รายงานการประชุมคณะทํางานเรื่อง การบริหารองคความรู ครั้งที่ 3/2552
วันที่ 21 กรกฎาคม 2552
ณ หอง Operation Room กรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2
*************************
ผูมาประชุม
1. นางสุกัญญา อธิปอนันต
2. นายสําราญ สาราบรรณ
3. นางมัลลิกา เขียวหวาน
4. นายทรงกลด ซื่อสัตตบงกช
5. นางพิสมัย พึ่งวิกรัย
6. นายอํานาจ งามถอย
7. นายดนัย ชืน่ อารมย
8. นางพิชฎา อารยานุรักษ
9. น.ส.วิภาพรรณ รุงเรือง
10. นางณัฐพัชร เหลืองกําเนิด
11. นายสัญญา เธียรสุนทร

12. นายพิสิษฐ อัจฉฤกษ
13. นายวิรัช จันทรโรทัย
14. นายธีระชัย แยมพรายดี
15. น.ส. นารีรัตน บัลลังก

ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการกลุมงานวิจยั
ดานสงเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเกษตร
ผูอํานวยการกลุมงานอนุบาลและ
ขยายพันธุพืช
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
แทน นางอรวรรณ วิชัยลักษณ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการ
แทน นายสุรัตน สงวนทรพัย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ
แทน นางอาธิดา รักวงษ

กองวิจยั และพัฒนางาน ประธาน
สงเสริมการเกษตร
กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร
สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
กองคลัง
กองการเจาหนาที่
สถาบันสรางเสริมนวัตกรรมภูมิ
ปญญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุมตรวจสอบภายใน
สํานักพัฒนาเกษตรกร
กองพัฒนาการเกษตรพื้นทีเ่ ฉพาะ

กองแผนงาน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานเลขานุการกรม
ศูนยสารสนเทศ
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16. นายยอดธงไชย รอดแกว
17. นางปาลลิน พวงมี
18. นายวุฒินัย ยุวนานนท
19. นายบุญรัตน สุขมาก

20. นางศิริวรรณ หวังดี

21. น.ส. ปริญญารัตน ภูศิริ

ผูไมมาประชุม
1. นางอาภรณ วิศวไพศาล

นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
ชํานาญการ
เขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริม
ชํานาญการพิเศษ
การเกษตร
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
กองวิจยั และ
คณะทํางาน
ชํานาญการพิเศษ
พัฒนางานสงเสริม และเลขานุการ
รักษาการผูอํานวยการกลุมงานวิจยั การเกษตร
และพัฒนาระบบสงเสริม
การเกษตร
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
กองวิจยั และ
คณะทํางานและ
พัฒนางานสงเสริม ผูชวยเลขานุการ
ชํานาญการ
การเกษตร
คณะทํางานและ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
กองวิจยั และ
พัฒนางานสงเสริม ผูชวยเลขานุการ
ชํานาญการ
การเกษตร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการ

2. นางสุจิตรา รุงรัศมีวิริยะ

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

3. น.ส.ชฎารัตน ชุมพรัตน

นักทรัพยากรบุคคล
ชํานาญการพิเศษ

4. นายจตุรงค พรหมวิจติ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการ

สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน
สํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่
3 จังหวัดระยอง
สํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
เขตที่ 4 จังหวัด
ขอนแกน
สํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

ติดราชการ

เกิดเหตุขัดของ
ในระบบ VDO
Conference
เกิดเหตุขัดของ
ในระบบ VDO
Conference
เกิดเหตุขัดของ
ในระบบ VDO
Conference
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5. นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ

นักทรัพยากรบุคคล
ชํานาญการพิเศษ

ผูเขารวมประชุม
1. น.ส. สรอยเพชร ตันติรัตนานนท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการ
2. วาที่ ร.ต. สุชาติ พระเพชร
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
3. นายสรรพสิทธิ์ สิงหป
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
4. น.ส. สุชารีย แกวเนตร
นิติกร
5. น.ส. ยุภาพร แสงแกว

สํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
เขตที่ 6 จังหวัด
เชียงใหม

เกิดเหตุขัดของ
ในระบบ VDO
Conference

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
กองนิติการ
สํานักพัฒนาเกษตรกร
กองนิติการ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริมการเกษตร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประธานคณะทํางานการบริหารองคความรู
ชี้แจงวัตถุประสงคในการประชุมคือ เพื่อติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานจัดการความรูของหนวยงาน
ยอย และเพื่อรายงานผลการดําเนินงานจัดการความรูในรอบ 9 เดือนของคณะทํางาน ฯ ทั้งนี้เนื่องจากเกิด
เหตุขัดของกับระบบ VDO Conference จึงทําใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ,4 และ 5 ไม
สามารถเขารวมประชุมได ดังนั้นจะจัดทําเปนเอกสารรายงานการประชุมแจงใหทราบและนํารายงานการ
ประชุมขึ้นบน http://km.doae.go.th ตอไป

มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552
นายบุญรัตน สุขมาก เลขานุการคณะทํางานฯ ไดนํารายงานการประชุมขึ้น KM Website และขอให
คณะทํางานฯพิจารณา ตรวจสอบความถูกตอง และที่ประชุมไมมีการแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม
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วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 แผนและผล “การจัดทําแผนการจัดการความรูระดับหนวยงานยอย”
นางสุกัญญา อธิปอนันต ประธานคณะทํางานการบริหารองคความรู แจงใหทราบวา ตามมติที่
กรมสงเสริมการเกษตรได มี ห นังสือแจง ให ห น ว ยงานยอย (กอง/สํานัก /เขต) จัด ทําแผนการจัด การความรู
ปงบประมาณ 2552 โดยหนวยงาน ระดับกอง/สํานัก/เขต ใหใชแบบฟอรมตาม RBM และจังหวัดใชแบบฟอรม
ตาม PMQA นั้น บัดนี้หนวยงานระดับกอง/สํานัก และเขต ไดดําเนินการสง “แผนการจัดการความรู (KM
Action Plan)” เรียบรอยแลว และจังหวัดใดที่ยังไมไดจัดสงขอใหคณะทํางานฯ เขต ไดดําเนินการติดตามและ
ประสานงานกับจังหวัดตาง ๆ เพื่อจัดสงแผนการจัดการความรูใหกับกรมสงเสริมการเกษตรตอไปดวย

มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 รายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง แนวทางการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร
(ฉบับผูปฏิบัต)ิ
นางสุกัญญา อธิปอนันต ประธานคณะทํางานการบริหารองคความรู แจงใหที่ประชุมทราบวา
การจั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง แนวทางการจั ด การความรู ใ นงานส ง เสริ ม การเกษตร (ฉบั บ ผู ป ฏิ บั ติ )
ระหวางวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ไดดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว และผูเขาสัมมนาฯ ไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดทําแนวทางการจัดการความรูใน
งานสงเสริมการเกษตร เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร มีการทบทวนความรู ความเขาใจ
และวิธีการดําเนินงาน เกิดทีมงานการจัดการความรูของหนวยงาน เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
หนวยงานภายในกรมสงเสริมการเกษตร ไดเรียนรูการทํางานรวมกันจากพื้นที่และสวนกลาง และไดแนว
ทางการดําเนินงานการจัดการความรู โดยผูเขารวมสัมมนาฯ ไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) การจัด สัมมนาครั้งนี้ทํา ใหเ กิดความรู ความเขาใจ และมองเห็นประโยชนและ
ความสําคัญในการใชการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตรมากยิ่งขึ้น
2) ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางเจาหนาที่ และยกระดับความรูของตนเอง
3) ไดแนวทางในการดําเนินการจัดการความรู (KM) ใหกับหนวยงาน
4) การดําเนินการจัดสัมมนาฯ ควรจัดปละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ตนปงบประมาณ เพื่อ
ทบทวนและทําความเขาใจกอนการดําเนินงาน และครั้งที่ 2 กอนสิ้นปงบประมาณ เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน
และวางแผนการดําเนินงานในปตอไป

มติที่ประชุม รับทราบ
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3.3 ความกาวหนาการจัดทําเอกสาร “แนวทาง KM ในงานสงเสริมการเกษตร”
นางศิ ริ ว รรณ หวั ง ดี ผู ช ว ยเลขานุ ก ารคณะทํ า งาน ฯ นํ า เสนอถึ ง ความก า วหน า ในการ
ดํ า เนิ น การจั ด พิ ม พ “แนวทางการจั ด การความรู ใ นงานส ง เสริ ม การเกษตร (ฉบั บ ผู ป ฏิ บั ติ ) ” ว า ขณะนี้ ไ ด
ดําเนินการปรับแกประเด็นเนื้อหาสาระที่เปนขอคิดเห็นจากผูเขาสัมมนาฯ เสร็จเรียบรอยแลว และเอกสาร
ดังกลาวกําลังอยูในระหวางการตรวจทานความถูกตองของเนื้อหาเพื่อจะไดสงตนฉบับและดําเนินการจัดพิมพ
ตอไป โดยเอกสารเลมดังกลาวมีเนื้อหา แบงออกเปน 4 สวนคือ
สวนที่ 1 ทําความเขาใจกับ KM
สวนที่ 2 กระบวนการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร
สวนที่ 3 ตัวอยาง KM ในงานสงเสริมการเกษตร
สวนที่ 4 คํ า แนะนํา ในการดํ า เนิ น การจั ด การความรู กั บ การปฏิ บัติ ง านตามตั ว ชี้ วั ด
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือตัวชี้วัดในการพัฒนาองคกร

มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 รายงานความกาวหนา “การจัดการความรูของหนวยงาน (กอง/สํานัก และเขต)”
นางสุกัญญา อธิปอนันต ประธานคณะทํางานการบริหารองคความรู แจงใหหนวยงานยอย
(กอง/สํานัก และเขต) รายงานความกาวหนาในการปฏิบัติงานในรอบ 9 เดือน โดยเริ่มจาก
1) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.ชัยนาท นําเสนอวา การดําเนินงานการ
จัดการความรูของหนวยงานไดดําเนินงานตามกรอบของแผนการดําเนินงาน โดยใชเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับเขต (RW) สําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู ติดตามการทํางานและความกาวหนาในการดําเนินงานของแตละ
จังหวัด และเปนเวทีฝกอบรม (เฉพาะกิจ) ผลที่เกิดขึ้นคือ เจาหนาที่ใหความรวมมือในการดําเนินงาน และ
รวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติ สวนในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาองคกร ไดเชิญวิทยากรจาก
หนวยงานสาธารณสุขจังหวัดมาใหความรู และรวมแลกเปลี่ยนเพื่อเสริมสรางสุขภาพของบุคลากรในองคกรมี
สุขภาพที่ดีขึ้น
2) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.ราชบุรี นําเสนอวา การดําเนินงานการจัดการ
ความรูของหนวยงาน ไดดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูของเขต และใชเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร
คือ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) เปนเวทีในการแลกเปลี่ยน จากเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับ
เขต (RW) นั้น มีขอตกลงรวมกันคือ ใหจังหวัดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูของหนวยงาน
ตนเอง และจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อรวบรวมและจัดสงไปยังสวนกลาง ปญหาอุปสรรคที่พบในการ
ดําเนินงานคือ จังหวัดยังขาดทักษะในการจดบันทึก ทําใหการสรุปองคความรูในการแลกเปลี่ยนเรียนรูไมเกิดขึน้
สวนการจัดการความรูขององคกร ไดกําหนดเปาหมายใหองคกรของสํานักสงเสริมการเกษตรเขตที่ 2 นาอยู
โดยกําหนดประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก การสรางเสริมสุขภาพและใจที่ดี โดยเชิญวิทยากรจาก
โรงพยาบาลบานโปง มาใหความรูและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหทุกคนในองคกรมีสุขภาพรางกาย และจิตใจ
สมบูรณแข็งแรง และกําหนดประเด็นในการติดตามและนิเทศงาน โดยตั้งโจทยวา “ทําอยางไรใหเปนระบบใน
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การติ ด ตามงาน และทุ ก คนเข า ใจงานทุ ก โครงการ” ซึ่ ง เป น โจทย ที่ ต อ งการพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของ
หนวยงานใหทราบบทบาทภารกิจของหนวยงานตนเอง และทราบขอมูลพื้นฐานในการทํางานโครงการ
3) สํ า นั ก พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค า เกษตร นํ า เสนอว า การดํ า เนิ น งานการจั ด การความรู ข อง
หนวยงานไดดําเนินการตามแผนการจัดการความรูของหนวยงาน และใชเวทีการประชุมของสํานัก เปนเวที
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน และใชเวทียอยของนักวิชาการเกษตร เพื่อเสริมสราง
ทักษะของเจาหนาที่ โดยกําหนดประเด็นใหญและกําหนดประเด็นยอยรวมดวย ทั้งนี้เพราะ (1) เพื่อใหประเด็น
และเนื้อหาสาระในการเรียนรูสอดคลองและตรงตามความตองการของเจาหนาที่ และ (2) เพื่อเสริมสรางการ
ผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน และสรุปเปนรายงานการประชุม ตลอดจนมีการกําหนด
เปาหมายรวม ไดแก เกษตรกรตองไดพันธุพืชที่ดี เพื่อรวมสรางแนวทางในการสงเสริมแนวทางชนิดพืชที่ดี
และนําเสนอผลสรุปและการรายงานผลขึ้นบน Website ของหนวยงาน
4) สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร นําเสนอวา ความกาวหนาในการดําเนินงานตาม
แผนการจัดการความรูของหนวยงาน โดยรวมกันกําหนดเปาหมายเพื่อพัฒนาองคกรและพัฒนาทักษะของ
เจาหนาที่ในการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีในการสงเสริมการผลิต การตลาดของการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน โดยจัดเวทีเรียนรู 2 ครั้ง และเชิญวิทยากรจากสํานักเศรษฐกิจการเกษตร มารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูและใหความรู จัดเวทีใหเจาหนาที่ของหนวยงานรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน และ
รวบรวมองคความรูโดยนําขึ้นเผยแพรที่ Website ของหนวยงาน
5) สํานัก พัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี นําเสนอวา ความก าวหนาในการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรูตามแผนที่ 1 และแผนที่ 2 คือ การปรับปรุงคณะทํางานฯ และใหความรูเรื่อง PMQA และ
รวมกันจัดทําแผนการจัดการความรูของหนวยงาน วิเคราะหองคความรูที่จําเปนของหนวยงาน ในขณะนี้การ
ดําเนินงานอยูในขั้นตอนของการเรียนรูโดยนําเจาหนาที่ในสํานักฯ ไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเปนการเปด
โลกทั ศนในการทํางาน นําความรู ที่ไ ดจ ากการไปทัศ นศึกษามาปรั บปรุ งและปรับเปลี่ย นการทํางานของ
หนวยงาน และนําองคความรูเผยแพรบน Website ของหนวยงาน
6) สํานักพัฒนาเกษตรกร นําเสนอวา ความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนการจัดการ
ความรูของหนวยงาน โดยดําเนินการปรับปรุงคณะทํางาน ฯ และรวมกันจัดทําแผนการจัดการความรูโดยเชิญ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการหลักตามประเด็นยุทธศาสตรที่กรมสงเสริมการเกษตรจัดทําแผน KM ทั้งนี้
เพื่อใหแผนการจัดการความรูของหนวยงานสามารถดําเนินการไดอยางสอดคลองและเกิดขึ้นจริงและเกิด
ประโยชนสูงสุด สวนการกําหนดประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดใหกลุม/ฝาย หมุนเวียนกันเปนเจาภาพใน
การจัดอาหารเครื่องดื่ม และสถานที่ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งมีประเด็นการเรียนรู ไดแก 1) การจัดการ
ฟารมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) การทองเที่ยวเชิงเกษตร 3) PMQA 4) การบริหารกลุม/พัฒนาองคกร และ
5) สภาพแวดลอมการทํางาน นําองคความรูที่ไดมาสรุปและเผยแพรโดยจัดบอรด KM ของสํานัก และนําขึ้นบน
Website ของหนวยงาน
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7) กองการเจาหนาที่ นําเสนอวา ในขณะนี้ไดดําเนินการจัดการความรูไปตามแผนการจัดการ
ความรูของหนวยงานที่รวมกันกําหนดขึ้น โดยแบงออกเปน 2 แผน คือ แผนที่ 1 เจาหนาที่มีความรูเกี่ยวกับ
พรบ. ขาราชการพลเรือน และแผนที่ 2 ไดดําเนินการโดยใชเวทีการประชุมกอง และเผยแพรองคความรูขึ้นบน
Website ของหนวยงาน
8) กลุมตรวจสอบภายใน นําเสนอวา ไดดําเนินการจัดการความรูตามแผนการจัดการความรู
ของหนวยงาน โดยจัดทําแผนการจัดการความรู 2 แผน แผนที่ 1 เจาหนาที่ทุกคนมีความรู ความเขาใจในการ
ดําเนินงาน สามารถอธิบายงานของกลุมตรวจสอบภายในได และเชิญเจาหนาที่จากกรมประมง กรมชลประทาน
มารวมแลกเปลี่ยนประเด็นในการตรวจสอบภายใน เพื่อใหเจาหนาที่เกิดองคความรูใหม ๆ และสามารถนํามา
ปรับใชกับหนวยงานของตนเองได แผนที่ 2 เจาหนาที่ในกรมสงเสริมการเกษตรสามารถเรียนรูและเขาใจ
กฎหมายเบื้องตนและการบริหารความเสี่ยง และนําองคความรูเผยแพรบน Website ของหนวยงาน
9) กองแผนงาน นําเสนอวา ไดดําเนินการตามแผนการจัดการความรู โดยแผนการจัดการ
ความรูมี 2 แผน ดําเนินการเพื่อการพัฒนาความเปนเลิศในการใหบริการและการทํางาน ซึ่งดําเนินการจัดเวทีการ
เรียนรูและใชเวทีการสัมมนา เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2552 ที่สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามไดเปน
แบบอยางในการดําเนินงานและการบริการเพื่อความเปนเลิศ
10) สถาบันสรางเสริมนวัตกรรมภูมิปญญาเศรษฐกิจพอเพียง นําเสนอวา การดําเนินงานได
จัดทําแผนการจัดการความรูของหนวยงาน โดยระดมความคิดเห็นของเจาหนาที่ในหนวยงาน เพื่อใหแผนการ
จัดการความรูสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน และรวมกันกําหนดประเด็นในการแลกเปลี่ยน โดยกําหนดให
เจาหนาที่ในหนวยงานสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ IT ไดเทาเทียมกันทุกคน ใชเวทีในองคกรสําหรับ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เชน เปนการจิบชา กาแฟ ยามเชา เพื่อรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู และกําหนดประเด็นในการลด
ตนทุนการผลิตขาว โดยใชเวทีการแลกเปลี่ยนภายใน Block 20 จังหวัดที่อยูในโครงการเพื่อเปนการพัฒนา
ความรู และพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
11) กองนิ ติ ก าร นํ า เสนอว า ได ดํ า เนิ น การตามแผนการจั ด การความรู ข องหน ว ยงาน
โดยกําหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ใชเวทีการประชุมกองฯ ใหแตละกลุม/ฝาย นําเสนอกฎหมายที่
สอดคลองกับการทํางานมาเพื่อใหทุกคนในหนวยงานรับทราบและเรียนรูรวมกัน
12) สํานักเลขานุการกรม นําเสนอวา ไดดําเนินการจัดการความรูตามแผนการจัดการความรู
ของหนวยงาน โดยกําหนดประเด็นการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร ใชเวทีของหนวยงาน และ
ปรับปรุงคณะทํางาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นและกําหนดประเด็น “การใชเครื่องมือสื่อสาร
และการบํารุงรักษาโทรศัพท เพื่อใหใชงานไดยาวนาน”
13) กลุมพัฒนาระบบบริหาร นําเสนอวา ไดดําเนินงานการจัดการความรูตามแผนการจัดการ
ความรู และจัดสงแผนการจัดการความรูตรงตามเวลาที่กําหนด

มติที่ประชุม รับทราบ
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3.5 รายงานความกาวหนา “การดําเนินงานของทีม 4 ทีมยอย (KV/KS/KA และประชาสัมพันธ)
นางสุกัญญา อธิปอนันต ประธานคณะทํางานการบริหารองคความรู ไดใหคณะทํางานยอย
4 ทีม รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน คือ
ทีมที่ 1 : เรื่องการบริหารจัดการคลังความรู (KA) นําเสนอวา การดําเนินการจัดทํา K-Center
นั้น ในขณะนี้กําลังดําเนินการจัดระบบการนําขอมูลขึ้นบน K-Center เพื่อใหงายตอการจัดหมวดหมูขององค
ความรู และเนื่องจากการจัด K-Center นั้นยังไมเรียบรอย จึงขอความกรุณาใหหนวยงานตาง ๆ ภายในกรม
สงเสริมการเกษตรที่ตองการเผยแพรองคความรูของหนวยงานตนเอง ใหดําเนินการเผยแพรโดยนําขึ้นบน
Website ของหนวยงานตนเองกอน และเมื่อ K-Center แลวเสร็จก็จะไดเชื่อมโยง (Link) ไปยังหนวยงานตาง ๆ
ตลอดจนนําองคความรูมาจัดหมวดหมู และนํามาเผยแพรตอไปได ซึ่งทีมงานประกอบดวย
1) นายวุฒินัย ยุวนานนท
2) นางอาธิดา รักวงษ
3) นางอรวรรณ วิชัยลักษณ
4) นางสาววิภาพรรณ รุงเรือง
5) นางศิริวรรณ หวังดี
ทีมที่ 2 : เรื่องการจัดการเรียนรู/แลกเปลี่ยนเรียนรู (KS) นําเสนอวา คณะทํางานฯ ไดเขารวม
แลกเปลี่ยนในเวทีของกอง/สํานัก เชน สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร สํานักพัฒนาเกษตรกร และสํานัก
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร และอื่น ๆ เปนตน ซึ่งการจัด KM สัญจร เพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
กอง/สํานัก มีประเด็นเนื้อหา ไดแก การจัดทําแผนการจัดการความรู และการวิเคราะหบทบาทภารกิจของ
หนวยงานเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงกับการทํางานรวมกัน ซึ่งทีมงานประกอบดวย
1) นางณัฐพัชร เหลืองกําเนิด
2) นายทรงกลด ซื่อสัตตบงกช
3) นางอาภรณ วิศวไพศาล
4) นายสําราญ สาราบรรณ
5) นายสุรัตน สงวนทรัพย
6) นายบุญรัตน สุขมาก
ทีมที่ 3 : เรื่องการติดตาม ควบคุม กํากับงานตามเปาหมายการจัดการความรู (KS) นําเสนอวา
เนื่องจากคณะทํางานไมคอยไดพูดคุยกัน และคณะทํางานฯ สวนใหญอยูภูมิภาค (เขต) ทําใหการติดตอสื่อสาร
คอนขางยาก แตจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร (ฉบับผู
ปฏิบัติ)” ก็ไดพูดคุยเรื่องการติดตามนิเทศงานวา “จะดําเนินงานโดยใชแผนการจัดการความรูของกรมฯเปน
เครื่องมือในการดําเนินงาน” และใชเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) และเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับจังหวัด (DW) สําหรับติดตามและนิเทศงาน ซึ่งทีมงานประกอบดวย
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1) นายดนัย ชื่นอารมย
2) นายวิรัช
จันทรโรทัย
3) นายยอดธงไชย รอดแกว
4) นางปาลลิน พวงมี
5) นางสุจิตรา รุงรัศมีวิริยะ
6) นางสาวชฎารัตน ชุมพรัตน
7) นายจตุรงค พรหมวิจิตร
8) นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ
9) นางสาวปริญญารัตน ภูศิริ
ทีมที่ 4 : เรื่องการประชาสัมพันธและเผยแพร นําเสนอวา ไดดําเนินการจัดทําแผนการ
ประชาสัมพันธงานจัดการความรูไวแลว แตเนื่องจากไมมีงบประมาณสนับสนุน/การดําเนินการ ดังนั้นจึงได
ปรับเปลี่ยนวิธีการโดยจัดทําแผนงานที่เนนการใชสื่อเปนหลัก คือ วิทยุชุมชน และ Website KM ของกรม
สงเสริมการเกษตร เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธขาวสาร และความเคลื่อนไหวของการทํางานของหนวยงาน
ตาง ๆ ภายในกรม ตลอดจนการเชื่อมโยงงานและรับทราบขอมูลขาวสารรวมกัน ซึ่งทีมงานประกอบดวย
1) นายพิสิษฐ อัจฉฤกษ
2) นายธีระชัย แยมพรายดี
3) นายอํานาจ งามถอย
4) นางมัลลิกา เขียวหวาน
5) นางพิชฎา อารยานุรักษ
6) นายวุฒินัย ยุวนานนท

มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 รายงานความกาวหนาเรื่องการบริหารจัดการคลังความรู (K-Center) และเรื่องการสงเสริม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ของกรมสงเสริมการเกษตร
นายวุฒินัย ยุวนานนท นําเสนอวา การดําเนินงานเรื่องการบริหารจัดการคลังความรู ได
แตงตั้งคณะทํางาน โดยมีเจาภาพหลักคือ ศูนยสารสนเทศ ขณะนี้ไดดําเนินการจัดจางหนวยงานภายนอกเพื่อ
จัดทํา K-Center ใหมีความสมบูรณสามารถเขาใชงานไดอยางงาย การจัดการขอมูลอยางเปนระบบเพื่อใหองค
ความรูของหนวยงานไดเผยแพรประชาสัมพันธ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทํางาน โดยมี
กําหนดแลวเสร็จภายใน 15 วัน ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2552

มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การสนับสนุนการดําเนินงานจัดการความรูระดับหนวยงานยอย
(การจัด KM สัญจร และการใหรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ)
4.1.1 กิจกรรมที่ 1 จัดเวที KM สัญจร เรื่องการถอดสกัดองคความรูจากการปฏิบัติงาน
โครงการ
นายบุญรัตน สุขมาก เลขานุการคณะทํางาน ฯ นําเสนอถึงการจัดกิจกรรมเรื่อง การถอดสกัด
องคความรู จากการปฏิบัติงานโครงการ เพื่อสนับสนุนความรูและทักษะในการดําเนินงานโครงการ และการ
เขียนการสรุปองคความรูใหกับบุคลากร และคณะทํางาน ฯ ระดับกอง/สํานัก/อื่น ๆ จํานวน 50 คน โดยจะมีการ
จัดเวที KM สัญจรขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2552 (จํานวน 3 ชั่วโมง) เพื่อเสริมสรางทักษะในการสรุปและเขียน
รายงานผลงานใหกับคณะทํางาน ฯ และเจาหนาที่สนใจ

มติที่ประชุม เห็นชอบ (โดยใชงบประมาณในการดําเนินการจากโบนัสคณะทํางานฯ ในการเลี้ยง
อาหารว า งและเครื่ อ งดื่ ม )
และมอบหมายงานให กั บ ที ม การจั ด การเรี ย นรู /
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ฯ ร ว มกั บ คณะทํ า งานการส ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
ของกรมสงเสริมการเกษตร เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดกิจกรรมดังกลาว
4.1.2 กิจกรรมที่ 2 จัดทัศนศึกษาดูงาน แกคณะทํางานการบริหารองคความรูดานการจัดการความรู
ในงานสงเสริมการเกษตร
นางศิริวรรณ หวังดี ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน ฯ นําเสนอถึงวัตถุประสงคในการดูงานเพื่อ
เสริมสรางวิสัยทัศนและแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดการความรูระหวางคณะทํางานฯ กับหนวยงานใน
พื้นที่ (จังหวัด) ในชวงเดือนกันยายน 2552 (จํานวน 1 วัน) งบประมาณในการดําเนินการประมาณ 10,100 บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบตามหลักการ และเรื่องที่นําเสนอ สวนสถานที่ใหพิจารณาคัดเลือกเปน
หนวยงานที่อยูภายนอกกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อจะไดเห็นความหลากหลายของ
KM ทั้งนี้ มอบหมายงานใหกับทีมงานประชาสัมพันธและเผยแพร เปนผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการจัดกิจกรรมดังกลาว
4.1.3 กิจกรรมที่ 3 จัดประกวดผลงานการจัดการความรู
นายบุญรัตน สุขมาก เลขานุการคณะทํางาน ฯ นําเสนอวา การจัดการความรูประจําปงบประมาณ
2552 ควรใหมีการใหรางวัลเพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจและความรวมมือในการดําเนินงานระดับหนวยงานยอย
ที่มีผลงานดีเดนในการจัดการความรู โดยแบงการประกวดออกเปน 2 ประภท คือ
1) ประเภทบุคคล หรือทีมงาน เรื่อง KM ที่เนียนในเนื้องาน
2) ประเภทหนวยงาน เรื่อง KM ในงานสงเสริมการเกษตร
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มติที่ประชุม 1. เห็นชอบในหลักการ โดยมีการใหรางวัลกับหนวยงานที่มีผลงานการจัดการความที่
ได ผ ลรู ใ นลั ก ษณะของการประกาศเกี ย รติ คุ ณ และมอบ “ประกาศนี ย บั ต ร”
ใหหนวยงานนั้น ๆ
2. ใหแตละหนวยงานยอยนําเสนอผลงานสงเสริมการเกษตรที่เกิดขึ้นจากการจัดการ
ความรูในป 2552 เพื่อประกวดผลงาน KM ไดแก จังหวัดใหเขตเปนผูดําเนินการ
พิจารณผลงาน และกอง/สํานัก/เขต ใหคณะทํางานฯ เปนผูดําเนินการพิจารณาผลงาน
สวนภาพรวมของประเทศใหคณะทํางานฯ เปนผูดําเนินการพิจารณาผลงาน ทั้งนี้
ใ ห ห น ว ย ง า น ย อ ย ทุ ก ห น ว ย ง า น ส ง ผ ล ง า น เ ข า ม า นํ า เ ส น อ ต อ ที ม ง า น
(ภายใน 30 สิงหาคม 2552)
3. ประกาศนียบัตร ที่จะมอบเปนรางวัลใหทุกหนวยงานยอยนั้น ลงนามโดย อธส. และ
CKO สวนเวทีเพื่อมอบประกาศนียบัตรใชเวทีของกรมสงเสริมการเกษตร ในวันที่ 21
ตุลาคม 2552 (วันเกิดกรมฯ)
ดังนั้น การดําเนินงานในเรื่องนี้ไดมอบใหทีมงานประชาสัมพันธและเผยแพร รวมกับทีมเลขา
คณะทํางาน ฯ เปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติ และยกรางรายละเอียดตาง ๆ ตอไป
4.2 การควบคุม กํากับ ติดตามงานจัดการความรู ปงบประมาณ 2552
นายบุญรัตน สุขมาก เลขานุการคณะทํางาน ฯ นําเสนอวา จากนโยบายกรมสงเสริมการเกษตร
ที่กําหนดใหการจัดการความรู เปนเครื่องมือเพื่อพัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง ตามแนวทางของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยทุกหนวยงานตองศึกษา ทําความเขาใจ และเตรียมการใหพรอม
เพื่อดําเนินงานตามแนวทาง PMQA ดังนั้น กรมสงเสริมการเกษตร จึงไดใหหนวยงานทุกระดับจัดทําแผนการ
จัดการความรู และสรุปผลและรายงานการดําเนินงานในรอบปดวย เพื่อจะไดเปนหลักฐานในการตอบตัวชี้วัด
ตาม PMQA โดยให
1) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต สงรายงานสรุปผลและรายงานผล KM
ระดับจังหวัด และจัดสงมายังกรมสงเสริมภายในวันที่ 15 กันยายน 2552
2) ทุ ก หน ว ยงานย อ ย (กอง/สํ า นั ก /เขต และจั ง หวั ด ) ส ง เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานเรื่อง การจัดการความรู และจัดสงมายังกรมสงเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 กันยายน 2552
3) คณะทํางานฯ รวมกับ สพก./สพส. และสลคช. สรุปและรายงานการจัดการความรู
(3 โครงการ) จัดสงภายในวันที่ 18 กันยายน 2552

