สรุปผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ครัง้ ที่ 1/2553 (RW1)
ประเด็น
1. วัน / เดือน / ป
และสถานที่จัด

2. วัตถุประสงค

เขต 1
16 – 17 กพ. 53
ที่ ไรพฤกษาประดับ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เขต 2
วันที่ 22 – 23 กพ.53
ที่ ศูนยสงเสริมเยาวชน
เกษตร จังหวัดกาญจนบุรี
อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี

เขต 3
วันที่ 11 – 12 กพ. 53
ที่ ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จังหวัด
ชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)
อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี
1. เปนเวทีในการประสาน 1. เปนเวทีถายทอดความรู 1. ประสานการดําเนินงาน
การดําเนินงานสงเสริมการ ดานการติดตามและรายงาน และติดตามความกาวหนาใน
เกษตรภายในเขต และเชื่อม ผลการปฏิบัติงานสงเสริม การดําเนินงานตามภารกิจ
โยงการดําเนินงานระหวาง การเกษตร ป 2553
ยุทธศาสตรและโครงการที่
สวนกลางกับภูมิภาค
2. ประสานการดําเนินงาน สําคัญของกรมสงเสริม
2. เปนเวทีในการสนับสนุน และติดตามความกาวหนา การเกษตร
วิชาการและแลกเปลี่ยน
2. เปนเวทีในการแลกเปลี่ยน
ในการดําเนินงานตาม
เรียนรูระหวางจังหวัด ภาย ภารกิจ ยุทธศาสตร และ
เรียนรู/ถายทอดความรู
ในเขต โดยใชการจัดการ โครงการที่สําคัญในงาน
ระหวางจังหวัดภายในเขต
ความรูเปนเครื่องมือชวยใน สงเสริมการเกษตร
3. เปนการสนับสนุนดาน
การปฏิบัติงาน
3. เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียน วิชาการแกจังหวัด
รู/ถายทอดความรู ระหวาง
จังหวัด ศูนยปฏิบัติการใน
เขตที่ 2 ตลอดจนการประ
สานความรวมมือระหวาง
เขต จังหวัด ศูนยปฏิบัติการ
และสนับสนุนดานวิชาการ
ในสวนที่เกี่ยวของ

เขต 4
เขต 5
วันที่ 8-10 มีค.53
วันที่ 8-10 มีค.53
ที่ ศูนยถายทอดเทคโนโลยี ที่ โรงแรมไดอิชิ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
การสหกรณ ที่ 7
อ.เมือง จ.ขอนแกน

เขต 6
วันที่ 23 – 24 กพ. 53
ที่ โรงแรมฮอลิเดย การเดน
อ.เมือง จ.เชียงใหม

1. สรางความเขาใจ ชี้แจง
และทําความเขาใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานสงเสริมการ
เกษตรและการจัดการความ
รูเพื่อการสงเสริมการเกษตร
ป 2553
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูสถาณ
การณ การดําเนินงาน
สงเสริมการเกษตร 3 งาน
หลัก (งานศูนยเรียนรูการ
เกษตรพอเพียง งานสงเสริม
และพัฒนาเกษตรกร และ
งานสงเสริมและพัฒนาการ
ผลิต)
3. ประมวลผลสรุปแนวทาง
การดําเนินงาน และสรุปองค
ความรูเพื่อพัฒนาเจาหนาที่

1. แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการ
ดําเนินงาน และสรุปองค
ความรูรวมกัน
2. สรางความเขาใจ กําหนด
แนวทางและเปาหมายการ
ดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมสงเสริมการเกษตร
ป 2553
3. กําหนดแนวทางการใช
ระบบสงเสริมการเกษตร

1. เปนเวทีในการประสาน
งานติดตามโครงการตาม
ยุทธศาสตร และโครงการ
สําคัญของกรมฯ
2. เปนเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู สนับสนุนวิชาการ
ระหวางจังหวัด และศูนย
ปฏิบัติการฯ ภายในเขต

2
ประเด็น
3. ผูเขารวมสัมมนา

4. ประเด็นการ
สัมมนา

เขต 1
40 คน(เขต/จังหวัด/ศูนย
ปฏิบัติการ /สวนกลาง)

เขต 2
70 คน (เขต/จังหวัด/ศูนย
ปฏิบัติการ / สวนกลาง)
ระดับจังหวัด คือผูรับผิด
ชอบ Food Safety ศูนย
เรียนรูฯ วิสาหกิจชุมชน
ระบบสงเสริมการเกษตร
และ KM
1. การบรรยาย
1. การบรรยาย
1) FTA & AFTA เรื่องที่นัก 1) แนวทางการติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
สงเสริมการเกษตรควรรู
2) การผลิตมะมวงเพื่อการ สงเสริมการเกษตร ป 53
2) การจัดตั้งและดําเนิน
สงออก
3) สถานการณระบบ
งานศูนยจัดการศัตรูพืช
สงเสริมการเกษตร ระบบ ชุมชน
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 2. การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
และการจัดการความรู
เรียนรู การปฏิบัติงานแบบ
2. การชี้แจงโครงการ
มุงผลสัมฤทธิ์ (RBM) ใน
1) โครงการขับเคลื่อน
งาน/โครงการ (แบงกลุม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยอย 5 กลุม)
2) โครงการสงเสริมและ
1) งานตามยุทธศาสตร (3
พัฒนาองคกรเกษตรกร
กลุม) คือ Food Safety
3) โครงการสงเสริมการ
วิสาหกิจชุมชน และศูนย
ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย เรียนรูฯ
และไดมาตรฐาน

เขต 3
60 คน(เขต/จังหวัด/ศูนย
ปฏิบัติการ /สวนกลาง)

1. การบรรยาย
1) การสรางแบรนด : สินคา
เกษตรไทยสูตลาดสากล
2) ทิศทางการผลิตสินคา
เกษตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด
ตางประเทศ
3) การบริหารจัดการศัตรูพืช
เพลี้ยแปง เพลี้ยกระโดยสี
น้ําตาล
4) การวางแผนติดตามนิเทศ
งาน
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยแบงกลุมยอย 4 กลุม
1) การบริหารจัดการศัตรูพืช
เพลี้ยแปง เพลี้ยกระโดดสี
น้ําตาล

เขต 4
57 คน (เขต/จังหวัด/ศูนย
ปฏิบัติการ /สวนกลาง)
ระดับจังหวัด คือผูรับผิด
ชอบศูนยเรียนรูการ เกษตร
พอเพียง งานสงเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร และงาน
สงเสริมและพัฒนาการผลิต
1. การบรรยาย
1) นโยบายงานสงเสริม
การเกษตร ป 2553 โดย
นายอนันต ลิลา รธส.วก.
2) แนวนโยบายการบริหาร
และพัฒนางานสงเสริมการ
เกษตร การจัดการความรู
และการสรางความเชี่ยวชาญ
ดานวิชาการแกเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตร ในพื้นที่
โดย ผอ.สสข.ที่ 4
3) โครงการประกันรายได
เกษตรกร
4) การติดตามนิเทศงานฯ
5) สถานการณเพลี้ยแปงมัน
สําปะหลังในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

เขต 5
60 คน (เขต/จังหวัด/ศูนย
ปฏิบัติการ /สวนกลาง)

1. การบรรยาย
1) การติดตามนิเทศงาน
2) การดําเนินงานตามระบบ
สงเสริมการเกษตร
3) การขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู
4) การสรางความเชี่ยวชาญ
ดานวิชาการ และเทคโนโลยี
แกเจาหนาที่ระดับพื้นที่
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน 3
ประเด็น
1) การติดตามงานสงเสริม
การเกษตร (โครงการตาม
ภารกิจ และยุทธศาสตรของ
กรมฯ และงานโครงการตาม
งบฯพัฒนาจังหวัด)

เขต 6
94 คน (เขต/จังหวัด/ศูนย
ปฏิบัติการ / สวนกลาง)
ระดับจังหวัด คือผูรับผิด
ชอบงานยุทธศาสตร งาน
สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
และงานสงเสริมและพัฒนา
การผลิต
1. การบรรยาย
1) เปาหมายและแนวทาง
การจัดการความรู ป 2553
2) ระบบสงเสริมการเกษตร
3) การติดตามนิเทศงาน
2. การแบงกลุมปฏิบัติงาน
จํานวน 4 กลุม เรื่อง
แนวทางการดําเนินงานใน
เขต 6 (ภาคเหนือ) ดังนี้
1) สงเสริมและพัฒนาการ
ผลิต
2) สงเสริมและพัฒนา
เกษตรกร
3) ยุทธศาสตรและ
สารสนเทศ
4) ศูนยปฏิบัติการ

3
ประเด็น

เขต 1
4) โครงการพัฒนาองคกร
เกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน
3. เวทีการนําเสนอและแลก
เปลี่ยนเรียนรู
1) ความกาวหนาผลการ
ดําเนินงานตามระบบ
สงเสริมการเกษตร ป 2553
ของสํานักเกษตรจังหวัดใน
เขตที่ 1
2) ความกาวหนาการ
จัดการความรู ตาม
เปาหมายการจัดการความรู
ป 2553 ของสํานักเกษตร
จังหวัดในเขตที่ 1

เขต 2
2) งานตามภารกิจ (2 กลุม)
คือ ระบบสงเสริมการเกษคร
และการใหบริการของศูนย
ปฏิบัติการฯ
3. การถายทอดองคความรู
เรื่อง การใช ศบกต. เปน
กลไกการปฏิบัติงาน
สงเสริมการเกษตร ไดอยาง
มีประ สิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

เขต 3
2) การบริหารจัดการสินคา
เกษตร
3) วิสาหกิจชุมชน เรื่อง
เทคนิคการประชุมคณะ
กรรมการประสานงาน
วิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด
4) การจัดการความรู (KM)

เขต 4
6) การดําเนินงานแกไข
ปญหาพลี้ยแปงมันสําปะ
หลังในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยแบงกลุมยอย 3 กลุม
1) กลุมโครงการสงเสริม
การผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
2) กลุมโครงการสงเสริม
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
3) กลุมศูนยเรียนรูการ
เกษตรพอเพียง
- มีประเด็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ดังนี้
1) การสรางความเขาใจการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ป
2553
2) ผลการดําเนินงานโครง
การฯ ป 2552
3) การรวมกันกําหนด
ประเด็นสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานโครงการฯ ป
2553 (เนนระบบการติดตาม

เขต 5
2) การขับเคลื่อนงานระบบ
สงเสริมการเกษตรเกษตร
และการจัดการความรู ป
2553
3) แนวทางการสรางความ
เชี่ยวชาญดานวิชาการ และ
เทคโนโลยี ตามความตอง
การของเจาหนาที่ระดับ
พื้นที่

เขต 6
3. นําเสนอผลปฏิบัติงาน
กลุม
1) ผลการทบทวนงาน ป 52
2) ผลสรุปปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานป 52
3) แนวทางการแกไขการ
ดําเนินงาน ป 52
4) กําหนดวิธีการดําเนินงาน
ผลที่ตองการ และผลสําเร็จ
ของงาน ป 52
4. ผลสรุป
1) จํานวนองคความรูเดนที่
เกิด ขึ้น 1 องคความรู/จว.
2) การนําเสนอ/สรุปองค
ความรู คือตลาดนัดความรู
ในเวที RW2/53
3) ใช KM สอดแทรกในทุก
งานและพัฒนาโครงการ
4) การพัฒนาเจาหนาที่ ให
เนนที่การจดบันทึกสรุป
ความรู
5) การขับเคลื่อนงาน ใช
เวทีตามระบบสงเสริมฯ

4
ประเด็น

เขต 1

เขต 2

เขต 3

เขต 4
นิเทศและรายงานผลตาม
ระบบสงเสริมการเกษตร
4) การขับเคลื่อนงาน/โครง
การ ผานระบบสงเสริมฯ
โดยนําการจัดการความรูมา
ใชเปนเครื่องมือ
5) การสรางความเชี่ยวชาญ
ดานวิชาการแกเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรใน
ระดับพื้นที่

เขต 5

เขต 6

กลุมงานวิจัยและพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร / มีนาคม 2553

