รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 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 หลังจากนั้นไดจัดประชุ ม
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
2. กํา หนดองค ค วามรูแ ละวิ ธีก ารเรี ยนรู ไดจั ด ประชุม คณะทํ า งานการบริ ห 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
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2.3 การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
องคความรูหลัก คือ การสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับพืช (GAP พืช)
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) มารวมพิจารณา ไดแก
เปาหมายการจัดการความรู เหตุผลความจําเปน ตัวชี้วัด กิจกรรม ชวงเวลา กลุมเปาหมาย และผลที่เกิดขึ้น เพื่อใหสอดคลอง
และสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกรใหบรรลุผล
4. นําเสนอแผนการจัดการความรูกับผูบริหารของกรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 เปน รู ป เลม ฉบับ สมบู ร ณ หลั งจากนั้ น ได นํา 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 Website KM เวทีประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ครั้งที่ 1/2553
และแจงเปนหนังสือราชการ
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดจัดเวที KM สัญจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ของกอง/
สํานัก และเขต ตลอดจนการสนับสนุนการใชเครื่องมือการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตรที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูของหนวยงานยอยใหบรรลุผล ไดแก แลกเปลี่ยนประสบการณความรูเกี่ยวกับการ
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จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) การจัดกระบวนการเรียนรู การจัดเวทีเรียนรู และการเขียนสรุปรายงาน
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
ครั้งที่ 3 วันที่ 2 มิถุนายน เรื่องประเมินผลการดําเนินงานและสนับสนุนงานการจัดการความรูตามระบบสงเสริม
การเกษตร ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation Room)
ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 เรื่อง บทบาทการเปนวิทยากรกระบวนการ ณ หองประชุมกรม
สงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 จํานวน 21 คน ที่เปนผูรูเกี่ยวกับการจัดเวทีเรียนรูของกอง/สํานัก
ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การเขียนสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรูในรอบป 2553
ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 จํานวน 34 คน ที่เปนผูรูเกี่ยวกับการจัดเวทีเรียนรูของกอง/สํานัก
7. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํา เนิน งานการจั ด การความรู เ พื่อ พั ฒ นางานส งเสริม การเกษตร ได ติด ตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานในเวทีประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู และเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ไดแก
7.1 จัดประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู จํานวน 4 ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 1 วั นที่ 1-2 ธั นวาคม 2552 เรื่องแนวทาง เป าหมาย และแผนการบริห ารจั ดการองคความรู ของกรม
สงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 และจังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2553 เรื่องติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามแผนการจัดการความรู (KM
Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือน) ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation
Room)
ครั้งที่ 3 วันที่ 4 สิงหาคม 2553 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร
ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation Room)
ครั้งที่ 4 วันที่ 21-22 กันยายน 2553 เรื่องการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร และการศึกษาดูงานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ หองประชุมกรมสงเสริม
การเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation Room) และจังหวัดสุพรรณบุรี
7.2 เขารวมเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) จํานวน 2 ครั้ง จํานวน 6 เขต รวม 12 ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ 2553 “สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ครั้งที่ 1 (RW1)” ของ 6 เขต รวม 6 ครั้ง คือ
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี สํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแกน สํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา และสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2553 “สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ครั้งที่ 2 (RW2)” ของ 6 เขต รวม 6 ครั้ง คือ
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี สํานัก
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สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแกน สํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา และสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม
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
10. ประเมินองคกรตนเองเกี่ยวกับการจัดการความรูในการทํางาน เพื่อประเมินสรุปสถานภาพการดําเนินงานการ
จัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําป 2553 โดยใชเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขตครั้งที่ 2 (RW2) จํานวน
6 เขต และเวที KM สัญจร
11. คัดเลือกผลงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดแก
หนวยงาน KM ดีเดนระดับสวนกลาง (กอง/สํานัก/เขต) และหนวยงาน KM ดีเดนระดับเขต (จังหวัด) รวม 7 หนวยงาน โดย
คณะทํางานการบริหารองคความรูระดับเขต ดําเนินการคัดเลือกหนวยงานระดับจังหวัด และคณะทํางานยอยฯ เรื่องการติดตาม
ควบคุม กํากับงานตามเปาหมายการจัดการความรู (KV) ดําเนินการคัดเลือกหนวยงานระดับกอง/สํานัก/เขต ตลอดจนสงผล
ดังกลาวใหคณะทํางานการบริหารองคความรูและกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ
12. นําเสนอผล แลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติและองคความรู/ผลงานขององคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 ไดจัดทําโครงการประชุมวิชาการสงเสริมการเกษตร ประจําป 2553 “สังคมแหงการเรียนรู...สูการพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร” เพื่อนําเสนอกรณีตัวอยางผลงาน/องคความรูของหนวยงาน Best Practice เกี่ยวกับการจัดการความรูเพื่อพัฒนางาน
ส ง เสริม การเกษตร รวม 7 หนวยงาน (ตามขอ 11) ใหกับ บุ ค ลากรของกรมสง เสริ ม การเกษตรและผู สนใจ รวม 185 คน
(วางแผน 170 คน) ประกอบดวย คณะทํางานการบริหารองคความรูของกรมฯ ผูรับผิดชอบงาน KM วิทยากรนําเสนอผลงาน
วิชาการ(KM R2R และระบบสงเสริมการเกษตร) นักวิชาการ/เจาหนาที่ คณาจารย (มสธ.) และผูดําเนินการ ในการนําเสนอ
องคความรูมี 2 รูปแบบคือ นําเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย และนําเสนอผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ ซึ่งดําเนินการเมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2553 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 โดยเปนความรวมมือระหวางคณะทํางานการ
บริหารองคความรู กับกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
13. สรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได
รวบรวมจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน ประกอบดวย 1) การดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงานยอยรอบ 6 เดือน 9
เดือน และ 12 เดือน จากเอกสาร Website 2) รายงานผลสรุปการดําเนินงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ประจําป 2553 ของหนวยงานยอย จากเอกสาร 3) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตรของหนวยงานระดับ
จังหวัดจากเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) และเอกสาร 4) รายงานผลการประเมินองคกรตนเองเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู เพื่อ พัฒนางานสงเสริมการเกษตร 5) รายงานผลการประเมิ นการขับ เคลื่ อนการจัดการความรูข องเจาหน าที่ แ ละ
เกษตรกร และ 6) รายงานผลการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการสงเสริมการเกษตร ประจําป 2553
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14. จัดเก็บองคความรูและเทคโนโลยีวิชาการเกษตรเขาสูคลังความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดรวบรวม
และกลั่นกรองความรูของเจาหนาที่/หนวยงานยอย และเกษตรกร เพื่อจัดเก็บเขาสูคลังความรูขององคกร (DOAE K-center)
หรือ Website หรือเอกสารสิ่งพิมพ ไดแก
14.1 ชุด องค ค วามรู ที่ 1 เรื่อ งการจัด การความรู เพื่ อ พั ฒ นางานส ง เสริ ม การเกษตรของหน วยงาน KM ดี เด น
ประจําป 2553 รวม 7 เรื่องยอย
14.2 ชุดองคความรูที่ 2 เรื่องหลักสูตรฝกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรประจําศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ของกรมสงเสริมการเกษตร ไมนอยกวา 10 เรื่อง
14.3 ชุดองคความรูที่ 3 เรื่องการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ไมนอยกวา 2 เรื่อง
14.4 ชุดองคความรูที่ 4 เรื่องการจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
14.5 ชุดองคความรูที่ 5 เรื่องกรณีตัวอยางเทคโนโลยีวิชาการวิสาหกิจชุมชน ไมนอยกวา 5 เรื่อง
14.6 ชุดองคความรูที่ 6 เรื่องกรณีตัวอยางเทคโนโลยีการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) ไมนอยกวา 3 เรื่อง
14.7 ชุดองคความรูที่ 7 เรื่องการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตรที่ไดผล ไมนอยกวา 3 เรื่อง
15. เผยแพรผลงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได
ประชาสัมพันธและเผยแพรผลการดําเนินงานการจัดการความรู ไดแก Website KM Website หนวยงาน สื่อสิ่งพิมพ บอรด/
นิทรรศการ เวทีนําเสนอผลงานวิชาการ จุดถายทอดความรู บทความวิทยุกระจายเสียง วิดีทัศน KM News Letter และอื่น
จึงสรุปไดวา การบริหารจัดการองคความรูของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดจัดโครงสราง
และการบริหารจัดการ และรูปแบบการดําเนินงานดังนี้
1. คณะทํางาน โดยจัดโครงสรางการบริหารจัดการงานตามโครงสรางขององคกร ประกอบดวย
1.1 สวนกลาง ไดแก คณะทํางานการบริหารองคความรู จํานวน 29 คน มาจากผูแทนกอง/สํานักและเขต มีหนาที่
กําหนดแนวทางและเปาหมาย ติดตามประเมินผล ใหคําแนะนํา พัฒนาปรับปรุง สนับสนุน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ในรอบปขององคกร
1.2 กอง/สํานัก มีหนาที่ ตั้งคณะทํางาน จัดทําแผน ติดตามใหคําแนะนํา ประสาน/เชื่อมโยง รายงานความกาวหนา
และสรุปผลการจัดการความรูภายในหนวยงานของตนเอง
1.3 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต มีหนาที่ ตั้งคณะทํางาน กําหนดเปาหมาย/ประเด็นหลัก จัดทําแผน
ติดตามสนับสนุน พัฒนาเจาหนาที่และจัดการเรียนรู รายงานความกาวหนาและสรุปผลการจัดการความรูภายในหนวยงานของ
ตนเอง
1.4 สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ มีหนาที่ ตั้งคณะทํางาน จัดทําแผน ใหคําปรึกษาแนะนํา ประสานเชื่อมโยง
ติดตามควบคุมรายงานความกาวหนาและสรุปผลการจัดการความรูภายในหนวยงานของตนเอง
ทั้งนี้การดําเนินงานดังกลาวไดบริหารจัดการผานเวทีการประชุม จํานวน 5 ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2552 เรื่องแนวทาง เปาหมาย และแผนการบริหารจัดการองคความรู ของกรม
สงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 และจังหวัดชลบุรี
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ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2553 เรื่องติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามแผนการจัดการความรู
(KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือน) ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2
(Operation Room)
ครั้งที่ 3 วันที่ 2 มิถุนายน เรื่องประเมินผลการดําเนินงานและสนับสนุนงานการจัดการความรูตามระบบ
สงเสริมการเกษตร ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation Room)
ครั้งที่ 4 วันที่ 4 สิงหาคม 2553 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามระบบสงเสริม
การเกษตร ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation Room)
ครั้งที่ 5 วันที่ 21-22 กันยายน 2553 เรื่องการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร และการศึกษาดูงานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ หองประชุมกรมสงเสริม
การเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation Room) และจังหวัดสุพรรณบุรี
2. คณะทํางานยอยการบริหารองคความรู ป 2553 รวม 4 ทีมงานยอย เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานการจัดการ
ความรูสูการปฏิบัติใหทั่วถึง ประกอบดวย
ทีมที่ 1 เรื่องการบริหารจัดการคลังความรู (KA) และการพัฒนา Website KM ของกรมสงเสริมการเกษตร
ทีมที่ 2 เรื่องการจัดการเรียนรู/แลกเปลี่ยนเรียนรู (KS) ของกรมสงเสริมการเกษตร
ทีมที่ 3 เรื่องการติดตาม ควบคุม กํากับงานตามเปาหมายการจัดการความรู (KV)
ทีมที่ 4 เรื่องการประชาสัมพันธและเผยแพรการจัดการความรู
ทั้งนี้การขับเคลื่อนงานของทีมงานยอยไดใชวิธีการประชุม นําผลประชุมไปสื่อสารภายในทีมงานยอย ดําเนินการปฏิบัติ และ
รายงานผลงาน ไมนอยกวา 2 ครั้ง
3. คณะทํางานการจัดการความรู หรือ KM Team ของหนวยงานยอย (กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด) ไดจัดตั้งทีมงาน
ภายในหนวยงานของตนเอง เพื่อปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ตลอดจนผลักดันและขับเคลื่อน
การจัดการความรูสูงานสงเสริมการเกษตร โดยสรางความรู ความเขาใจกับเจาหนาที่ผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร
เปนหลัก ไดแก RW DW DM MM และอื่น ๆ
4. ผลลัพธที่เกิดขึ้น ประกอบดวย
4.1 การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากร ไดแก
4.1.1 พัฒนาเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 278,484 ราย ซึ่งผลปรากฏวา พัฒนาเกษตรกรไดเพิ่มขึ้นจาก
เปาหมาย/แผน รวม 275,120 ราย (เปาหมาย/แผน ป 2553 จํานวน 3,364 ราย) คิดเปนรอยละ 101.2
4.1.2 การพัฒนาเจาหนาที่ บุคลากรของหนวยงานยอยทุกระดับไดรับการพัฒนาทักษะในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู การรวบรวมคนหาและจัดเก็บความรู และการนําความรูไปใชประโยชนกับกลุมเปาหมาย ไมนอยกวา รอยละ 90
4.2 การจัดการความรูเพื่อพัฒนางาน เกิดการขับเคลื่อนการจัดการความรูสูการทํางานสงเสริมการเกษตรของ
เจาหนาที่และหนวยงานยอย โดยพัฒนาเกษตรกรไดเกิดผลสําเร็จและบรรลุผลตามเปาหมาย/แผนที่กําหนดไวของปงบประมาณ
2553 ทั้งนี้ เปนผลมาจากเจาหนาที่มีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการจัดการความรูสูเกษตรกร ไดแก การรวบรวมคนหา
ความรู การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรุปและจัดเก็บความรู และการเผยแพรความรูผานสื่อตาง ๆ บุคลากรของหนวยงาน
ยอยทุกระดับไดรับการพัฒนาทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู การรวบรวมคนหาและจัดเก็บความรู และการนําความรูไปใช
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ประโยชนกับกลุมเปาหมาย ไมนอยกวา รอยละ 90 ประกอบดวย สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัด
ทุกจังหวัด สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทุกเขต ศูนยปฏิบัติการทุกศูนย และทุกกอง/สํานักในสวนกลาง ในทุกสาย
งานและทุกตําแหนงของกรมสงเสริมการเกษตร สวนการสนับสนุนไดดําเนินการจัดการความรูผานเวทีตามระบบสงเสริมการ
เกษตรการเกษตร (2 เวทีหลัก ไดแก เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต และเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ) เวทีการ
ประชุมประจําเดือนของหนวยงานยอย และเวทีเฉพาะกิจ โดยมีกรณีตัวอยางของผลงานที่เปนองคความรูที่ไดจัดเก็บ ประจําป
2553 จํานวน 7 กรณีตัวอยาง ไดแก 1) เรื่องกระบวนการขับเคลื่อนการจัดการความรู ของสํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา 2) เรื่องการสรางกระบวนการทํางานเพื่อพัฒนาตอยอดองคความรูโดยใชวิธีการ
จัดการความรู ของสํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 3) เรื่องศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียงหนองเหียง หนึ่งในความ
ภูมิใจของชาวชลบุรี ของสํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 4) เรื่องการสรางทีมงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู ของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 5) เรื่องการสรุปจัดเก็บองคความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ของสํานักงานเกษตร
จังหวัดพัทลุง 6) เรื่องกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการความรูในระดับองคกร ของสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร
และ 7) เรื่อง KM เพื่อสรางการเรียนรูใหกับเจาหนาที่ ของกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
4.3 การจัดการความรูเพื่อพัฒนาองคกร ไดแก
4.3.1 องคกรไดพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 2 ระดับ ประกอบดวย
1) พัฒนาเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 278,484 ราย (จากเปาหมาย/แผน 275,120 ราย)เพิ่มขึ้นจาก
เปาหมาย/แผน ที่กําหนดไวของป 2553 จํานวน 3,364 ราย คิดเปนรอยละ 101.2
2) การพัฒนาเจาหนาที่ บุคลากรของหนวยงานยอยทุกระดับไดรับการพัฒนาทักษะในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู การรวบรวมคนหาและจัดเก็บความรู และการนําความรูไปใชประโยชนกับกลุมเปาหมาย ไมนอยกวา รอยละ 90
4.3.2 องคกรไดมีการแลกเปลี่ยนและสรุปองคความรู ประจําป 2553 โดยการคัดเลือกหนวยงาน KM
ดีเดนในรอบป เพื่อเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตรใหกับองคกร รวม 7 กรณี
ตัวอยาง
4.3.3 องคกรไดจัดเก็บองคความรูเขาสูคลังความรู ประจําป 2553 ไมนอยกวา 350 เรื่อง มีการจัดเก็บ
ไวในคลังความรู ไดแก DOAE K-center Website หนวยงาน เอกสารสิ่งพิมพ เทปภาพ เทปเสียง และอื่น ๆ โดยมีการเชื่อมโยง
ขอมูลเนื้อหาผานระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบออนไลน เวทีการประชุม และสื่ออื่น ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดความสะดวกตอกา
นําไปใช และการจัดเก็บเขาสูคลังความรูของเจาหนาที่ หนวยงาน และองคกร
4.3.4 การสรางองคความรูใหกับองคกร เปนองคความรูของเจาหนาที่และเกษตรกร โดยความรูของ
เจาหนาที่ไดมาจากการใชวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนหลัก โดยเฉพาะเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร ไดแก เรื่องการจัดการ
ฟารมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
และเรื่องการสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) สวนการ
สรางองคความรูของเกษตรกรสวนใหญมาจากการทดลองปฏิบัติ และการพิสูจนทราบจากการประกอบอาชีพการเกษตรของ
ตนเองเปนหลัก
4.3.5 การเสริมสรางขวัญกําลังใจใหกับเกษตรกร เจาหนาที่ และหนวยงานยอยในองคกร โดยใชวิธีการคนหา
Best Practice เพื่อสกัดความรูและนํามาสรางเปนวิธีการทํางาน การจัดประกวดเทคโนโลยีวิชาการเกษตรของเกษตรกรที่ไดผล
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และเกิดขึ้นเปนรูปธรรมและการคัดเลือกผลการดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงานยอยโดยใชเกณฑการประเมิน ทั้งนี้
แตละหนวยงานไดมีการประกาศเกียรติคุณโดยมอบใบประกาศนียบัตร ถอดองคความรูและจัดเก็บไวในคลังความรูของ
หนวยงาน และเผยแพรประชาสัมพันธผลงานหรือองคความรูดีเดน ไดแก เอกสารสิ่งพิมพ Website เวทีนําเสนอผลงาน
วิชาการ และอื่น ๆ
1.4 การจัดระบบการใชเครื่องมือการจัดการความรู เพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตรของหนวยงานยอย
ในกรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดกระบวนงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรูขององคกร ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหงานและภารกิจของหนวยงาน ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหและกําหนดองคความรูที่จะใชในการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3กําหนดวิธีการเรียนรูและสรุปองคความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร และขั้นตอนที่ 4 จัดเก็บองคความรูเขา
สูคลังความรู ซึ่งเปนการประยุกตใชหลักการและกระบวนการจัดการความรูตามองคประกอบของสํานักงาน ก.พ.ร. PMQA
และ Model ปลาทู เพื่อใหสอดคลองกับบริบทและสภาพแวดลอมของกรมสงเสริมการเกษตรได
1.5 การจัดโครงสรางและบทบาทหนาที่ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตร
โดยสงเสริม สนับสนุนทีมงานและเครือขายในการใชเครื่องมือการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร มีการบริหา
ในรูปแบบของการจัดโครงสรางการดําเนินงานตามโครงสรางขององคกร ไดแก สวนกลาง และสวนภูมิภาค มีการกําหนด
บทบาทหนาที่ของหนวยงานยอยแตละระดับ มีการมอบหมายภารกิจหนาที่ของคณะทํางานยอยฯ มีการบริหารจัดการ
โดยคณะทํางานการบริหารองคความรูโดยผานคณะทํางานแตละระดับ มีเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร/ เวทีเฉพาะกิจ
สนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร และมีการบันทึกจัดเก็บความรู/ผลงานในรูป
ของไฟลขอมูล เอกสารสิ่งพิมพ เทปภาพ Website หนวยงาน และ DOAE K-center ทั้งนี้ก็เพื่อใหเจาหนาที่และผูสนใจทั่วไป
สามารถเขาสืบคนและนําความรูตาง ๆ ไปใชในการทํางานไดงาย รวดเร็ว และสะดวก
1.6 เกิด Model การขับเคลื่อน KM เพื่อพัฒนาบุคลากรในงานสงเสริมการเกษตร เปนผลมาจากการ
สังเคราะหสรุปขอมูลเนื้อหาจากแนวคิดหลักการของการจัดการความรู รวมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเจาหนาที่/หนวยงาน
ยอย/คณะทํางานผานเวทีตาง ๆ รวมกับผลการวิเคราะหขอมูลในรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงานยอย
รวมกับผลการนําเสนอขอมูลของกรณีตัวอยางของหนวยงานที่จัดการความรูไดบรรลุผล (หนวยงาน KM ดีเดน ป 2553) โดย
จําแนกแยกแยะและจัดองคประกอบของการดําเนินงานออกเปน 6 องคประกอบหลัก ไดแก
1) กระบวนงานจัดการความรู 2) กระบวนการพัฒนาบุคลากร 3) การบริหารจัดการองคความรู
4) วิธีการขับเคลื่อนการจัดการความรู 5) การสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ 6) การจัดระบบการใชเครื่องมือการจัดการความรู
ของหนวยงานยอย
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เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน
0.025
0.025
0.05
0.03
0.09
0.12
0.12
0.05
0.01
0.04

0.04

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)
2.5.1 มีการลงนามเห็นชอบ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็น
ยุทธศาสตรจากผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)/หรือผูบริหารที่ไดรับการมอบ
อํานาจฯ และผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)/หรือผูบริหารที่ไดรับการมอบ
อํานาจฯ
2.5.2 มีการลงนามเห็นชอบ แผนการจัดการความรูจากผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ
(CEO)/หรือผูบริหารที่ไดรับการมอบอํานาจฯ และผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู
(CKO)/หรือผูบริหารที่ไดรับการมอบอํานาจฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
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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 “การจัดการความรูเพื่อพั ฒนางานสงเสริม 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 ของหนวยงานยอย (กอง/สํานัก/เขต
และจังหวัด) โดยเฉพาะเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร (RW/DW/DM/MM) และเวทีเฉพาะกิจ
7. ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการจัดการความรู เพื่อการประยุกตใช KM กับงานสงเสริม
การเกษตรของหนวยงานตาง ๆ
8. ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานการจัดการความรู
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ : (ตอ)
9. สรางเครือขายเชื่อมโยง Website KM ของหนวยงานยอย และทีมงานการจัดการความรู เพื่อดําเนินการปฏิบัติ
การนําไปใช และการติดตามประเมินผลงานของแตละหนวยงานยอย
10. คัดเลือกผลงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร เพื่อสรางขวัญกําลังใจ กระตุนการนําไปใช
เปนตัวอยางในการเรียนรู และเปนแหลงเรียนรูเพื่อขยายผลขององคกร
11. ประเมินและสรุปผลงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร เพื่อทราบสถานการณ ผลการ
ดําเนินงาน และปจจัยที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือการจัดการความรูขององคกรในรอบป
12. จัดเก็บองคความรูและเทคโนโลยีวิชาการเกษตรเขาสูคลังความรู เพื่อจัดเก็บเขาสูคลังความรูของหนวยงานและ
องคกร
13. รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตรอยางตอเนื่อง ไดแก รายงานผล
การดําเนินงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน และในรอบป ในรูปแบบของเอกสาร นําขึ้น Website หนวยงาน นําเสนอผลงาน
วิชาการ/นิทรรศการ และอื่น ๆ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. ผูบริหารระดับสูงสุด (อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร) และ CKO (รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
ฝายวิชาการ) ใหความสําคัญในการนําการจัดการความรูไปใชเพื่อพัฒนาคน งาน และองคกร โดยประกาศเปนนโยบายและ
แนวทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (นโยบายตอเนื่องจากป 2552) ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนําและสนับสนุนการจัดการความรูในองคกร
2. คณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมฯ และสํานัก/กอง/เขตและจังหวัด มีการกระตุนและขับเคลื่อนเพื่อ
นําการจัดการความรูไปใชในระดับหนวยงานยอยทั้งภายในสํานักงาน และการปฏิบัติงานโครงการ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ตลอดจนทุกหนวยงานยอยมีประสบการณในการดําเนินงานจัดการความรูโดยการเรียนรูจากปที่ผานมา
3. การบริหารจัดการงานจัดการความรู 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 (RW และ DW) และเวทีแลกเปลี่ยนกับหนวยงานภายนอก เปนตน
6. การใชร ะบบส งเสริม การเกษตรเป นกลไกขั บ เคลื่อ นโดยใช ก ารจั ด การความรู ผานเวที ตามระบบสง เสริ ม
การเกษตร ไดแก เวที RW/DW/อื่น ๆ
7. เจาหนาที่มีความเขาใจเกี่ยวกับ PMQA เพิ่มมากขึ้น
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : (ตอ)
8. มีการสื่อสารและเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดการความรูใหเขาใจเปนทิศทาง
เดียวกัน และมีการนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง
9. สรางบรรยากาศในการจัดเวทีเรียนรูและกิจกรรมเพื่อดําเนินการรวมกัน
10. มีการบูรณาการงานรวมกันเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการจัดการความรูสูงานสงเสริมการเกษตรในระดับ
หนวยงานยอย
11. เจาหนาที่มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูเครื่องมือการจัดการความรู โดยการเรียนรูจากกรณีตัวอยางที่ไดผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และศึกษาขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเอง
12. มีผูรับผิดชอบงานการจัดการความรูที่ชัดเจนในทุกระดับหนวยงานยอย และทีมงานกลาง
13. มีการนําการจัดการความรูมาเปนตัวชี้วัดระดับบุคคล
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. ทักษะการใชเครื่องมือการจัดการความรูของเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติงานโครงการ และภารกิจงานของหนวยงาน/
องคกร
2. วิธีการสื่อสารเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการจัดการความรู และการบันทึกจัดเก็บผลงาน/องค
ความรูของเจาหนาที่และหนวยงาน
3. การเสริมสรางขวัญกําลังใจใหกับเจาหนาที่จากผูบริหาร ไดแก การยกยองชมเชย คิดเชิงบวก เปนผูนําการ
ปฏิบัติ และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
4. ทัศนคติในการใชเครื่องมือการจัดการความรูเพื่อปฏิบัติงาน ไดแก เปนภาระงาน มีงานเรงดวนใหปฏิบัติ ไมใช
เรื่องที่เกี่ยวของกับตนเอง และความขัดแยงภายในหนวยงาน
5. มีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงานการจัดการความรูในระดับหนวยงานยอยบอย จึงทําใหขาดความตอเนื่อง
ในการปฏิบัติกิจกรรม ตลอดจนตองสรางความรู ความเขาใจ และฝกทักษะประสบการณเกี่ยวกับ KM ใหกับผูรับผิดชอบใหม
ซึ่งทําใหงานลาชาและไมทันเหตุการณ
6. ขาดแรงจูงใจในการจัดการความรู ไดแก ผูนําที่มีคุณภาพ ผูนําที่มีความรู ความเขาใจใน KM และอื่น ๆ
7. มีงานประจํามากจึงทําใหขาดการจัดเก็บขอมูลเชิงลึกและวิเคราะหขอมูลยังไมครอบคลุม
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน :
1. นําการจัดการความรูมาเปนตัวชี้วัดระดับผูบริหารและเปนตัวชี้วัดระดับบุคคลของทุกหนวยงานยอย
2. คณะทํางานการบริหารองคความรู และ KM Team ของหนวยงานยอย ควรคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความเขาใจ
และมีทักษะประสบการณเกี่ยวกับการจัดการความรู ตลอดจนมีทักษะในการประสานงานเพื่อเชื่อมโยงสูเจาหนาที่และงาน
สงเสริมการเกษตรไดอยางแทจริง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน
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 4 ครั้ง ไดแก
ครั้ ง ที่ 1 วั น ที่ 1-2 ธั น วาคม 2552 เรื่ อ งแนวทาง เป า หมาย และ
แผนการบริ ห ารจั ด การองค ค วามรู ของกรมส ง เสริ ม การเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2553 เรื่องติดตามผลการดําเนินงานการ
จัดการความรูตามแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือน)
ครั้ ง ที่ 3 วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน เรื่ อ งประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานและ
สนับสนุนงานการจัดการความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร
ครั้งที่ 4 วันที่ 4 สิงหาคม 2553 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงาน
การจัดการความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร
ครั้งที่ 5 วันที่ 21-22 กันยายน 2553 เรื่องการสรุปและรายงานผล
การดําเนินงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร และ
การศึกษาดูงานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอางอิง : (ตอ)
รหัส
หลักฐานแสดงผลลัพธการดําเนินงานในแตละขั้นตอน
หลักฐาน
IT7 (08) 8. รายงานการจัดเวที KM สัญจร จํานวน 4 ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553
ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553
ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553
IT7 (09) 9. รายงานการประชุมคณะทํางานยอยการบริหารองคความรู จํานวน 4
ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553
ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553
ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553
ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553
IT7 (10) 10. ปฏิทินการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) และ
รายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 6 เขต 2 ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ 2553 “สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต
ครั้งที่ 1 (RW1)” ของ 6 เขต รวม 6 ครั้ง
ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2553 “สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต
ครั้งที่ 2 (RW2)” ของ 6 เขต รวม 6 ครั้ง
(เขตที่ 1 จ.ชัยนาท/ เขตที่ 2 จ.ราชบุรี/ เขตที่ 3 จ.ระยอง/ เขตที่ 4
จ.ขอนแกน/ เขตที่ 5 จ.สงขลา และเขตที่ 6 จ.เชียงใหม)
IT7 (11) 11. หลักการและแนวทางการสนับสนุนการดําเนินงานการจัดการ
ความรูของหนวยงานยอย “การคัดเลือกผลงานการจัดการความรู
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553”
IT7 (12) 12. รายชื่อหนา Website KM หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ 2553
IT7 (13) 13. รายงานผลการประเมินองคกรเรื่อง การจัดการความรูเพื่อพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553

หลักฐานที่มี
(9)
9

9

9

9

9
9

15
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอางอิง :
รหัส
หลักฐานแสดงผลลัพธการดําเนินงานในแตละขั้นตอน
หลักฐาน
IT7 (14) 14. รายงานผลการคัดเลือกหนวยงาน KM ดีเดน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553
IT7 (15) 15. รายงานผลการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการสงเสริม
การเกษตร ประจําป 2553 “สังคมแหงการเรียนรู...สู การพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร”
IT7 (16) 16. สรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
IT7 (17) 17. รายงานผลการจัดเก็บองคความรูและเทคโนโลยีวิชาการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
IT7 (18) 18. ตั ว อย า งการเผยแพร ผ ลงานการจั ด การความรู เ พื่ อ พั ฒ นางาน
สงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
IT7 (19) 19. ตัวอยางการจัดตั้งทีมงานการจัดการความรูของหนวยงานยอยของ
กรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
IT7 (20) 20. ตัวอยางการบันทึกจัดเก็บความรูเทคโนโลยีวิชาการของเจาหนาที่
และหนวยงานยอยของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553
IT7 (21) 21. ตัวอยางการบันทึกสรุปผลการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553
IT7 (22) 22. หลักฐานการดําเนินงานตามกิจกรรมของแผนการจัดการความรู
แผนที่ 1 การจัดการฟารมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 กิจกรรม
IT7 (23) 23. หลักฐานการดําเนินงานตามกิจกรรมของแผนการจัดการความรู
แผนที่ 2 การพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน 2 กิจกรรม
IT7 (24) 24. หลักฐานการดําเนินงานตามกิจกรรมของแผนการจัดการความรู
แผนที่ 3 การสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) 3 กิจกรรม

หลักฐานที่มี
(9)
9
9

9
9
9
9
9

9

9
9

9

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 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
ขอมูลผลการดําเนินงาน :

โทรศัพท : 0-2579-9524

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
ความตอ เนื่องจากปที่ผานมา (ป 2552) โดยมีการแจงอยางเปนทางการจากกรมส ง เสริม การเกษตร และเวทีการประชุ 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 12 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2552 ถึง เดือนกันยายน 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 ไดมีการทบทวน/
ปรับปรุง และแตงตั้งคณะทํางานการบริหารองคความรูของสวนกลางและหนวยงานยอย (กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด เพื่อทํา
หนาที่บริหารจัดการและขับเคลื่อนสนับสนุนการจัดการความรู 1 ทีมตอหนวยงาน
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2.4 จัดประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 5 ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2552 เรื่องแนวทาง เปาหมาย และแผนการบริหารจัดการองคความรู ของกรม
สงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 และจังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2553 เรื่องติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามแผนการจัดการความรู
(KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือน) ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2
(Operation Room)
ครั้งที่ 3 วันที่ 2 มิถุนายน เรื่องประเมินผลการดําเนินงานและสนับสนุนงานการจัดการความรูตามระบบ
สงเสริมการเกษตร ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation Room)
ครั้งที่ 4 วันที่ 4 สิงหาคม 2553 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามระบบสงเสริม
การเกษตร ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation Room)
ครั้งที่ 5 วันที่ 21-22 กันยายน 2553 เรื่องการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร และการศึกษาดูงานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ หองประชุมกรมสงเสริม
การเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation Room) และจังหวัดสุพรรณบุรี
2.5 จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) มีการจัดประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรูรวมกับ
หนวยงานที่รับ ผิ ด ชอบ 3 ประเด็ นยุท ธศาสตร ห ลัก เพื่อ กําหนดแนวทางการจัด การความรูเ พื่ อ พัฒ นาการเกษตรประจํา ป
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 เพื่อรวมกันวิเคราะหองคความรูที่จําเปนสําหรับ
ปฏิบัติงาน 3 เรื่องดังกลาว โดยพิจารณาคัดเลือกองคความรูที่นํามาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานและองคความรูที่นํามาใช
พัฒนางานใหเกิดความตอเนื่องจากปที่ผานมา หลังจากนั้นไดกําหนดเปนองคความรูที่นํามาใชในการจัดการความรูและจัดทํา
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน
3 แผน ประกอบดวย
แผนการจัดการความรู แผนที่ 1 การจัดการฟารมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เหตุผลที่เลือกองคความรู : เกษตรกรรายยอยสวนใหญทําการเกษตรหลากหลายกิจกรรมในรูปแบบเกษตรผสมผสาน
และไรน าสวนผสม การจั ดการฟารม เปนการใช ศาสตรแ ละศิลปทางการจัดการบู ร ณาการกิจ กรรมเกษตรตา ง ๆ ใหเกิ ด
ประโยชนสูงสุด จึงสามารถนํามาปรับใชภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : เกษตรกรเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตร
จํานวน 17,520 ราย
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แผนการจัดการความรู แผนที่ 2 การพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
เหตุผลที่เลือกองคความรู : ความรูและทักษะในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอ
คุณภาพ และประสิท ธิภาพในการปฏิบัติงานดานสง เสริมวิส าหกิจ ชุมชนซึ่งส งผลตอการเสริม สรางความเข็ม แข็งใหแ ก
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)
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 4 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 วันที่
1-2ธันวาคม2552 เรื่องแนวทางเปาหมายและแผนการบริหารจัดการองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตรประจําปงบประมาณ พ
ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2553 เรื่องติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือน) ครั้งที่ 3 วันที่ 4 สิงหาคม 2553 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานการจัดการ
ความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร และ ครั้งที่ 4 วันที่ 21-22 กันยายน 2553 เรื่องการสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร และการศึกษาดูงานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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2.2 จัดเวที KM สัญจร จํานวน 4 ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 เรื่อง การชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร และแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ณ หองประชุมกรม
สงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ณ หองประชุม
กรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 เรื่อง บทบาทการเปนวิทยากรกระบวนการ ณ หองประชุมกรม
สงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การเขียนสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรูในรอบป
2553ณ 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 (เขตที่ 1
จ.ชัยนาท/ เขตที่ 2 จ.ราชบุรี/ เขตที่ 3 จ.ระยอง/ เขตที่ 4 จ.ขอนแกน/ เขตที่ 5 จ.สงขลา และเขตที่ 6 จ.เชียงใหม)
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
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
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
ไดจากการจัดเวทีเรียนรูโดยมีเกษตรกรที่ไดรับการเรียนรู รวม 17,746 ราย จากเปาหมาย/แผน 17,520 ราย คิดเปนรอยละ
101.29 (ขอมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2553 ของกองแผนงาน กรมสงเสริมการเกษตร)
กิจกรรมที่ 9 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล
9.1 มีการติดตามผลงานเพื่อคัดเลือกหนวยงานที่มีการใชเครื่องมือ KM เพื่อพัฒนางานศูนยเรียนรูการเกษตร
พอเพียงที่ไดผล
9.2 มีการสื่อสารขอมูลและเนื้อหา โดยรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน KM ในเวทีประชุม และติดบอรด
กิจกรรมที่ 10 ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงาน มีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรความรูเรื่อง การจัดการฟารมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก จุดถายทอดความรู (1จุดตอจังหวัด) จัดนิทรรศการรวมกับหนวยงานภายนอก เผยแพร
เนื้อหาประสบการณของกรณีตัวอยางเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จ นําขอมูลเนื้อหาเผยแพรผาน Website และจัดพิมพเอกสาร/
สิ่งพิมพ และอื่น ๆ
กิจกรรมที่ 11 สรุปและรายงานผลการจัดการความรู ไดรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมายการจัดการ
ความรู “จัดการฟารมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน และในรอบป โดยประมวลเนื้อหาสาระ
จากหนวยงานยอย (จังหวัด/เขต) เพื่อนํามาสรุปเปนภาพรวมการดําเนินงานขององคกรในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไดแก ผล
การดําเนินงานกับเปาหมายที่กําหนด องคความรูที่เกิดขึ้น ปญหาอุปสรรค ปจจัยสนับสนุน และขอเสนอแนะ โดยเกษตรกร
ไดรับการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร รวม 17,746 ราย จากเปาหมาย/แผน 17,520 ราย คิดเปนรอย
ละ 101.29 (ขอมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2553 ของกองแผนงาน กรมสงเสริมการเกษตร)
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 ชนในการพัฒ 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 จัดทําเอกสารคูมอื ปฏิบัติงานโครงการ โดยมีการเผยแพรผาน Website สลคช.
กิจกรรมที่ 2 การสื่อสารและทําความเขาใจ
2.1 จัดทํา/เผยแพร เอกสารความรูเกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ทําเนียบแหลงเรียนรูวิสาหกิจชุมชน ซึ่งดําเนินการเสร็จแลว 3 เรื่อง สวนการใช
ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน อยูในระหวางดําเนินการพัฒนา Website
2.2 จัดเวทีการสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงานทั้งระดับพื้นที่และสวนกลางผานระบบการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับกรม จํานวน 1 ครั้ง และระดับเขต จํานวน 1 ครั้งตอเขต รวม 6 ครั้ง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
กิจกรรมที่ 3 การสรางและแสวงหาความรู ไดรวมกับสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต คณะทํางานการ
บริหารองคความรู และผูรับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด สืบคนและแสวงหาความรูและประสบการณที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่ผานมาทั้งของเจาหนาที่และเกษตรกรในเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร ไดแก RW DW
และเวทีเฉพาะกิจ
กิจกรรมที่ 4 การจัดการความรูใหเปนระบบ ไดพัฒนาปรับปรุง Website ของ สลคช. เพื่อจัดเก็บองคความรู
โดยนําความรูที่จัดเปนหมวดหมู หรือทําเนียบผูรูแตละดาน หรือสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจชุมชน ใหใชวิธีการสืบคน
ความรูผานทาง Internet เวที RW/DW และอื่น ๆ
กิ จ กรรมที่ 5 การประมวลและกลั่ น กรองความรู ได ร ว มเวที สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระดั บ เขต (RW) เพื่ อ
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 ) ใหกับเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน จํานวน 76 จังหวัด รวม 76 คน และเจาหนาที่ระดับเขต 6 เขต รวม 6 คน และเจาหนาที่ระดับ
อําเภอทุกอําเภอ รวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 1,000 คน
8.2 มีการจัดการเรียนรูใหกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ผานกระบวนการเรียนรูนําความรูไปใชในการดําเนิน
กิจการจากกรณีตัวอยางวิสาหกิจชุมชนที่ไดผล (เอกสาร/สิ่งพิมพ วีดิทัศน และอื่น ๆ) จํานวน 76 จังหวัด รวม 17,773 ราย จาก
เปาหมาย/แผน 17,600 ราย ราย คิดเปนรอยละ 100.98 (ขอมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2553 ของกองแผนงาน กรมสงเสริม
การเกษตร)
กิจกรรมที่ 9 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ไดรวมกับคณะทํางานการบริหารองคความรูเพื่อคนหาองค
ความรูวิสาหกิจชุมชนที่ไดผลโดยจัดกิจกรรมคัดเลือก “ผลงาน KM ดีเดน” ตลอดจนจัดเวทีนําเสนอกรณีตัวอยางวิสาหกิจชุมที่
ไดผลในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)
กิจกรรมที่ 10 สรุปและรายงานผลการจัดการความรู ไดรายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายการจัดการความรู
“การพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน” รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน และใน
รอบป โดยประมวลเนื้อหาสาระจากหนวยงานยอย (จังหวัด/เขต) เพื่อนํามาสรุปเปนภาพรวมการดําเนินงานขององคกรในเชิง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ไดแก ผลการดําเนินงานกับเปาหมายที่กําหนด องคความรูที่เกิดขึ้น ปญหาอุปสรรค ปจจัยสนับสนุน
และขอเสนอแนะ โดยสรุปผลไดดังนี้
10.1 ตามเปาหมายที่กําหนดคือ จํานวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน17,600 ราย ผานกระบวนการเรียนรู และสามารถ
นําความรูไปใชในการดําเนินกิจการไมนอยกวารอยละ 65 นั้น ผลการดําเนินงานปรากฏวา สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการ
เรียนรู จํานวน 76 จังหวัด รวม 17,773 ราย จากเปาหมาย/แผน 17,600 ราย ราย คิดเปนรอยละ 100.98 (ขอมูล ณ วันที่ 21
กันยายน 2553 ของกองแผนงาน กรมสงเสริมการเกษตร)
10.2 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน จํานวน 82 รายไดรับการพัฒนาความรูและทักษะที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานปรากฏวา เจาหนาที่ที่ไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน จํานวน 76 จังหวัด รวม
76 คน และเจาหนาที่ระดับเขต 6 เขต รวม 6 คน และเจาหนาที่ระดับอําเภอทุกอําเภอ รวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 1,000 คน
2.6.3 แผนการจัดการความรู แผนที่ 3 การสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) ไดแก
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไดจัดทําคูมือโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
และไดมาตรฐาน เพื่อชี้แจงทําความเขาใจกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการดังกลาวทุกระดับ
กิจกรรมที่ 2 การสื่อสารและทําความเขาใจ ไดสรางความเขาใจกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสงเสริม
การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานผานเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW1) 6 เขต
กิจกรรมที่ 3 การสรางและแสวงหาองคความรูเพื่อการจัดการคลังความรู ไดชี้แจงทําความเขาใจกับเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบโครงการ KM Team และหนวยงานยอยทุกระดับ เพื่อดําเนินการสืบคนและแสวงหาความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในเรื่องการสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) โดยผานเวที
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
กิ จ กรรมที่ 6 การเข า ถึ ง ความรู หน ว ยงานย อ ยระดั บ เขตและจั ง หวั ด ได ร ว มกั น จั ด เก็ บ และเผยแพร ค วามรู
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ GAP พืช ในรูปแบบของไฟลขอมูล เอกสารสิ่งพิมพ และ Website หนวยงาน เพื่อใหสืบคนและ
นําไปใชในการทํางานไดสะดวก รวดเร็ว
กิ จ กรรมที่ 7 การแบ ง ป น แลกเปลี่ ย นความรู มี ก ารจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นความรู แ ละทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ดําเนินงาน GAP พืช โดยนํากรณีตัวอยางที่ไดผลทั้งของเกษตรกรและเจาหนาที่มาเปนองคความรูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
โดยผานเวที RW DW เวทีเฉพาะกิจ และการศึกษาดูงาน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
กิจกรรมที่ 8 การเรียนรู ไดถายทอดความรูใหกับเกษตรกรที่ขอรับการสงเสริม สนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรที่
ปลอดภัยเขาสูระบบการรับรองมาตรฐานแปลง GAP พืช เกษตรกรนําไปปฏิบัติตาม รวม 242,965 ราย จากเปาหมาย/แผน
240,000 ราย คิดเปนรอยละ 101.24 (ขอมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2553 ของกองแผนงาน กรมสงเสริมการเกษตร)
กิจกรรมที่ 9 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ไดคัดเลือกจังหวัดที่ดําเนินการจัดการความรูในเรื่องการสงเสริม
การผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) ไดอยางเกิดประสิทธิผล เพื่อ
นํามาเผยแพรผลงานและองคความรูในเวทีประชุมวิชาการสงเสริมการเกษตร ประจําป 2553
กิจกรรมที่ 10 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู ไดรายงานการจัดการดําเนินงานตามเปาหมาย
การจัดการความรู “การสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช)”
รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน และในรอบป โดยประมวลเนื้อหาสาระจากหนวยงานยอย (จังหวัด/เขต) เพื่อนํามาสรุปเปน
ภาพรวมการดําเนินงานขององคกรในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไดแก ผลการดําเนินงานกับเปาหมายที่กําหนด องคความรูที่
เกิดขึ้น ปญหาอุปสรรค ปจจัยสนับสนุน และขอเสนอแนะ โดยรอยละ 90 ของเกษตรกร 240,000 ราย ที่ไดรับการถายทอด
ความรู นําความรูไปทําการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตรไดอยางปลอดภัยและ/หรือมีประสิทธิภาพตามระบบ
การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) ผลการดําเนินงานสรุปไดวา เกษตรกรนําไปปฏิบัติตาม
รวม 242,965 ราย จากเปาหมาย/แผน 240,000 ราย คิดเปนรอยละ 101.24 (ขอมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2553 ของกองแผนงาน
กรมสงเสริมการเกษตร)
3. การสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) มีดังนี้
3.1 จัดทําแผนสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553
3.2 แตงตั้งคณะทํางานยอยการบริหารองคความรู ป 2553 (4 คณะทํางานยอย) เพื่อบริหารจัดการ เชื่อมโยง และ
ประสานงานสนับสนุนการใชการจัดการความรูเพื่อปฏิบัติงาน ประกอบดวย
ทีมที่ 1 เรื่องการบริหารจัดการคลังความรู (KA) และการพัฒนา Website KM ของกรมสงเสริมการเกษตร
ทีมที่ 2 เรื่องการจัดการเรียนรู/แลกเปลี่ยนเรียนรู (KS) ของกรมสงเสริมการเกษตร
ทีมที่ 3 เรื่องการติดตาม ควบคุม กํากับงานตามเปาหมายการจัดการความรู (KV)
ทีมที่ 4 เรื่องการประชาสัมพันธและเผยแพรการจัดการความรู
ทั้งนี้มีการขับเคลื่อนงานของทีมงานยอยโดยใชวิธีการประชุม นําผลประชุมไปสื่อสารในทีมงานยอย ดําเนินการปฏิบัติ และ
รายงานผลงาน ไมนอยกวา 2 ครั้ง
3.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดจัดเวที KM สัญจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ครั้ง เพื่อพัฒนา
เจาหนาที่ของกอง/สํานัก และเขต ตลอดจนการสนับสนุนการใชเครื่องมือการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตรที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรูของหนวยงานยอยใหบรรลุผล ไดแก แลกเปลี่ยนประสบการณ
ความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) การจัดกระบวนการเรียนรู การจัดเวทีเรียนรู และการเขียน
สรุปรายงาน ประกอบดวย
ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 เรื่อง การชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการจัดการความรูเพื่อพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร และแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ณ หองประชุมกรม
สงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
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
ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 เรื่อง บทบาทการเปนวิทยากรกระบวนการ ณ หองประชุมกรม
สงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การเขียนสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรูในรอบป 2553
ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
4. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํา เนิน งานการจั ด การความรู เ พื่อ พั ฒ นางานส งเสริม การเกษตร ได ติด ตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานในเวทีประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู และเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ไดแก
4.1 จัดประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู จํานวน 5 ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2552 เรื่องแนวทาง เปาหมาย และแผนการบริหารจัดการองคความรู ของกรม
สงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 และจังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2553 เรื่องติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามแผนการจัดการความรู (KM
Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือน) ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation
Room)
ครั้งที่ 3 วันที่ 2 มิถุนายน เรื่องประเมินผลการดําเนินงานและสนับสนุนงานการจัดการความรูตามระบบ
สงเสริมการเกษตร ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation Room)
ครั้งที่ 4 วันที่ 4 สิงหาคม 2553 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร
ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation Room)
ครั้งที่ 5 วันที่ 21-22 กันยายน 2553 เรื่องการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร และการศึกษาดูงานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ หองประชุมกรมสงเสริม
การเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation Room) และจังหวัดสุพรรณบุรี
4.2 เขารวมเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) จํานวน 2 ครั้ง จํานวน 6 เขต รวม 12 ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ 2553 “สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ครั้งที่ 1 (RW1)” ของ 6 เขต รวม 6 ครั้ง คือ
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี สํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแกน สํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา และสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2553 “สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ครั้งที่ 2 (RW2)” ของ 6 เขต รวม 6 ครั้ง คือ
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี สํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแกน สํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา และสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม
4.3 จัดทําแนวทางการคัดเลือกผลงานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดกําหนดหลักการและแนว
ทางการสนับสนุนการดําเนินงานจัดการความรูของหนวยงานยอย “ การคัดเลือกผลงานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553”
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
4.4 เชื่อมโยง Website KM ของหนวยงานยอย (กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด) เพื่อติดตามสถานการณ และ
เผยแพรผลงานการจัดการความรูรวม 62 หนวยงาน จาก 100 หนวยงาน
5. ประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2552 ถึง เดือนกันยายน 2553) มีการประเมินองคกรตนเองเกี่ยวกับ
การจัดการความรูเพื่อสรุปสถานภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําป 2553 โดยใชเวที
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขตครั้งที่ 2 (RW2) จํานวน 6 เขต เวทีเฉพาะกิจ และเวที KM สัญจร
6. สรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดสรุป
ภาพรวมของการดําเนินงานการจัดการความรู ไดแก รายงานสรุปองคความรู รายงานผลการแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
ประชุมวิชาการสงเสริมการเกษตร และรายงานผลการจัดการความรู ประกอบดวย
6.1 สรุปผลการคัดเลือกผลงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ไดแก หนวยงาน KM ดีเดนระดับสวนกลาง (กอง/สํานัก/เขต) และหนวยงาน KM ดีเดนระดับเขต (จังหวัด) รวม 7 หนวยงาน
โดยคณะทํางานการบริหารองคความรูระดับเขต ดําเนินการคัดเลือกหนวยงานระดับจังหวัด และคณะทํางานยอยฯ เรื่องการ
ติดตาม ควบคุม กํากับงานตามเปาหมายการจัดการความรู (KV) ดําเนินการคัดเลือกหนวยงานระดับกอง/สํานัก/เขต ตลอดจน
สงผลดังกลาวใหคณะทํางานการบริหารองคความรูและกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ
6.2 สรุปผลการแลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติและองคความรู/ผลงานขององคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 ไดจัดทําโครงการประชุมวิชาการสงเสริมการเกษตร ประจําป 2553 “สังคมแหงการเรียนรู...สูการพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร” เพื่อนําเสนอกรณีตัวอยางผลงาน/องคความรูของหนวยงาน Best Practice เกี่ยวกับการจัดการความรูเพื่อพัฒนางาน
สงเสริม การเกษตร รวม 7 หนวยงาน (ตามขอ 6.1) ใหกับ บุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตรและผูส นใจ รวม 185 คน
(วางแผน 170 คน) ประกอบดวย คณะทํางานการบริหารองคความรูของกรมฯ ผูรับผิดชอบงาน KM วิทยากรนําเสนอผลงาน
วิชาการ(KM R2R และระบบสงเสริมการเกษตร) นักวิชาการ/เจาหนาที่ คณาจารย (มสธ.) และผูดําเนินการ ในการนําเสนอ
องคความรูมี 2 รูปแบบคือ นําเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย และนําเสนอผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ ซึ่งดําเนินการเมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2553 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 โดยเปนความรวมมือระหวางคณะทํางานการ
บริหารองคความรู กับกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
6.3 สรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได
รวบรวมจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน ประกอบดวย 1) การดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงานยอยรอบ 6 เดือน 9
เดือน และ 12 เดือน จากเอกสาร Website 2) รายงานผลสรุปการดําเนินงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ประจําป 2553 ของหนวยงานยอย จากเอกสาร 3) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตรของหนวยงานระดับ
จังหวัดจากเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) และเอกสาร 4) รายงานผลการประเมินองคกรตนเองเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู เพื่อ พัฒนางานสงเสริมการเกษตร 5) รายงานผลการประเมิ นการขับ เคลื่ อนการจัดการความรูข องเจาหนาที่แ ละ
เกษตรกร และ 6) รายงานผลการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการสงเสริมการเกษตร ประจําป 2553
7. จัดเก็บองคความรูและเทคโนโลยีวิชาการเกษตรเขาสูคลังความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดรวบรวมและ
กลั่นกรองความรูของเจาหนาที่/หนวยงานยอย และเกษตรกร เพื่อจัดเก็บเขาสูคลังความรูขององคกร (DOAE K-center) หรือ
Website หรือเอกสารสิ่งพิมพ ไดแก
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7.1 ชุดองคความรูที่ 1 เรื่องการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตรของหนวยงาน KM ดีเดน ประจําป
2553 รวม 7 เรื่องยอย 7.2 ชุดองคความรูที่ 2 เรื่องหลักสูตรฝกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรประจําศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงของกรมสงเสริมการเกษตร ไมนอยกวา 10 เรื่อง
7.3 ชุดองคความรูที่ 3 เรื่องการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ไมนอยกวา 2 เรื่อง
7.4 ชุดองคความรูที่ 4 เรื่องการจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
7.5 ชุดองคความรูที่ 5 เรื่องกรณีตัวอยางเทคโนโลยีวิชาการวิสาหกิจชุมชน ไมนอยกวา 5 เรื่อง
7.6 ชุดองคความรูที่ 6 เรื่องกรณีตัวอยางเทคโนโลยีการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) ไมนอยกวา 3 เรื่อง
7.7 ชุดองคความรูที่ 7 เรื่องการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตรที่ไดผล ไมนอยกวา 3 เรื่อง
7.8 อื่น ๆ
8. เผยแพรผลงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ไดประชาสัมพันธและเผยแพรผลการดําเนินงานการจัดการความรู ไดแก Website KM Website หนวยงาน สื่อสิ่งพิมพ บอรด/
นิทรรศการ เวทีนําเสนอผลงานวิชาการ จุดถายทอดความรู บทความวิทยุกระจายเสียง วิดีทัศน KM News Letter และอื่น ๆ
จึงสรุปไดวา การบริหารจัดการองคความรูของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดจัดโครงสราง
และการบริหารจัดการ และรูปแบบการดําเนินงานดังนี้
1. คณะทํางาน โดยจัดโครงสรางการบริหารจัดการงานตามโครงสรางขององคกร ประกอบดวย
1.1 สวนกลาง ไดแก คณะทํางานการบริหารองคความรู จํานวน 29 คน มาจากผูแทนกอง/สํานักและเขต มีหนาที่
กําหนดแนวทางและเปาหมาย ติดตามประเมินผล ใหคําแนะนํา พัฒนาปรับปรุง สนับสนุน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ในรอบปขององคกร
1.2 กอง/สํานัก มีหนาที่ ตั้งคณะทํางาน จัดทําแผน ติดตามใหคําแนะนํา ประสาน/เชื่อมโยง รายงานความกาวหนา
และสรุปผลการจัดการความรูภายในหนวยงานของตนเอง
1.3 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต มีหนาที่ ตั้งคณะทํางาน กําหนดเปาหมาย/ประเด็นหลัก จัดทําแผน
ติดตามสนับสนุน พัฒนาเจาหนาที่และจัดการเรียนรู รายงานความกาวหนาและสรุปผลการจัดการความรูภายในหนวยงานของ
ตนเอง
1.4 สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ มีหนาที่ ตั้งคณะทํางาน จัดทําแผน ใหคําปรึกษาแนะนํา ประสานเชื่อมโยง
ติดตามควบคุมรายงานความกาวหนาและสรุปผลการจัดการความรูภายในหนวยงานของตนเอง
ทั้งนี้การดําเนินงานดังกลาวไดบริหารจัดการผานเวทีการประชุม จํานวน 5 ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2552 เรื่องแนวทาง เปาหมาย และแผนการบริหารจัดการองคความรู ของกรม
สงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 และจังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2553 เรื่องติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามแผนการจัดการความรู
(KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือน) ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2
(Operation Room)
ครั้งที่ 3 วันที่ 2 มิถุนายน เรื่องประเมินผลการดําเนินงานและสนับสนุนงานการจัดการความรูตามระบบ
สงเสริมการเกษตร ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation Room)
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ครั้งที่ 4 วันที่ 4 สิงหาคม 2553 เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามระบบสงเสริม
การเกษตร ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation Room)
ครั้งที่ 5 วันที่ 21-22 กันยายน 2553 เรื่องการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร และการศึกษาดูงานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ หองประชุมกรมสงเสริม
การเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation Room) และจังหวัดสุพรรณบุรี
2. คณะทํางานยอยการบริหารองคความรู ป 2553 รวม 4 ทีมงานยอย เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานการจัดการ
ความรูสูการปฏิบัติใหทั่วถึง ประกอบดวย
ทีมที่ 1 เรื่องการบริหารจัดการคลังความรู (KA) และการพัฒนา Website KM ของกรมสงเสริมการเกษตร
ทีมที่ 2 เรื่องการจัดการเรียนรู/แลกเปลี่ยนเรียนรู (KS) ของกรมสงเสริมการเกษตร
ทีมที่ 3 เรื่องการติดตาม ควบคุม กํากับงานตามเปาหมายการจัดการความรู (KV)
ทีมที่ 4 เรื่องการประชาสัมพันธและเผยแพรการจัดการความรู
ทั้งนี้การขับเคลื่อนงานของทีมงานยอยไดใชวิธีการประชุม นําผลประชุมไปสื่อสารภายในทีมงานยอย ดําเนินการปฏิบัติ และ
รายงานผลงาน ไมนอยกวา 2 ครั้ง
3. คณะทํางานการจัดการความรู หรือ KM Team ของหนวยงานยอย (กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด) ไดจัดตั้งทีมงาน
ภายในหนวยงานของตนเอง เพื่อปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ตลอดจนผลักดันและขับเคลื่อน
การจัดการความรูสูงานสงเสริมการเกษตร โดยสรางความรู ความเขาใจกับเจาหนาที่ผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร
เปนหลัก ไดแก RW DW DM MM และอื่น ๆ
4. ผลลัพธที่เกิดขึ้น ประกอบดวย
4.1 การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากร ไดแก
4.1.1 พัฒนาเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 278,484 ราย ซึ่งผลปรากฏวา พัฒนาเกษตรกรไดเพิ่มขึ้นจาก
เปาหมาย/แผน รวม 275,120 ราย (เปาหมาย/แผน ป 2553 จํานวน 3,364 ราย) คิดเปนรอยละ 101.2
4.1.2 การพัฒนาเจาหนาที่ บุคลากรของหนวยงานยอยทุกระดับไดรับการพัฒนาทักษะในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู การรวบรวมคนหาและจัดเก็บความรู และการนําความรูไปใชประโยชนกับกลุมเปาหมาย ไมนอยกวา รอยละ 90
4.2 การจัดการความรูเพื่อพัฒนางาน เกิดการขับเคลื่อนการจัดการความรูสูการทํางานสงเสริมการเกษตร
ของเจาหนาที่และหนวยงานยอย โดยพัฒนาเกษตรกรไดเกิดผลสําเร็จและบรรลุผลตามเปาหมาย/แผนที่กําหนดไวของปงบ
ประมาณ 2553 ทั้งนี้ เปนผลมาจากเจาหนาที่มีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการจัดการความรูสูเกษตรกร ไดแก การ
รวบรวมคนหาความรู การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรุปและจัดเก็บความรู และการเผยแพรความรูผานสื่อตาง ๆ
บุคลากรของหนวยงานยอยทุกระดับไดรับการพัฒนาทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู การรวบรวมคนหาและจัดเก็บความรู
และการนําความรูไปใชประโยชนกับกลุมเปาหมาย ไมนอยกวา รอยละ 90 ประกอบดวย สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ
สํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทุกเขต ศูนยปฏิบัติการทุกศูนย และทุกกอง/สํานัก
ในสวนกลาง ในทุกสายงานและทุกตําแหนงของกรมสงเสริมการเกษตร สวนการสนับสนุนไดดําเนินการจัดการความรูผาน
เวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรการเกษตร (2 เวทีหลัก ไดแก เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต และเวทีสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการระดับอําเภอ) เวทีการประชุมประจําเดือนของหนวยงานยอย และเวทีเฉพาะกิจ โดยมีกรณีตัวอยางของผลงานที่เปน
องคความรูที่ไดจัดเก็บ ประจําป 2553 จํานวน 7 กรณีตัวอยาง ไดแก 1) เรื่องกระบวนการขับเคลื่อนการจัดการความรู
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ของสํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เรื่องการสรางกระบวนการทํางานเพื่อพัฒนาตอยอดองคความรูโดยใชวิธีการ
จัดการความรู ของสํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 3) เรื่องศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียงหนองเหียง หนึ่งในความ
ภูมิใจของชาวชลบุรี ของสํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 4) เรื่องการสรางทีมงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู ของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 5) เรื่องการสรุปจัดเก็บองคความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ของสํานักงานเกษตร
จังหวัดพัทลุง 6) เรื่องกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการความรูในระดับองคกร ของสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร
และ 7) เรื่อง KM เพื่อสรางการเรียนรูใหกับเจาหนาที่ ของกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
4.3 การจัดการความรูเพื่อพัฒนาองคกร ไดแก
4.3.1 องคกรไดพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 2 ระดับ ประกอบดวย
1) พัฒนาเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 278,484 ราย (จากเปาหมาย/แผน 275,120 ราย)เพิ่มขึ้นจาก
เปาหมาย/แผน ที่กําหนดไวของป 2553 จํานวน 3,364 ราย คิดเปนรอยละ 101.2
2) การพัฒนาเจาหนาที่ บุคลากรของหนวยงานยอยทุกระดับไดรับการพัฒนาทักษะในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู การรวบรวมคนหาและจัดเก็บความรู และการนําความรูไปใชประโยชนกับกลุมเปาหมาย ไมนอยกวา รอยละ 90
4.3.2 องคกรไดมีการแลกเปลี่ยนและสรุปองคความรู ประจําป 2553 โดยการคัดเลือกหนวยงาน KM
ดีเดนในรอบป เพื่อเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตรใหกับองคกร รวม 7 กรณี
ตัวอยาง
4.3.3 องคกรไดจัดเก็บองคความรูเขาสูคลังความรู ประจําป 2553 ไมนอยกวา 350 เรื่อง มีการจัดเก็บ
ไวในคลังความรู ไดแก DOAE K-center Website หนวยงาน เอกสารสิ่งพิมพ เทปภาพ เทปเสียง และอื่น ๆ โดยมีการเชื่อมโยง
ขอมูลเนื้อหาผานระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบออนไลน เวทีการประชุม และสื่ออื่น ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดความสะดวกตอกา
นําไปใช และการจัดเก็บเขาสูคลังความรูของเจาหนาที่ หนวยงาน และองคกร
4.3.4 การสรางองคความรูใหกับองคกร เปนองคความรูของเจาหนาที่และเกษตรกร โดยความรูของ
เจาหนาที่ไดมาจากการใชวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนหลัก โดยเฉพาะเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร ไดแก เรื่องการจัดการ
ฟารมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
และเรื่องการสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) สวนการ
สรางองคความรูของเกษตรกรสวนใหญมาจากการทดลองปฏิบัติ และการพิสูจนทราบจากการประกอบอาชีพการเกษตรของ
ตนเองเปนหลัก
4.3.5 การเสริมสรางขวัญกําลังใจใหกับเกษตรกร เจาหนาที่ และหนวยงานยอยในองคกร โดยใชวิธีการ
คนหา Best Practice เพื่อสกัดความรูและนํามาสรางเปนวิธีการทํางาน การจัดประกวดเทคโนโลยีวิชาการเกษตรของเกษตรกร
ที่ไดผลและเกิดขึ้นเปนรูปธรรม และการคัดเลือกผลการดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงานยอยโดยใชเกณฑการ
ประเมิน ทั้งนี้แตละหนวยงานไดมีการประกาศเกียรติคุณโดยมอบใบประกาศนียบัตร ถอดองคความรูและจัดเก็บไวในคลัง
ความรูของหนวยงาน และเผยแพรประชาสัมพันธผลงานหรือองคความรูดีเดน ไดแก เอกสารสิ่งพิมพ Website เวทีนําเสนอ
ผลงานวิชาการ และอื่น ๆ
1.4 การจัดระบบการใชเครื่องมือการจัดการความรู เพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตรของหนวยงานยอย
ในกรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดกระบวนงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรูขององคกร ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก ไดแก
วิเคราะหงานและภารกิจของหนวยงาน ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหและกําหนดองคความรูที่จะใชในการดําเนินงาน
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ขั้นตอนที่ 3กําหนดวิธีการเรียนรูและสรุปองคความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร และขั้นตอนที่ 4 จัดเก็บองคความรูเขา
สูคลังความรู ซึ่งเปนการประยุกตใชหลักการและกระบวนการจัดการความรูตามองคประกอบของสํานักงาน ก.พ.ร. PMQA
และ Model ปลาทู เพื่อใหสอดคลองกับบริบทและสภาพแวดลอมของกรมสงเสริมการเกษตรได
1.5 การจัดโครงสรางและบทบาทหนาที่ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตร
โดยสงเสริม สนับสนุนทีมงานและเครือขายในการใชเครื่องมือการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร มีการบริหา
ในรูปแบบของการจัดโครงสรางการดําเนินงานตามโครงสรางขององคกร ไดแก สวนกลาง และสวนภูมิภาค มีการกําหนด
บทบาทหนาที่ของหนวยงานยอยแตละระดับ มีการมอบหมายภารกิจหนาที่ของคณะทํางานยอยฯ มีการบริหารจัดการ
โดยคณะทํางานการบริหารองคความรูโดยผานคณะทํางานแตละระดับ มีเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร/ เวทีเฉพาะกิจ
สนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร และมีการบันทึกจัดเก็บความรู/ผลงานในรูป
ของไฟลขอมูล เอกสารสิ่งพิมพ เทปภาพ Website หนวยงาน และ DOAE K-center ทั้งนี้ก็เพื่อใหเจาหนาที่และผูสนใจทั่วไป
สามารถเขาสืบคนและนําความรูตาง ๆ ไปใชในการทํางานไดงาย รวดเร็ว และสะดวก
1.6 เกิด Model การขับเคลื่อน KM เพื่อพัฒนาบุคลากรในงานสงเสริมการเกษตร เปนผลมาจากการ
สังเคราะหสรุปขอมูลเนื้อหาจากแนวคิดหลักการของการจัดการความรู รวมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเจาหนาที่/หนวยงาน
ยอย/คณะทํางานผานเวทีตาง ๆ รวมกับผลการวิเคราะหขอมูลในรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงานยอย
รวมกับผลการนําเสนอขอมูลของกรณีตัวอยางของหนวยงานที่จัดการความรูไดบรรลุผล (หนวยงาน KM ดีเดน ป 2553) โดย
จําแนกแยกแยะและจัดองคประกอบของการดําเนินงานออกเปน 6 องคประกอบหลัก ไดแก 1) กระบวนงานจัดการความรู
2) กระบวนการพัฒนาบุคลากร 3) การบริหารจัดการองคความรู 4) วิธีการขับเคลื่อนการจัดการความรู 5) การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน และ 6) การจัดระบบการใชเครื่องมือการจัดการความรูของหนวยงานยอย
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
รอยละ 80

ระดับ 2
รอยละ 85

ระดับ 3
รอยละ 90

ระดับ 4
รอยละ 95

ระดับ 5
รอยละ 100

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จ
จากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ
ตามแผนการจัดการความรูอยางนอย
3 องคความรู

น้ําหนัก
(รอยละ)
4

ผลการ
ดําเนินงาน
5

คาคะแนน
ที่ได
5

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.20
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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 เสริม การเกษตร ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่ อ เชื่ อ มโยง ประสานงาน และการจั ด เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหเปนทิศทางเดียวกัน
4. ควบคุม กํากับ ตรวจสอบผลการใชเ ครื่อ งมือ “การจัดการความรูเพื่ อพัฒนางานสงเสริม 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 ของหนวยงานยอย (กอง/สํานัก/เขต
และจังหวัด) โดยเฉพาะเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร (RW/DW/DM/MM) และเวทีเฉพาะกิจ
7. ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการจัดการความรู เพื่อการประยุกตใช KM กับงานสงเสริม
การเกษตรของหนวยงานตาง ๆ
8. ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานการจัดการความรู
9. สรางเครือขายเชื่อมโยง Website KM ของหนวยงานยอย และทีมงานการจัดการความรู เพื่อดําเนินการปฏิบัติ
การนําไปใช และการติดตามประเมินผลงานของแตละหนวยงานยอย
10. คัดเลือกผลงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร เพื่อสรางขวัญกําลังใจ กระตุนการนําไปใช
เปนตัวอยางในการเรียนรู และเปนแหลงเรียนรูเพื่อขยายผลขององคกร
11. ประเมินและสรุปผลงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร เพื่อทราบสถานการณ ผลการ
ดําเนินงาน และปจจัยที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือการจัดการความรูขององคกรในรอบป
12. จัดเก็บองคความรูและเทคโนโลยีวิชาการเกษตรเขาสูคลังความรู เพื่อจัดเก็บเขาสูคลังความรูของหนวยงานและ
องคกร
13. รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตรอยางตอเนื่อง ไดแก รายงานผล
การดําเนินงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน และในรอบป ในรูปแบบของเอกสาร นําขึ้น Website หนวยงาน นําเสนอผลงาน
วิชาการ/นิทรรศการ และอื่น ๆ
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. ผูบริหารระดับสูงสุด (อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร) และ CKO (รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
ฝายวิชาการ) ใหความสําคัญในการนําการจัดการความรูไปใชเพื่อพัฒนาคน งาน และองคกร โดยประกาศเปนนโยบายและ
แนวทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (นโยบายตอเนื่องจากป 2552) ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนําและสนับสนุนการจัดการความรูในองคกร
2. คณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมฯ และสํานัก/กอง/เขตและจังหวัด มีการกระตุนและขับเคลื่อนเพื่อ
นําการจัดการความรูไปใชในระดับหนวยงานยอยทั้งภายในสํานักงาน และการปฏิบัติงานโครงการ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ตลอดจนทุกหนวยงานยอยมีประสบการณในการดําเนินงานจัดการความรูโดยการเรียนรูจากปที่ผานมา
3. การบริหารจัดการงานจัดการความรู 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 (RW และ DW) และเวทีแลกเปลี่ยนกับหนวยงานภายนอก เปนตน
6. การใชร ะบบส งเสริม การเกษตรเป นกลไกขั บ เคลื่อ นโดยใช ก ารจั ด การความรู ผานเวที ตามระบบสง เสริ ม
การเกษตร ไดแก เวที RW/DW/อื่น ๆ
7. เจาหนาที่มีความเขาใจเกี่ยวกับ PMQA เพิ่มมากขึ้น
8. มีการสื่อสารและเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดการความรูใหเขาใจเปนทิศทาง
เดียวกัน และมีการนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง
9. สรางบรรยากาศในการจัดเวทีเรียนรูและกิจกรรมเพื่อดําเนินการรวมกัน
10. มีการบูรณาการงานรวมกันเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการจัดการความรูสูงานสงเสริมการเกษตรในระดับ
หนวยงานยอย
11. เจาหนาที่มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูเครื่องมือการจัดการความรู โดยการเรียนรูจากกรณีตัวอยางที่ไดผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และศึกษาขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเอง
12. มีผูรับผิดชอบงานการจัดการความรูที่ชัดเจนในทุกระดับหนวยงานยอย และทีมงานกลาง
13. มีการนําการจัดการความรูมาเปนตัวชี้วัดระดับบุคคล
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. ทักษะการใชเครื่องมือการจัดการความรูของเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติงานโครงการ และภารกิจงานของหนวยงาน/
องคกร
2. วิธีการสื่อสารเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการจัดการความรู และการบันทึกจัดเก็บผลงาน/องค
ความรูของเจาหนาที่และหนวยงาน
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน : (ตอ)
3. การเสริมสรางขวัญกําลังใจใหกับเจาหนาที่จากผูบริหาร ไดแก การยกยองชมเชย คิดเชิงบวก เปนผูนําการ
ปฏิบัติ และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
4. ทัศนคติในการใชเครื่องมือการจัดการความรูเพื่อปฏิบัติงาน ไดแก เปนภาระงาน มีงานเรงดวนใหปฏิบัติ ไมใช
เรื่องที่เกี่ยวของกับตนเอง และความขัดแยงภายในหนวยงาน
5. มีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงานการจัดการความรูในระดับหนวยงานยอยบอย จึงทําใหขาดความตอเนื่อง
ในการปฏิบัติกิจกรรม ตลอดจนตองสรางความรู ความเขาใจ และฝกทักษะประสบการณเกี่ยวกับ KM ใหกับผูรับผิดชอบใหม
ซึ่งทําใหงานลาชาและไมทันเหตุการณ
6. ขาดแรงจูงใจในการจัดการความรู ไดแก ผูนําที่มีคุณภาพ ผูนําที่มีความรู ความเขาใจใน KM และอื่น ๆ
7. มีงานประจํามากจึงทําใหขาดการจัดเก็บขอมูลเชิงลึกและวิเคราะหขอมูลยังไมครอบคลุม
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน :
1. นําการจัดการความรูมาเปนตัวชี้วัดระดับผูบริหารและเปนตัวชี้วัดระดับบุคคลของทุกหนวยงานยอย
2. คณะทํางานการบริหารองคความรู และ KM Team ของหนวยงานยอย ควรคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความเขาใจ
และมีทักษะประสบการณเกี่ยวกับการจัดการความรู ตลอดจนมีทักษะในการประสานงานเพื่อเชื่อมโยงสูเจาหนาที่และงาน
สงเสริมการเกษตรไดอยางแทจริง
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หลักฐานอางอิง :

รหัสหลักฐาน
RM4.3 (01)
RM4.3 (02)
RM4.3 (03)

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

RM4.3 (06)
RM4.3 (07)

หลักฐานแสดงผลลัพธการดําเนินงานในแตละขั้นตอน
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 4 ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 1 วั นที่ 1-2 ธัน วาคม 2552 เรื่ องแนวทาง เปา หมาย
และแผนการบริ ห ารจั ด การองค ค วามรู ของกรมส ง เสริ ม
การเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ครั้ ง ที่ 2
วั น ที่ 18 มี น าคม 2553 เรื่ อ งติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานการจัดการความรูตามแผนการจัดการความรู (KM
Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือน)
ครั้งที่ 3 วันที่ 2 มิถุนายน เรื่องประเมินผลการดําเนินงานและส
งานการจัดการความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร
ครั้งที่ 4 วันที่ 4 สิงหาคม 2553 เรื่องการติดตามผลการดําเนินง
การจัดการความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร
ครั้งที่ 5 วันที่ 21-22 กันยายน 2553 เรื่องการสรุปและรายงานผ
การดําเนินงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
การศึกษาดูงานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553
6. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมสงเสริมการเกษตร
7. ตัวอยางการเผยแพรแผนการจัดการความรู (KM Action
Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมสงเสริม
การเกษตรใหกับหนวยงานตาง ๆ ผาน Website KM
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8. รายงานการจัดเวที KM สัญจร จํานวน 4 ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553
ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553
ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553
9. รายงานการประชุมทีมงานเขต ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
2552
10. ปฏิทินการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)
และ รายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 6 เขต 2 ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ 2553 “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับเขต ครั้งที่ 1 (RW1)” ของ 6 เขต รวม 6 ครั้ง
ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2553 “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับเขต ครั้งที่ 2 (RW2)” ของ 6 เขต รวม 6 ครั้ง
(เขตที่ 1 จ.ชัยนาท/ เขตที่ 2 จ.ราชบุรี/ เขตที่ 3 จ.ระยอง/ เขตที่ 4
จ.ขอนแกน/ เขตที่ 5 จ.สงขลา และเขตที่ 6 จ.เชียงใหม)
11. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตรวจประเมินผลการดําเนินงาน
การจัดการความรูของหนวยงานยอย
12. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานยอยการบริหารองคความรู ป 2553
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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
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17. หลักการและแนวทางการสนับสนุนการดําเนินงานการ
จัดการความรูของหนวยงานยอย “การคัดเลือกผลงานการ
จัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553”
19. รายชื่อหนา Website KM หนวยงานของกรมสงเสริม
การเกษตรประจําปงบประมาณ 2553
20. รายงานผลการประเมินองคกรเรื่อง การจัดการความรูเพื่อ
พั ฒ นางานส ง เสริ ม การเกษตร ของกรมส ง เสริ ม การเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
21. รายงานผลการคัดเลือกหนวยงาน KM ดีเดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
22. รายงานผลการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการสงเสริม
การเกษตร ประจําป 2553 “สังคมแหงการเรียนรู...สูการพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร”
23. สรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
24. รายงานผลการจัดเก็บองคความรูและเทคโนโลยีวิชาการ
เกษตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
25. ตัวอยางการเผยแพรผลงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
26. ตัวอยางการจัดตั้งทีมงานการจัดการความรูของหนวยงาน
ยอยของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553
27. ตัวอยางการบันทึกจัดเก็บความรูเทคโนโลยีวิชาการของ
เจาหนาที่และหนวยงานยอยของกรมสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
28. ตัวอยางการบันทึกสรุปผลการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการ
จัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
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