เรียบเรียงโดย นายวิทยา อธิปอนันต
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร

ขอแนะนํา(ผลงานและแนวคิดพัฒนางาน)
1. ผลงาน
ขอแนะนํา
1. ตองเปนผลงานของตนเอง ในความรับผิดชอบ เปนภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตร มิใช
กรมอื่ น ๆ หรื อ สายงาน/ภารกิ จ อื่ น แต ต อ งเป น ประเภทตํ า แหน ง ระดั บ ตํ า แหน ง สายงานตํ า แหน ง ที่
รับผิดชอบ
2. เปนผลงานคิดวาเดน /ประสบความสําเร็จ เปนที่ประจักษแกงานราชการ
3. เปนโครงการ/กิจกรรม มีงบประมาณหรือไมมีก็ได หรืองบจากที่อื่น ๆ แตตองสอดคลองภารกิจ
ของอําเภอ/จังหวัด ในนามกรมสงเสริมการเกษตร ตามภารกิจ/บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่
ปฏิบัติอยูวาอยูระดับไหนหรือขณะที่ดํารงตําแหนงอยู
4. ตองเปนผลที่ดําเนินการมาแลว ไมเกิน 3 ป ควรเปนป 2552 หรือ 2551 อาจจะมีบางกิจกรรม
สําเร็จแลวในรอบ 6 เดือน เปนป 2553 (นับตั้งแตวนั ประกาศยอนหลัง 3 ป)
5. เปนผลงาน 1 ชิ้นงาน ไมควรเสนอทุกชิ้นงาน ทุกกิจกรรม ทุกโครงการ (จะไมเดน อธิบาย
ลําบาก เลือก 1 ชิ้นงาน)
6. การนําเสนอตามหัวขอที่กําหนด ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 หรืออาจจะเกินเล็กนอย
7. ศึกษาจากกฏเกณฑทกี่ รมสงเสริมการเกษตร กําหนดและประกาศระเบียบ/หัวขอ/หัวขอยอย
8. หามคัดลอก สําเนาจากผูอื่นหรือผูอื่นมาคัดลอกและสําเนา ตลอดจนรายงานเท็จ มีความผิด
ทางวินัย
หัวขอตามที่กําหนด
1. สรุปสาระสําคัญ (คลาย ๆ กับบทคัดยอ)
1.1 ใหสรุปสาระสําคัญ โดยสรุปของผลงานที่นําเสนอ
1.2 บรรยายใหทราบ ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทําเกี่ยวกับใคร มีใครบางเกี่ยวของ
(อาจจะมีตัวเลข ดานจํานวน จํานวนครั้ง จํานวนวัน จํานวนพื้นที่ จํานวนงบประมาณ จํานวนรายไดฯลฯ
เกิดผลเชิงปริมาณ สําหรับเชิงคุณภาพ เกิดอะไรอยางไร เชน ความรู ประหยัด ลดตนทุน คุณภาพชีวิตที่ดี
ปลอดภัย ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ องคกร/สถาบัน เปนตน
1.3 ตองการบอกใครก็ไดทราบ อานแลวเขาใจ ทําอะไร เกิดอะไร ประสบความสําเร็จอยางไร
1.4 สําหรับขอ 1 คาดวาจะใชความยาวนาจะไมเกิน 10 บรรทัด ปกติประมาณ 6-7 บรรทัด
1.5 อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
(กอนจะขึ้นหัวขอขั้นตอนการดําเนินงาน อาจจะมีหัวขอเรื่องวัตถุประสงคของผลงานหรือวัตถุประสงค
โครงการ กิจกรรม หรือวัตถุประสงคของผลงานนั่นเอง
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2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
2.1 ทําอะไรบาง อยางไร เปนขอ ๆ
2.2 แตละขอ มีความตอเนื่อง เปนขั้นเปนตอน ประมาณ 1 บรรทัด
เชน ศึกษา รวบรวม วิเคราะห วางแผน กําหนด ประชุมชี้แจง อบรม ดําเนินการ
ประสานงาน ทบทวน วิเคราะห สังเคราะห สรุปและรายงาน เปนตน
2.3 แตบางกิจกรรม บางเรื่องไมจําเปนตองตามตัวอยางนี้ เปนขั้นตอนการทํางาน ตั้งแต
แรกเริ่มตน จน ประสบความสําเร็จ
2.4 ขั้นตอนที่เขียน ตองแสดงใหเห็นวาบรรลุผลสําเร็จเชิงปริมาณ/คุณภาพ
3. ผลสําเร็จ
3.1 เชิงปริมาณ
ปริมาณ : ผลผลิต
จํานวนพื้นที่
จํานวนเกษตรกร ครัวเรือน ครอบครัว ชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชน
จํานวนรายได จํานวนตนทุนลดลง
จํานวนครั้ง จํานวนวัน
จํานวนเรื่อง จํานวนฉบับ จํานวนเลม เปนตน
คุณภาพ : การมีสวนรวม
คุณภาพชีวิต
ลดการใชสารเคมี/สิ่งแวดลอมดี
มีความรู/ทักษะ
มีแผนการผลิต มีความรูวิเคราะห
พึ่งพาตนเอง/ชุมชน/ครอบครัว
ผูบริโภค/ผูผลิตปลอดภัย มีใบรับรอง มี Q เปนตน
4. การนําไปใชประโยชน
ประโยชนจากผลงาน เชน
4.1 ขอมูลนํามาวางแผน/สงเสริม
4.2 เพื่อเปนตัวอยางเผยแพร
4.3 อื่น ๆ
5. ปญหาอุปสรรและขอเสนอแนะ
5.1 ปญหาอุปสรรค (ไมควรเนนขาดเงินขาดคน) เกิดจากการทํางานในขั้นตอนตาง ๆ
5.2 ขอเสนอแนะ (ควรตอบสนองปญหา, ทางเลือกในการแกไข, ปรับปรุง อาจจะระยะสั้น
ระยะยาวก็ได ดูความเปนไปได
W/ATP
27/12/10

3

Flow Chart (ผังขัน้ ตอน)
ผลงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

สรุปสาระสําคัญ
ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อไร ใคร คลาย
บทคัดยอสั้น ๆ

1.
2.
3.
4.

สงผลวาทําขั้นตอนอยานี้ จึงเกิดผลสําเร็จ

ผลสําเร็จ
- ปริมาณ
- คณภาพ
ประโยชน

ปญหา/อุปสรรค
เกิดจากการทํางาน/ขั้นตอน
การดําเนินงาน

ขอเสนอ/แนะ

ตอบสนองสรางทางเลือกแกไข/ปรับปรุง
ปญหาความเปนไปได
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2. แนวคิดการพัฒนางาน
ขอแนะนํา
1. ตองเปนชิ้นงาน/แนวคิดปรับปรุงพัฒนางาน
ที่ตองการดํารงตําแหนง หรือคัดเลือกที่
แตงตั้งไปทํางาน สายงานอะไร งานอะไร เทานั้น
2. ตองเปนแนวคิดปรับปรุงงาน ณ สถานที่ ตําแหนง ที่จะขึ้นดํารงตําแหนง ใหชัดเจน ที่ใด
ที่หนึ่งจะขึ้นครอง ถาเปนระดับกรมฯ ครอบคลุมทั่วประเทศ
เขต ครอบคลุมเขต (จังหวัดภายในเขต)
จังหวัด ครอบคลุม เรื่องราวระดับจังหวัด (มิใชอําเภอใดอําเภอหนึ่ง)
ตองมองระดับจังหวัด
อําเภอ ซึ่งระดับอําเภอ ตองเปนเรื่องของอําเภอนั้น มิใชงานระดับกรมฯ
เขต หรือจังหวัด
3. ขอมูลประกอบการเขียน
- ตําแหนงสายงาน ภารกิจอะไร ใชขอมูลตําแหนงนั้น
- สถานที่ ใหใชขอมูลของสถานที่ ที่จะไปดํารงตําแหนง เชน
จังหวัด ก. ตองใชขอมูลจังหวัด ก.
อําเภอ A ตองใชขอมูลอําเภอ A
4. นําเสนอแนวคิดปรับปรุง 1 เรื่อง ที่สอดคลองกับตําแหนงที่จะขึ้นดํารงตําแหนง
5. ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 อาจจะเกินเล็กนอย
6. ศึกษาจากกฏเกณฑที่กรมฯกําหนดและประกาศ ระเบียบ/หัวขอการเขียน/หัวขอยอย ๆ
7. หามคัดลอก สําเนาจากผูอื่นหรือผูอื่นมาคัดลอกและสําเนา ตลอดจนรายงานเท็จ มีความผิด
ทางวินัยราชการ
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หัวขอตามที่กําหนด
บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอโดยสรุปในการพัฒนาหรือปรับปรุงในตําแหนงที่จะแตงตั้ง
1. บทวิเคราะห/แนวคิด
 ใหเขียนเหตุผลความจําเปน ที่ตองเสนอแนวคิด การปรับปรุงงานชิ้นนี้/พัฒนางานชิ้นนี้
 มีแนวคิดอะไร อยางไร/มีแนวโนม/ศักยภาพจะทําได
 มีดานวิชาการสนับสนุนหัวขอที่เสนออยางไร
เชน นโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม แผนปฏิบัติราชการ แนวทาง ปรณรงค กฎเกณฑ
ระเบียบ กฎหมาย พรบ. งานวิชาการ วิจัย อางอิงสนับสนุนงานนี้
 อาจจะชี้ใหเห็นความจําเปน มีปญหา ขีดจํากัด จะตองแกไข/ปรับปรุง แตบางครั้งในทาง
ตรงกัน พูดถึงความสําคัญของงานชิ้นนี้
 อาจจะอางขอมูลตัวเลข หรือปญหา/โอกาสจากขอตาง ๆ ขางบนที่กลาวมาแลว
 เนน ตองเปนขอมูลของสถานที่/จังหวัด/ตําแหนงจะขึ้นครองหรือจะขึ้นดํารงตําแหนง
หามใช ขอมูลที่ไมเกี่ยวของ
 อาจจะมีเครื่องมือชวยในการวิเคราะห SWOT Problem Tree , กางปลาปญหา ศักยภาพ เปนตน
2. แนวคิด (อะไร What)
1.
2.
จากการวิเคราะห/สังเคราะห ขอ 1 เกิดแนวคิดจะปรับปรุง
3.
อะไรบาง................นําไปขยาย ในขอ 3 (ขอเสนอ)
4.
5.
3. ขอเสนอ “What อะไร อยางไร (How) ”
1.
2.
นําแนวคิดมาขยายความวา ทําอยางไร
3.
สอดคลอง/ตองตอบคําถาม/โจทย/ขอความ ขอ 1 , ขอ 2
4.
5.
เชน มีแนวคิดเพิม่ พูนความรู
ทําอะไร อยางไร
ขอเสนอ
1. อบรม
5. อบรมเขม/เฉพาะ
(อธิบาย เล็กนอย)
2. จัดทําคูมอื
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. ทําแผนพับ
เปนตน
4. e-learning
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เชน แนวคิดประชาสัมพันธ
ทําอะไร อยางไร
ขอเสนอ
(อธิบาย เล็กนอย)

1.
2.
3.
4.

TV
5. Postert
วิทยุชุมชน 6. แผนปลิว
หอกระจายขาว เปนตน
web site

4. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.
2.
3.
4.
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ตอบสนองผลสัมฤทธิ์ของงาน RBM
2. ตอบสนองวัตถุประสงค/เปาหมาย
3. ตอบสนองขั้นตอนแตละขั้นตอน บางขั้นตอน
4. ความเปนไปได/นาเชื่อถือ
5. ไมจําเปนตองมีตัวชี้วัดเทากับจํานวนขั้นตอน
บางครั้ง 1 ตัวชี้วัด ตอบไดหลายขั้นตอน หลายเปาหมาย
6. ตองเขาใจวาตัวชี้วัดมี Degree ความเขมขน หรือ Scale อาจจะเปนรอยละ (%) ระดับ 1-3 ,
นํารองกี่จุด หนวยวัด
7. ตองทําไดจริง ไมจําเปนตองมีตัวชี้วัดมาก
8. อื่น ๆ
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Flow Chart (ผังขัน้ ตอน)
แนวคิดในการปรับปรุงงานพัฒนางาน
ชี้ใหเห็น วามีจุดใด/ขัน้ ตอนใด/เรื่องอะไร ตองการปรับปรุง
ตองมีเหตุผล/ขอมูลสนับสนุน หรืออาจจะมีปญหา จุดออน ใน
ทํานองเดียวกัน มีจุดแข็ง โอกาส ศักยภาพ ที่จะปรับปรุงได

บทวิเคราะห/แนวคิด
เหตุผล/ความจําเปนแนวคิดจะปรับปรุงงาน/
พัฒนาวิชาการสนับสนุน
อาจจะใชเทคนิค SWOT ใน
การวิเคราะห Problem Tree/
กางปลา เปนตน

มีงานนโยบาย
งานวิชาการ
บทความ

ไดขอสรุป

สนับสนุนใหปรับปรุง
งานชิ้นนี้

เกิดแนวคิด (ทําอะไรบาง= what)
จึงเกิดขอเสนอ
- ตองการปรับปรุงอะไร อยางไร (What , How)
เพื่อบรรลุ ในการปรับปรุงพัฒนางาน ตามเหตุผล และแนวคิด
ขอเสนอ (ทําอะไร อยางไร)
1.
2.
3.
4.

ตัวชี้วัด Indicators
1.
2.
3

ทําอยางนี้ จะเกิดประโยชนอะไรบาง
(คาดวาจะเกิดประโยชน โดยดูจากขอเสนอวาจะทําอะไร
เกิดประโยชนอยางไร)
1.
2.
3.
4.

ตอบสนอง/สามารถวัดผลได จากการทํางานขอเสนอ และสามารถ
วัดผลงานที่จะบรรลุที่ตองการปรับปรุงงานและพัฒนางาน
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