แบบจัดเก็บองคความรูในการปฏิบัติงาน (แผนที่ ๑)
๑.องคความรูในการปฏิบัติงาน เรื่องการทํางานรวมกับเกษตรกร
เจาขององคความรูชื่อ นางสาวสุรินทร อิ่มนรัญ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สังกัด สํานักงานเกษตรอําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
วัน/เดือน/ป ที่บันทึกความรู ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ
(ขององคความรู)
๑.กระบวนการและวิธีการในการทํางานรวมกับเกษตรกร
รายบุคคล
๑.๑ เขาหาผูนําในทองถิ่น อยางตอเนื่องและหา
ขอมูลวาในหมูบาน ตําบล บุคคลใดไดรับความนับถือใน
หมูบานนั้น ๆ
๑.๒ สรางความคุนเคยอยางสม่ําเสมอ
๑.๓ เยี่ยมเยือนตามบานเกษตรกรและสมาชิกของกลุม
- จัดทําแผนเยี่ยม
- จัดเก็บขอมูลดานการเกษตรและพบปญหาตาง ๆ ในพื้นที่
- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตําบลจัดทําแผนเยี่ยมเกษตรกรเปนราย
สัปดาห โดยกําหนดแผนเยี่ยมเกษตรกร
- การคัดเลือกเกษตรกรผูนํา (COF) อัตรา ๑๐ ครัวเรือนตอ
เกษตรกรผูนํา ๑ คน โดยมีการประชุมหมูบานและใหเกษตรกร
เสนอชื่อเกษตรกรรายได ไดรับเสนอชื่อมากที่สุดจะไดเปน
เกษตรกรผูนํา คัดเลือกกันเองใหเหลือคนเดียว ไดเปนเกษตรกร
ผูนํา
- เยี่ยมเยือนในแปลงเกษตรกรตัวอยาง จัดทําแปลงสาธิต โดยให
เกษตรกรปลูกขาวเปนแถวเปนแนว ใชเชือกขึงใหตรงและมัดเปน
ตุมตามระยะหางระหวางตน และระหวางแถว ใหเกษตรกรที่ผาน
ไปมาไดเห็นและมีการเพิ่มผลผลิตตอไร
- รวมจัดงานลงแขกเกี่ยวขาว ทําตัวเปนกันเองกับเกษตรกร
๑.๔ การนัดหมายเกษตรกรตามกระบวนการ T&V มีการนัด
หมายเกษตรกรที่จุดนัดพบตามแผนรายปกษ จุดนัดพบสวนใหญ
เปนศาลากลางหมูบานหรือตามใตตนไมทที่ ําการผูใหญบาน
เพื่อนัดพบเกษตรกรที่มีปญหามาพูดคุยปรึกษาหารือ ปญหาดาน
การประกอบอาชีพทางการเกษตร ถาปญหาใดที่แกไขไมได
เจาหนาที่จะนําปญหานั้นไปเสนอที่ประชุมรายปกษของเจาหนาที่
เพื่อหาคําตอบรวมกันแลวนํากลับมาถายทอดความรูใหเกษตรกร
ตอไป

ขอแนะนํา/เอกสารอางอิง/คูมือตาง ๆ

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ
(ขององคความรู)
๑.๕ ศูนยเกษตรประจําตําบล
ไดรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดศูนยเกษตรประจําตําบล
ทะนง ไดลงในวารสารกรมสงเสริมการเกษตรและออกรายการ
โทรทัศนชอง ๗ เปนศูนยที่เกษตรกรสามารถมาหาความรูจาก
เอกสารและมีตัวอยางของโรคแมลงศัตรูพืชพันธุขาวที่สงเสริม
และเปนศูนยฯที่ใชประชุม,อบรมกลางหมูบาน
รวมงานในชุมชนตามวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น เพื่อให
เขาถึงชุมชน รวมทั้งการสรางจุดสาธิต กิจกรรมการเกษตรแตละ
ประเภทเพื่อใหเปนตัวอยางแกเกษตรกรรายอื่น ๆ ไดมาเรียนรู
รวมกัน
๒.กลุมองคกรหรือสถาบันเกษตรกร
ในการจัดตั้งกลุมหรือสถาบันเกษตรกรตองมีการประชุมชี้แจง
วัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุมองคกรสถาบันเกษตรกร เมื่อ
เกษตรกรเขาใจแลว เกษตรกรที่สนใจก็จะเปดรับสมัครและ
ดําเนินการจัดตั้งกลุม
๒.๑ ประสานแผนการปฏิบัติงานระหวางเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบตําบล และเคหกิจเกษตร จัดทําแผนรายกลุมในแตละ
หมูบาน ตําบล
๒.๒ ทําหนังสือนัดหมายผูนําหมูบาน ตําบล สถาบันกลุม
เกษตรกรในพื้นที่
๒.๓ เตรียมวัสดุอุปกรณ และวิทยากรในการถายทอดใหกลุม
ที่มีปญหาและความตองการ
๒.๔ ประชุมใหความรูในการจดบันทึก รายรับ-รายจาย และ
ใหเห็นประโยชนของการจดบันทึก
๒.๕ ดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
๑) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตําบล สอบถามปญหาและแนว
ทางแกไข
๒) เจาหนาที่เคหกิจเกษตร ถายทอดความรูในดานการ
ถนอมอาหาร,แปรรูปอาหาร โดยการสาธิตและฝกปฏิบัติการ
วิเคราะหปญหา ใหกลุมมีสวนรวม เพื่อหาแนวทางแกไข
๓) สรุปผลการดําเนินงานถายทอดความรู
๔) รายงานการปฏิบัติงานประจําเดือน

ขอแนะนํา/เอกสารอางอิง/คูมือตาง ๆ

๒. องคความรูในการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดการขอมูลและสารสนเทศ
วัน/เดือน/ป ที่บันทึกความรู ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ
ขอแนะนํา/เอกสารอางอิง/คูมือตาง ๆ
(ขององคความรู)
๑. รายงานการปลูกพืชรายเดือน (รต.)
๑.๑ การสํารวจขอมูล
- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตําบลออกประเมินขอมูลในพื้นที่
- เกษตรกรที่ปลูกพืชทุกชนิด หลังจากปลูกพืชภายใน ๑๕ วัน ให
ไปแจงที่ผูนําหมูบานโดยนําเอกสารสิทธิ์ไปดวย
๑.๒ การวิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลทางศักยภาพ ชีวภาพ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน อบต. เทศบาล มาปรับปุงขอลให
ตรงกัน
๑.๓ รายงานขอมูลตามแบบ รต. สงใหสํานักงานเกษตรอําเภอ
๒. รายงานผลการดําเนินงานสถาบันเกษตรกร
๒.๑ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตําบล และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
งานสถาบันเกษตรกร เมื่อจัดตั้งสถาบัน ๓ ก แลว ตองมีแบบ
สํารวจขอมูลของงานสถาบัน
๒.๒ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตําบล/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
สถาบัน จัดเตรียมแบบจัดเก็บขอมูลและจัดทําแผนกอนออกจัดเก็บ
ขอมูล
๒.๓ แจงแผนการสํารวจขอมูลสถาบันเกษตรกร แกผูนํา
หมูบาน ตําบล และประธานกลุม นัดสมาชิกกลุมเขารวมทําแบบ
สํารวจ
๒.๔ วิเคราะหขอมูลที่จัดเก็บและรายงาน
๓. รายงานภัยธรรมชาติ
๓.๑ ผูนําหมูบาน ตําบล รายงานสถานการณเกิดภัย
๓.๒ รายงานความเสียหายเบื้องตน ชนิดพืช พื้นที่ พื้นที่เสียหาย
ใหสํานักงานเกษตรอําเภอ
๓.๓ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตําบล ออกสํารวจพื้นที่ที่ไดรับความ
เสียหาย โดยจัดทําแบบสํารวจใหผูนําออกสํารวจขอมูลภัย
ธรรมชาติ และรายงานใหอําเภอ , ทองถิ่น
๓.๔ ประชาคมและยืนยันของรับความชวยเหลือ
๓.๕ ประชุมคณะกรรมการระดับอําเภอ

๓.องคความรูในการปฏิบัติงานเรื่องการเผยแพรขอมูลขาวสาร
วัน/เดือน/ป ที่บันทึกความรู ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ
ขอแนะนํา/เอกสารอางอิง/คูมือตาง ๆ
(ขององคความรู)
๑. การประเมินความจําเปนในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑ การเผยแพรขอมูลขาวสารเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
และทําความเขาใจกับพี่นองเกษตรกรเปนอยางดี
๑.๒ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตําบลออกพื้นที่ติดตอผูนําโดยตรง
๑.๓ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชนที่วาการอําเภอ
อบต.,เทศบาล ผานวิทยุสื่อสารแตละตําบล
๑.๔ เกษตรอําเภอนําขอมูลขาวสารแจงในที่ประชุมกํานัน
ผูใหญบาน
๑.๕ จัดทําหนังสือสงผูนําหมูบาน กลุมเกษตรกร
๒. การจัดการขอมูลขาวสารที่เหมาะสม
๒.๑ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตําบลเปนผูประสานงานเบื้องตน
๒.๒ ควรมีการประชาสัมพันธงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
๒.๓ ขอมูลขาวสารตองเปนปจจุบัน
๓. รูปแบบของขอมูลขาวสาร
๓.๑ จดหมายขายเปนขาวที่มีเนื้อหาไมมาก
๓.๒ แผนพับ ขาวสารที่มีรูปภาพประกอบ มีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติ
๓.๓ รูปแบบโปสเตอร เปนการประชาสัมพันธงาน
๓.๔ จัดทําในรูปคูมือ ตําราที่มีการคนควาทดลอง
๓.๕ เอกสารคําแนะนํา เฉพาะเรื่องในชวงฤดูกาลที่เหมาะสม
๔. ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร
- จดหมายขาว
๔.๑ การประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ,อกม.
๔.๒ ประชุมประจําเดือนเกษตรอําเภอแจงในที่ประชุมกํานัน - รายงานการประชุม
- หนังสือราชการขอความรวมมือ
ผูใหญบาน
๔.๓ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตําบล ประสานงานผูนําหมูบาน
,ตําบล ใชหอกระจายขาย,เสียงตามสาย
๔.๔ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตําบลประสานสื่อทองถิ่น วิทยุ
ชุมชนในการเสนอขาย
๔.๕ เจาหนาที่เขารวมประชุมสภาตําบล เพื่อแจงขอมูล
ขาวสาร
๔.๖ เว็ปไซตสํานักงาน

