เอกสารแนบ

บทเรียนองค์ความรู้ของ นายนิวัตร เฉลิมชุติเดช เศรษฐกรชานาญการพิเศษ ศูนย์ประเมินผล
จากการสะสมประสบการณ์ในการเป็นเกษตรกรทาฟาร์มเลี้ยงนกกระทา ระหว่างปี 2526 – 2529
ทาหน้าที่ฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ และผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวบาสมาติเพื่อการส่งออก ภายใต้แผนประสานความร่วมมือสี่ภาค ในภาคเอกชน
ระหว่าง ปี 2530 – 2535 และรับราชการ ทาหน้าที่ติดตามประเมินผลโครงการสาคัขของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวมทั้งทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะทางานศึกษาและกาหนดแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ที่เป็นหนี้
ตามโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร และโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร ตามแนวทางที่
ศูนย์ประเมินผลปฏิบัติสืบต่อกันมา ระหว่างปี 2535 – 2549 หลังจากนั้นได้นาความรู้ที่ได้รับการอบรมจาก
ประเทศเนเธอร์แลนด์ มาปรับใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยเน้นกระบวนการ
มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการสอบทานข้อมูลและการยอมรับจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน
สาหรับผลการปรับ ปรุงแนวทางการทางานดังกล่าว ทาให้เกิดผลงานที่ได้รับการยอมรับ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้ที่สนใจ เช่น รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชขา
เศรษฐกิจ พอเพีย ง ปี 2551 (เอกสารวิจัย เศรษฐกิจ การเกษตร เลขที่ 115 ตุล าคม 2552 จานวน
8,825 หน้า) ช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานตามโครงการได้รับทราบปัขหาและกาหนดแนวทาง
แก้ไขปัขหาร่วมกันในเวทีสรุปผลการประเมินผล นอกจากนี้ในเล่มรายงานยังรวบรวมองค์ความรู้ ตลอดจน
แนวคิดและภูมิปัขขาของปราชข์ชาวบ้านจากทุกภาคของประเทศไว้เป็นจานวนมาก ส่งผลให้เอกสารเล่มนี้
ได้รับความสนใจและมีการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนา
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (เอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เลขที่ 126 สิงหาคม 2555) ช่วยให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการรับทราบปัขหาการปฏิบัติงานจากเวทีประชุมสรุปผลการประเมิน ส่งผล
ให้มีการปรับ เป้า หมายการทางานจากที่เ คยกาหนดให้มี ก ารตั้ง ศูน ย์เรีย นรู้ห ลักทุก อาเภอ ซึ่งเกิดปัข หา
ในการดาเนินงานมาก เหลือแค่ศูนย์หลักจังหวัดละแห่งเท่านั้น เป็นต้น สาหรับองค์ความรู้ในการดาเนินงาน
ข้างต้น สามารถสรุปบทเรียนตามประเด็นที่กาหนดได้ ดังนี้
1. วิธีหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงาน หรือการเตรียมการทั้งด้านข้อมูล องค์ความรู้ ทีมงาน เครื่องมือ
ต่าง ๆ ก่อนการปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆ
1.1 ศึกษารายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเตรียมคู่มือการทางาน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
แนวคิด วิธีการ ขั้นตอนการทางาน เป้าหมาย แบบสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โครงการในพื้นที่ ประธานหรือผู้นาที่รับผิดชอบนาโครงการไปดาเนินงานในพื้นที่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
1.2 ชี้แจงแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือให้หน่วยงานเจ้าของโครงการทราบ พร้อมทั้ง
ขอความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลและเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1.3 ประชุมผู้ร่วมปฏิบัติงานให้เข้าใจแนวคิด วิธีการ ขั้นตอนการทางาน เป้าหมาย รวมทั้งชี้แจง
รายละเอียดการใช้แบบสัมภาษณ์ต่าง ๆ และมอบภารกิจพร้อมทั้งกาหนดเวลาในการแจ้งความก้าวหน้า / ส่งงาน

1.4 ผู้ร่วมปฏิบัติงานประสานงานลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งวางแบบสัมภาษณ์ให้กรอกล่วงหน้า
1.5 ผู้ร่วมปฏิบัติงานลงพื้นทีเ่ ก็บแบบสัมภาษณ์พร้อมทั้งสังเกตการณ์การดาเนินงานในพื้นที่จริง
และสัมภาษณ์เกษตรกร
1.6 วิเคราะห์ข้อมูลและยกร่างรายงานผลการประเมินเบื้องต้น แล้วเชิขผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมรับฟังผลการประเมินและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อได้ข้อสรุปจากการประชุมแล้วจึงจัดทารายงาน
ผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ ต่อไป
2. ผลสาเร็จ และกลวิธีทาให้เกิดผลสาเร็จที่แตกต่างจากการทาโดยทั่วไป ความโดดเด่นของเทคนิค
รวมทั้งกลเม็ดเคล็ดลับ
2.1 การดาเนินงานตามแนวทางนี้ จะช่วยให้ได้ผลการประเมินที่ตรงตามความเป็นจริงและได้รับ
การยอมรับมากกว่าการลงพื้นที่สารวจข้อมูลแล้ววิเคราะห์ สรุปผลการประเมินเลย
2.2 กระบวนการทางานช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบปัขหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และร่วมกัน
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่สามารถดาเนินการได้เองในพื้นที่ได้ทันที รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปพิจารณาแก้ไขในกรณีที่ไม่อยู่ในขอบเขตที่ดาเนินการได้เองในพื้นที่
2.3 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และข้อคิดเห็น เนื่องจาก
ผลการประเมินเป็นมติของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนไม่ได้ผูกมัดคนให้ข้อมูลคนใดคนหนึ่ง รวมทั้งข้อสรุปจาก
การประชุมยังช่วยคลี่คลายปัขหาที่เกิดขึ้นให้เบาบางลงหรือสิ้นสุดลงได้
3. ปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
3.1 ผู้บังคับบัขชาต้องเห็นด้วยกับแนวคิด และเปิดโอกาสให้ดาเนินการได้ พร้อมทั้งสนับสนุน
งบประมาณและกาลังเจ้าหน้าที่
3.2 การประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับทีมงานให้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ องค์กรเกษตรกร
และตัวผู้ปฏิบัติงานเอง เพื่อให้มีความพร้อมในการทางานร่วมกัน
3.3 การนาทาเป็นตัวอย่างให้ทีมงานเห็นและเข้าใจวิธีการดาเนินงานตรงกัน รวมทั้งติดตาม
การดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน และส่งตัวอย่างการดาเนินงานที่ทาเสร็จเป็นตัวอย่างให้ทีมงานดูเป็นระยะ ๆ
4. ปัขหาอุปสรรคในการทางานที่พบบ่อย และวิธีการแก้ไขปัขหานั้น รวมทั้ง ข้อพึงระวัง เป็นต้น
4.1 การถ่ายทอดข้อมูลหลายขั้นตอนทาให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน เช่น หัวหน้ามาฟัง
แล้ว ไปถ่ายทอดต่อได้ไม่ครบถ้วน วิธีป้องกันและแก้ปัขหาทาได้โดยลงไปทาเป็นตัวอย่างให้ดู รวมทั้ง จัดทา
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติพร้อมแสดงตัวอย่างให้ชัดเจน
4.2 ผู้ปฏิบัติมีประสบการณ์น้อย และยังขาดความมั่นใจในการทางาน หรือไปพบปัขหา
สภาพแวดล้อมที่ทางานยาก วิธีแก้ปัขหา ต้องลงพื้นที่ไปช่วยทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ โดยทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
คอยให้กาลังใจและช่วยแต่งเติมในกรณีที่ผู้ปฏิบัติติดขัด
4.3 ผู้ปฏิบัติงานมีหลายคนหลายความคิด รายงานที่ออกมาไม่เป็นไปในทางเดียวกัน วิธีป้องกัน
ปัขหา ต้องกาหนดหัวข้อ รูปแบบ ชนิดตัวอักษร และขนาดให้ยึดเป็นมาตรฐานเหมือนกัน
4.4 ผลงานของผู้ปฏิบัติบางคนไม่ครบถ้วน ล่าช้า วิธีป้องกันและแก้ไข ต้องมีการกาหนดตารางเวลา
ในการส่งรายงาน และจัดระบบการติดตามและตรวจคุณภาพงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพตรงตามเวลาที่
กาหนด

5. องค์ความรู้ตามภารกิจของหน่วยงานหรือพื้นที่ หรือเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ ที่จาเป็นต่อ
เกษตรกร หรือเป็นองค์ความรู้ที่เคยนาเสนอ ให้คาปรึกษา คาแนะนาแก่เกษตรกรเป็นประจา
5.1 การทาการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชขาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทาการเกษตร โดยเน้นให้เกษตรกรพึ่งตัวเองด้านอาหาร ของใช้ ปัจจัยการผลิต
รวมทั้งลด ละ เลิก อบาบมุข ตามแบบอย่างที่ศูนย์ปราชข์ชาวบ้านนาประสบการณ์ที่ทาด้วยตัวเองสาเร็จแล้ว
มาถ่ายทอดให้เกษตรกรทั่วไปได้เรียนรู้
5.2 การชักชวนให้เกษตรกรศึกษา และนาภูมิปัขขาของปราชข์ชาวบ้านที่ทาสาเร็จแล้วไปทดลอง
ปฏิบัติในพื้นที่ของเกษตรกรเอง โดยเน้นการทาการเกษตรผสมผสานแบบยั่งยืนไม่ใช้สารเคมี และไม่ใช้ปุ๋ยเคมี
เน้นให้เกษตรกรทาปุ๋ยหมัก น้าหมักสมุนไพรไล่แมลง ฮอร์โมนกระตุ้นการเจริขเติบโตใช้เอง
5.3 แจกเอกสารรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลัก
ปรัชขาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2551 จานวน 8,825 หน้า ในรูปของแผ่นซีดี ซึ่งรวบรวมแนวคิด ภูมิปัขขา
องค์ความรู้ ตลอดจนสูตรการทาปัจจัยการผลิต สูตรการทาของใช้ในครัวเรือน สูตรการทาอาหารคาว หวาน - เครื่องดื่มสมุนไพร ฯลฯ ของปราชข์ชาวบ้านทั่วประเทศ โดยมีชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และแผนที่ตั้ง
ของศูนย์ปราชข์ชาวบ้านเจ้าขององค์ความรู้ เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้


