รายงานการประชุมคณะทํางาน เรื่อง การบริหารองคความรู
ครั้งที่ 2/2552
วันที่ 11 มีนาคม 2552
ณ หอง Operation Room กรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2
*************************
ผูมาประชุม
1. นางสุกัญญา อธิปอนันต

ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร
2. นายสําราญ สาราบรรณ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนางานวิจัย
ดานสงเสริมการเกษตร
3. นายสมประเสริฐ จันทรปุม นายชางไฟฟา ระดับชํานาญงาน
แทน นายธีระชัย แยมพรายดี
4. นายดนัย ชืน่ อารมณ
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการ
5. นายอํานาจ งามถอย
นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญการ
6. นายสุรัตน สงวนทรัพย
รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนา
พื้นที่สูง
7. นางอาธิดา รักวงษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
ระดับปฏิบัติการ
8. นางมัลลิกา เขียวหวาน
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเกษตร
9. นางณัฐพัชร เหลืองกําเนิด
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ระดับชํานาญการพิเศษ
10. นายทรงกลด ซื่อสัตตบงกช นักวิชาการเกษตร
ระดับชํานาญการพิเศษ
11. นางอรวรรณ วิชยั ลักษณ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการ
ผลิตไมยืนตน
12. นายวิรัช จันทรโรทัย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ระดับชํานาญการ
13. นายยอดธงไชย รอดแกว
นักวิชาการเกษตร
ระดับชํานาญการ

กองวิจยั และพัฒนางาน ประธาน
สงเสริมการเกษตร
กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร
สํานักงานเลขานุการกรม
กองการเจาหนาที่
กองคลัง
กองพัฒนาการเกษตรพื้นทีเ่ ฉพาะ

ศูนยสารสนเทศ
สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
สํานักพัฒนาเกษตรกร
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
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14. นางปาลลิน พวงมี
15. นางสุจิตรา รุงรัศมีวิริยะ
16. น.ส.ชฎารัตน ชุมพรัตน
17. นายชํานาญ ฉุนประดับ

18. นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ
19. นายวุฒินัย ยุวนานนท
20. นายบุญรัตน สุขมาก

21. นางศิริวรรณ หวังดี

ผูไมมาประชุม
1. นางพิชฎา อารยานุรักษ

2. นายพิสิษฐ อัจฉฤกษ
3. นางอาภรณ วิศวไพศาล

4. น.ส.วิภาพรรณ รุงเรือง
5. น.ส. ปริญญารัตน ภูศิริ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ระดับชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการ

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 จังหวัดระยอง

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ระดับชํานาญการพิเศษ
แทน นายจตุรงค พรหมวิจติ
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ระดับชํานาญการพิเศษ
รักษาการผูอํานวยการกลุม
งานวิจยั และพัฒนาระบบสงเสริม
การเกษตร
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการ

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 4 จังหวัดขอนแกน
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ระดับชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ระดับชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ระดับชํานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ระดับชํานาญการ

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม
กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร
กองวิจยั และพัฒนา คณะทํางาน
งานสงเสริม
และเลขานุการ
การเกษตร
ชวยราชการกองวิจัย คณะทํางานและ
และพัฒนางาน
ผูชวยเลขานุการ
สงเสริมการเกษตร

สถาบันเสริมสราง
นวัตกรรมภูมปิ ญญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กองแผนงาน
สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน
กลุมตรวจสอบภายใน
กองวิจยั และพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร

ติดราชการ

ติดราชการ
ติดราชการ

ติดราชการ
ติดราชการ
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ผูเขารวมประชุม
1. น.ส.ยุภาพร แสงแกว

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริมการเกษตร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประธานคณะทํางานการบริหารองคความรู
ชี้แจงวัตถุประสงคในการประชุมครั้งนี้เปนการประชุมเพื่อการวางแผนการจัดการความรู ป 2552 ผาน
VDO Conference ซึ่งขอความรวมมือจากทุกหนวยงานในการจัดทําแผนการจัดการความรูของแตละกอง/สํานัก
และสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทุกเขตใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของเจาหนาสงเสริม
การเกษตรในแตละพื้นที่

มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ไดนํารายงานการประชุมขึ้น KM Website และขอใหคณะทํางานฯ
พิจารณา ตรวจสอบความถูกตอง และที่ประชุมไมมีการแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 แจงรายชือ่ คณะทํางานยอย จํานวน 4 คณะทํางาน /บทบาทหนาที่และภารกิจ
ประธานคณะทํางานบริหารองคความรู แจงใหทราบวา ตามมติที่ประชุมการบริหารองคความรู
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 ไดมีการแบงคณะทํางานยอย 4 คณะ เพื่อแบงหนาที่/ ความรับผิดชอบ
ในการสนับสนุนการดําเนินงานการจัดการความรู (KM) มีรายละเอียด ดังนี้
คณะทํางานยอยชุดที่ 1 เรื่องการบริหารจัดการคลังความรู (KA) และการพัฒนา Website KM ของกรมสงเสริม
การเกษตร ประกอบดวย
1. นายวุฒินัย ยุวนานนท
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
2. นางอาธิดา รักวงษ
ศูนยสารสนเทศ
3. นางอรวรรณ วิชัยลักษณ สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
4. นางสาววิภาพรรณ รุงเรือง กลุมตรวจสอบภายใน
5. นางศิริวรรณ หวังดี
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
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บทบาทหนาที่
1) จัด ทํ านโยบาย กรอบ/ ประเด็ นหลักในการบริ หารจั ดการคลังความรู และการพัฒ นา
Website KM ของกรมสงเสริมการเกษตร
2) จัดทําแผนการบริหารจัดการคลังความรูและการพัฒนา Website KM ของกรมสงเสริม
การเกษตร
3) ประสานงานและติดตามคณะทํางาน KM แตละหนวยงานทําหนาที่รวบรวมและเผยแพร
กิจกรรมการบริหารจัดการคลังความรูและการพัฒนา Website KM ตลอดจนจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
งานคลังความรู
4) ติดตาม สนับสนุน การบริหารจัดการคลังความรู และการพัฒนา Website KM
ระดับหนวยงาน
5) ดําเนินการสรุปผลสําเร็จของงานเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการคลังความรูและ
การพัฒนา Website KM ของกรมสงเสริมการเกษตร
6) จัดระบบการเชื่อมโยงขอมูลและประเด็นการบริหารจัดการคลังความรูและการพัฒนา
Website KM ของกรมสงเสริมการเกษตรกับหนวยงานแตละระดับ
คณะทํางานยอยชุดที่ 2 เรื่องการจัดการเรียนรู/ แลกเปลี่ยนเรียนรู ของกรมสงเสริมการเกษตร (KS)
ประกอบดวย
1. นางณัฐพัชร เหลืองกําเนิด สํานักพัฒนาเกษตรกร
2. นายทรงกลด ซื่อสัตตบงกช สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
3. นางอาภรณ วิศวไพศาล
สํานักเลขานุการคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
4. นายสําราญ สาราบรรณ กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
5. นายสุรัตน สงวนทรัพย กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
6. นายบุญรัตน สุขมาก
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
บทบาทหนาที่
1) จัดทํานโยบาย กรอบ/ ประเด็นหลักในการจัดการเรียนรู/ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ของกรมสงเสริมการเกษตร
2) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู/ แลกเปลี่ยนเรียนรู ของกรมสงเสริมการเกษตร
3) ประสานงานและติดตามคณะทํางาน KM แตละหนวยงานทําหนาที่รวบรวมขอมูลขาวสาร
ความรู และเผยแพรกิจกรรมการจัดการเรียนรู/ แลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนจัดใหมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของกรมสงเสริมการเกษตร
4) ติดตาม สนับสนุน การจัดการเรียนรู /แลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับหนวยงาน
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5) ดําเนินการสรุปผลสําเร็จของงานเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู/
แลกเปลี่ยนเรียนรู ของกรมสงเสริมการเกษตร
6) จัดระบบการเชื่อมโยงขอมูลและประเด็นการจัดการเรียนรู/ แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงาน
แตละระดับ
คณะทํ า งานย อ ยชุ ด ที่ 3 เรื่ อ งการติ ด ตาม ควบคุ ม กํ า กั บ งานตามเป า หมายการจั ด การความรู (KV)
ประกอบดวย
1. นายดนัย
ชื่นอารมณ
กองการเจาหนาที่
2. นายวิรัช
จันทรโรทัย กลุมพัฒนาระบบบริหาร
3. นายยอดธงไชย รอดแกว
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.ชัยนาท
4. นางปาลลิน พวงมี
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.ราชบุรี
5. นางสุจิตรา รุงรัศมีวิริยะ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง
6. นางสาวชฎารัตน ชุมพรัตน สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จ.ขอนแกน
7. นายจตุรงค พรหมวิจิตร สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา
8. นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม
9. นางสาวปริญญารัตน ภูศิริ
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
บทบาทหนาที่
1) จัดทํานโยบาย กรอบ/ ประเด็นหลักในการติดตาม ควบคุม กํากับงานตาม
เปาหมายการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร
2) จัดทําแผนการติดตาม ควบคุม กํากับงานตามเปาหมายการจัดการความรู
ของกรมสงเสริมการเกษตร
3) ประสานงานและติดตามคณะทํางาน KM แตละหนวยงานทําหนาที่รวบรวมขอมูลขาวสาร
ความรู และเผยแพรกิจกรรมการติดตาม ควบคุม กํากับงานตามเปาหมายการจัดการความรู ของกรมสงเสริม
การเกษตร
4) ติดตาม สนับสนุน ควบคุม กํากับงานตามเปาหมายการจัดการความรู
ระดับหนวยงาน
5) ดําเนินการสรุปผลสําเร็จของงานเพื่อใชเปนแนวทางในการติดตาม ควบคุม
กํากับงานตามเปาหมายการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร
6) จัดระบบการเชื่อมโยงขอมูลและประเด็นการติดตาม ควบคุม กํากับงานตาม
เปาหมายการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร
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คณะทํางานยอยชุดที่ 4 เรื่องการประชาสัมพันธและเผยแพร ประกอบดวย
1. นายพิสิษฐ อัจฉฤกษ
กองแผนงาน
2. นายธีระชัย แยมพรายดี
สํานักเลขานุการกรม
3. นายอํานาจ งามถอย
กองคลัง
4. นางมัลลิกา เขียวหวาน
สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
5. นางพิชฎา อารยานุรักษ สถาบันเสริมสรางนวัตกรรมภูมิปญญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. นายวุฒินัย ยุวนานนท
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
บทบาทหนาที่
1) จัดทํานโยบาย กรอบ/ ประเด็นหลักในการประชาสัมพันธและเผยแพรการ
จัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร
2) จัดทําแผนการประชาสัมพันธและเผยแพรการจัดการความรู ของกรมสงเสริม
การเกษตร
3) ประสานงานและติดตามคณะทํางาน KM แตละหนวยงานทําหนาที่รวบรวมขอมูลขาวสาร
ความรู และเผยแพรกิจกรรมการประชาสัมพันธและเผยแพรการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร
4) ติดตาม สนับสนุน การประชาสัมพันธและเผยแพรการจัดการความรู
ของกรมสงเสริมการเกษตรในระดับหนวยงาน
5) ดําเนินการสรุปผลสําเร็จของงานเพื่อใชเปนแนวทางในการประชาสัมพันธและ
เผยแพรการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร
6) จัดระบบการเชื่อมโยงขอมูลและประเด็นการประชาสัมพันธและเผยแพรการ
จัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร
นางมัลลิกา เขียวหวาน สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ชี้แจงเพิ่มเติมวา บทบาทหนาที่
ของแตละทีมงานยอยนั้น ในประเด็นขอ 5 และ 6 นั้น นาจะดําเนินการแกไข คือ
ในประเด็น ขอ 5) ดําเนินการสรุปผลสําเร็จของงานเพื่อใชเปนแนวทางในการประชาสัมพันธ
และเผยแพรการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร นั้น การดําเนินงานสรุปผลเพื่อความเปนระเบียบ และ
งายตอการดําเนินงาน เห็นสมควรวา ควรเปนบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานของ คณะทํางานยอยชุดที่ 2
เรื่องการจัดการเรียนรู/ แลกเปลี่ยนเรียนรู ของกรมสงเสริมการเกษตร (KS) เพียงคณะทํางานชุดเดียว เพื่อใหงาย
ในการสรุปผลภาพรวมของการดําเนินงาน
ในประเด็น ขอ 6) จัดระบบการเชื่อมโยงขอมูลและประเด็นการประชาสัมพันธและเผยแพรการ
จั ด การความรู ของกรมส ง เสริ ม การเกษตร นั้ น น า จะเป น การดํ า เนิ น งานของ คณะทํ า งานย อ ยชุ ด ที่ 1
เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การคลั ง ความรู (KA) และการพั ฒ นา Website
KM ของกรมส ง เสริ ม การเกษตร
เพียงคณะทํางานชุดเดียว เพื่อใหคณะทํางานยอยชุดอื่น ๆ สามารถนําขอมูลไปปรับใชในการทํางานของแตละ
กลุมงานยอยและงายตอการบริหารจัดการภายในคณะทํางานชุดยอย
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มติที่ประชุม - รับทราบ และฝายเลขานุการจะดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และจัดทําคําสั่ง
แตงตั้งคณะทํางานยอย 4 คณะ ตลอดจนแจงใหหนวยงานตาง ๆ ทราบตอไป
3.2 แนวทางเปาหมายและแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ 2552
ฝายเลขานุการคณะทํางาน ฯ ชี้แจงวา ตามตัวชี้วดั PMQA ที่ไดกําหนดใหการจัดการความรูป
2552 เปนตัวชีว้ ัดเพื่อประเมินผลงาน นั้น จึงไดมีการกําหนดแนวทางและเปาหมายในการดําเนินงานการจัดการ
ความรู ป 2552 ดังนี้ คือ
1. ใหแตละหนวยงานทบทวนและแตงตั้งคณะทํางาน/ทีมงาน เพื่อทําหนาที่สนับสนุนและ
ผลักดันใหเกิดการนําเครื่องมือการจัดการความรูไปใชพัฒนาบุคลากรเพื่องานสงเสริมการเกษตร
2. ใหแตละหนวยงานจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ระดับ
หนวยงาน โดยมีเปาหมายงาน คือ
2.1 งานตามคํารับรองของกรมสงเสริมการเกษตรที่นํามาใชจัดการความรู จํานวน
3 ประเด็นยุทธศาสตร 3 โครงการ คือ
(1) ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกร ครอบครัว
เกษตรกร องคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ชุมชนเกษตรกร (เลือก โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน)
(2) ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการผลิตและจัดการสินคาเกษตร (เลือก
โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน)
(3) ยุทธศาสตรที่ 5 การใหบริการทางการเกษตรและชวยเหลือเกษตรกร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการงานสงเสริมการเกษตร (เลือก โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง)
เนื่องจากทุกจังหวัดมีการดําเนินการ 3 โครงการหลักนี้ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความ
สอดคลองในการปฏิบัติงานและเกิดความเชื่อมโยงของงาน จึงไดเลือกประเด็นยุทธศาสตร 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร/3 โครงการ ดังกลาว
โดยในสวนของสํานัก/กอง ในสวนกลางใหเลือกประเด็นยุทธศาสตร หรือโครงการ
หลักเพียงโครงการเดียวที่เกี่ยวของกับภารกิจกอง/สํานัก กอง/สํานักดานบริหารที่ไมสามารถกําหนดเปาหมาย
การจัดการความรู ตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดการความรูของกรม ฯ 3 ประเด็นได ขอใหพิจารณาดําเนินงาน
จัดการความรูตามประเด็นยุทธศาสตรของกรม ฯ ขอที่ 6 เรื่อง การพัฒนาองคกร บุคลากรและกระบวนงาน ที่
สนับสนุนการพัฒนาในระดับกรม ฯ
2.2 งานตามบทบาทภารกิจพื้นฐาน/สมัครใจที่นํามาใชจัดการความรู คือ
1) โครงการตามยุทธศาสตรกรมฯ/จังหวัด/อื่น ๆ
2) โครงการตามคํารับรองที่หนวยงานจัดทํากับผูวาราชการจังหวัด
3) งานตามบทบาทหนาที่
4) อื่น ๆ

~8~
3. ใหแตละหนวยงานจัดเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร (RW/DW/MM/DM) หรือเวทีอื่น ๆ
เพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับความรู ความเขาใจใน KM และการใชประโยชนจากเครื่องมือ KM เพื่อปฏิบัติงาน
สงเสริมการเกษตร
4. ให แ ต ล ะหน ว ยงานดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นแผนการจั ด การความรู ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ระดับหนวยงาน พรอมทั้งมีการบันทึก/รายงานสรุปเพื่อแสดงหลักฐานการปฏิบัติ
5. ให แ ต ล ะหน ว ยงานดํ า เนิ น การจั ด เก็ บ และใช ป ระโยชน จ ากองค ค วามรู ที่ เ กิ ด ขึ้ น (Best
Practice) เพื่อปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร ตลอดจนจัดใหมีการเผยแพรและประชาสัมพันธการจัดการความรู
และองคความรูระดับหนวยงานผานชองทางและสื่อตาง ๆ
6. ใหแตละหนวยงานประเมินผลสําเร็จและจัดทํารายงานสรุปผลการจัดการความรูในงาน
สงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่หนวยงาน
ตนเองสังกัด และกรมสงเสริมการเกษตรทราบ เมื่อเสร็จสิ้นปงบประมาณ 2552 ทั้งนี้ใหสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตทุกเขตสรุปภาพรวมของการใชการจัดการความรูภายในเขตของตนเอง แลวแจงใหกรม
สงเสริมการเกษตรทราบ เพื่อคณะทํางานฯ จะไดนําขอมูลมาวิเคราะหและสรุปเปนภาพรวมขององคกรตอไป
บทบาท/ภารกิจของผูเกี่ยวของ ไดแก
ก. คณะทํางานการบริหารขององคความรู ป 2552 ของกรมสงเสริมการเกษตร
1. ดําเนินการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ในเรื่องการบริหารองคความรู และเรื่องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของโดย
1.1 ศึกษา วิเคราะห กําหนดแนวทางและเปาหมายการปฏิบัติ
1.2 ชี้แจงทําความเขาใจ สนับสนุน และผลักดันใหเกิดการปฏิบัติตามแนวทางที่
กําหนด
1.3 ติดตาม ประเมินผล ใหขอเสนอแนะ และชวยแกไขปญหาตาง ๆ เพื่อใหการ
ปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด
1.4 พัฒนาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติ เพื่อกําหนดเปนวิธีการและระบบงาน
มาตรฐาน
1.5 จัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมสงเสริมการเกษตร
เพื่อใหทราบความกาวหนา และทราบผลการดําเนินงาน รวมทั้งจัดทํารายงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานอื่น ๆ และจัดทําขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะทํางานชุดอื่น ๆ ในสวนที่เกี่ยวของ
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมสงเสริม
การเกษตร
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ข. กอง/สํานัก
1. แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานหรื อ มอบหมายที ม งานให ดํ า เนิ น การเรื่ อ ง การจั ด การความรู ข อง
หนวยงาน ตลอดจนการสรางความรู ความเขาใจ สนับสนุนและผลักดันใหเกิดการปฏิบัติในระดับหนวยงาน
2. จั ด ทํ า แผนการจั ด การความรู ร ะดั บ หน ว ยงานโดยใช แ บบฟอร ม แผน 1 และ แผน 2
ของตัวชี้วัดใน RBM
3. ติ ด ตามประเมิ น ผลและให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ในการใช เ ครื่ อ งมื อ KM กั บ งานประจํ า /
งานอื่น ๆ กับเจาหนาที่ภายในหนวยงาน
4. ประสานงานและเชื่ อ มโยงการดํ า เนิ น งานกั บ คณะทํ า งานการบริ ห ารองค ค วามรู ข อง
กรมสงเสริมการเกษตร
5. รายงานความก า วหน า การจั ด การความรู ใ นรอบ 6 เดื อ น 9 เดื อ น และ 12 เดื อ น
ใหคณะทํางานการบริหารองคความรูของกรมสงเสริมการเกษตรไดทราบ ตลอดจนจัดทํารายงานสรุปผลสําเร็จ
ของการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร โดยใชแ บบฟอรมการรายงานตัว ชี้วัด ตามคํารับรองของ
คณะทํางาน RBM เมื่อเสร็จสิ้นปงบประมาณ 2552
ค. สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
1. แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานหรื อ มอบหมายที ม งานให ดํ า เนิ น การเรื่ อ ง การจั ด การความรู ข อง
หนวยงานและระดับเขต ตลอดจนการสรางความรู ความเขาใจ สนับสนุนและผลักดันใหเกิดการปฏิบัติใน
ระดับหนวยงาน
2. ศึกษาวิเคราะหและกําหนดเปาหมาย/ประเด็นหลักในการจัดการความรูเพื่องานสงเสริม
การเกษตรในภาพรวมของเขต โดยนําผลสรุปของสํานักงานเกษตรจังหวัดมาใชเปนขอมูลพื้นฐานและเชื่อมโยง
ขอมูลที่สอดคลองกับกรมสงเสริมการเกษตร
3. จัดทําแผนการจัดการความรูระดับหนวยงาน โดยมีขอมูลและเนื้อหาครอบคลุมสํานักงาน
เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดภายในเขต
4. ติดตามและสนับสนุนการใชเครื่องมือ KM กับงานประจํา/งานอื่น ๆ ในระดับหนวยงาน
และสํานักงานเกษตรจังหวัดภายในเขต โดยใชเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรเปนกลไกหลัก
5. จัดการเรียนรู/ถายทอดความรู ตลอดจนพัฒนาเจาหนาที่ภายในหนวยงานและสํานักงาน
เกษตรจั ง หวั ด เพื่ อ สร า งความรู ความเข า ใจ และพั ฒ นาทั ก ษะหลั ก ในการจั ด การความรู เ พื่ อ งานส ง เสริ ม
การเกษตร โดยใชเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร (RW) หรือเวทีอื่น ๆ
6. รายงานความก า วหน า การจั ด การความรู ใ นรอบ 6 เดื อ น 9 เดื อ น และ 12 เดื อ น
ใหคณะทํางานการบริหารองคความรูของกรมสงเสริมการเกษตรไดทราบ ตลอดจนจัดทํารายงานสรุปผลสําเร็จ
ของการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร เมื่อเสร็จสิ้นปงบประมาณ 2552 ที่เปนภาพรวมของเขต
ง. สํานักงานเกษตรจังหวัด
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1. แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานหรื อ มอบหมายที ม งานให ดํ า เนิ น การเรื่ อ ง การจั ด การความรู ข อง
หนวยงาน ตลอดจนการสรางความรู ความเขาใจ สนับสนุนและผลักดันใหเกิดการปฏิบัติในระดับหนวยงาน
2. จัดทําแผนการจัดการความรู ระดับหนวยงาน
3. ใหคําปรึกษาแนะนําในการใชเครื่องมือ KM เพื่อทํางานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรระดับจังหวัด/อําเภอ
4. ประสานงานเชื่อมโยงเพื่อใหเกิดการปฏิบัติกิจกรรมตามแผน KM โดยใชเวทีตามระบบ
สงเสริมการเกษตร (DM/DW/MM) ทั้งนี้ ใหมีการบันทึก/รายงานสรุปเพื่อเปนหลักฐานของการปฏิบัติ
5. ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติการใช KM เพื่องานสงเสริมการเกษตรตามเปาหมายงานและ
ความรูที่หนวยงานตองการใหเกิดขึ้น
6. รายงานความกาวหนาการจัดการความรูในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตลอดจน
จัดทํารายงานสรุปผลสําเร็จของการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร เมื่อเสร็จสิ้นปงบประมาณ 2552
ใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตและกรมสงเสริมการเกษตรทราบ
3.3 การจัดทําแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ 2552
3.3.1 สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดทําแผนการจัดการความรู โดยใชแบบฟอรมตาม PMQA คือ
แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของทางราชการ และ
แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
3.3.2 หนวยงานระดับกอง/สํานัก/เขต เพื่อใหมีความสอดคลองและสนับสนุนการดําเนินงาน
จัดการความรูร ะดับองคกรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) กรมสงเสริมการเกษตร
โดยคณะทํางานการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัตงิ าน (RBM) และคณะทํางานบริหารองคความรู
ไดกาํ หนดแนวทางการจัดการความรู และการวัดผลระดับ กอง/สํานัก/เขต ดังนี้
การดําเนินงาน
1. ใหหนวยงานระดับกอง/สํานัก/เขต ดําเนินงานจัดการความรูโดยกําหนดเปาหมายในการนํา KM
ไปใชพัฒนา หนวยงานละ 2 ประเด็น ดังนี้
(1) เปาหมายในการนํา KM ไปพัฒนาการบริหารจัดการในหนวยงานยอย (พัฒนาหนวยงานตนเอง)
(2) เปาหมายในการนํา KM ไปพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหนวยงานเพื่อสนับสนุน
การจัดการความรูของกรม (สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรการจัดการความรูของกรม)
2. หนวยงานระดับกอง/สํานัก/เขต ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรูของทั้ง 2 เปาหมาย โดยการมี
สวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน และแผนการจัดการความรูตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงาน
ทั้งนี้ แผนการจัดการความรูใชแบบฟอรมตามตัวอยาง และใหสงถึงฝายเลขานุการคณะทํางานการบริหารแบบ
มุงผลสัมฤทธิ์และระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2552
3. หนวยงานระดับกอง/สํานัก/เขต ดําเนินงานจัดการความรูตามแผนที่กําหนด
4. หนวยงานระดับกอง/สํานัก/เขต จัดการบริหารคลังความรู โดยการนําความรูที่ไดจากการดําเนินงาน
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ขึ้นไวใน K-center (คลังความรูหลักของกรม) และWebsite ของหนวยงานตนเอง

การวัดผล
วัดระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของ สํานัก/กอง/เขต ในประเด็น
1. คุณภาพของแผนการจัดการความรูและระยะเวลาการจัดสง
2. การดําเนินงานตามแผน
3. การบริหารจัดการคลังความรูและการนําความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
คําอธิบายเพิ่มเติม
1. ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรูและระยะเวลาการจัดสง
1.1 คุณภาพของแผนการจัดการความรู ( 2 คะแนน)
แผนการจัดการความรูตองเกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน และหัวหนา
หนวยงานตองใหความเห็นชอบแผน
คะแนน 1 แผนไมไดเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมและหัวหนาหนวยงานไมไดให
ความเห็นชอบ
คะแนน 3 แผนไมไดเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมหรือหัวหนาหนวยงานไมไดให
ความเห็นชอบ(อยางใดอยางหนึ่ง)
คะแนน 5 แผนเกิดจากกระบวนการมีสว นรวมและหัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบ
1.2 ระยะเวลาการจัดสงแผนการจัดการความรู ( 1 คะแนน)
สงภายในวันจันทร ที่ 20 เมษายน 2552 ไดคะแนนเต็ม 1 คะแนน
(สงชาติดลบวันละ 0.05 คะแนน)
2. ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน ( 4 คะแนน)
คะแนน 1 ดําเนินการไดรอยละ 80 เมื่อเทียบกับแผนการจัดการความรู
คะแนน 2 ดําเนินการไดรอยละ 85 เมื่อเทียบกับแผนการจัดการความรู
คะแนน 3 ดําเนินการไดรอยละ 90 เมื่อเทียบกับแผนการจัดการความรู
คะแนน 4 ดําเนินการไดรอยละ 95 เมื่อเทียบกับแผนการจัดการความรู
คะแนน 5 ดําเนินการไดรอยละ 100 เมื่อเทียบกับแผนการจัดการความรู
3. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการคลังความรูและการนําความรูไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน ( 3 คะแนน)
คะแนน 1 ไมมีการบริหารจัดการคลังความรูหรือการรวบรวมความรูจากภายใน/
ภายนอกองคกร
คะแนน 3 มีการรวบรวมความรูภายใน/ภายนอกองคกร และนําความรูทไี่ ดขึ้นไวใน
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K-center
คะแนน 5 มีการรวบรวมความรูจากภายใน/ภายนอกองคกร และนําความรูที่ไดขึ้นไว
ใน K-center และนําความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานจริง
แผนการจัดการความรู ป 2552
กอง/สํานัก/เขต................................................................................................
แผนที่ 1 การจัดการความรูเพื่อพัฒนา/บริหารจัดการในหนวยงาน
เปาหมาย : ………………………………………………………………………………………...……
ขั้นตอน
1.การเตรียมการ

2.การวิเคราะห
ความรูที่จําเปน

3.การสืบเสาะ/
แสวงหาความรู

4.การเรียนรู

5.การนําความรูไป
ปฏิบัติ
6.การสรุปบทเรียน/
การสรุปองคความรู

7.การจัดการ/บริหาร
คลังความรู

กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
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...............................................ผอ.กอง/ผอ.สํานัก/ผอ.สสข.
แผนการจัดการความรู ป 2552
กอง/สํานัก/เขต................................................................................................
แผนที่ 2 การจัดการความรูเพื่อสนับสนุนการจัดการความรูของกรม
เปาหมาย : ………………………………………………………………………………………...……
ขั้นตอน
1.การเตรียมการ

2.การวิเคราะห
ความรูที่จําเปน

3.การสืบเสาะ/
แสวงหาความรู

4.การเรียนรู

5.การนําความรูไป
ปฏิบัติ
6.การสรุปบทเรียน/
การสรุปองคความรู

7.การจัดการ/บริหาร
คลังความรู

กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
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...............................................ผอ.กอง/ผอ.สํานัก/ผอ.สสข

มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 การพัฒนาทีม TOT ดาน KM และการจัดทําคูมือสนับสนุนการจัดการความรู
ฝา ยเลขานุก ารคณะทํา งาน ฯ ชี้ แ จงว า การจั ด การความรูข องกรมส ง เสริ ม การเกษตรได
ดําเนินการมาอยางตอเนื่องในแตละปจะมีการสนับสนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับทักษะในการจดบันทึก และ
ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ จึงเห็นวานาจะมีการจัดทําคูมือสนับสนุนการจัดการความรู และสราง
หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรในดานตาง ๆ ผนวกกับการวิจัยในงานประจํา (R2R) และเนนย้ําวิชาชีพนัก
สงเสริมการเกษตรเพื่อใหเกิดความสมบูรณของหลักสูตร ดังนั้น จึงขอความรวมมือจากคณะทํางานบริหารองค
ความรู เพื่อรวบรวมและวิเคราะหประเด็นในการพัฒนาบุคลากร

มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 การรายงานความกาวหนาการปฏิบัติการจัดการความรูระดับหนวยงาน/คณะทํางานยอย 4 คณะ
1) นําเสนอผลการดําเนินงานของทีมงานยอย
คณะทํ า งานย อ ยชุ ด ที่ 1 เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การคลั ง ความรู (KA) และการพั ฒ นา
Website KM ของกรมสงเสริมการเกษตร รายงานวา ขณะนี้ไดดําเนินการวางกรอบการดําเนินงานของ
คณะทํางานยอยเรียบรอย พรอมทั้งกําหนดเปาหมายหลัก เปาหมายรองในการดําเนินงาน โดยในการประชุมครั้ง
แรกนั้น เริ่มจากการตั้งโจทยในการดําเนินงานวาจะทําอะไรในป 2552 นี้ และในคณะทํางานยอยรวมกันกําหนด
เปาหมายในการดําเนินงาน
คณะทํางานยอยชุดที่ 2 เรื่องการจัดการเรียนรู/ แลกเปลี่ยนเรียนรู ของกรมสงเสริม
การเกษตร (KS) รายงานวา ขณะนี้ยังไมไดหารือกันอยางเปนทางการในการวางกรอบการดําเนินงาน แตพูดคุย
กับคณะทํางานยอยไปบางแลว
คณะทํางานยอยชุดที่ 3 เรื่องการติดตาม ควบคุม กํากับงานตามเปาหมายการจัดการ
ความรู (KV) ขณะนี้ยังไมไดหารือกันอยางเปนทางการเนื่องจากคณะทํางานยอยชุดนี้สวนใหญจะอยูในเขต
ทําใหการติดตอสื่อสารอาจมีการลาชา แตคาดวาจะรีบดําเนินการหารือเพื่อวางกรอบการดําเนินงาน และสราง
เปาหมายรวมกันในการดําเนินงาน พรอมทั้งวางกรอบการในการดําเนินงาน
คณะทํางานยอยชุดที่ 4 เรื่องการประชาสัมพันธและเผยแพร รายงานวา ขณะนี้ได
ดําเนินการ (ยกราง) แผนการดําเนินงาน โดยกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการประชาสัมพันธวามีอะไรบาง
หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบหลัก และจะติดตอประสานงานอยางไรเพื่อใหงานการประชาสัมพันธมีความ
ตอเนื่อง
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คณะทํางานไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1) น า จะมี ก ารทํ า คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานย อ ยในแต ล ะชุ ด เพื่ อ ง า ยต อ การติ ด ต อ
ประสานงาน และเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน
2) คณะทํางานนาจะดําเนินการจัดทําหนังสือถึง กอง/สํานัก ในการขอความรวมมือใน
การติดตอประสานงานการประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการดําเนินงาน
2) นําเสนอผลการดําเนินงานระดับหนวยงาน (เขต/กองสํานัก)
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานในสํานักฯ และรวมกัน
กําหนดเปาหมาย เปน 2 ประเด็น คือ 1) Food Safety และ 2) การพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน แนวทางการดําเนิน
คือ จะดําเนินการการจัดการความรู (KM) ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยกําหนดใหจัดขึ้นในสัปดาหที่ 1 ของ
เดือน ในการจัดเวทีการจัดการความรูครั้งแรกโดยใชชื่อวา Before Lunch Talk
สํ า นั ก ส ง เสริ ม และจั ด การสิ น ค า เกษตร ได ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม คณะทํ า งานใน
หนวยงานไปแลว 2 ครั้ง และรวมกันกําหนดแผนการปฏิบัติงาน โดยดูผลการดําเนินงานจากปที่ผานมา โดย
ในขณะนี้ไดดําเนินการทําแบบสอบถามเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อรวมกันกําหนดประเด็นเปาหมาย (KV)
รวมกัน และสรุปประมวลผลเพื่อหาทิศทางในการดําเนินงาน และจัดเวทีการจัดการความรู และสรางมุม KM
Corner เพื่อสรางบรรยากาศในการทํางาน และจัดบอรดนิทรรศการเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ และไดมีการจัด
Morning Talk ทุกวันศุกรในชวงเชาเพื่อทําการแลกเปลี่ยนในประเด็นตาง ๆ เชน การทํางาน งานวิชาการ ฯ
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ ไดดําเนินการโดยการกําหนดเปาหมาย (KV)
รวมกันกับคณะทํางานในกองฯ และมีประเด็นปญหา เรื่อง แนวทางการจัดการความรูและการวัดผลในระดับ
กอง/สํานัก ยังมีความสับสนในการดําเนินงานเรื่องแบบฟอรม
ประธานคณะทํางาน ฯ ชี้แจงวาในเรื่องของแบบฟอรมนั้น จะทําการตรวจสอบอีกครั้ง
หนึ่งเพื่อความถูกตอง และจะนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป หรือนําขึ้นที่ Website เพื่อประชาสัมพันธ
สํานักพัฒนาเกษตรกร ไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานในสํานัก ฯ และการประชุม
เพื่อชี้แจงการดําเนินงานการจัดการความรู โดยจะขอความรวมมือจากกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ชวยเปนพี่เลี้ยงในการดําเนินงาน และกําหนดประเด็นการจัดการความรูใหอยูในวาระการประชุมของสํานัก ฯ
ทุกครั้ง เพื่อเปนใหทราบผลการดําเนินงานการจัดการความรู และคาดวาจะดําเนินการจัดบอรดนิทรรศการเพื่อ
ประชาสัมพันธการจัดการความรูวาคืออะไร
การรายงานความกาวหนาการปฏิบัติงานของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ทุกเขต ไดรายงานไปแลวในการประชุมทีมงาน/เขต เพื่อหาแนวทางในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต
(RW) ของแตละเขต วันที่ 9 มีนาคม 2552 ณ หองประชุมกองแผนงาน
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มติที่ประชุม รับทราบ/ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ จะดําเนินการในการแตงตั้งคณะทํางานยอยฯ
และจัดทําหนังสือถึง กอง/สํานัก ในการขอความรวมมือในการประชาสัมพันธ

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 การใชเวที RW1 เพื่อจัดทําแผนการจัดการความรูระดับเขต 6 เขต /จังหวัด/กอง/สํานัก
และการมีสวนรวมของคณะทํางาน KM
ฝายเลขานุการคณะทํางาน ฯ กลาววา การจัดการความรู ป 2552 การดําเนินใชเวทีตามระบบ
สงเสริมการเกษตรเปนหลัก ไดแก ระดับเขต (RW) ระดับจังหวัด (DW) กอง/สํานัก (เวทีเฉพาะกิจ) เปนตน
ดังนั้นเปาหมายของการจัด RW ในแตละครั้งจึงเปนชองทางในการประสานงาน และติดตามและสนับสนุนการ
ดําเนินงาน จึงตองการใหสวนกลาง ไดแก กอง/สํานัก มีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกับเขต เพื่อสรางการ
เรียนรูรวมกันและติดตามงาน เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงของงาน รวมทั้งเขาใจ และทราบปญหาที่แทจริงที่
เกิดขึ้นในแตละเวที โดยการประสานงานรวมกันกับเขตทางกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตรจะเปน
ผูดําเนินการติดตอประสานงานให ถาคณะทํางาน ฯ ในสวนกลางทานใดตองการเขารวมเรียนรูในการจัดเวที
สัมมนาเชิงปฏิบัติระดับเขต (RW)

มติที่ประชุม เห็นชอบและถือปฏิบัติ
4.2 การสนับสนุนการจัดการความรู
ไดกําหนดใหมีการประสานงาน เชื่อมโยง และติดตามสนับสนุนโดยมีคณะทํางานบริหารองค
ความรู/คณทํางานยอย และคณะทํางาน/ทีมงานระดับหนวยงานเปนผูกระตุนและผลักดันเพื่อใหเกิดการเรียนรู
กับเจาหนาที่ในหนวยงาน จึงตองการหารือใหคณะทํางาน ฯ รวบรวมสังเคราะหขอมูลทะเบียนผูรู และจัดสง
มายังกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร เพื่อทําการรวบรวมทะเบียนผูรู เพื่อใหงายตอการสืบคน และจะ
ดําเนินการผลักดันนําการจัดการความรูเขามาใชในวิชาการสงเสริมการเกษตร และจัดทําเปนชุดวิชาการสงเสริม
การเกษตร (รายพืช) ตอไป

มติที่ประชุม เห็นชอบและถือปฏิบัติ
4.3 การจัด KM สัญจร
ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 ไดเห็นชอบใหมีการจัด KM
สัญจร เพื่อพบปะ สนทนา และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และใหแตละ กอง/สํานัก/เขต รายงาน
ความกาวหนาของแตละ กอง/สํานัก/เขต ไปแลวนั้น ตองการทราบวา เกิดปญหาในการดําเนินงานการจัดการ
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ความรูหรือไม และตองการเติมเต็มในประเด็นใด เพื่อใหการจัด KM สัญจรเปนตัวชวยในการดําเนินงาน โดยใช
เวที KM สัญจรเปนเวทีในการนําเสนอและแลกเปลี่ยนในประเด็นตาง ๆ

มติที่ประชุม กอง/สํานัก/เขต ใดที่จะจัดเวที KM และตองการชวนเพื่อน ๆ คณะทํางานฯ เขารวม
แลกเปลี่ยนใหแจงมาที่กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
5.1 การจัดสัมมนาวิชาการความรูกรมสงเสริมการเกษตร
ฝายเลขานุการคณะทํางาน ฯ แจงใหทราบวาไดวางแผนเพื่อการสนับสนุนการจัดการความรู
ป 2552 นั้น ไดมีการกําหนดกิจกรรม ในการจัดสัมมนาวิชาการความรูกรมสงเสริมการเกษตร (สิ้นป) และ
ตองการใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูใน 2 ลักษณะ คือ 1) Best Practice ของแตละ
หนวยงานยอย 2) ความรูที่ไดจากการทํางานวิจัย เชน ความรูจากงานวิจัยในงานประจํา หรือความรูตาม
โครงการ ฯ และจัดหมวดหมูของความรูออกเปน 3 หมวด คือ 1) Food Safety 2) วิสาหกิจชุมชน และ 3) ศูนย
เรียนรูการเกษตรพอเพียง จึงขอความรวมมือจากคณะทํางาน ฯ ทุกทานชวยกันจัดเก็บองคความรู และสรุป
รวบรวมองคความรูของหนวยงานตนเองดวย เพื่อเตรียมความพรอมในการนําเสนอ (สิ้นป)

มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 อื่น ๆ
5.2.1 การจัด RW ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จะดําเนินการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติระดับเขต (RW1) ในวันที่ 18-20 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมพี.เอ็ม.วาย บีช จังหวัดระยอง
5.2.2 การจัด RW ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับเขต (RW2) ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2552 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(นางสาวยุภาพร แสงแกว)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ผูจดรายงานการประชุม

(นายบุญรัตน สุขมาก)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการพิเศษ
ผูตรวจรายงานการประชุม
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