
เรียบเรียงโดย    นายวิทยา    อธิปอนันต ์
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวัดระยอง 

ข้อแนะน า (ผลงานและแนวคิดพัฒนางาน) 

1.  ผลงาน 
ข้อแนะน า 

 1.  ต้องเป็นผลงานของตนเอง  ในความรับผิดชอบ เป็นภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร มิใช่
กรมอ่ืน ๆ หรือสายงาน/ภารกิจอ่ืน แต่ต้องเป็นประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง สายงานต าแหน่งที่
รับผิดชอบ 
 2.  เป็นผลงานคิดว่าเด่น /ประสบความส าเร็จ  เป็นท่ีประจักษ์แก่งานราชการ 
 3. เป็นโครงการ/กิจกรรม มีงบประมาณหรือไม่มีก็ได้ หรืองบจากที่อ่ืน ๆ  แต่ต้องสอดคล้องภารกิจ  
ของอ าเภอ/จังหวัด ในนามกรมส่งเสริมการเกษตร ตามภารกิจ/บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่
ปฏิบัติอยู่ว่าอยู่ระดับไหนหรือขณะที่ด ารงต าแหน่งอยู่ 
 4. ต้องเป็นผลที่ด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี  ควรเป็นปี 2552 หรือ 2551 อาจจะมีบางกิจกรรม
ส าเร็จแล้วในรอบ 6 เดือน เป็นปี 2553 (นับตั้งแต่วันประกาศย้อนหลัง 3 ปี) 
 5.  เป็นผลงาน 1 ชิ้นงาน ไม่ควรเสนอทุกชิ้นงาน ทุกกิจกรรม ทุกโครงการ (จะไม่เด่น อธิบาย
ล าบาก เลือก 1 ชิ้นงาน) 
 6.  การน าเสนอตามหัวข้อท่ีก าหนด  ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรืออาจจะเกินเล็กน้อย 
 7.  ศึกษาจากกฏเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดและประกาศระเบียบ/หัวข้อ/หัวข้อย่อย 
 8.  ห้ามคัดลอก ส าเนาจากผู้อื่นหรือผู้อื่นมาคัดลอกและส าเนา ตลอดจนรายงานเท็จ มีความผิด
ทางวินัย 

หัวข้อตามที่ก าหนด 
 1.  สรุปสาระส าคัญ  (คล้าย ๆ กับบทคัดย่อ) 
  1.1  ให้สรุปสาระส าคัญ โดยสรุปของผลงานที่น าเสนอ 
  1.2  บรรยายให้ทราบ ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ท าเกี่ยวกับใคร  มีใครบ้างเกี่ยวข้อง 
(อาจจะมีตัวเลข  ด้านจ านวน  จ านวนคร้ัง จ านวนวัน จ านวนพื้นที่ จ านวนงบประมาณ จ านวนรายได้ฯลฯ  
เกิดผลเชิงปริมาณ ส าหรับเชิงคุณภาพ เกิดอะไรอย่างไร เช่น ความรู้  ประหยัด ลดต้นทุน คุณภาพชีวิตที่ดี 
ปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ องค์กร/สถาบัน เป็นต้น 
  1.3  ต้องการบอกใครก็ได้ทราบ  อ่านแล้วเข้าใจ ท าอะไร เกิดอะไร ประสบความส าเร็จอย่างไร 
    1.4  ส าหรับข้อ 1  คาดว่าจะใช้ความยาวน่าจะไม่เกิน 10  บรรทัด ปกติประมาณ 6-7 บรรทัด 
    1.5  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
(ก่อนจะขึ้นหัวข้อขั้นตอนการด าเนินงาน อาจจะมีหัวข้อเร่ืองวัตถุประสงค์ของผลงานหรือวัตถุประสงค์ 
โครงการ กิจกรรม หรือวัตถุประสงค์ของผลงานนั่นเอง 
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2.  ขั้นตอนการด าเนินงาน  

   2.1  ท าอะไรบ้าง อย่างไร เป็นข้อ ๆ 
   2.2  แต่ละข้อ มีความต่อเนื่อง เป็นขั้นเป็นตอน ประมาณ 1 บรรทัด 

เช่น ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ วางแผน ก าหนด ประชุมชี้แจง อบรม ด าเนินการ     
ประสานงาน ทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและรายงาน เป็นต้น 

   2.3  แต่บางกิจกรรม บางเร่ืองไม่จ าเป็นต้องตามตัวอย่างนี้ เป็นขั้นตอนการท างาน ตั้งแต่
แรกเร่ิมต้น จน ประสบความส าเร็จ 
   2.4  ขั้นตอนที่เขียน ต้องแสดงให้เห็นว่าบรรลุผลส าเร็จเชิงปริมาณ/คุณภาพ 
 3.  ผลส าเร็จ 
   3.1  เชิงปริมาณ   
              ปริมาณ : ผลผลิต 
              จ านวนพื้นที่ 
              จ านวนเกษตรกร ครัวเรือน ครอบครัว ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
                      จ านวนรายได้ จ านวนต้นทุนลดลง  
                                                            จ านวนคร้ัง จ านวนวัน 
                                                             จ านวนเร่ือง จ านวนฉบับ จ านวนเล่ม  เป็นต้น 
   คุณภาพ :  การมีส่วนร่วม 
    คุณภาพชีวิต 
    ลดการใช้สารเคมี/สิ่งแวดล้อมด ี
    มีความรู/้ทักษะ 
    มีแผนการผลิต มีความรู้วิเคราะห์ 
    พึ่งพาตนเอง/ชุมชน/ครอบครัว  
    ผู้บริโภค/ผู้ผลิตปลอดภัย   มีใบรับรอง    มี  Q    เป็นต้น 
 4.  การน าไปใช้ประโยชน์ 
   ประโยชน์จากผลงาน  เช่น 
  4.1  ข้อมูลน ามาวางแผน/ส่งเสริม 
  4.2  เพื่อเป็นตัวอย่างเผยแพร่ 
  4.3  อ่ืน ๆ 
 5. ปัญหาอุปสรรและข้อเสนอแนะ 
  5.1  ปัญหาอุปสรรค  (ไม่ควรเน้นขาดเงินขาดคน) เกิดจากการท างานในขั้นตอนต่าง ๆ 
  5.2  ข้อเสนอแนะ (ควรตอบสนองปัญหา, ทางเลือกในการแก้ไข, ปรับปรุง อาจจะระยะสั้น 
ระยะยาวก็ได้ ดูความเป็นไปได้  
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Flow  Chart  (ผังขั้นตอน) 
ผลงาน 
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สรุปสาระส าคัญ 

 

ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร เมื่อไร ใคร  คล้าย
บทคัดย่อสั้น ๆ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

1.   
2.  
3. 
4. 

ผลส าเร็จ 

- ปริมาณ 

                  -     คุณภาพ 

 

 

ส่งผลว่าท าขั้นตอนอย่านี้  จึงเกิดผลส าเร็จ 
 

ปัญหา/อุปสรรค 

เกิดจากการท างาน/ขั้นตอน
การด าเนินงาน 

ประโยชน ์

ข้อเสนอ/แนะ 
ตอบสนองสร้างทางเลือกแกไ้ข/ปรับปรุง
ปัญหาความเป็นไปได ้
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2.  แนวคิดการพัฒนางาน 

 
ข้อแนะน า 
 1.  ต้องเป็นชิ้นงาน/แนวคิดปรับปรุงพัฒนางาน  ที่ต้องการด ารงต าแหน่ง  หรือคัดเลือกที่
แต่งตั้งไปท างาน สายงานอะไร งานอะไร เท่านั้น 

 2.  ต้องเป็นแนวคิดปรับปรุงงาน ณ  สถานท่ี   ต าแหน่ง  ที่จะขึ้นด ารงต าแหน่ง ให้ชัดเจน ที่ใด    
ที่หนึ่งจะขึ้นครอง   ถ้าเป็นระดับกรมฯ  ครอบคลุมทั่วประเทศ 
                                เขต     ครอบคลุมเขต (จังหวัดภายในเขต)   

จังหวัด  ครอบคลุม เร่ืองราวระดับจังหวัด  (มิใช่อ าเภอใดอ าเภอหนึ่ง)  
 ต้องมองระดับจังหวัด 

    อ าเภอ   ซึ่งระดับอ าเภอ ต้องเป็นเร่ืองของอ าเภอนั้น มิใช่งานระดับกรมฯ   
เขต หรือจังหวัด 

 3.  ข้อมูลประกอบการเขียน 

  -    ต าแหน่งสายงาน ภารกิจอะไร  ใช้ข้อมูลต าแหน่งนั้น 

  -   สถานท่ี  ให้ใช้ข้อมูลของสถานที่ ที่จะไปด ารงต าแหน่ง เช่น  
    จังหวัด ก.   ต้องใช้ข้อมูลจังหวัด ก. 
        อ าเภอ A      ต้องใช้ข้อมูลอ าเภอ A  

 4.  น าเสนอแนวคิดปรับปรุง  1 เร่ือง  ที่สอดคล้องกับต าแหน่งท่ีจะขึ้นด ารงต าแหน่ง 
 5.  ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 อาจจะเกินเล็กน้อย 
 6.  ศึกษาจากกฏเกณฑ์ที่กรมฯก าหนดและประกาศ  ระเบียบ/หัวข้อการเขียน/หัวข้อย่อย ๆ 
 7.  ห้ามคัดลอก ส าเนาจากผู้อื่นหรือผู้อื่นมาคัดลอกและส าเนา  ตลอดจนรายงานเท็จ มีความผิด
ทางวินัยราชการ 
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หัวข้อตามที่ก าหนด 
 บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอโดยสรุปในการพัฒนาหรือปรับปรุงในต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 
 1. บทวิเคราะห์/แนวคิด  
      ให้เขียนเหตุผลความจ าเป็น ที่ต้องเสนอแนวคิด การปรับปรุงงานชิ้นนี/้พัฒนางานชิ้นนี ้
              มีแนวคิดอะไร อย่างไร/มีแนวโน้ม/ศักยภาพจะท าได้ 

 มีด้านวิชาการสนับสนุนหัวข้อที่เสนออย่างไร  
เช่น นโยบายรัฐบาล  กระทรวง  กรม แผนปฏิบัติราชการ แนวทาง ปีรณรงค์ กฎเกณฑ์    

ระเบียบ กฎหมาย พรบ.  งานวิชาการ  วิจัย  อ้างอิงสนับสนุนงานนี ้
       อาจจะชี้ให้เห็นความจ าเป็น มีปัญหา ขีดจ ากัด จะต้องแก้ไข/ปรับปรุง แต่บางคร้ังในทาง 
                                        ตรงกัน พูดถึงความส าคัญของงานชิ้นนี ้

 อาจจะอ้างข้อมูลตัวเลข หรือปัญหา/โอกาสจากข้อต่าง ๆ ข้างบนที่กล่าวมาแล้ว 
 เน้น ต้องเป็นข้อมูลของสถานที่/จังหวัด/ต าแหน่งจะขึ้นครองหรือจะขึ้นด ารงต าแหน่ง  

ห้ามใช ้ ข้อมูลท่ีไม่เกี่ยวข้อง 
     อาจจะมีเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์ SWOT  Problem Tree , ก้างปลาปัญหา ศักยภาพ เป็นต้น 

 2.  แนวคิด (อะไร  What) 
               1. 
  2. 
  3.                        
  4. 
  5. 

 3.  ข้อเสนอ  “What อะไร  อย่างไร (How) ”   
  1. 
  2. 
  3.                        
  4. 
  5. 
                    เช่น มแีนวคิดเพิ่มพูนความรู้ 
  ท าอะไร อย่างไร           ข้อเสนอ  1.    อบรม       5.  อบรมเข้ม/เฉพาะ 

  (อธิบาย เล็กน้อย)    2.    จัดท าคู่มือ       6.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. ท าแผ่นพับ  เป็นต้น 
4. e-learning 
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จากการวิเคราะห์/สังเคราะห์ ข้อ 1 เกิดแนวคิดจะปรับปรุง  
อะไรบ้าง................น าไปขยาย ในข้อ 3 (ข้อเสนอ) 

น าแนวคิดมาขยายความว่า ท าอย่างไร  
สอดคล้อง/ต้องตอบค าถาม/โจทย์/ข้อความ ข้อ 1 , ข้อ 2 

http://www.google.co.th/images?hl=th&q=problem++Tree&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=PAJATI76D4GEvAOAg_3aDA&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDUQsAQwAw
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                    เช่น   แนวคิดประชาสัมพันธ์   
  ท าอะไร อย่างไร             ข้อเสนอ  1.    TV         5.  Postert                
  (อธิบาย เล็กน้อย)    2.    วิทยุชุมชน         6.  แผ่นปลิว     

3. หอกระจายข่าว         เป็นต้น 
4. web site       

  4.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. 
  2. 
  3.                        
  4. 

 5.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ตอบสนองผลสัมฤทธิ์ของงาน RBM 
2. ตอบสนองวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
3. ตอบสนองขั้นตอนแต่ละขั้นตอน บางขั้นตอน 
4. ความเป็นไปได้/น่าเชื่อถือ 
5. ไม่จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดเท่ากับจ านวนขั้นตอน 

บางคร้ัง 1 ตัวชี้วัด ตอบได้หลายขั้นตอน หลายเป้าหมาย 
6. ต้องเข้าใจว่าตัวชี้วัดมี Degree  ความเข้มข้น หรือ Scale อาจจะเป็นร้อยละ (%) ระดับ 1-3  , 

น าร่องกี่จุด หน่วยวัด 
7. ต้องท าได้จริง ไม่จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดมาก 
8. อ่ืน ๆ 
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อาจจะใชเ้ทคนคิ SWOT ใน
การวิเคราะห์ Problem Tree/

ก้างปลา เป็นตน้ 

จึงเกิดข้อเสนอ 

- ต้องการปรับปรุงอะไร อย่างไร (What , How) 
เพื่อบรรลุ ในการปรบัปรุงพัฒนางาน ตามเหตุผล และแนวคิด 

Flow  Chart  (ผังขั้นตอน) 
แนวคิดในการปรับปรุงงานพัฒนางาน 
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ชี้ให้เห็น ว่ามีจุดใด/ขั้นตอนใด/เร่ืองอะไร ต้องการปรับปรุง 
ต้องมีเหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน หรืออาจจะมีปัญหา จุดอ่อน ใน
ท านองเดียวกัน มีจุดแข็ง โอกาส ศักยภาพ ที่จะปรับปรุงได้ 
 

บทวิเคราะห/์แนวคิด 

เหตุผล/ความจ าเป็นแนวคิดจะ
ปรับปรงุงาน/พัฒนาวิชาการ

สนับสนุน 

มีงานนโยบาย 
งานวิชาการ 
บทความ 

สนับสนุนให้ปรบัปรงุ
งานช้ินนี ้

เกิดแนวคิด (ท าอะไรบ้าง= what) 

ได้ข้อสรุป 

ข้อเสนอ  (ท าอะไร  อย่างไร)  
1. 
2. 
3. 
4. 

ตัวชี้วัด  Indicators 

1. 
2. 
3 
 

ตอบสนอง/สามารถวัดผลได้ จากการท างานข้อเสนอ และสามารถ
วัดผลงานทีจ่ะบรรลุที่ต้องการปรบัปรุงงานและพัฒนางาน 

ท าอย่างนี้ จะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง 
(คาดว่าจะเกิดประโยชน์ โดยดูจากข้อเสนอว่าจะท า
อะไร เกิดประโยชน์อย่างไร)  
1. 
2. 
3. 
4. 
 


