รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 9 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 14.30 : IT7 สวนราชการตองจัดทําแผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุกัญญา อธิปอนันต
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายบุญรัตน สุขมาก
ผูอํานวยการกองวิจัยแลพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
2. นางศิริวรรณ หวังดี
โทรศัพท : 0-2579-3940
โทรศัพท : 0-2579-9524
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ตามที่ ก.พ.ร. ไดกําหนดใหแตละหนวยงานมีการดําเนินงานจัดการความรูตามกรอบในการดําเนินงานการพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยกําหนดใหมีการดําเนินงานจัดการความรูที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของ
องคกร จํานวน 3 ประเด็นยุทธศาสตรนั้น กรมสงเสริมการเกษตร โดยกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร รวมกับ
คณะทํางานการบริหารองคค วามรู ไดดําเนินงานที่เกี่ย วขอ งกับการจัดทําแผนการจัดการความรู และการปฏิบัติงานตาม
แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบดวย
1. ทบทวน วิเคราะหงาน และองคความรูที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร คณะทํางานการบริหารองคความรูได
ประมวลขอมูลและวิเคราะหผลสรุปการดําเนินงานการจัดการความรู ปงบประมาณ 2552 โดยกําหนดเปนหลักการและ
นโยบายการจัดการความรูเพื่อพัฒ นางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หลังจากนั้นไดจัดประชุม
คณะทํางานเพื่อพิจารณาคัดเลือก 3 ประเด็นยุทธศาสตร คือ (1) ประเด็นยุทธศาสตรการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคเกษตร โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ประเด็นยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งของ
เกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและชุมชนเกษตรกร โครงการการพัฒนาองคกรเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน และ (3) ประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมการผลิตและจัดการสินคาเกษตร โครงการสงเสริมการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน มาดําเนินการวิเคราะหองคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงานใหเกิดความตอเนื่องจากปที่ผาน
มา (ป 2552) มีการจัดทํา แนวทางและเปาหมายการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 เพื่อใชสื่อสารและทําความเขาใจกับหนวยงานยอย ไดแก กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด (หนังสือราชการ) เวทีประชุม
คณะทํางานการบริหารองคความรู และ Website KM เกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการความรู การดําเนินกิจกรรม และการ
สรุปรายงานผลการจัดการความรู ใหเขาใจเปนทิศทางเดียวกัน ไดแก
2. กํา หนดองคค วามรูแ ละวิ ธีก ารเรี ยนรู ไดจัด ประชุม คณะทํ า งานการบริห ารองคค วามรู ร วมกั บ หน วยงานที่
รับผิดชอบ 3 ประเด็นยุทธศาสตร ตามขอ 1 (สพก./สลคช./สพส.) เพื่อรวมกันวิเคราะหองคความรูที่จําเปนตองใชในการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายใหบรรลุผล โดยจัดทําเปนรายการองคความรูที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน หลังจากนั้นไดรวมกัน
พิจารณาคัดเลือก 1 องคความรูหลักเพื่อเปนเปาหมายการจัดการความรู ไดแก
2.1 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องคความรูหลัก คือ การจัดการฟารมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การพัฒนาองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
องคความรูหลัก คือ การพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
2.3 การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน)
องคความรูหลัก คือ การสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับพืช (GAP พืช)
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ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
ทั้งนี้ ไดกําหนดวิธีการเรียนรูใหกับเจาหนาที่โดยผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรในระดับตาง ๆ ไดแก การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop, RW) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District Workshop, DW) และการ
ประชุมประจําเดือนระดับสํานัก/กอง/เขต/ศูนย และจังหวัด เปนเวทีหลักในการสนับสนุนการจัดการความรูเพื่อพัฒนางาน
ส ง เสริ ม การเกษตร ตลอดจนมี ก ารใช เ ครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร / Website เอกสาร/สิ่ ง พิ ม พ และสื่ อ ต า ง ๆ เพื่ อ เผยแพร
ประชาสัมพันธ และแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมสงเสริมการเกษตร
จํานวน 3 องคความรู (รวมกับ สพก./สลคช./สพส.) คือ
แผนที่ 1 การจัดการฟารมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนที่ 2 การพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
แผนที่ 3 การสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช(GAP พืช)
ในการจัดทําแผนการจัดการความรู 3 แผนหลักตาม 2 แบบฟอรมของ PMQA ไดแก แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่
จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ และ แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ทั้งนี้ไดประมวลผลขอมูลจากแผนการจัดการความรูของหนวยงานยอย (กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด) มารวมพิจารณาดวย
ไดแก เปาหมายการจัดการความรู เหตุผลความจําเปน ตัวชี้วัด กิจกรรม ชวงเวลา กลุมเปาหมาย และผลที่เกิดขึ้น เพื่อให
สอดคลองและสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกรใหบรรลุผล
4. นําเสนอแผนการจัดการความรูกับผูบริหารของกรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 เป น รู ป เลม ฉบับ สมบู ร ณ หลั งจากนั้ น ได นํ า เสนอแผนดั ง กล า วให กั บ ผู บ ริ ห ารของกรมส ง เสริ ม
การเกษตร ไดแก ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) และผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) ลงนามเห็นชอบ
ในแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 3 แผน ประกอบดวย
แผนที่ 1 การจัดการฟารมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนที่ 2 การพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
แผนที่ 3 การสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช(GAP พืช)
5. เผยแพรแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมสงเสริมการเกษตร
จํานวน 3 องคความรู ใหกับหนวยงานตาง ๆ ผาน Web site KM เวทีประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ครั้งที่ 1/2553
และแจงเปนหนังสือราชการ
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดจัดเวที KM สัญจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ของกอง/
สํานัก และเขต ตลอดจนการสนับสนุนการใชเครื่องมือการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตรที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรูของหนวยงานยอยใหบรรลุผล ไดแก แลกเปลี่ยนประสบการณความรูเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) การจัดกระบวนการเรียนรูและการจัดเวทีเรียนรู ประกอบดวย
ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 เรื่อง การชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการจัดการความรูเพื่อพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร และแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ณ หองประชุมกรม
สงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 จํานวน 45 คน ที่เปนคณะทํางาน KM ของกอง/สํานัก และเขต
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ครั้ ง ที่ 2/2553 เมื่ อ วั น ที่ 7 พฤษภาคม 2553 เรื่ อ ง การจั ด กระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ณ ห อ งประชุ ม
กรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 จํานวน 34 คน ที่เปนผูรูเกี่ยวกับการจัดเวทีเรียนรูของกอง/สํานัก
7. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานการจั ด การความรู เ พื่ อ พั ฒ นางานส ง เสริ ม การเกษตร ได จั ด ประชุ ม
คณะทํางานการบริหารองคความรู ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เรื่อง การประเมินผลการดําเนินงานและสนับสนุน
งานการจัดการความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร และเขารวมเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขตครั้งที่ 2 (RW2) จํานวน
6 เขต
8. จัดทําแนวทางการคัดเลือกผลงานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดกําหนดหลักการและแนว
ทางการสนับสนุนการดําเนินงานจัดการความรูของหนวยงานยอย “ การคัดเลือกผลงานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553”
9. เชื่อมโยง Website KM ของหนวยงานยอย (กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด) เพื่อติดตามสถานการณ และเผยแพร
ผลงานการจัดการความรูรวม 62 หนวยงาน จาก 100 หนวยงาน
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน
0.025
0.025
0.05
0.03
0.09
0.12
0.12
0.05
0.01

เกณฑการใหคะแนน
1.1 มีการทบทวนองคความรูที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร
1.2 มีรายการองคความรูที่มาจากการรวบรวมถายทอดจากบุคลากรภายใน/ภายนอกองคกร
1.3 มีรายการองคความรู เพื่อสนับสนุน/สามารถตอบรับประเด็นยุทธศาสตร ครบทุก
ประเด็นยุทธศาสตร
2.1 มีการจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวน
ราชการ
2.2 เลือกองคความรูที่จําเปนอยางนอย 3 องคความรูจาก 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่แตกตาง
กัน พรอมระบุเหตุผลหรือความเหมาะสมในการเลือกองคความรู
2.3 กําหนดเกณฑการวัดผลสําเร็จโดยเลือกตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรองฯ หรือตัวชี้วัด
(KPI) อื่น ๆ ที่สามารถสะทอนผลลัพธของแผนการจัดการความรู
2.4.1 มีการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการ
จัดการความรูตาง ๆ ตามขั้นตอนการจัดการความรูครอบคลุมทั้ง 7 ขั้นตอนในทั้ง 3 แผน
2.4.2 มีกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ครบทั้ง 6 องคประกอบมาบูรณาการรวมกัน
(พิจารณาจากตาราง Matrix ตามแนวทางการจัดการความรูป 50)
2.4.3 มีกิจกรรมยกยองชมเชย (CMP องคประกอบที่ 6) แสดงใหเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
(เพิ่มเปนกิจกรรมที่ 8 ในแบบฟอรม 2)
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เกณฑการใหคะแนน : (ตอ)
0.04

0.04

2.5.1 มีการลงนามเห็นชอบ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็น
ยุทธศาสตรจากผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)/หรือผูบริหารที่ไดรับการมอบ
อํานาจฯ และผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)/หรือผูบริหารที่ไดรับการมอบ
อํานาจฯ
2.5.2 มีการลงนามเห็นชอบ แผนการจัดการความรูจากผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ
(CEO)/หรือผูบริหารที่ไดรับการมอบอํานาจฯ และผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู
(CKO)/หรือผูบริหารที่ไดรับการมอบอํานาจฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
แสดงแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
อยางนอย 3 องคความรู ตามแนวทางที่กําหนด
รายงานผลการดําเนินงานตามแผน โดยดําเนิน
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรูไดสําเร็จ
ครบถวนทุกกิจกรรมและสามารถดําเนินการที่
ครอบคลุมกลุมเปาหมายได ไมนอยกวารอยละ
90 ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ระบุไว

น้ําหนัก
(รอยละ)
0.6

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

0.4

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. กําหนดนโยบายและหลักการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 พรอม
ทั้งประกาศเปนนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใช KM เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง และเพื่อการเรียนรูของบุคลากรในองคกร
2. ทบทวนคณะทํางาน/ปรับปรุงคณะทํางานการบริหารองคความรู โดยมีผูแทนจากทุกกอง/สํานัก/ และผูแทน
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทั้ง 6 เขต
3. กําหนดแนวทาง เปาหมาย และบทบาท/ภารกิจ ของหนวยงานระดับกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด ในการจัดการ
ความรูเ พื่ อ พั ฒ นางานส ง เสริ ม การเกษตร ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่ อ เชื่ อ มโยง ประสานงาน และการจั ด เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหเปนทิศทางเดียวกัน
4. ควบคุม กํากับ ตรวจสอบผลการใชเ ครื่อ งมือ “การจัดการความรู เพื่อพัฒนางานสงเสริม การเกษตร” ของ
หนวยงานระดับกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด ในเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต เวที KM สัญจร และเวทีการประชุม
คณะทํางานการบริหารองคความรู
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5. สนับสนุนและกระตุนใหมีการนําเครื่องมือการจัดการความรูไปใชปฏิบัติงาน 3 โครงการหลักของกรมสงเสริม
การเกษตร ไดแก 1) ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) การพัฒนาองคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน และ 3) สงเสริม
การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการใชเครื่องมือ KM ของหนวยงานยอย (กอง/สํานัก/เขต
และจังหวัด) โดยเฉพาะเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร (RW/DW/DM/MM) และเวทีเฉพาะกิจ
7. ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการจัดการความรู เพื่อการประยุกตใช KM กับงานสงเสริม
การเกษตรของหนวยงานตาง ๆ
8. ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานการจัดการความรู
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. ผูบริหารระดับสูงสุด (อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร) และ CKO (รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝาย
วิชาการ) ใหความสําคัญในการนําการจัดการความรูไปใชเพื่อพัฒนาคน งาน และองคกร โดยประกาศเปนนโยบายและแนว
ทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (นโยบายตอเนื่องจากป 2552) ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา
และสนับสนุนการจัดการความรูในองคกร
2. คณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมฯ และสํานัก/กอง/เขตและจังหวัด มีการกระตุนและขับเคลื่อนเพื่อ
นําการจัดการความรูไปใชในระดับหนวยงานยอยทั้งภายในสํานักงาน และการปฏิบัติงานโครงการ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ตลอดจนทุกหนวยงานยอยมีประสบการณในการดําเนินงานจัดการความรูโดยการเรียนรูจากปที่ผานมา
3. การบริหารจัดการ “จัดการความรู” ไดดําเนินการควบคูกับระบบสงเสริมการเกษตร ซึ่งถือเปนระบบงานหลัก
ขององคกร โดยเฉพาะการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบุคลากรไดใชเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรเปนหลัก ไดแก การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop, RW) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District Workshop, DW)
และการประชุมสํานักงานประจําเดือน เปนตน
4. ขวัญกําลังใจ การเสริมแรง และการยกยองชมเชย ไดแก หนวยงานตัวอยางในการจัดการความรูดีเดน
การจัดการความรูในรูปแบบของทีมงาน/คณะทํางาน และการเผยแพรผลสําเร็จขององคความรูที่เกิดขึ้นในหนวยงาน/องคกร
5. มีชองทางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพรการจัดการความรู เพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร เชน เวทีตามระบบ
สงเสริมการเกษตร และเวทีแลกเปลี่ยนกับหนวยงานภายนอก เปนตน
6. การใชร ะบบส งเสริม การเกษตรเป นกลไกขั บ เคลื่อ นโดยใชก ารจั ด การความรู ผานเวที ตามระบบสง เสริ ม
การเกษตร ไดแก เวที RW/DW/อื่น ๆ
7. เจาหนาที่มีความเขาใจเกี่ยวกับ PMQA
8. มีการสื่อสารและเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดการความรู
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. ทักษะการใชเครื่องมือการจัดการความรูของเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติงานโครงการ และภารกิจงานของหนวยงาน/
องคกร
2. วิธีการสื่อสารเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการจัดการความรู และการบันทึกจัดเก็บผลงาน/องค
ความรูของเจาหนาที่และหนวยงาน
3. การเสริมสรางขวัญกําลังใจใหกับเจาหนาที่จากผูบริหาร ไดแก การยกยองชมเชย คิดเชิงบวก เปนผูนําการ
ปฏิบัติ และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
หลักฐานอางอิง :
รหัส
หลักฐานแสดงผลลัพธการดําเนินงานในแตละขั้นตอน
หลักฐาน
IT7 (01) 1. หลักการและนโยบายการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
IT7 (02) 2. แนวทางและเปาหมายการจัด การความรู เพื่อ พัฒนางานสง เสริ ม
การเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
IT7 (03) 3. หนังสือแจงหนวยงานระดับกอง/สํานัก และเขต เกี่ยวกับการ
ทบทวนและปรั บ ปรุ ง คณะทํ า งานการบริ ห ารองค ค วามรู ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
IT7 (04) 4. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการบริหารองคความรู ประจําปงบประมาณ
2553
IT7 (05) 5. รายงานการประชุ ม คณะทํ า งานการบริ ห ารองค ค วามรู ของกรม
สงเสริมการเกษตร จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 ธันวาคม
2552 เรื่องแนวทาง เปาหมาย และแผนการบริหารจัดการองคความรู
ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ครั้ง
ที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2553 เรื่องติดตามผลการดําเนินงานการจัดการ
ความรูตามแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือน)
IT7 (06) 6. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 ของกรมสงเสริมการเกษตร
IT7 (07) 7. ตัวอยางการเผยแพรแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมสงเสริมการเกษตรใหกับ
หนวยงานตาง ๆ ผาน Website KM

หลักฐานที่มี
(9)
9
9
9

9
9

9
9
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หลักฐานอางอิง : (ตอ)
รหัส
หลักฐานแสดงผลลัพธการดําเนินงานในแตละขั้นตอน
หลักฐาน
IT7 (08) 8. รายงานการจัดเวที KM สัญจร ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 5 มกราคม
2553 และ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
IT7 (09) 9. รายงานการประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ครั้งที่ 2/2553
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553
IT7 (10) 10. ปฏิทินการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ครั้งที่ 2/2553
(RW2) ของ 6 เขต และรายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับ
เขต ครั้งที่ 2/2553
IT7 (11) 11. หลักเกณฑและแนวทางการสนับสนุนการดําเนินงานการจัดการ
ความรูของหนวยงานยอย “การคัดเลือกผลงานการจัดการความรู
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553”
IT7 (12) 12. รายชื่อหนา Website KM หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ 2553

หลักฐานที่มี
(9)
9
9
9

9

9

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 9 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 14.30 : RM4.3 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการ
ความรูอยางนอย 3 องคความรู
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุกัญญา อธิปอนันต
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายบุญรัตน สุขมาก
ผูอํานวยการกองวิจัยแลพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
2. นางศิริวรรณ หวังดี
โทรศัพท : 0-2579-3940
โทรศัพท : 0-2579-9524
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
1. ความเปนมา ตามที่ ก.พ.ร. ไดกําหนดใหแตละหนวยงานมีการดําเนินงานจัดการความรูตามกรอบในการ
ดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยกําหนดใหมีการดําเนินงานจัดการความรูที่สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตรขององคกร จํานวน 3 ประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งกรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินการคัดเลือก 3 ประเด็นยุทธศาสตร
คือ (1) ประเด็นยุทธศาสตรการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ประเด็นยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกรวิสาหกิจ
ชุมชนและชุมชนเกษตรกร โครงการการพัฒนาองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และ (3) ประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริม
การผลิตและจัดการสินคาเกษตร โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน มาดําเนินการวิเคราะหองค
ความรูที่จําเปนและจัดทําแผนการจัดการความรู การดําเนินงานในระดับหนวยงานยอยระดับกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด มี
ความต อ เนื่ องจากปท่ีผานมา (ป 2552) โดยมีการแจงอยางเปนทางการจากกรมสง เสริ ม การเกษตร และเวที การประชุ ม
คณะทํางานการบริหารองคความรู เพื่อชี้แจงทําความเขาใจกับผูแทนกอง/สํานัก และเขต ที่มารวมเปนคณะทํางานเพื่อสื่อสาร
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบดวย การจัดทํา
แผนการจัดการความรู การดําเนินกิจกรรม การจัดเก็บองคความรู การสรุปและรายงานผล และการเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหกับบุคลากรทุกระดับโดยผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร ไดแก การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (Regional
Workshop, RW) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District Workshop, DW) และการประชุมประจําเดือนระดับสํานัก/
กอง/เขต/ศูนยและจังหวัด เปนเวทีหลักสนับสนุนการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตรในองคกร
2. ผลการดําเนินงาน การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2552 ถึง เดือนมีนาคม 2553) มีผลการดําเนินงานดังนี้ คือ
2.1 กําหนดหลักการและนโยบาย การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553
2.2 กําหนดแนวทางและเปาหมายการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553
2.3 ทบทวนและปรับปรุงคณะทํางานการบริหารองคความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีการทบทวน/
ปรับปรุง และแตงตั้งคณะทํางานการบริหารองคความรูของสวนกลางและหนวยงานยอย (กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด เพื่อทํา
หนาที่บริหารจัดการและขับเคลื่อนสนับสนุนการจัดการความรู 1 ทีมตอหนวยงาน
2.4 จัดประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 วันที่
1-2 ธันวาคม 2552 เรื่องแนวทาง เปาหมาย และแผนการบริหารจัดการองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําป
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 9 เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
งบประมาณ พ.ศ. 2553 และครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2553 เรื่องติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามแผนการ
จัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือน)
2.5 จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) มีการจัดประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู รวมกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ 3 ประเด็นยุทธศาสตรหลัก เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเกษตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดแก
(1) ประเด็นยุทธศาสตรการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผูรับผิดชอบคือ สํานักพัฒนาเกษตรกร
(2) ประเด็นยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกรวิสาหกิจ
ชุมชนและชุมชนเกษตรกร โครงการการพัฒนาองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ผูรับผิดชอบคือ และสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
(3) ประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมการผลิตและจัดการสินคาเกษตร โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน ผูรับผิดชอบคือ สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
เพื่อรวมกันวิเคราะหองคความรูที่จําเปนสําหรับปฏิบัติงาน 3 เรื่องดังกลาว โดยพิจารณาคัดเลือกองคความรูที่นํามาใชแกปญหา
ในการปฏิบัติงานและองคความรูที่นํามาใชพัฒนางานใหเกิดความตอเนื่องจากปที่ผานมา หลังจากนั้นไดกําหนดเปนองคความรู
ที่นํามาใชในการจัดการความรูและจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 3
แผน ประกอบดวย
แผนการจัดการความรู แผนที่ 1 การจัดการฟารมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เหตุผลที่เลือกองคความรู : เกษตรกรรายยอยสวนใหญทําการเกษตรหลากหลายกิจกรรมในรูปแบบเกษตรผสมผสาน
และไรนาสวนผสม การจัดการฟารมเปนการใชศาสตรและศิลปทางการจัดการบูรณาการกิจกรรมเกษตรตาง ๆ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด จึงสามารถนํามาปรับใชภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : เกษตรกรเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตร
จํานวน 17,520 ราย
แผนการจัดการความรู แผนที่ 2 การพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
เหตุผลที่เลือกองคความรู : ความรูและทักษะในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนปจจัยสําคัญที่มผี ลตอ
คุณภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนซึ่งสงผลตอการเสริมสรางความเข็มแข็งใหแก
เกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : 1) จํานวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน17,600 ราย ผาน
กระบวนการเรียนรู และสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินกิจการ 2) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนไดรับการ
พัฒนาความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
แผนการจัดการความรู แผนที่ 3 การสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ
พืช (GAP พืช)
เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพิ่มขีดความสามารถของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ซึ่งทําหนาที่เปนที่ปรึกษาเกษตรกร
ใหสามารถถายทอดความรูตามระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 9 เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละ 90 ของเกษตรกร 240,000 ราย ที่ไดรับการถายทอด
ความรู นําความรูไปทําการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตรไดอยางปลอดภัยและ/หรือมีประสิทธิภาพตามระบบ
การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช)
ในการนี้ไดนําเสนอแผนดังกลาวใหกับผูบริหารของกรมสงเสริมการเกษตร ไดแก ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู
(CKO) และผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) ลงนามเห็นชอบ และเผยแพรแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมสงเสริมการเกษตร ใหกับหนวยงานตาง ๆ ทราบโดยผาน Website KM หนังสือ
ราชการ และเวทีการประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู เรียบรอยแลว
2.6 ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 3 แผนดังกลาว มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
2.6.1 แผนการจัดการความรู แผนที่ 1 การจัดการฟารมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมที่
ดําเนินการ ไดแก
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1.1 มีการทบทวน/ปรับปรุง และแตงตั้งคณะทํางานการบริหารองคความรูของสวนกลางและหนวยงานยอย
(กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการและขับเคลื่อนสนับสนุนการจัดการความรู 1 ทีมตอหนวยงาน
1.2 จัดทําแผนการจัดการความรู ซึ่ง KM Team สพก. และผูรับผิดชอบงานไดรวมกันจัดทําแผนดังกลาว โดยมี
KM Team กสก. ใหคําปรึกษาแนะนํา มีการวิเคราะหประเด็นความรูที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานโดยพิจารณาคัดเลือกองค
ความรูที่จะนํามาทําแผนการจัดการความรู
กิจกรรมที่ 2 การสื่อสารและทําความเขาใจ
2.1 จัดประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 วันที่
1-2 ธันวาคม 2552 เรื่องแนวทาง เปาหมาย และแผนการบริหารจัดการองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2553 เรื่องติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามแผนการ
จัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือน)
2.2 จัดเวที KM สัญจร ครั้งที่ 1 เรื่องการชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร และแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
(กอง/สํานัก และเขต) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
2.3 จัดเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 การประชุมทีมงานเขต และ ครั้งที่ 2 การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW1) 6 เขต เพื่อทําความเขาใจและแลกเปลี่ยนเรียนรูในการขับเคลื่อนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับเจาหนาที่สวนกลาง/เขต/ศูนยปฏิบัติการและจังหวัด
2.4 เผยแพรแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมสงเสริม
การเกษตร ใหกับหนวยงานตาง ๆ ทราบโดยผาน Website KM หนังสือราชการ และเวทีการประชุมคณะทํางานการบริหารองค
ความรู
กิจกรรมที่ 3 การสรางและแสวงหาความรู กําหนดกรอบประเด็นความรูเพื่อสืบเสาะแสวงหาความรูเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน 1 องคความรูคือ เรื่องการจัดการฟารมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และจัดเวทีแลกเปลี่ยน/ฝกฝนใหกับเจาหนาที่
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูในเรื่องดังกลาว จํานวน 1 ครั้ง
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กิจกรรมที่ 4 การจัดการความรูใหเปนระบบ ไดรวบรวมคนหาความรู แลกเปลี่ยนและสรุปความรูโดยจัดหมวดหมู
เนื้อหาและจัดเก็บเปนเอกสาร สิ่งพิมพ และ Website
กิจกรรมที่ 5 การประมวลและกลั่นกรองความรู มีการจัดเวทีประชุม/สัมมนาฯ ผูรูเกี่ยวกับการดําเนินงาน “ศูนย
เรียนรูการเกษตรพอเพียง” เพื่อสังเคราะห สรุปผลการปฏิบัติงานดังกลาวใหบรรลุผลจากกรณีตัวอยางของหนวยงานระดับ
จังหวัดผานเวที RW1 และกลั่นกรองเปนองคความรูเพื่อใชในการดําเนินงานพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
กิจกรรมที่ 6 การเขาถึงความรู ไดบันทึกจัดเก็บองคความรูสูคลังความรู ไดแก Website หนวยงาน แฟมผลงาน KM
กระดานขาว KM และสถานการณจริง (แปลงเรียนรู/อื่น ๆ ) เพื่อใหเขาไปสืบคนและนํามาใชประโยชนไดงาย รวดเร็ว
กิจกรรมที่ 7 การแขงขันแลกเปลี่ยนความรู หนวยงานระดับเขตจัดเวที RW 2 ครั้ง จังหวัดจัดเวที DW ไมนอยกวา
3 ครั้ง/จังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณความรูที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และจัดเวที KM สัญจร เพื่อเพิ่มเติมเสริมความรู
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจดังกลาวใหกับหนวยงานยอยไดบรรลุผล
กิจกรรมที่ 8 การเรียนรู มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “กรณีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จ” ฝกปฏิบัติโดยดําเนิน
กิจกรรมเพื่อใชความรูในเหตุการณจริงทั้งของเจาหนาที่และเกษตรกร ไดแก เรื่องการบริหารจัดการองคกรเกษตรกรให
บรรลุผล การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอื่น ๆ ตลอดจนมีการวัดผล ประเมินผล และสรุปผลการเรียนรูที่
ไดจากการจัดเวทีเรียนรูดังกลาวดวยแลว
กิจกรรมที่ 9 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล
9.1 มีการติดตามผลงานเพื่อคัดเลือกหนวยงานที่มีการใชเครื่องมือ KM เพื่อพัฒนางานศูนยเรียนรูการเกษตร
พอเพียงที่ไดผล
9.2 มีการสื่อสารขอมูลและเนื้อหา โดยรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน KM ในเวทีประชุม และติดบอรด
2.6.2 แผนการจัดการความรู แผนที่ 2 การพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน ไดแก
กิจกรรมที่ 1 การบงชี้ความรูการเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1.1 จัดประชุมสํานักงานฯ KM Team กสก. และ KM Team สลคช. จํานวน 1 ครั้ง เพื่อรวมกันวิเคราะหประเด็น
ความรูที่ จ ะนํา มาใชพั ฒนางานส ง เสริ ม วิ ส าหกิจ ชุม ชนในการพั ฒ นาความรู แ ละทั กษะที่ จํ าเปน สํา หรั บ เจ าหนา ที่ใ นการ
ปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยพิจารณาคัดเลือกองคความรูที่นํามาวางแผนการจัดการความรูคือ การพัฒนาทักษะของ
เจาหนาที่ในการปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
1.2 จัดทําแผนการจัดการความรู ซึ่ง KM Team สลคช. ไดรวมกันจัดทําแผนดังกลาว โดยมี KM Team กสก. ให
คําปรึกษาแนะนํา และไดประมวลขอมูลจากแผนของจังหวัดมาใชในการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองในการปฏิบัติได
ครอบคลุมทุกพื้นที่ หลังจากนั้นไดนําเสนอแผนดังกลาวใหกับผูบริหารของกรมสงเสริมการเกษตร ไดแก ผูบริหารสูงสุดดาน
การจัดการความรู (CKO) และผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) ลงนามเห็นชอบ เรียบรอยแลว
1.3 จัดทําเอกสารคูมือปฏิบัติงานโครงการ โดยมีการเผยแพรผาน Website สลคช.
กิจกรรมที่ 2 การสื่อสารและทําความเขาใจ
2.1 จัดทํา/เผยแพร เอกสารความรูเกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ทําเนียบแหลงเรียนรูวิสาหกิจชุมชน ซึ่งดําเนินการเสร็จแลว 3 เรื่อง สวนการใช
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ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน อยูในระหวางดําเนินการพัฒนา Website
2.2 จัดเวทีการสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงานทั้งระดับพื้นที่และสวนกลางผานระบบการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับกรม จํานวน 1 ครั้ง และระดับเขต จํานวน 1 ครั้งตอเขต รวม 6 ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 การสรางและแสวงหาความรู ไดรวมกับสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต คณะทํางานการ
บริหารองคความรู และผูรับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด สืบคนและแสวงหาความรูและประสบการณที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่ผานมาทั้งของเจาหนาที่และเกษตรกรในเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร ไดแก RW DW
และเวทีเฉพาะกิจ
กิจกรรมที่ 4 การจัดการความรูใหเปนระบบ ไดพัฒนาปรับปรุง Website ของ สลคช. (กําลังดําเนินการ) เพื่อ
จัดเก็บองคความรูโดยนําความรูที่จัดเปนหมวดหมู หรือทําเนียบผูรูแตละดาน หรือสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจชุมชน
ใหใชวิธีการสืบคนความรูผานทาง Internet เวที RW/DW และอื่น ๆ
กิจกรรมที่ 5 การประมวลและกลั่นกรองความรู ไดรวมเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) เพื่อ
แลกเปลี่ยนและสรุปองคความรูที่เกี่ยวกับงานวิสาหกิจชุมชนที่ไดผล สวนการรวบรวมองคความรูระดับจังหวัดไดผานเวที
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ หลังจากนั้นไดสรุปความรูเพื่อเปนกรณีตัวอยางการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนของหนวยงาน
และเกษตรกรที่ไดผล หรือ Best Practice
กิจกรรมที่ 6 การเขาถึงความรู นําองคความรูที่ไดผลของวิสาหกิจชุมชนและแหลงเรียนรู เขาสูระบบสารสนเทศ
โดยบันทึกเปนไฟลขอมูล เอกสาร และนําไปจัดเก็บไวใน Website หนวยงาน ไดแก สลคช. เขต และจังหวัด เพื่อใหผูสนใจเขา
ศึกษาและสืบคนได
กิจกรรมที่ 7 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ไดรวมกับคณะทํางานการบริหารองคความรู กองวิจัยและพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ในการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการระดับอําเภอ (DW) จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการระดับเขต (RW) และเวทีเฉพาะกิจ เพื่อเปนเวทีสําหรับแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณจากการปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชนของเจาหนาที่ หรือเกษตรกร
กิจกรรมที่ 8 การเรียนรู
8.1 มีการถายทอดความรูและพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชน
โดยใชเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร ไดแก RW และ DW (ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู และอื่น ๆ )
2.6.3 แผนการจัดการความรู แผนที่ 3 การสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) ไดแก
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไดจัดทําคูมือโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน เพื่อชี้แจงทําความเขาใจกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการดังกลาวทุกระดับ
กิจกรรมที่ 2 การสื่อสารและทําความเขาใจ ไดสรางความเขาใจกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสงเสริม
การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานผานเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW1) 6 เขต
กิจกรรมที่ 3 การสรางและแสวงหาองคความรูเพื่อการจัดการคลังความรู ไดชี้แจงทําความเขาใจกับเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบโครงการ KM Team และหนวยงานยอยทุกระดับ เพื่อดําเนินการสืบคนและแสวงหาความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในเรื่องการสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) โดยผานเวที
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW1) 6 เขต เวทีประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู และผาน Website KM
กิจกรรมที่ 4 การจัดการความรูใหเปนระบบ
4.1 รวบรวมและจัดเก็บความรูที่เกี่ยวของกับ GAP พืช โดยผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร ไดแก RW และ
DW
4.2 นําความรูที่เกิดขึ้นตามขอ 4.1 มาจัดกลุมตามชื่อเรื่อง โดยจําแนก แยกแยะ และสรุปเปนจํานวนหมวดหมูองค
ความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน GAP พืช ไดไมนอยกวา 2 หมวดหมู
กิจกรรมที่ 5 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู ไดรวมกับสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต คณะทํางาน
การบริหารองคความรู และสํานักงานเกษตรจังหวัด พิจารณาคัดเลือกความรูและเทคโนโลยี GAP พืช ที่ไดผลผานเวทีตาม
ระบบสงเสริมการเกษตร ไดแก RW DW และเวทีเฉพาะกิจ
กิจกรรมที่ 6 การเขาถึงความรู หนวยงานยอยระดับเขตและจังหวัด ไดรวมกันจัดเก็บและเผยแพรความรูเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของกับ GAP พืช ในรูปแบบของไฟลขอมูล เอกสารสิ่งพิมพ และ Website หนวยงาน เพื่อใหสืบคนและนําไปใชในการ
ทํางานไดสะดวก รวดเร็ว
กิจกรรมที่ 7 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
GAP พืช โดยนํากรณีตัวอยางที่ไดผลทั้งของเกษตรกรและเจาหนาที่มาเปนองคความรูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยผาน
เวที RW DW เวทีเฉพาะกิจ และการศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่ 8 การเรียนรู ไดถายทอดความรูใหกับเกษตรกรที่ขอรับการสงเสริม สนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรที่
ปลอดภัยเขาสูระบบการรับรองมาตรฐานแปลง GAP พืช เกษตรกรนําไปปฏิบัติตาม รวม 97,361 ราย จาก 240,000 ราย คิดเปน
รอยละ 99.31 (ขอมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2553)
2.7 การสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) มีดังนี้
2.7.1 จัดทําแผนสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553
2.7.2 แตงตั้งคณะทํางานยอยการบริหารองคความรู ป 2553 (4 คณะทํางานยอย) เพื่อบริหารจัดการ เชื่อมโยง และ
ประสานงานสนับสนุนการใชการจัดการความรูเพื่อปฏิบัติงาน
2.8 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดจัดเวที KM สัญจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ของกอง/
สํานัก และเขต ตลอดจนการสนับสนุนการใชเครื่องมือการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตรที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรูของหนวยงานยอยใหบรรลุผล ไดแก แลกเปลี่ยนประสบการณความรูเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) การจัดกระบวนการเรียนรูและการจัดเวทีเรียนรู ประกอบดวย
ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 เรื่อง การชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการจัดการความรูเพื่อพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร และแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ณ หองประชุมกรม
สงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 จํานวน 45 คน ที่เปนคณะทํางาน KM ของกอง/สํานัก และเขต
ครั้ ง ที่ 2/2553 เมื่ อ วั น ที่ 7 พฤษภาคม 2553 เรื่ อ ง การจั ด กระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ณ ห อ งประชุ ม
กรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 จํานวน 34 คน ที่เปนผูรูเกี่ยวกับการจัดเวทีเรียนรูของกอง/สํานัก
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ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
2.9 ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานการจัด การความรู เ พื่ อ พัฒ นางานสง เสริ ม การเกษตร ได จั ด ประชุ ม
คณะทํางานการบริหารองคความรู ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เรื่อง การประเมินผลการดําเนินงานและสนับสนุน
งานการจัดการความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร และเขารวมเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขตครั้งที่ 2 (RW2) จํานวน
6 เขต
2.9 จัดทําแนวทางการคัดเลือกผลงานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดกําหนดหลักการและแนว
ทางการสนับสนุนการดําเนินงานจัดการความรูของหนวยงานยอย “ การคัดเลือกผลงานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553”
2.10 เชื่อมโยง Website KM ของหนวยงานยอย (กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด) เพื่อติดตามสถานการณ และเผยแพร
ผลงานการจัดการความรูรวม 62 หนวยงาน จาก 100 หนวยงาน
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
รอยละ 80

ระดับ 2
รอยละ 85

ระดับ 3
รอยละ 90

ระดับ 4
รอยละ 95

ระดับ 5
รอยละ 100

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จ
จากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ
ตามแผนการจัดการความรูอยางนอย
3 องคความรู
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. กําหนดนโยบายและหลักการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 พรอม
ทั้งประกาศเปนนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใช KM เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง และเพื่อการเรียนรูของบุคลากรในองคกร
2. ทบทวนคณะทํางาน/ปรับปรุงคณะทํางานการบริหารองคความรู โดยมีผูแทนจากทุกกอง/สํานัก/ และผูแทน
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทั้ง 6 เขต
3. กําหนดแนวทาง เปาหมาย และบทบาท/ภารกิจ ของหนวยงานระดับกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด ในการจัดการ
ความรูเ พื่ อ พั ฒ นางานส ง เสริ ม การเกษตร ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่ อ เชื่ อ มโยง ประสานงาน และการจั ด เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหเปนทิศทางเดียวกัน
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4. ควบคุม กํากับ ตรวจสอบผลการใชเ ครื่อ งมือ “การจัดการความรู เพื่อพัฒนางานสงเสริม การเกษตร” ของ
หนวยงานระดับกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด ในเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต เวที KM สัญจร และเวทีการประชุม
คณะทํางานการบริหารองคความรู
5. สนับสนุนและกระตุนใหมีการนําเครื่องมือการจัดการความรูไปใชปฏิบัติงาน 3 โครงการหลักของกรมสงเสริม
การเกษตร ไดแก 1) ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) การพัฒนาองคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน และ 3) สงเสริม
การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการใชเครื่องมือ KM ของหนวยงาน (กอง/สํานัก/เขต และ
จังหวัด) โดยเฉพาะเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร (RW/DW/DM/MM) และเวทีเฉพาะกิจ
7. ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการจัดการความรู เพื่อการประยุกตใช KM กับงานสงเสริม
การเกษตรของหนวยงานตาง ๆ
8. ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานการจัดการความรู
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. ผูบริหารระดับสูงสุด (อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร) และ CKO (รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝาย
วิชาการ) ใหความสําคัญในการนําการจัดการความรูไปใชเพื่อพัฒนาคน งาน และองคกร โดยประกาศเปนนโยบายและแนว
ทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (นโยบายตอเนื่องจากป 2552) ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา
และสนับสนุนการจัดการความรูในองคกร
2. คณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมฯ และสํานัก/กอง/เขตและจังหวัด มีการกระตุนและขับเคลื่อนเพื่อ
นําการจัดการความรูไปใชในระดับหนวยงานยอยทั้งภายในสํานักงาน และการปฏิบัติงานโครงการ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ตลอดจนทุกหนวยงานยอยมีประสบการณในการดําเนินงานจัดการความรูโดยการเรียนรูจากปที่ผานมา
3. การบริหารจัดการ “จัดการความรู” ไดดําเนินการควบคูกับระบบสงเสริมการเกษตร ซึ่งถือเปนระบบงานหลัก
ขององคกร โดยเฉพาะการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบุคลากรไดใชเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรเปนหลัก ไดแก การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop, RW) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District Workshop, DW)
และการประชุมสํานักงานประจําเดือน เปนตน
4. ขวั ญ กํ า ลั ง ใจ การเสริ ม แรง และการยกย อ งชมเชย ได แ ก หน ว ยงานตั ว อย า งในการจั ด การความรู ดี เ ด น
การจัดการความรูในรูปแบบของทีมงาน/คณะทํางาน และการเผยแพรผลสําเร็จขององคความรูที่เกิดขึ้นในหนวยงาน/องคกร
5. มีชองทางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพรการจัดการความรู เพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร เชน เวทีตามระบบ
สงเสริมการเกษตร และเวทีแลกเปลี่ยนกับหนวยงานภายนอก เปนตน
6. การใชร ะบบส งเสริม การเกษตรเป นกลไกขั บ เคลื่อ นโดยใชก ารจั ด การความรู ผานเวที ตามระบบสง เสริ ม
การเกษตร ไดแก เวที RW/DW/อื่น ๆ
7. เจาหนาที่มีความเขาใจเกี่ยวกับ PMQA
8. มีการสื่อสารและเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดการความรู
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. ทักษะการใชเครื่องมือการจัดการความรูของเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติงานโครงการ และภารกิจงานของหนวยงาน/
องคกร
2. วิธีการสื่อสารเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการจัดการความรู และการบันทึกจัดเก็บผลงาน/องค
ความรูของเจาหนาที่และหนวยงาน
3. การเสริมสรางขวัญกําลังใจใหกับเจาหนาที่จากผูบริหาร ไดแก การยกยองชมเชย คิดเชิงบวก เปนผูนําการ
ปฏิบัติ และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
หลักฐานอางอิง :

รหัสหลักฐาน

หลักฐานแสดงผลลัพธการดําเนินงานในแตละขั้นตอน

RM4.3 (01)

1. หลักการและนโยบายการจัดการความรูเพื่อพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. แนวทางและเป า หมายการจั ด การความรู เ พื่ อ พั ฒ นางาน
สงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
3. หนังสือแจงหนวยงานระดับกอง/สํานัก และเขต เกี่ยวกับการ
ทบทวนและปรั บ ปรุ ง คณะทํ า งานการบริ ห ารองค ค วามรู
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
4. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการบริหารองคความรู ประจําป
งบประมาณ 2553
5. รายงานการประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ของ
กรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2
ธันวาคม 2552 เรื่องแนวทาง เปาหมาย และแผนการบริหาร
จั ด การองค ค วามรู ของกรมส ง เสริ ม การเกษตร ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2553
เรื่องติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามแผนการ
จัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 (รอบ 6 เดือน)
6. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมสงเสริมการเกษตร

RM4.3 (02)
RM4.3 (03)

RM4.3 (04)
RM4.3 (05)

RM4.3 (06)

หลักฐานที่มี
(9)
9
9
9

9
9

9

หลักฐานอางอิง : (ตอ)

รหัสหลักฐาน

หลักฐานแสดงผลลัพธการดําเนินงานในแตละขั้นตอน

RM4.3 (07)

7. ตัวอยางการเผยแพรแผนการจัดการความรู (KM Action
Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมสงเสริม
การเกษตรใหกับหนวยงานตาง ๆ ผาน Website KM
8. รายงานการจัดเวที KM สัญจร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มกราคม
2553
9. รายงานการประชุมทีมงานเขต ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
2552
10. กําหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต และรายงาน
ผลการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW1) ครั้งที่ 1
ของกรมสงเสริมการเกษตร
11. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตรวจประเมินผลการดําเนินงาน
การจัดการความรูของหนวยงานยอย
12. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานยอยการบริหารองคความรู ป 2553

RM4.3 (08)
RM4.3 (09)
RM4.3 (10)

RM4.3 (11)
RM4.3 (12)
RM4.3 (13)
RM4.3 (14)

RM4.3 (15)

RM4.3 (16)

RM4.3 (17)
RM4.3 (18)

13. แผนสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
(KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
14. หลักฐานการดําเนินงานตามกิจกรรมของแผนการจัดการ
ความรู แผนที่ 1 การจัดการฟารมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 กิจกรรม
15. หลักฐานการดําเนินงานตามกิจกรรมของแผนการจัดการ
ความรู แผนที่ 2 การพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่ใน
การปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 2 กิจกรรม
16. หลักฐานการดําเนินงานตามกิจกรรมของแผนการจัดการ
ความรู แผนที่ 3 การสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการ
คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช)
3 กิจกรรม
17. รายงานการจัดเวที KM สัญจร ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม 2553
18. รายงานการประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ครั้ง
ที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553

หลักฐานที่มี
(9)
9

9
9
9

9
9
9
9

9

9

9
9

11
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน
หลักฐานอางอิง : (ตอ)

รหัสหลักฐาน

หลักฐานแสดงผลลัพธการดําเนินงานในแตละขั้นตอน

RM4.3 (19)

19. ปฏิ ทิน การจัด เวทีสั ม มนาเชิง ปฏิบัติ การระดับ เขต ครั้ง ที่
2/2553 (RW2) ของ 6 เขต และรายงานผลการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการระดับเขต ครั้งที่ 2/2553
20. หลักเกณฑและแนวทางการสนับสนุนการดําเนินงานการ
จัดการความรูของหนวยงานยอย “การคัดเลือกผลงานการ
จัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553”
21. รายชื่อหนา Website KM หนวยงานของกรมสงเสริม
การเกษตรประจําปงบประมาณ 2553

RM4.3 (20)

RM4.3 (21)

หลักฐานที่มี
(9)
9

9

9

สรุปผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ครัง้ ที่ 2/2553 (RW2)
ประเด็น
1. วัน / เดือน / ป
และสถานที่จัด

เขต 1
23 – 23 มิย. 53
ที่ โรงแรมชัยนาทธานี
อ.เมือง จ.ชัยนาท

2. วัตถุประสงค

1. เปนเวทีในการประสาน
การดําเนินงานสงเสริมการ
เกษตรภายในเขต และเชื่อม
โยงการดําเนินงานระหวาง
สวนกลางกับภูมิภาค
2. เปนเวทีในการสนับสนุน
วิชาการและแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางจังหวัด ภาย
ในเขต

เขต 2
วันที่ 17 – 18 มิย.53
ที่ ศูนยสงเสริมเยาวชน
เกษตร จังหวัดกาญจนบุรี
อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
1. เปนเวทีถายทอดความรู
ดานวิชาการสงเสริมการ
เกษตร ป 2553
2. ประสานการดําเนินงาน
และติดตามความกาวหนา
ในการดําเนินงานตาม
ภารกิจ ยุทธศาสตร และ
โครงการที่สําคัญในงาน
สงเสริมการเกษตร
3. เปนเวทีในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู/ถายทอด
ความรูระหวางจังหวัดและ
ศูนยปฏิบัติการ ในเขตที่ 2
ตลอดจนการประสาน
ความรวมมือระหวางเขต
จังหวัด ศูนยปฏิบัติการและ
สนับสนุนดานวิชาการ ใน
สวนที่เกี่ยวของ

เขต 3
วันที่ 17 – 18 มิย. 53
ที่ โรงแรมสตาร
อ.เมือง จ.ระยอง

เขต 4
วันที่ 28-29 มิย.53
ที่ โรงแรมชัยพัช
อ.เมือง จ.ขอนแกน

เขต 5
วันที่ 28-30 มิย.53
ที่ โรงแรมไดอิชิ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

เขต 6
วันที่ 17 – 18 มิย. 53
ที่ โรงแรมฮอลิเดย การเดน
อ.เมือง จ.เชียงใหม

- ประสานการดําเนินงาน
และติดตามความกาวหนา
ในการดําเนินงานตาม
ภารกิจ ยุทธศาสตรและ
โครงการที่สําคัญของกรม
สงเสริมการเกษตร

1. ติดตามความกาวหนา
และปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ
การบริหารงานตามภารกิจ
ยุทธศาสตร และโครงการที่
สําคัญ ของกรมสงเสริมการ
เกษตร
2. เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
สรุปองคความรู เขาสูคลัง
ความรู
3. เปนเวทีเพิ่มเติมเสริม
ความรูใหกับเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรระดับ
จังหวัดและศูนยปฏิบัติการ

1. เปนเวทีในการประสาน
งานติดตามโครงการตาม
ยุทธศาสตร และโครงการ
สําคัญของกรมฯ
2. เปนเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู สนับสนุนวิชาการ
ระหวางจังหวัด และศูนย
ปฏิบัติการฯ ภายในเขต

1. พัฒนาความรูแก
ผูปฏิบัติงาน
2. พัฒนาการปฏิบัติงานตาม
โครงการสงเสริมการเกษตร
ประจําป 2553

2
ประเด็น
3. ผูเขารวมสัมมนา

เขต 1
จํานวน 45 คน
- หน.กลุม/ฝาย จาก สนง.
กษจ. 9 จว. 27 คน
- ผอ.ศูนยปฏิบัติการ 3 ศูนย
3 คน
- ผอ.กลุม จากเขต 4 คน
- วิทยากรจากสวนกลาง
คณะ KM เขต และ
ผูเกี่ยวของ 11 คน

4. ประเด็นการ
สัมมนา

1. การบรรยาย
1) แนวคิดการทํางาน
สงเสริมการเกษตร โดย
นายสุพล ธนูรักษ ผอ.สสข.
ที่ 1 จ.ชัยนาท
2. เวทีการนําเสนอและแลก
เปลี่ยนเรียนรู
1) ความกาวหนาและผลการ
ดําเนินงานตามระบบ
สงเสริมการเกษตร ป 2553
ของ สนง.กษจ.และอําเภอ
ในเขตที่ 1
2) ความกาวหนาและผลการ
จัดการความรูตามเปาหมาย

เขต 2
จํานวน 64 คน
- จนท.ผูรับผิดชอบงาน
ระดับจังหวัด 8 จว. 40 คน
(Food Safety ศูนยเรียนรูฯ
วิสาหกิจชุมชน ระบบ
สงเสริมฯ และ KM)
- จนท.ศูนยปฏิบัติการ 6
ศูนย 6 คน
- จนท.สวนกลาง 4 คน
- จนท.เขต 14 คน
1. การบรรยาย
1) แนวทางการดําเนินงาน
จัดการความรูในงาน
สงเสริมการเกษตร โดย
นายสุพจนแสงประทุม
ผอ.สสข.ที่ 2 ราชบุรี
2) การใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศ (IT) เพื่อการสื่อสาร
ในงานสงเสริมการเกษตร
โดย นายกิตติ เหมือนจันทร
แจม สสข. ที่ 2
2. การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู การนําองคความรู
จากการสัมมนา RW1/53

เขต 3
จํานวน 65 คน
- นวส. ระดับจังหวัด. 9 จว.
- .ศูนยปฏิบัติการ 5 ศูนย
- วิทยากร จากสวนกลาง
- จนท.เขต

เขต 4
จํานวน 90 คน
- จนท.สนง.กษจ. 19 จว.
- จนท.ศูนยปฏิบัติการ 13
ศูนย
- จนท.สวนกลาง
- จนท.เขต 24
- วิทยากร

เขต 5
จํานวน 68 คน
- จนท.สนง.กษจ. 14 จว.
42 คน
- จนท.ศูนยปฏิบัติการ 8
ศูนย 9 คน
- จนท.สวนกลาง 3 คน
- จนท.เขต 14 คน

เขต 6
94 คน (เขต/จังหวัด/ศูนย
ปฏิบัตกิ าร / สวนกลาง)
ระดับจังหวัด คือผูรับผิด
ชอบงานยุทธศาสตร งาน
สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
และงานสงเสริมและพัฒนา
การผลิต

1. การบรรยาย
1) นโยบายการดําเนินงาน
สงเสริมการเกษตร
โดย นายวิทยา อธิปอนันต
ผอ.สสข.ที่ 3 ระยอง
2) แนวทางการจัดการธุรกิจ
เกษตร
โดย นายนิวัฒน พนชั่ว
นายกสมาคมไมผล จ.ระยอง
3) รูปแบบการจัดการดาน
การผลิต การตลาดมะมวง
เพื่อการสงออก
โดย นายศักดิ์ดา ขันติพะโล
ประธานกรรมการสหกรณ

1. การบรรยาย
1) การบรรยายคณะ “การ
ดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน
พึ่งตนเองที่ประสบความ
สําเร็จ” โดย
- นายสุรศักดิ์ แพงเจริญ
วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาว
ชุมชนบานโคกตะเคียน
จ.สุรินทร
- นายแสนหมั้น อินทรไชยา
วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนถอนนาลับ
จ. อุดรธานี
- นางฐิติพร การภัคดี

1. การบรรยาย
1) ทิศทางการสงเสริม
การเกษตรในทศวรรษหนา
โดย นายอนันต ลิลา
รธส.วก.
2) สรุปผลการติดตามงาน
โครงการสงเสริมการเกษตร
โดย นายชํานาญ ฉุนประดับ
สสข.ที่ 5 สงขลา
3) แนวทางและหลักเกณฑ
การประกวดผลงานการ
จัดการความรู และการ
ประเมินความเขมแข็งของ
องคกรดานการจัดการ

1. การบรรยายและนําเสนอ
ผลปฏิบัติงานก
1) ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การระดับเขต ครั้งที่ 1/2553
2) แนวคิดและกรณี
ตัวอยางการวิจัยในงาน
สงเสริมการเกษตร
3) ผลการดําเนินงานของ
จังหวัดตัวอยาง จากกลุม
จังหวัด
2 การอภิปรายกลุมยอย
1) แบงกลุมยอยตามกลุม
งาน 2 ประเด็น คือ
- ติดตามความกาวหนาการ

3
ประเด็น

เขต 1
การจัดการความรู ป 2553
ของจังหวัด ภายใต 3
ยุทธศาสตร ของกรมฯ
- โครงการสงเสริมการผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัยและ
ไดมาตรฐาน
- โครงการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการสงเสริองคกร
เกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน
3) ผลสําเร็จของการดําเนิน
งานสงเสริมการเกษตร ของ
จนท.สงเสริมการเกษตรที่มี
ผลงานดีเดนระดับจังหวัด ป
2553 ในพื้นที่เขตที่ 1 โดย
- นายประสาธน คําชื่น
สนง.กษอ.อินทรบรุ ี สิงหบุรี
- นายภฤศ พรแสงพิรุณ
สนง.กษอ.บางใหญ นนทบุรี
- นางสุวรพัชร นรเดชานนท
สนง.เกษตรเขตมีนบุรี กทม
3. การอภิปรายกลุมยอย
เรื่อง การทํางานสงเสริมการ

เขต 2
ไปใชประโยชน (แบงกลุม
ยอย 6 กลุม)
1) โครง การสงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
และไดมาตรฐาน (Food
Safety)
2) วิสาหกิจชุมชน
3) ศูนยเรียนรูการเกษตร
พอเพียง
4) ระบบสงเสริมการเกษคร
5) การใหบริการของศูนย
ปฏิบัติการ
6) การจัดการความรู
3. การถายทอดองคความรู
เรื่อง การสงเสริมและบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชน ให
ประสบผลสําเร็จ โดย ...
- หน.กลุมสงเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร สนง.กษจ.
กาญจนบุรี
- เกษตรอําเภอทามะกา
จ.กาญจนบุรี
- นวส. รับผิดชอบงานเคห
กิจเกษตร สนง.กษอ.

เขต 3
ชมรมชาวสวนมะมวง
จังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด
2. การแบงกลุมอภิปราย และ
แลกเปลี่ยนรู
โดยแบงกลุมยอย 4 กลุม
1) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3
ชนิด (ทพศ.1-3)
2) การจัดการคุณภาพสินคา
เกษตร
3) เทคนิคการขับเคลื่อนการ
ประชุมคณะ กรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน
ระดับจังหวัด
4) การจัดการความรู (KM)
ในงานสงเสริมการเกษตร
3. การประชาพิจารณ
รับฟงความคิดเห็นของ
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ดานการ
จัดการศัตรูพืช โดย นาย
อรุณพล พยัคฆพันธ สพส.

เขต 4
วิสาหกิจชุมชนสมปลาฟก
บานหนองระเวียง
จ. มหาสารคาม
- นายวิจิตร รินทระ สสข.
ที่ 4 (ดําเนินรายการ)
2) การปรับตัวของเกษตรกร
ตอเขตการคาเสรีอาเซียน
หรืออาฟตา (ASEAN Free
Trade Area : AFTA) โดย
อ.วีระ ภาคอุทัย คณะเกษตร
ศาสตร ม.ขอนแกน
3) สรุปผลการติดตาม
ความกาวหนางานสงเสริม
การเกษตร ไตรมาสที่ 3 โดย
นายบุญศรี ออนลออ สสข.4
4) ความกาวหนาการดําเนิน
งานการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนางานสงเสริมการ
เกษตรและการประกวด
ผลงาน KM ประจําป
งบประมาณ 2552 โดย
นางศิริวรรณ หวังดี กวพ.
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยแบงกลุมยอย 3 เรื่อง

เขต 5
ความรู โดย นายบุญรัตน
สุขมาก กวพ.
2. การแบงกลุมอภิปราย และ
แลกเปลี่ยนรู
1) แนวทางการติดตามงาน
สงเสริมการเกษตร ป 2554
2) การบูณาการงานสงเสริม
การเกษตรในพื้นที่ ระหวาง
จังหวัดและศูนยพัฒนา
อาชีพการเกษตร และสํานัก
สงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขต
3) ทิศทางงการสงเสริมการ
เกษตรในทศวรรษหนา กรณี
มุมมองของจังหวัดและศูนย
พัฒนาอาชีพการเกษตร
4) การจัดการความรูตาม
ระบบสงเสริมการเกษตร
ของจังหวัดและศูนยพัฒนา
อาชีพการเกษตร ป 2553
5) การสรางความเชี่ยวชาญ
ดานวิชาการและเทคโนโลยี
แกเจาหนาที่ระดับพื้นที่

เขต 6
ดําเนินการตามโครงการ ป
2553
- แลกเปลี่ยนเรียนรู ผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมายการ
จัดการความรู ตามแผน ป
2553
2) แบงกลุมยอยตามกลุม
จังหวัด
- แลกเปลี่ยนเรียนรู การ
บูรณาการงาน/โครงการ
และการจัดการความรู ของ
จังหวัด ในป 2553
- คัดเลือกจังหวัดที่มีผลงาน
นําเสนอในที่สัมมนา เปน
กรณีศึกษาการดําเนินงาน
- การกําหนดประเด็น
วิชาการ/ความรูที่จําเปนใน
การปฏิบัติงาน

4
ประเด็น

แหลงขอมูล :

เขต 1
เกษตรใหประสบความ
สําเร็จ โดยแบงเปน 4 กลุม
- กลุมที่ 1 แนวทางการ
ดําเนินงานระบบสงเสริม
การเกษตร
- กลุมที่ 2 แนวทางการ
ดําเนินงานการจัดการความรู
- กลุมที่ 3 แนวทางการเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของ
เกษตรอําเภอ
- กลุมที่ 4 แนวทางการเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของ
เกษตรตําบล
- กลุมที่ 5 แนวทางการเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของ
เคหกิจเกษตร
4. การประชาพิจารณ
รับฟงความคิดเห็นดานการ
จัดการศัตรูพืชของผูปฏิบัติ
งานในพื้นที่ โดยนายวีรศักดิ์
อัตถไพศาล สพส.

เขต 2
ทามะกา จ.กาญจนบุรี
- นวส.รับผิดชอบ ต.ทาเรือ
อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
- ประธานกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมแมบาน
เกษตรกรมะขามทอง
ต.ทาเรือ อ.ทามะกา จ.
กาญจนบุรี
4. การประชาพิจารณ
รับฟงความคิดเห็นของ
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ดาน
การจัดการศัตรูพืช โดย
นางวัชรีพร โอฬารกนก
สพส.

เขต 3

เขต 4
1) ผลการดําเนินงานตาม
KV ที่กําหนดรวมกันใน
RW 1/53
2) องคความรูที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานตาม
โครงการฯ จังหวัด
3) การกลั่นกรององคความรู
กอนเขาสู K-center

เขต 5
4. การประชาพิจารณ
เพื่อรับฟงความคิดเห็น เรื่อง
ระบบการบริหารจัดการ
ศัตรูพืช โดย นายสุทธิพันธ
พรหมสุภา ผอ.สพส.

สรุปผลขอมูลจากการเขารวมเวที RW2 โดย กลุมงานวิจัยและพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร / กรกฎาคม 2553

เขต 6

