เรื่องการสรุปจัดเก็บองคความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ของสํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ป 2553
สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
(เรียบเรียง : จารุภา คงชะนะ)

ความเปนมา
สืบเนื่องจากการที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดใหสํานักงานเกษตรจังหวัดจัดเก็บขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรโดยตนกลาอาชีพ ทําใหเกิดวงจิบน้ําชายามเชาของนักวิชาการสงเสริมการเกษตร
สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด พั ท ลุ ง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นและหาแนวทางในการบริ ห ารจั ด การ
ตั้ ง แต ก ารอบรม ต น กล า อาชี พ อบรมพี่ เ ลี้ ย ง และการ
ควบคุมการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนกลาอาชีพ จากนั้นก็
เริ่มขยายวงและพัฒนาไปเปนการเสวนายามเชา (Morning
Talk) ย า ยสถานที่ พู ดคุ ย จากลานอ า นหนัง สือ พิม พ ไปสู
หองประชุม และมีประเด็นการพูดคุยที่นําไปสูการปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้น เชน การรางรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ
รางรูปแบบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูภาคสนาม (การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเกษตรรวมกับ
เกษตรกร) และการขับเคลื่อนการจัดการความรูดานการสงเสริมการเกษตร เปนตน

การจัดการความรูของสํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ป 2553
ปลายป ง บประมาณ 2552 ผู รั บ ผิ ด ชอบงานพื ช ผั ก พื ช ไร ร ะดั บ จั ง หวั ด และอํ า เภอ และ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรผูสนใจ จํานวน 12 คน ไดรวมศึกษาเรียนรูเรื่องการผลิตขาตาแดง ที่
ตําบลทามิหรํา อําเภอเมืองพัทลุง จัดเวทีเรียนรูเวทีที่ 2 เดือนตุลาคม 2552 เรียนรูเรื่องการผลิตขมิ้น
เพื่อการคาที่ตําบลลานขอย อําเภอปาพะยอม และไดจัดทําเอกสารคูมือฉบับชาวบานเผยแพร ทําให
เกิดผลงานที่ชั ดเจนและครบวงจร เปน ที่ยอมรับของเจาหนาที่ทั้งระดับอําเภอและจังหวัด รวมถึง
เกษตรกรผูสนใจ
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การขับเคลื่อนการจัดการความรู ป 2553
1. ทบทวนและปรับปรุงระบบสงเสริมการเกษตร
ประจําป 2553
2. ทบทวนและปรั บ ปรุ ง คณะกรรมการและ
คณะทํางาน
2.1 คณะกรรมการและคณะทํางานตาม
ระบบสงเสริมการเกษตร ที่ประกอบดวยคณะกรรมการ
ดานตาง ๆ ไดแก 1) คณะกรรมการอํานวยการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร 2)คณะทํางาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร (คณะติดตามนิเทศงาน) 3) คณะทํางานสงเสริม
การเกษตรและจั ดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร (7 ดาน) และ 4) คณะทํางานปฏิบัติ งาน
สํานักงานและประชาสัมพันธ
2.2 คณะกรรมการจัดการความรูและคณะทํางานปฏิบัติงานขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ป 2553 และแกไขเพิ่มเติม วันที่ 30 เมษายน 2553
3. ป ร ะ ชุ ม เ ส ว น า ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
คณะทํางาน ดําเนินการ วันที่ 13 ตุลาคม 2552 วันที่ 4
ธันวาคม 2552 วันที่ 29 ธันวาคม 2552 วันที่14 มกราคม
2553 วันที่ 4 กุมภาพันธ 2553 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2553
วันที่19 เมษายน 2553 วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 และวันที่ 2
กันยายน 2553 เพื่อวางแผนปฏิบัติงาน ทบทวนและ
ปรับปรุงการดําเนินงาน
4. จัดเวทีเรียนรูภาคสนาม โดยคณะทํางานสงเสริมการเกษตรและจัดการความรูในงาน
สงเสริมการเกษตร ดําเนินการจัดเวทีเรียนรูในพื้นที่ ดานการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 12 เวที
ดานพืชผักพืชไร 7 เวที ดานขาว 4 เวที ดานไมผล 3 เวที ดานองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 2
เวที
5. จัดเวทีเรียนรูในการประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ (DW) โดยกําหนด
เปนวาระการประชุมไวดังนี้ 1) แจงขอราชการ (ประมาณ 30 นาที) 2) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของทีมตําบล (4 ทีม/เดือน) 3) การบรรยายความรู (ประมาณ 1 ชั่วโมง) 4) การจัดการความรู
(แบงกลุมจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร 7 กลุม (แลกเปลี่ยนเรียนรู 13.00-14.30 น.และ
นําเสนอผลการจัดการความรู 14.30-16.30 น.) จํานวน 7 ครั้ง (เดือนกุมภาพันธ-สิงหาคม 2553) มี
การกําหนดประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละครั้ง โดยยึดตามแผนของกลุม
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6. จัดทําแฟมสะสมงานของกลุมเรียนรู 7 กลุม
7. เผยแพรประชาสัมพันธ เชน จดหมายขาว
KM ฉบับที่ 4 -11 (ป 2553) คูมือฉบับชาวบาน 7 เรื่อง
บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซดสํานักงานเกษตรจังหวัด
พัทลุง วิทยุกระจายเสียง (รายการหนูนุยคุยขาว)เปนตน

ผลการดําเนินการ
1. การจัดการความรูทสี่ นับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตร 3
ประเด็น คือ
1.1 ประเด็นยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกร
เกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตร : โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อจัดการ
ความรู เรื่องรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการองคกร/วิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสําเร็จ
1.2 ประเด็นยุทธศาสตรการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร :
โครงการขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในภาคเกษตร เพื่ อ จั ด การความรู เ รื่ อ งการทํ า
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง: รูปแบบและทัศนคติ ปจจัยหลักของความเขมแข็งและยั่งยืน
องคความรูที่ไดคือ เรื่องรูปแบบและทัศนคติ ปจจัยหลักของความเขมแข็งและยั่งยืน ของ
เกษตรกรและกลุมอาชีพเกษตร 19 กรณี (รายละเอียดตามผลการจัดการความรูในงานสงเสริม
การเกษตร ขอที่ 2.2 และ2.4
1.3 ประเด็น ยุทธศาสตรการสงเสริมการผลิตและ
จัดการสินคาเกษตร : โครงการสงเสริมการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน เพื่อจัดการความรูเรื่อง
หลักการปฏิบัติดูแลสวนลองกอง ทุเรียน มังคุด ทีเ่ หมาะสม
(GAP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยไมเพิ่มตนทุน
การผลิต (ฉบับชาวบาน) 3 กรณี (รายละเอียดตามผลการ
จัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร ขอที่ 2.3)
2. การจัดการความรู ในงานสงเสริมการเกษตร
มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 2 สวน คือ การจัดการความรูดานวิชาการที่
เกี่ยวของกับงาน และความรูดานแนวทางวิธีการหรือกระบวนการทํางานสงเสริมการเกษตร ตาม
บทบาทหนาที่ของคณะทํางานสงเสริมการเกษตรและจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร (KM)
รวม 7 ดาน ไดแก
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2.1 ดานการสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร องคกรเกษตรและวิสาหกิจ
ชุมชน ตอบประเด็นยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเกษตรกร : โครงการสงเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตร และประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร บุคลากร และกระบวนการทํางาน
เปาหมายการจัดการความรูหลัก คือ 1) รูปแบบ และวิธีการบริหารจัดการองคกร วิสาหกิจ
ชุมชนที่ประสบความสําเร็จ และ 2) กระบวนการและวิธีการสงเสริมการเกษตร ที่สรางความเขมแข็งใหกับ
เกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
องคความรูที่ไดคือ เรื่องรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการองคกร/วิสาหกิจชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จ
* รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการองคกร/วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบานหนองปริง ตําบลนา
ทอมอําเภอเมืองพัทลุง และวิสาหกิจแมบานพัฒนาทุงขามวงเตี้ย ตําบลแพรกหา อําเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง
* รูป แบบและวิ ธี ก ารบริห ารจัด การองค ก ร/วิ ส าหกิ จชุ ม ชนปลูก ผัก ปลอดภั ย จาก
สารพิษบานคลองใหญ ตําบลคลองเฉลิม อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
* รูปแบบและวิธี การบริหารจั ดการองคกร/วิสาหกิจชุมชนปาเขี ยว ตําบลลํา สิน ธุ
อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง
* รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการองคกร/วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรเพ็ง
อาดสามัคคี ตําบลฝาละมี อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
2.2 ดานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร เพื่อ
ตอบประเด็นยุทธศาสตรการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร : โครงการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร และประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร
บุคลากร และกระบวนการทํางาน
เปาหมายการจัดการความรูหลัก คือ 1) กระบวนการ/วิธีการสงเสริมการเรียนรู
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสําเร็จ 2) การทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง : รูปแบบและทัศนคติปจจัยหลักของความเขมแข็งและยั่งยืน
- เรื่อง การทําการเกษตรผสมผสาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนายสมเกียรติ
นางลัดดา ทองพันธ เลขที่ 27 หมูที่ 2 ตําบลมะกอกเหนือ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
- เรื่อง การทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนายสุวรรณ นางวิลาศ
ดวงจันทร เลขที่ 355 หมูที่ 3 ตําบลชะมวง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
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- เรื่อง การดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญบุญชู เพชรรักษ
เลขที่ 23 หมูที่ 5 ตําบลปาพะยอม อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง
- เรื่อง ศูนยเรียนรูเกษตรพอเพียงบานไสประดู ตําบลเขาปู อําเภอศรีบรรพต
จังหวัดพัทลุง
- เรื่อง การทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนายเพียน สระศรี เลขที่ 1 หมู
ที่ 7 ตําบลทุงนารี อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง
- เรื่อง การทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายประสาน ถวายเพียน หมูที่
2 ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
- เรื่อง การทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
บานคลองใหญใต หมูที่ 3 ตําบลคลองเฉลิม อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
- เรื่อง การทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายเหวียน ชูสุข หมูที่ 12
ตําบลบานนา อําเภอ ศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง
- เรื่องการทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายจักรกฤษณ สามัคคี หมูที่
6 ตําบลทามะเดื่อ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
- เรื่องการทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายวิเชียร ชูศรีดํา หมูที่ 2
ตําบลฝาละมี อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
- เรื่องการทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายนิยม อรุณรัตน หมูที่ 1
ตําบลหานโพธิ์ อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
- เรื่องการทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กลุมนางฟาเกาเกษตร (บานไส
หมาก) หมูที่ 9 ตําบลทาแค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
2.3 ดานการสงเสริมการผลิตไมผล ตอบประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมการผลิตและ
จัดการสินคาเกษตร: โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน และประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร บุคลากร และกระบวนการทํางาน
เปาหมายการจัดการความรูหลัก คือ 1) กระบวนการ/วิธีการที่เหมาะสมในการสงเสริม
การผลิตไมผล (ลองกอง ทุเรียน มังคุด) ตามหลัก GAP 2) หลักการปฏิบัติดูแลสวนลองกอง ทุเรียน
มังคุดที่เหมาะสม (GAP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยไมเพิ่มตนทุนการผลิต (ฉบับชาวบาน)
* เรื่อง การผลิตไมผลคุณภาพดีที่บานลําสินธุ อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง
* เรื่องการผลิตไมผลคุณภาพที่ตําบลตะแพน อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
* เรื่องการผลิตไมผลคุณภาพที่ตําบลเขาปู อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
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2.4 ดานการสงเสริมการผลิตพืชผักและพืชไร เพื่อตอบประเด็นยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร : โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคเกษตร และประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร บุคลากร และกระบวนการทํางาน
เปาหมายการจัดการความรูหลัก คือ การปลูกพืชผัก พืชไร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
และสรรพคุณทางยาของพืชผักสําหรับการบริโภคเพื่อสุขภาพ
* เรื่องการปลูกขมิ้นเพื่อการคา ณ ที่ทําการกลุมผลิตเครื่องแกงทุงชุมพล หมูที่ 3 ตําบลลาน
ขอย อําเภอ ปาพะยอม จังหวัดพัทลุง
* เรื่องการผลิตพืชผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนายเฟยน สระศรี เลขที่ 1 หมูที่ 7
ตําบลทุงนารี อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง
* เรื่อง การปลูกผักตาหมัดและการใชประโยชน หมูที่ 6 ตําบลคลองเฉลิม อําเภอกงหรา จังหวัด
พัทลุง
* เรื่อง การผลิตไผเพื่อการคา ของนางขวัญใจ กลับสุกใส หมูที่ 8 ตําบลโตนดดวน อําเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง
* เรื่องการปลูกผักบุง น้าํ เพื่อการคา หมูท ี่ 1 ตําบลควนมะพราว อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัด
พัทลุง
* เรื่อง การปลูกสะตอบานแร หมูที่ 1 ตําบลควนมะพราว อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
* เรื่อง การปลูกสะตอคุณภาพดีที่อําเภอปากพะยูน หมูท ี่ 1 ตําบลดอนประดู อําเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
2.5 ดานการสงเสริมการผลิตขาว ตอบประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมการผลิตและจัดการ
สินคาเกษตร: โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน และประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร บุคลากร และกระบวนการทํางาน
เปาหมายการจัดการความรูหลัก คือ เทคนิคการผลิตขาวเพื่อใหไดผลผลิตสูง
* เรื่อง การผลิตขาวสังขหยดผลผลิตสูง ของนายออม ทองเจือ เลขที่ 76 หมูที่ 3 ตําบล
ดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
* เรื่องการผลิตขาวสังขหยดผลผลิตสูง ของนายอํามร สุขริน เลขที่ 291 หมูที่ 5 ตําบล
พนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
* เรื่องการผลิตขาวสังขหยดผลผลิตสูง ของนายขิ้ม วัยรัตน 83/1 หมูที่ 7 ตําบลชัยบุรี
อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
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2.6 ดานการสงเสริมการผลิตปาลมน้ํามัน ตอบประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมการผลิต
และจัดการสินคาเกษตร : โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน และ
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร บุคลากร และกระบวนการทํางาน เปาหมายการจัดการความรู
หลัก คือ การจัดการสวนปาลมน้ํามันที่มีประสิทธิภาพ
2.7 ดานการดําเนินงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ เพื่อตอบประเด็นยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคกร บุคลากร และกระบวนการทํางาน
เปาหมายการจัดการความรูหลัก คือ แนวทางการบริหารองคกร แผนงาน/โครงการ และการ
ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ตามระบบสงเสริมการเกษตรใหประสบความสําเร็จ

ปญหา อุปสรรค
- เจาหนาที่บางสวนไมใหความสําคัญ ไมเขารวมในการจัดเวทีเรียนรูภาคสนาม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในเวที DW
- คณะทํ างานปฏิ บั ติงานขับเคลื่อนการจัดการความรู ติดภารกิ จงานในพื้ นที่ต อเนื่อง ทําให ไม
สามารถประชุมและจัดเสวนาไดในไตรมาส 3-4
- การขาดความเขาใจ และขาดความตองการมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู เนื่องจากคิดวาเปนภาระที่
เพิ่มขึ้น
การแกไขปญหา/ขอเสนอแนะ
-ไดกําหนดใหการจัดการความรูเปนตัวชี้วดั ผลการปฏิบัตงิ านระดับบุคคล
-มีการมอบรางวัลใหกับผูที่มีบทบาทเกี่ยวของในการจัดการความรูภาคสนาม และในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการระดับอําเภอ.

