คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
Standard Manual
กระบวนงานขยายผลโครงการพระราชดาริ

จัดทาโดย กองส่งเสริมโครงการพระราชดาริ การจัดการพื้นที่และ
วิศวกรรมเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ฉบับที่ 1
วันที่ใช้ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2560

คานา
กองส่งเสริมโครงการพระราชดาริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร มีภารกิจหลั กในการ
ดาเนิ น งานสนองงานพระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุ ล ยเดช และสมเด็ จพระนางเจ้าสิ ริกิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
โดยดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริต่างๆ เป็นจานวนหลายโครงการ โดยมีการดาเนินงานอยู่
ในพื้นที่โครงการพระราชดาริเป็นหลัก ดังนั้น การนาองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการพระราชดาริ และ
หลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ไปขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่อื่น ทาให้ยังประโยชน์เช่นเดียวกับพื้นที่
โครงการ และสามารถแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทาคู่มือกระบวนงานขยายผลโครงการพระราชดาริฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถนาไปเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
ผู้จัดทาคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ งาน เพื่อยังประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร
และน้อมราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาแก่ปวงพสกนิกร
ชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

ผู้จัดทา
กองส่งเสริมโครงการพระราชดาริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
สิงหาคม 2560
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1. หลักการและเหตุผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริได้รับการริเริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติได้ไม่นาน โดยงานสังคมสงเคราะห์ส่วนใหญ่จะเป็นพระราชดารัสด้านการแพทย์ที่
พระราชทาน ความช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ บรรเทาปั ญ หาเฉพาะหน้ า ในระยะแรกนั้ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ มีลักษณะการดาเนินการศึกษาค้นคว้าและทดลองเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อเตรียมพระองค์ด้าน
ข้อมูล และความรู้ ที่จะทรงนาไปประยุ กต์ใช้ในการแก้ ปัญหาและเผยแพร่วิทยาการสู่เกษตรกร โดยเริ่ม
โครงการจากในเขตพื้ น ที่ ร อบๆ ที่ ป ระทั บ ในส่ ว นภู มิ ภ าคก่ อ น จากนั้ น จึ ง ขยายขอบเขตออกไปสู่ พื้ น ที่
เกษตรกรรมที่กว้างขึ้น ภายใต้หลักการทางานที่สาคัญคือ โครงการฯ ต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่
ราษฎรกาลังประสบอยู่ได้อย่างรีบด่วนและมีผลในระยะยาว โดยที่การพัฒนานั้นต้องเป็นไปตามลาดับขั้นตอน
ตามความจาเป็นและประหยัด ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือ ประชาชนที่สามารถ "พึ่งพาตนเองได้" ในที่สุด ควบคู่ไป
กับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงานตั้งแต่การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
เช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ แหล่งน้า และการประกอบอาชีพ ก่อนที่จะเสด็จพระราชดาเนินไป
ยังพื้นที่ เพื่อสารวจและเก็บข้อมูลจริงจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ประจาท้องถิ่น แล้วจึงทรงวางแผนพัฒนา
และพระราชทานข้อเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดาเนินการตามพระราชดาริในโครงการต่างๆ โดยพระองค์เสด็จฯ
ร่วมทรงงานกับหน่วยงานของรัฐทุกฝ่าย ทั้งพลเรือน ตารวจ ทหาร เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างจริงจัง ซึ่งแต่
ละโครงการมีกาหนดเวลาในการปฏิบัติการให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาอันสั้น หากเป็นโครงการระยะยาวจะมี
เวลาดาเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
จากพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ส่ ง ผลให้ ปั จ จุ บั น การพั ฒ นาอาชี พ ด้ า นการเกษตรมี
ความก้าวหน้าและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชน อย่างไรก็ตาม พื้นที่เกษตรกรรมของประเทศ
ไทยซึ่งมีมากถึง 149 ล้านไร่ ทาให้การพัฒนางานด้านการเกษตรตามแนวทางพระราชดาริและหลักการทรง
งานต่างๆ จ าเป็ น ต้องมีการพัฒ นา ส่ งเสริม และขยายผลออกไปสู่พื้นที่ที่มีลั กษณะและรูปแบบปัญหาที่
ใกล้ เคี ย งกับ พื้ น ที่ โ ครงการพระราชด าริ ที่ไ ด้ดาเนิ นการอยู่ ซึ่ง ยัง ไม่ไ ด้รั บการแก้ไ ขปั ญหาหรื อพั ฒ นาให้
การเกษตรในพื้นที่นั้นๆ มีประสิทธิภาพ กองส่งเสริมโครงการพระราชดาริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรม
เกษตร ในฐานะหน่วยงานหลักของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ดาเนินการสนองการดาเนินงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริ เห็นถึงความสาคัญของการขยายผลโครงการพระราชดาริให้กับเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ
จึงได้จัดทากระบวนการขยายผลโครงการพระราชดาริขึ้น เพื่อให้การขยายผลโครงการพระราชดาริเกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นในทุกพื้นที่
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2. วัตถุประสงค์
2.1 ส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชที่ ท รง
พระราชทานหลักการ แนวทาง ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรผ่านโครงการพระราชดาริต่างๆ
2.2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานด้านการขยายผลโครงการพระราชดาริให้กับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องงานโครงการพระราชดาริ

3. ขอบเขต
คู่มือกระบวนงานการขยายผลโครงการพระราชดาริครอบคลุ มการดาเนินงานของหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
- ส่วนกลาง :
กองส่งเสริมโครงการพระราชดาริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
- ส่วนภูมิภาค :
สานักงานเกษตรจังหวัด/สานักงานเกษตรอาเภอ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ครอบคลุมสาระสาคัญตั้งแต่การชี้แจงการดาเนินงานของหน่วยงานส่วนกลาง การคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย
การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร และการจัดทาฐานข้อมูลเครือข่าย
เกษตรกรในการขยายผลโครงการพระราชดาริ

4. คาจากัดความ
เกษตรกร "ไข่แดง" หมายถึง เกษตรกรต้นแบบ และ/หรือ เกษตรกรในพื้นที่โครงการ
เกษตรกร "ไข่ขาว" หมายถึง เกษตรกรรายอื่นที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ และ/หรือ เกษตรกรใน
พื้นที่ขยาย
องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากการศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนาจากโครงการพระราชดาริ
รวมถึงแนวทางและหลักการทรงงานต่างๆ
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5. หน้าที่ความรับผิดชอบ
5.1 กองส่งเสริ มโครงการพระราชดาริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กลุ่ มโครงการ
พระราชดาริ สร้างการรับรู้กระบวนงานขยายผลโครงการพระราชดาริ และอานวยการ สนับสนุนข้อมูล/
งบประมาณ ให้กับหน่วยงานในระดับพื้นที่ รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลโครงการร่วมกับสานักงานเกษตร
จังหวัด/สานักงานเกษตรอาเภอ
5.2 สานักงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ในพื้นที่ต่างๆ
(ในฐานะมีเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ)
5.3 สานักงานเกษตรจังหวัด/สานักงานเกษตรอาเภอ
5.3.1 วางแผนการดาเนินกิจกรรมการขยายผลโครงการพระราชดาริ
5.3.2 สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในกิจกรรมขยายผลโครงการพระราชดาริ
5.3.3 ดาเนินงานตามกระบวนงานในระดับพื้นที่
5.3.4 ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
5.4 ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนงานด้านการจัดทาฐานข้อมูลเครือข่ายเกษตรกรที่เข้า
ร่วมการขยายผลโครงการพระราชดาริ
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6. ผังกระบวนงาน (Work Flow)
ชี้แจงการดาเนินกิจกรรม
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ "ไข่แดง"
พัฒนาทักษะ/เสริมสร้างองค์ความรู้

ปรับปรุง

ประเมินผลการพัฒนา
เกษตรกร "ไข่แดง"
ผ่าน
สร้างแหล่งเรียนรู้ในพืน้ ที่เกษตรกรต้นแบบ

วางแผนการขยายผล
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ต่อเกษตรกรทั่วไป "ไข่ขาว"
สร้างเครือข่ายเกษตรกร
จัดทาฐานข้อมูลเครือข่าย
เกษตรกรขยายผล
โครงการพระราชดาริ

จัดกระบวน
การเรียนรู้

วิเคราะห์/คัดเลือก
องค์ความรู้
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7.1 ผู้อานวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดาริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรผู้อานวยการกลุ่ม
โครงการพระราชดาริ ดาเนินการดังนี้
7.1.1 กาหนดแนวทางและกระบวนการขยายผลโครงการพระราชดาริ โดยแบ่งระยะการดาเนินงาน
ดังนี้
- ระยะที่ 1 ดาเนินการนาร่องในจังหวัดที่ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จานวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สกลนคร เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และจังหวัดนราธิวาส และ/หรือ
จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีความพร้อมที่
จะดาเนินการในระยะที่ 1
- ระยะที่ 2 ดาเนินการ 77 จังหวัดทั่วประเทศ
7.1.2 ชี้แจงการดาเนินกิจกรรมการขยายผลโครงการพระราชดาริ มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็น
เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัดและสานักงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่รับผิดชอบการดาเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ และโครงการหลวง ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในกระบวนการขยายผลโครงการ
พระราชดาริ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังและประเมินความเป็นไปได้ในการดาเนินงาน
7.1.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับ
สานักงานเกษตรจังหวัด/สานักงานเกษตรอาเภอ เพื่อดาเนินการในพื้นที่
7.2 สานักงานเกษตรจังหวัด/สานักงานเกษตรอาเภอ
7.2.1 ประชุมวางแผนการดาเนินกิจกรรมการขยายผลโครงการพระราชดาริ
- แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรต้นแบบ "ไข่แดง"
- แผนการขยายผลต่อเกษตรกรทั่วไป "ไข่ขาว"
กรณีที่พื้นที่มีเกษตรเป้าหมายอยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริตามงบประมาณประจาปีนั้นๆ อยู่แล้ว ขอให้
ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด/ส านั ก งานเกษตรอ าเภอ พิ จ ารณาปรั บ กระบวนงานในกิ จ กรรมที่ มี อ ยู่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
กระบวนงานขยายผลได้
7.3.2 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” โดยพิจารณาจากเกษตรกรที่
เป็นอาสาสมัครเกษตร Smart Farmer Young Smart Farmer ปราชญ์เกษตร เกษตรกรเจ้าของ ศพก. และเกษตรกร
ทั่วไปที่มีความพร้อม อาเภอละ 1 ราย โดยเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) สมัครใจเข้าร่วมและมีความตั้งใจ จิตอาสาในการถ่ายทอดองค์ความรู้
(2) มีพื้นที่ทาการเกษตรเป็นของตนเอง และสามารถพัฒนาให้เป็นจุดเรียนรู้ได้

-67.3.3 วิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่และคัดเลือกองค์ความรู้ที่เหมาะสม
(1) การวิเคราะห์สภาพปัญหา ใช้เวทีการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อพิจารณาสภาพ
ปัญหาในปัจจุบันของพื้นที่ในประเด็นต่างๆ อาทิ สถานการณ์น้า ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปัญหาการระบาดโรคและ
แมลงศัตรูพืช และปัญหาทางการเกษตรอื่นๆ ในพื้นที่
(2) สานักงานเกษตรจังหวัด/สานักงานเกษตรอาเภอ เมื่อได้ทราบถึงปัญหาปัจจุบันของพื้นที่
แล้ว ให้ ประสานขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ๆ จากโครงการพระราชดาริต่างๆ ในพื้นที่ และศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยประชุมหารือเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่ประจาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อวิเคราะห์และปรับองค์ความรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา
5.3.4 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรต้นแบบ "ไข่แดง"
- พัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” โดยการฝึกอบรมใน
หลักสูตรเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทักษะการเป็นวิทยากร และถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการพระราชดาริที่ได้คัดเลือก
มาแล้วเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ หลักสูตรอย่างน้อย 1 วัน
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” เพื่อนาไปพัฒนาพื้นที่การเกษตร
ของตนเองให้เกิดเป็นจุดเรียนรู้การแก้ไขปัญหาทางการเกษตรจากองค์ความรู้โครงการพระราชดาริ พื้นที่ไม่เกิน 5 ไร่ต่อ
ราย
7.3 คณะทางานส่วนกลาง กาหนดประเด็นและจัดทาแบบประเมินผลการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ "ไข่แดง"
ภายหลังการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” แล้ว ให้มีการประเมินผล
เกษตรกรต้น แบบที่เข้าร่ ว มกิจ กรรมขยายผลทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประเมินทักษะและความพร้อมในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรทั่วไป “ไข่ขาว”
- กรณีเกษตรกรยังไม่ผ่านการประเมิน ให้สอบถามความสมัครใจอีกครั้งและวิเคราะห์จุดอ่อนของ
เกษตรกรที่ต้องสนับสนุนทักษะเพิ่มเติม
7.4 เกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” ดาเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไป “ไข่ขาว” โดยใช้แนวทาง
ดังนี้
7.4.1 จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้โดยเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง”
7.4.2 ดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในปีงบประมาณปกติ โดยกิจกรรมการถ่ายทอด
ความรู้ภายในโครงการให้ใช้เกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” เป็นวิทยากรภายในโครงการ
โดยมีเป้าหมายถ่ายทอดเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” 1 ราย ถ่ายทอดสู่เกษตรกรทั่วไป “ไข่ขาว” จานวน 30 ราย และ
ให้มีกิจกรรมการศึกษาดูงานภายในจุดเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบด้วย

-77.5 การสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่เข้าร่วมการขยายผลโครงการพระราชดาริ
7.5.1 เครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง”
(1) สานักงานเกษตรจังหวัด/สานักงานเกษตรอาเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดาเนินกิจกรรม
ในจุ ดเรี ย นรู้ ของเกษตรกรต้น แบบ ให้ มีการดาเนินกิจกรรมทางการเกษตรต่อเนื่อง และให้ เกษตรกรต้นแบบเป็น
เป้าหมายอันดับแรกในการได้รับการสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ผ่านโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรต้นแบบ
7.5.2 เครือข่ายเกษตรกร “ไข่ขาว” ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้ว ให้สานักงานเกษตรจังหวัด/
สานักงานเกษตรอาเภอ รวบรวมรายชื่อและรายละเอียดของเกษตรกร ส่งให้กองส่งเสริมโครงการพระราชดาริ การ
จัดการพื้น ที่และวิศวกรรมเกษตร รวบรวมเพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูล เครือข่ายเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมขยายผล
โครงการพระราชดาริต่อไป
7.6 การจัดทาฐานข้อมูลเครือข่ายเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมขยายผลโครงการพระราชดาริ ให้กองส่งเสริม
โครงการพระราชดาริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทา
ฐานข้อมูลเครือข่ายเกษตรกรผ่านระบบสารสนเทศ โดยจัดทารายละเอียดระบุพิกัดของเกษตรกรแต่ละราย

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน (Performance Standard) เป็น ผลการปฏิบั ติ งานในระดั บใดระดั บหนึ่ ง
ซึ่งถือว่าเป็ นเกณฑ์ที่น่ าพอใจ หรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่ว นใหญ่สามารถทาได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณา
มาตรฐานในหลายด้าน เช่น ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน การกาหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานต้องกาหนดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานแต่ละประเภท
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ชื่อกระบวนการทางาน : การขยายผลโครงการพระราชดาริ
ผู้รับผิดชอบกระบวนการทางาน : กองส่งเสริมโครงการพระราชดาริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ลาดับขั้นตอน

มาตรฐานการปฏิบัติ

1. จัดประชุมสัมมนาชี้แจงการดาเนิน
กิจกรรมต่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจและสามารถนากระบวนงานไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- มีมติเห็นชอบกระบวนงานจากผู้เกี่ยวข้อง

2. คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ "ไข่แดง"

- ได้เกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” ที่มีความพร้อมในการเข้าร่วม
กิจกรรม

3. วิเคราะห์พื้นที่และคัดเลือกองค์ความรู้

- ได้องค์ความรู้ที่จะใช้ในการถ่ายทอดที่ตรงกับสภาพปัญหาในพื้นที่
- มีหลักสูตรที่ครอบคลุมและเหมาะสม

4. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร
ต้นแบบ “ไข่แดง”

- เกษตรกรต้นแบบได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดและองค์
ความรู้ที่ถูกต้อง

5. ประเมินผลเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง”

- มีแบบประเมินที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เกษตรกรต้นแบบที่
มีความพร้อมในการขยายผล

6. วางแผนการขยายผลเกษตรกรทั่วไป
“ไข่ขาว”

- แผนการขยายผลสู่เกษตรกรทั่วไป “ไข่ขาว” สามารถสอดรับกับ
กิจกรรมภายใต้โครงการตามงบประมาณปกติของกรมได้ โดยไม่
เป็นการเพิ่มภารกิจ

7. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร
ทั่วไป “ไข่ขาว”

- เกษตรกรทั่วไปได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบ
ที่เหมาะสม
- มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ภายหลังการถ่ายทอดองค์ความรู้

8. สร้างเครือข่ายเกษตรกรที่เข้าร่วม
กิจกรรมการขยายผล

- มีการจัดกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วม
กิจกรรมการขยายผล ให้มีประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาร่วมกัน

9. จัดทาฐานข้อมูลเครือข่ายเกษตรกร

- ฐานข้อมูลเครือข่ายเกษตรกรที่จัดทาขึ้นต้องสามารถเผยแพร่ให้
บุคคลทั่วไปรับทราบ และเป็นประโยชน์ในการต่อยอดต่อไป
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9. ติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการดาเนินการจัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องมีระบบ
การติดตามประเมินผลการนามาตรฐานการปฏิบัติงานไปใช้ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามคู่มือที่
กาหนด กองส่งเสริมโครงการพระราชดาริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมกับสานักงานส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จัดทีมลงพื้นที่ในการติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด และระดับอาเภอโดยดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ความเหมาะสมของการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง”
2. การจัดกระบวนการเรียนรู้
3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดทาจุดเรียนรู้ในพื้นที่เกษตรของเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง”
4. การปรับแผนให้สอดรับกับกิจกรรมภายใต้โครงการงบประมาณปกติ

10. เอกสารอ้างอิง
- เอกสารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

11. แบบฟอร์ม
11.1 แบบฟอร์มการรับสมัครเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง”
11.2 แบบรายงานผลการดาเนินกิจกรรม และสรุปรายชื่อเกษตรกร

แบบรับสมัครเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” กิจกรรมการขยายผลโครงการพระราชดาริ
วันที่รับสมัคร วันที่ ................เดือน...................................พ.ศ. 2560
สถานที่รับสมัคร หมู่ที่..........ตาบล................................. อาเภอ............................... จังหวัด................................
1. เลขประจาตัวประชาชน ----
ข้าพเจ้าชื่อ (นาย /นาง / นางสาว / อื่น.(ระบุ)............) ชื่อ........................................ สกุล........................................
เลขรหัสประจาบ้าน ......................................................
2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ ....... หมู่ที่......... ชื่อบ้าน..................................... ตาบล..........................................
อาเภอ.............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์ ……….………..……โทรศัพท์....................................
3. คุณสมบัติของเกษตรกร
 Smart Farmer
 อาสาสมัครเกษตร

 Young Smart Farmer
 ปราชญ์เกษตร
 เกษตรกรในพื้นที่โครงการพระราชดาริ

4. ประกอบอาชีพการเกษตร
 ทานา
 พืชไร่ ระบุ..................................  ไม้ผล-ไม้ยืนต้น ระบุ................................................
 พืชผัก ระบุ...........................................  เกษตรผสมผสาน ระบุ..............................................................
5. พื้นที่ทาการเกษตร จานวน.........................ไร่..........................งาน............................ตารางวา
6. พื้นที่ที่สามารถทาเป็นจุดเรียนรู้ จานวน.........................ไร่..........................งาน............................ตารางวา
7. ประวัติการฝึกอบรม
 ไม่เคยเข้ารับฝึกอบรม
 เคยเข้ารับการฝึกอบรม
 หลักสูตรการเป็นวิทยากร

ลงชื่อ.............................................เกษตรกร
(........................................................)
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ............

 หลักสูตรความรู้ทางวิชาการ ระบุ..............................................

ลงชื่อ.................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(.............................................................)
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ............

แบบรายงานผลการดาเนินกิจกรรมการขยายผลโครงการพระราชดาริ
จังหวัด..............................................................
ลาดับ

ชื่อ-สกุล เกษตรกร

อาเภอ

ตาบล

เลขที่/หมู่/
บ้าน

พื้นที่จุดเรียนรู้
(ไร่/งาน/ตร.ว.)

พิกัดจุดเรียนรู้

องค์ความรู้ที่ใช้

ประเภท
1=ไข่แดง
2=ไข่ขาว

ภาคผนวก

เอกสารแนบ 1

แบบฟอร์มแจ้งชื่อกระบวนงาน
ตัวชี้วัดที่ 5.5 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของผู้อานวยการกอง/สานัก/สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 2
**********************
ชื่อหน่วยงาน : กองส่งเสริมโครงการพระราชดาริ การจัดการพืน้ ที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อกระบวนงาน : การขยายผลโครงการพระราชดาริ ของกลุ่มโครงการพระราชดาริ
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

กลุ่ม/ฝ่ายที่สังกัด

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
1. ชื่อ นางนงนุช แตงทรัพย์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มโครงการพระราชดาริ
2. ชื่อ นายวรรธนวิทย์ เฉลยผล
ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มโครงการพระราชดาริ

ผู้รับผิดชอบกระบวนงาน
1. ชื่อ นางนงนุช แตงทรัพย์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มโครงการพระราชดาริ
2. ชื่อ นายวรรธนวิทย์ เฉลยผล
ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มโครงการพระราชดาริ

กลุ่มเกษตรชลประทาน

กลุ่มเกษตรชลประทาน

โทรศัพท์/
เบอร์โทรภายใน
025614878/
326,327

โทรศัพท์มือถือ

อีเมล์

0890727682

029406059
320,321
025614878/
326,327

0857015179

029406059
320,321

0857015179

lang_one@hotmail.com

0890727682

lang_one@hotmail.com

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบกระบวนงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดนีค้ วรเป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อจะได้เข้าใจขั้นตอนการดาเนินงานของกระบวนงานที่คัดเลือกมากทีส่ ุด
ตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กาหนด

-

แบบฟอร์ม 2
การวิเคราะห์กระบวนการทางานโดยใช้ SIPOC
ชื่อกระบวนการทางาน : กระบวนงานการขยายผลโครงการพระราชดาริ
ผู้รับผิดชอบกระบวนการทางาน : กลุ่มโครงการพระราชดาริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดาริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
ผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือ
ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการทางาน
ผลผลิต
บริการ (Suppliers)
(Input)
(Process)
(Output)
- กองส่งเสริมโครงการ
- องค์ความรู้จากโครงการ
- เกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง”
ชี้แจงการดาเนินกิจกรรม
พระราชดาริ การจัดการ
พระราชดาริ
- แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
พื้นที่และวิศวกรรมเกษตร - แบบประเมินผลการพัฒนา
- ฐานข้อมูลเครือข่ายเกษตรกร
คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ/วิเคราะห์องค์ความรู้
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เกษตรกร “ไข่แดง”
ขยายผลโครงการพระราชดาริ
อันเนื่องมาจาก
- ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
- แผนการขยายผลโครงการ
พระราชดาริ
- ระบบประเมินผลการดาเนินงาน
พระราชดาริในชุมชน
พัฒนาทักษะ/เสริมสร้างองค์ความรู้
- สานักงานส่งเสริมและ
- งบประมาณ
พัฒนาอาชีพการเกษตร
ประเมินผลการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ
- สานักงานเกษตร
จังหวัด/อาเภอ
สร้างแหล่งเรียนรู้ในพืน้ ที่เกษตรกรต้นแบบ
- ศูนย์ปฏิบัติการ

วางแผนการขยายผล
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรกรทั่วไป
สร้างเครือข่ายเกษตรกร
จัดทาฐานข้อมูลเครือข่าย

ผู้รับบริการ
(Customers)
- เกษตรกรทั่วไป
- ชุมชน
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม 3
ข้อกาหนดที่สาคัญและตัวชี้วัดของกระบวนการ
ชื่อกระบวนการทางาน : กระบวนงานการขยายผลโครงการพระราชดาริ
ผู้รับผิดชอบกระบวนการทางาน : กลุ่มโครงการพระราชดาริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดาริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
ลาดับขั้นตอน

ข้อกาหนดสาคัญ

1. ชี้แจงการดาเนินกิจกรรม ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริ
ต้องมีคู่มือการดาเนินงานที่ชัดเจน

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
จานวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการชี้แจงทาความเข้าใจการ
ดาเนินงาน

2. คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ/ ใช้ข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายที่ครอบคลุมมาประกอบ
วิเคราะห์องค์ความรู้
การพิจารณาคัดเลือก
วิเคราะห์สภาพปัญหาและศักยภาพของพื้นที่ได้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อให้สามารถระบุองค์ความรู้อย่างเหมาะสม
3. พัฒนาทักษะ/เสริมสร้าง ความถูกต้องเหมาะสมของการจัดกระบวนการเรียนรู้
องค์ความรู้
และมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน

จานวนเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกร
ต้นแบบ
จานวนองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่

4. ประเมินผลการพัฒนา

ร้อยละของเกษตรกรต้นแบบที่ผ่านการประเมินผล

เกษตรกรต้นแบบ

มีเครื่องมือวัดผลที่เหมาะสม

ร้อยละของเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
และเสริมสร้างองค์ความรู้

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนการ
- ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมการ
ขยายผลสามารถน้อมนาแนว
พระราชดาริมาใช้อย่างต่อเนื่อง
- ร้อยละของแผนการขยายผลที่ถูกนาเข้า
สู่แผนของชุมชน

ชื่อกระบวนการทางาน : กระบวนงานการขยายผลโครงการพระราชดาริ
ผู้รับผิดชอบกระบวนการทางาน : กลุ่มโครงการพระราชดาริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดาริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
ลาดับขั้นตอน

ข้อกาหนดสาคัญ

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ

4. สร้างแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่
เกษตรกรต้นแบบ

การสนับสนุนปัจจัยการผลิตต้องพิจารณาถึงความ
เหมาะสม และความคุ้มทุน

ร้อยละของเกษตรกรต้นแบบที่สามารถดาเนิน
กิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ของตนเองจนเกิดเป็น
แหล่งเรียนรู้ได้

6. วางแผนการขยายผล

ความถูกต้องสมบูรณ์และชัดเจนของการจัดทาแผน

เกิดแผนการขยายผลโครงการพระราชดาริ

7. ถ่ายทอดองค์ความรู้
เกษตรกรทั่วไป

เกษตรกรต้นแบบผู้ถ่ายทอดต้องมีความเข้าใจใน
องค์ความรู้และทักษะที่ดีในการถ่ายทอด
กระบวนการเรียนรู้ต้องเหมาะสมกับเกษตรกร
ในพื้นที่นั้นๆ
ความต่อเนื่องของเกษตรกรในการดาเนินกิจกรรม
ทางการเกษตร
ความถูกต้องและรวดเร็วในการเข้าถึงฐานข้อมูล

จานวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
เกษตรกรต้นแบบ

8. สร้างเครือข่ายเกษตรกร/
จัดทาฐานข้อมูล

ร้อยละของเกษตรกรที่มีการดาเนินกิจกรรมการเกษตร
ตามองค์ความรู้จากโครงการพระราชดาริอย่างต่อเนื่อง
เกิดฐานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการขยายผลโครงการ
พระราชดาริ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กองส่งเสริมโครงการพระราชดาริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

