
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ( RW )  คร้ังท่ี 1/2553
วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ 2553

ณ  โรงแรมฮอลิเดยการเดน  จังหวัดเชียงใหม

หลักการและเหตุผล          สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 6  จังหวัดเชียงใหม     ดําเนินการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการระดับเขต ( RW )  ครั้งที่ 1 / 2553    ขึ้น เพื่อเปนเวทีในการประสานการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร 
ภายในเขต      และเชื่อมโยงการดําเนินงานระหวางสวนกลาง กับภูมิภาค     รวมทั้งเปนเวทีในการสนับสนุน
วิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางจังหวัด  และศูนยปฏิบัติการภายในเขต     เพื่อการพัฒนาความรูของ
เจาหนาที่  และการบริหารจัดการโครงการสงเสริมการเกษตร  ใหบรรลุตามเปาหมายของโครงการสงเสริม
การเกษตร     โดยใชการจัดการความรู และการบูรณาการงานสงเสริมการเกษตร เปนแนวทางในการดําเนินการ  

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต มี  วัตถุประสงค  ดังนี้
1. เพื่อประสานการดําเนินงานและติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามภารกิจ  ยุทธสาสตร  และ

โครงการที่สําคัญของกรมสงเสริมการเกษตร
2. เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู  ถายทอดความรู    และสนับสนุนดานวิชาการแกจังหวัด

เนื้อหาการสัมมนา  ประกอบดวย
1. การทบทวน เร่ืองการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร  และการใชการจัดการความรู ( KM ) 

เปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2553
2. การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ตามระบบการติดตามงาน ป 2553
3. การแลกเปลี่ยนความรู  เรื่องการจัดการความรู และการบูรณาการงานสงเสริมการเกษตร ป 2552
4. การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน, การติดตาม  การสนับสนุนการดําเนินงานโครงการสงเสริม

การเกษตร ที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ 2553
5. การประสานงานการสนับสนุนความรูดานวิชาการแกผูปฏิบัติงาน

บุคคลเปาหมาย   ประกอบดวยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน / โครงการสงเสริมการเกษตร ระดับจังหวัด, เขต , ศูนย
ปฏิบัติการภายในเขต   และสวนกลาง    รวม 94 คน  ไดแก

1. ผูแทนกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต   หรือผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน

2. ผูแทนกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร   หรือผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

3. ผูแทนฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ   หรือผูรับผิดชอบงานระบบสงเสริมการเกษตร และโครงการ
ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง

4. ผูแทนศูนยปฏิบัติการ ภายในเขต
5. ผูเกี่ยวของจากกรมสงเสริมการเกษตร  และสํานกัสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6
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กําหนดการสัมมนา    ดําเนินการ ระหวางวันที่   23 - 24  กุมภาพันธ  2553   ณ โรงแรมฮอลิเดยการเดน  อําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม   โดยมีกระบวนการสัมมนา ดังนี้

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2553
- เปดการสัมมนา     ช้ีแจงวัตถุประสงค แนวทางการสัมมนา
- การทบทวนเร่ืองการจัดการความรู  ในระบบสงเสริมการเกษตร
- การช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานตามระบบติดตามงาน ป 2553
- การช้ีแจง การประกวดผลงานสงเสริมการเกษตร ระดับเขต  ป 2553
- การแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองผลการดําเนินงานจัดการความรู และการบูรณาการ ป 2552   
- การสรางความเขาใจ,  กําหนดแนวทางการดําเนินงาน  และเปาหมาย ตามโครงการฯ. ป 2553  

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2553
- การรวมกันกําหนดแนวทางการติดตามงานตามระบบ
- กําหนดแนวทางการใชระบบสงเสริมการเกษตร เพ่ือการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
- การพิจารณาประเด็นวิชาการ / ความรูท่ีจําเปน ในการปฏิบัติงาน
- การนําเสนอผลการอภิปราย   สรุปผลและปดการสัมมนา

ผลการสัมมนาฯ.   ประกอบดวย เน้ือหาการเพ่ิมเติมความรู , การแลกเปลี่ยนเรียนรู   และการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ป 2553    ดังรายละเอียดตอไปน้ี

การนําเสนอและทบทวนความรูที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน

1.  การนําเสนอ  เร่ือง  การบริหารจัดการองคความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร   โดยผูอํานวยการกองวิจัยและ
พัฒนางานสงเสริมการเกษตร ผอ.สุกัญญา  อธิอนันต

ระบบสงเสริมการเกษตร  ซ่ึงกรมสงเสริมประกาศใชมาต้ังแตป 2551  ประกอบดวย 2 สวน  คือ
1) ระบบปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  ซ่ึงมีการดําเนินการท้ังในระดับสํานักงานเกษตรอําเภอ และระดับตําบลใน

ประเด็นสําคัญไดแก
1.1 เร่ืองขอมูล ซ่ึงประกอบดวยขอมูลพ้ืนฐานการเกษตร, ขอมูลเชิงสถานการณของอําเภอ และ

ตําบล ตลอดจนขอมูลกลุมและเครือขายในตําบล
1.2 ดานแผนพัฒนาการเกษตร ซ่ึงมีท้ังระดับตําบลและอําเภอ
1.3 การจัดการเรียนรู และการถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือการแกปญหา และพัฒนาการเกษตรท่ี

เหมาะสมกับพ้ืนท่ี
1.4 การใหบริการทางการเกษตร เพ่ือแกไขปญหาเกษตรกร ผาน ศบ.กต.
1.5 การสงเสริมกลุมและเครือขาย ซ่ึงตองมีการกําหนดเปาหมาย จัดทําแผนและจัดกิจกรรมการ

พัฒนา
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2) ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกาศใชอยางเปนทางการในป 2553 น้ี  ประกอบดวย
2.1 เร่ือง ขอมูลสารสนเทศ
2.2 เร่ือง วิชาการและเทคโนโลยี
2.3 เร่ือง การพัฒนาบุคลากร
2.4 เร่ือง การติดตามนิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติการ
2.5 เร่ือง การประชาสัมพันธ

2

พัฒนาบุคลากร

กอง / สํานัก เขต ศูนยปฏิบัติการ
จังหวัด

หนวยงาน
สนับสนุน

NW
RW
PW, 
DW

- ผูบริหาร
กรม
- กอง / สํานัก
- เกษตร
จังหวัด / เขต
- เจาหนาท่ี
อําเภอ
- PM
- MM
- DM

วิชาการ

ศึกษาวิจัย

การใหความรู
/ ฝกอาชีพ การบริการ

การเกษตร
สัมมนา

ประชุม

ปชส.
ขอมูลสารสนเทศ
- ฐานขอมูลกลาง
- บริการขอมูลสารสนเทศ
- เช่ือมโยงเครือขาย
คอมพิวเตอร

แผนงาน
ติดตาม
นิเทศ

ประเมิน
ผล ระบบ

สนับสนุน
ปฏิบัติงาน

(ราง)

ระบบสงเสริมการเกษตร

การจัด
อบรม

เรียนรูดวย
ตนเอง

ระบบปฏิบัติงานในพื้นที่
กลุม / เครือขาย

แผนพัฒนาการเกษตร การเรียนรู

ขอมูล การบริการ

การบริหารจัดการ
ศบกต.

กระบวนการทํางานของเจาหนาท่ี

การดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรในปงบประมาณ  2553
กรมสงเสริมการเกษตร  กําหนดใหทุกหนวยงานจะตองดําเนินการบันทึกแผน และผลการปฏิบัติงานตาม

ระบบ  ป 2553      ซ่ึงไดกําหนดเปนตัวช้ีวัดของเกษตรจังหวัดดวย       โดยจะตองดําเนินการบันทึกแผนและผลการ
ดําเนินงานทุกกิจกรรมในระบบ Online      ซ่ึงมีรายละเอียดในรูปของ ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริม
การเกษตร    และจะตองบันทึก ตรวจสอบและ Upload ใหตรงตามกําหนดดวย
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ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

การจัดการความรู   ในระบบราชการเร่ิมนํามาใชต้ังแตป 2548 ซ่ึงมีพ้ืนฐานแนวคิดมาจากการปฏิบัติงานในอดีต ซ่ึง
มีการทํางานท่ีผิดพลาด ซํ้าซากในส่ิงเดิม ๆ  การท่ีความรูอยูกับตัวผูท่ีเช่ียวชาญเทาน้ัน  และจากการท่ีเราปฏิบัติงาน
แลวมี Best Practice อยูแลว ซ่ึงจะตองนํามาใชใหเกิดประโยชนตอไป

การดําเนินงานจัดการความรูในป 2553 มีการกําหนดใหเปนตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริม
การเกษตร โดยใชการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร ของกรมสงเสริมการเกษตร ซ่ึงมีโครงการท่ี
ดําเนินการเปนโครงการหลักในแตละยุทธศาสตร ไดแก โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โครงการ
สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน และโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ไดกําหนดให
ทุกหนวยงานจัดแผนการจัดการความรูป 2553 สงใหกรมสงเสริมการเกษตร และสํานักสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขต ทราบเพ่ือใชประโยชนในการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงาน
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ระบบการจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตร

- E-Learning

การแลกเปลี่ยนเรียนรู (KS)

กระบวนการ
เรียนรูจากการทํางาน

การเรียนรูของเจาหนาที่

เรียนรูจากเครือขาย
(ภายในและภายนอก)

เรียนรูดวยตนเอง

- Web Blog (เร่ืองเลา)

- เวทีเฉพาะกิจหรือแลกเปล่ียน
ของหนวยงาน เชน        
Morning Talk, การดูงาน,
การประชุมสัมมนาในองคกร

- R2R

- การทํา K-shop

- การจัดทําเมนูโครงการ

- เวทีตามระบบสงเสริม

(RW,DW)

การบริหารคลังความรู (KA)

DOAEDOAE
KK--centercenter

ทางเลือก
โครงการ K-Shop

E-library

E-learning

ฐานขอมูล
องคความรู
การเกษตร

ฐานขอมูล
งานวิจัย
สงเสริม

การเกษตร

ฐานขอมูล
ผูรู - วิทยากร

KA
ของหนวยงานยอย

คณะทํางานการบริหารองคความรู
( ผอ.กวพ. ประธาน )

KV องคกร
KV หนวยงานยอย

เจาภาพ
หลัก

Output

คณะทํางานการแลกเปล่ียนเรียนรู
(รธส.สฝ. ประธาน)
(ผอ.สพท. เลขาฯ)

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูในรูปแบบตางๆ

คณะทํางานการบริหารจัดการคลังความรู
(รธส.วก. ประธาน)
(ผอ.ศสท. เลขาฯ)

K-Center

CKO / คณะทํางานการบริหารองคความรู
การบริหาร

จัดการระบบ

แผนการจัดการความรู

เปาหมายท่ีตองบรรลุ

- บทบาทหนาที่และภารกิจ
- ยุทธศาสตร
- งานโครงการ

การกําหนดเปาหมาย (KV)

13

DOAE 
K-Center

กระบวนการจัดการคลังความรู (K-Center)
หนวยงานยอย

(สวนกลาง / เขต /จังหวัด)

จัดทํา/รวบรวมองคความรู

ตรวจสอบ
กลั่นกรอง
จัดหมวด
กลุม ชนิด

เผยแพรผานชองทางของ
หนวยงาน

คณะ KM 
+ ICT 

หนวยงาน

นําเขาระบบ
• องคความรู

(8 หมวด)
• ขอมูลอื่น ๆ

- เรื่องเลา
- คําถามยอดนิยม
- ขอมูลผูรู –

วิทยากร การตรวจสอบ
โดยผชช./
นักวิชาการ

Link องคความรู
(หนวยงานภายนอก/

ภายใน)
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2.  การนําเสนอ  ระบบติดตามงานป 2553    โดยผูอํานวยการกลุมติดตามและประเมินผล    ดร.นันทา บูรณธนัง

ท่ีมาของระบบติดตามงานป 2553  เน่ืองจากความจําเปนในขอจํากัดดานงบประมาณทําใหกรม
สงเสริมการเกษตร ตองปรับปรุงระบบการติดตาม – นิเทศงาน ท่ีดําเนินการอยู มาเปนระบบการติดตามงานป 2553 
โดยกําหนดวัตถุประสงคของการติดตามงาน คือ

1. เพ่ือทราบขอมูลความกาวหนา ผลงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการปรับปรุงงาน
2. เพ่ือใชขอมูลในการควบคุม กํากับ ปรับปรุง และสนับสนุนการทํางาน

โดยกําหนดใหมีการติดตามในโครงการสําคัญตามนโยบาย และโครงการเฉพาะกิจเรงดวน ซ่ึงมีแนวทางหลัก คือ
1. ทุกระดับ (จังหวัด, สสข., ผูรับผิดชอบโครงการ) มีการติดตามความกาวหนาและปรับปรุง เรงรัด งานท่ี

รับผิดชอบใหบรรลุวัตถุประสงค
2. ดําเนินการแบบเสริมพลัง โดยทุกฝายมีสวนรวมใชประโยชนรวมกันในทิศทางเดียวกัน
3. ใชวิธีการรายงาน และติดตามการปฏิบัติในพ้ืนท่ี

ติดตามงานในพื้นที่ 
ตามความเหมาะสม 

ผูรับผิดชอบโครงการ
    - e-project และ rbm

- Feed Back ดวยวาจา

สวนกลาง

2 คร้ัง 

      - e-project และ rbm
- ติดตามงานในพื้นที่ โดยเจาหนาที่ 

        ผูประสานงานกับจังหวัด/การประชุม 

Feedback
- ทันทีในวันท่ีติดตาม

- ในการประชุมเกษตรจังหวัด 

เวทีสรุปผลและแลกเปล่ียนเรียนรู (RW)

สสข. 

ทุกเดือน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู และปรับปรุง/พัฒนางาน 
(DW)

แผนปฏิบัติการ
- ติดตามจาก e-project และ rbm
- ติดตามในพื้นที่เปนทีม 

เรงรัด-กํากับ
- จังหวัด (MM)
- อําเภอ (DM) 

จังหวัด

-ความกาวหนาการปฏิบัติงาน
-มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

-ความกาวหนาการปฏิบัติงาน
-ปญหา สาเหตุของปญหา ขอควรแกไข
-ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนา
การทํางานและพัฒนาเจาหนาที่

-ความกาวหนาการปฏิบัติงาน
-ปญหา สาเหตุของปญหา ขอควรแกไข
-ไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือพัฒนา
การทํางานและพัฒนาเจาหนาที่

output
-มิติโครงการ

- มิติพ้ืนท่ี

-มิติโครงการ
- มิติพ้ืนท่ี

-มิติโครงการ
- มิติพ้ืนท่ี

เนนใหมีการตรวจสอบความกาวหนาของโครงการจากรายงาน e – project  มีการออกติดตามการปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ี และรายงานผลการติดตามงานใหกองแผนงานตามแบบฟอรมท่ีกําหนด
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การรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร (e-project  management System) 

เนนระบบการรายงานผลแบบ Online เปนการตอบในเชิงปริมาณ มีหลักสําคัญ คือ
1. เปนระบบท่ีชวยในการเก็บขอมูล ติดตามวิเคราะหและรายงานสรุปภาพรวมการปฏิบัติงาน และ

การใชจายงบประมาณ โครงการ
2. เพ่ือทราบสถานการณความกาวหนา ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ใชเปนขอมูลสนับสนุน 

เรงรัดและกํากับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย

ส่ิงท่ีควรปฏิบัติ
1. จัดทําแผนและรายงานผลการปฏิบัติงาน/ใชจายงบประมาณ ในโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับจัดสรร

          แผนอบรม ภายในมิ.ย.53 แผนใชจาย ภายในส.ค.53
2. บันทึกผลการปฏิบัติงาน/ใชจายงปม. ทุกเดือน
3. วิเคราะหผลการปฏิบัติงาน/ใชจายงบประมาณของโครงการ และใชประโยชนในการบริหารงาน เรงรัด      

                 กํากับการปฏิบัติงาน/ใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน

การจัดทํารายงานตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพของกรมสงเสริมการเกษตรปงบประมาณ 2553  มีวัตถุประสงค เพ่ือ
1. เพ่ือใหมีขอมูลในการรายงานผลตามตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมสงเสริม
    การเกษตรท่ีถูกตองนาเช่ือถือ และทันเวลาตอหนวยงานตางๆ
2. เพ่ือใหกรมสงเสริมการเกษตรมีฐานขอมูลของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร
3. เพ่ือใหทุกหนวยงานมีการติดตามและประเมินผลงานตนเองอยางมีระบบ
4. เพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถรายงานความกาวหนาตลอดจนผลลัพธของงานสงเสริมการเกษตรไดอยาง
    มีประสิทธิภาพ 

โดยการดําเนินการจะใช แบบ กสก. เปนเคร่ืองมือ  ในการจัดเก็บขอมูลเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติตามของเกษตรกร 
และสําหรับเจาหนาท่ี ผูรับผิดชอบโครงการ     เก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกร และบุคคลเปาหมายท่ีเขารวม
โครงการทุกรายใน 2 ชวงเวลา คือ 

 ครั้งที่ 1   ทําการเก็บขอมูลในวันท่ีเกษตรกรเขารวมกิจกรรมของโครงการ    เพ่ือรวบรวม
ขอมูลการปฏิบัติของเกษตรกร  กอนเขารวมโครงการ  ตามประเด็นหลักท่ีตองการให
เกษตรกรปฏิบัติ 

 ครั้งที่ 2   ทําการเก็บขอมูลหลังจากท่ีเกษตรกร เขารวมกิจกรรมของโครงการไปแลว  อยาง
นอย 2 เดือน    เพ่ือรวบรวมขอมูลการนําความรูท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรมของโครงการ
ไปปฏิบัติตาม

โครงการท่ีมีการวัดผลงานตามตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    ประจําป 2553 รวม 12 โครงการ
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3.  การนําเสนอ  เร่ืองการประกวดคัดเลือกบุคคลและองคกรหรือสถาบันท่ีมีผูมีผลงานดีเดน ประจําป  2553  โดย
ผูแทนสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 6

กรมสงเสริมการเกษตร ไดกําหนดใหมีการประกวดคัดเลือกบุคคล และองคกรหรือสถาบันท่ีมีผลงานดีเดน  
ประจําป 2553   เพ่ือเปนการเสริมสรางขวัญ  สรางแรงจูงใจ และกําลังใจใหกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร   ใน
ระดับตางๆ  รวมท้ังหนวยงานท่ีใหบริการ  สรางผลงานกอเกิดประโยชนกับสังคมและหนวยงานท่ีสงผลใหงาน
กรมสงเสริมการเกษตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยกําหนดใหดําเนินการประกวดคัดเลือก
บุคคลและองคกรหรือสถาบันดีเดน  ประจําป  2553  แบงกลุมเปน 2 กลุม จํานวน  6  ประเภทคือ

กลุมท่ี 1  การประกวอบุคคล  แบงการประกวดเปน  3  ประเภทคือ
1.1 เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรประจําอําเภอ(เกษตรตําบล)ดีเดน
1.2  เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร(เกษตรอําเภอ)ดีเดน
1.3 เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรประจําอําเภอท่ีมีผลงานดานเคหกิจเกษตรดีเดน

กลุมท่ี 2  การประกวดองคกรหรือสถาบัน  แบงการประกวดเปน  3  ประเภทคือ
2.1 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดีเดน
2.2 ศูนยปฏิบัติการดีเดน
2.3 สํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน

วัตถุประสงค
1.เพ่ือคัดเลือกบุคคลและองคกรหรือสถาบันท่ีมีผลงานดีเดน  ประสบความสําเร็จและมีความประพฤติ

ดีสามารถเปนแบบอยางในการขยายผล  
2. เพ่ือเผยแพรเกียรติคุณและผลงานของบุคคลและองคกรหรือสถาบันดีเดนใหปรากฏตอสาธารณชน

เปาหมาย
1. กลุมบุคคลและศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

ชนะเลิศ  ระดับจังหวัด  จํานวน  76  คน/ศูนย/ประเภท
ชนะเลิศ  ระดับเขต  จํานวน  6  คน/ศูนย/ประเภท
ชนะเลิศ  ระดับประเทศ  จํานวน  1 คน/ศูนย/ประเภท

2. กลุมองคกรหรือสถาบัน
ชนะเลิศ  ระดับเขต  จํานวน  6  ศูนย/ประเภท
ชนะเลิศ  ระดับประเทศ  จํานวน  1  ศูนย/ประเภท

กําหนดการ และสถานท่ีในการมอบรางวัล
ระดับประเทศและระดับเขต

กรมสงเสริมการเกษตรมอบโลประกาศเกียรติคุณใหผูชนะเลิศดีเดนระดับประเทศและระดับเขต  โดย
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  ในวันครบรอบสถาปนากรมสงเสริมการเกษตร  วันที่  21  ตุลาคม  2553  ณ  หอง
ประชุมกรมสงเสริมการเกษตร  ช้ัน  5



9

ระดับจังหวัด
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต  มอบโลใหผูชนะเลิศการประกวดดีเดนระดับจังหวัด  ณ  สํานัก

สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต  ภายในวันท่ี  30  กันยายน  2553

สําหรับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลไดรับรางวัลดังน้ี
ระดับจังหวัด-ผูวาราชการมอบในโอกาสท่ีเห็นสมควร

รางวัลชนะเลิศ-โลพรอมเงินรางวัล  10,000  บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรับประกาศนียบัตรพรอมเงินรางวัล  5,000  บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดรับประกาศนียบัตรพรอมเงินรางวัล  3,000  บาท

(เงินรางวัลจากการสนับสนุนของ อบจ.)
ระดับเขต-อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  เปนผูมอบในวันสถาปนากรม  รางวัลชนะเลิศไดรับโลประกาศ  รอง
ชนะเลิศ 1,2  ไดรับใบประกาศนียบัตรจากผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตในโอกาสตางๆ
ระดับประเทศ-รางวัลชนะเลิศไดรับโลจากอธิบดีในวันสถาปนากรม

กําหนดระยะเวลาการประกวด
วันที่  15-31  มีนาคม  2553  ประชาสัมพันธโครงการประกวด
วันที่  1-31  เมษายน  2553  ผูเขาประกวดจัดทําผลงานเสนอจังหวัด
วันที่  1-15  พฤษภาคม  2553  คณะทํางานระดับจังหวัดดําเนินการประกวดคัดเลือกจากระดับอําเภอ
วันที่  17  พฤษภาคม  2553  จังหวัดแจงผลใหเขต
วันที่  18  พฤษภาคม – 16  มิถุนายน  2553  คณะทํางานเขตดําเนินการประกวดคัดเลือกจากระดับจังหวัด
วันที่  17  มิถุนายน  2553  เขตแจงกรม
วันที่  17  มิถุนายน – 15  กรกฎาคม  2553  คณะทํางานระดับประเทศดําเนินการคัดเลือกจากระดับเขต
วันที่  29  กรกฎาคม  2553  คณะกรรมการระดับกรมพิจารณาตัดสินดีเดนระดับประเทศ
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ผลการอภิปรายกลุม  เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู   และการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน   ของกลุมอภิปราย 4 กลุม 
ตามความรับผิดชอบงาน / โครงการ

กลุมที่ 1 กลุมยุทธศาสตร

ประเด็นที่ 1   ผลการดําเนินงานจัดการความรู ป 2552



11

สรุปผลการดําเนินงานจัดการความรู ป 2552
1.  การดําเนินการจัดการความรู 
     ทุกจังหวัดไดใชกระบวนการจัดการความรู   ขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการสําคัญของกรมสงเสริม

การเกษตร   ใน 3  โครงการ  คือ
1.  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
     (KV)  -  ผลิตสินคาปลอดภัย

  -  ลดตนทุนการผลิต
2.  โครงการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

      (KV)  -  ถอดบทเรียนจากกลุมวิสาหกิจฯ
  -  สรุปองคความรู

3.  โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
      (KV)  -  กําหนดฐานการเรียนรู

   -  มีปราชญ  และวิทยากรประจําศูนย

2.  กระบวนการการใช  KM  เปนเครื่องมอืในการขับเคล่ือนฯ ของทุกจังหวัด
2.1  มีการแตงต้ังคณะทํางานฯ

- มอบหมายหนาท่ี/ศึกษาและกําหนดความเขาใจในรายละเอียด
- สืบเสาะหาองคความรูท่ีจําเปนในการดําเนินงาน

2.2 รวมกําหนดประเด็นในการดําเนินงาน (KV)
- วางแผน/ข้ันตอนการดําเนินงานอยางชัดเจน

2.3 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู  ในเวที DW  และอ่ืนๆ
2.4 จัดใหมีการศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีและตัวอยางของจริง

- ใหเจาหนาท่ีฯ  ไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูกับเกษตรกร
2.5 การบันทึก/ถอดบทเรียน/สรุปองคความรู
2.6 การจัดเก็บและเผยแพรประชาสัมพันธ

3.  ปญหาการขับเคล่ือน KM.  ในจังหวัด
3.1 ไมสามารถดําเนินการไดตามแผนฯ มีงานอ่ืนๆ (ไมมีในแผนฯ) เขามามาก ทําใหระยะเวลา    

ดําเนินการเหลือนอย
3.2 ผูบริหารไมใหความสําคัญ  ทําใหขาดแรงจูงใจ
3.3 ความรวมมือ  และการมีสวนรวมของทีมงานยังมีนอย
3.4 ทักษะในการจดบันทึก  ยังไมเพียงพอ
3.5 ทุกจังหวัด  สวนใหญไมมีการถอดบทเรียนและสรุปองคความรู  จึงไมสามารถจัดเก็บเปนคลัง

ความรู  และนําไปเผยแพรฯ  หรือนําไปใชได
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ประเด็นที่ 2   แนวทางการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
ประเด็นที่ 3   แนวทางการบริหารจัดการโครงการสงเสริมการเกษตร  ป 2553

แนวความคิด (Concept)

หลักการ

1. ระบบสงเสริมการเกษตร  เปนระบบหลักในการขับเคล่ือนการดําเนินงานของกรมสงเสริมการเกษตร  
ประกอบดวย 2 สวน  คือ  ระบบปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน  โดยมีการ
เช่ือมโยง  การรวมดําเนินการ  พรอมใหและรับการสนับสนุนจาก อปท/กลุม-เครือขาย/เกษตรหมูบาน  
และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

2. ระบบขอมูลหลัก  ของกรมสงเสริมการเกษตร  เปนสวนสนับสนุนท่ีสําคัญ  ในการผลักดันใหเกิดการ
ดําเนินงานโครงการสําคัญๆ ของกรมฯ  ภายใตการขับเคล่ือนตามกลไกของระบบสงเสริมการเกษตร 

       โดยใช KM  เปนเคร่ืองมือในการขับเคล่ือน  จนประสบความสําเร็จ  เกิดองคความรูใหมๆ   นําไปสู
        การ  เผยแพรประชาสัมพันธ  และการนําไปใชหรือปรับใชในพ้ืนท่ี

KM

ระบบสงเสริม
ฯ

ระบบปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ี

ระบบสนับสนุน

ระบบ
ขอมูล

การดําเนินงาน
โครงการฯ

การเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ

- ศบกต.
- อปท.
- เกษตร
หมูบาน

KM KM KM
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การแลกเปล่ียนเรียนรู
แนวทางการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตรและการบริหารจัดการโครงการสงเสริมฯ ป 53

KV  :  การพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
1. ใชการจัดการความรู (KM)  ขับเคล่ือนการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตร
2. ใชการจัดการความรู (KM)  ขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการฯ  ภายใตระบบสงเสริมการเกษตร

KS

สรุปการแลกเปล่ียนเรียนรู   กระบวนการทํางาน (ใช KM เปนเคร่ืองมือ)     โดยการวิเคราะหงานควบคูกับการ
วิเคราะหคน

1.  สรางทีมงาน
1.1  ทีมงานระดับจังหวัด

1) วางแผนและสรางกลไกการขับเคล่ือนระบบสงเสริมการเกษตร  ท้ังในระบบปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ีและระบบสนับสนุนฯ

2) วางแผนการดําเนินงานโครงการฯ  ในเวทีระบบสงเสริมฯ
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1.2 ทีมงานระดับอําเภอ  หรือพ้ืนท่ี
1) วางแผนและกําหนดข้ันตอนการขับเคล่ือนระบบสงเสริมการเกษตร ในระดับพ้ืนท่ี
2) วางแผนและกําหนดวิธีการข้ันตอนการดําเนินโครงการ  ใหสอดคลองกับการขับเคล่ือนระบบ

สงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี
3) เตรียมความพรอมในการขับเคล่ือนฯ  กับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี  เชน  อปท., กลุม/

เครือขาย, เกษตรหมูบานและหนวยงานอ่ืนๆ โดยการบริหารของ  ศบกต.

2.  ลงมือปฏิบัติในเวทีระบบสงเสริมการเกษตร  โดยกําหนดบุคคลเปาหมายและพ้ืนท่ีดําเนินการโครงการฯ

2.1 ทีมงานระดับจังหวัด  ดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู  และนําผลสรุปเขาสูเวที PW  เพ่ือใหเจาหนาท่ี
                     สงเสริมการเกษตรของจังหวัดไดแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน  และกลไก
                     การขับเคล่ือนระบบสงเสริมการเกษตร ควบคูกับการดําเนินงานโครงการฯ

2.2 ทีมงานระดับอําเภอ  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  กับหนวยงานท่ีเก่ียวของและบุคคลเปาหมายในพ้ืนท่ี  
       โดยการบริหารของ  ศบกต.  เพ่ือวางแผนกําหนดข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานโครงการฯ  พรอมท้ัง
       มีการบันทึก  สรุป  และถอดบทเรียน ทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน
2.3 ทีมงานระดับอําเภอ  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูในเวที  DM  เพ่ือรวมกันวิเคราะหสถานการณการ

ดําเนินงานโครงการฯ/การปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานหรือแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินงาน
2.4 การแลกเปล่ียนเรียนรูในเวที  MM  ระหวางจังหวัดและอําเภอ  เพ่ือศึกษาและวิเคราะหสถานการณการ

ดําเนินงานโครงการฯ/การปรับปรุงหรือการแกไขปญหาการดําเนินงานโครงการฯ
2.5 การแลกเปล่ียนเรียนรูในเวที  PW  เพ่ือใหเจาหนาท่ีในสํานักงานเกษตรจังหวัด  ไดทราบสถานการณ

การดําเนินงานโครงการฯ  ในพ้ืนท่ี   เพ่ือรวมแกไขปญหาอุปสรรค  กับทีมระดับอําเภอ  ในเวที  DM   
หรือการติดตามนิเทศงานฯ

3.  การสรุปและการบันทึก

การดําเนินงานโครงการฯ  ทุกข้ันตอนจะมีการแลกเปล่ียนเรียนรูในทุกเวทีของระบบสงเสริมการเกษตร  
และมีการสรุปผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู   โดยการถอดบทเรียน  พรอมบันทึกไวทุกเร่ือง

4.  การสรุป/คลังความรู/การเผยแพรและนําไปใช
สรุปบทเรียนท้ังหมดจากการถอดบทเรียนทุกข้ันตอน  ของการดําเนินงานแตละโครงการ  รวบรวมเปน

องคความรู  และจัดเก็บเปนคลังความรู  เพ่ือดําเนินการเผยแพร/ นําไปใชและขยายผล

      ทุกจังหวัดรวมกันกําหนดและคาดหวัง  ใหเกิด KA  เพื่อตอบ  KV   ดังนี้

1. ทุกจังหวัดสรุปเทคนิคการใช KM  ในการขับเคล่ือนระบบสงเสริมการเกษตร  และสรุปองคความรู   
       ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน
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2. ทุกจังหวัดสรุปเทคนิคการใช KM  ในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  และสรุปองคความรูท่ีเกิดข้ึน
       จากการดําเนินงาน
3. ทุกจังหวัดสรุปผลการดําเนินงานท้ังหมด    แลวนําเสนอผลฯโดยการจัดตลาดนัดความรู  ใน RW 
       ครั้งที่ 2   วันที่ 16-17 มิถุนายน 2553

กลุมที่ 2  กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
โครงการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
KV  :  การพัฒนาศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
KS  :  ผลการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู

1. กําหนดใหสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ตองไดรับการพัฒนาจาก การจัดกระบวนการเรียนรู
2. กําหนดรูปแบบ แนวทางกระบวนการเรียนรู เพ่ือพัฒนาแผนวิสาหกิจชุมชน และการปรับปรุงงาน

สงเสริมวิสาหกิจชุมชน
3. กําหนดการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือกําหนดองคความรูการพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนและกล

ยุทธการสรางแหลงเรียนรูงานวิสาหกิจชุมชน
4. จัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทุกกลุมท่ีผานกระบวนการจัดการเรียนรู
5. รวบรวมเปนผลการศึกษา

KA  :  การเขาถึงองคความรู
1. แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
2. แหลงเรียนรูของวิสาหกิจชุมชน

โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
KV : เกษตรกร จํานวน 217 ราย เขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ผลของการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู (KS)

1. คัดเลือกศูนยเรียนรูท่ีมีศักยภาพตามความจําเปนและตามความตองการของชุมชน
2. พัฒนาความเขาใจ การประสานงานและการบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูในชุมชน
3. พัฒนาหลักสูตรและกําหนดประเด็นการเรียนรูและพัฒนาทักษะกระบวนการฝกปฏิบัติการเรียนรู
4. กําหนดกลุมเปาหมายและคัดเลือกกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี เชน ปราชญชาวบาน เกษตรหมูบาน 
    อาสาสมัครเกษตร ผูนํากกลุมสงเสริมอาชีพ คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอด
    เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
5. ศึกษา ดูงานเพ่ือพัฒนาประสบการณกลุมเปาหมาย
6. สรุปบทเรียนศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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KA : การเขาถึงคลังความรู
1. องคความรูของ  3 หลักสูตหลัก

- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การถอดบทเรียนการจัดทําแปลงตัวอยาง

โครงการศึกษาเรียนรูกระบวนการยุวเกษตรกร
KV : สรางแหลงเรียนรูดานกระบวนการยุวเกษตรกร
ผลของการแลกเปล่ียนเรียนรู (KS)

- สํารวจสถานการณ ศักยภาพการจัดต้ังกลุมยุวเกษตรกร ประเมินศักยภาพกลุมยุวเกษตรกร 
      โดยการจัดเก็บฐานขอมูลตามระบบขอมูลสารสนเทศสถาบันเกษตรกร
- จัดทําแนวทางและพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรูและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู
- สนับสนุนปจจัยการผลิต
- ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรูนอกพ้ืนท่ี
- พัฒนาวิทยากรกระบวนการและปราชญทองถ่ิน

KM :   -    การจัดเก็บองคความรู
- องคความรูท่ีเกิดจากการเรียนรูในฐานเรียนรู
- องคความรูในเร่ืองเครือขาย

โครงการสงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร
กิจกรรม..จัดกระบวนการเรียนรูแกสมาชิกองคกรเกษตรกรเพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูองคกรเกษตรกร

ดานเคหกิจเกษตร
KV : พัฒนาแหลงเรียนรูดานเคหกิจเกษตร
ผลของการแลกเปล่ียนเรียนรู (KS)

1. สํารวจสถานการณและวิเคราะหพ้ืนท่ีแหลงเรียนรู
-     คัดเลือกกลุมฯและดําเนินการจัดระดับช้ันกลุมโดยการประเมินศักยภาพของกลุมท่ีพัฒนา

                  เปนแหลงเรียนรู
- จัดเวทีชุมชน ศึกษาความจําเปนและความตองการเรียนรูเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู
- พัฒนาวิทยากรหลักดานทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะแหลงเรียนรู
- กําหนดแผนพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาส่ือ
- จัดทําเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู
- พัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพ่ือการศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติ
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2. พัฒนาเจาหนาท่ีดาน E – Learning
-    การจัดเก็บองคความรู (KA) สู K- Center ของระดับจังหวัด / เขต / กรมฯ
-    กระบวนการจัดการบริการแหลงเรียนรู
-    การพัฒนาหลักสูตรเจาหนาท่ี

ความตองการท่ีจะเรียนรูใน RW คร้ังท่ี 2  
- ฝกอบรมทักษะในการจดบันทึก (คุณลิขิต)

กลุมที่ 3  กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต

1.  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
1.1  ทบทวนการจัดการความรูโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ป 52

1.1.1  KV1  เกษตรกรทุกรายตองมีการจดบันทึก
-  กระบวนการทํางานเพ่ือใหเกษตรกรมีการจดบันทึก

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)



18

-  ผลการดําเนินงาน
   จากการประเมินความกาวหนาในการดําเนินงาน พบวาเกษตรกรมีความเขาใจในแบบ

บันทึก และการจดบันทึกเปนอยางดี แตอยางไรก็ตาม เกษตรกรสวนใหญไมมีการจดบันทึกเปนประจําตาม
กิจกรรมท่ีไดปฏิบัติในไรนา ดังน้ัน เจาหนาท่ี หรือ GAP อาสา ตองเนนยํ้าใหเกษตรกรมีการบันทึกอยางสมํ่าเสมอ 
เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหขอมูลการผลิตของเกษตรกรเอง

1.1.2 KV2  การพัฒนาคูมือ GAP ทองถ่ิน   เพ่ือหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน
เน่ืองจากแตละจังหวัดมีกระบวนการจัดการความรู และโครงการสงเสริมการผลิตสินคา

เกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน เปนโครงการหน่ึงในการจัดการความรู และทุกจังหวัดมีกระบวนการในการถอด
องคความรูการผลิตพืชเศรษฐกิจของทองถ่ิน และรวบรวมจัดทําเปนเอกสารอยางนอยจังหวัดละ 1 เร่ือง

1.2 การจัดการความรูโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ป 53
จากการวิเคราะหปญหาการดําเนินงานโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและได

มาตรฐาน และหาแนวทางในการแกไขปญหา สรุปไดดังน้ี

ปญหา การแกไข
1. เปาหมายการตรวจกรมวิชาการเกษตรและ
กรมสงเสริมการเกษตรไมตรงกัน
2. กรมวิชาการเกษตรมีเปาหมายรับรองแปลง
ของตนเอง
-  งบประมาณการรับรองเปาของกวก.สูง จึงทํา
เปาของตนเองกอน
- งบประมาณไมพอสําหรับรับรองเปาของกสก.

-  กําหนดเปาหมายรวมกันระหวางกรมสงเสริมการเกษตรและ
กรมวิชาการเกษตรผาน เวที MOU 
-  สนง.กษจ.ติดตามความกาวหนากับกรมวิชาการเกษตรเปน
ทางการ โดยอาจประสานงานกับหนวยงานกรมวิชาการเกษตรใน
แตละพ้ืนท่ี
-  จัดทําขอมูล จํานวนแปลง และผลการตรวจรับรอง แยกระหวาง
แปลงเปาหมายของกวก.และเปาหมายของกสก.

3.  หลังจาก สนง.กษจ. สงแบบไปแลว ไมทราบ
ความกาวหนาในการตรวจรับรอง
-ไมมีระบบบันทีกท่ีทําใหกสก.สามารถไป
ตรวจสอบผลการรับรองใบQ
- การนําเสนอผลงานของกวก.เปนภาพรวม ไม
แยกเยะเปนรายป
-หลังจากสงใหกวก.ไปแลว แปลงท่ีผานกวก.สง
อําเภอโดยยตรง  จังหวัดไมทราบ

- ตกลงเร่ืองระบบการนําเสนอผล  เปน ระบบ  program online 
หรือ ระบบเอกสาร (รายงานรายไตรมาส)

- รูปแบบการนําเสนอผลตองมีรายละเอียดชัดเจน ป  ชนิดพืช 
แปลงงท่ีผาน

- ในการประชุม MOU จังหวัดนําขอมูลท่ีสงตอให กวก. มา
พิจารณา เพ่ือให กวก.ชวยแยกแยะผลการดําเนินใหไดเร่ิม
ต้ังแตป 50

4. กรมวิชาการเกษตรไมตรวจรับรอง พืชไร 
เชน ขาวโพดเล้ียงสัตว หรือมันสําปะหลัง
- ยังไมมีคูมือ/มาตรฐานการตรวจ

- ใหสํานักงานเกษตรจังหวัด ไปทบทวนวาเกษตรกรยังมีการปลูก
พืชอ่ืนหรือไม 

5.  เกษตรกรท่ีขอรับการรับรองแลวเกิน 2 ป แต
ยังไมผานการตรวจรับรอง

-  ใหหาวิธีการท่ีใหเกษตรกรสมัครขอรับการรับรองใหม
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จากการวิเคราะหปญหา ไดมีการจัดการความรูโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
และไดมาตรฐาน ป 53 คือ 

KV  เกษตรกรทุกรายทราบความกาวหนาในการตรวจรับรองแปลง
แนวทางการดําเนินงาน
1.  สํานักงานเกษตรจังหวัดประสานกับหนวยงานกรมวิชาการเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือจัดทําขอมูลรวม 

(ตามแบบฟอรม)
2.  การจัดทําขอมูลตองแยกใหชัดเจนวาเปนเปาหมาย MOU หรือไมและเปนเปาหมายจาก MOU  

ของปใด
3.  สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับ หนวยงาน กรมวิชาการเกษตรในพ้ืนท่ี จัดทํารายงาน

ความกาวหนาการตรวจรับรองเกษตรกร เปนรายบุคคล เปนเอกสาร เน่ืองจากโปรแกรม GAP online ไมสามารถ
ตรวจสอบความกาวหนาการขอรับการตรวจรับรองได
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(ตัวอยาง) แบบฟอรมการจัดทําขอมูลรวมระหวางกรมสงเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร

กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
ผานประเมิน/สงตอ จํานวนแปลงท่ีผานการตรวจรับรองจังหวัด

ป พืชอ่ืน ๆ ขาว
รวม วันท่ีสงให 

กวก.
เปาหมายรับ

จาก กสก. กสก. ป50 กสก.ป 51 กสก.ป 52 อ่ืน ๆ รวม

หมายเหตุ (ใหระบุจํานวนท่ี
อยูระหวางการตรวจ/ไมได

ตรวจพรอมเหตุผล)
2550
2551
2552
2553
รวม
2550
2551
2552
2553
รวม
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2.  การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมป 2553
2.1  ทบทวนโครงการ และรายงานท่ีตองดําเนินการของจังหวัด

โครงการ รายงาน ผูรับรายงาน การปฏิบัติ
1.พืชปลอดภัย - E-project

- รายงานรายไตรมาส   /
มีแบบติดตามโดยเฉพาะ (30 ขอ)
- รายงานรายเดือน 

กรมสงเสริมการเกษตร
กษ./ผูตรวจกษ.

สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย

2.บริหารศัตรูพืชเพ่ือ
ลดความเส่ียง
ตาก  ลําไย  ผัก  ขาว
แพร  ขาว
เชียงราย  ขาว 
อุทัย  (ขาว)
กพ.  ขาว
พล.   ขาว
พจ.  

- E-project
- รายงานสถานการณศัตรูพืชทุก
สัปดาห online
- รายงานประจําเดือน AEC  
ตรวจสารพิษตกคางในผลผลิต
เกษตร

กรมสงเสริมการเกษตร

-เขตศึกษาแบบ
ติดตาม จากจังหวัด
- สงแบบติดตามให
จังหวัดเปน
เคร่ืองมือนิเทศงาน
อําเภอ ภายใน
กลางเดือนมีนาคม

3 บริหารจัดการสินคาเกษตร
3.1 ลําไยนอกฤดู
3.2  กลุมเครือขาย   

- E-project
-  แบบฟอรมรายงานกรมเม่ือ
ส้ินสุดโครงการ

กรมสงเสริมการเกษตร
และ สําเนาสง สสข. 6

4. โครงการเฉพาะ
กิจ
4.1 เพล้ียกระโดดสี
น้ําตาล

พจ. กพ. พช. นว. พล. อท. (6จว)  
ทุกวันอังคาร

War room
Fax
Email
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โครงการ รายงาน ผูรับรายงาน การปฏิบัติ
4. โครงการเฉพาะกิจ (ตอ)
4.2 เพล้ียแปง 1. รายงานสถานการณ 

- ประจําวัน ลป. ตก. สข. พร. พย. 
พล. อต.  พจ. อท  ) 
(นว. กพ..) เนนหนัก
- สัปดาห(วันจันทร)
2.ความกาวหนาตามแผนปฏิบัติ
งาน

War room
Fax
Email
เจาของงาน

กรม

5. ทพศ - รายงาน online  key ขอมูล
รายบุคคล
- รายงาน รายวัน - สรุปยอดการ
ข้ึนทะเบียน  รายงาน(แบบฟอรม)
- สัปดาห 

กรมสงเสริมการเกษตร
ธกส.

สภาพัฒนเขตภาคเหนือ

งานตามภาระกิจ
1. โครงการคลินิค
เกษตรเคล่ือนท่ี
กลุมสงเสริม (พช)
ยุทธศาสตร (สท))

- รายงานตามกิ จกรรม มี
แบบฟอรม 0nline  เปดดูได -  
รายไตรมาส
-ประเมินผล
สรุปผลงานประจําป  (กษจ) 

กรมสงเสริมการเกษตร

กษ

2.พืชฤดูแลง - รายปกษ (พฤหัส)
- พย. – สค.

กรม   เขต

2.2 การติดตามนิเทศงานโครงการ ฯ ในป 2553 
เน่ืองจากในป 2553 ไมมีงบประมาณในการออกติดตามนิเทศงาน สํานักสงเสริมและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่ 6 ไดวางแนวทางในการติดตามนิเทศงาน ดังน้ี
-  ติดตามความกาวหนาโครงการท่ีสําคัญผาน ระบบ E-project   และ เวทีการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการระดับเขต
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-  เขต จัดทําประเด็น และแบบติดตามนิเทศงานโครงการ ฯ สงใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเพ่ือ
จังหวัดจะไดใชเปนแบบติดตาม สํานักงานเกษตรอําเภอ  ไดแก โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน  โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและเขตกรรมเพ่ือลดความเส่ียง และโครงการ
บริหารจัดการสินคาเกษตร 

 -  เขตรวบรวมและสรุปความกาวหนาโครงการ ฯ 

กลุมที่ 4  กลุมศูนยปฏิบัติการ 17 ศูนย

1. โครงการตามตัวช้ีวัดของเขต แผน/ผลการดําเนินงานโครงการ
 แผน/ผลการดําเนินงานโครงการ  กลุมไดหารือและมีขอตกลงวา ใหศูนยปฏิบัติการสงแผนปฏิบัติ
การ ภายใน วันท่ี 5 มีนาคม 2553  ซ่ึงบางศูนยปฏิบัติการไดจัดสง เขต ไปแลว 

2. กิจกรรมการฝกอบรมเกษตรกร 
ประเด็นช้ีแจงทําความเขาใจ  การปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการถายทอด และจุดเรียนรู  ศูนย

ปฏิบัติการจะดําเนินการทบทวนหลักสูตร  กระบวนการถายทอด และเตรียมความพรอมของจุดเรียนรู
ฝกอบรมของศูนยฯ เน่ืองจากงบประมาณ ป 2553 เฉล่ียรายหัวลดลง  ทุกศูนยจะดําเนินการทบทวนหลักสูตร 
กระบวนการถายทอดใหเหมาะสมกับงบประมาณท่ีไดรับ และจัดสงหลักสูตรใหเขตเพ่ือประชาสัมพันธให
เกษตรกรทราบตอไป  
 ขอคิดเห็นและเสนอแนะของศูนยปฏิบัติการ

 - กลุมศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร (ผ้ึง) หลักสูตรผ้ึงไดปรับลดจากการฝกอบรม
เหลือ 1 วันและคัดเลือกบุคคลเปาหมายเปนกลุมเกษตรกรผูเล้ียงผ้ึง มีการเล้ียงผ้ึงอยูแลวเปนหลักสูตรตอยอด  
ไมสามารถฝกอบรมเต็มหลักสูตรไดโดยเฉพาะเกษตรกรท่ีไมเคยเล้ียงผ้ึงมากอน

- กลุมศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร (พืชสวน) การปรับปรุงแปลง งบประมาณไม
สอดคลองกับคาใชจายจริง แตก็พรอมเปนจุดเรียนรูถายทอด 

- กลุมศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร (เพาะเล้ียง) การปรับปรุงแปลง พรอมเปนจุด
เรียนรูถายทอด แต เน่ืองจากไมมีคาพาหนะใหเกษตรกรเขามาฝกอบรมในศูนย จึงจําเปนเดินทางไปฝกอบรม
ในพื้นที่ 

- กลุมศูนยบริหารศัตรูพืช ความไมพรอมของส่ือโสตในการถายทอดและยังขาดองคความรูใหม
งานวิจัยเพ่ือตอยอดเทคโนโลยีท่ีศูนยมี เพ่ือปรับเพ่ิมเน้ือหาหลักสูตรและถายทอดใหเกษตรกรนําไปใช
ไดผลดียิ่งขึ้น

 - หลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีศูนยปฏิบัติการ สวนใหญฝกอบรม จํานวน 1 วัน และยังคงใชหลักสูตรและ
กระบวนการถายทอดเหมือน ป 2552
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3. กําหนดระบบการรายงานโครงการ
  มติขอตกลง  ศูนยปฏิบัติการทุกศูนย จะตองรายงาน ผลการดําเนินงานตามไตรมาสและสรุปรายงาน
ผลและประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินโครงการใหเขต

4. ความตองการการฝกอบรมของเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการ
 เขตขอความรวมมือกรอกแบบแบบสอบถามความตองการการฝกอบรม จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย
ของผูบริหารและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการท้ัง 3 โครงการ สงภายใน 5 มีนาคม 2553 ทาง Email : 
ndoae2000@yahoo.com

5. การทบทวนทําความเขาใจรายละเอียดโครงการ ป 2553
เขตไดสําเนารายละเอียดโครงการ ท้ัง 3 โครงการและขอใหแยกพิจารณา เปนกลุมยอย (กลุมท่ีสูง 

กลุมผ้ึง กลุมพืชสวน กลุมเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ กลุมบริหารศัตรูพืช) ในประเด็น
- รายละเอียดการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ป 2553
- ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีผานมา
- แนวทางแกไข

 ศูนยปฏิบัติการ เสนอให รวมโครงการปรับระบบการผลิตสินคาเกษตรและโครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพเฉพาะดาน พิจารณาพรอมกัน เน่ืองจากมีกิจกรรมเหมือนกันและเนนการฝกอบรมเปนหลัก และ
เน่ืองจากกิจกรรมไมตางจากเดิม จึงขอใหทบทวนการดําเนินงานท่ีผานมาเพ่ือทราบประเด็นปญหาสําคัญ 
และเสนอแนวทางแกไขรวมกัน

6. การติดตามนิเทศงาน  การติดตามโครงการ ป 2553  เขตจะใชวิธีการและเคร่ืองมือ ดําเนินการติดตาม ดังน้ี

6.1 ใชเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ RW ในการติดตามความกาวหนา จํานวน 2 ครั้ง 
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คร้ังท่ี 1 เพ่ือทราบสถานการณ ทบทวนรายละเอียดโครงการ และ

แผนปฏิบัติงานรวมกัน  
-  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คร้ังท่ี 2 เพ่ือทราบสถานการณความกาวหนา ปญหาอุปสรรคและ

แนวทางการแกไข  
6.2 ใชแบบจัดเก็บขอมูลความกาวหนาโครงการจํานวน 2 คร้ัง ซ้ึงเขตจะจัดสงแบบคร้ังท่ี 1 ภายใน

เดือน มีนาคม  จึงขอความรวมมือศูนยปฏิบัติการตอบแบบจัดเก็บขอมูลสงเขตตามกําหนดเวลาตอไป

7. การจัดการองคความรู
ข้ันตอนที่ 1  ช้ีแจงและทําความเขาใจกับเจาหนาท่ีศูนยฯ เก่ียวกับ การจัดการความรู (KM)  โดยใช

บัตรคําเปนเคร่ืองมือ ในการคนหาความเขาใจเก่ียวกับคําวา การจัดการความรู (KM) ของเจาหนาท่ีศูนย
ปฏิบัติการ  ซ่ึงไดผล   ดังน้ี
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1) KM คือ การดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงองคความรู
2) การทํา KM เพ่ือพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีความรู ความชํานาญในดานตาง ๆ ท้ัง 

พืช และอ่ืน ๆ
3) การจัดการความรู เปนการนําความรู หรือประสบการณท่ีมีอยูมาวางแผนเพ่ือจัดเปนคลัง

ความรู และงายตอการนํามาใช หรือถายทอด
4) KM คือ การรวบรวมองคความรู ทางวิชาการในดานตาง ๆ อยางเปนระบบมีการจัดการ 

วิธีการ ซ่ึงจะไดมาของขอมูลในลักษณะของการแชรมูล ซ่ึงมีการต้ังเปาหมาย และวัตถุประสงคไวกอนแลว 
ดําเนินการจัดหาขอมูล และรวบรวมขอมูลใหเปนระบบ และนําไปเผยแพรไดอยางเหมาะสม

5) KM เปนกระบวนการท่ีคนหาความสามารถ(ความรู) ของบุคคลในองคกรแลวนําความรู
ความสามารถของแตละบุคคลมาแนะนําใหองคกรไดรับรูหรือเรียนรูรวมกัน

6) KM คือ การจัดการองคความรู ท้ังท่ีเปนวิชาการ ภูมิปญญา เพ่ือสามารถถายทอดใหผูอ่ืน
ตอไป

7) KM คือ การระดมความรูทุกอยางใหเปนระบบ
8) KM คือ การรวบรวมองคความรู เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ หรือ แกไขปญหาได
9) KM คือ เปนแนวคิดท่ีจะคนหาความจริงใหปรากฏ
10) KM คือ วิธีการนําความรูจากแหลงตาง ๆ (ท่ีเก่ียวของกับงานสงเสริมการเกษตร) มาจัด

ใหเปนระบบ/ระเบียบ พรอมใชงานไดงาย
11) KM คือ ความรูท่ีสะสมประสบการณ และการรวบรวมความรูแตละเร่ือง
12) KM คือ การจัดการองคความรู เพ่ือเปนแนวทางในการถายทอดความรูแกเกษตรกร

ซ่ึงจากกระบวนการดังกลาว ทําใหทราบไดวา ในภาพรวมสวนใหญเจาหนาท่ีศูนย มีความรูและความเขาใจ
เก่ียวกับการจัดการความรู เพียงแตขาดการนํา KM เปนเคร่ืองมือในการดําเนินในสนามเทาน้ัน 

ข้ันตอนท่ี 2  คนหาองคความรูท่ีมีอยูในตัวเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการ  ใชบัตรคําเปนเคร่ืองมือ โดยให
เจาหนาเขียนความถนัด/ความเกง ในเร่ืองท่ีตนเองปฏิบัติงาน เพ่ือดึงเอาองคความรู ท่ีฝงอยูในตัวบุคคล ท่ียัง
ไมไดนําออกมาเผยแพร/ถายทอด ซ่ึงผลจากการดําเนินการดังกลาว ไดดังน้ี

1) ความชํานาญดาน ไมดอกเมืองหนาว (ลิลล่ีปากแตร) จากศูนยสงเสริมการเกษตรท่ีสูง 
จังหวัดพะเยา

2) ความชํานาญดาน การออกแบบระบบการใหนํ้าพืช จากศูนยสงเสริมวิศวกรรมเกษตรท่ี 2 
จังหวัดพิษณุโลก

3) ความชํานาญดาน การจัดฝกอบรม จากศูนยพันธุพืชเพาะเล้ียง จังหวัดพิษณุโลก
4) ความชํานาญดาน การใชคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนางานสงเสริมและการจัดการเอกสาร จาก

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนาน (พืชสวน)
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5) ความชํานาญดาน งานสงเสริมพืชผักและงานแผน จากศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม (พืชสวน)

6) ความชํานาญดาน การเล้ียงผ้ึง จากศูนยผ้ึงเชียงใหม
7) ความชํานาญดาน การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี จากศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม
8) ความชํานาญดาน การฝกอบรมเกษตรกร จากศูนยสงเสริมการเกษตรท่ีสูงจังหวัดตาก

จากขอมูลดังกลาว ทําใหทราบวาในตัวของเจาหนาท่ีศูนยฯ มีองคความรูท่ีฝงลึกอยูในตัวบุคคล เพียงแตขาด
การดึงออกมาเผยแพร และถายทอด 
สรุป  จากกระบวนการในข้ันตอนท่ี 1 – 2  จะเห็นไดวา  ในตัวของเจาหนาท่ีศูนยและตังองคกร (ศูนย) มี
ความรูท่ีฝงอยูเพียงแตขาดการถอดองคความรูและนํามาจัดเก็บเทาน้ัน

ข้ันตอนท่ี 3  วิเคราะหงานท่ีศูนยปฏิบัติการดําเนินการ (ปญหา/แนวทางแกไข) โดยการแบงกลุมตาม
ความรับผิดชอบศูนยฯ ในการดําเนินการ 3 โครงการ ดังน้ี
1. โครงการฝกอาชีพเฉพาะดาน

กลุมผ้ึง
ปญหาอุปสรรค

1) การฝกอบรมผ้ึงตองเดินทางไปอบรมตางจังหวัดเปนสวนใหญ เพราะเกษตรกรไมสะดวกใน
การเดินทาง

2) ยานพาหนะจํากัด ไมสมบูรณ
3) ไมสามารถฝกอบรมใหเกษตรกรรายใหมได เน่ืองจากระยะเวลาจํากัดอบรมไมเพียงพอ
4) ไมมีอาคารฝกอบรมและท่ีพักแกเกษตรกร

แนวคิดในการพัฒนา
1) รวมงบประมาณของทุกหลักสูตร และใหจัดสรรตามความจําเปนในการใชงบประมาณของแต

ละหลักสูตร
2) ซอมแซมยานพาหนะตามความจําเปน และตามงบประมาณท่ีไดรับ
3) ฝกอบรมตอยอดใหแกเกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงกลุมเดิม
4) จัดฝกอบรมในพ้ืนท่ี 

กลุมสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปญหาอุปสรรค

1) มีสถานท่ีฝกอบรม/แปลงเรียนรู แตคาเดินทางในการเขาฝกอบรมใหเกษตรกรไมเพียงพอ
แนวคิดในการพัฒนา

1) อบรมเฉพาะกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีใกลเคียง
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กลุมสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปญหาอุปสรรค

1) คาใชจายท่ีโครงการกําหนดไมเหมาะสมกับการดําเนินการของศูนย
2) งบประมาณท่ีใชในการพัฒนาแปลงไมสอดคลองกับการใชจายจริงในการจัดการแปลง
3) ไมมีงบประมาณในการติดตามประเมินผล

แนวคิดในการพัฒนา
      1) ขออนุมัติปรับเปล่ียนการใชจายงบประมาณใหเหมาะสมกับหลักสูตรและการดําเนินโครงการ

2) ปรับงบประมาณตามลําดับความสําคัญและการดําเนินงานของแตละแปลง
3) ขอความรวมมือใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีชวยติดตามประเมินผล

กลุมบริหารศัตรูพืช
ปญหาอุปสรรค

1) เจาหนาท่ีขาดองคความรูใหม ๆ 
2) ความไมเพียงพอและไมพรอม เก่ียวกับส่ือโสตทัศน/เอกสารวิชาการ/โสตทัศนูปกรณ
3) ไมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ี

แนวคิดในการพัฒนา
1) เรงรัด พัฒนางานวิจัย เพ่ือหาองคความรูใหมๆ  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
2) บริหารจัดการการใชส่ือท่ีมีอยูใหเกิดประสิทธิผลใหมากท่ีสุด

2. สนับสนุนโครงการสืบเน่ืองมาจากพระราชดําริ
ปญหาอุปสรรค

1) ความไมพรอมของส่ือโสต (ไมเพียงพอ,ใชไมได)
2) ขาดการจัดระบบองคความรู ไมสามารถดึงองคความรูของเจาหนาท่ีและศูนย มาใชไดเต็มท่ี
3) ขาดการพัฒนาบุคลากรในดานตาง ๆ ท่ีจะชวยสนับสนุนการถายทอดความรู(เปนหัวใจสําคัญ

ในการถายทอดความรู)
4) กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรตองดําเนินการตอเน่ือง แตงบประมาณลาชา ในขณะเดียวกัน

ตองเบิกจายใหเสร็จส้ินกอนดําเนินการเสร็จ (งบประมาณไมสอดคลองกับฤดูการผลิต) ทําใหไมสามารถ
ดําเนินกิจกรรมกระบวนการถายทอดความรูไดครบถวน

5) การจัดสงพันธุพืชไมสามารถดําเนินการได เพราะยานพาหนะไมเหมาะสม



28

แนวคิดในการพัฒนา
1) สวนกลางสนับสนุน และผลิตส่ือ/จัดสรร CD เพ่ือเปนเคร่ืองมือใหสวนภูมิภาคไดนําไปใช

เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพ (เอกสารวิชาการ)
2) สํารวจองคความรูความสามารถของบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ / เกษตรกร / ปราชญ

ชาวบาน รวมท้ังประสานงานกับองค/หนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือรวบรวมองคความรู เพ่ือจัดทําส่ือในรูปเอกสาร / 
CD เผยแพรใหศูนยปฏิบัติการและเจาหนาท่ีท่ีสนใจนําองคความรูดังกลาวไปปรับใชในการทํางานตอไป

3) สนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากร ดังน้ี
3.1) พัฒนาบุคลากรโดยดึงบุคคลท่ีมีความรู มาถายทอดความรูเพ่ือพัฒนาบุคคลอ่ืน ให

สามารถนําไปใชได โดยใหกรมสงเสริมการเกษตรเปนศูนยกลางในการถายทอดเทคนิค, กระบวนการใชส่ือ
ตาง ๆ

3.2) ศึกษาดูงาน
3.3) จัดเวทีนําเสนอผลงานทางวิชาการ จัดพ้ืนท่ีเผยแพรผลงาน ภายในกรมสงเสริม

การเกษตร และเวทีวิชาการอ่ืน ๆ
3.4) พัฒนาบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน

4) ขอความรวมมือจากเกษตรกร เชน อาหาร วัสดุท่ีจําเปน  โดยศูนยจะเปนผูถายทอดใหความรู
และดําเนินการ

5) ใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโรงเรียนเกษตรอาหารกลางวันในกลุมเปาหมาย มารับกลาพันธุพืชเอง 
หรือศูนยนําไปจัดสงในสถานท่ีท่ีศูนยสามารถเดินทางไปสงได โดยใหโรงเรียนมารับเอง

ข้ันตอนท่ี 4  กําหนดเปาหมาย (KV) และกิจกรรมการจัดการความรู จากกระบวนการต้ังแต
ขั้นตอนที่ 1 – 3 ทําใหทราบถึงองคความรูท่ีฝงอยูในตัวเจาหนาท่ี/ปญหาและอุปสรรค ในการดําการตาง ๆ  
ซ่ึงในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูไดกําหนดเปาหมาย (KV) ท่ีจะนําไปปฏิบัติงานไปคือ  

เปาหมาย (KV)  คือ  
1) ถอดและรวบรวมองคความรูท่ีเปนความเช่ียวชาญของศูนยปฏิบัติการแตละศูนย 

ท่ีมีการถายทอดฝกอบรมเกษตรกรจนเกิดเปนอาชีพ และรวบรวมองคความรูท่ีไดจากการนําไปปฏิบัติของ
เกษตรกรจนประสบความสําเร็จ (Best Practice)

2) หากศูนยปฏิบัติการใด สามารถนําองคความรูจากการรวบรวม  ไปฝกอบรมให
เกษตรกรป 53  ใหนําผลจากการใชกระบวนการ KM ดังกลาว มาแลกเปล่ียนเรียนรูในการสัมมนา RW ครั้งที่ 
2/2553 

แผนปฏิบัติงานของศูนย  ศูนยจะจัดสงแผนปฏิบัติงานของศูนยใหเขตรวบรวมตอไป  
RW คร้ังท่ี 2/53  ศูนยจะนําเสนอผลการนํา KM ไปใชไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
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บรรยากาศในท่ีสัมมนา



30



31



32



33

ภาคผนวก

การประเมินผลการสัมมนา
จากการสอบถามความคิดเห็น ของผูเขารวมการสัมมนา  ตอการดําเนินการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการระดับเขต คร้ังน้ี   และไดรับคําตอบสามารถสรุปไดดังน้ี
1. ดานการดําเนินการสัมมนา ไดสอบถามเก่ียวกับชวงเวลาท่ีดําเนินการสัมมนาฯ.,  สถานท่ีและการ

อํานวยความสะดวก  และเน้ือหาและเวลาท่ีใชในการอภิปรายกลุมยอย     ผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญเห็น
วาดําเนินการไดเหมาะสมดีแลว   และไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงดังน้ี

1) ชวงเวลาการสัมมนาถาดําเนินการในชวงไตรมาสแรกของปงบประมาณ จะสามารถ
นําไปใชในการเตรียมการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรตามโครงการไดดีย่ิงข้ึน

2) โรงแรมท่ีการสัมมนา และท่ีพักควรจะติดถนนใหญเพ่ือใหการเดินทางสะดวกย่ิงข้ึน
3) เน้ือหา และเวลาท่ีใชในการอภิปรายกลุมยอย  ควรเนนเฉพาะประเด็นหลักๆ   และใช

เวลาการอภิปรายแตละชวงไมเกิน หน่ึงช่ัวโมงคร่ึง    และมีการใชส่ือชวยในการ
นําเสนอผลการอภิปรายเพ่ือใหชัดเจนข้ึน

2. ดานความรู ความเขาใจ ในเน้ือหาท่ีทบทวนและนําเสนอระหวางการสัมมนา   ผูเขาสัมมนาฯ.
สวนใหญตอบวาเขาใจดีแลว    และมีประเด็นท่ีเห็นวายังตองการไดรับรายละเอียดเพ่ิมเติม ไดแก

1) เร่ืองการจัดการความรู   ในประเด็นข้ันตอน และวิธีการดําเนินการ
2) เร่ืองการติดตามงาน  เก่ียวกับรายละเอียด และประเด็นการติดตามงาน ของแตละ

โครงการ   และรายละเอียดวิธีการการายงานในระบบ e - project
3. ความคิดเห็นเก่ียวกับส่ิงท่ีไดรับจากการสัมมนาฯ.  สามารถสรุปความคิดเห็นไดดังน้ี

1) ไดรับความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบฯ., แนวทางและวิธีการ
ดําเนินงานจัดการความรูของจังหวัดตางๆ , และแนวทางการบูรณาการโครงการฯ.

2) ไดแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันกับผูปฏิบัติงานจากจังหวัดอ่ืนๆ  เก่ียวกับแนวทางการ
ทํางาน , วิธีคิด , วิธีแกไขปญหา , ไดความรูใหมๆ   และเทคนิคการปฏิบัติงาน

3) เกิดความเขาใจในทิศทางเดียวกัน   และมีขอตกลงและความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
เพ่ือเปาหมายรวมกัน , มีแผนปฏิบัติงาน

4) ไดมีโอกาสพบปะกับผูบริหารระดับสูงของกรมสงเสริมการเกษตร
4. ความคิดเห็น และขอเสนอแนะอ่ืนๆ

1) ควรจัดใหมีการดูงานในจุดท่ีประสบความสําเร็จ  หรือไดเห็นของจริงบาง
2) ควรมีการนําเสนอการจัดการความรูของหนวยงานภายนอกกรมสงเสริมการเกษตรบาง
3) ควรแจงประเด็นใหจังหวัดทราบลวงหนาเพ่ือการเตรียมการท่ีดี
4) ควรมีคนรุนใหมๆ  เขารวมการสัมมนาบาง   และมีเวลาสัมมนามากข้ึน

**************************
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กําหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับเขต  คร้ังท่ี 1 / 2553
ณ โรงแรมฮอลิเดยการเดน  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2553
เวลา 08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียนเขารวมการสัมมนา

09.30 – 10.00 น. เปดการสัมมนา
- ช้ีแจงวัตถุประสงค แนวทางการสัมมนา

10.00 – 10.30 น. พักรับเคร่ืองด่ืมและอาหารวาง
10.30 – 11.00 น. การทบทวนเร่ืองระบบสงเสริมการเกษตร  และการจัดการความรู  เพ่ือ

การพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
11.00 – 12.00 น. การช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานตามระบบติดตามงาน ป 2553
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. การช้ีแจง การประกวดผลงานสงเสริมการเกษตร ระดับเขต  ป 2553

 - ช้ีแจงการอภิปรายกลุมยอย ตามกลุมงาน  
13.30 – 14.30 น. การอภิปรายกลุมยอย ตามกลุมงาน

 - การแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองผลการดําเนินงานจัดการความรู และ
    การบูรณาการ ป 2552   และสรุปองคความรู จากการจัดการความรู
 - การสรางความเขาใจ และกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ตามโครงการ 
    / กิจกรรมสงเสริมการเกษตร ป 2553  และการกําหนดเปาหมายรวมกัน

14.30 – 15.00 น. พักรับเคร่ืองด่ืมและอาหารวาง
15.00 – 16.30 น. การอภิปรายกลุมยอย ตามกลุมงาน  ( ตอ )

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2553
เวลา 08.30 – 12.00 น. การอภิปรายกลุมยอย ตามกลุมงาน

- การรวมกันกําหนดประเด็น และแนวทางการติดตามงานตามระบบ 
 - การกําหนดแนวทางการใชระบบสงเสริมการเกษตร เพ่ือการ
    ดําเนินงานฯ.
 - การกําหนดประเด็นวิชาการ / ความรูท่ีจําเปน ในการปฏิบัติงาน

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การอภิปรายกลุมยอย ตามกลุมงาน  ( ตอ )
14.30 – 15.00 น. พักรับเคร่ืองด่ืมและอาหารวาง
15.00 – 16.30 น. การนําเสนอผลการอภิปราย   สรุปผลและปดการสัมมนา

**************************
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รายช่ือผูเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับเขต  คร้ังท่ี 1 / 2553

1. นายกมล เกษมสุข รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ประธานในพิธีเปด
2. นางยลวิไล ประสมสุข ผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ.เขตท่ี 6 จ.เชียงใหม สสข.ท่ี 6 ชม.
3. นางสุกัญญา อธิปอนันต ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร
4. น.ส.นันทา บูรณะธนัง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมสงเสริมการเกษตร
5. นางศิริวรรณ หวังดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ กรมสงเสริมการเกษตร
6. นายนิรุทธ  สุขเจริญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ จังหวัดเชียงใหม
7. นางพวงชมพู น่ิมหนู นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดเชียงใหม
8. นายธานี ธรรมสุวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ จังหวัดเชียงใหม
9. นายชูศักดิ์  ต้ังกํ่าเกียรติ นกัวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดเชียงราย
10. นางกัลยา ชาติดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดเชียงใหม
11. นายสุพจน  บุญธรรม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดเชียงราย
12. นายอติรุจ จันทรา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดเชียงราย
13. นายอนุสิทธ์ิ  ตั๋นเต็ม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดพะเยา
14. นายอนุพันธ   มูลตุย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดพะเยา
15. นายสมศิลป   ลาวพันธุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดพะเยา
16. นายนฤดม   สุริยตัน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดแมฮองสอน
17. นางสาวสุธิรา สถาปตย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดแมฮองสอน
18. นายจาตุรนต   สุวรรณพินท นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดแมฮองสอน
19. นายมนตรี   ทองงาม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดลําพูน
20. นางสุภาพร   จอมเมือง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดลําพูน
21. นางสาวประหยัด มะโนพะเสา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดลําพูน
22. นางวิไลวรรณ เมืองใจ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สสข.6 ชม.
23. นายธวีชัย ศิริวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดลําปาง
24. นางสาวบุปผา   สันพะเยาว นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดลําปาง
25. นายณัฎพล   ตางใจ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดลําปาง
26. นายสมเพชร กาทุง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ จังหวัดแพร
27. นายมนัส   สุริยะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดแพร
28. นางรัตนาภรณ สืบแสน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดแพร
29. นายสิทธ์ิ วัลลภาชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ จังหวัดนาน
30. นายนพดล   สุวรรณประชา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดนาน
31. นายบุญมี   นรินทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดนาน
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32. นายธงชัย  สายวงคคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดตาก
33. นางศรีวรรณ  ตรีละพันธ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดตาก
34. นายสมาน   เทพารักษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดตาก
35. นายวิโรจน พวงกลัด นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ จังหวัดกําแพงเพชร
36. นายสายัณห   ปกวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดกําแพงเพชร
37. นางสาวกมลรัตน   นาคคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดกําแพงเพชร
38. นายสายัณน เกียรตกิําแหง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ จังหวัดสุโขทัย
39. นายสุเทพ สมประเสริฐ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ จังหวัดสุโขทัย
40. นางสาวยุพิน เพ็ญภินันท นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ จังหวัดสุโขทัย
41. นางทรงพร  ออมคอม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดอุตรดิตถ
42. นายวีรศักดิ์  อาจทวีกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดอุตรดิตถ
43. นายอดุลยศักดิ์ ไชยแสน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดอุตรดิตถ
44. นายดํารงชัย  มีชาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดพิษณุโลก
45. นายชุมพล ธนวิไชย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดพิษณุโลก
46. นายประเสริฐ ผาม่ัง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดพิษณุโลก
47. นางพรทิพา   ดานอรุณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดพิจิตร
48. นางกัลยาพร  วัดแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดพิจิตร
49. นายเกรียงชัย  จันทรทัต นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดพิจิตร
50. นายอุดม เลิศวิทยสกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดเพชรบูรณ
51. นายสุทัศน   ชัยสุวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดเพชรบูรณ
52. นายทินกร   ดรุณนารถ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดเพชรบูรณ
53. นายเจริญ  ผัดยา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดนครสวรรค
54. นายทรงวุฒิ  วาสุกรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดนครสวรรค
55. นายเจริญชัย อินทรแดน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดนครสวรรค
56. นายโสภณ  เช่ียวธัญกิจ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดอุทัยธานี
57. นางณัฐชาภัค รอยศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดอุทัยธานี
58. น.ส ชุติกาญจน รักหาญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดอุทัยธานี
59. นายประทีป เอ่ืยนเสง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนยฯ. ท่ีสูง  ชม.
60. นายอุดม พรมจันทรตา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนยฯ. ท่ีสูง  ชร.
61. นายพินิจ เชาวนตระกูล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนยฯ. ท่ีสูง  ลพ.
62. นายธีรพงศ  สุพรรณทันน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนยฯ. ท่ีสูง  มส.
63. นายสมถวิล ขัดสาร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนยฯ. ท่ีสูง  พล.
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64. นายนาวิน อินทจักร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนยฯ. ท่ีสูง  พย.
65. นายประจญ กลิปยกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนยฯ. ท่ีสูง  ตก.
66. วาที่ ร.ต.ประสาร เสียวกสิกร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนยฯ. เพาะเล้ียงฯ ลพ.
67. นายบัณฑิต สิทธิหลอ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนยฯ. วิสวฯ. พล.
68. นายสุธรรม คํากาศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนยฯ. วิสวฯ. พล.
69. นายสมชาย กันธวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนยฯ. พืชสวน ชม.
70. นายอินโต บุญวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนยฯ. พืชสวน ชร.
71. น.ส.กมลลักษณ ดิษยนันท นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนยฯ. พืชสวน นน.
72. นายธราทิพย ปาวะระ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนยฯ. ผ้ึง ชม.
73. นายอํานวยศักด์ิ สมมาส นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนยฯ. ผ้ึง พล.
74. นายศุภศักด์ิ ศรีโสดา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนยฯ. บริหารฯ ชม.
75. นายภานุพงศ สิงหคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนยฯ. บริหารฯ พล.
76. นายสมชาย เลหเหล่ียม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนยฯ. เพาะเล้ียงฯ ลพ.
77. นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สสข.6 ชม.
78. นายสมมาตร ชาญชัย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สสข. 6 ชม.
79. นายนิกร ทิพยอักษร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ สสข. 6 ชม.
80. นายพงศศักด์ิ ชัยสิทธ์ิ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สสข. 6 ชม.
81. นายสมหมาย อภิชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สสข. 6 ชม.
82. น.ส.ศิริลักษณ กมล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สสข. 6 ชม.
83. นายณัฐกมลวัสส วิกัน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สสข. 6 ชม.
84. นายชลาธิป ใหมมงคล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สสข. 6 ชม.
85. นายกุณฑล เทพจิตรา นายชางไฟฟาชํานาญงาน สสข. 6 ชม.
86. นายพงศชัย ไชยพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สสข. 6 ชม.
87. นายนิยม จันทนพันธ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ สสข. 6 ชม.
88. นายนาวิน ดวงไทย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สสข. 6 ชม.
89. นางสุนี บูรณพานิชพันธุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สสข. 6 ชม.
90. นางเขมวรรณ ดวงจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สสข. 6 ชม.
91. น.ส.ทิพาธร มาศจรูญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สสข. 6 ชม.
92. นางอรนงค ธรรมกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สสข. 6 ชม.
93. น.ส.อารีนา พิชัยวัตต นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สสข. 6 ชม.
94. นายสุภาพ เมธาอนันตกุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สสข. 6 ชม.
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