เรื่องการสรางทีมงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู
ของสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
(เรียบเรียง : ผุสดี สบาย)

ความเปนมา
กรมสงเสริมการเกษตร มีนโยบายใหทุกหนวยงานยอยของกรมสงเสริมการเกษตรนํา KM
ไปเป น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นางานตามภารกิ จ ของหน ว ยงานย อ ย โดยได กํ า หนดแนวทางการ
ดําเนินงานทั้งดานนโยบายและวิธีปฏิบัติ สําหรับแนวทางการดําเนินระดับจังหวัด ใชกลไกลของ
สํา นั ก งานเกษตรจัง หวั ด ในการหนุ น เสริ ม ให ทุ ก กลุ ม /ฝ า ย สามารถดํ า เนิ น งานโครงการได บ รรลุ
เปาหมายโดยใชเวทีเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตรเปนหลัก ทั้งนี้ กรมสงเสริมการเกษตรได
คัดเลือกโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน โครงการศูนยเรียนรู
การเกษตรพอเพียง โครงการสงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร และโครงการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
มาดําเนินการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร เพื่อวัดผลตามคํารับรอง
สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ จึงใชกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางจังหวัดและอําเภอใน
เวทีการเรียนรู เวทีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด( Province Workshop : PW) และ
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District Workshop : DW) เปนเวทีสรุปบทเรียนการ
ดําเนินงานและกิจกรรมของจังหวัดในลักษณะเรียนรูจากการปฏิบัติจริง โดยใช KM เปนเครื่องมือใน
การพัฒนางานและพัฒนาคนในองคกรในการบูรณาการโครงการนํารองทั้ง 4
โครงการ ไดแก
โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน โครงการศูนยเรียนรูการเกษตร
พอเพียง โครงการสงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร และโครงการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

วัตถุประสงค
1. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติของเจาหนาที่ทุกระดับ
2. เพื่อวางแผนการดําเนินงานและติดตามผลงานโครงการสงเสริมการเกษตรของจังหวัดและ
ของอําเภอในเชิงรูปธรรม
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3. เพื่อใชกระบวนการจัดการความรู ในการบูรณาการโครงการสงเสริมการเกษตรของจังหวัด
และของอําเภอ
4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ และรวบรวมจัดเก็บองคความรูในงานสงเสริมการเกษตรที่
ไดผลจากการใชเครื่องมือการจัดการความรูรวมกันระหวางจังหวัด และอําเภอ

วิธีการดําเนินงาน
1. การเตรียมการดานการพัฒนาบุคลากร
1.1 การฝกอบรมชี้แจง ทบทวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูแก
เจาหนาที่ทุกระดับในหนวยงาน
1.2 การสรางทีมงาน จัดทําคําสั่งจังหวัดชัยภูมิ ตั้งคณะทํางาน เรื่องแตงตั้งคณะ
ผูบริหารดานการจัดการความรู และคณะทํางานการจัดการความรู สํานักงานเกษตรจังหวัด และ
สํานักงานเกษตรอําเภอ ประกอบดวย
1) คณะผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Officer;CKO )
2) คณะทํางานการจัดการความรู ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัด/ อําเภอ
1.3 การสรางความรูความเขาใจ ดําเนินการโดยใชเวทีเรียนรูตามระบบสงเสริม
การเกษตรในการสรางความรูความเขาใจ ฝกปฏิบัติ โดยการแบงกลุมใชโมเดลปลาทู นําเสนอการ
อภิปรายกลุม ใชเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร
1.4 การกําหนดแนวทางการดําเนินงานและวางแผนปฏิบัติงานในการสรางทีมงาน
ไดทําความเขาใจวัตถุประสงคของการจัดการความรู การวางแผนการดําเนินงาน กําหนดประเด็น
เรียนรูรวมกัน การจัดเวทีเรียนรู ไดแก เวทีการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน (Monthly Meeting :
MM ) เดือนละ 1 ครั้ง เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ (District
Workshop : DW) ดําเนินการ 2 เดือน/ครั้ง เวที (District Meeting : DM) อําเภอดําเนินการ และเวที
เฉพาะกิจเพื่อใชในการถอดบทเรียนทุกขั้นตอน การจดบันทึกในแตละเวที การติดตาม/ประเมินผล
การรายงาน และการเผยแพรประชาสัมพันธ
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2. การพัฒนางานการดําเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู
2.1 กระบวนการ/วิธกี ารในการดําเนินงาน การกําหนดเปาหมาย ( KV )
กระบวนการที่ใชกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน หรือทิศทางของการจัดการความรู โดยกอนที่จะ
ทําการจัดการความรู ตองตอบใหไดวา “ เราจะใช KM ไปเพื่ออะไร” โดย “ หัวปลา” จะตองเปนของ
“คุณกิจ” หรือผูดําเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด มี “คุณเอื้อ” และ “คุณอํานวย” คอยชวยเหลือ สวนเวทีที่
ใชกําหนดเปาหมายการจัดการความรูก็คือ เวทีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (DW) เวที DM และเวที MM เดือนละ 1 ครั้ง
วิธีการในการฝกปฏิบัติมีการแบงกลุมเพื่อสรางองคความรูโดยนักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ออกเปน กลุ ม ยอ ย หั ว ข อที่ ใช ก็จ ะเป น โครงการส ง เสริม การผลิ ตสิ น ค า เกษตรที่ ป ลอดภั ย และได
มาตรฐาน โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง โครงการสงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร และ
โครงการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยการระดมความคิดของเจาหนาที่ ทั้งนี้ไดใช KM เพื่อขับเคลื่อน
โครงการทั้ง 4 โครงการ

การกําหนดเปาหมายในเวที DW

2.2 กระบวนการและวิธีการในการดําเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KS)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่ง ถือวาเปน สวนสํ าคัญ “คุณอํา นวย” จะมี บทบาทมากในการชว ย
กระตุนให “คุณกิจ” มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยเฉพาะความรูซอนเรนที่มีอยูในตัว “คุณกิจ” อันพรอม
สําหรับอํานวยใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรูแบบเปนทีมเพื่อใหเกิดการเรียนความรู การยกระดับ
ความรู และการเกิดนวัตกรรม
การฝ ก ปฏิ บั ติ โดยการแบ ง กลุ ม เพื่ อ สร า งองค ค วามรู โ ดยนั ก วิ ช าการส ง เสริ ม การเกษตร
ออกเป น กลุ ม ย อ ย หั ว ข อ ที่ ใ ช ก็ จ ะเป น โครงการส ง เสริ ม การผลิ ต สิ น ค า เกษตรที่ ป ลอดภั ย และได
มาตรฐาน โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง โครงการ สงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร และ
โครงการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยการระดมความคิดใช KM ขับเคลื่อนโครงการทั้ง 4 โครงการ
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จัดทําแผนการทํางานโดยเนนการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และดําเนินการตามแผน มีการ
สรุปบทเรียนรวมกัน และนําไปปฏิบัติ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดมความคิด โดยใช KM ในการขับเคลื่อนงาน
2.3 กระบวนการ/วิธีการในการดําเนินการบริหารคลังความรู (KA)
กระบวนการในสวนของ “คลังความรู” ที่ไดจากการเก็บสะสมก็จะเปน “เกร็ดความรู” จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู “ตัวปลา” ซึ่งอาจจะจัดเก็บเฉพาะสวนของ “หางปลา” ดวย
การฝกปฏิบัติไดแบงกลุมสรางองคความรูโดยนักวิชาการสงเสริมการเกษตรออกเปนกลุมยอย
เพื่อสกัดความรูที่ซอนเรนให เปนความรูที่เดนชัด นํามาจัดหมวดหมู สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
นําไปเผยแพรผานระบบและชองทางตาง ๆไดแก จัดตลาดนัดความรู โดยแบงใหกลุมยอยนําผลงาน
มาจัดแสดงในเวทีการประชุมสัมมนา และแลกเปลี่ยนหมุนกันเรียนรู
2.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน
สรางทีมงาน KM โดยแตงตั้งคณะทํางาน KM เพื่อจัดทําแนวทางและกรอบการดําเนินงาน
เรื่องการจัดการความรูในเนื้อหาสาระตามระบบสงเสริมการเกษตร จัดทําแผนการปฏิบัติงาน เตรียม
ความพรอมทีม ชี้แจงทําความเขาใจ (โดยการจัดการความรูตามภารกิจของงาน และจัดการความรู
ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร) จัดประชุมคณะทํางาน (ระดมความคิดเห็น) ตรวจสอบองคความรูที่จําเปน
จัดกระบวนการเรียนรูในเวทีการประชุมสัมมนา และจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวที DM เดือนละครั้ง
เวที DW 2 เดือน/ครั้ง ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน และเผยแพรประชาสัมพันธ
2.5 แผนปฏิบัติการจัดการความรู
2.5.1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไดแก
1) แตงตั้งคณะทํางานจัดการความรูของจังหวัดและหนวยงานยอย เพื่อสรางทีมงาน
2) สรางความรู ความเขาใจ โดยการประชุม/อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/สื่อการ
เรียนรู เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานและการวางแผนปฏิบัติงาน กําหนดประเด็นเรียนรูรวมกัน
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โดยยึ ด โครงการส ง เสริ ม การผลิ ต สิ น ค า เกษตรที่ ป ลอดภั ย และได ม าตรฐาน โครงการศู น ย เ รี ย นรู
การเกษตรพอเพียง โครงการสงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร และโครงการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
3) การสรางสภาพแวดลอมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยสงเสริมใหเจาหนาที่เห็น
ความสําคัญของการจัดการความรู เชน จัดมุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมการใชหองเรียน KM เพื่อการ
เรียนรู การสื่อสารสรางความเขาใจผานชองทางตาง ๆ

การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5.2 ประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อตรวจสอบองคความรูที่จําเปนสําหรับสงเสริม
การควบคุมคุณภาพผลผลิตเกษตร การสรางและแสวงหาความรูในการสงเสริม
2.5.3 ประมวล กลั่นกรองความรูในการสงเสริมการควบคุมคุณภาพผลผลิตเกษตร
2.5.4 จัดความรูใหเปนระบบโดยรวบรวมความรูเปนหมวดหมู พัฒนาปรับปรุงเพื่อ
นําเขาสูฐานขอมูลระบบสารสนเทศองคความรูดานการสงเสริมการเกษตร.
2.5.5 แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู มีชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ในเวที MM DM,DW,PW
และเวทีระดับหนวยงานยอยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเจาหนาที่จัดเวทีเรียนรู
2.5.6 การเรียนรู ประกอบดวย
1) ระดับเจาหนาที่ จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมการเกษตรพอเพียง สูเกษตรกร
ทําใหเจาหนาที่เกิดการเรียนรูดานการสงเสริมการควบคุมคุณภาพผลผลิตเกษตร
2) ระดับเกษตรกร นําความรูที่ไดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปปฏิบัติ
ในครัวเรือนของตนเองทําใหเกษตรกรเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
2.5.7 วัดผลติดตามประเมินผลโดยทีมติดตามนิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

ผลที่เกิดขึ้น
ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของจังหวัดชัยภูมิ ไดใชเวทีเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตร
เพื่อประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District Workshop : DW) จํานวน 4 ครั้ง ผูเขารวม
สัมมนา ไดแก เกษตรอําเภอ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร และเจาหนาที่ธุรการ รวม 16 อําเภอ
จํานวน 177 ราย
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ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น (องคความรูใหมที่เกิดขึ้น)
1. องคความรูที่เกิดขึ้นจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 จํานวน 4 เรื่อง
ครั้งที่ 2 จํานวน 10 เรื่อง ครั้งที่ 3 จํานวน 4 เรื่อง ครั้งที่ 4 จํานวน 4 เรื่อง ครั้งที่ 4 จํานวน 4 เรื่อง
2. องคความรูที่เกิดขึ้นจากการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน จํานวน 24 เรื่อง
3. องคความรูที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดจากวิธีการปฏิบัติของเจาหนาที บริหาร และเกษตรกรในพื้นที่
รวม 16 อําเภอ 124 ตําบล รวมทั้งสิ้น 124 เรื่อง
3. องคความรูท ี่เกิดจากการบูรณาการรวมกันระหวางสํานักงานเกษตรอําเภอ จังหวัด และ
สสข.ที่ 4 จังหวัดขอนแกน ของเกษตรกรอําเภอบานแทน “การพัฒนาสมโอโดยใชกระบวนการ GAP”

ผลงานสงเสริมการเกษตรที่ประสบผลสําเร็จ Best Practic การเรียนรูที่เกิดขึน้ ระดับเกษตรกร

ขอเสนอแนะขอคิดเห็น
เจาหนาที่ยังไมเขาใจบทบาทหนาที่ในการจัดการความรู (KM) ขาดทักษะ ประสบการณ/
ความชํานาญการ ไมใฝรู ไมใฝพัฒนาตนเอง หมดแรงหมดกําลังใจ เจาหนาที่สวนใหญอายุมาก
ขาดความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเอง ขาดความรูและทักษะดาน ICT และขาดงบประมาณในการ
ดําเนินการ จึงมีขอเสนอแนะ ไดแก
1. สรางแรงจูงใจโดยกําหนดใหการจัดการความรูเปนตัวชี้วัดในการพิจารณาผลการ
ดําเนินงานของเจาหนาที่
2. ฝกอบรม ถายทอดความรูและทักษะใหกับนักวิชาการสงเสริมการเกษตรใหเขาใจ KM
3. สรางขวัญและกําลังใจแกนักวิชาการสงเสริมการเกษตร
4. สงเสริม/สนับสนุนงบประมาณในการฝกอบรมถายทอดความรูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ
ใหแกนักวิชาการสงเสริมการเกษตร
5. ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะแกนักวิชาการสงเสริมการเกษตร
6. ผูบริหารทุกระดับตองใหความสําคัญตอการดําเนินงานการจัดการความรู

