รายงานการประชุมคณะทํางาน เรื่อง การบริหารองคความรู
ครั้งที่ 1/2552
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2552
ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร ชั้น 5
*************************
ผูเขาประชุม
1. นางสุกัญญา อธิปอนันต

ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร
2. นายสําราญ สาราบรรณ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนางานวิจัย
ดานสงเสริมการเกษตร
3. นางพิชฎา อารยานุรักษ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ระดับชํานาญการพิเศษ
4. นายพิสิษฐ อัจฉฤกษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ระดับชํานาญการ
5. นายธีระชัย แยมพรายสี
นักจัดการงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ
6. นายดนัย ชืน่ อารมณ
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการ
7. นายอํานาจ งามถอย
นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญการ
8. นายสุรัตน สงวนทรัพย
รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนา
พื้นที่สูง
9. นางอาธิดา รักวงษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
ระดับปฏิบัติการ
10. นางมัลลิกา เขียวหวาน
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเกษตร
11. นางณัฐพัชร เหลืองกําเนิด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ระดับชํานาญการพิเศษ
12. นายทรงกลด ซื่อสัตตบงกช นักวิชาการเกษตร
ระดับชํานาญการพิเศษ
13. นางอรวรรณ วิชยั ลักษณ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการ
ผลิตไมยืนตน

กองวิจยั และพัฒนางาน ประธาน
สงเสริมการเกษตร
กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร
สถาบันเสริมสรางนวัตกรรมภูมิปญญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กองแผนงาน
สํานักงานเลขานุการกรม
กองการเจาหนาที่
กองคลัง
กองพัฒนาการเกษตรพื้นทีเ่ ฉพาะ

ศูนยสารสนเทศ
สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
สํานักพัฒนาเกษตรกร
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร

~2~
14. นางอาภรณ วิศวไพศาล
15. นายวิรัช จันทรโรทัย
16. นายยอดธงไชย รอดแกว
17. นางปาลลิน พวงมี
18. นางสุจิตรา รุงรัศมีวิริยะ
19. น.ส.ชฎารัตน ชุมพรัตน
20. นายจตุรงค พรหมวิจิต
21. นายสุภาพ เมธาอนันตกลุ

22. นายวุฒินัย ยุวนานนท
23. นายบุญรัตน สุขมาก

24. นางศิริวรรณ หวังดี

25. น.ส. ปริญญารัตน ภูศิริ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ระดับชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ระดับชํานาญการ
นักวิชาการเกษตร
ระดับชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ระดับชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ระดับชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ
แทน นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ระดับชํานาญการพิเศษ
รักษาการผูอํานวยการกลุม
งานวิจยั และพัฒนาระบบสงเสริม
การเกษตร
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ระดับชํานาญการ

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 จังหวัดระยอง
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 4 จังหวัดขอนแกน
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม
กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร
กองวิจยั และพัฒนา คณะทํางาน
งานสงเสริม
และเลขานุการ
การเกษตร
ชวยราชการกองวิจัย คณะทํางานและ
และพัฒนางาน
ผูชวยเลขานุการ
สงเสริมการเกษตร
กองวิจยั และพัฒนา คณะทํางานและ
งานสงเสริม
ผูชวยเลขานุการ
การเกษตร
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ผูไมเขาประชุม
1. น.ส.วิภาพรรณ รุงเรือง
ผูเขารวมประชุม
1. นายกนก ปานบัว
2. นายกุลดิลก แกวประฬาฬ
3. วาที่ ร.ต.สุชาติ พระเพชร
4. น.ส.มีนา เพ็งเจริญ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กลุมตรวจสอบภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ระดับชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ระดับชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ระดับปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ติดราชการ

กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
กองนิติการ
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นางสุกัญญา อธิปอนันต ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประธานคณะทํางาน
การบริหารองคความรู แจงใหที่ประชุมทราบเพื่อทบทวนนโยบายเกีย่ วกับการจัดการความรู และใหคณะทํางาน
การบริหารองคความรูแนะนําตัวเองเพื่อสรางความรูจักคุนเคย และสามารถติดตอประสานงานกันไดงาย สะดวก

มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
ฝายเลขานุการไดนํารายงานการประชุมขึน้ KM Website และแจงใหคณะทํางานฯพิจารณา ตรวจสอบ
ความถูกตอง และที่ประชุมไมมีการแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
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วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 แตงตั้งคณะทํางานการบริหารองคความรู ป 2552
ประธานคณะทํางานบริหารองคความรู แจงใหทราบวาคณะทํางานซึ่งเปนผูแทนจากกอง/
สํานัก/เขต จํานวน 26 คน และมีบางกอง/สํานัก สงรายชื่อคณะทํางานฯมากกวา 1 คน แตจากมติที่ประชุมครั้งที่
ผานมา ใหแตละกอง/สํานัก/เขต สงรายชื่อคณะทํางานฯ มาเพียง 1 ทานเทานั้นจึงเสนอ กพร. เพื่อแตงตั้ง
คณะทํางานฯตามมติดังกลาว และขอความรวมมือจากคณะทํางาน ฯ จัดสงรายชื่อผูแทนสํารองอีกจํานวน 1ทาน
เพื่อสะดวกตอการติดตอประสานงานได

มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การบูรณาการคลังความรูของกรมสงเสริมการเกษตร (ศูนยบริการองคความรูการเกษตร)
นายวุฒินัย ยุวนานนท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการพิเศษ กลาววา ขณะนี้
กรมสงเสริมการเกษตรไดใหความสําคัญมากกับคลังความรูและอยากใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง
ดวยทานอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร (นายอรรถ อินทลักษณ) มีนโยบายใหกรสงเสริมการเกษตรเปนองคกร
แหงการเรียนรู เพื่อพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองคกร โดยมีการจัดประชุมการพัฒนาศูนยบริการองคความรู
ทางการเกษตร ในขณะนี้แตละกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด ตางมีคลังความรูที่มากมายและอยูอยางกระจัด
กระจาย จึงควรใหมีการจัดระบบคลังขอมูล เพื่องายและสะดวกในการใชงาน
วัตถุประสงค ในการพัฒนาศูนยบริการองคความรูทางการเกษตรคือ
1. การบูรณาการคลังความรูที่มีอยูเดิมเขามาสูระบบทําใหสามารถสืบคนไดงาย
2. จัดระบบศูนยบริการฯ เพือ่ ตอบสนองการดําเนินงานคลังความรู
ปญหาอุปสรรค ที่พบ
1) การนําขอมูลเขาสูระบบ และการเขาถึงขอมูลคอนขางยาก
2) แนวทางในการบูรณาการคลังขอมูลที่ผานมายังไมคอยชัดเจน
3) ไมไดรับการสนับสนุนและผลักดันในเชิงนโยบาย
การดําเนินงานที่ผานมา ศูนยสารสนเทศจัดทําโปรแกรมในการนําขอมูลเขาสูระบบ และจัด
หมวดหมูของคลังความรู ออกเปน 26 หมวด แตเจาหนาที่ยังไมคอยมา Update ขอมูล ทําใหขอมูลไมทันสมัย
และไมตรงกับเหตุการณในปจจุบัน การนําเสนอขึ้น Website นั้นสวนใหญจะเปนขอมูลที่ไมคอย Update เพราะ
สวนใหญจะเปนเอกสารเผยแพร
การดํ า เนินงานตอไป คื อ แตงตั้งคณะทํา งานโดยมีท านรองอธิ บดี กรมส งเสริม การเกษตร
ฝายวิชาการ เปนประธานคณะทํางาน ศู นยสารสนเทศเปนเลขานุการคณะทํ างาน กองวิจัยและพั ฒนางาน
สงเสริมการเกษตรและสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี เปนผูชวยเลขานุการ และดําเนินงานจัดหา
ผูรับผิดชอบขอมูลในแตละหมวดในแตละประเด็น เพื่อใหขอมูลมีความทันสมัยอยูตลอดและสามารถนํามาใช
ไดอยางสะดวก กอง/สํานักใดที่มีองคความรูอยูเดิมก็จะใหศูนยสารสนเทศดําเนินการลิงคขอมูลเพื่องายตอการ
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สืบคน โดยแตละกอง/สํานัก ตองมีคลังความรูเพื่อนําขอมูลมา Update ในคลังความรูกลาง โดยเนนความ
ทันสมัยของขอมูล
นายยอดธงไชย รอดแกว นักวิชาการเกษตร ระดับชํานาญการ สอบถามเพิ่มเติมในประเด็น
ของการลิงคขอมูลวามีความครอบคลุมหรือไม ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ชี้แจงวา ในขณะนี้ศนู ยสารสนเทศ
จะดําเนินใหเกิดการลิงคของขอมูลที่ครอบคลุมของพื้นที่ และจะดําเนินการปรับปรุงตอไป

มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 การประเมินผลตามตัวชีว้ ัด TRIS เรื่อง การจัดการความรูป 2551
ประธานคณะทํางาน ฯ เรียนเชิญ คุณกนก ปานบัว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญ
การ กลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดชี้แจงการประเมินผลตามตัวชี้วัด TRIS วา จากการประเมินป 2551 นั้น จะเนนการ
ประเมินในเชิงกระบวนการดําเนินงานการจัดการความรูวาเปนอยางไร โดย TRIS จะดูการดําเนินงานของ
คณะทํางานการจัดการความรูวา 1 ปที่ผานมาดําเนินการอะไรไปบาง และเปนไปตามแผนการจัดการความรูของ
กรมหรือไม โดยดูหลักฐานจากทางคณะทํางาน ฯ คือ 1) แผนการจัดการความรูโดยมี CKO เปนผูบริหารในการ
ดําเนินงาน 2) Website และกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการ โดยมีคณะทํางานฯ ของกรมสงเสริมการเกษตร เปนผูชี้แจง
ตอบขอซักถามตาง ๆ กับ TRIS

มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 การประเมินผลตามตัวชีว้ ัด TRIS เรื่องการจัดการความรู ปงบประมาณ 2552
นายกนก ปานบัว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ชี้แจงวา การประเมินจาก TRIS ของป 2552 นั้นจะมีความตอเนื่องจากป 2551 โดยในป 2552 จะประเมิน/
วัดผลลัพธในรายละเอียด ดังนี้
1. ส ว นราชการทบทวนประเด็ น ยุ ท ธศาสตร และองค ค วามรู ส ามารถตอบรั บ ประเด็ น
ยุทธศาสตรเพื่อใหเปนปจจุบันมากที่สุด
2. จัดทําแผนการจัดการความรู
2.1 กําหนดองคความรูที่จําเปนตามยุทธศาสตร
2.2 สวนราชการเลือกองคความรูอยางนอย 3 องคความรูจาก 3 ประเด็นยุทธศาสตร
2.3 การเลือกตัวชี้วัด (KPI) เพื่อวัดผลการจัดการความรูตามคํารับรองที่มีนัยสําคัญ
อยางนอย 1 KPI ในแตละประเด็นยุทธศาสตร
2.4 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) และผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู
(CKO) ของสวนราชการทบทวนความถูกตอง และความเหมาะสมพรอมลงนามรับรอง
2.5 การจั ด ทํ า และปฏิ บั ติ ต ามแผนการจั ด การความรู ค วรมี ร ายละเอี ย ด
กิจกรรมการจัดการความรูตาง ๆ
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โดยจะวัดความสําเร็จของ 3 ประเด็นยุทธศาสตร ตามรายละเอียดดังนี้
1) แสดงแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) อยางนอย 3 องคความรู
ตามแนวทางที่กําหนด
2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผน โดยดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู
ไดสําเร็จครบถวนทุกกิจกรรม และสามารถดําเนินการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายได ไมนอยกวารอยละ 80
ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ระบุไว

มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 การรายงานความกาวหนา เรื่อง การบริหารองคความรูระดับหนวยงานปงบประมาณ 2551
ผูแทนเขตที่เปนคณะทํางานการบริหารองคความรู ป 2552 ไดรายงานผลสรุปการจัดการความรู
ป 2551 และรายงานความกาวหนาป 2552 ดังนี้
ภาคกลาง
นายยอดธงไชย รอดแก ว นั ก วิ ช าการเกษตร ระดั บ ความชํ า นาญการ สํ า นั ก ส ง เสริ ม และ
พั ฒ นาการเกษตรเขตที่ 1 จ.ชัย นาท
รายงานวา ในการดํ า เนิ น งานการจั ด การความรูป 2551 ที่ผา นมา
1) ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูภายในหนวยงาน 2) กําหนดเปาหมายที่ชัดเจน โดยทุกคนใน
หนวยงานมีสวนรวม 3) มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูตาง ๆ 4) มีการเผยแพรผานทาง Website และจัดเก็บใน
รูปแบบเอกสาร การดําเนินงานในป 2552 ทั้งนี้ ไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางาน โดยมีการจัดประชุมวันที่ 26
ม.ค. 2552 เพื่อระดมความคิดเห็นในการกําหนดเปาหมาย โดยแยกออกเปนประเด็นตาง ๆ เชน การเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากร การบูรณาการของกลุม/ฝาย การทํางานรวมกันเปนทีม กฎหมายที่ควรรูในการทํางาน แนวทางหรือ
หลักในการตัดสินใจการประกวดพืชในแตละชนิด เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน คงจะดําเนินการตอจากป 2551
เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรของกรมฯ
ภาคตะวันตก
นางปาลลิน พวงมี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ สํานักสงเสริมและพัฒนา
การเกษตรเขตที่ 2 จ.ราชบุรี รายงานวาการดําเนินการจัดการความรูป 2551ไดดําเนินการตามสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 โดยมุงเนนการพัฒนาทางดานสารสนเทศ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร
และเชื่อมโยงกันระหวางขอมูล ปญหาอุปสรรคที่พบ คือ 1) ผูบริหารยังไมคอยใหความสําคัญในเรื่องของการ
จัดการความรู และ 2) การกําหนดเปาหมายในบางจังหวัดยังไมคอยชัดเจน ทําใหเกิดความเขาใจผิดและเบื่อ
หนายในการจัดการความรู เพราะเปนการสรางภาระในการทํางาน ศูนยปฏิบัติการฯ ยังไมคอยเขาใจวา การ
จัดการความรู คืออะไร และจะนําไปใชอยางไร และการดําเนินงานการจัดการความรู ป 2552 ขณะนี้ได
ดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานการจัดการความรูในระดับหนวยงาน โดยกําหนดเปาหมายเพื่อใหสอดคลองกับการ
ดําเนินงานมีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action plan) เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงาน
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ภาคตะวันออก
นางสุจิตรา รุงรัศมีวิริยะ นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ สํานักสงเสริมและพัฒนา
การเกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง รายงานวา ในการดําเนินการจัดการความรูในป 2551 นั้น การกําหนดเปาหมายจะ
เนนการพัฒนาบุคลากร และมีความสุขในการทํางาน ปญหาอุปสรรคที่พบ คือ มีการเปลี่ยนแปลงคณะทํางาน ฯ
ในหนวยงานบอยครั้งทําใหไมเกิดความตอเนื่องของงาน การดําเนินงานในป 2552 ที่กําลังดําเนินการ คือ
การทบทวนผลการดํ า เนิ น งานในป ที่ ผ า นมา เพื่ อ ให เ กิ ด ความต อ เนื่ อ งของงาน และได ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง
คณะทํางานฯ ยอยของแตหนวยงาน มีการสรางทีมงานในการดําเนินงาน โดยใชเวทีเรียนรูตามระบบสงเสริม
การเกษตรเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามเปาหมายที่กําหนดไว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ของเจาหนาที่ และเกิดการแบงปนความรูระหวางเจาหนาที่และเกษตรกร มีการรวบรวมองคความรูโดยการนํา
ขึ้น Website และจัดเก็บเปนเอกสาร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
น.ส.ชฎารัตน ชุมพรัตน นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักสงเสริมและพัฒนา
การเกษตรเขตที่ 4 จ.ขอนแกน รายงานวา การดําเนินการจัดการความรูป 2551 นั้น การกําหนดเปาหมายของการ
จัดการความรูในป 2551 จะใชนโยบายหลักของกรมฯ เปนหลักในการกําหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
แตละครั้ง โดยใชเวที RW เปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในแตละประเด็น การสรุปองคความรูของ สสข.4
ในป 2551 มีจํานวน 689 เรื่อง แบงออกเปนหมวดหมู เชน ขาว พืชไร พืชสวน พืชสมุนไพร พืชผัก อื่น ๆ
เปนตน โดยจะดําเนินการทุกครั้งที่จัดเวที RW คือ การนําความรูที่ไดจากโครงการหลัก ๆ มาเปนนโยบาย และมี
การจัดตลาดนัดความรูเพื่อนําองคความรูที่ไดของแตละจังหวัดนํามาแลกเปลี่ยนกัน มีการมอบประกาศนียบัตร
เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหกับจังหวัดที่ดําเนินการนําการจัดการความรูเขาไปใชรวมกับการทํางาน และยังเปนการ
สอนงานใหจังหวัดอื่น ๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนารวมกัน สวนการดําเนินการจัดการความรูในป 2552 จะเนนการ
ทํางานใหมีความตอเนื่องในปที่ผานมา
ภาคใต
นายจตุรงค พรหมวิจิต นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ สํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา รายงานวา การดําเนินการจัดการความรูในป 2551 นั้น 1) ดําเนินการแตงตั้ง
คณะทํางาน และสรางที มงาน 2) ประชุมชี้แจงและรวมสร างแนวทางในการดําเนิ นงานการจัดการความรู
3) ใชเวที RW และ DW ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู4) เผยแพรประชาสัมพันธ โดยการนําขึ้นหนา Website ของ
หนวยงาน และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร และCD การทํางานยึดหลักตามแผนนโยบายหรือตามยุทธศาสตรของ
กรมสงเสริมการเกษตร การพัฒนาในเชิงคุณภาพเพื่อใหเจาหนาที่ในทุกระดับมีความเขาใจในการนําการจัดการ
ความรูไปใชในงานสงเสริมการเกษตร และเจาหนาที่เกิดการเรียนรูรวมกันอยางแทจริง ปญหาอุปสรรคที่พบ คือ
1) ความตอเนื่องของงานยังไมคอยตอเนื่อง เนื่องจากมีการสับเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานบอยครั้ง 2) การปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต มีความเสี่ยง สวนขอเสนอแนะ คือ อยากใหมีการศึกษาดูงานอยาง
ตอเนื่องในเรื่อง การจัดการความรู ทั้งนี้ การดําเนินงานในป 2552 ขณะนี้กําลังดําเนินการแตงตั้งคณะทํางาน
และจัดทําปฏิทินในการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
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ภาคเหนือ
นายสุภาพ เมธาอนันตกุล นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สํานักสงเสริมและพัฒนา
การเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม รายงานวา การดําเนินการจัดการความรู ป 2551 ที่ไดปฏิบัติ คือ 1) มีการแตงตั้ง
คณะทํางานฯในระดับหนวยงาน 2) ใชเวที RW ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 4 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 มีการกําหนดเป าหมายโดยการนําโครงการหลักของกรมฯ มาบูรณาการ
เพื่อใหเกิดการพัฒนารวมกันของโครงการหลัก มีกลุมเปาหมาย 65 คน
ครั้งที่ 2 สรางทีมบุคลากรในการพัฒนากลุม/เครือขาย กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ของกลุม/เครือขาย จํานวน 60 คน
ครั้งที่ 3 ตั้งเปาหมายเพื่อติดตามผลการดําเนินงานเครือขายใน 17 จังหวัด
ครั้งที่ 4 ติดตามและรวบรวมองคความรูเพื่อสรุปผล และรายงานความกาวหนาของ
การดําเนินงานที่ผานมา
ปญหาอุปสรรคที่พบ คือ ผูบริหารในระดับหนวยงานยอยยังไมคอยใหความสนใจมากนัก และ
มีทัศนคติในเชิงลบกับการจัดการความรูวาจะเปนการเพิ่มภาระของการทํางาน เจาหนาที่ในหนวยงานยังขาด
ทักษะการจดบันทึก และยังขาดงบประมาณในการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ ควรใหมีการสนับสนุนการนําการจัดการความรูมาใชในงานสงเสริมการเกษตร
อยางตอเนื่อง มีการสนับสนุนงบประมาณตามสมควร และใหบรรจุไวในแผนงานของกรมฯ อยากใหมีการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจดบันทึกเนื่องจากเจาหนาที่ยังขาดทักษะในดานนี้
แนวทางในการดําเนินงานการจัดการความรู ป 2552 ไดหารือในคณะทํางาน ฯ ของหนวยงาน
โดยจะดําเนินการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ สสข. เพื่อพัฒนาเปนองค
ความรูตอไป
สวนกลาง
ฝายเลขานุการคณะทํางาน ฯ กลาวสรุปภาพรวมของการดําเนินงานการจัดการความรูของ
กอง/สํานัก สวนใหญจะดําเนินการในเชิงนโยบายและบทบาทภารกิจ และมุงเนนเพื่อพัฒนาบุคลากรในการ
ทํางาน เกิดการมีสวนรวมในการทํางานของเจาหนาที่ใน กอง/สํานัก ทุกหนวยงานมีการแตงตั้งคณะทํางาน
และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีแผนการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการนําการจัดการความรูมาใชในงาน มีการ
จัดเก็บองคความรู และเผยแพรทาง Website ของแตละกอง/สํานัก และจัดเก็บเปนรูปแบบเอกสาร ทุกหนวยงาน
มีคลังความรูของแตละหนวยงาน และมีชองทางของการเผยแพรคลังความรูทาง Website ทําใหเกิดการพัฒนา
งานสวนองคความรูจาก กอง/สํานัก มีจํานวน 60 เรื่อง 6 ดาน คือ
1) เทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวน 8 เรื่อง
2) การปองกันกําจัดศัตรูพืช
จํานวน 7 เรื่อง
3) การแปรรูปผลผลิต
จํานวน 1 เรื่อง
4) การทํางานกลุม/เครือขาย
จํานวน 7 เรื่อง
5) การพัฒนาบุคลากร/การจัดการเรียนรู จํานวน 13 เรื่อง
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6) อื่น ๆ
จํานวน 24 เรื่อง
ปญหาอุปสรรคที่พบ คือ องคความรูที่เผยแพรยังมีความลาชา ยังไมทันสมัยกับสถานการณ
ปจจุบัน การสืบคนขอมูลยังไมคอยสะดวกเทาที่ควร
ขอเสนอแนะ คือ ควรสรางความรูความเขาใจในการจัดการความรูตั้งแตตนปงบประมาณ ควร
มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และมีการจัดระบบการจัดการความรูในภาพรวมของ
กรมฯ
นายสุรัตน สงวนทรัพย รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาพื้นที่สูง
กองพั ฒนาการเกษตรพื้ น ที่ เฉพาะ ชี้แ จงวา การสงผลสรุปการดํ า เนิ นการจัด การความรู ใ นป 2551 ที่ลาชา
เนื่องจากเกิดปญหาทางดานการบริหารจัดการเวลา และคณะทํางาน ฯ ในหนวยงานติดภารกิจในการประชุมซึ่ง
ทับซอนกันหลายงานทําใหเกิดการลาชาในการสงผลสรุปการดําเนินงาน ฯ ป 2551 ปญหาอุปสรรคที่พบ คือ
คณะทํางานฯ ในหนวยงานมีการสับเปลี่ยนกันบอยทําใหเกิดความลาชาในการประสานงาน

มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 กําหนดเปาหมาย กรอบ/แนวทางการดําเนินงานการจัดการความรู
นายกนก ปานบัว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ชี้แจงความเชื่อมโยงเรื่องการจัดการความรู กับ PMQA กลาววา การจัดการความรูในระดับองคกรและเปนแผน
ในการจัดการงานตามยุทธศาสตรสืบเนื่องจากวาระที่ 3.4 ตองดําเนินการเลือกองคความรู อยางนอย 3 องค
ความรูจาก 3 ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตร มี 6 ประเด็น คือ
1) การตอบสนองตอนโยบายสําคัญของรัฐบาล
2) การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร
3) การเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตรกร
4) การสงเสริมการผลิตและจัดการสินคาเกษตร
5) การใหบริการทางการเกษตรและชวยเหลือเกษตรกร
6) การพัฒนาองคกร บุคลากร และกระบวนการทํางาน
ฝา ยเลขานุ ก ารคณะทํ า งาน ฯ ทบทวนประเด็น ยุท ธศาสตรที่ เ ลื อ กในป 2551มี 2 ประเด็ น
ยุทธศาสตร คือ 1) การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท โดยเลือกประเด็น การพัฒนาองคกรเกษตรกร พัฒนา
วิ สาหกิ จ ชุ ม ชน องค ค วามรู คื อ การบริห ารจั ด การองคก รวิ สาหกิ จ ชุ ม ชนและเครื อข า ยใหมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
2) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีการขยายตัวอยางสมดุล องคความรู โครงการสงเสริมการผลิตสินคา
การเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
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สวนในป 2552 ตองดําเนินการดวยเชนกัน คือ กําหนด 3 ประเด็นยุทธศาสตร 3 องคความรู
ที่จะนํามาใชประเมินผลตามตัวชี้วัด (PMQA)

มติที่ประชุม เลือกประเด็นยุทธศาสตร 3 ประเด็น 3 งาน คือ
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกร
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ชุมชนเกษตรกร (เลือก โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน)
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการผลิตและจัดการสินคาเกษตร (เลือก โครงการสงเสริมการผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน)
ยุทธศาสตรที่ 5 การใหบริการทางการเกษตรและชวยเหลือเกษตรกร โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการงานสงเสริมการเกษตร (เลือก โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง)
4.2 การบริหารจัดการ KM ปงบประมาณ 2552
ประธานคณะทํางาน ฯ แจงใหทราบวา ในขณะนี้การบริหารงานของคณะทํางานฯ มีจํานวน
มาก จึงเห็นสมควร แบงหนาที่ในการรับผิดชอบการดําเนินงาน ออกเปนกลุมยอย 4 กลุม คือ
1. การจัดการคลังความรู
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. การติดตาม ดูแลการดําเนินงานการจัดการความรู
4. การเผยแพรประชาสัมพันธ
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ชี้แจงยอดเงินโบนัสวาในขณะนี้มียอดเงิน จํานวน 27,266.93 บาท
คณะทํางานฯ สามารถใชจายเงินโบนัสในการดําเนินงานและติดตามสนับสนุนการดําเนินการจัดการความรูได

มติที่ประชุม • กลุมที่ 1 การจัดการคลังความรู
(อรวรรณ , อาธิดา)
• กลุมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู
(ทรงกลด , อาภรณ)
• กลุมที่ 3 การติดตาม ดูแลการดําเนินการจัดการความรู
(ยอดธงไชย, ปาลลิน , สุจิตรา , ชฎารัตน , จตุรงค , สุขชัย ,วิรัช , ดนัย)
• กลุมที่ 4 การเผยแพรประชาสัมพันธ
(พิสิษฐ , ธีระชัย ,อํานาจ , มัลลิกา , ณัฐพัชร)
คณะทํางาน ฯ ที่ยังไมมีรายชื่อจะดําเนินการจัดสรรเพิ่มเติมในภายหลัง
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วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
5.1 รายชื่อคณะทํางานเรื่องการบริหารองคความรูระดับหนวยงาน ปงบประมาณ 2552
ประธานแจงให กอง/สํานัก/เขต/ศูนยปฏิบัติการ ชวยสงรายชื่อคณะทํางานฯ ภายในหนวยงาน
ของท า น มาที่ ก องวิ จั ย และพั ฒ นางานส ง เสริ ม การเกษตร ภายในวั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ 2552 และขอให
คณะทํางานฯของ สสข.ทุกเขตดําเนินการติดตามดูแล จังหวัด/ศูนยปฏิบัติการฯ และรายงานความกาวหนาให
ทราบดวย

มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 การจัด KM สัญจร
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ รายงานวา จากการดําเนินงานพบวา คณะทํางานฯ แตละหนวยงาน
สามารถผลักดันใหเกิดการนําการจัดการความรูไปใชในงานสงเสริมการเกษตรได จึงเกิดความคิดวานาจะมีการ
จัด KM สัญจร เพื่อเปนการพบปะ พุดคุย และแลกเปลี่ยนในประเด็นตาง ๆ เปนการศึกษาการดําเนินงานของแต
ละพื้นที่ รับทราบปญหา และขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงทําใหการจัดการความรูในงานสงเสริม
การเกษตรเกิดการมีสวนรวมและเรียนรูรวมกัน

มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 นัดประชุมครั้งตอไป
ประธานคณะทํางานฯ แจงใหทราบวา นัดประชุมครั้งตอไปวันจันทรที่ 23 มีนาคม 2552
โดยวิธี VDO Conference

มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(นางสาวยุภาพร แสงแกว)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ผูจดรายงานการประชุม

(นางศิริวรรณ หวังดี)
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

