
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ( RW )  คร้ังท่ี 1/2552
วันที่ 24 – 25 เมษายน 2552

ณ  โรงแรมเชียงใหมรัตนโกสินทร  จังหวัดเชียงใหม

หลักการและเหตุผล
ดวยกรมสงเสริมการเกษตร  ไดกําหนดใหหนวยงานในสังกัด    รับผิดดําเนินงานสงเสริม

การเกษตรตามบทบาท และภารกิจของหนวยงาน     ภายใตระบบสงเสริมการเกษตร  และไดกําหนดทิศทางการ
บริหารจัดการโครงการสงเสริมการเกษตร ใหมีการบูรณาการกันในระดับปฏิบัติการ     เพ่ือใหการดําเนินงานมี
ความเปนเอกภาพ  และมีประสิทธิภาพ   โดยการใชแนวคิดการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน   และเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ( RW ) ครั้งที่ 1/2552    เปนการดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สงเสริมการเกษตร  ตามระบบสงเสริมการเกษตร    การสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร
ของกรมสงเสริมการเกษตร  โดยกรมสงเสริมการเกษตร กําหนดใหใชแนวการจัดการความรู (KM) เปนเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาท้ังดานบุคลากร  และพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร     ซ่ึงการสัมมนาฯ คร้ัง
นี้  เปนครั้งที่ 1 ประจําป 2552    มีเปาหมายหลักเพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 

วัตถุประสงค
1. เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู เร่ืองการใชการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
2. เพ่ือพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานสนับสนุนยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตร  และจังหวัด
3. เพ่ือการกล่ันกรองความเหมาะสมของเทคโนโลยีท่ีสงเสริม

เน้ือหาการสัมมนา        ประกอบดวย
1. การทบทวนความรูความเขาใจเร่ืองการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร และการจัดการ

ความรู
2. การแลกเปล่ียนความรูและเผยแพรผลการดําเนินงานจัดการความรู  ป 2551
3. การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําป 2552
4. การจัดทําแผนการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรระดับจังหวัด

ผูเขารวมการสัมมนา

ประกอบดวยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน / โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและได
มาตรฐาน,  โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน,  โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง  และ เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบงานจัดการความรู   ท้ังระดับจังหวัด, เขต และสวนกลาง รวม 85 คน 
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กําหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับเขต  ครั้งที่ 1 / 2552
วันที่  24 - 25  เมษายน  พ.ศ.2552

ณ โรงแรมเชียงใหมรัตนโกสินทร  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม

วันที่ 24 เมษายน 2552
เวลา 09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียนเขารวมการสัมมนา

10.00 – 10.30 น. เปดการสัมมนา
- ช้ีแจงวัตถุประสงค แนวทางการสัมมนา

10.30 – 11.00 น. พักรับเคร่ืองด่ืมและอาหารวาง
11.00 – 12.00 น. การเช่ือมโยงการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร  กับการจัดการ-

ความรู  เพ่ือการพัฒนาโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย, 
สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน, และศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. นําเสนอผลการประเมินการดําเนินงานจัดการความรู ป 2551
13.30 – 14.30 น. นําเสนอผลการดําเนินงานจัดการความรู ป 2551  ของจังหวัดในภาคเหนือ
14.30 – 15.00 น. พักรับเคร่ืองด่ืมและอาหารวาง
15.00 – 16.30 น. นําเสนอผลการดําเนินงานจัดการความรู ป 2551  ( ตอ )

วันที่ 25 เมษายน 2552
เวลา 08.30 – 10.00 น. การอภิปรายกลุมยอย เพ่ือการวิเคราะหปญหา / แนวทางพัฒนา  และ

กําหนดประเด็นการจัดการความรูรวมกัน ระดับเขต  รายงาน / โครงการ
- 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. การอภิปรายกลุมยอย เพ่ือนําประเด็นมาบูรณาการ   เปนแผนการจัดการ -

ความรู ป 2552  ของจังหวัด
14.30 – 15.00 น. พักรับเคร่ืองด่ืมและอาหารวาง
15.00 – 16.00 น. การอภิปรายกลุมยอย เพ่ือทําแผนการจัดการความรู ( ตอ )
16.00 – 16.30 น. สรุปผลและปดการสัมมนา

**************************
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รายช่ือผูเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับเขต  คร้ังท่ี 1 / 2552
ระหวางวันที่ 24 – 25 เมษายน  2552

ณ โรงแรมเชียงใหม รัตนโกสินทร  อ.เมือง  จ.เชียงใหม

  1. นายพิสิฐศักด์ิ   ทัศศิริ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเชียงใหม
  2. นายชยุธ   หงศหิรัญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเชียงใหม
  3. นายสุภาพ   เหลืองออน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเชียงใหม
  4. นางรัชนี   พิมพอุบล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเชียงราย
  5. นางภณิดา   ชัยปญญา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเชียงราย
  6. นายทรงเสด็จ   ศิริชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเชียงราย
  7. นายขินรัตน   สินสิทธิพล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเชียงราย
  8. นายบุญนาค   ศรีเปาระยะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ จังหวัดพะเยา
  9. นายอนุพันธ   มูลตุย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพะเยา
10. นายสมศิลป   ลาวพันธุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพะเยา
11. นายจาตุรนต   สุวรรณพินท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ จังหวัดแมฮองสอน
12. นายนฤดม   สุริยตัน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ จังหวัดแมฮองสอน
13. นายสมเพชร   ขัติยะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดแมฮองสอน
14. นายธนากร   โปธิกําชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ จังหวัดแมฮองสอน
15. นายมนตรี   ทองงาม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําพูน
16. นางสุภาพร   จอมเมือง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําพูน
17. นายเฉลิม   มาละแซม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําพูน
18. นางสาวประหยัด   มะโนพะเสา      นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําพูน
19. นายณัฎพล   ตางใจ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําปาง
20. นายธวัชชัย   ศิริวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําปาง
21. นายมนัสพร   เดชะวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําปาง
22. นางสาวบุปผา   สันพะเยาว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดลําปาง
23. นายสมควร   ชายะกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดแพร
24. นายมนัส   สุริยะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดแพร
25. นายสํารวย   ปทมธรรม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดแพร
26. นายศุภมิตร   อินตะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดแพร
27. นายประดิษฐ   ธนะขวาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนาน
28. นายบุญมี   นรินทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนาน
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29. นางสาวจิตตานันท   กิจวรสวัสด์ิ     นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนาน
30. นายนภดล   สุวรรณประชา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนาน
31. นายบุญเล่ือน   วงศหาญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ จังหวัดตาก
32. นายอเนก   แกระวงค นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดตาก
33. นายสมนึก   มัธวรัตน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดตาก
34. นายสมาน   เทพารักษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดตาก
35. นางสาวกมลรัตน   นาคคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดกําแพงเพชร
36. นายสายัณห   ปกวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดกําแพงเพชร
37. นายเสนาะ   ทนันชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดกําแพงเพชร
38. นายณรงคศักด์ิ   ขัติทะเสมา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดกําแพงเพชร
39. นายเนตร   สมบัติ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดสุโขทัย
40. วาที่ร.ต.ชัยศรี   ไชยมณี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดสุโขทัย
41. นายไตรรงค   ชาญพิชิต นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดสุโขทัย
42. นายจํารุณ   ระวีคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดสุโขทัย
43. นายอดุลยศักด์ิ   ไชยราช นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดอุตรดิตถ
44. นายสุทธิวิทย   ศรีสุวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดอุตรดิตถ
45. นายจเรวัชร   ปลาลาศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดอุตรดิตถ
46. นายประเสริฐ   ผาม่ัง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพิษณุโลก
47. นายดํารงชัย   มีชาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพิษณุโลก
48. นายฤทธ์ิ   เพ็งจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพิษณุโลก
49. นางปฐมาภรณ   รินมุกดา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพิษณุโลก
50. นายชิตนนท   หูวานนท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพิจิตร
51. นายเกรียงชัย   อินทรทัต นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพิจิตร
52. นายยืนยง   มีสุข นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพิจิตร
53. นางพรทิพา   ดานอรุณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดพิจิตร
54. นางศินาถ   จันเฟย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ จังหวัดเพชรบูรณ
55. นายทินกร   ดรุณนารถ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเพชรบูรณ
56. นายสุทัศน   ชัยสุวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเพชรบูรณ
57. นายอุดม   เลิศวิทยสกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดเพชรบูรณ
58. นายธนภัทร   ภคสกุลวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนครสวรรค
59. นายเจริญชัย   อินทรแดน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนครสวรรค
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60. นายสุรเชษฐ   แฟงนอย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนครสวรรค
61. นางเพ็ญจันทร   ศรีราชพนมปาน     นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดนครสวรรค
62. นายธนบรรณ   รอดเพชร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดอุทัยธานี
63. นายภาณุพัฒน   มณีลํ่า นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดอุทัยธานี
64. นายวิระชัย   ถือทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดอุทัยธานี
65. นางประเสริฐศรี   ศรีเจริญพันธ     นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ จังหวัดอุทัยธานี
66. นายนิยม   จันทนพันธุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สสข.6
67. นางเขมวรรณ   ดวงจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
68. นางสุนี   บูรณพานิชพันธุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
69. นางสายสมร   เข่ือนปอ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
70. นายพงศศักด์ิ   ชัยสิทธ์ิ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
71. นายนิกร   ทิพยอักษร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สสข.6
72. นายสฤษฎพงษ   พิมพสุวรรณ      นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
73. นางสาวอารีนา   พิชัยวัตต นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
74. นางสาวโสภา   กิติชัยวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
75. นางอรอนงค   ธรรมกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
76. นายสมหมาย   อภิชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
77. นายอินทรโพธ์ิ   สิงหล นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สสข.6
78. นายเกษฒ   ศรีโยทัย นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สสข.6
79. นายเสนห   แสงคํา นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
80. นางสาวทิพาธร   มาศจรูญ นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
81. นายนาวิน   ดวงไทย นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
82. นางสาวศิริลักษณ   กมล นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ สสข.6
83. นายสุขชัย   เจรียงประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ สสข.6
84. นายณัฐกมลวัสส   วิกัน นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ สสข.6
85. นายสมมาตร   ชาญชัย นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ สสข.6
86. นายสุภาพ   เมธาอนันตกุล นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ สสข.6
87. นางยลวิไล   ประสมสุข ผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ.เขตที่ 6 ประธานเปดการสัมมนาฯ.
88. นางสุกัญญา   อธิปอนันต ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาระบบสงเสริมฯ. วิทยากร
89. นางศิริวรรณ   หวังดี นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ วิทยากร

***********************
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เน้ือหาการสัมมนา
1. การนําเสนอ และทบทวนความรูสนับสนุนการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

1.1  การดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร กับการจัดการความรู
 ทบทวนระบบสงเสริมการเกษตร

o กรมสงเสริมการเกษตร พัฒนากระบวนการทํางานอยางมีระบบ คร้ังแรกในป    
พ.ศ.2520    ภายใตโครงการปรับปรุงระบบสงเสริมการเกษตร    โดยมีการเพ่ิม
อัตรากําลังเจาหนาท่ี  มีวัสดุอุปกรณ/เคร่ืองมือ/ยานพาหนะในการทํางาน  การ
ถายทอดความรูโดยการเย่ียมเกษตรกร  และการพัฒนาความรูเจาหนาท่ีโดยการ
ฝกอบรมรายปกษ   

o ในป พ.ศ. 2528   ไดดําเนินงานโครงการปรับปรุงระบบแผนและพัฒนาเกษตรกร   
( คปพ.)     โดยดําเนินการวิเคราะหพ้ืนท่ีและเกษตรกร  เพ่ือจัดทําแนวทางการ
พัฒนาการเกษตรระดับหมูบาน  ตําบล  อําเภอ  และจังหวัด   มีการสงเสริมให
เกษตรกรรวมตัวกันเปนกลุมกิจกรรมหรือกลุมผูผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ถายทอดเทคโนโลยี   และการพัฒนาโดยใหเกษตรกรมีสวนรวมในการตัดสินใจ

o กรมสงเสริมการเกษตรไดมีการดําเนินการเชิงระบบอีกคร้ังในป พ.ศ.2542   โดย
เนนการใชศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ( ศบกต.)
เปนกลไกในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในกระทรวงเกษตรฯ. ในลักษณะ  
one stop service  

o และในปจจุบัน  กรมสงเสริมการเกษตรไดมีการปรับปรุงระบบสงเสริมการเกษตร 
เพ่ือใหสามารถตอบสนองภารกิจของกรมได  และเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ
ดานการกระจายอํานาจในการพัฒนาสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และการ
จัดสรรงบประมาณผานจังหวัด และกลุมจังหวัด   โดยมีสาระสําคัญของการ
ปรับปรุงระบบสงเสริมการเกษตร คือ
 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ  โดยการ

ทบทวนการมอบหมายงาน  การปรับปรุงขอมูลการเกษตรใหสมบูรณ  
และการรวมกันกําหนดแนวทางพัฒนาการเกษตรของตําบลและอําเภอ

 การจัดทําแผนงาน/โครงการ  ท่ีสอดคลองกับแนวทางพัฒนาการเกษตร 
โดยพิจารณาท้ังงบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร และขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด และทองถ่ิน

 การจัดการเรียนรู / ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแกเกษตรกรตามความ
ตองการโดยมีกลุมเปาหมาย  มีวัตถุประสงค  มีประเด็นการเรียนรูท่ีชัดเจน  
และมีการจัดกระบวนการเรียนรูจนเกิดการยอมรับและเปล่ียนพฤติกรรม
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 การใหบริการทางการเกษตร  ผานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ 
เกษตรประจําตําบล  ท้ังการใหบริการจากหนวยงานฯ. และการอบรม  
เผยแพรขอมูล ขาวสาร ความรู

 การสงเสริมกลุม และเครือขาย  ซ่ึงเปนกลไกการพัฒนาไปสูครอบครัว
ของเกษตรกร   สนับสนุนใหมีการดําเนินงานท่ีเขมแข็ง  สามารถพ่ึงพา
ตนเองได  มีการเช่ือมโยงการทํางานรวมกัยเปนเครือขาย

  ทบทวนการจัดการความรู
กรมสงเสริมการเกษตร ไดมีแนวทางการนําการจัดการความรูมาใชเปนเคร่ืองมือในการ

ดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเกษตร   เพ่ือเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร  พัฒนางาน  และการ
พัฒนาองคกร     โดยมีแนวคิดในการใชการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร  ดังน้ี

o รูปแบบการจัดการความรู  ท่ีเนนการมองการจัดการความรูใน 3 มิติคือ 
มิติท่ี 1. มุงที่ตัว “ องคความรู ”  ซ่ึงถือวาเปนผลลัพธ ท่ีไดจากกระบวนการจัดการ
ความรู
มิติท่ี 2. “ กระบวนการท่ีทําใหไดรู ”  เปนมิติท่ีสําคัญ ในการจัดการความรู เพราะ
เปนกระบวนการนําความรูเขาสูคน  และดึงเอาความรูในตัวคนออกมาแลกเปล่ียน
มิติท่ี 3. “ ชุมชนการเรียนรู ”  เปนการเรียนรูแบบเปนกลุม  เปนเครือขาย  มี
ปฏิสัมพันธกัน  มีการถายทอด  นําไปทดลองปฏิบัติ  แลวกลับมาแลกเปล่ียนกัน  
เปนวงจรการเรียนรูท่ีมีการยกระดับอยางตอเน่ือง

o โมเดลปลาทู กับการจัดการความรู   เปนการเปรียบเทียบการจัดการความรูกับสวน
ท้ัง 3 ของปลาทู   ซ่ึงประกอบดวย 
สวน “ หัวปลา ” ( KV )  หมายถึง เปาหมาย วิสัยทัศน หรือทิศทางของการจัดการ
ความรู   ซ่ึงจะตองมี คุณกิจ หรือผูดําเนินกิจกรรม KM  โดยมีคุณเอ้ือ และคุณ
อํานวย คอยชวยเหลือ
สวน “ ตวัปลา ” ( KS )  หมายถึง การแลกเปล่ียนเรียนรู  ซ่ึงเปนสวนสําคัญ  ท่ีจะ
เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู  เกิดการยกระดับความรู และเกิดนวัตกรรม 
สวน “ หางปลา ” ( KA )  หมายถึง สวนของคลังความรู ท่ีไดจากการเก็บสะสมมา
จากกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู  ซ่ึงอาจเก็บไดหลากหลายวิธี  และมีการนําไป
เผยแพร แลกเปล่ียนหมุนเวียนใช พรอมยกระดับตอไป

o ข้ันตอนในกระบวนการจัดการความรู  สามารถประมวลได เปน 9 ข้ันตอน คือ 
1. การสืบคนและรวบรวมองคความรู
2. การจัดหมวดหมูความรูใหเหมาะสมตอการใชงาน
3. การจัดเก็บความรูเพ่ือใหคนหาไดงาย
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4. การส่ือสารเพ่ือถายทอดความรู
5. การจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนความรู
6. การวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือยกระดับความรู
7. การสรางความรูใหม
8. การประยุกตใชความรู
9. การเรียนรูจากการใชความรู

 ความเช่ือมโยงระหวางระบบสงเสริมการเกษตร กับการจัดการความรู
กรมสงเสริมการเกษตร มีเจตนาท่ีจะใชการจัดการความรู เปนเคร่ืองมือในการนํา

องคกรไปสูความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรในองคกร  พัฒนางานใหบรรลุเปาหมายไป
พรอมๆ กัน   และจะสามารถเปล่ียนความรูท่ีมีอยูในตัวบุคลากร ใหมาเปนความรูขององคกร  
เพ่ือสรางวัฒนธรรมใหม อันจะนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ตอไป

ระบบสงเสริมการเกษตร ในปจจุบัน มุงเนนการพัฒนาแบบมีสวนรวมของชุมชน และ
เกษตรกร  ใหมีบทบาทในการสรางการเรียนรูรวมกัน   มุงหวังใหมีการพัฒนาไปสูความ
เขมแข็งอยางย่ังยืน      

ดังน้ัน การนําการจัดการความรูมาใชเปนเคร่ืองมือในการดําเนินงาน  จึงสามารถ
ตอบสนองตอเจตนารมณของกรมสงเสริมการเกษตร ไดท้ังสองสวน  คือ

o ในระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยการใชกระบวนการจัดการความรูในเวที 
RW.  DW.  หรือ DM.  อันเปนระบบพัฒนาบุคลากร   

o การใชการจัดการความรู  ในการปฏิบัติงานระดับอําเภอ  เชนการประชุม
ปรึกษาหารือ ท่ีกําหนดใหมีข้ึนสัปดาหละ 1 วัน   การจัดทําแนวทางพัฒนาการ
เกษตรระดับอําเภอ

o การใชการจัดการความรู  ในการปฏิบัติงานในตําบล  เชน ในกระบวนการพัฒนา
ขอมูลตําบล   การถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร   หรือในการสงเสริมองคกร
เกษตรกรและเครือขาย

o การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน ระหวางเจาหนาท่ี และเกษตรกร  ในการ
ถายทอดความรูผานศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง  หรือในการวิจัในระดับไรนา
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1.2  การดําเนินงานจัดการความรูของสงเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร  ไดนําเสนอเน้ือหาการจัดการ

ความรูในงานสงเสริมการเกษตร ป 2552  ซ่ึงพอสรุปไดดังน้ี
เรื่องที่ 1  ประเด็นการจัดการความรู ป 2552 
รวมกับคณะทํางานการบริหารองคความรู และคณะทํางาน RBM  กําหนดประเด็น KM และ

วัดผลระดับกรมฯ ป 2552  (ตามประเด็นยุทธศาสตร) ประกอบดวย
1)  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาการเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
2)  โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

     3)  โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง
เรื่องที่ 2  แผนการจัดการความรู ป 2552
2.1  การจัดการความรูระดับกอง/สํานัก/เขต    ตามการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิงาน (RBM) 

โดยใหหนวยงานยอยกําหนดเปาหมายในการนํา KM  ไปพัฒนาหนวยงาน ๆ ละ 2 ประเด็น คือ
1)  การบริหารจัดการหนวยงานยอย (พัฒนาหนวยงานของตนเอง)  

ตัวอยาง (แผน 1)
@  บุคลากร มีความรูในการพัฒนาขอมูล สถานการณการผลิตการตลาดสินคาเกษตร (สสจ.)
@  บุคลากรของ กกจ. มีความรู ความเขาใจ สาระสําคัญ พรบ.ขาราชการพลเรือน ป 2551 (กกจ.)

2)  พัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหนวยงาน (เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรการ
จัดการความรู) 

ตัวอยาง (แผน 2)
@  เจาหนาท่ีสามารถนํากระบวนการวิจัยไปพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได (กวพ.)
@  คณะทํางานพัฒนาระบบราชการมีความรูความเขาใจ เร่ืองคํารับรองปฏิบัติราชการมากย่ิงข้ึน (กพร.)
@  บุคลากรฝายบริหารของหนวยงานยอยท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี มีความรูความเขาใจการ

บริหารงานบุคคล ภายใต พรบ.ขาราชการพลเรือน ป 2551 (กกจ.)
2.2  การจัดการความรูของสํานักงานเกษตรจังหวัด ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA)  3 โครงการ คือ
1)  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาการเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
2)  โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
3)  โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง

เรื่องที่ 3  ปรับปรุงคลังความรู (K-center) ของกรมฯ ใหมีเอกภาพ  เพ่ือเปนคลังความรูหลัก
ในระดับกรมฯ  บน DOAE Website   โดยกําหนดใหมีระบบการกล่ันกรอง และนําความรูข้ึน K-center ใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน



10

เรื่องที่ 4  จัดทําแนวทางการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร (ฉบับผูปฏิบัติ)   เพ่ือให
สามารถเปนแนวทางแกเจาหนาท่ี มีเน้ือหาประกอบดวย 

@  ทําไมตองจัดการความรู
@  จะเร่ิมตน KM อยางไร
@  กระบวนการกระบวนการจัดการความรูทําอยางไร 

        (กําหนดเปาหมาย แลกเปล่ียนเรียนรู จัดเก็บเผยแพรและใชประโยชน)
@  ไดอะไรจากการจัดการความรู
@  กรณีตัวอยางการนํา KM ไปพัฒนางาน
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2. ผลการดําเนินงานจัดการความรู ป 2551 โดยใหแบงเปนกลุมจังหวัด เปน  4  กลุม  ไดแก

กลุมที่ 1  จังหวัดเชียงใหม,ลําพูน,ลําปาง และแมฮองสอน  ไดนําเสนอผลการจัดการความรู ป 
2551  โดยจังหวัดลําปางเปนตัวแทนของกลุมยุทธศาสตร  มีผลการดําเนินงานดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  ประชุมหารือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในสํานักงานเกษตรจังหวัด เพ่ือระดม
ความคิดเห็น/แลกเปล่ียน เพ่ือกําหนดเปนเปาหมาย (KV) ของจังหวัด

ขั้นตอนที่ 2  แตงต้ังคณะทํางานระดับจังหวัดและอําเภอ   มีการจัดทําแผนการจัดการ
ความรูท้ังระดับจังหวัดและอําเภอ

       ดําเนินการปฏิบัติตามแผน  และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูกันในเวที DW.   
ในระบบฯ. รวมท้ังส้ิน 4 ครั้ง      สามารถสรุปผลการดําเนินงานและเกิด Best Practice  ข้ึนเฉพาะจุดท่ีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 3  ผลการดําเนินงาน   และ Best Practice   ท่ีเกิดข้ึนยังมีการใชประโยชน
เฉพาะจุด    ยังไมไดมีการเผยแพรไปสูแหลงอ่ืนๆ   

การดําเนินการจัดการความรูของจังหวัดลําปาง ยังพบปญหาท่ีสําคัญคือ ความเขาใจของ
ผูบริหารโดยเฉพาะอยางย่ิงระดับอําเภอท่ียังไมไดใหการสนับสนุนหรือผลักดันเทาท่ีควร    การดําเนินการไม
ตอเน่ือง   และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ีมีภารกิจมาก 

กลุมที่ 2  จังหวัดเชียงราย,พะเยา,แพร และนาน
กลุมไดเลือกใหจังหวัดนาน เปนผูนําเสนอตัวอยางผลการดําเนินงาน      โดยจังหวัด

นานไดมกีารนํา KM มาเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน   เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของกรมสงเสริม
การเกษตร     โดยเฉพาะโครงการสงเสริมการเกษตรท่ีสําคัญ  คือโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
และไดมาตรฐาน, โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และโครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง       
โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังน้ี

1. แตงต้ังคณะทํางาน  ดําเนินการพัฒนาทีมงาน ระดับจังหวัด/อําเภอ/กลุมเครือขาย
2. จัดทําแผน  ซ่ึงประกอบดวย แผนพัฒนาความรู, แผนการผลิต และแผนการตลาด
3. ดําเนินการตามแผน   มีการติดตามผลการดําเนินงาน จนบรรลุผลท่ีเกิดข้ึน    โดยมีผล

การดําเนินงานท่ีสําคัญ 2 ดานคือการสรางกิจกรรมตนแบบ  ดานการวิจัยชุมชน และดานความรูใหม (นวัตกรรม)
4. เม่ือเกิดผลการดําเนินงาน แลว   จังหวัดนานไดมีกระบวนการจัดเก็บ (KA)    ทาง 

Website, เอกสาร และส่ือตาง ๆ
จังหวัดนาน มีปญหาการดําเนินงานในดานความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีบางสวนใน

เร่ือง KM. ยังไมดีพอ    มีปญหาการใชเคร่ืองมือหรือกระบวนการสงเสริมการเกษตรบางอยาง เชนกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร   และปญหาท่ีสําคัญคือผูบริหารไมใหความสําคัญ และการไมใสใจท่ีจะเรียนรู  จึงไม
สนับสนุนการดําเนินงานเทาท่ีควร
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กลุมที่ 3  จังหวัดตาก, สุโขทัย, อุตรดิตถ, พิษณุโลก และเพชรบูรณ
  กลุมท่ี 3 ไดยกตัวอยางการดําเนินการเร่ือง การผลิตมะมวงสงออกท่ี จังหวัดพิษณุโลก  

โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ  โดยจังหวัดพิษณุโลก มีวิธีการกําหนดประเด็นการพัฒนา หรือ KV รวมกันโดย
ใชพืชเปนตัวต้ัง เพ่ือการบูรณาการ   และไดเลือกมะมวงเพ่ือการสงออก เปนพืชเปาหมายเพ่ือการพัฒนา
กระบวนการสงเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ   จึงเกิดโครงการสงเสริมการผลิตมะมวงเพ่ือการสงออก มี
รายละเอียดการดําเนินงาน ดังน้ี

1. เปาหมาย/วัตถุประสงค     เพ่ือพัฒนาเครือขายกลุมผลิตมะมวงสงออก จํานวน  7  
กลุม (2551)     เปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญท้ังดานการผลิต และกระบวนการสงเสริมฯ.

2. ขั้นตอน - วิธีการดําเนินงาน     ไดดําเนินการพัฒนากลุมผูปลุกมะมวงเพ่ือการสงออก
เดิม 3 กลุม    ใหเปนศูนยเรียนรูฯ.ดานเทคโนโลยีการผลิต และดานการจัดการ

    - พัฒนากลุมเครือขายข้ึนอีกจํานวน 4 กลุม   โดยสงเสริมใหเปนเปน
วิสาหกิจชุมชน     สมัครเขารวมโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน   มีการถายทอด
ความรู GAP.  3  ครั้ง    มีการประเมินแปลง และการตรวจรับรองมาตรฐาน     พรอมท้ังมีกระบวนการประชุม
กลุมเครือขายเพ่ือการวางแผนผลิต และการตลาดรวมกัน

3. ผลท่ีเกิดข้ึน   ภายหลังจากการดําเนินการเกิดมีกลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนมะมวง
สงออกจํานวน 7 กลุม  สมาชิก 400 ราย    มีศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง  7 ศูนย    และการผลิตมะมวงเพ่ือการ
สงออกมีตลาดรองรับท้ังใน – ตางประเทศ

4. องคความรูท่ีเกิดข้ึน   เกิดองคความรูท่ีสามารถใชเปนแนวทางการดําเนินงาน
สงเสริมการเกษตร ไดแก   เร่ืองการบริหารจัดการกลุมท่ีมีประสิทธิภาพ,  เทคโนโลยีการผลิตตามระบบ GAP,   
และเร่ืองการเช่ือมโยงการตลาดในแบบ Contrac farming    นอกจากน้ียังเกิดองคความรูท่ีสําคัญอีกประเด็นหน่ึง
คือ เม่ือเกิดมีเครือขายผูผลิตท่ีมีขนาดใหญข้ึน  ไมไดเกิดการแยงตลาดกัน  แตกลับเกิดการดึงดูดผูซ้ือมากกวา   
เน่ืองจากปริมาณการผลิตและความสมํ่าเสมอของผลผลิต เปนตัวแปรสําคัญในการดึงใหผูซ้ือเขามารับซ้ือผลผลิต

5. ขอคิดของจังหวัดพิษณุโลก  ยังคงเปนประเด็นเดียวกับ 2 จังหวัดแรกคือ เร่ืองท่ี
ผูบริหารไมใหความสําคัญ  ในการดําเนินงานจัดการความรู
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กลุมที่ 4  จังหวัดกําแพงเพชร, พิจิตร, นครสวรรค และอุทัยธานี
   จังหวัดกําแพงเพชร เปนตัวแทนของกลุมในการนําเสนอผลการดําเนินงาน  โดยสรุป
คือจังหวัดกําแพงเพชร ไดกําหนดเปาหมายในการจัดการความรู ( KV ) คือการใชกระบวนการจัดการความรูใน
การพัฒนาคน, งาน และองคกร    โดยมีการจัดทําแผนซ่ึงมีขบวนการดําเนินการดังน้ี

1. พัฒนาเจาหนาท่ี, บุคลากรทุกระดับของจังหวัดใหมีความเขาใจรวมกัน
2. มีการกําหนดแผนการจัดการความรู (KM) รวมกันซ่ึงมีการกําหนด KV     เปน 2 

ระดับคือ มี  KV หลัก และ KV ยอย
3. จัดทําแผนปฏิบัติการ KM  ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับ

     - การบงช้ีความรู
     - การสรางและแสวงหาความรู
     - การจัดการความรู  ใหเปนระบบ
     - การกล่ันกรองความรู
     - การเขาถึงความรู
     - การถายทอดและแลกเปล่ียนความรู
     - การเรียนรู

4. ปฏิบัติงานตามแผน  ท้ังระดับอําเภอ และจังหวัด
5. รวบรวมองคความรูแลวนํามาจัดทําเปนทะเบียนคลังความรู โดยอยูในรูปแบบ

เอกสาร  และ แผน CD
6. ดําเนินการการสังเคราะหองคความรู    โดยสามารถไดขอสรุปจากการจัดเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู
7. ข้ันแนะนําการใชประโยชนองคความรูจากคลังความรู
  จากการนําเสนอรูปแบบการดําเนินการจัดการความรูท่ีเกิดจากประสบการณ การ

ทํางานท่ีผานมาของจังหวัดกําแพงเพชร  เกิดประโยชนในการสรางความเขาใจ และเปนแนวทางการดําเนินงาน
แกผูเขารวมการสัมมนาฯ.อยางย่ิง
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3. ผลการอภิปรายกลุมยอยเพ่ือการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร  โดยแบงกลุมตามกลุมงาน/โครงการท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือรวมกันแลกเปล่ียนประสบการณ  สรางความเขาใจในเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานของ
โครงการ ป 2552     และรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนางาน โดนใชกระบวนการจัดการความรู  ซ่ึงท้ัง 4 กลุม
ประกอบดวยผูแทนจากจังหวัด ซ่ึงรับผิดชอบงาน / โครงการ  ดังน้ี

กลุมที่ 1 โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
จากการอภิปรายในกลุม  พบวาปญหาสําคัญในการดําเนินการโครงการสงเสริมการ

ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ของจังหวัดในภาคเหนือ คือเกษตรกรยังไมผานการประเมิน เปน
จํานวนมาก   ซ่ึงมีสาเหตุมาจากหลายประเด็น แตท่ีสําคัญคือการท่ีเกษตรกรไมมีการจดบันทึกการปฏิบัติ การผลิต
พืช    หรือการจดบันทึกยังไมถูกตองสมบูรณ    กลุมจึงไดกําหนดประเด็นและแนวทางดําเนินการเพ่ือพัฒนางาน 
เปน 2 ประเด็น   ดังน้ี 

KV  : 
        1. เกษตรกรตองมีการจดบันทึกทุกราย  ( เกษตรกรท่ีเขาสูระบบการจัดการคุณภาพ GAP ป 52)
         2. การพัฒนาคูมือ GAP ทองถ่ิน   เพ่ือการหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน
แนวทางการดําเนินงาน  :  
         1. จัดหาสมุดบันทึกใหเจาหนาท่ี   และการฝกทักษะการจดบันทึกแกเกษตรกร โดยการอบรม / 

ฝกปฏิบัติ  ใหคําแนะนําในพ้ืนท่ี   และเนนใหท่ีปรึกษาเกษตรกรตรวจสอบการจดบันทึกจริง
         2. ใชการถอดองคความรูจากแบบบันทึกขอมูลการปฏิบัติของเกษตรกร หา Best Practice ในพื้นที่ 

และการนําไปจัดเก็บและเผยแพร และนําไปใชตามแนวทางการจัดการความรู   ตอไป
ขอเสนอความตองการ  :
          1. จัดอบรม KM ใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ (ระดับอําเภอ)
          2. การบันทึกขอมูลลงโปรแกรม (ผูรับผิดชอบ GAP)
ปญหาการดําเนินงาน  :
          1. ระบบรับรองแปลง  GAP
          2. การจดบันทึก
          3. ฤดูปลูกไมตรงกับการตรวจรับรอง (กอน/หลัง)
          4. การบันทึกขอมูล  GAP online ลาชา
          5. มีการเปล่ียนแปลง แบบ GAP 01 ขาว
          6. สวนกลางกําหนดเปาหมายชนิดพืชไมตรงความตองการ
          7. เอกสารสนับสนุนลาชา  กวก.
          8. ระบบการสงเอกสารให สวพ.
          9. GAP บางพืชไมเปนท่ีตองการของเกษตรกร
          10. ขาดคูมือ GAP รายพืช
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กลุมที่ 2  โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
จากการอภิปรายกลุม  พบวาประเด็นปญหาการดําเนินงานของโครงการสงเสริม

วิสาหกิจชุมชน คือเร่ืองการพัฒนาแหลงเรียนรู  และการจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน    ดังน้ันจึงรวมกัน
กําหนดแนวทางการใชการจัดการความรูเพ่ือพัฒนางาน  ดังน้ี

เปาหมายการดําเนินการ (KV)  : 
          1. แหลงเรียนรู 1 แหลง จังหวัดละ 1 วิสาหกิจชุมชน
          2. การจัดทําแผน 5 เวที  อําเภอละ  2 วิสาหกิจชุมชน
แนวทางการดําเนินงาน  :  
          1. เตรียมทีมจังหวัด/อําเภอ
          2. สรางความเขาใจ แกผูรับผิดชอบ โดยใชเวที MM และ DW  มีการฝกปฏิบัติจริง
          3. กําหนดแผนปฏิบัติงานรวมกัน  มีการแบงหนาท่ีกัน
         4. คัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีเหมาะสม ตามเง่ือนไขโครงการ
          5. การทํางานในพ้ืนท่ีมีการประสานงานและเตรียมวัสดุอุปกรณ 
          6. ใชเคร่ืองมือในการจัดเวที ท่ีเหมาะสม เชน SWOT.,  AIC.,  PAR.,  ใชบัตรคํา,  Mind Map
          7. มีการจัดกระบวนการใหมีความตอเน่ือง เชน มีการมอบหมายงานเปนการบานเช่ือมโยงตอไป
องคความรูท่ีตองการ  :  วิทยากรกระบวนการ
ผลผลิตท่ีตองการ  :  1. แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เปนรูปเลม

      2. สรุปผลรายงานเปนรูปเลม
      3. เช่ือมโยงเครือขายโครงการอ่ืนๆ 
      4. ไดแหลงเรียนรูวิสาหกิจชุมชน

ผลลัพธท่ีคาด  :         1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนนําความรูไปปฏิบัติ
      2. ไดรับการสนับสนุนจากภาคี/อบต.
      3. เจาหนาท่ีไดทักษะเก่ียวกับการเปนวิทยากรกระบวนการ
      4. เช่ือมโยงได 3 โครงการ (Food safety, วิสาหกกิจชุมชน, ศูนยเรียนรูฯ.)
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กลุมที่ 3  โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง
ประเด็นท่ีเปนเปาหมายในการพัฒนาการดําเนินงานของโครงการศูนยเรียนรูการเกษตร

พอเพียง   คือการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายของโครงการ ท้ังดานการคัดเลือกบุคคลเปาหมาย  และดาน
การบริหารจัดการงบประมาณ    ซ่ึงมักจะมีขอขัดของในการจัดการรวมกับกิจกรรมแปลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึง กษ. มอบหมายใหเจาหนาท่ีดําเนินการไปพรอมกันดวย     ซ่ึงกลุมไดกําหนดเปาหมาย และแนวทางกัร
พัฒนาการดําเนินงานไว ดังน้ี

เปาหมายการดําเนินการ (KV)  : 
1. ดําเนินการตามเปาหมาย และแนวทางการดําเนินงานท่ีกรมสงเสริมการเกษตรกําหนด
2. บูรณาการกิจกรรม/งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจาก อปท. และหนวยงานอ่ืนๆ

แนวทางการดําเนินงาน  :  
1. ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาคีท่ีเก่ียวของ เชน  กษ., มท., กศน.
2. ใชศูนยของ  กษ.  เปนหลัก และแยกสวนการใชงบประมาณตามความเหมาะสม
3. ดําเนินการตามความตองการของชุมชน 
4. ดําเนินการโดยใชการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู
5. เนนการบูรณการงานภายในหนวยงาน
6. มีประสานงานกับหนวยงานภาคีท่ีเก่ียวของกับเร่ืองการตลาด

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ  :
ควรมีการพิจารณาปรับเปล่ียนเง่ือนไขท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน   เพ่ือใหการปฏิบัติใน

ระดับพ้ืนท่ีสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

กลุมที่ 4  งานจัดการความรู  KM
จากการอภิปรายกลุมของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานจัดการความรูระดับจังหวัด   พบวา

ปญหาหลักในการดําเนินงาน คือเร่ืองความเขาใจของเจาหนาท่ีไมวาระดับใด  ยังขาดความเขาใจท้ังดานหลักการ 
และวิธีดําเนินการจัดการความรู    จึงทําใหการดําเนินงานท่ีผานมายังไมมีความกาวหนามากนัก   และทําใหยังเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาบุคลากร, การพัฒนางาน  และการพัฒนาองคกรไมดีเทาท่ีควร     และไดรวมกันกําหนด
แนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน  ดังน้ี

เปาหมายการดําเนินการ (KV)  : 
          1. สรางความเขาใจในการดําเนินงานจัดการความรูแกผูเก่ียวของทุกระดับ
          2. มีการใชการจัดการความรูในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการเกษตรท่ีสําคัญ
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แนวทางการดําเนินงาน  :  
1. สรางทีมงานระดับตางๆ   โดยการแตงต้ังคณะทํางานระดับจังหวัด,อําเภอ  และระดับ

เกษตรกร  เพ่ือการเรียนรู,การสราง Best practice  และสรางองคความรูใหม
2. ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรูของจังหวัด ใหสอดคลองกับงาน / โครงการ   และ

จัดทําแผนตามแบบท่ีกรมฯ.กําหนด  มีประเด็นการจัดการความรูท่ีชัดเจน   ยึด KPI กรมสงเสริมการเกษตร / 
จังหวัด เปนหลัก   

3. ดําเนินงานพรอมกันท้ัง 3 โครงการหลัก    โดยกําหนดเปาหมายท้ัง 3 โครงการใหชัดเจน  
และดําเนินการในพ้ืนท่ีเดียวกัน  โดยมีการบูรณาการรวมกัน  มีทิศทางการทํางานรวมกัน

4. ดําเนินการาตามแผนปฏิบัติ โดยการสรางบรรยากาศท่ีเหมาะสม  มีการถอดองคความรูในแต
ละเร่ือง / ประเด็น   เนนการดําเนินงาน 3 โครงการหลัก คือ Food safety,  วิสาหกิจชุมชน  และเครือขาย  ผาน
ชองทางของศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง

5. เนนการดําเนินการใหเกิดผลท่ีสําคัญ 3 ดาน คือ  เกิดการบูรณาการ,  ตรงตามเปาหมายของ
งาน,  ได Best practice  

6. มีการติดตามการดําเนินงาน  เก็บรวบรวมหลักฐาน  ประเมิน และสรุปรายงานผล   จัดเก็บ
เปนคลังความรู   เผยแพรประชาสัมพันธ

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ  :
1. ควรมีรางวัลยกยอง แกผูท่ีมีผลงานการจัดการความรูดีเดนท้ังในระดับเขต และกรมฯ.
2. มีการจัดตลาดนัด KM  ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
3. นําผลงานจากการดําเนินงานมาเปนสวนประกอบในการพิจารณาความดี ความชอบ   และ

เล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึน
4. ใหมีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินงานดาน KM โดยเฉพาะ
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4. ผลการจัดทําแผนการดําเนินงานตามเปาหมายการสงเสริมการเกษตร ป 2552

โดยการมอบหมายให เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน / โครงการ  ของสํานักงานเกษตรจังหวัด  ได
รวมกันนําแนวทางการพัฒนางาน / โครงการท่ีไดรวมกันพิจารณาเปนแนวทางรวมระดับเขตไวน้ัน   มาวิเคราะห
รวมกันเพ่ือกําหนดแผนการดําเนินการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาการดําเนินงาน ตามโครงการสงเสริม
การเกษตร ของแตละจังหวัด    โดยการพิจาณาตามศักยภาพ และความเหมาะสมของจังหวัด    แลวสามารถจัดทํา
เปนแผนการดําเนินงาน รายจังหวัดได  ดังน้ี

4.1 แผนการจัดการความรูระดับจังหวัด ป  2552  จังหวัดเชียงใหม

1. เหตุผลความจําเปน จังหวัดเชียงใหมมีพ้ืนท่ีผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ เกษตรกรมีการเรียนรูมีศักยภาพใน
การผลิต  โดยมีพ้ืนท่ีครอบคลุมกระจายตัวในทุกอําเภอของจังหวัดเชียงใหม  ประกอบ
กับมีชองทางการตลาด เน่ืองจากเปนเมืองใหญ  มีแหลงทองเท่ียว สามารถสรางรายได
แกเกษตรกร  ซ่ึงการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษตองคํานึงถึงคุณภาพผลิต ท่ีตองการ
ความเช่ือม่ันในตัวสินคา  ท่ีตองบริโภคแลวมีความปลอดภัยกับสุขภาพ และผลิตคือ
เกษตรกรตองมีความปลอดภัย

2. เปาหมาย เกษตรกรผูผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ หรือมีการรวมกลุมผูผลิตวิสาหกิจชุมชน, 
เกษตรกรผูผลิตผักปลอดภัยและจัดทําศูนยเรียนรู  โดยอําเภอทําการคัดเลือก กล่ันกรอง  
อําเภอละ  1  เปาหมาย

3. กิจกรรม 1. ต้ังคณะทํางาน (ทีมงาน)  กระบวนการ KM  จังหวัด,อําเภอ
2. ทําความเขาใจทีมงานท้ังระดับจังหวัด,อําเภอ
3. ทีมงาน KM จังหวัด,อําเภอ เรียนรูฝกทํากระบวนการ KM
4. จัดทําแผนการปฏิบัติงานระดับจังหวัด,อําเภอ ตามกระบวนการ KM
5. ดําเนินการตามแผน
6. สรุปบทเรียนองคความรู จัดทํารูปเลม  ข้ันตอนกระบวนการ และองคความรู  
นวัตกรรมใหม 
    การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
7. เผยแพรความรู

4. ระยะเวลา - เร่ิมเดือน พฤษภาคม – กันยายน  2552
- ผูรับผิดชอบงาน ผูรับผิดชอบงาน KM  และคณะทํางาน KM จังหวัด/อําเภอ
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4.2  แผนการจัดการความรูระดับจังหวัดป  2552  จังหวัดเชียงราย

เหตุผลความจําเปน เปาหมาย/
วัตถุประสงค กิจกรรม ระยะเวลา

1. โครงการผลิตพืชและ
     อาหารปลอดภัย

2. โครงการศูนยเรียนรู
     เศรษฐกิจพอเพียง

2,734 ราย

18 ศูนย

1. ใหเกษตรกรมีการจดบันทึก
2. พัฒนาคูมือการปฏิบัติทาง
การเกษตร ท่ีดี (GAP) เปนรายพืช

1. ใหมีแปลงเรียนรูเพ่ือให
เกษตรกรสามารถเรียนรวมกันไม
นอยกวา  3 คร้ัง ตอป
2. ถอดความรูใหได Best Practice     
นําไปเผยแพร ไมนอยกวา 18 เร่ือง

ต.ค. 51- ก.ย. 52

ต.ค. 51- ก.ย. 52
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งานสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ป 2552  จังหวัดเชียงราย

โครงการ/แผนงาน/ประเด็น เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กิจกรรม

1. สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
    1.1 สนับสนุนการประกอบการ
         วิสาหกิจชุมชนและพัฒนาไปสู
        แหลงเรียนรู 
    -  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู
       และการประกอบการวิสาหกิจชุมชน

1 แหง/จังหวัด/32 คน
วิสาหกิจชุมชนบานปากุก หมู 15 
ตําบลบานดู  อําเภอเมือง  จังหวัด
เชียงราย

1. เพ่ือสงเสริมใหเกิดแหลงเรียนรู/
ตนแบบ การพัฒนากิจการวิสาหกิจ
ชุมชน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
สมาชิกชุมชน กลุมตาง ๆ ในจังหวัด/
อําเภอ
       - พัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนตาม
          ศักยภาพและแผนการพัฒนา
          วิสาหกิจชุมชน อยางบูรณาการ
       - เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท่ีมี
          การบริหารจัดการท่ีดี

- ประชุม/กําหนดแผน/กําหนด 
   กลุมเปาหมาย
- ดําเนินการจัดเวทีเรียนรู  ณ  วิสาหกิจ
ชุมชน 1 แหลง (ตนแบบ)  5  เวที ไดแก
     1. ศึกษาบริบทภายใน ภายนอก 
         วิสาหกิจชุมชน
      2. ประเมิน/วิเคราะห/ขอมูลวิสาหกิจ
           ชุมชน
      3. ศึกษาดูงาน
      4. จัดทําแนวทาง/วิเคราะหศักยภาพ 
           กลุม
       5. จัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน/
           จัดองคความรู
- ทําการรวบรวมงานวิจัยชุมชน/รูปเลม
- ส่ือ วีดีทัศน/แผนพับ ฯลฯ
- รวบรวมรายงาน
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โครงการ/แผนงาน/ประเด็น เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กิจกรรม

2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน

วิสาหกิจชุมชน 36 กลุม / แหง
18 อําเภอ (อําเภอละ 2 แหง)
10 ราย/แหง

- เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูแก
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในการการจัดทํา
แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
- กระตุนใหวิสาหกิจชุมชน ดําเนินการ
พัฒนาตามแผนวิสาหกิจชุมชน และ
ประสานหนวยงานภาคีท่ีเก่ียวของ
สนับสนุนตาม ฯ

1. ประชุมทีมงาน / เจาหนาท่ี
2. อําเภอคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน
3. สรางทีมงานเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของ
    อําเภอ
4. วางแผน / กําหนดวิธีการ
5. ดําเนินการจัดเวทีวิสาหกิจชุมชนและ
     ศึกษาดูงาน จํานวน 5 เวที
6. รวบรวมงานทําวิจัย / รูปเลม
7. ประชาสัมพันธ / เผยแพร
8. รายงานผล
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4.3 แผนการจัดการความรูระดับจังหวัด ป 2552  จังหวัดพะเยา

เหตุผล / ประเด็น เปาหมาย กิจกรรม / วิธีดําเนินการ ระยะเวลา / ผูรับผิดชอบ

โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
     - การจดบันทึกขอมูลการปฏิบัติ
ประจําแปลง เปนขอกําหนดท่ีเกษตรกรผู
ขอรับรองแหลงผลิตพืช ตองปฏิบัติเพ่ือ
ใชเปนหลักฐานในการรับการตรวจ
ประเมินแปลงเบ้ืองตน และตรวจรับรอง
แหลงผลิตพืชตามระบบการจัดการ
คุณภาพ GAP ซ่ึงท่ีผานมายังพบวา
เกษตรกรบายรายยังไมมีการจดบันทึก
หรือจดบันทึกไมสมบูรณ รวมท้ังกรม
วิชาการเกษตรไมไดจัดทําและจัดทําตอน
แบบบันทึกพืชบางชนิดใหสํานักงาน
เกษตรจังหวัด

- เกษตรกรผูขอรับรองมาตรฐาน GAP ป 
2552 จํานวน 2,167 ราย มีการจดบันทึก
ขอมูลการปฏิบัติประจําแปลง

1) ประชุมหารือสรางความเขาใจ และ
กําหนดรูปแบบการจดบันทึก รวมกับ
เจาหนาท่ีและผูเก่ียวของทุกฝาย ไดแก  
เจาหนาท่ีท่ีปรึกษาเกษตรกร และ
อาสาสมัครเกษตร GAP
2) จัดหาหรือจัดทําสมุดบันทึกขอมูลการ
ปฏิบัติประจําแปลง
3) อบรม / ฝกปฏิบัติ แกเกษตรกรในการ
จดบันทึก
4) ติดตาม / ใหคําปรึกษาแกเกษตรกรใน
การจดบันทึก โดยเกษตรกรท่ีผานการ
ประเมินแปลงเบ้ืองตนตองมีการจด
บันทึก

เมษายน – มิถุนายน 2552 / ผูรับผิดชอบ
โครงการฯ ระดับจังหวัดและอําเภอ
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เหตุผล / ประเด็น เปาหมาย กิจกรรม / วิธีดําเนินการ ระยะเวลา / ผูรับผิดชอบ

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
     - แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู หรือ
การใหความรูแกเกษตรกรท่ีมาเรียนรู
ภายในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

- ศูนยหลัก  9  หลัก  เกษตรกร 180 ราย
- ศูนยเครือขาย 13 ศูนย  เกษตรกร 
   260 ราย
มีการเรียนรูภายในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง  แนะนําไปปฏิบัติได

1) จัดทําแผนการใหความรูแกเกษตรกรท่ี
เขารวมโครงการในรูปของปฏิทินการ
ปฏิบัติตน
2) รับสมัครเกษตรกรท่ีสนใจมาเรียนรู
ภายในศูนย  20  ราย / ศูนย
3) ดําเนินการอบรมถายทอดความรูความ 
ความอดทน หรือปฏิทินการเรียนรูของ
แตละศูนย
4) สรุปผลการดําเนินงานของศูนยแตละ
ศูนย และสรุป KM ของแตละศูนย  ศูนย
ละ 1 เร่ือง
5) รวบรวมองคความรูท่ีไดเปนภาพรวม
ของจังหวัด
6) เผยแพรประชาสัมพันธ KM องค
ความรูที่นาสนใจ

มีนาคม – มิถุนายน 2552
นายอนุพนธ  มูลตุย และเจาหนาท่ีระดับ
อําเภอ 9 อําเภอ
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4.4  แผนการจัดการความรูระดับจังหวัด ป 2552  จังหวัดแพร
เหตุผล / ประเด็น เปาหมาย กิจกรรม / วิธีดําเนินการ ระยะเวลา / ผูรับผิดชอบ

การเสริมสรางความเขมแข็งของ
เกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกร
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร
    การสรางการเรียนรูเพ่ือการวางแผน
พัฒนาองคกรเกษตร วิสาหกิจชุมชนและ
เครือขายไปสูความสําเร็จ เปนกลไก
สําคัญในการดําเนินงานเพ่ือใหองคกร
วิสาหกิจชุมชน และเครือขายเกิดความ
เขมแข็ง
การใหบริการทางการเกษตร และ
ชวยเหลือเกษตรกร
   ถายทอดองคความรูดานเศรษฐกิจ
พอเพียง ใหเกษตรกรเขาใจ และนําไป
ปฏิบัติในไรนา / ครัวเรือนของตนเอง 
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีไดรับผล
กระดานเศรษฐกิจ + สังคม

สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู
แกแกนนําและสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
อยางตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดการพัฒนาสู
ความเขมแข็งและย่ังยืน

1) สรางแหลงเรียนรูเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของชุมชน
2) ไดองคความรูท่ีเหมาะสมเพ่ือนําไป
ปฏิบัติในไรนา / ครัวเรือนของเกษตรกร

- พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิก 
   วิสาหกิจชุมชน
- จัดเวทีเรียนรู  5  เวที  ระดับกลุม
- จัดเวทีเรียนรูเจาท่ีใน  DW

1) บูรณาการโครงการ / หนวยงานท่ีเก่ียวของ
2) คัดเลือกจุด / แหลงเรียนรูในพ้ืนท่ี
3)วิเคราะหปญหาและประเด็นความรูท่ีจะถายทอด
4)พัฒนาแหลงเรียนรู / ศูนยเรียนรูใหสามารถเปนท่ี
ศึกษาดูงาน และเปนท่ีแลกเปล่ียนเรียนรูของเกษตรกร
5) ดําเนินการอบรมถายทอดความรู 3 คร้ัง 
เกษตรกร 20 คน
6) ถอดองคความรูท่ีไดรับการถายทอดจํานวน 1 เร่ือง
7) จัดทําองคความรูในรูปแบบเอกสารเผยแพร/CD

พ.ค. – ธ.ค.  2552
นายสมควร ชายะกุล 
และทีมงานจังหวัด/อําเภอ
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เหตุผล / ประเด็น เปาหมาย กิจกรรม / วิธีดําเนินการ ระยะเวลา / ผูรับผิดชอบ
เกษตรปลอดภัย (การสงเสริมการผลิต
และจัดการสินคาเกษตร)
    จากการตรวจประเมินแปลง เพ่ือขอ
ออกใบรับรอง GAP พืช ของเกษตรกรท่ี
ผานมา  จะไมผานการรับรองเน่ืองจาก
เกษตรกรไมไดจดบันทึก ประกอบกับ
การจดบันทึก เปนขอกําหนด  8  ขอ  
ท่ีจะตองดําเนินการ

เพ่ือใหเกษตรกรทุกรายในจังหวัดท่ีขอ
ใบรับรองผานการตรวจประเมินแปลง

1) จัดอบรมฝกปฏิบัติ และแลกเปล่ียนเรียนรูแก
เจาหนาท่ี / อาสาสมัครเกษตร เพ่ือไปแนะนําเกษตรกร
2) เจาหนาท่ีท่ีปรึกษา และอาสาสมัครเกษตรรวม
ตรวจสอบใหคําแนะนํา
3) จัดหาเอกสาร / สมุดบันทึก ใหแกเกษตรกร
4) จัดรวมกลุมเกษตรกรท่ีขอใบรับรองแหลงผลิตมา
แลกเปล่ียนเรียนรู วิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม 

พ.ค. – ก.ย. 2552
ทีมงานจังหวัด / อําเภอ
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4.5  แผนการจัดการความรูระดับจังหวัด ป 2552  จังหวัดนาน

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค / เปาหมาย วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
KV  :  การสงเสริมการผลิตสินคา
เกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัด
นาน
     จากการพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศไทยท่ีผานมามุงเนนการ
ผลิตเชิงธุรกิจท่ีมีการใชสารเคมี
ทางการเกษตร สารเคมีปองกัน
กําจัดวัชพืช สารปองกันกําจัด
แมลงและโรคพืช มีผลตอผูบริโภค
และผูผลิต รวมท้ังระบบนิเวศน ท่ี
ทําใหเกิดการเจ็บปวยของ
ประชาชนอยางท่ัวถึงจนถึงข้ัน
เสียชีวิตและสูญเสียความสมดุล
ทางธรรมชาติ
     เพ่ือใหการแกไขปญหาและ
สรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชนท้ังผูผลิต ผูบริโภคและ
ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดความสมดุลท้ัง
คนและส่ิงแวดลอม กอใหเกิดการ
พัฒนาการเกษตรท่ีย่ังยืนตอไป

วัตถุประสงค
1) สงเสริมการผลิตสินคา
เกษตรใหปลอดภัยและได
มาตรฐาน
2) พัฒนาสินคาเกษตรเขาสู
ระบบการแขงขันในตลาดทุก
ระดับ
3) เกษตรกรมีรายไดม่ันคงและ
ยั่งยืน
4) เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทุก
ระดับ
เปาหมาย
1) 15 อําเภอของจังหวัดนาน
2) เกษตรกร 1,000 ราย

1. การเตรียมการ
     - สรางความเขาใจ / ทีมงาน (คณะทํางาน
       จังหวัด, ทีมท่ีปรึกษา, GAP อาสา)
     - กําหนดแผนปฏิบัติงานรวม
2. การปฏิบัติการ
      - การปฏิบัติตามแผน
      - การจัดเวทีเรียนรู
      - ถอดบทเรียน หาองคความรู นวัตกรรม
      - นําไปประยุกตใช
      - AAR
3. การติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวม
4. สรุปผล / รายงานผล
        - สรุปผล
        - รายงานผล  เผยแพร
        - มีคลังความรูทาง Website

เร่ิมต้ังแต
พ.ค. – ก.ย. 52

- เกษตรจังหวัดนาน
- คณะทํางานสํานักงาน
  เกษตรจังหวัดนาน
- คณะทํางานสํานักงาน  
   เกษตรอําเภอ
- กลุมผูผลิตสินคาเกษตร
  ปลอดภัยและเครือขาย
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4.6  แผนการจัดการความรูระดับจังหวัด ป 2552  จังหวัดลําปาง

การจัดการความรู การผลิตสินคามาตรฐานอาหารปลอดภัย
เหตุผลความจําเปน เน่ืองจากจังหวัดลําปางมีการผลิตสินคาเกษตรหลากหลาย และตอเน่ืองตลอดป แตการผลิตสินคา

ยังไมไดมาตรฐาน  ดานการผลิต ดานการแปรรูป  การตลาดและการสรางเครือขายองคกร
เปาหมาย 1. เพ่ือพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน GAP

2. เพ่ือพัฒนาเปนแหลงเรียนรู
3. เพ่ือพัฒนาองคกรเกษตรกรใหมีการบริหารจัดการ สามารถพ่ึงพาตนเองอยางย่ังยืน

กิจกรรม 1. ประชุมช้ีแจง สรางความเขาใจใหเจาหนาท่ีทุกระดับ
2. กําหนดประเด็น เปาหมายใหชัดเจน
3. ฝกทําแบบปฏิบัติงาน
4. ดําเนินการตามแผน
5. ติดตามและประเมินผล
6. สรุปผลและรายงาน

ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม – กันยายน  2552
ผูรับผิดชอบ - กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต

- กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
- กลุมยุทธศาสตรสารสนเทศ
- ทีมงาน KM จังหวัด / อําเภอ
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4.7  แผนการจัดการความรูระดับจังหวัด ป 2552  จังหวัดแมฮองสอน

กิจกรรม จังหวัดแมฮองสอนมีระบบการจัดการองคความรูผานเวทีเรียนรู  6  เวที  คือ
* เวทีท่ี 1 เรียนรูตนเอง มีการบูรณาการผูรับผิดชอบงานโครงการ 3 งาน และผูเก่ียวของท้ังระดับ  
   จังหวัด / อําเภอ  รวมระดมความคิดเพ่ือวิเคราะหปญหา / อุปสรรค  ในการดําเนินงาน  3   
   โครงการ  เพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหา  พรอมท้ังกําหนดเปาหมายในการพัฒนา (KV)  ของ
   แตละ  3  โครงงานในพ้ืนท่ี  7  อําเภอ  ในข้ันตอนน้ีจะมีการแตงต้ังคณะทํางานดวย
* เวทีท่ี 2  ทบทวนและสรางความเขาใจรวมกันในแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ีโดย
   สามารถปรับกระบวนการดําเนินงานใหสอดคลองกับ  KV  และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี
* เวทีท่ี 3,4  การดําเนินการตามแผนงาน  โดยรวมปฏิบัติงาน และรวมติดตามในพ้ืนท่ีโดย
   เนนหนักการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี
* เวทีท่ี 5  เวทีเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือวิเคราะห / สกัดองคความรู
* เวทีท่ี 6  การจัดตลาดนัดองคความรูในพ้ืนท่ี

                 โดยเวทีท่ี 1- 4 ใชเวที MM, DM, DW
                                            เวทีท่ี 5,6 เปนเวทีเฉพาะกิจ
ระยะเวลาการดําเนินงาน พฤษภาคม – กันยายน  2552
เหตุผลความจําเปน เพ่ือบูรณาการงาน  3  โครงการ  เพราะจังหวัดแมฮองสอนมีขอจํากัดดานพ้ืนท่ี บุคลากร  

งบประมาณ  หรือแมแตตัวกลุมเปาหมายในการดําเนินโครงการ  ในการปฏิบัติงาน  จึง
ควรมีการบูรณาการโครงการเขาดวยกัน เพ่ือรวมกันทํางาน ทํางานใหเปนเครือขาย และมี
การบูรณาการของเน้ืองาน ใหมีความตอเน่ืองและสอดปรระสานกันโดยใช  KM  เปน
เคร่ืองมือแลกเปล่ียนเรียนรู  และแกไขจุดบกพรองของการดําเนินโครงการ

เปาหมาย เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  3  โครงการท้ังระดับจังหวัดและอําเภอ
ผูรับผิดชอบ 1. นายสมเพชร  ขัติยะ   นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ

2. นายนฤดม  สุริยตน    นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
3. นายธนากร  โชติกําชับ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
4. นายจาตุรนต  สุวรรณพินท  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับปฏิบัติการ

หมายเหตุ แผนการจัดการความรูท่ีสงมาน้ี เปนแนวทางการดําเนินงาน  จึงยังไมสามารถระบุหัวขอ
การจัดการความรูได  เพราะหากระหัวขอในท่ีน้ีจะเปนเพียงความคิดเห็นทางจังหวัดเพียง
ฝายเดียว จะขาดการมีสวนรวมของระดับอําเภอ  จึงเห็นควรนําไปแลกเปล่ียนเรียนรูกับ
ทางอําเภอ เพ่ือรวมกันกําหนดเปาหมายในการพัฒนา โดยใชการจัดการความรูเปน
เคร่ืองมือ  หากสามารถสรุปเปาหมายในการพัฒนาและนําไปจัดแผนเปนท่ีเรียบรอย  จะ
จัดสงใหเขตในภายหลัง
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4.8  แผนการจัดการความรูระดับจังหวัด ป 2552  จังหวัดตาก

GAP  ขาว  ป  2552   
KV  :  เกษตรกรมีการจัดบันทึกการปฏิบัติทุกราย
หลักการและเหตุผล เกษตรกรผูขอรับใบรับรองแหลงผลิตพืช มีการจดบันทึกคอนขางนอย และขาดรายละเอียดท่ี

สําคัญบางสวน  ทกใหมีผลตอการประเมินผลการใหใบ  Q
เปาหมาย / วัตถุประสงค เพ่ือใหเกษตรกรท่ีย่ืนใบสมัคร  GAP 01 ขาว  จํานวน  50 ราย มีการจดบันทึกรายละเอียดการ

ปฏิบัติในแปลงและสวนท่ีเก่ียวของ
วิธีดําเนินการ 1. ช้ีแจงรายละเอียดในเวที  MM  และ  DM

2. แตงต้ังคณะทํางานติดตามการประเมินแปลงเบ้ืองตนในระดับจังหวัด / อําเภอ
3. แลกเปล่ียนเรียนรูเทคนิคการสงเสริมการจดบันทึกท่ีประสบผลสําเร็จของเจาหนาท่ี
     สงเสริมในเวที DM / DW
4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอ  MM  และ DW  ทุกเดือน / ครั้ง
5. จัดแบงกลุมเกษตรกรเปนกลุมยอยตามพ้ืนท่ี  5-10  ราย  รวมกันตรวจสอบและกระตุน 
    ฝกสอนการจดบันทึกแบบแลกเปล่ียนเรียนรูในกลุมยอย  โดย  GAP  อาสาเปนแกนนํา

ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม  2552 – ธันวาคม 2553
ผูรับผิดชอบ คณะทํางานบูรณาการโครงการระดับจังหวัด / อําเภอ

โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง
ประเด็น พัฒนาเจาหนาท่ีการจัดการความรู(ถอดองคความรู)
เหตุผล เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยฯ ขาดความรู ทักษะการจัดการความรู
เปาหมาย เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยฯ  จํานวน  9  อําเภอ  22  คน
วัตถุประสงค พัฒนาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยฯ ใหมีความรู ทักษะและความเขาใจ
กิจกรรม / วิธีการ 1. จัดเวทีเรียนรู (ช้ีแจง, บรรยาย, ศึกษาดูงาน)

2. ฝกปฏิบัติการถอดองคความรู
ระยะเวลา มิถุนายน – กันยายน  2552
ผูรับผิดชอบ - ผูรับผิดชอบงานศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง

- ผูรับผิดชอบงานจัดการความรูระดับจังหวัด

โครงการวิสาหกิจชุมชน
องคความรู เพ่ิมทักษะความรูกระบวนการจัดเวทีชุมชนของเจาหนาท่ี
เหตุผลความจําเปน เน่ืองจากการจัดเวทีชุมชนเปนกระบวนการท่ีจะตองสืบคนปญหาของกลุมเพ่ือนํามาเปน

แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนากลุม  ซ่ึงมีความจําเปนอยางย่ิง เพ่ือใหการวางแผนตรงตาม
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ปญหาท่ีเกิดของกลุม  แตวิธีการจัดเวที ขบวนการ ในสวนของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ยังไมมี
ความชํานาญเพียงพอ  ทําใหปญหาท่ีไดมักจะไมถูกเทาท่ีควร

เปาหมาย เจาหนาท่ีระดับอําเภอทุกคน
กิจกรรม - การศึกษาอบรม  การฝกปฏิบัติจริงจากวิทยากรท่ีมีความชํานาญ

- การศึกษาดูงานของจุดท่ีปฏิบัติ
ระยะเวลา พฤษภาคม – มิถุนายน  2552

4.9  แผนการจัดการความรูระดับจังหวัด ป 2552  จังหวัดอุตรดิตถ

โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
เหตุผลความจําเปน ปจจุบันผูบริโภคใสใจในเร่ืองสุขภาพมากข้ึน การเลือกรับประทานอาหารตางๆ จะตองมี

ความปลอดภัย  จําเปนจะตองใหความรูแกเกษตรกรในฐานะผูผลิตพืชอาหาร  ใหมี
ความรูในการจัดการผลิตพืชใหปลอดภัยจากสารพิษและไดมาตรฐานเปนท่ีตองการของ
ผูบริโภค

วัตถุประสงค / เปาหมาย เกษตรกรมีความรูในการผลิตพืชท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐานตามระบบ GAP  โดยอบรม
ใหความรูแกเกษตรกร  800  ราย

กิจกรรม / วิธีการดําเนินงาน 1. จัดต้ังคณะทํางานระดับจังหวัด / อําเภอ
2. ช้ีแจงรายละเอียดโครงการแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
3. รับสมัครเกษตรกรท่ีมีความพรอมและสนใจเขารวมโครงการ
4. จัดอบรมแกเกษตรกรตามระบบ GAP พืช
5. ติดตามใหคําแนะนําแกเกษตรกร  อยางนอยรายละ  3  คร้ัง
6. สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา / ผูรับผิดชอบโครงการ   - 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552
   - เจาหนาท่ีจังหวัดผูรับผิดชอบงานโครงการ Food Safety เปนผูรับผิดชอบโครงการ
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4.10  แผนการจัดการความรูระดับจังหวัด ป 2552  จังหวัดสุโขทัย

การจัดการความรูการผลิตมะมวงเพ่ือการสงออกบานคลองดาง  ตําบลนํ้าขุม  อําเภอศรีนคร
เหตุผลความจําเปน วิสาหกิจชุมชนการผลิตมะมวงเพ่ือการสงออกบานคลองดาง  เปนวิสาหกิจชุมชนท่ีมี

สมาชิก  76  คน มีพ้ืนท่ีปลูกมะมวงพันธุโชคอนันต พ้ืนท่ี 2,000 ไร มีศักยภาพในการผลิต
มะมวงโชคอนันตท้ังในและนอกฤดู  สงขายท้ังในและนอกประเทศ ปละกวา 3,000 ตัน  
และมีแนวโนมท่ีจะขยายการผลิตและตลาดออกไป  วิสาหกิจฯ ดังกลาวมีการรวมกลุม
เหนียวแนน  มีการบริหารจัดการกลุมท่ีดีสามารถเพ่ิมราคาผลผลิตไดสูงกวาทองตลาด  
ถาไดรับการพัฒนาการจัดการความรู จะทําใหเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต  การ
บริหารจัดการและการตลาดไดดีย่ิงข้ึน

เปาหมาย 1. พัฒนาการจัดการความรูเพ่ือเปนแหลงเรียนรูวิสาหกิจชุมชนสูการพัฒนาเปนศูนย
     เรียนรูการเกษตรพอเพียง
2. พัฒนาการผลิตของเกษตรกรเขาสูมาตรฐาน  GAP

กิจกรรม ดําเนินการจัดทําเวทีชุมชน
เวทีท่ี 1 ศึกษาบริบทของกลุมวิสาหกิจ
เวทีท่ี 2 วิเคราะห SWOT
เวทีท่ี 3 ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูท่ีดี
เวทีท่ี 4 จัดทําแผนการผลิต
เวทีท่ี 5 - ถายทอดความรูระบบการผลิต GAP

- การพัฒนาเปนแหลงเรียนรูการเกษตรพอเพียง
- ทบทวนแผนการผลิต

ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม – สิงหาคม  2552
ผูรับผิดชอบ 1. กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต

2. กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
3. ฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ
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4.11  แผนการจัดการความรูระดับจังหวัด ป 2552  จังหวัดพิษณุโลก

การจัดการความรู การผลิตสินคามาตรฐานอาหารปลอดภัย
เหตุผลความจําเปน เน่ืองจากจังหวัดพิษณุโลก มีการผลิตสินคาเกษตรหลากหลาย  และตอเน่ืองตลอดป  แต

การผลิตสินคายังไมไดรับมาตรฐาน ดานการผลิต การแปรรูป การตลาด และการสราง
เครือขายองคกร

เปาหมาย 1. เพ่ือพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน  GAP
2. เพ่ือพัฒนาเปนแหลงเรียนรู
3. เพ่ือพัฒนาองคกรเกษตรกรใหมีการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาตนเองไดอยาง

กิจกรรม 1. ประชุมช้ีแจง สรางความเขาใจใหเจาหนาท่ีทุกระดับ
2. กําหนดประเด็น  กลุมเปาหมายใหชัดเจน
3. จัดทําแผนปฏิบัติงาน
4. ดําเนินการตามแผน
5. ติดตามและประเมินผล
6. สรุปผลและรายงาน

ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม – กันยายน 2552
ผูรับผิดชอบ - กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต

- กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
- ฝายยุทธศาสตร สารสนเทศ
- KM ทีมจังหวัด / อําเภอ
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4.12  แผนการจัดการความรูระดับจังหวัด ป 2552  จังหวัดเพชรบูรณ

โครงการ เหตุผลความจําเปน เปาหมาย/วัตถุประสงค กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
โครงการผลิตมะมวง
คุณภาพเพ่ือการสงออก

1. เปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของ
จังหวัด
2. เปนพืชท่ีตลาดภายในและ
ตางประเทศตองการ

1. เพ่ือพัฒนากลุมผูผลิต
มะมวงเพ่ือการสงออก
2. พัฒนาเปนศูนยเรียนรู
3. พัฒนาเปนกลุม
วิสาหกิจชุมชน

1. แตงต้ังคณะทํางานระดับ
จังหวัด/อําเภอ และช้ีแจงการ
ดําเนินงาน
2. กําหนดพ้ืนท่ีและ
กลุมเปาหมาย
3. กําหนดกระบวนการ
ทํางาน
4. ดําเนินการตาม
กระบวนการ
5. ประเมินผล/รายงาน

เม.ย. – ก.ย. 52 สํานักงานเกษตรจังหวัด
เพชรบูรณ

หมายเหตุ :  กระบวนการทํางานตามยุทธศาสตรท่ี 3,4 และ 5
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4.13  แผนการจัดการความรูระดับจังหวัด ป 2552  จังหวัดพิจิตร

* โครงการสงเสริมผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
ประเด็น การจดบันทึก
เหตุผลความจําเปน เกษตรกรท่ีสมัครเขาสูระบบการรับรอง  ไมผานการตรวจรับรอง 20 % เน่ืองจากไมมี

การจดบันทึก
เปาหมาย - เกษตรกรมีความรู / เขาใจ / เห็นความสําคัญของการจดบันทึก

- เกษตรกรสามารถจดบันทึกได 390 ราย (100%)
กิจกรรม / การดําเนินงาน - ถายทอดความรูใหเกษตรกร “การจดบันทึก”

- ฝกปฏิบัติ ควบคูกับการถายทอดความรู
- ท่ีปรึกษา / อาสาสมัคร GAP  พืช ใหคําแนะนํา/ปรึกษา/ติดตาม
- 1  พฤษภาคม  2552 – 30 มิถุนายน 2552

* ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการจัดการความรู 1. พัฒนาทักษะ/สมรรถนะเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษ๖รใหเปนนักจัดการความรู

2. การสรางเครือขาย/คลังความรูการผลิต ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง
3. การประชาสัมพันธุ

เปาหมาย/วัตถุประสงค 1. พัฒนาเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร ผูรับผิดชอบศูนยหลัก  จํานวน  12  ศูนย
2. สรางเครือขายการผลิต  อยางนอย  1  เครือขาย
3. ประชาสัมพันธทางส่ืออยางนอย  1  ชองทาง

วิธีดําเนินการ/กิจกรรม 1. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู DM,DW,MM,PW
2. จัดเก็บขอมูลเพ่ือประมวลผล
3. ศึกษาดูงาน, จัดทําแปลงทดลอง

ระยะเวลา พฤษภาคม  2552 – กันยายน 2552
ผูรับผิดชอบ ฝายยุทธศาสตร  สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
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4.14  แผนการจัดการความรูระดับจังหวัด ป 2552  จังหวัดนครสวรรค
*  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
เหตุผลความจําเปน เพ่ือใหเกษตรกรผูรวมโครงการไดรับความรูในการผลิตพืชท่ีปลอดภัย และนําไปปฏิบัติ
เปาหมาย เกษตรกรผูรวมโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

จํานวน 2,500  ราย  ไดรับการถายทอดความรูและผานการรับรองมาตรฐาน  GAP
กิจกรรม/วิธีการ 1. พัฒนาบุคลากร และกระบวนการทํางาน

    - อบรมเจาหนาท่ีท่ีปรึกษา
    - อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผูชวยท่ีปรึกษา (อาสาสมัคร)
2. พัฒนาเกษตรกรเขาสูกระบวนการรับรอง GAP
     - รับสมัคร
     - อบรมเกษตรกร
     - ติดตามใหคําปรึกษาและประเมินแปลงเบ้ืองตน
      - มอบใบประกาศนียบัตร

ระยะเวลา เมษายน  2552 – กันยายน 2552
ผูรับผิดชอบ นายสุรเชษฐ  แฟงนอย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับ ชํานาญการ

*  โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เหตุผลความจําเปน - เพ่ือใหสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยางเหมาะสม ตามศักยภาพและ

   ความพรอมของวิสาหกิจชุมชน
เปาหมาย - ดําเนินใน  15  อําเภอ ๆ ละ  2  วิสาหกิจชุมชน ๆ ละ  10  คน รวม  300  คน
กิจกรรม - สงเสริมการจัดแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
วิธีการ - จัดทําเวทีเรียนรูแกสมาชิกวิสาหกิจชุมชน รวม 5 เวที
ระยะเวลา - เมษายน  2552 – กันยายน 2552
ผูรับผิดชอบ นางเพญจันทร  ศรีราชพนมปาน  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ

*ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
เหตุผลความจําเปน เพ่ือจัดต้ังศูนยเรียนรูดานเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย ศูนยเรียนรู  36  ศูนย  (20 ราย/ศูนย) ศูนยหลัก 15 ศูนย  ศูนยเครือขาย 21 ศูนย
กิจกรรม/วิธีการ 1. ประชุมช้ีแจง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระดับอําเภอ

2. คัดเลือกศูนยเรียนรู (ศูนยเดิมป 2551) หรือปรับเปล่ียนศูนยหลักใหอยูจุดเดียวกับศูนยเรียนรู
    เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  ของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
3. จัดทําเอกสารประกอบการเรียนรู/องคความรูดานการเกษตรท่ีจะถายทอดใหเกษตรกรท่ี
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     เขารวมโครงการ
4. ปรับปรุงขอมูลศูนยเรียนรู
5. ดําเนินการจัดเวทีเรียนรู จํานวน 3 ครั้ง/ศูนย

ระยะเวลา มีนาคม 2552 – กรกฎาคม  2552
ผูรับผิดชอบ นายเจริญชัย  อินทรแดน  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ

*  สรุปแผนการจัดการความรูจังหวัดนครสวรรค
1. แตงต้ังทีมงาน จังหวัด  อําเภอ ภาคี  เดือนเมษายน 2552
2. สรางความเขาใจ DM, DW  อบรมสัมมนาและอ่ืนๆ  เดือน พฤษภาคม  2552
3. กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย แผนปฏิบัติงาน  เดือนพฤษภาคม  2552 
4. ดําเนินการตามแผน  เดือนพฤษภาคม 2552
5. สรุปบทเรียน  เดือนกันยายน 2552
6. รวบรวมในคลังความรู เผยแพร ประชาสัมพันธ  เดือนกันยายน 2552
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4.15  แผนการจัดการความรูระดับจังหวัด ป 2552  จังหวัดอุทัยธานี

*  โครงการวิสาหกิจชุมชน  :  การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
เหตุผลความจําเปน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 10  ไดนําปรัชญาหรือแนวคิดปรัชญาหรือ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาใชเปนหลักการพ้ืนฐานของการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ  9  ป  ขางหนาใหจริงจังมากข้ึน  ซ่ึงสามารถนําแนวคิด
ดังกลาวมาประยุกตใหกับแนวทางการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

เปาหมาย - วิสาหกิจชุมชนอําเภอท้ัง  8  อําเภอ
กิจกรรม/ดําเนินการ 1. การพ่ึงตนเอง

    - ใชทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ิน
    - เกษตรกรท่ีมีภูมิปญญาในทองถ่ิน, องคความรู, ถายทอดผูอ่ืนได
          (1) มีภูมิคุมกัน ,รูเทาทัน

(2) ความรู, ทักษะ
(3) ความสามารถปรับตัว

2. ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ  การสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ โดยการสรางความเปน
    ธรรมระหวางผูผลิตสินคาและบริการกับผูบริโภค เพ่ือไมใหเกิดการไดเปรียบ เสียเปรียบ หรือ 
    เอารัดเอาเปรียบกัน
3. ความสมดุล
     - ปญหาการลงทุนท่ีเกินตัวและขาดประสิทธิภาพ
     - ผลิตสินคาและบริการไดอยางหลากหลาย เพ่ือลดความเส่ียงจากภาวะทางการตลาดท่ี
        เปล่ียนแปลงไป
4. การเติบโตอยางย่ังยืน  
     - เนนสรางคน(ผูประกอบการ, แรงงาน)
     - เนนขายความรู, เทคโนโลยี, นวัตกรรม
     - การบริหารจัดการท่ีดี

ระยะเวลา พฤษภาคม – กันยายน  2552
ผูรับผิดชอบ นางประเสริฐศรี  ศรีเจริญพันธ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  ระดับชํานาญการ

*  โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง
ประเด็น แปลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามความตองการชุมชน
เหตุผล จังหวัดอุทัยธานี ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร  ซ่ึงพืชท่ีปลูกมีความหลากหลาย 

เชน ขาว มันสําปะหลัง สับปะรด ขาวโพดเล้ียงสัตว  ดังน้ัน การทําแปลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
ในแตละตําบลตองคํานึงถึงสภาพพ้ืนท่ีและความตองการของชุมชนเปนหลัก
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เปาหมาย - ศูนยการเรียนรูการเกษตรพอเพียงทุกอําเภอ
- ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลท่ีต้ังศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง ศูนยละ  20  คน

กิจกรรม - สํารวจความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลท่ีต้ังศูนยฯ  โดยใชเวทีชุมชน
- จัดทําแปลงเรียนรูตามความตองการของชุมชน
- จัดกระบวนการเรียนรูดานการเกษตรของแตละศูนยฯ
- ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

ระยะเวลา พฤษภาคม 2552 – กันยายน 2552
ผูรับผิดชอบ นายเกียรติกมล  ภูมรา  หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายภาณุพัฒน  มณีจํา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
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* โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน

โครงการ ประเด็น เหตุผลความจําเปน กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

โครงการสงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยและได
มาตรฐาน

1. การจดบันทึก

2. การพัฒนาคูมือปฏิบัติตาม
การผลิตพืชตามระบบ GAP

1. เกษตรกรขาดความสนใจ
และไมเห็นความสําคัญของ
การจดบันทึก
2. เพ่ือนําไปสูการตรวจ
รับรองแปลง GAP

- คูมือการผลิตพืช

1.อบรมเชิงปฏิบัติการท่ีปรึกษา
เกษตรกร 48  ราย
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ GAP 
อาสาสมัคร 120 ราย
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ

- จัดหาสมุดบันทึก
- จัดเสวนาถอดองคความรู 
(KM) รวมกับกรมวิชาการ
เกษตร

- มี.ค. – เม.ย. 52

- เม.ย. 52

- พ.ค. 52

- พ.ค. – มิ.ย. 52

- จังหวัด

- จังหวัด

- อําเภอ

- จังหวัด
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5. ภาพกิจกรรม 

พิธีเปดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ RW คร้ังท่ี 1/2552  และการดําเนินการสัมมนา  2 วัน

   ผอ.กลุมวิชาการและฝกอบรมกลาวรายงาน  และประธาน ผอ.ยลวิไล  ประสมสุข  ผอ.สสข 6   กลาวเปดการสัมมนา

   ผูเขารวมการสัมมนาฯ.



41

ผอ.กองวิจัยฯ. และคณะ  รวมเปนวิทยาการดวย

ผูดําเนินการ จากสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 6
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การนําเสนอ  โดยผูแทนของ สสข.6

แลกเปล่ียนเรียนรูกันในกลุมจังหวัด

นําเสนอผลงานดีๆ ใหเพ่ือนไดรับรู
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ขอรวมดวยคน นะ KM เปนอยางน้ีเอง

แบงกลุมอีกแลว    คราวน้ีคุยกับคนท่ีทํางานเดียวกัน

เอา..ใครวาไงบาง  พูดดังๆหนอย ชวยหนอย  ชวยหนอย
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ชวยบันทึก...งานถนัด มือใหม นําเสนอ  แตเกง นะ

มือเกา...ถูกบังคับมา mind map  ( พวกใจคดเค้ียว )

ทําแผนจังหวัด   “ เอ..เราจะทําอะไรกันดี นา...... ”
*****************


	ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่



