
บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   กลุมวิชาการฯ สพข.๖  ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม โทร. ๐๕๓-๑๒๑๑๖๗ ตอ 18-๒๐  
ท่ี  กษ ๐๘๑๓.๐๒/ วันท่ี                                                      .           
เรื่อง สรุปบทเรียนท่ีไดจากการพัฒนาความรู เพ่ือใชประกอบการประเมิน รอบท่ี ๑ ปงบประมาณ 2562 .  
 

เรียน ผูอํานวยการกลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 
 

  ดวย ขาพเจา นางสาวจันทนา ยะจา ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ไดเขารับการ
พัฒนาความรู เพ่ือใชประกอบการประเมิน รอบท่ี ๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๓ หลักสูตร จึงขอสรุป
บทเรียนท่ีไดจากการพัฒนาความรูใหทราบ พรอมท้ังไดแนบเอกสารหลักฐานการเขารับการพัฒนาความรู           
ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมนี ้
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเสนอ ผอ.สพข. ๖ ตอไป 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “การเสริมสรางการปองกันและปราบปราบทุจริตในการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาท่ีดิน รุนท่ี 3” 

ระหวางวันท่ี 17 - 18  ธันวาคม 2๕61 
ณ ภูแกวรีสอรท แอนด แอดแวนเจอร ปารค จังหวัดเพชรบูรณ 

 
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร/เรื่อง  
 1.1 เพ่ือใหผูเขารวมฝกอบรมไดรับความรู ความเขาใจ ในเรื่องขอบเขตใชดุลยพินิจ การปองกัน 
ผลประโยชนทับซอน และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
 1.2 เพ่ือใหผูเขารวมฝกอบรมไดพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการปองกัน ปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
          1.3 เพ่ือสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมไดพัฒนาสมรรถนะดานการยึดม่ันในความชอบธรรม                 
มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
 

2. สรุปสาระสําคัญของเนื้อหา/หัวขอวิชา  
 ๒.๑ ปลูกวินัยในใจตนฝกฝนเปนคนมีวินัย  
 เปนการรักษาวินัยของตนเองตอชาติ คือ สนับสนุนการปกครองระบอประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ ตอประชาชน คือตอนรับใหความเปนธรรมตอประชาชน ไมดูหม่ิน 
เหยียดหยาม กดข่ีขมเหงประชาชน ตอผูบังคับบัญชา คือ ปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาท่ีสั่งในหนาท่ีราชการ 
ไมปกปดขอความท่ีตองแจง ไมรายงานเท็จ ตอผูรวมงาน คือ ไมกลั่นแกลง กดข่ี ขมเหง ไมลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศตอกัน และตอตนเองในการปฏิบัติราชการ คือ ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริตและ             
เท่ียงธรรม รักษาความลับราชการ ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎระเบียบ ตั้งใจ อุตสาหะ รักษาผลประโยชนของทาง
ราชการ 

๒.๒ จริยธรรมขาราชการพลเรือน 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ไดกําหนดแนวทางใหขาราชการประพฤติปฏิบัติรวม            
10 ประการ สรุปไดดังนี้  (1) ขาราชการตองยึดม่ันในจริยธรรม และยืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม  
(2) ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดี และความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว 
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได (3) ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ี และยึดถือ
ประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน (4) ขาราชการตองละเวนจากการแสวง
ประโยชนท่ีมิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และ
ประโยชนสวนรวม (5) ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอยางตรงไปตรงมา            
(6)  ขาราชการตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการแกประชาชนโดยมี
อัธยาศัยท่ีดี และไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม (7) ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของทางราชการอยางเครงครัด และรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชา และใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการ
ดําเนินงานเพื่อการในหนาที่ และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไม
บิดเบือนขอเท็จจริง (8) ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
โดยเครงครัด (9)  ขาราชการตองยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(10)  ขาราชการตองเปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของราชการโดยรวม 

 
 



 ๒.๓ การแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 
การทุจริตตอหนาท่ี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2542 มาตรา 4 หมายความวา การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ อยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืน
เชื่อวามีตําแหนงหนาท่ี ท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงเหนือหนาท่ีนั้น หรือใชอํานาจในตําแหนง หรือหนาท่ีท้ังนี้            
เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ผลประโยชนหรือกระทําการอันเปนความผิด
ตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย อาญาหรือ
ตามกฎหมายอ่ืน  

 

3. ประโยชนท่ีไดรับและนํามาประยุกตใชในหนวยงาน 
 ชวยใหการปฏิบัติหนาท่ีในราชการถูกตองตามกฎระเบียบ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามมาตรฐานคุณธรรม ชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยมิชอบ สรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน และมีน้ําใจเอ้ือเฟอตอกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการฝกอบรม  
หลักสูตร “การเพ่ิมศักยภาพการดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ป ๒๕๖๒” 

ระหวางวันท่ี 7 – 10 มกราคม 256๒  
ณ โรงแรมดวงตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

   
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร/เรื่อง  
 เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนาไดดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับการดําเนินงานแบบบูรณาการ 
 

2. สรุปสาระสําคัญของเนื้อหา/หัวขอวิชา  
๒.๑ มอบนโยบายระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ป 2562 โดยรองอธิบดีกรมการขาว 
๒.๒ การนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ป 2561            

ของทุกจังหวัด โดยผูแทนของกรมการขาวรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของแตละจังหวัด  
๒.๓ ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ป 256๒ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีอยูภายใตโครงการ 
กรมพัฒนาท่ีดินมีภารกิจในการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความสมบูรณเหมาะสมในการปลูกพืช                    

ใหคําแนะนําการผลิตพืชในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอการผลิตพืชสินคาเปาหมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต และ
สงเสริมสนับสนุนการใชสารอินทรียลดใชสารเคมีทางการเกษตร การผลิตปุยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ เพ่ือชวยลด
ตนทุนการผลิต รวมถึงยังสงเสริมการอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเพ่ือใหสามารถใชประโยชนท่ีดินได
อยางมีประสิทธิภาพดําเนินการในพ้ืนท่ีแปลงใหญ 600 แปลง รวมเปนพ้ืนท่ี 1,469,752 ไร เกษตรกร 
90,227 ราย ดังนี้ 1. ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช แปลงใหญขาวจํานวน 381 แปลง (จัดสรร
ใหกับแปลงใหญขาวทุกแปลงใหญๆ ละ 5 ไรๆ ละ 2,000 บาท 2. สงเสริมและสาธิตการปลูกพืชปุยสด
ปรับปรุงบํารงุดิน จํานวน 332.8 ตัน (จัดสรรใหกับแปลงใหญมันสําปะหลัง ขาวโพด และออย ทุกแปลง โดย
สนับสนุนเมล็ดพันธุพืชปุยสดในการสาธิต รวม 416 กลุม พ้ืนท่ีสาธิตกลุมละ 100 ไร (8 กก./ไร) และไมเกิน
แปลงละ 13 กลุม) 3. สงเสริมและสาธิตการปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด (โดโลไมท) จํานวน 5,946 ตัน (จัดสรร
ใหกับแปลงใหญไมผลทุกแปลง โดยสนับสนุนโดโลไมทในการสาธิต รวม 991 กลุมๆ ละ 6 ตัน) 4. ผลิตปุย
หมักสูตรพระราชทาน จํานวน 780 ตัน (จัดสรรใหกับแปลงใหญไมผลและพืชผักทุกแปลง โดยสนับสนุนเปน
กลุม รวม 156 กลุมๆ ละ 5 ตัน และไมเกินแปลงละไมเกิน 2 กลุม) 5. ผลิตน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 
944,900 ลิตร (จัดสรรใหกับแปลงใหญท่ีผลิตพืชทุกแปลง โดยสนับสนุนเปนกลุม รวม 4,295 กลุมๆ ละ 
220 ลิตร)     

๒.๔ อภิปรายกลุม โดยการถอดบทเรียนการทํางานรวมกัน เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานของแตละ
หนวยงานในพ้ืนท่ีแตละจังหวัด เพ่ือเสนอปญหาและแนวทางการแกไข เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ  

 

3. ประโยชนท่ีไดรับและนํามาประยุกตใชในหนวยงาน 
 ชวยใหรับทราบแนวทางในการปฏิบัติงานโครงการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถวางแผน 
ในการปฏิบัติงานโครงการใหมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน   

 
 
 



 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การคิดวิเคราะหและการมองภาพองครวม” 
ระหวางวันท่ี 6 - 8  กุมภาพันธ 2๕62 

ณ  โรงแรมทีเค พาเลซ เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 
 
 

๑. วัตถุประสงคของหลักสูตร/เรื่อง ท่ีเขารับการพัฒนาความรู 
 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ  2  สมรรถนะ ไดแก สมรรถนะการคิดวิเคราะห และสมรรถนะการมองภาพ
องครวม เพ่ือเสริมสรางความรูถึง แนวคิด หลักการ เทคนิค และเครื่องมือของการคิดวิเคราะห และทําความ
เขาใจกระบวนการคิดท่ีสงผลตอพฤติกรรมและการกรทําของบุคคล ทําใหเห็นความสําคัญของการคิดวิเคราะห 
การมองภาพองครวมท่ีมีผลตอความสําเร็จ  
  

2. สรุปสาระสําคัญของเนื้อหา/หัวขอวิชา 
2.1 หลักการคิดวิเคราะหบุคคลกับการทํางานเปนทีม  

   คําวา “P0tential” ซ่ึงก็คือศักยภาพ หมายถึง ความสามารถท่ีพึงมีเรามีศักยภาพมากมายท่ีบางทีเรา
ก็ไมรู และ “Performance” คือ ประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงานในทางจิตวิทยา เชื่อวา  Performance  
ของคนเราต่ํากวา Potential กลาวคือ Potential ของแตละคนมีมากกวา Performance เพียงแตไมมีโอกาส
แสดงออกมาใชตามความสามารถท่ีเราพึงมีได สาเหตุท่ีมนุษยใชศักยภาพเพียง 30-50%  ไดแก  บทบาทของ
มนุษยท่ีถูกกําหนดโดยสังคมและไมตรงกับความตองการของตนเองทําใหเปนทุกข ขาดแรงจูงใจ  ขาดการ
ยอมรับนับถือตนเอง(Self –Esteem)   กระบวนทัศนในการคิด (Mindset)  การใชกลไกปองกันตนเองเปนตน  
    ๒.๒ กระบวนทัศนในการคิด 
    การคิดเชิงวิเคราะห คือความสามารถในการจําแนกแจกแจงองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใด
และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น  เพ่ือคนหาสาเหตุท่ีแทจริงของสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
ประโยชนของการคิดวิเคราะห  ชวยใหเราเขาใจในหลักการวิเคราะหและนําไปใชวิเคราะหทุกๆสถานการณท่ี
เกิดข้ึนในชีวิต สามารถอานสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัวไดอยางทะลุปรุโปรง ชวยในการดําเนินชีวิตในประจําวัน
ไดเปนอยางดี และสามาถนําวิธีการไปใชในการปฏิบัติหนาท่ี เปนประโยชนตอตนเองและองคกรตอไป              
โดยองคประกอบของการคิดวิเคราะห แบงไดเปน ๔ ขอ ดังนี้   

1. ความสามารถในการตีความ  เพ่ือแปลความหมายและการสรางความเขาใจใหเหตุผล ตอสิ่งท่ี 
วิเคราะหเกินกวาสิ่งท่ีปรากฏ โดยมีเกณฑมาตรฐานในการตัดสินใจท่ีแตกตางท่ีข้ึนอยู กับความรูและ
ประสบการณและคานิยมของบุคคล  

2. ความรูความเขาใจในเรื่องท่ีจะวิเคราะห ซ่ึงจะเปนตัวชวยกําหนดขอบเขตของการแจกแจง
และจําแนกวาเรื่องนั้นเก่ียวของกับอะไร มีองคประกอบยอยอะไรบาง อะไรคือสาเหตุกอใหเกิด  

3. การชางสังเกต ชางสงสัย และชางถาม จะทําใหพบความผิดปกติทามกลางสิ่งท่ีดูเหมือนไมมี 
อะไรเกิดข้ึน โดยการยึดคําถาม 5W 1H (Who what when Where Why และ How)  

4. ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล  จําแนกแยกแยะไดวาสวนไหนเปนสวนจริง 
สวนไหนเปนเท็จ มีความเชื่อมโยงกันอยางไร โดยมองเห็นภาพ 3 มิติ คือเห็นภาพในแนวลึก มองเห็นความ
ซับซอนท่ีอยูภายใน รูวาแตละสิ่งจัดเรียงลําดับอยางไร รูอารมณความรูสึกท่ีซอนอยูหลัง สีหนาและการ
แสดงออก 

 



 
          ๒.๓ เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเพ่ือตัดสินใจ 

  1. รับขอมูล อยาดวนสรุปตามความเขาใจของเรา ใหตีความสิ่งท่ีควรจะวิเคราะหใหถูกตองและ
ตรวจสอบความสัมพันธเชิงเหตุผล 

2. มีปญหาอยาดวนแกไข ตรวจสอบใหแนใจ อะไรคือปญหา มีปญหาจะทําอยางไร ผลของ
ปญหาเปนอยางไร 

  3. ตั้งคําถามและหาคําตอบ (5W 1H) ตั้งคําถามเพ่ือวิเคราะห หาคําตอบในเชิงวิเคราะห 
                ๔. สรุปผลการวิเคราะห 

๒.๔ เครื่องมือชวยคิดวิเคราะห 
- แผนภูมิกางปลา   1. กําหนดปญหา 

   2. กําหนดกลุมปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหา 
   3. หาสาเหตุแตละปจจัย หาสาเหตุหลักของปญหา 
   4. จัดลําดับปญหาของสาเหตุ 

                 - Mind Map การถายทอดความคิด หรือขอมูลตางๆ ท่ีมีอยูในสมองลงในกระดาษ โดยการใช 
ภาพ สี เสน แสดงการเชื่อมโยงขอมูลเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหวางความคิดหลัก ความคิดรอง และ
ความคิดยอยท่ีเก่ียวของสัมพันธกัน 
                     - หมวก 6 ใบ    1. หมวกสีขาว  เพ่ือคิดวิเคราะหขอมูล 
   2. หมวกสีแดง  เพ่ือการคิดแกปญหา 
           3.  หมวกสีดํา   เพ่ือความระมัดระวังรอบครอบ 
           4.  หมวกสีเหลือง  เพ่ือการคิดเชิงกลยุทธ 
   5.  หมวกสีเขียว  เพ่ือเกิดความคิดสรางสรรค 
           6.  หมวกสีน้ําเงิน  เพ่ือสรุปความและตัดสินใจ 
 

3. ประโยชนท่ีไดรับและนํามาประยุกตใชในหนวยงาน 
         ไดรับความรู  ความเขาใจ และนําความรู ท่ี ไดรับมาประยุกตใช ในการทํางานเปนทีมอยางมี                     
ประสิทธิภาพ รวมถึงการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบในการใชชีวิตและการทํางาน ทําใหสามารถปฏิบัติงาน
ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


	บันทึกข้อความ
	เรื่อง สรุปบทเรียนที่ได้จากการพัฒนาความรู้ เพื่อใช้ประกอบการประเมิน รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ 2562 .
	เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน


