สรุปผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ครัง้ ที่ 2/2553 (RW2)
ประเด็น
1. วัน / เดือน / ป
และสถานที่จัด

เขต 1
23 – 23 มิย. 53
ที่ โรงแรมชัยนาทธานี
อ.เมือง จ.ชัยนาท

2. วัตถุประสงค

1. เปนเวทีในการประสาน
การดําเนินงานสงเสริมการ
เกษตรภายในเขต และเชื่อม
โยงการดําเนินงานระหวาง
สวนกลางกับภูมิภาค
2. เปนเวทีในการสนับสนุน
วิชาการและแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางจังหวัด ภาย
ในเขต

เขต 2
วันที่ 17 – 18 มิย.53
ที่ ศูนยสงเสริมเยาวชน
เกษตร จังหวัดกาญจนบุรี
อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
1. เปนเวทีถายทอดความรู
ดานวิชาการสงเสริมการ
เกษตร ป 2553
2. ประสานการดําเนินงาน
และติดตามความกาวหนา
ในการดําเนินงานตาม
ภารกิจ ยุทธศาสตร และ
โครงการที่สําคัญในงาน
สงเสริมการเกษตร
3. เปนเวทีในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู/ถายทอด
ความรูระหวางจังหวัดและ
ศูนยปฏิบัติการ ในเขตที่ 2
ตลอดจนการประสาน
ความรวมมือระหวางเขต
จังหวัด ศูนยปฏิบัติการและ
สนับสนุนดานวิชาการ ใน
สวนที่เกี่ยวของ

เขต 3
วันที่ 17 – 18 มิย. 53
ที่ โรงแรมสตาร
อ.เมือง จ.ระยอง

เขต 4
วันที่ 28-29 มิย.53
ที่ โรงแรมชัยพัช
อ.เมือง จ.ขอนแกน

เขต 5
วันที่ 28-30 มิย.53
ที่ โรงแรมไดอิชิ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

เขต 6
วันที่ 17 – 18 มิย. 53
ที่ โรงแรมฮอลิเดย การเดน
อ.เมือง จ.เชียงใหม

- ประสานการดําเนินงาน
และติดตามความกาวหนา
ในการดําเนินงานตาม
ภารกิจ ยุทธศาสตรและ
โครงการที่สําคัญของกรม
สงเสริมการเกษตร

1. ติดตามความกาวหนา
และปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ
การบริหารงานตามภารกิจ
ยุทธศาสตร และโครงการที่
สําคัญ ของกรมสงเสริมการ
เกษตร
2. เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
สรุปองคความรู เขาสูคลัง
ความรู
3. เปนเวทีเพิ่มเติมเสริม
ความรูใหกับเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรระดับ
จังหวัดและศูนยปฏิบัติการ

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

1. พัฒนาความรูแก
ผูปฏิบัติงาน
2. พัฒนาการปฏิบัติงานตาม
โครงการสงเสริมการเกษตร
ประจําป 2553

2
ประเด็น
3. ผูเขารวมสัมมนา

เขต 1
จํานวน 45 คน
- หน.กลุม/ฝาย จาก สนง.
กษจ. 9 จว. 27 คน
- ผอ.ศูนยปฏิบัติการ 3 ศูนย
3 คน
- ผอ.กลุม จากเขต 4 คน
- วิทยากรจากสวนกลาง
คณะ KM เขต และ
ผูเกี่ยวของ 11 คน

4. ประเด็นการ
สัมมนา

1. การบรรยาย
1) แนวคิดการทํางาน
สงเสริมการเกษตร โดย
นายสุพล ธนูรักษ ผอ.สสข.
ที่ 1 จ.ชัยนาท
2. เวทีการนําเสนอและแลก
เปลี่ยนเรียนรู
1) ความกาวหนาและผลการ
ดําเนินงานตามระบบ
สงเสริมการเกษตร ป 2553
ของ สนง.กษจ.และอําเภอ
ในเขตที่ 1
2) ความกาวหนาและผลการ
จัดการความรูตามเปาหมาย

เขต 2
จํานวน 64 คน
- จนท.ผูรับผิดชอบงาน
ระดับจังหวัด 8 จว. 40 คน
(Food Safety ศูนยเรียนรูฯ
วิสาหกิจชุมชน ระบบ
สงเสริมฯ และ KM)
- จนท.ศูนยปฏิบัติการ 6
ศูนย 6 คน
- จนท.สวนกลาง 4 คน
- จนท.เขต 14 คน
1. การบรรยาย
1) แนวทางการดําเนินงาน
จัดการความรูในงาน
สงเสริมการเกษตร โดย
นายสุพจนแสงประทุม
ผอ.สสข.ที่ 2 ราชบุรี
2) การใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศ (IT) เพื่อการสื่อสาร
ในงานสงเสริมการเกษตร
โดย นายกิตติ เหมือนจันทร
แจม สสข. ที่ 2
2. การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู การนําองคความรู
จากการสัมมนา RW1/53

เขต 3
จํานวน 65 คน
- นวส. ระดับจังหวัด. 9 จว.
- .ศูนยปฏิบัติการ 5 ศูนย
- วิทยากร จากสวนกลาง
- จนท.เขต

เขต 4
จํานวน 90 คน
- จนท.สนง.กษจ. 19 จว.
- จนท.ศูนยปฏิบัติการ 13
ศูนย
- จนท.สวนกลาง
- จนท.เขต 24
- วิทยากร

เขต 5
จํานวน 68 คน
- จนท.สนง.กษจ. 14 จว.
42 คน
- จนท.ศูนยปฏิบัติการ 8
ศูนย 9 คน
- จนท.สวนกลาง 3 คน
- จนท.เขต 14 คน

เขต 6
94 คน (เขต/จังหวัด/ศูนย
ปฏิบัตกิ าร / สวนกลาง)
ระดับจังหวัด คือผูรับผิด
ชอบงานยุทธศาสตร งาน
สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
และงานสงเสริมและพัฒนา
การผลิต

1. การบรรยาย
1) นโยบายการดําเนินงาน
สงเสริมการเกษตร
โดย นายวิทยา อธิปอนันต
ผอ.สสข.ที่ 3 ระยอง
2) แนวทางการจัดการธุรกิจ
เกษตร
โดย นายนิวัฒน พนชั่ว
นายกสมาคมไมผล จ.ระยอง
3) รูปแบบการจัดการดาน
การผลิต การตลาดมะมวง
เพื่อการสงออก
โดย นายศักดิ์ดา ขันติพะโล
ประธานกรรมการสหกรณ

1. การบรรยาย
1) การบรรยายคณะ “การ
ดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน
พึ่งตนเองที่ประสบความ
สําเร็จ” โดย
- นายสุรศักดิ์ แพงเจริญ
วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาว
ชุมชนบานโคกตะเคียน
จ.สุรินทร
- นายแสนหมั้น อินทรไชยา
วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนถอนนาลับ
จ. อุดรธานี
- นางฐิติพร การภัคดี

1. การบรรยาย
1) ทิศทางการสงเสริม
การเกษตรในทศวรรษหนา
โดย นายอนันต ลิลา
รธส.วก.
2) สรุปผลการติดตามงาน
โครงการสงเสริมการเกษตร
โดย นายชํานาญ ฉุนประดับ
สสข.ที่ 5 สงขลา
3) แนวทางและหลักเกณฑ
การประกวดผลงานการ
จัดการความรู และการ
ประเมินความเขมแข็งของ
องคกรดานการจัดการ

1. การบรรยายและนําเสนอ
ผลปฏิบัติงานก
1) ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การระดับเขต ครั้งที่ 1/2553
2) แนวคิดและกรณี
ตัวอยางการวิจัยในงาน
สงเสริมการเกษตร
3) ผลการดําเนินงานของ
จังหวัดตัวอยาง จากกลุม
จังหวัด
2 การอภิปรายกลุมยอย
1) แบงกลุมยอยตามกลุม
งาน 2 ประเด็น คือ
- ติดตามความกาวหนาการ

3
ประเด็น

เขต 1
การจัดการความรู ป 2553
ของจังหวัด ภายใต 3
ยุทธศาสตร ของกรมฯ
- โครงการสงเสริมการผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัยและ
ไดมาตรฐาน
- โครงการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการสงเสริองคกร
เกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน
3) ผลสําเร็จของการดําเนิน
งานสงเสริมการเกษตร ของ
จนท.สงเสริมการเกษตรที่มี
ผลงานดีเดนระดับจังหวัด ป
2553 ในพื้นที่เขตที่ 1 โดย
- นายประสาธน คําชื่น
สนง.กษอ.อินทรบรุ ี สิงหบุรี
- นายภฤศ พรแสงพิรุณ
สนง.กษอ.บางใหญ นนทบุรี
- นางสุวรพัชร นรเดชานนท
สนง.เกษตรเขตมีนบุรี กทม
3. การอภิปรายกลุมยอย
เรื่อง การทํางานสงเสริมการ

เขต 2
ไปใชประโยชน (แบงกลุม
ยอย 6 กลุม)
1) โครง การสงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
และไดมาตรฐาน (Food
Safety)
2) วิสาหกิจชุมชน
3) ศูนยเรียนรูการเกษตร
พอเพียง
4) ระบบสงเสริมการเกษคร
5) การใหบริการของศูนย
ปฏิบัติการ
6) การจัดการความรู
3. การถายทอดองคความรู
เรื่อง การสงเสริมและบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชน ให
ประสบผลสําเร็จ โดย ...
- หน.กลุมสงเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร สนง.กษจ.
กาญจนบุรี
- เกษตรอําเภอทามะกา
จ.กาญจนบุรี
- นวส. รับผิดชอบงานเคห
กิจเกษตร สนง.กษอ.

เขต 3
ชมรมชาวสวนมะมวง
จังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด
2. การแบงกลุมอภิปราย และ
แลกเปลี่ยนรู
โดยแบงกลุมยอย 4 กลุม
1) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3
ชนิด (ทพศ.1-3)
2) การจัดการคุณภาพสินคา
เกษตร
3) เทคนิคการขับเคลื่อนการ
ประชุมคณะ กรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน
ระดับจังหวัด
4) การจัดการความรู (KM)
ในงานสงเสริมการเกษตร
3. การประชาพิจารณ
รับฟงความคิดเห็นของ
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ดานการ
จัดการศัตรูพืช โดย นาย
อรุณพล พยัคฆพันธ สพส.

เขต 4
วิสาหกิจชุมชนสมปลาฟก
บานหนองระเวียง
จ. มหาสารคาม
- นายวิจิตร รินทระ สสข.
ที่ 4 (ดําเนินรายการ)
2) การปรับตัวของเกษตรกร
ตอเขตการคาเสรีอาเซียน
หรืออาฟตา (ASEAN Free
Trade Area : AFTA) โดย
อ.วีระ ภาคอุทัย คณะเกษตร
ศาสตร ม.ขอนแกน
3) สรุปผลการติดตาม
ความกาวหนางานสงเสริม
การเกษตร ไตรมาสที่ 3 โดย
นายบุญศรี ออนลออ สสข.4
4) ความกาวหนาการดําเนิน
งานการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนางานสงเสริมการ
เกษตรและการประกวด
ผลงาน KM ประจําป
งบประมาณ 2552 โดย
นางศิริวรรณ หวังดี กวพ.
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยแบงกลุมยอย 3 เรื่อง

เขต 5
ความรู โดย นายบุญรัตน
สุขมาก กวพ.
2. การแบงกลุมอภิปราย และ
แลกเปลี่ยนรู
1) แนวทางการติดตามงาน
สงเสริมการเกษตร ป 2554
2) การบูณาการงานสงเสริม
การเกษตรในพื้นที่ ระหวาง
จังหวัดและศูนยพัฒนา
อาชีพการเกษตร และสํานัก
สงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขต
3) ทิศทางงการสงเสริมการ
เกษตรในทศวรรษหนา กรณี
มุมมองของจังหวัดและศูนย
พัฒนาอาชีพการเกษตร
4) การจัดการความรูตาม
ระบบสงเสริมการเกษตร
ของจังหวัดและศูนยพัฒนา
อาชีพการเกษตร ป 2553
5) การสรางความเชี่ยวชาญ
ดานวิชาการและเทคโนโลยี
แกเจาหนาที่ระดับพื้นที่

เขต 6
ดําเนินการตามโครงการ ป
2553
- แลกเปลี่ยนเรียนรู ผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมายการ
จัดการความรู ตามแผน ป
2553
2) แบงกลุมยอยตามกลุม
จังหวัด
- แลกเปลี่ยนเรียนรู การ
บูรณาการงาน/โครงการ
และการจัดการความรู ของ
จังหวัด ในป 2553
- คัดเลือกจังหวัดที่มีผลงาน
นําเสนอในที่สัมมนา เปน
กรณีศึกษาการดําเนินงาน
- การกําหนดประเด็น
วิชาการ/ความรูที่จําเปนใน
การปฏิบัติงาน

4
ประเด็น

แหลงขอมูล :

เขต 1
เกษตรใหประสบความ
สําเร็จ โดยแบงเปน 4 กลุม
- กลุมที่ 1 แนวทางการ
ดําเนินงานระบบสงเสริม
การเกษตร
- กลุมที่ 2 แนวทางการ
ดําเนินงานการจัดการความรู
- กลุมที่ 3 แนวทางการเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของ
เกษตรอําเภอ
- กลุมที่ 4 แนวทางการเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของ
เกษตรตําบล
- กลุมที่ 5 แนวทางการเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของ
เคหกิจเกษตร
4. การประชาพิจารณ
รับฟงความคิดเห็นดานการ
จัดการศัตรูพืชของผูปฏิบัติ
งานในพื้นที่ โดยนายวีรศักดิ์
อัตถไพศาล สพส.

เขต 2
ทามะกา จ.กาญจนบุรี
- นวส.รับผิดชอบ ต.ทาเรือ
อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
- ประธานกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมแมบาน
เกษตรกรมะขามทอง
ต.ทาเรือ อ.ทามะกา จ.
กาญจนบุรี
4. การประชาพิจารณ
รับฟงความคิดเห็นของ
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ดาน
การจัดการศัตรูพืช โดย
นางวัชรีพร โอฬารกนก
สพส.

เขต 3

เขต 4
1) ผลการดําเนินงานตาม
KV ที่กําหนดรวมกันใน
RW 1/53
2) องคความรูที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานตาม
โครงการฯ จังหวัด
3) การกลั่นกรององคความรู
กอนเขาสู K-center

เขต 5
4. การประชาพิจารณ
เพื่อรับฟงความคิดเห็น เรื่อง
ระบบการบริหารจัดการ
ศัตรูพืช โดย นายสุทธิพันธ
พรหมสุภา ผอ.สพส.
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เขต 6

