากเกษตรกรเปนรูปเอกสาร  
จัดสงใหจังหวัด ปจจุบันมีท้ังหมดประมาณ 40 เร่ือง  ซ่ึงปญหาท่ีพบคือ เจาหนาท่ีผูถอดองคความรูไมกลา
ท่ีจะบันทึก เพราะกลัวบันทึกผิด

วิธีการ  สํานักงานเกษตรจังหวัดมีคําส่ังแตงต้ังทีมงานขับเคล่ือน 3 ทีม ประกอบดวย
หัวหนากลุม 3 กลุม เปนหัวหนาทีม  โดยกําหนดใหโครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง เปนโครงการ
หลักท่ีจะดําเนินการบูรณาการงาน 3 โครงการ ซ่ึงจะใช เวที DW แบงสายนิเทศงาน การดําเนินการจัดการ
ความรูของสํานักงานเกษตรอําเภอตาง ๆ 
    1.5 สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน

 ป 2551   กรมสงเสริมการเกษตร จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ KM  ทําให
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบสามารถพัฒนาตนเอง และมีความเขาใจมากข้ึน  หลังจากการสัมมนาดังกลาว  ทาง
สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูนไดประชุมหารือกับคณะทํางานการจัดการความรู  ท่ีประชุมมีมติกําหนดให
ทุกอําเภอตองมีองคความรู  โดยใหเจาหนาท่ีระดับอําเภอทุกคนตองเขียนองคความรู สงใหจังหวัดจัดเก็บ
เปนคลังความรูของจังหวัด 

ป 2552  กรมสงเสริมการเกษตร กําหนดใหเนนการบูรณาการ 3 โครงการ จังหวัดได
ประชุมหารือกับผูรับผิดชอบโครงการ 3 โครงการหลักในเบ้ืองตนแลว  ปจจุบันอยูระหวางส่ังการให
อําเภอรวบรวมองคความรูจากการบูรณาการงาน 3 โครงการ ดังกลาวใหจังหวัด

ความตองการการสนับสนุนจากเขต/กรมฯ  คือ ตองการใหกรมฯ หรือ เขต  จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติหลักสูตรการจดบันทึกใหกับเจาหนาท่ีจังหวัดและอําเภอ
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1.6  สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
ดําเนินการโดยใชเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูตามระบบสงเสริม  และเวทีชุมชม  ซ่ึงจังหวัดจะ

ใชพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเปนพืชหลักท่ีจะถอดองคความรู  เชน  ชา  สัปปะรด  สวนโครงการวิสาหกิจ
ชุมชุน ปจจุบันอยูระหวางการจัดเก็บในคลังความรูของจังหวัด

1.7 สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร
นโยบายของสํานักงานเกษตรจังหวัดแพรเนน  กระบวนการ, พัฒนางาน, พัฒนาคน  ซ่ึง

ปจจุบันจะนํากระบวน KM  พัฒนางานโครงการตาง ๆ   เชน  โครงการการวิสาหกิจชุมชนเนนพัฒนาเร่ือง
กระบวนการ  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน  เนนพัฒนาเร่ือง
กระบวนการ  และโครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง เนนพัฒนาคน โดยการนําเจาหนาท่ีศึกษาดูงาน
ในศูนยเรียนรูตาง ๆ  
                อุปสรรคและปญหา คือ  เจาหนาท่ีขาดทักษะในการจดบันทึก 

1.8  สํานกังานเกษตรจังหวัดนครสวรรค
จังหวัดไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด คือ กําหนด KA, KS, KA  หลังจากดําเนินการ

ตามแผนท่ีกําหนด ได  Best Practice ของจังหวัดท้ังหมดประมาณ 50 เร่ือง  เชน กลวยไขสงออก สงขาย
ประเทศจีน ฮองกง เปนหลัก ซ่ึงใชกระบวนการจัดการความรูในการหาวิธีการผลิตใหไดมาตรฐาน โดยจัด
เวทีแลกเปล่ียนกับผูปลูก และนําองคความรูท่ีไดมาเปรียบเทียบ หาองคความรูท่ีดีท่ีสุดบันทึกและจัดเก็บ
เปนคลังความรู 

1.9  สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
นํากระบวนการ KM มาดําเนินการคร้ังแรก คือ กลวยไข ซ่ึงการถอดองคความรูจาก

เกษตรกร คร้ังแรก ๆ จะไดไมดีเทาท่ีควร แกไขปญหาโดยใหเกษตรกรผูนําเปนวิทยากรบอย ๆ ทําใหการ
ถอดองคความรูจากเกษตรกรไดดีข้ึนตามลําดับ ตอมาใชกระบวนการ KM เปนเคร่ืองมือในการ
ประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ และไดกําหนดใหอําเภอถอดองคความรูเปนรายอําเภอ และจัดสงใหจัด
หวัดตอไป

อุปสรรค/ปญหา เจาหนาท่ีขาดทักษะในการเปนวิทยากรถอดองคความรู 
1.10  สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก

ทีมงานดําเนินการระดับจังหวัดมีความเขมแข็งพอสมควร  การขับเคล่ือน KM เปนไปได
ดี  แตผูรับผิดชอบ KM บางรายมีอายุมากทําใหมีปญหาเร่ืองทีมงานบาง  ซ่ึงทีมงานของจังหวัดดําเนินการ
โดยการลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจริง  แตมีปญหาเร่ืองการประมวลผลเปนองคความรู
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1.11 สํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน
เดิมน้ันผูบริหาร (CKO) ไมใหความสําคัญ และไมสนับสนุน การดําเนินการท่ีผานมา 

เนนเจาท่ีในระดับจังหวัด/อําเภอ  แตยังไมลงพ้ืนท่ีถอดองคความรูจากเกษตรกร เน่ืองจากตัวเจาหนาท่ีเอง
ยังขาดความรูและความเขาใจท่ีดีพอ  ซ่ึงผลจากการเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ RW ครั้งที่ 2  ไดรับ
คําแนะนําจากจังหวัดอ่ืนท่ีประสบความสําเร็จแลว ไปปรับใช ดําเนินการโดยเนนใหเจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีจริง 
ใชหางนาเปนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูกับเกษตรกร กําหนดหัวขอเร่ืองการถอดองคความรูคือ วิธีการลด
ตนทุนการผลิตถ่ัวเหลือง จากผูนํากลุมเกษตรกรผูปลูกถ่ัวเหลือง  เร่ิมต้ังแตการเตรียมดิน  จนถึงการปลูก 
แลวจดบันทึกองคความรูท่ีดีท่ีสุดเปน Best Practice จังหวัด สวนแผนการดําเนินการป 2553  เชิญ
คณะทํางาน KM รุนใหม มาปรึกษาหารือเก่ียวกับแผนท่ีจะดําเนินการตอไป

ขอเสนอแนะ  ตองการใหกรมฯ / เขต  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ืองการจัดบันทึก ใหกับเจาหนาท่ี
ระดับจังหวัด

1.12 สํานักเกษตรจังหวัดลําปาง
ต้ังแตกรมฯ มีนโยบายใหดําเนินการต้ังแต ป 2549 - 2550   เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

โครงการตาง ๆ ไดลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจริง และบทสรุปจากการดําเนินงานดังกลาววา KM ไมใชหลัก
วิชาการ แตจะใชหลักปฏิบัติ

นํากระบวนการ KM มาพัฒนาในเร่ืองตาง เชน  การพัฒนาคน  ทําใหเจาหนาท่ีมีการ
พัฒนา มีการเรียนรู เจาหนาท่ีสามารถปรับปรุงวิธีการทํางาน การวางแผน และการแบง
งานในกลุมได  จากการดําเนินการท่ีผานมาทําใหเจาหนาท่ีระดับจังหวัด/อําเภอยอมรับซ่ึงกันและกันมาก
ข้ึน  เจาหนาท่ีระดับตําบลสามารถพัฒนาตนเองจนสามารถจดบันทึก ทําแผนพับ จัดหมวดหมูได  และมี
การแลกเปล่ียนเรียนรูกันใน 3 ระดับ คือ ผูบริหารกับผูบริหาร เจาหนาท่ีกับเจาหนาท่ี  เกษตรกรกับ
เกษตรกร  จึงสรุปไดวากระบวนการ KM เปนเคร่ืองมือท่ีทําใหเจาหนาท่ีดําเนินงานไดสะดวกรวดเร็วมข้ึน

จังหวัดไดดําเนินจัดเก็บเปนรูปเลม  และเปนหนังสือท่ีสามารถใชเปนคูมือสําหรับเรียนรู
ใหกับผูท่ีสนใจนําไปศึกษาและปรับใช

1.13 สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ 
แบงปญหาการดําเนินการออกเปน 2 ขอ คือ

(1)  ตัวบุคคล คือ  ผูบริหาร และเจาหนาท่ี   ไมใหความสําคัญ  ไมใสใจ  
ไมสนใจ  ซ่ึงเจาหนาท่ีท่ีเขารวมในการสัมมนาหรือเวทีตาง ๆ เก่ียวกับ KM สวนมากท่ีมา เพราะถูกส่ังมา 
ทําใหไมเต็มใจท่ีจะรับความรู และเขารวมไมเต็มหลักสูตร

           (2)  กรมฯ ชอบมีงานเรงดวน มาแทรกการดําเนินการเร่ือง KM
วิธีแกไขปญหา  อบรมเจาหนาท่ีบรรจุใหม ใหมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ

กระบวนการ KM
 ขอเสนอแนะ   ควรมีหลักสูตร KM ในการอบรมเจาหนาท่ีบรรจุใหม



11

1.14 สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
กรมฯ มีนโยบายใหเนน 3 โครงการหลัก ทีมงานไดหารือ เห็นควรนํากระบวนการ KM 

เปนเคร่ืองมือในการดําเนินการ  จากการหารือต้ังคําถามวา จะนํา KM มาปรับใชกับ 3 โครงการดังกลาวได
อยางไร เน่ืองจากเปนนโยบายของกรมฯ  ท่ีประชุมมีมติมอบใหผูรับผิดชอบ GAP นํากระบวนการ KM มา
ปรับใช  

2.  การอภิปรายกลุม ตามงาน/โครงการ เพ่ือ สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมายของงาน / โครงการ ป 
2552 และการจัดการความรู ระดับจังหวัด

2.1 กลุมผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
2.1.1 สรุปผลการดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการสงเสริมการผลิตสินคาปลอดภัยและได

มาตรฐาน ของสํานักงานเกษตรจังหวัดใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
      1) จังหวัดไดดําเนินกิจกรรมตามโครงการ FS เสร็จส้ินแลวทุกกิจกรรม ยกเวนบาง

จังหวัด คงเหลือการตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตนอีกเล็กนอย ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จภายในวันท่ี 
15 กันยายน 2552 

      2) แมวาจังหวัดจะสามารถดําเนินการตามเปาหมายของโครงการ แตปญหาในการ
ดําเนินการยังไมไดรับการแกไข เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เชน

- เกษตรกรขาดแรงจูงใจในเร่ืองราคาผลผลิตท่ีผานการับรองคุณภาพ ไมแตกตาง
กับราคาท่ัวไป เกษตรกรจึงไมสนใจเขารวมโครงการ เกษตรกรบางรายท่ีใบรับรอง GAP หมาดอายุ หลาย
รายไมสนใจตออายุ GAP

- กิจกรรม ข้ันตอนและกระบวนการทํางานโครงการฯ มีคอนขางมาก และ
เก่ียวของกับกรมอ่ืน ๆ ท่ีตองตรวจรับรอง ทําใหในบางพ้ืนท่ีเกษตรกรไมสามารถไดรับการรับรองไดทัน
กับฤดูเพาะปลูก

- ระบบเอกสารสนับสนุนในโครงการลาชา และบางชนิดไมไดรับการสนับสนุน
เลย

- การข้ึนทะเบียนเกษตรกรท่ีบันทึกลงในโปรแกรม GAP มีข้ันตอนและ
รายละเอียดมาก ทําใหตองใชเวลาในการบันทึกมาก

      3) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน FS ระดับจังหวัด ไดเสนอแนะโครงการฯ ดังน้ี
- การดําเนินการในปงบประมาณถัดไป กรมฯ ควรมีแผนการดําเนินงานต้ังแตตน

ปงบประมาณ พรอมท้ังกําหนดรายละเอียดของโครงการ ใหชัดเจน
- การกําหนดเปาหมายมากเกินไป ทําใหคุณภาพดอยลง การกําหนดเปาหมาย

ควรเนนเกษตรกรท่ีสมัครใจและมีความพรอม ท้ังน้ีการกําหนดเปาหมายควรใหจังหวัดเปนผูกําหนด 
กอนท่ีจะดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป
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- การพัฒนาโปรแกรม GAP ใหมีการใชงานไดสะดวก และรวดเร็วข้ึน

2.1.2  ผลการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูรวมกันในระดับเขต
          การจัดการความรูในโครงการ FS ของสํานักงานเกษตรจังหวัดในภาคเหนือไดต้ัง 

KV  (Knowledge Vission) จากปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการฯ 2 ประเด็น คือ
1) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ตองมีการจดบันทึกทุกราย
2) เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี

           เจาหนาท่ีจากสํานักงานเกษตรจังหวัด 17 จังหวัด ไดแลกเปล่ียนเรียนรู 
กระบวนการในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุตาม KV ท่ีไดรวมกันกําหนด รวมถึงบางจังหวัดไดสรุปผลการ
ดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน

1) การจดบันทึกขอมูลของเกษตร
กระบวนงานดําเนินการใหเกษตรกรจดบันทึกขอมูล

สมุดบันทึกประจําแปลง GAP พืช
---------------------------------------------------------------------------

จังหวัดฯ จัดทําสมุดบันทึกฯ โดยยึด
แนวทางคือ
- จัดทําสมุดกอนเกษตรกรปลูกพืชและพรอมมอบ
ใหเกษตรกร
- แบบฟอรมตองงายตอการบันทึก ถูกตอง 
ครบถวน ตามระบบ GAP และอยูในเลมเดียวกัน
เพ่ือสะดวกตอการเก็บรักษา

จังหวัดฯ เปนผูดําเนินการจัดทําสมุด
บันทึกประจําแปลง GAP พืช แลวมอบ
ใหอําเภอเพ่ือปฏิบัติเปนแนวทาง
เดียวกันท้ังจังหวัด

จังหวัด/อําเภอตองยํ้าเนนถึงความสําคัญ
ของการจดบันทึกฯ และใหเกษตรกรปฏิบัติตาม
ดวยความสมัครใจ

ช้ีแจงในเวทีประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
อําเภอ (DW) และการติดตามงานของ
จังหวัด

จังหวัด/อําเภอติดตามงานอยางตอเน่ือง
และแนะนําวิธีจดบันทึกอยางถูกตอง

จังหวัดฯ มีคําส่ังมอบงานใหเจาหนาท่ี
รับผิดชอบ GAP พืช เปนรายอําเภอ

จังหวัด/อําเภอสุมตรวจการจดบันทึกสมุด
ประจําแปลง GAP พืช ของเกษตรกร

สุมตรวจแลวนําผลมาเสนอในท่ีประชุม
ประจําเดือนเกษตรอําเภอ (MM)
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ช่ือ............................................................พืชท่ีผลิต.................................รหัสแปลง...............................................เดอืนท่ีบันทึก.....................พ.ศ............
ใหบันทึกขอมูลโดยขีดเคร่ืองหมาย หรือใสขอความตามท่ีทานปฏิบัติจริง

วันท่ี หมายเหตุ
ปฏิบัติ เตรียม ปลูก ตัดแตง สํารวจ ปองกนั เกบ็เกีย่ว ปุยอินทรีย/ ช่ือ (ช่ือการคา/ อัตรา การใชวา

ดิน หอผล ศัตรูพืช กาํจัด ปุยชีวภาพ สูตร อัตรา ช่ือสามัญ) การใช ใชเพ่ืออะไร

ลายมือช่ือ..........................................เจาหนาท่ีท่ีปรึกษา

ปุยเคมี

(ตัวอยาง) แบบบันทึกขอมูลการปฏิบัติในแปลงเกษตรกร

กจิกรรมในแปลง การใสปุย (ระบุเปน กก./ไร) การใชสารเคมี (ระบุชนิด)
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2) เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
    ในกระบวนการทํางานโครงการฯ เจาหนาท่ีและอาสาสมัครเกษตรมีหนาท่ีให

คําปรึกษา เพ่ือใหเกษตรกรมีการผลิตปลอดภัย และไดมาตรฐาน GAP ซ่ึงในกระบวนการผลิต เพ่ือใหได
ผลผลิตท่ีปลอดภัยในพืชแตละชนิดมีความแตกตางกัน ดังน้ันจึงมีการจัดทําแผนควบคุมการผลิตและถอด
องคความรูท่ีไดเปนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีน้ัน ๆ

     ในป 2552 ไดกําหนดใหแตละจังหวัดทดลองถอดองคความรูกระบวนการ
ผลิตสินคาปลอดภัยและไดมาตรฐาน อยางนอยจังหวัดละ 1 เร่ือง ซ่ึงแตละจังหวัดไดดําเนินการเสร็จส้ิน
แลว เชน จังหวัดพะเยา เร่ืองการผลิตลําไยนอกฤดูของจังหวัด เปนตน

2.1.3  ผลการใชเวทีสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการฯ
- ต้ังผูรับผิดชอบโครงการฯ ระดับอําเภอ
- ช้ีแจงโครงการฯ ในเวที PW  1 ครั้ง
- DW  6  ครั้ง, MM  12  คร้ัง  และติดตามความกาวหนาในเวที DM  สัปดาหแรก

                                            ของเดือนทุกสัปดาห
- ใหแตละอําเภอจัดทํา  Best Practice  (อําเภอกําหนดประเด็นเอง) และรวบรวม

เปนคลังความรู
2.1.4  การประเมินผลการจัด RW

- ชวงเวลาไมสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
- เน้ือหาในการสัมมนาไมชัดเจน

2.1.5 แนวทางการดําเนินงาน RW  ป 2553
- ชวงเวลาท่ีเหมาะสม

* RW ครั้งที่ 1/53  ไมเกินเดือนมกราคม (ดีท่ีสุดคือไมเกินไตรมาส 1)
* RW ครั้งที่ 2/53  หางจาก RW 1  สองเดือน
* RW ครั้งที่ 3/53  หางจาก RW 2  สองถึงสามเดือน

- จัดเวทีเพ่ือแกไขปญหาการดําเนินงานของจังหวัด ดําเนินการโดย
* ประสานงานกับผูเก่ียวของ
* ระดมสมอง

- ควรมีวิทยากรภายนอกเขามารวม (เพ่ิมเติมความรู) และตองสัมพันธกับเน้ือหา 
 สามารถปฏิบัติไดจริง วิทยากร “การจัดการความรู” (ควรเปนองคกรท่ีประสบความสําเร็จ) และมาจาก
หลายองคกร เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการทํางาน
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2.2  ผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  

2.2.1 การจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนป 2552  กําหนดเปาหมายดังน้ี
- อําเภอละ 2 แหง ๆ  ละ 10  คน จุดละ 5 เวที  เปาหมายท้ังหมด 390  กลุม  

เกษตรกร 3,900 ราย
2.2.2 ผลการดําเนินงาน

- ไดแผนพัฒนากลุม 390 กลุม
- สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ไดรับการพัฒนาความรู เพ่ิมโอกาสในการประกอบ

อาชีพ 3,900 ราย
- ผูปฏิบัติงานไดเพ่ิมทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู

* การทําแผนฯ
- นําแผนวิสาหกิจชุมชนเขาสูประชาคม และนําบรรจุเขาในแผนพัฒนาชุมชน 

และผานกลไกอนุกรรมการฯ อําเภอ/จังหวัด
- การสนับสนุนแผนฯ จากหนวยงานภาคี และวิสาหกิจชุมชนดําเนินการเอง

2.2.3 ผลการจัดการความรู ตามแผนฯ ระดับเขต
- แผนท่ี 1 ผลการจัดการความรู เร่ืองการจัดทําแผนฯ  กําหนดประเด็น 5 ข้ันตอน

(1) ศึกษาบริบทภายนอก/ภายใน
(2) ประเมิน/วิเคราะหศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
(3) ศึกษาดูงาน
(4) กําหนดแนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
(5) จัดทําแผนฯ / ประชาพิจารณ วิเคราะห สรุป จัดเก็บเปนองคความรู

- การใช KM ในการขับเคล่ือน
(1) สรางทีม KM วิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด/อําเภอ/ชุมชน
(2) ช้ีแจง สรางความเขาใจ มอบหมายภารกิจ ตามเง่ืองไขโครงการ
(3) วางแผนการจัดการกระบวนการ
(4) ดําเนินการตามแผน โดยใชกระบวนการ KM

2.2.4 แนวทางปฏิบัติ
- องคความรูการกําหนดเปาหมาย (แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน)
- องคความรูในการสรางเวที และการจัดเวทีฯ กระบวนการเรียนรู
- องคความรูในการเปนวิทยากรกระบวนการ
- องคความรูในการศึกษาบริบทของชุมชน
- องคความรูในการจัดทําแผนฯ

2.2.5 รูปแบบการปฏิบัติ
- สรางกระบวนการทํางานในทีมงาน จัดเตรียมงบประมาณ สรางเวที
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2.2.6 ผลการใชเวทีพัฒนาบุคลากร RW, DM, DW, MM

- กําหนดประเด็นวิสาหกิจชุมชนเขาทุกเวที
- บันทึกการเลาเร่ือง เพ่ือเปนความรู นําไปแลกเปล่ียนในเวที
- เสนอรูปแบบการขับเคล่ือนงานวิสาหกิจชุมชน
- ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน

2.2.7 ปญหา/อุปสรรค
- การเรงรัดการใชงบประมาณ ไมสามารถปฏิบ ัติไดตามแผน
- การใช KM ยังไมตรงกับเน้ืองาน/ระบบงาน/การจัดองคความรูไมเปนระบบ
- ทักษะของเจาหนาท่ีในการใช KM นอย
- ปริมาณพ้ืนท่ีไมสัมพันธกับปริมาณเจาหนาท่ี

2.2.8 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน
- เกษตรจังหวัดควรใหความสนใจวิสาหกิจชุมชนมากกวาน้ี
- กรมฯ ออกคําส่ังแตงต้ังเจาหนาท่ีวิสาหกิจชุมชนโดยตรง
- จัดเวทีใหเหมาะสมกับบริบทชุมชน/กลุม
- ควรใหมีการเบิกจายงบฯ ตามแผน
- กรมฯ ควรบรรจุเจาหนาท่ีใหครบทุกตําแหนง
- ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตําบล ลงปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริง เพ่ือเพ่ิมความรู          

                                             ความสามารถ
- กรมฯ ควรสนับสนุนงบฯ เพ่ือลดคาใชจายของเจาหนาท่ี
- กรมฯ / เขต จัดทําคูมือสําหรับผูปฏิบัติ
- จังหวัด ถายทอดความรูท่ีจําเปนใหเกษตรตําบล

2.2.9 แนวทางการดําเนินงานป 2553
- สรางวัฒนธรรมองคกรใหม
- สงเสริมวิสาหกิจชุมชนใหเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ.
- สรางความเขมแข็งใหเครือขาย เพ่ือขับเคล่ือนวิสาหกิจชุมชนในระดับ

                                            ประเทศ/เขต/จังหวัด
2.3  ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง

2.3.1 แนวทางการดําเนินงาน (เจาหนาท่ี./เกษตรตําบล/คณะกรรมการ ศบกต./เกษตรกร/
กลุมอาชีพ)

- จัดทําเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู/ประชาคม
* ศบกต./ศูนยเรียนรู/อาสาสมัครเกษตร ทํางานรวมกัน

- วิเคราะหปญหา/ความตองการ
- จัดทําแผนงาน/โครงการ
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* เสนอของบประมาณ จาก กรมฯ อปท./อบจ./อ่ืนๆ

- จัดทําแผนปฏิบัติงานของศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง
- ถายทอดความรู/แลกเปล่ียนเรียนรู
- ถอดองคความรู
- สรุปผล/รายงานผล  สงกรมฯ / เขต
- จัดเก็บในคลังความรู

2.3.2 แนวทาง RW ในป 2553
- RW1  กําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกัน (14 กุมภาพันธ 2553)
- RW2   * นําเสนอผลการดําเนินงานแลกเปล่ียนเรียนรู

* ทบทวนแนวทางการดําเนินงาน (ประมาณเดือนพฤษภาคม 2553)
- RW3  สรุป (ตนเดือนกันยายน 2553)

* ผลการดําเนินงาน
* KM
* Best Practice
* แนวทาง RW ในคร้ังตอไป 
* ศึกษาดูงาน (โครงการท่ีเก่ียวของ/ประสบผลสําเร็จ)

2.3  การจัดการความรู
2.3.1 ผลการดําเนินงานจัดการความรู

- สรางความเขาใจกับเจาหนาท่ีจังหวัด/อําเภอ โดยใชเวที DW และเวทีเฉพาะกิจ
  ตามโครงการหลัก 3 โครงการ

2.3.2 การบงช้ีความรู  
- วิธีการท่ีใช ไดแก มีการจัดเวที  การประชุม/หารือ และกําหนดเอง
- ผลท่ีปรากฏ คือ ตรงประเด็น/ครอบคลุม/หลากหลาย/งาย/รวดเร็ว  
- ผลเสีย คือ ไมมีเวลา/ไมใหความสําคัญ/ติดเง่ือนไขการส่ังการกรมฯ และคนอ่ืน
   ไมรูและไมยอมรับ
- แนวทางแกไข คือ

* สรางทีมงาน
* สรางแรงจูงใจ
* ทําความเขาใจใหกับผูบริหาร
* คนหาจิตอาสา

2.3.3 การสรางและแสวงหาความรู
- เจาของงานกําหนดเอง

* แนวทางจากปท่ีผานมา
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* เอกสารวิชาการจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
* จาก internet
* บางสวนเอามาจากความรูท่ีมีในตัวบุคคล
* มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู

- ผลท่ีปรากฏ
* ยังไมสามารถนํามาเปนองคความรูท่ีสมบูรณ ม่ีครอบคลุม/

                                                          ใชไดเฉพาะท่ี
* รวดเร็วทันเวลา
* ลดขอจํากัดเร่ืองเวลาและงบประมาณ

- แนวทางแกไข
* มีระบบสนับสนุน เชนงบประมาณ

2.3.4 การจัดองคความรูใหเปนระบบ
- ใหความสําคัญความรูจากเอกสารมากกวาความรูบุคคล ผลกระทบคือ ทําให
   เกิดการยึดติดความรูจากเอกสารมากเกินไป และไมสามารถใชไดในบางพ้ืนท่ี 
   นําไปปรับใชไดยาก
- ใหความสําคัญกับความรูจากบุคคลและเอกสาร  ผลกระทบคือ การเรียบเรียง
   จากการถอดองคความรูทําไดยาก  กําหนดประเด็นไมชัดเจน / ไมครอบคลุม 
   และขอจํากัดเร่ืองเวลา

2.3.5 การกล่ันกรองความรูเขาสูระบบ
- วิธีการ

* มีแผน แตไมไดดําเนินการ
* ทํา แตทําคนเดียว
* ระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร

- ผลกระทบ
* ยุง ม่ัว ๆ เม่ือดําเนินการข้ันตอนตอไป
* ไมมีความตอเน่ือง
* ไมครอบคุลม เหน่ือย ไมมีสมาธิ ไมมีเวลา
* บรรยากาศองคกรไมเอ้ืออํานวย
* ขอจํากัดของระดับองคกร หาเวลาตรงกันยาก

- ขอดีแบงปนภาระหนาท่ีกันไดงาย
- แนวทางแกไข

* สรางกําลังใจ ใหเกียรติกับทีมงาน
* เผยแพรผลงาน
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* พัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีประสิทธิภาพ และ
   สอดคลองกับงาน

2.3.6 การเขาถึงองคความรูท่ีจําเปน
- แหลงความรู

* ไมเผยแพร / อยูในแฟม
* เผยแพรทาง Website/Webblog
* บันทึกลงแผน CD
* เอกสารแผนพับ/เอกสารตําราเปนรูปเลม
* ประชาสัมพันธผานส่ือมวลชน

- ผลกระทบ
* คนหายาก 
* ทีมไมใหความสนใจนําไปใช

- แนวทาง
* สรางวัฒนธรรมองคกร, สรางระบบงาน
* พัฒนาเจาหนาท่ี
* พัฒนาระบบการเขาถึงความรู

2.3.7  การถายทอดและแลกเปล่ียนการเรียนรู
- การถายทอดใชวิธีการตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
- การใชเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  จัดเวทีเลาเร่ืองแลกเปล่ียนการเรียนรู
- การใชเวที Work Shop  สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (DW)
- ผลกระทบ  จะเนนหนักไปในเร่ืองถายทอดมากกวาการแบงปนความรูซ่ึงกัน
   และกัน โดยมีขอจํากัดดานเวลา และงบประมาณ
- แนวทาง

* ผูบริหารตองเปดโอกาสใหเกิด ลปรร. (LO)
* ไมควรกําหนดกลุมใหญ
* ลดรูปแบบท่ีเปนทางการลงในการแลกเปล่ียน

3.  การแบงกลุมหาขอแกไขปญหาเร่ือง ทบก.01/ทพส. โดยแบงกลุมจังหวัดออกเปน 4 กลุม
3.1 กลุมจังหวัดพะเยา แพร นาน และเชียงราย

- แนวทางการดําเนินงาน
(1) ทําหนังสือเชิญเกษตรอําเภอทุกอําเภอประชุมหารือเพ่ือรวมกันวางแผน

ทํางานในเชิงรุกใหมากข้ึน
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(2) ทําประชาคมสด ตามคําแนะนําของทานอธิบดี พรอมรับจดข้ึนทะเบียน 

ทบก./ทพส. ในสวนของเกษตรกรท่ียังไมไดข้ึนทะเบียน ใหแลวเสร็จภายหน่ึงวัน และออกใบรับรองให
เกษตรกร โดยการผานการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลท่ีจังหวัดแตงต้ัง

(3) ใหเกษตรกรทําสัญญารับประกันราคาพืชเศรษฐกิจกับ ธกส. และขอ
ใบรับรองสิทธ์ิใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 15 กันยายน 2552

- อุปสรรค/ปญหา
(1) กรมฯ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการเรงรัดเกินไป 
(2) ไมมีงบสนับสนุนใหเจาหนาท่ีระดับจังหวัดท่ีตองลงพ้ืนท่ีชวยอําเภอ

- ขอเสนอแนะ
(1) กรมฯ ควรมีงบประมาณสนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ี และคาใชจาย

ของคณะกรรมการตรวจสอบระดับอําเภอ เน่ืองจากมีคาใชจายในการเดินทาง
3.2 กลุมจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําพูน และลําปาง

- แนวทางการดําเนินงาน
(1) ใหเจาหนาท่ีของจังหวัดลงพ้ืนท่ีชวยอําเภอดําเนินการ เพ่ือเปนขวัญและ

กําลังใจใหกบัเจาหนาท่ีระดับตําบล และเพ่ือเปนการเช่ือมโยงขอมูลผลการบันทึก ทบก.01 กับ ทพส. 
ระหวางอําเภอกับจังหวัด

(2) ทําแผนติดตามผลการดําเนินการทุกวัน และรายงานผลกับปญหา ใหกับ
จังหวัด

(3) ทําบันทึกการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเปนหลักฐาน เพ่ือปองกันความเส่ียงจากการ
รองเรียน 

- สถานการณ
(1) คณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบล มาไมครบเวลาทําประชาคมสด
(2) เกษตรกรไมสนใจท่ีจะข้ึนทะเบียน เน่ืองจากมีการซํ้าซอนกันมากในการข้ึน

ทะเบียน และบอย ทําใหเกษตรกรเบ่ือและสับสน
(3) มีเกษตรกรบางสวน ปลูกเพ่ือกินในครัวเรือน จึงไมสนใจข้ึนทะเบียน
(4) ทําหนังสือช้ีแจงใหนายอําเภอทราบกระบวนการทํางานทุกข้ันตอนดวยแลว

- อุปสรรค/ปญหา
(1) เกษตรกรไมเขาใจผลไดผลเสียจากการข้ึนทะเบียน และมีบางสวนเขาใจวา

เม่ือข้ึนทะเบียน ทบก.01 แลวไมตองข้ึนทะเบียน ทพส. อีก
(2) ระบบเซอรฟเวอรของกรมฯ ขัดของ (เกิดคอขวด) ทําใหบันทึกยาก 
(3) มีพ้ืนท่ีอยูในปา และไมมีเอกสารสิทธ์ิ
(4) เน่ืองจากกรมฯ เรงรัด และมีเวลาจํากัด ทําใหมีเจาหนาท่ีไมเพียงพอในการ

ดําเนินการในแตละพ้ืนท่ี
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- ขอเสนอแนะ

(1) กรมฯ ควรวางระบบเซอรฟเวอรใหพรอมมากกวาน้ี
(2) ควรขยายระยะเวลาดําเนินการใหมากกวาน้ี
(3) กรมฯ ควรมีงบประมาณสนับสนุนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี

3.3 กลุมจังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ และอุตรดิตถ
- ปญหา

(1) เกษตรกรอยูนอกพ้ืนท่ี ไมมาข้ึนทะเบียน
(2) การบันทึกขอมูล เน่ืองจากเกษตรกรจะแจงข้ึนทะเบียนตามพ้ืนท่ีของตัวเอง 

ซ่ึงมีหลายท่ี แตระบบการบันทึก บังคับใหบันทึกไดคร้ังเดียว
(3) เกษตรกรใหขอมูลพ้ืนท่ีของตนเองไมสอดคลองกับความเปนจริง
(4) เปาหมายเกษตรกรท่ีกรมฯ กําหนด ไมสอดคลองกับความจริงในพ้ืนท่ี

- แนวทางแกไข
(1) สงจดหมายแจงเกษตรกรเปนรายบุคคล
(2) ใชวิธีเก็บตกรอบ 2 
(3) ติดตามรายครัวเรือนและบันทึกการติดตาม
(4) ใหเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีหลายแปลง ใหข้ึนทะเบียนท่ีเดียว เน่ืองจากระบบ

สามารถเพ่ิมขอมูลหลายแปลงได
(5) เจาหนาท่ีตองช้ีแจงใหเกษตรกรเขาใจวา ขอมูลท่ีไดจะการจัดเก็บ จะนําไป

ตรวจสอบกับขอมูลภัยธรรมชาติ เน่ืองจากตอไปกรมประสบภัยจะใชขอมูลอางอิงของกรมสงเสริม
การเกษตรในการใหความชวยเหลือภัยธรรมชาติ

(6) กรมฯ ควรใหจังหวัดยืนยันเปาหมายเปนระยะ ๆ
3.4 กลุมจังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค และอุทัยธานี

- สถานการณ
เจาหนาท่ีเปนหวงเร่ืองท่ีจะถูกสอบสวน เน่ืองจากการทําประชาคมสดจะมีภาระ

ผูกพันกับเร่ืองของกฎหมาย  เน่ืองจากตามหลักเกณฑท่ีกรมกําหนด ตองดําเนินการตามระเบียบการ
ประชาคม

- ขอแกไขและความตองการของเจาหนาท่ีในการทําประชามคม
(1) กรมฯ ควรปลดลอคเร่ืองระเบียบการทําประชาคม ใหมีการทําประชาคมสด

ได  โดยทําหนังสือแจงกรมการปกครองสวนทองถ่ิน และ ธกส.  กํานันผูใหญบาน และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ วากรมฯ มีความจําเปนตองปรับวิธีการดําเนินการในสวนน้ี

(2) หลักเกณฑการข้ึนทะเบียน ทบก. กับ ทพส. จากกรมฯ มี 2 ฉบับ  ฉบับแรก
กําหนดวา เกษตรกรปลูกท่ีไหนใหข้ึนทะเบียนท่ีน้ัน  ฉบับท่ีสอง กําหนดวา ใหข้ึนทะเบียนตามภูมิลําเนา 
ทําใหเกษตรกรเขาใจวา สามารถข้ึนทะเบียนคร้ังเดียวก็ครอบคลุมท้ังสองฉบับ



22
(3) กรมฯ ควรกําหนดระยะในการดําเนินการรับข้ึนทะเบียนใหยาวกวาน้ี
(4) กรมฯ สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการใหดวย

4. ขอซักถามจากจังหวัด
- การทําประชาคมสด เน่ืองจากตองมีคณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลดวย  ดังน้ันการบันทึก

ผลการทําประชาคมสดควรทําอยางไร เพ่ือปองกันตัวเจาหนาท่ีถูกรองเรียน
- กรณีเปนพ้ืนท่ีเชาและไมมีเอกสารสิทธ์ิ แตผูใหญบานรับรองการใชพ้ืนท่ีดังกลาว สามารถรับข้ึน

ทะเบียนไดหรือไม
- กรณีเกษตรกรเปล่ียนอาชีพ จากทําการเกษตรเปนรับจาง จะทําใหเปาหมายเปล่ียนแปลงจาก

เปาหมายท่ีกรมฯ กําหนด 
- เกษตรกรสับสนเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนซํ้าซอนของ ทบก.01 กับ ทพส. 
- หลักเกณฑท่ีกรมฯ กําหนด เก่ียวกับการทะเบียน ทบก.01 กับ ทพส. สับสน คือ ทบก.01 ข้ึน

ทะเบียนตามภูมิลําเนา สวน ทพส. ใหข้ึนตามพ้ืนท่ี ดังน้ันจะมีปญหาในการทําประชาคมสด
- กรมฯ ไดดําเนินการแกไขปญหาการคียขอมูลยาก (คอขวด) อยางจริงจังหรือยัง หากไมรีบแกไข

ก็จะทําใหการจัดเก็บขอมูลลาชา ไมไดตามท่ีกรมฯ กําหนด
- เกษตรกรไมตองการเขาโครงการประกันราคาจากรัฐ จําเปนตองข้ึนทะเบียนหรือไม ถาข้ึนแลว

เกษตรกรจะไดผลประโยชนอะไรบาง
- การรายงานขอความชวยเหลือของผูประสบภัยธรรมชาติ ตองมาจากทะเบียน ทพส. ดังนั้น 

ขอใหกรมฯ เรงรัดจัดสงทะเบียนดังกลาวใหจังหวัดดวย

ช้ีแจงโดย ผูอํานวยการกองแผนงาน
- การทําประชาคมสด ใหเจาหนาท่ีทําบันทึกการปฏิบัติงานดวย เพ่ือเปนหลักฐาน
- กรณีมีปญหาท่ีจังหวัดไมสามารถดําเนินการแกไขได แจงใหกรมฯ ทราบเพ่ือจะไดดําเนินการ

ชวยแกไขไดทัน
- คณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบล สามารถเพ่ิมจํานวนได ตามความเหมาะในแตละพ้ืนท่ี
- กรณีเกษตรกรไมข้ึนทะเบียน จะไมไดรับความชวยเหลือเร่ืองประสบภัย
- การดําเนินการข้ึนทะเบียน ทบก.01 กับ ทพส. ใหเนน ทพส. กอน แตใหดําเนินการ ทบก. ได 

ไมใชหยุดข้ึนทะเบียน ทบก. 
- เซอรฟเวอรกรมฯ ใหรอไปกอน กรมฯ กําลังปรับปรุง
- พ้ืนท่ีท่ีมีปญหา กรมฯ จะสงเจาหนาท่ีฝงตัวอยูในพ้ืนท่ีเพ่ือชวยแกไขปญหา
- กรมฯ จะดําเนินการข้ึนเว็ปไซต เก่ียวกับขอดีขอเสียในการข้ึนทะเบียนของเกษตรกร
- กรมฯ ไมมีหนังสือปลดลอคใหทําประชาคมสด แตใหจังหวัดปรับกระบวนการดําเนินการตาม

ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี
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- คาตอบแทนเพ่ิมเติมใหตนกลาอาชีพ ไมสามารถดําเนินการได แตสามารถเบิกจายไดในกลัก

การอ่ืน เชน การมอบหมายงานเพ่ิม ซ่ึงกรมฯ จะโอนเงินดังกลาวผานทางจังหวัด
- กรมฯ จะโอนงบประมาณสําหรับทําเวทีประชาคมสดใหจังหวัด โดยแบงเปนหกงวด
- ถาจังหวัดขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ ใหขอเพ่ิมเติมไปยังกรมฯ ภายในวันท่ี 7 

กันยายน 2552 
- กรมฯ ไมสามารถโอนเงินคายานพาหนะเพ่ิมเติมใหตนกลาได เน่ืองจากตามระเบียบ เกษตร

อําเภอตองเอารถจัดสงตนกลาตามจุดทํางานตามแผนท่ีวางไว ซ่ึงถารถของอําเภอไมเพียงพอ ใหทําเร่ืองขอ
สนับสนุนรถเพ่ิมเติมจากจังหวัด/เขต
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6. ภาพกิจกรรม 

พิธีเปดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ RW คร้ังท่ี 2/2552  และการดําเนินการสัมมนา  2 วัน

                

   ผอ.กลุมวิชาการและฝกอบรมกลาวรายงาน  และประธาน ผอ.ยลวิไล  ประสมสุข  ผอ.สสข 6   กลาวเปด
การสัมมนา
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  ผูเขารวมการสัมมนาฯ.
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ตลาดนัด  KM สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม
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ต้ังใจโชวเต็ม.......เดวก็รูวา ไผเปนไผ
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เย่ียมชมตลาดนัดองคความรูของจังหวัดตางๆ ท่ีนํามาจัดแสดง อยางต้ังใจ..........
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ช้ีแจงทําความเขาใจใหจังหวัด โดย ผูอํานวยการกองแผนงาน กรมสงเสริมการเกษตร
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