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คํานํา
สรุปผลการดําเนินงาน “เรื่องการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริม
การเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552” เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อรวบรวม
ขอมูลและเนื้อหาสาระที่เกิดขึ้นจากการใชเครื่องมือการจัดการความรูสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริม
การเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 2) เพื่อรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูตาม
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552” และ 3) เพื่อวิเคราะหและ
สรุปสถานการณ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการดําเนินงานจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร
การศึกษา คนควา และจัดเก็บขอมูล ไดเกิดขึ้นเปนลําดับ ไดแก เวทีการประชุมคณะทํางาน
เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เวที KM สัญจร เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เอกสารรายงานผลงาน และ
ผลสรุปของหนวยงานผูรับผิดชอบแผนการจัดการความรู หรือ (KM Action Plan) โดยใชวิธีการ
ปรึกษาหารือ ติดตามในสถานการณจริง เปนวิทยากร ผาน E-mail และเอกสาร/สิ่งพิมพ จึงหวังเปน
อยางยิ่งวา การจัดทําเอกสารเลมนี้คงจะมีประโยชนกับเจาหนาที่และหนวยงานที่ใชการจัดการความรู
เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร และผูสนใจทั่วไป ตลอดจนเกิดประโยชนกับองคกร
ในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว.
คณะทํางานการบริหารองคความรู
ตุลาคม 2552
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สรุปผลการดําเนินงาน
เรื่อง การจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

จากการที่กรมสงเสริมการเกษตร ไดใชการจัดการความรู (Knowledge Management : KM)
เป น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ พั ฒ นาคน พั ฒ นางาน และพั ฒ นาองค ก ร
ให บ รรลุ ผ ลในการถ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรใหกับเกษตรกร การใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรนั้น ได
กําหนดใหการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีการขับเคลื่อนนโยบาย สูการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาขีดสมรรถนะ
ใหกับบุคลากร ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติงานโดยใชการจัดการความรูดังนี้
1) สรางความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักคิดและหลักการของ KM แกบุคลากรของ
กรมสงเสริมการเกษตร โดยคณะทํางานการจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตรและคณะทํางาน
การจัดการความรูของกอง/สํานัก/เขต/จังหวัด
2) ขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยสรางหรือพัฒนาทีมวิทยากรหลัก โดยสวนกลางเปน
ผูพัฒนาทีมวิทยากรหลักใหแตละเขต สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตเปนแกนหลักในการ
สนับสนุนหนวยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ ตอง
พัฒนาและรวบรวมองคความรูที่มีอยูในพื้นที่ พัฒนาเจาหนาที่ และเผยแพรองคความรู โดยใชกลไก
ของเวที DW/DM/MM
3) พั ฒ นาศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามพร อ มให ทํ า หน า ที่ ห ลั ก ในการฝ ก อบรมพั ฒ นา
เจ า หน า ที่ แ ละเกษตรกร เป น ศู น ย ก ลางในการสร า ง/รวบรวมองค ค วามรู และเป น แม ข า ยในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับศูนยเรียนรู
การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได
ดําเนินการ ประกอบดวย มีการทบทวนภารกิจหนาที่ ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม และความ
ตองการแกปญหาในการทํางานของหนวยงาน มีคณะทํางานการบริหารองคความรูในระดับหนวยงาน
ยอยและระดับกรมสงเสริมการเกษตร เปนผูทําหนาที่ขับเคลื่อน/เชื่อมโยงการปฏิบัติสูเจาหนาที่และ
กิจกรรมของหนวยงานใหสอดคลอง เหมาะสมกับสภาพแวดลอม และทรัพยากรที่มีอยูเดิม ซึ่งมุงหวัง
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ผลสําเร็จ คือ 1) ไดใชการจัดการความรูเพื่อสรางองคความรูในการทํางานสงเสริมการเกษตรใหกับ
องคกร 2) ไดใชการจัดการความรูเพื่อพัฒนาเจาหนาที่และเกษตรกรใหนําความรูที่ไดผลไปปฏิบัติงาน
และ 3) ได ใ ช ก ารจั ด การความรู เ พื่ อ จั ด เก็ บ และบั น ทึ ก องค ค วามรู ที่ มี อ ยู ภ ายในตั ว เจ า หน า ที่ แ ละ
หนวยงาน ดังนั้น การจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จึง
สรุปผลการดําเนินงาน ไดแก เปาหมายการดําเนินงาน วิธีการและกระบวนการดําเนินงาน ปจจัยที่ทํา
ใหสําเร็จ ผลลัพธที่เกิดขึ้น และขอเสนอแนะ

1. เปาหมายการดําเนินงาน
1.1 เพื่อสรางองคความรูในงานสงเสริมการเกษตรใหกับองคกร
1.2 เพื่ อ พั ฒ นาเจ า หน า ที่ แ ละเกษตรกรให นํ า องค ค วามรู ที่ ไ ด ผ ลไปปฏิ บั ติ ง านส ง เสริ ม
การเกษตรใหบรรลุผล
1.3 เพื่อสรุป แลกเปลี่ยน และจัดเก็บองคความรูในงานสงเสริมการเกษตรของหนวยงานยอย
ในกรมสงเสริมการเกษตร
1.4 เพื่อเผยแพรองคความรูในงานสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร

2. วิธีการและกระบวนการดําเนินงาน
ก. วิธีการดําเนินงาน
การจัดการความรู ไดดําเนินงานในรูปแบบของคณะทํางาน/ทีมงานการบริหารจัดการองค
ความรู ของหนวยงานยอยและกรมสงเสริมการเกษตร มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตามระบบสงเสริม
การเกษตร มีการจัดเก็บองคความรูผาน Website เอกสาร/สิ่งพิมพ VCD/DVD และมีที่ปรึกษาในการ
ปฏิบัติงาน ไดแก CKO และประธาน KM
ข. กระบวนการดําเนินงาน
2.1 เตรียมการดําเนินงาน ประกอบดวย
2.1.1 กําหนดกลุมเปาหมายเพื่อสนับสนุนการใชเครื่องมือ KM ไดแก หนวยงานยอย
ทุกระดับในกรมสงเสริมการเกษตร โดยปฏิบัติงานผานคณะทํางาน/ทีมงานการบริหารจัดการองค
ความรู ของหนวยงานยอย (กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด)
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ผลสรุปที่เกิดขึ้น คือ 1) คณะทํางานการจัดการความรูของหนวยงานยอยทุกระดับสามารถ
ขับเคลื่อนการจัดการความรูภายในหนวยงานตนเองไดเปนอยางดี 2) หนวยงานยอยทุกระดับของกรม
สงเสริมการเกษตร ควรมีการทบทวนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการ
ความรูใหกับบุคลากรภายในหนวยงานตนเอง และ 3) กําหนดเนื้อหาสาระ หรืองาน/โครงการหลัก
เพื่อใหเจาหนาที่ไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูของหนวยงานตนเอง
2.1.2 ทบทวนผลการดําเนินงาน โดยรวบรวมขอมูลที่เปนผลจากการดําเนินงานการ
จัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อวิเคราะหผลงาน ปญหาอุปสรรค และแนวทางการ
สนับสนุนการจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตรที่ควรจะดําเนินการในปงบประมาณ 2552
ผลสรุปที่เกิดขึ้น คือ ไดขอมูลเพื่อนําไปสูการพัฒนาการจัดการความรูที่ตอเนื่องคือ 1) ควรเพิ่ม
ขีดความสามารถของเจาหนาที่ดานการจัดการความรู 2) ควรมีการจัดระบบการทํางานใหเจาหนาที่
(เวทีตามระบบสงเสริมฯ)
3) ควรบริหารจัดการองคความรูระดับหนวยงานทุกระดับที่ตอเนื่อง
(รวบรวม/สังเคราะห/จัดเก็บ) 4) ควรจัดทีมงาน/ คณะทํางาน/ พี่เลี้ยง (เรื่องจดบันทึก/คุณอํานวย/อื่นๆ)
5) ควรจั ด ทําสื่อเพื่ อเสริ ม หนุนการเรีย นรู (E-learning/เอกสาร/อื่น ๆ) และ 6) ควรสร างขวั ญและ
กําลังใจระดับหนวยงาน (ผลงานเชิงประจักษ/มอบรางวัล) ทั้งนี้ก็เพื่อทบทวนความรู ความเขาใจ และ
ทักษะการใชเครื่องมือการจัดการความรู สูหนวยงานยอยทุกระดับใหเกิดผลงานเปนรูปธรรมและนํา
เปนตัวอยางการปฏิบัติได
2.1.3 ทบทวนคณะทํางานการจัดการความรู โดยประสานงานกับหนวยงานยอยเพื่อ
จัดทีมงานบริหารจัดการองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 2 ทีมงานหลัก ไดแก ทีมงานที่
1 เปนคณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่
เปนผูแทนจากหนวยงานสวนกลาง (กอง/สํานัก และเขต) และ 2) เปนคณะทํางานระดับหนวยงานยอย
เพื่อดําเนินการจัดการความรูภายในหนวยงานของตนเอง ที่รับนโยบาย แนวทาง และเปาหมายการ
ดําเนินงานจากคณะทํางานกลาง
ผลสรุปที่เกิดขึ้น คือ 1) มีผูแทนหนวยงานสวนกลาง จํานวน 23 หนวยงาน รวม 28 คนเปน
คณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ
2) เกิดทีมงานดานการจัดการความรูของทุกหนว ยงานยอย (กอง/สํานัก/เขต/ศูนยปฏิบัติการ และ
จังหวัด) ทําหนาที่บริหารจัดการ และประสานเชื่อมโยงงานกับเจาหนาที่ภายในหนวยงาน จํานวน 17
กอง/สํานัก 6 เขต 43 ศูนยปฏิบัติการ 76 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 142 หนวยงานยอย

7

2.1.4
จัดประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ภารกิจงาน การสนับสนุน
แนวทางการดําเนินงาน การสรุปและรายงานผลงาน และการเผยแพรประชาสัมพันธ ผลงานการจัดการ
ความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ผลสรุปที่เกิดขึ้น คือ ไดมีการประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมสงเสริม
การเกษตร จํานวน 4 ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนและประเมินผลการ
ดําเนินงานการจัดการความรู ป 2551 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร (ชั้น 5) อาคาร 1
ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 เรื่องนโยบายการจัดการความรู ป 2552
ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
ครั้ ง ที่ 3 วั น ที่ 11 มี น าคม 2552 เรื่ อ ง การจั ด ทํ า แผนการจั ด การความรู
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (KM Action Plan) ณ หองประชุม Operation Room กรมสงเสริมการเกษตร
อาคาร 1 ชั้น 2
ครั้งที่ 4 วันที่ 21 กันยายน 2552 เรื่องการสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามระบบสงเสริมการเกษตร ประจําป 2552 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
2.1.5 จั ด ระบบและกระบวนการดํ า เนิ น งานการจั ด การความรู ของกรมส ง เสริ ม
การเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 2 สวน ไดแก 1) ภายในคณะทํางานการบริหารองค
ความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร 2) ภายนอกคณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมสงเสริม
การเกษตร ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการงาน แบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และขยายเครือขายการ
ดําเนินงานการจัดการความรูในกิจกรรมหลัก ๆ ใหเกิดผลเปนรูปธรรมเพิ่มขึ้น
ผลสรุปที่เกิดขึ้น คือ
1) มีการจัดระบบงานภายในคณะทํางานการบริหารองคความรู และยกระดับงาน
การจัดการความรู เขาสูโครงสรางของกรมสงเสริมการเกษตร ดังนี้
สวนที่ 1 จัดระบบงานภายในคณะทํางานการบริหารองคความรู โดยแบง
บทบาทหนาที่การปฏิบัติงานในรูปแบบของทีมงานยอย จํานวน 4 ทีมงาน ไดแก
ทีมงานที่ 1 เรื่องการบริหารจัดการคลังความรู (KA) และการพัฒนา
Website KM ของกรมสงเสริมการเกษตร มีหนาที่บริหารจัดการคลังความรู ไดแก จัดทําแผนงาน
ประสานงานติดตามสนับสนุน สรุปผลสําเร็จ จัดระบบการเชื่อมโยงขอมูล และ Website KM
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ทีมงานที่ 2 เรื่องการจัดการเรียนรู/แลกเปลี่ยนเรียนรู (KS) ของ
กรมสงเสริมการเกษตร มี หน าที่กําหนดนโยบายดานการจัดการเรียนรู ไดแก จัดทํ าแผนงาน
ประสานงานติดตามสนับสนุน สรุปผลสําเร็จ และจัดระบบการเชื่อมโยงขอมูลและประเด็นการจัดการ
เรียนรู/ แลกเปลี่ยน
ทีมงานที่ 3 เรื่องการติดตาม ควบคุม กํากับงานตามเปาหมายการจัดการ
ความรู (KV) มีหนาที่กําหนดนโยบาย ไดแก ควบคุม กํากับงาน จัดทําแผนงาน ประสานงาน ติดตาม
สนับสนุน สรุปผลสําเร็จ และจัดระบบการเชื่อมโยงขอมูลตามเปาหมายการจัดการความรู ของกรม
สงเสริมการเกษตร
ทีมงานที่ 4 เรื่องการประชาสัมพันธและเผยแพร มีหนาที่กําหนด
นโยบาย จัดทําแผนงาน ประสานงาน ติดตาม สรุปผลสําเร็จ และจัดระบบการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อ
ประชาสัมพันธและเผยแพรการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร
สวนที่ 2 จัดระบบการดําเนินงานการจัดการความรูเขาสูโครงสรางของกรม
สงเสริมการเกษตร โดยวิเคราะหองคประกอบของกระบวนการจัดการความรู เนื้อหาสาระและ
ผลสําเร็จของการปฏิบัติงานการจัดการความรูที่ผานมา วิธีการเชื่อมโยงและประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ตัวอยางการบริหารจัดการงานที่เปนรูปธรรม และความตองการสนับสนุนและผลักดัน
เครื่องมือการจัดการความรูเพื่อใชพัฒนาบุคลากร งานสงเสริมการเกษตร และองคความรูขององคกร ซึ่ง
ไดดําเนินการใน 2 เรื่องหลัก ไดแก เรื่องที่ 1 การบริหารจัดการคลังความรู(KA) มีศูนยสารสนเทศ เปน
เจาภาพหลัก และ เรื่องที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาบุคลากร (KS) มีสํานักพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยี เปนเจาภาพหลัก ทั้งนี้การดูแลระบบการบริหารจัดการองคความรู หรือ KM ที่เปนภาพรวม
ขององคกร มีกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร เปนเจาภาพหลัก
2) แตละทีมงานไดมีการประชุมและบริหารจัดการภายในทีมงาน เพื่อปรึกษาหารือ
ระดมความคิด วางแผนการดําเนินงาน และศึกษาขอมูลเพื่อกําหนดงานที่จะปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย แผนการปฏิบัติงาน มอบหมายงานแตละบุคคล และการสนับสนุนการจัดการความรู
ในภาพรวมขององคกรใหเกิดผลเปนรูปธรรมกับหนวยงานยอย
2.1.5 จัดทําแผนการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 โดยกําหนดใหทุกหนวยงานยอยจัดทําแผนการดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงาน
ตนเอง แบงเปน 2 รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่ 1 หนวยงานระดับกอง/สํานักและเขต ใชรูปแบบตาม
RBM และรูปแบบที่ 2 หนวยงานระดับจังหวัด ใชรูปแบบตาม PMQA
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ผลที่เกิดขึ้น คือ เกิดรูปแบบของกระบวนการจัดทําแผนการจัดการความรูขององคกร โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบัติเปนลําดับดังนี้
ขั้นที่ 1 รวบรวมขอมูลและวิเคราะหงานตามภารกิจหน าที่ นโยบาย และ
ยุ ท ธศาสตร / โครงการ ของกรมส ง เสริม การเกษตร ที่ ควรนํา เครื่ องมื อ การจัด การความรูเ ข า ไปใช
สนับสนุน โดยปรึกษาหารือรวมกับผูเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ไดแก กพร. คณะทํางานการบริหาร
องคความรู กองแผนงาน และหนวยงานที่รับผิดชอบยุทธศาสตร/โครงการหลัก
ขั้นที่ 2 กําหนดเปาหมายงานสงเสริมการเกษตรเพื่อใชเครื่องมือการจัดการ
ความรูเขาไปสนับสนุนการเรียนรู ทักษะการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร จํานวน 3
เรื่องหลัก ไดแก การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การสงเสริมและพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตร
ปลอดภัย และการสงเสริมและพัฒนาศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง
ขั้นที่ 3 สั่งการใหหนวยงานยอยทุกระดับจัดทําแผนการจัดการความรู ซึ่งได
ประสานงาน และสื่อสารผานหนังสือสั่งการ ของกรมสงเสริมการเกษตร โดยใหหนวยงานระดับกอง/
สํานัก/เขต (ผานชองทางของ RBM) และจังหวัด (ผานชองทางของ PMQA) จัดทําแผนการจัดการ
ความรู (KM) เพื่อใชดําเนินการภายในหนวยงานของตนเอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีสํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต เปนผูรวบรวมแผนงานระดับจังหวัด และคณะทํางานการบริหารองค
ความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร เปนผูรวบรวมแผนงานระดับประเทศ
ขั้นที่ 4 กําหนดเปาหมายการจัดการความรูและจัดทําแผนการบริหาร
องคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งไดประสานงานและ
เชื่อมโยงการปฏิบัติกับหนวยงานที่รับผิดชอบงาน 3 เรื่องหลัก ไดแก สํานักงานเลขานุการคณะกรรม
วิสาหกิจชุมชน สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร และสํานักพัฒนาเกษตรกร เพื่อรวมกันสังเคราะห
สรุปผล และกําหนดเป าหมายการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ตลอดจนการจัดทํา
แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดแก
1) สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน เป น
ผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนการจัดการความรูเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรูวิสาหกิจชุมชน
2) สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร เปนผูรับผิดชอบในการจัดทํา
แผนการจัดการความรูเรื่อง การสงเสริมการผลิตพืชตามระบบรองรับมาตรฐานคุณภาพ GAP
3) สํ านัก พัฒนาเกษตรกร เปน ผูรับผิดชอบในการจัด ทํา แผนการ
จัดการความรูเรื่อง การจัดการฟารมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ทั้งนี้ ในการดําเนินงานดังกลาวเปนความรวมมือ ประสานงาน วิเคราะหและสรุปผล โดยมี
คณะทํางานการบริหารองคความรู ผูรับผิดชอบงานโครงการ และคณะทํางานการจัดการความรูของ 3
หนวยงาน (ตาม 3 โครงการหลัก) มารวมดําเนินการปฏิบัติจนแลวเสร็จ และสรุปเปนแผนการจัดการ
ความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ฉบับสมบูรณ
ขั้ น ที่ 5 นํ า เสนอและเผยแพร แ ผนการจั ด การความรู ของกรมส ง เสริ ม
การเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะทํางานการบริหารองคความรู ไดนําเสนอ “แผนการ
จัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552” ใหผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน (CEO) คือ อธิบดีกรม
สงเสริมการเกษตร เปนผูลงนาม และผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรูของหนวยงาน (CKO) เปนผู
ลงนาม หลังจากนั้นไดเผยแพรและสื่อสารขอมูล เนื้อหาใหกับหนวยงานยอยไดรับทราบโดยผาน
Website KM และชี้แจงในที่ประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ไดรับทราบขอมูล
2.2 ดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการองคความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 แบ ง การปฏิ บั ติ ง านเป น 2 ส ว น ได แ ก ส ว นที่ 1 การปฏิ บั ติ ง านตามแผนของกรมส ง เสริ ม
การเกษตร ที่มี 3 หนวยงานหลัก (ตาม 3 โครงการหลัก) เปนผูดําเนินการ และ สวนที่ 2 การปฏิบัติงาน
ตามแผนการจัดการความรูของหนวยงานยอย (กอง/สํานัก/เขต/ศูนยปฏิบัติการ และจังหวัด) ที่เปน
เจาของแผนเปนผูปฏิบัติงาน
ผลที่เกิดขึ้น คือ กรมสงเสริมการเกษตร และหนวยงานยอยทุกหนวยงาน (กอง/สํานัก/เขต/ศูนย
ปฏิบัติการ และจังหวัด) ไดดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูของหนวยงานตนเอง ไดแก
1) กรมสงเสริมการเกษตร ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามเปาหมายการจัดการความรู
จํานวน 3 แผนหลัก ตาม PMQA ไดแก แผนที่ 1 การพัฒนากระบวนการเรียนรูวิสาหกิจชุมชน แผนที่
2 การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานคุณภาพ GAP และ แผนที่ 3 การจัดการ
ฟารมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) กอง/สํานัก/เขต ไดปฏิบัติงาน จํานวน 2 แผนหลัก ตาม RBM ไดแก แผนที่ 1 เพื่อ
พัฒนา/บริหารจัดการในหนวยงาน และแผนที่ 2 เพื่อสนับสนุนการจัดการความรูของกรมสงเสริม
การเกษตร (งาน 3 โครงการหลัก)
3) สํานักงานเกษตรจังหวัด ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรูของ
หนวยงานตนเองตามเปาหมายการจัดการความรูของ 3 ประเด็นยุทธศาสตร 3 โครงการหลัก ไดแก
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 การเสริ ม สรา งความเข ม แข็ ง ของเกษตรกร ครอบครั ว เกษตรกร องค ก ร
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เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ชุมชนเกษตรกร โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ยุทธศาสตรที่ 2
การสงเสริมการผลิตและจัดการสินคาเกษตร โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและได
มาตรฐาน และ ยุทธศาสตรที่ 3 การใหบริการทางการเกษตรและชวยเหลือเกษตรกร โครงการศูนย
เรียนรูการเกษตรพอเพียง
ทั้งนี้ ไดมีการปฏิบัติงานหลัก ๆ ไดแก 1) การคนหา รวบรวม และจัดเก็บองคความรู 2) การ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 3) การบันทึกประสบการณและความรู 4) การสรุป แลกเปลี่ยน จัดเก็บองค
ความรูเขาสูคลังความรู และ 5) การเผยแพรองคความรู
2.3 การสนับสนุนการดําเนินงานบริหารจัดการองคความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ในแตละภาคสวนของการปฏิบัติงานเพื่อใชการจัดการความรูในงานสงเสรมการเกษตร มีการขับเคลื่อน
งานโดยผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร (เวที RW/ เวที DW) ทั้งในการดําเนินงานตามเปาหมาย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสรุปจัดเก็บองคความรูของแตละหนวยงานยอย
ผลที่เกิดขึ้น คือ
1) มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการจัดการความรูในงานสงเสริม
การเกษตร (ฉบับผูปฏิบัติ) ไดดําเนินการเมื่อวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมเดอะเลคกาซี่
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อจัดทําแนวทางการจัดการความรูในงาน
สงเสริมการเกษตร (ฉบับผูปฏิบัติ) เพื่อสรางความรูความเขาใจและพัฒนาทีมสนับสนุนการจัดการ
ความรู ในระดับหนวยงานยอย และเพื่อแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูที่เกิดขึ้นจากประสบการณใน
การใชเครื่องมือ KM ทํางานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่ในแตละระดับหนวยงานยอย กลุมบุคคล
เปาหมาย จํานวน 100 คน ประกอบดวย เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด
ที่เปนผูรับผิดชอบงานการจัดการความรู ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น คือ (1) มีการสรุปเนื้อหาสาระเพื่อจัดทํา
เอกสารเรื่องแนวทางการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร (ฉบับผูปฏิบัติ) (2) มีการสรางความรู
ความเขาใจและพัฒนาทีมสนับสนุนการจัดการความรูในระดับหนวยงาน (3) เกิดการแลกเปลี่ยนและ
แบ งป น ความรู ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากประสบการณ ใ นการใช เ ครื่ อ งมื อ KM ทํ า งานส ง เสริ ม การเกษตรของ
เจาหนาที่ในแตละระดับหนวยงานยอย และ (4) มีการติดตาม ควบคุม และกํากับงานของหนวยงาน
ระดับจังหวัด เขต กอง/สํานักและกรมฯ โดยมี “แผนการจัดการความรู” ควบคุมและกํากับผลงานที่
เกิดขึ้น ผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรเปนหลัก เชน เวทีระดับจังหวัดใช DW เวทีระดับเขตใช
RW และเวทีระดับกรมฯ ใชเวทีการประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู สวนขอเสนอแนะที่
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เกิดขึ้น ไดแก ควรมีเวทีเพื่อใชบริหารจัดการสนับสนุนการดําเนินงานระดับกรมสงเสริมการเกษตร
ควรมีการพัฒนาเจาหนาที่ในเนื้อหาสาระที่เปนทักษะหลักของการจัดการความรู และควรมีการกระตุน
การใชเครื่องมือการจัดการความรูในระดับผูบริหารของหนวยงานยอย
2) กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดทําเอกสาร จํานวน 2 เรื่อง เพื่อเสริมความรู ความ
เขาใจในกระบวนการจัดการความรู ใหกับเจาหนาทีแ่ ละหนวยงานยอยทุกระดับ ไดแก เรื่องที่ 1 แนว
ทางการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร (ฉบับผูป ฏิบัติ) และ เรื่องที่ 2 Best Practice…ตัวอยาง
KM ที่ไดผลในงานสงเสริมการเกษตร (ป 2552)
3) ไดจัดเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรระดับเขตและระดับอําเภอ เพื่อเปนชองทาง
สนับสนุนการเรียนรูใหกับเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ 2552 โดยกรมสงเสริมการเกษตรไดใชกลไก
ของเวที ต ามระบบส งเสริม การเกษตรในการดํา เนินงานการจัด การความรู ไดแ ก การสั มมนาเชิ ง
ปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop, RW) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District
Workshop, DW) และการประชุมประจําเดือนระดับสํานัก/กอง/เขต/ศูนย และจังหวัด เปนเวทีหลักใน
การแลกเปลี่ยนองคความรูในงานสงเสริมการเกษตรใหกับบุคลากรขององคกร
4) ไดจัดเวที KM สัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนความรูใหกับทีมงานการจัดการความรูระดับ
กอง/สํานัก คณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ไดสนับสนุนหนวยงานยอย
ระดับกอง/สํานัก โดยการจัดเวที KM สัญจร เพื่อสรางความรูความเขาใจ และแลกเปลี่ยนความรูเรื่อง
การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ใหกับทีมงาน KM จํานวน 17 หนวยงาน รวม 2 ครั้ง
5) มีการสื่อสารขอมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดการความรู ผาน
Website KM โดยคณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ไดเชื่อมโยงขาวสาร
ขอมูล ติดตามงาน และประชาสัมพันธการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตรโดยใช Website
KM เปนหลัก ไดแก ขาวประชาสัมพันธ การสงเอกสารเนื้อหา กรณีตัวอยางผลงานการจัดการความรู
เปนตน
6) มีการจัดประกวดผลงานการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร จาก
หลักการของการจัดการความรู ซึ่งใหความสําคัญกับการยกยอง ชื่นชม และเชิดชู ผลงาน/คนดี และการ
นํากรณีตัวอยางที่ไดผลมาเปนบทเรียนของการเรียนรูนั้น กรมสงเสริมการเกษตร จึงไดจัดใหมีการ
ประกวดผลงานการจัดการความรูขึ้น เพื่อเปนการกระตุนการเรียนรู สรางขวัญกําลังใจในการใชการ
จัดการความรูเพื่อทํางานสงเสริมการเกษตรระดับหนวยงานยอย และเพื่อรวบรวมและจัดเก็บองคความรู
ในงานสงเสริมการเกษตรที่ไดผลในเชิงรูปธรรม โดยมีการแบงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ คือ
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เขตพิจารณาคัดเลือกผลงานการจัดการความรูระดับจังหวัด และทีมงาน KM พิจารณาคัดเลือกผลงาน
การจัดการความรูระดับกอง/สํานัก/เขต
7) มีการสรางขวัญกําลังใจในการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร โดย
หนวยงานยอยที่มีผลงานการจัดการความรูเกิดขึ้นเปนรูปธรรมและผานการพิจารณาคัดเลือก กรม
สงเสริมการเกษตรก็จะมอบ “ประกาศนียบัตร” มีการประกาศเกียรติคุณ ผานชองทาง/เวทีระดับกรม
สงเสริมการเกษตร และจัดพิมพเนื้อหาสาระเพื่อเผยแพร “องคความรู” ที่ไดผลของหนวยงานนั้น ๆ มา
รวมเปนองคความรูของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
2.4 การประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552
คณะทํางานการบริหารองคความรู ไดกระจายความรวมมือและความ
รับผิดชอบไปยังหนวยงานตาง ๆ ใหดําเนินการประเมินผลองคกรตนเอง โดยใชเครื่องมือตาม PMQA
ไดแ ก เขตดํา เนิ นการประเมิ นผลงานรว มกับจัง หวัด ตลอดจนจัด เก็บ วิเคราะห และสรุปผลการ
ประเมิน และรายงานผลใหทีมเลขาคณะทํางานฯ ทราบ สวนคณะทํางานการบริหารองคความรู ทํา
หน า ที่ ร วบรวมผลและรายงานผลการประเมิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ การดํ า เนิ น งานการจั ด การความรู ใ น
ปงบประมาณ 2552 ใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ
ผลที่เกิดขึ้น คือ ทุกหนวยงานยอยมีความรู ความเขาใจในเครื่องมือการความรู อยูในระดับ
ปานกลาง มีความตองการใหผูบริหารระดับหนวยงานยอยเปนผูนํา มีการสนับสนุนในการจัดการ
ความรูสูการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรใหเปนรูปธรรม
2.5 การสรุปและรายงานผลการบริหารองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดจัดเก็บเนื้อหาสาระและขอมูลจาก 3 แหลง ไดแก แหลงที่ 1 การรวบรวม
วิเ คราะห และสั ง เคราะห เ นื้ อ หา ที่ แ ต ล ะหน ว ยงานย อ ยได จั ด สง เอกสารเรื่ อ งรายงานสรุ ป ผลการ
ดํา เนินงานการจั ดการความรู ใหกั บกรมสงเสริมการเกษตรไดทราบ แหลงที่ 2 การสรุปผลการ
ดําเนินงานการจัดการความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร ซึ่งมีสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ทําหนาที่สรุปและรายงานผลการดําเนินงานภายในหนวยงานตนเอง (ระดับจังหวัด) และแจงใหกรม
ทราบ และ แหลงที่ 3 การดําเนินงานปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรูของคณะทํางานการบริหาร
องคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร หลังจากนั้นไดใชวิธีการประมวลขอมูล จําแนกแยกแยะ จัด
หมวดหมู และสังเคราะหสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําป
งบประมาณ 2552
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ผลที่เกิดขึ้น คือ
1) มีองคความรูเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของเจาหนาที่กับเกษตรกรในทุกหนวยงาน
ยอย โดยเฉพาะองคความรู จํานวน 3 ดานหลัก ๆ ไมต่ํากวา 5 องคความรูตอหนวยงานไดแก
ดานการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน เชน การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง
เกิดเครือขาย และการพัฒนากระบวนการเรียนรูวิสาหกิจชุมชนอยางยั่งยืน เปนตน
ดานการดําเนินงานสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน เชน
การลดตนทุนการผลิตขาว การทํานาโดยไมเผาตอซัง วิธีการจัดการเพื่อใหขาวปลอดภัยจากสารพิษ
การใชเชื้อราในนาขาว การผลิตพืชผักอินทรีย การปลูกมะขามหวานตามระบบจัดการคุณภาพ (GAP)
เปนตน
ดานการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง เชน การบริหารจัดการศูนยเรียนรู
เกษตรพอเพียงใหมีความมั่นคงและยั่งยืน การพัฒนาศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียงเพื่อเปนแหลงเรียนรู
ดานการเกษตร การจัดทําบัญชีครัวเรือน เปนตน
2) มีการจัดเวทีเพื่อพัฒนาเจาหนาที่ภายในหนวยงานยอยทุกระดับ โดยเฉพาะการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตร จํานวน 2 เวที หลัก ๆ ไดแก
เวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop, RW) จํานวน 6 เขต
เขตละ 3 ครั้งตอป รวม 18 ครั้ง ใหกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงาน 3 โครงการหลัก ผูรับผิดชอบงานระบบ
สงเสริมการเกษตร และผูรับผิดชอบงานการจัดการความรูระดับจังหวัด ประมาณ 3-5 คนตอจังหวัด
เวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District Workshop, DW) จํานวน 76
จังหวัด ๆ ละไมนอยกวา 4 ครั้งตอป รวม 304 ครั้ง ใหกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับจังหวัด
และระดับอําเภอทุกคน
3) มีการจัดเก็บองคความรูในงานสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร
ไดแก
การจัดเก็บองคความรูของหนวยงานยอย มีการรวบรวมและจัดเก็บองคความรูที่
เกิดขึ้นในการดําเนินงานตามเปาหมายการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไวใน Website
ของหนวยงาน เอกสาร/สิ่งพิมพ และอื่น ๆ
การจัดเก็บองคความรูของกรมสงเสริมการเกษตร มีกระบวนการบริหารจัดการคลัง
ความรู ใหกับหนวยงานยอยทุกระดับไดพิจารณา คัดเลือก และกลั่นกรององคความรูเพื่อจัดเก็บไวใน
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K-Center ของกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 8 หมวดองคความรู ได แก หมวดองคความรูที่เปน
ภารกิจหลัก 4 หมวดองคความรู (การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตร/การสงเสริมและพัฒนา
เกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน/การใหบริการทางการเกษตร/การศึกษา วิจัย และพัฒนา
งานดานสงเสริมการเกษตร) และ หมวดองคความรูที่เปนภารกิจสนับสนุน 4 หมวดองคความรู (การ
จัดการความรูในองคกร/การบริหารจัดการแผนงาน โครงการและงบประมาณ/การพัฒนาบุคลากร/การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ)
4) มีการจัดทําทะเบียนผูรู วิทยากร และองคความรูของกรมสงเสริมการเกษตร โดย
สํ า รวจ จั ด เก็ บ รายชื่ อ ผู รู ผู เ ชี่ ย วชาญ และวิ ท ยากร ที่ เ ป น บุ ค ลากรในกรมส ง เสริ ม การเกษตรทุ ก
หนวยงานยอย ตลอดจนเกษตรกรที่มีความรูความสามารถดานการเกษตรไวในคลังขอมูล ไดแก
K-Center ของกรมสงเสริมการเกษตร และเอกสาร/สิ่งพิมพ
5) ไดเผยแพรองคความรูในงานสงเสริมการเกษตร (ตามขอ 3) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 ผาน K-Center ของกรมสงเสริมการเกษตร เอกสาร/สิ่งพิมพ ตลาดนัดองคความรูระดับเขต
และ VCD/DVD เปนตน

3. ปจจัยที่ทําใหสําเร็จ
ก. ปจจัยสนับสนุน
1) ผูบริหารระดับสูงสุด (อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร) และ CKO (รองอธิบดีกรมสงเสริม
การเกษตร ฝายวิชาการ) มีความเขาใจ และใหความสําคัญในการนํา KM ไปใชเพื่อพัฒนาบุคลากร งาน
สงเสริมการเกษตร และหนวยงานยอย โดยประกาศเปนนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสงเสริม
การเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหคําปรึกษาแนะนํา สนับสนุนการจัดการความรูในเวทีตาม
ระบบสงเสริมการเกษตร ไดแก เวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) เวทีสัมมนาเชิง
ปฏิบั ติ ก ารระดั บอํา เภอ (DW) และเวทีก ารสั ม มนาเชิง ปฏิบั ติก ารเฉพาะกิ จ เปน ตน ตลอดจนการ
สนับสนุนงบประมาณและใหคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินการ
2) คณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร และสํานัก/กอง/เขต และ
จังหวัด มีความมุงมั่นในการผลักดัน ขับเคลื่อน และสนับสนุน เพื่อนํา KM ไปใชดําเนินการในระดับ
หนวยงานยอยใหเกิดผลงานเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ตลอดจนหนวยงานยอยสวนใหญมีประสบการณใน
การดําเนินงานจัดการความรูที่ตอเนื่อง จึงมีความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันที
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3) นโยบายและมาตรการดําเนินงาน กรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนดใหใชการจัดการความรู
เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรขององคกรโดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน
และพัฒนาองคกร โดยใชการจัดการความรูในการสรางองคความรู สรางการเรียนรูใหกับบุคลากร
ตลอดจนใหความสําคัญกับการบริหารจัดการคลังความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร
4) วิธีการทํางานสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร มีระบบสงเสริมการเกษตรเปน
กลไกหลักเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรูของหนวยงานยอย ไดแก ทบทวนงาน กําหนดเปาหมาย
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาเจาหนาที่ และรวบรวมจัดเก็บความรู เปนตน
5) การสนับสนุน ความรวมมือ และการประสานงาน คณะทํางานการบริหารองคความรู
ระดับกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด และผูบริหารหนวยงานทุกระดับ ไดรวมมือกันเพื่อขับเคลื่อนการ
จัดการความรู เขาสูงานสงเสริมการเกษตรใน 3 โครงการหลัก ไดแก (1) โครงการสงเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน (2) โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน และ (3) โครงการ
ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง ซึ่งทําใหเกิดองคความรูและประเด็นหลักในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานได
6) เวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตรไดใชกลไก/ชองทางหลักของ
องคกร เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ใหมีความรู ความเขาใจ และใชกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร ไดแก เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับ
อําเภอ (DW) เชน การกําหนดเปาหมาย การแลกเปลี่ยนความรู และการนําเสนอและสรุปองคความรู
เปนตน
7) ใชชองทางของตัวชี้วัดตาม PMQA RBM และระบบสงเสริมการเกษตร เปนโอกาสเพื่อ
ขับเคลื่อน ผลักดัน ควบคุมกํากับ และตรวจสอบผลการจัดการความรูของหนวยงานยอย ใหกับกรม
สงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ 2552 ซึ่งทุกหนวยงานยอยไดมีการปฏิบัติงานอยางเปน
รูปธรรม
8) การจัดทําแผนการจัดการความรู หนวยงานยอยทุกระดับไดจัดทําแผนการจัดการความรู
ของหนวยงานตนเอง มีการสรุปและรายงานผลการจัดการความรู และจัดเก็บองคความรูอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งทําใหเกิดการตื่นตัว เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การเผยแพรองคความรู และเกิดการ
ทบทวนความรู ความเขาใจกับหลักการและกระบวนการจัดการความรู
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9) เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต เปน
แกนหลักในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) เพื่อสื่อสารขอมูลระหวางเขตกับจังหวัด
และระหวางเขตกับกอง/สํานักไดคอนขางดี ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน การพัฒนาเจาหนาที่
และนําการจัดการความรู เขาสูงานสงเสริมการเกษตรในระดับหนวยงานยอยได ตลอดจนเปนการสราง
ขวัญกําลังใจ ยกยองชมเชย และการทํางาน/ชวยเหลือแบบเพื่อนชวยเพื่อนไดบรรลุผล
10) ผูรับผิดชอบงาน 3 โครงการหลัก ผูบริหารหนวยงานยอย ทีมงาน/คณะทํางานการจัดการ
ความรู และผูรับผิดชอบงาน 3 โครงการหลัก (โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน/ โครงการ
สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน/โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง) ให
ความรวมมือ ดูแลสนับสนุน ควบคุมกํากับ และประสานงานเพื่อรวมกันบริหารจัดการองคความรูใน
งานสงเสริมการเกษตรใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายและแผนการจัดการความรูของหนวยงานตนเองได
บรรลุผล
ข. อุปสรรคในการดําเนินงาน
1) โครงสรางการบริหารจัดการงาน วิธีการบริหารจัดการเพื่อใชเครื่องมือการจัดการความรู
ในงานสงเสริมการเกษตร เปนการดําเนินงานตามลําดับชั้นของโครงสรางหนวยงานตามสายการบังคับ
บัญชา สงผลใหการขับเคลื่อนการจัดการความรู สูการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรเกิดขึ้นชาๆ แบบ
คอยเปนคอยไป จึงตองใชระยะเวลาในการเรียนรูและทําความเขาใจ โดยเฉพาะทักษะการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และการจัดเก็บผลงานเชิงรูปธรรมที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือการจัดการความรู
2) ความรู ความเขาใจของเจาหนาที่ การจัดการความรูเปนเครื่องมือเชิงสังคม หรือเชิง
คุณภาพ ที่ตองอาศัยศาสตรและศิลป ความคิดเชิงบวก การลงมือปฏิบัติ การจดบันทึก และความ
ตอเนื่องของการดําเนินงาน จึงจะทําใหเกิดความรูความเขาใจและเห็นคุณประโยชนของเครื่องมือ
ดังกลาวในการนําไปใชดําเนินงานสงเสริมการเกษตรไดอยางเปนรูปธรรม
3) การสื่อสารและเชื่อมโยงงาน การจัดการความรูไดดําเนินการผานคณะทํางาน/ทีมงาน
KM ของหนวยงานยอย มีการสื่อสารในรูปแบบ “การถายทอดขอมูลตามโครงสรางงานองคกร” ซึ่งทํา
ใหความเขาใจในรายละเอียดของหลักการและกระบวนการจัดการความรูเกิดความไมสมบูรณ สงผล
ใหเกิดความเขาใจไมตรงกัน เจาหนาที่มีการนําไปใชปฏิบัติงานไดแตกตางกัน ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนผลมา
จากความรู และทักษะพื้นฐานเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของเจาหนาที่มีคอนขางต่ํา
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ทําใหเกิดการสื่อสารเกิดขึ้นไดคอนขางนอย และการขับเคลื่อนการจัดการความรูไปสูการปฏิบัติงานให
เกิดผลเปนรูปธรรมยังไมแพรหลายเทาที่ควร
4) การบัน ทึ กประสบการณและความรู เจ า หนาที่สงเสริม การเกษตร มี ผลงานที่สํา เร็ จ
จํานวนมาก แตสวนใหญขาดการบันทึกผลงานของตนเอง ซึ่งเปนผลจากขวัญกําลังในงานวิชาการมี
คอ นข า งต่ํ า การนํ า ไปใช ป ระโยชน ข องหน ว ยงานมี นอ ย การพั ฒ นาสนั บ สนุ น ไม ต อเนื่ อง และ
วัฒนธรรมองคกรยังมิไดสงเสริม เชิดชูคนเกงในงานสงเสริมการเกษตรอยางเปนรูปธรรม จึงทําให
บุคลากรสวนรวมยังไมเห็นคุณคาของผลงานและองคความรูที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตนเอง
5) วิธีการใชเครื่องมือการจัดการความรู การสรางความรูความเขาใจ และการสนับสนุนให
หนวยงานยอย และเจาหนาที่นําเครื่องมือการจัดการความรู ไปใชปฏิบัติงานสวนใหญยึดติดกับหลักการ
วิชาการเปนหลัก จึงทําใหความเขาใจในรายละเอียดของเนื้อหาสาระเกิดขึ้นไดคอนขางยาก เชน การ
แปลงหลักการและกระบวนการจัดการความรู ไปสูการปฏิบัติยังเปนนามธรรมคอนขางมาก เปนตน
ดังนั้น การจัดการความรูที่เปนผลในเชิงรูปธรรมสวนใหญจะเกิดขึ้นเฉพาะกลุมบุคลากรที่มีความรู
พื้นฐานและมีทักษะดานการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม

4. ผลลัพธที่เกิดขึ้น
เปาหมายการดําเนินงาน : 1) เพื่อสรางองคความรูในงานสงเสริมการเกษตรใหกับองคกร
มีผลลัพธที่เกิดขึ้น ดังนี้
1) เกิดรูปแบบในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร
โดยใช “เครือขายทีมงานการจัดการความรู ผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร”
2) เกิดการจัดการดานโครงสรางความรวมมือระหวางหนวยงานยอย เพื่อรวมปฏิบัติงาน
การจัดการความรู สูงานสงเสริมการเกษตร ในลักษณะของโครงสรางความรวมมือ โดยมีองคประกอบ
ของผูปฏิบัติงานหลัก ๆ ที่ขับเคลื่อนการจัดการความรู ไดแก 1) ผูรับผิดชอบงาน KM หนวยงานยอย
2) ผูรับผิดชอบงานโครงการ 3) ผูรับผิดชอบเวทีเรียนรู และ 4) ผูรับผิดชอบเนื้อหาวิชาการ/เทคโนโลยี
3) เกิดกระบวนการปฏิบัติงานการจัดการความรู หนวยงานยอยทุกระดับไดมีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร ที่เปนของหนวยงานตนเอง ไดแก 1) ทบทวน/
วิเคราะหภารกิจหลักขององคกร 2) กําหนดประเด็น/เนื้องาน (ยุทธศาสตร/โครงการ 3) วิเคราะหองค
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ความรูที่จําเปนเพื่อใชปฏิบัติงาน และกําหนดเปนเปาหมายการจัดการความรู 4) จัดทําแผนการจัดการ
ความรู 5) ดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู 6) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูใน
งานสงเสริมการเกษตร 7) ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงาน และ 8) เผยแพรองค
ความรูในงานสงเสริมการเกษตร
เปาหมายการดําเนินงาน : 2) เพื่อพัฒนาเจาหนาที่และเกษตรกรใหนําองคความรูที่ไดผล
ไปปฏิบตั ิงานสงเสริมการเกษตรใหบรรลุผล มีผลลัพธ
ที่เกิดขึ้น ดังนี้
4) มีการพัฒนาเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเกิดขึ้นทั่วประเทศและเกิดขึ้นในทุกหนวยงานยอย
โดยบุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตร รอยละ 80-90 ไดรับการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูโดยใชวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเวทีหลัก คือ 1) ผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร ไดแก
เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (DW) 2) ผานเวทีการ
ประชุมสํานักงาน (ประจําเดือน) และ 3) ผานเวทีเฉพาะกิจ
5) หนวยงานยอย ไดทําหนาที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหกับเจาหนาที่ภายในหนวยงานที่ตอง
ดูแลรับผิดชอบ ไดแก
(1) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 เขต ไดจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับเขต (RW) จํานวน 3 ครั้งตอเขตตอป เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ระดับจังหวัดในเนื้อหาสาระ จํานวน 5
เรื่องหลัก ไดแก วิสาหกิจชุมชน Food Safety ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง ระบบสงเสริมการเกษตร
และการจัดการความรู จํานวน 3-5 คนตอจังหวัด รวม 228-380 คน
(2) สํานักงานเกษตรจังหวัด 76 จังหวัด ไดจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ
(DW) จํานวน 4 ครั้งตอปตอจังหวัด เพื่อพัฒนาเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในเนื้อหาสาระตามงาน
สงเสริมการเกษตร และงานตามภารกิจหลักขององคกร โดยสํานักงานเกษตรอําเภอหมุนเวียนกันเปน
เจาภาพ จํานวนเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่ไดรับการพัฒนา ประมาณ 100 %
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เปาหมายการดําเนินงาน : 3) เพื่อสรุป แลกเปลี่ยน และจัดเก็บองคความรูในงานสงเสริม
การเกษตรของหนวยงานยอยในกรมสงเสริมการเกษตร
4) เพื่อเผยแพรองคความรูในงานสงเสริมการเกษตร
ของกรมสงเสริมการเกษตร
มีผลลัพธที่เกิดขึ้น ดังนี้
6) มีการจัดเก็บองคความรูที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ไวใน
คลังความรูของหนวยงานยอยทุกระดับ ไดแก Website หนวยงาน K-Center และเอกสาร/สิ่งพิมพ ซึ่ง
เปนตัวอยางเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จในอาชีพการเกษตร องคความรูดานเทคโนโลยีที่ผานการ
พิสูจนทราบ และองคความรูดานวิธีการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่ที่ไดผล กรม
สงเสริมการเกษตรมีองคความรูที่เกิดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 3 เรื่องหลัก คือ 1) การ
สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 2) การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
และ 3) การสงเสริมและพัฒนาศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง
7) เกิดองคความรูใหมในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร ที่เปน
ผลมาจากการใชเครื่องมือการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังนี้
(1) องคความรูของเจาหนาที่/หนวยงาน ไดแก 1) การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน แหลง
เรียนรู และการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนของหนวยงาน 2) รูปแบบการถายทอดความรูการผลิตพืช
ปลอดภัยและไดมาตรฐานสูเกษตรกร วิธีการสงเสริมเกษตรกรเพื่อลดตนทุนการผลิตขาว 3) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง และการบริหารจัดการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง
(2) องคความรูของเกษตรกร ไดแก 1) องคความรูดานพืช เชน การพัฒนาคุณภาพ
ลองกอง การพัฒนาปาลมน้ํามัน เทคโนโลยีลดตนทุนการผลิตขาว เปนตน 2) องคความรูดานการ
กําจัดศัตรูพืช เชน การลดการใชสารเคมีในศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง การปองกันหนูกัดยอดปาลม
เปนตน 3) องคความรูดานการผลิตปุย เชน การทําปุยหมักชีวภาพ เปนตน

5. ขอเสนอแนะ
5.1 กรมส ง เสริ ม การเกษตร ควรกํ า หนดให การจั ด การความรู เป น ประเด็ น หนึ่ ง ในการ
ปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร ทั้งในระบบการปฏิบัติงานพื้นที่
และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่
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5.2 หนวยงานยอยทุกระดับ ควรพัฒนาบุคลากรใหเขาใจในหลักการและกระบวนการจัดการ
ความรู ใหมีการจัดเก็บองคความรูเพื่อนําไปใชปฏิบัติงานไดเปนรูปธรรม พรอมทั้งสนับสนุนใหนํา
เครื่องมือการจัดการความรูเขาไปเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานพัฒนาบุคลากร
5.3 หนวยงานยอยทุกระดับ ควรสรางความตอเนื่องของการจัดการความรูภายในหนวยงาน
โดยกําหนดแนวทาง/วิธีการ และรูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของ
ตนเอง
5.4 ผูนําองคกรและหนวยงานยอย ควรมีการกระตุน สนับสนุน ใหคําปรึกษาแนะนํา และเปน
ผูนําในการใชเครื่องมือการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร โดยเฉพาะวิธีการนําองค
ความรูไปใชดําเนินงานของหนวยงาน สงเสริมสนับสนุนใหมีการคนหา จัดเก็บองคความรูที่มีอยูเดิม
หรือองคความรูที่เกิดขึ้นใหมในรอบป ตลอดจนการนําองคความรูไปใชปฏิบัติงานใหเปนรูปธรรม.
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ภาคผนวก

23

ภาคผนวกที่ 1
รายงานผลการศึกษา
เรื่องการจัดการความรูใ นงานสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร
ประจําป 2552
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รายงานผลการศึกษา
เรื่องการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําป 2552
********************
1. ความเปนมา
กรมสงเสริมการเกษตรมีบทบาทหนาที่และภารกิจหลัก คือ การถายทอดเทคโนโลยีใหกับ
เกษตรกร เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรใหบรรลุผล เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเปนกลุมบุคคลเปาหมาย
ในการขับเคลื่อนงานสูเกษตรกรทั่วทุกพื้นที่ องคความรูจึงเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญตอการ
นําไปใชสงเสริมสนับสนุนใหคําปรึกษาแนะนํา และถายทอดความรูในงานสงเสริมการเกษตรใหเกิดผล
สําเร็จทั้งในดานการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองคกร ซึ่งเปนเปาหมายของการนําเครื่องมือ
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) มาใชใหเกิดผลเปนรูปธรรมของกรมสงเสริม
การเกษตร
การดําเนินงานการจัดการความรูไดนําหลักการวิชาการมาประยุกตใชรวมกันประกอบดวย
1) กระบวนการจัดการความรูมาเปนกรอบในการปฏิบัติงาน ไดแก (1) เปาหมายการจัดการความรู
(2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู และ (3) คลังความรู 2) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก (1) การ
วิเคราะหความตองการ (2) การสรางและพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร (3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู (4) การ
ประเมินและสรุปผลการเรียนรู และ 3) หลักการและองคประกอบของการดําเนินงานตาม PMQA
ไดแก หมวด 1 การนําองคกร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 3 การใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู หมวด 5 การ
มุงเนนทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการกระบวนการ และหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ
2. วัตถุประสงคการดําเนินงาน
2.1 เพื่ อจัด รู ป แบบและกระบวนการจั ด การ
ความรู ใ นงานส ง เสริ ม การเกษตร ของกรมส ง เสริ ม
การเกษตร
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2.2 เพื่อศึกษาวิธีการบริห ารจัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริม
การเกษตร
2.3 เพื่อสรุปผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร
ของกรมสงเสริมการเกษตร

3. วิธีการดําเนินงาน
3.1 กลุมเปาหมาย การใชเครื่องมือการจัดการ
ความรูไ ด ดําเนิ นการกั บหนว ยงานยอยในกรมสงเสริม
การเกษตร ไดแก กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด
3.2 การรวบรวมและจั ด เก็ บ ข อ มู ล ได ใ ช
สถานการณจริง เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) การประชุมคณะทํางานการบริหารองค
ความรู เอกสารรายงานผลงานของหนวยงานยอย และการสนทนากลุม โดยใชเครื่องมือ ไดแก แบบ
ประเมินผลองคกรตนเอง บันทึกรายงานการประชุม รายงานสรุปผลการดําเนินงาน และบันทึกการไป
ปฏิบัติราชการ
3.3 การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการจัดหมวดหมู
ขอมูล จําแนกและจัดประเภทขอมูล เปรียบเทียบและสรุป
ความ และใชสถิติพื้นฐาน
3.4 วิธีการดําเนินงาน ใชรูปแบบคณะทํางาน จัด
เวที เ รี ย นรู จั ด ทํ า สื่ อ เพื่ อ สนั บ สนุ น กระบวนการ
ปฏิบัติงานแบงเปน 5 กระบวนงานหลัก ไดแก
1) เตรียมการ 2) ดําเนินการปฏิบัติงาน 3) สนับสนุนการดําเนินงาน 4) ประเมินผลการดําเนินงาน
และ 5) สรุปและรายงานผล
4. ผลการดําเนินงาน
4.1 ดานการจัดรูปแบบและกระบวนการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร ของกรม
สงเสริมการเกษตร จากการดําเนินงานการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 พบวา
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1) การขับเคลื่อนการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตรที่เกิดขึ้นนั้นเปนผล
มาจากการดําเนินงานที่ยึดโครงสรางและภารกิจขององคกรเปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมโดย
จัดรูปแบบการปฏิบัติงานในลักษณะของ “เครือขายทีมงานการจัดการความรูผานเวทีตามระบบสงเสริม
การเกษตร” ไดแก คณะทํางานกลาง และคณะทํางานระดับหนวยงานยอย
2) การจัดรูปแบบการดําเนินงานจัดการความรู มีองคประกอบงานที่ชวยใหเกิด
ผลสํ า เร็ จ ประกอบด ว ย (1) มี ที ม งาน/คณะทํ า งาน เพื่ อ ทํ า หน า ที่ บ ริ ห ารจั ด การและประสานงาน
(2) มีเทคโนโลยี/องคความรู เพื่อเปนเนื้อหาหลักสําหรับเชื่อมโยงความตองการในการแกปญหา การ
ปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร (3) มี
เวทีการเรียนรูเพื่อพัฒนาเจาหนาที่ใหเกิดความรูความ
เขาใจ และทักษะในการปฏิบัติงาน (4) มีคลังความรู
เพื่อใชรวบรวม จัดเก็บ และสืบคนองคความรู (5) มี
เครือขายการดําเนินกิจกรรม เพื่อเปนที่ปรึกษา ให
คําแนะนํา ใหกําลังใจและแกไขปญหารวมกัน (6) มี
การยกย อ งและประกาศเกีย รติ คุ ณ เพื่อเสริมสรา ง
ขวัญกําลังใจ และทัศนคติในเชิงบวกใหกับเจาหนาที่ (7) มีการติดตามนิเทศ เพื่อประเมินสรุปผล และ
เสริมความรูใหกับเจาหนาที่ (8) มีสื่อการเรียนรู เพื่อใชถายทอดความรูใหกับเจาหนาที่ (9) มีวิธีการ
ดํ า เนิ น งาน เพื่ อ เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านให กั บ หน ว ยงาน และ (10) มี ก ารเผยแพร แ ละ
ประชาสัมพันธ เพื่อใชสื่อสารขอมูลและองคความรูใหกับหนวยงานยอย
3) กระบวนการดําเนินงานการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร ของกรม
สงเสริมการเกษตร ประกอบดวย 8 ขั้นตอนงาน ไดแก ขั้นที่ 1 ทบทวนและวิเคราะหภารกิจหลักของ
งาน ขั้นที่ 2 คัดเลือกและกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ขั้นที่ 3 วิเคราะหและกําหนดองคความรู เพื่อใช
ทํ า งาน ขั้ น ที่ 4 จั ด ทํ า แผนการจั ด การความรู ข องหน ว ยงาน ขั้ น ที่ 5 ดํ า เนิ น การตามแผน ขั้ น ที่ 6
สนับสนุนการใชเครื่องมือการจัดการความรู ขั้นที่ 7 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน และขั้นที่ 8
เผยแพรองคความรูที่เกิดขึ้นในรอบป 2552
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4.2 ดานวิธีการบริหารจัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร
พบวา
1) วิธีการบริหารจัดการองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตรที่นํามาใชขับเคลื่อน
การจัดการความรูสูงานสงเสริมการเกษตร เปนการทํางานโดยใช “โครงสรางความรวมมือ” ระหวาง
หนวยงานยอยเปนกลไกการนํานโยบายสูการปฏิบัติโดยมีการจัดองคประกอบของงานและผูปฏิบัติงาน
ได แ ก (1) ผู รั บ ผิ ด ชอบงานการจั ด การความรู ข อง
หนวยงานยอย (2) ผูรับผิดชอบงานโครงการหลัก
(3) ผู รั บ ผิ ด ชอบเวที เ รี ย นรู และ (4) ผู รั บ ผิ ด ชอบ
วิชาการ/เทคโนโลยี
2) ใชวิธีการสรางความรูใหกับ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู จํานวน 2 เวทีหลัก ประกอบดวย (1) เวทีระดับ
เขต คือ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ระดับจังหวัด จํานวน 3 ครั้งตอ
เขตตอป จํานวน 5 เนื้อหาหลัก ไดแก วิสาหกิจชุมชน Food Safety ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง ระบบ
สงเสริมการเกษตร และการจัดการความรู และ (2) เวทีระดับอําเภอ คือ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับ
อําเภอ (DW) เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ในเนื้องานที่ไดรับมอบหมายและงานตามภารกิจหลักขององคกร โดย
สํานักงานเกษตรอําเภอหมุนเวียนกันเปนเจาภาพหลัก ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานเกษตรจังหวัด
สิ่งดังกลาว จึงเปนเสมือนกลไกที่สงผลให
เกิดความเชื่อมโยงประสานและความรวมมือในการ
แลกเปลี่ยนแบงปนความรูระหวางเจาหนาที่ของแต
ละหน ว ยงานย อ ยให มี ค วามรู ค วามเข า ใจและเห็ น
ความสํ า คั ญ ของการรวบรวม บั น ทึ ก และจั ด เก็ บ
ความรู ที่เ กิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ง านเปน ความรูข อง
องคกร
4.3 ดานผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร ของ
กรมสงเสริมการเกษตร พบวา ผลงานที่ประสบความสําเร็จจากการใชเครื่องมือการจัดการความรู ของ
กรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มี 4 เรื่องหลัก ประกอบดวย
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1) เกิดองคความรูในงานสงเสริม
การเกษตรเปนขององคกร คือ (1) องคความรูในการ
ดําเนินงานของเจาหนาที่ จํานวน 3 เรื่องหลัก ไดแก
การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การถายทอด
ความรูเพื่ อผลิตพืชปลอดภัยและไดมาตรฐาน และ
การพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพศู น ย เ รี ย นรู
การเกษตรพอเพี ย ง และ (2) องค ค วามรู ด า น
การเกษตรของเกษตรกร เชน การพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตพืช การลดตนทุนการผลิต การปองกันกําจัดศัตรูพืช และการผลิตปุย เปนตน
2) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในหนวยงานยอยไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง โดยจัด
เวทีเรียนรูเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการความรู และการใช
ประโยชนจากเครื่ องมื อการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนงานส งเสริ มการเกษตร ใช เ วทีตามระบบ
สงเสริมการเกษตร เวทีประชุมสํานักงาน และเวทีตามแผนงาน/โครงการ
3) เกิดชองทางการสื่อสารเพื่อการเรียนรูของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร โดย
หนวยงานยอยทุกระดับมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดทําเอกสาร/สิ่งพิมพ จัดบอรดนิทรรศการ และ
จัดทํา Website KM ของหนวยงาน เพื่อใชถายทอดความรูใหกับเจาหนาที่ ตลอดจนกรมสงเสริม
การเกษตรไดพัฒนา K-Center เพื่อจัดเก็บองคความรูขององคกรที่เกิดขึ้นในรอบป 2552
4) เกิดคลังความรูในระดับหนวยงานยอย โดยจัดเก็บขอมูล/ เนื้อหาสาระ และองค
ความรูที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การสืบคนเทคโนโลยีวิชาการของเจาหนาที่ ไดแก Website KM
ของหนวยงาน
K-Center ของกรมสงเสริม
การเกษตร และเอกสาร/สิ่งพิมพ เปนตน
ผลสํ า เร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการนํ า การจั ด การ
ความรูมาใชรวมปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร สงผล
ใหเกิดการจัดเก็บเทคโนโลยี/วิชาการ ภูมิปญญาของ
เกษตรกร และประสบการณ / นวั ต กรรมของ
เจาหนาที่และเกษตรกร มีการจัดทําคลังความรูใน
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รูปแบบของ Website เอกสาร/สิ่งพิมพ และ VCD/DVD เปนตน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนและเผยแพร
ความรูโดยผานเวที RW/DW ซึ่งนําไปใชปฏิบัติงานไดเปนรูปธรรม
5. ขอเสนอแนะ
5.1 ในเชิงนโยบาย กรมสงเสริมการเกษตร
กําหนดใหการจัดการความรูเปนเนื้อหาสาระหนึ่งที่
อยู ใ นระบบส ง เสริ ม การเกษตร ตลอดจนกํ า หนด
นโยบาย มาตรการ และแนวทางการดําเนินงานให
เกิดผลในเชิงรูปธรรม
5.2 ในเชิงการปฏิบัติงาน หนวยงานยอยใน
กรมสงเสริมการเกษตรมีการสรางความตอเนื่องของการใชการจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรให
เขาใจหลักการและกระบวนการ KM ที่นําไปสูการปฏิบัติได ตลอดจนมีการจัดเวทีใหเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรไดแลกเปลี่ยนความรูเพื่อนําไปใชปฏิบัติงานได และนําสื่อ/เทคโนโลยีเขามาใชบริหาร
จัดการและจัดเก็บองคความรูที่เปนผลในเชิงรูปธรรม
5.3 ในเชิงการสนับสนุนงาน มีการพัฒนาเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเกี่ยวกับการเขียนสรุป
องคความรู การสืบคนความรู และแลกเปลี่ยนความรู ตลอดจนมีการจัดเวทีเพื่อใหหนวยงานยอยให
นําเสนอผลสําเร็จของการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรจากการใชเครื่องมือการจัดการความรู.
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ภาคผนวกที่ 2
รายงานผลการประเมินองคกร
เรื่องการจัดการความรูใ นงานสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

31

รายงานผลการประเมินองคกร
เรื่องการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
********************
กรมส ง เสริ ม การเกษตร ได นํ า แนวคิ ด หลั ก การจั ด การความรู มาใช เ ป น เครื่ อ งมื อ พั ฒ นา
บุคลากรขององคกร ตั้งแตป 2548 ถึงปจจุบัน เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานบนฐานทรัพยากร
(Resource based) เปนการทํางานบนฐานความรู (Knowledge based) โดยยึดนโยบาย “พัฒนาองคกรให
มีขีดสมรรถนะสูง” ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ทั้งนี้ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดดําเนินการกับ 3 ประเด็นยุทธศาสตร 3 โครงการ คือ 1) การสงเสริมความ
เขมแข็งของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ชุมชนเกษตรกร : โครงการ
สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 2) การสงเสริมการผลิตและจัดการสินคาเกษตร : โครงการสงเสริม
การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน และ 3) การใหบริการทางการเกษตรและชวยเหลือ
เกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการงานสงเสริมการเกษตร : โครงการศูนยเรียนรู
การเกษตรพอเพียง ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดการดําเนินในรอบปจึงเห็นควรประเมินผลการดําเนินการจัดการ
ความรู มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู และการถายทอดเทคโนโลยีการ
จัดการความรูของเจาหนาที่และหนวยงานภายในกรมสงเสริมการเกษตร
2) เพื่อศึกษาความรู
ความสามารถของเจาหนาที่ในการนําการจัดการความรูไปใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานสงเสริม
การเกษตร และ 3) เพื่อศึกษาภาวะผูนํา และวัฒนธรรมในการสนับสนุนการดําเนินการจัดการความรู
ในงานสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร กลุมบุคคลเปาหมาย ไดแก เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต โดยใชเครื่องมือ
แบบประเมินผลองคกรตนเอง ของ PMQA การรวบรวมขอมูลใชเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต
(RW) ครั้งที่ 3/2552 และการวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐาน (โปรแกรม SPSS for Window) ผลการ
ประเมินองคกรสรุปไดดังนี้
หมวดที่ 1 กระบวนการจั ด การความรู พบวา ในการใช ก ระบวนการจัด การความรู ข อง
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับหนวยงานยอยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.32) หมายความ
วา องคกรมีการวิเคราะหถึงจุดออน จุดแข็ง ในเรื่องการจัดการความรูอยางเปนระบบ เกิดการแสวงหา
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ขอมูล เจาหนาที่ทุกคนในองคกรเกิดการมีสวนรวมในการแสวงหาความคิดใหม ๆ และการถายทอด
Best Practice
หมวดที่ 2 ภาวะผูนํา พบวา การจัดการความรูที่เปนภาวะผูนําของหนวยงานนั้นในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.30) หมายความวา ผูบริหารหนวยงานมีการกําหนดใหการจัดการความรู
เปนกลยุทธที่สําคัญขององคกร ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดเก็บองคความรูไวในคลังหนวยงาน
(Knowledge Asset) ที่สามารถนําไปใชประโยชนกับองคกรได และในเรื่องการเรียนรูของบุคลากรเพื่อ
สงเสริม Core Competencies
หมวดที่ 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู พบวา การจัดการความรูเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองคกรโดยภาพรวมอยูในระดับดี ( X = 2.55) หมายความวา องคกรสงเสริมและใหการ
สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ข องบุ ค ลากรให ต ระหนั ก ถึ ง การสร า งและเพิ่ ม พู น คุ ณ ค า ให แ ก
ผูใชบริก าร และหนวยงานที่เกี่ ยวของ การเรียนรูเปนหนาที่และความรับผิดชอบของทุก คน โดย
เจาหนาที่ไดใหความสําคัญในการเรียนรูรวมกัน และเกิดการสรางวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขึ้นภายในองคกร
หมวดที่ 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู พบวา การใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการ
ความรูในภาพรวมอยูระดับปานกลาง ( X = 2.31) หมายความวา เทคโนโลยีชวยใหทุกคนสื่อสารและ
เชื่อมโยงกันไดทั้งภายในและภายนอกองคกร องคกรไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเนน
ความตองการของผูใช และเทคโนโลยีที่นํามาใชนั้นกอใหเกิดคลังความรูขององคกร
หมวดที่ 5 การวัดผลการจัดการความรู พบวา ในการวัดผลการดําเนินงานการจัดการความรู
ในภาพรวมอยูระดับปานกลาง ( X = 2.32) หมายความวา องคกรมีวิธีการเชื่อมโยงการจัดการความรู
กับ ผลการดํ า เนิ น การที่ สํ าคั ญ ขององคก ร และองคก รมีก ารกํ า หนดตั ว ชี้วั ด ของการจั ด การความรู
โดยเฉพาะ
จากผลการประเมินองคกรตนเองเรื่อง การจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร ของกรม
สงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ป 2552 สรุปไดวา ภาพรวมของการจัดการความรูอยูใน
ระดับปานกลาง จํานวน 4 เรื่อง ไดแก 1) กระบวนการจัดการความรู 2) ภาวะผูนํา 3) เทคโนโลยีการ
จัดการความรู และ 4) การวัดผลการจัดการความรู สวนวัฒนธรรมในการจัดการความรู ขององคกรอยู
ในระดับดี ซึ่งแสดงใหเห็นวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ
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ความรู เห็นความสําคัญของการจัดเก็บองคความรูเพื่อใชดําเนินงานสงเสริมการเกษตร โดยเฉพาะการมี
สวนรวมของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเพื่อดําเนินกิจกรรมมีเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานการจัดการความรู ไดแก 1) ควรมีการสรางความรู ความเขาใจ
กั บ เจ า หน า ที่ เ รื่ อ ง การจั ด การความรู อ ย า งจริ ง จั ง เพื่ อ ให เ จ า หน า ที่ เ กิ ด การเรี ย นรู กระตุ น ให เ ห็ น
ความสําคัญ และเปนองคกรแหงการเรียนรูไดอยางเปนรูปธรรม และ 2) ควรกระตุนการเรียนรูของ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรโดยใหทุกคนไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางแทจริง.
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ภาคผนวกที่ 3
รายงานผลการบริหารจัดการองคความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร
กรณี : การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop : RW)
ประจําปงบประมาณ 2552
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รายงานผลการบริหารจัดการองคความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร
กรณี : การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop : RW)
ประจําปงบประมาณ 2552
*******************
1. ความเปนมา
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop : RW) เปนองคประกอบหนึ่งของ
การพัฒนาบุคลากร ในระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร โดยในป 2552 ได
เน น ในการดํ า เนิ น งานโครงการตามนโยบาย 3 โครงการหลัก คือ ศู น ย เ รีย นรูก ารเกษตรพอเพี ย ง
วิสาหกิจชุมชน และสงเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและไดมาตรฐาน โดยใชกระบวนการจัดการความรู
(KM) เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน ทั้งนี้กําหนดใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แต
ละเขตจัด RW เขตละ 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม 2552
2. เปาหมาย
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) แตละครั้งมีเปาหมายการดําเนินการดังนี้
- RW 1 มีเปาหมาย เพื่อทบทวน/ ตรวจสอบงาน กําหนดแนวทาง/ เปาหมายการ
ดําเนินงาน จัดทําแผนการจัดการความรู และกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
- RW 2 มีเปาหมาย เพื่อรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน การแลกเปลี่ยนผลงาน/
การเรียนรู การแกไขปญหา และสนับสนุนการจัดการความรู
- RW 3 เปาหมาย เพื่อรวบรวม/ สรุปองคความรู แลกเปลี่ยนองคความรู รายงานผล
การจัดการความรู (รอบปงบประมาณ) และการจัดสงองคความรูเขาสูคลัง (DOAE K-Center)
โดยประเด็นในการจัด RW ของแตละเขต นั้น จะตองประกอบไปดวยงานตามยุทธศาสตร งาน
ตามระบบสงเสริมการเกษตร และการจัดการความรู
3. วิธีการดําเนินงาน
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต มีวิธีการดําเนินงานสรุปไดดังนี้
1) การเตรียมการ มีการประชุมผูเกี่ยวของภายในเขต เพือ่ กําหนดวัน เวลา สถานที่
ประเด็นในการสัมมนา และผูที่จะเขารวมสัมมนา
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2) ดําเนินการจัดสัมมนา เขตละ 3 ครั้ง
3) สรุปผลการดําเนินการ
4. บุคคลเปาหมาย
บุคคลเปาหมาย ที่เขารวมสัมมนา ประกอบดวย
1) สํานักงานเกษตรจังหวัด ไดแก หัวหนากลุม และนักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ผูรับผิดชอบระบบสงเสริมการเกษตร การจัดการความรู (KM) ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง
วิสาหกิจชุมชน และโครงการสงเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและไดมาตรฐาน ในบางครั้งมีการเชิญ
เจาหนาที่ระดับอําเภอที่ไดรับการตัดสินวา เปนเจาหนาที่ดีเดนประเภทตาง ๆ ในระดับเขต เขารวมเลา
ประสบการณในเวทีสัมมนาดวย
2) ศูนยปฏิบัติการ ไดแก ผอ.ศูนยฯ และเจาหนาที่ศูนยฯ
3) ส ว นกลาง ได แ ก เจ า หน า ที่ ก องวิ จั ย และพั ฒ นางานส ง เสริ ม การเกษตร กอง
แผนงาน สํานักพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน สํานักพัฒนา
คุณภาพสินคาเกษตร สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ศูนยสารสนเทศ และหนวยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของในการสัมมนาแตละครั้ง
4) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต (เจาภาพ) ไดแก ผอ.เขต หัวหนากลุม
และเจาหนาที่ผูรับผูรับผิดชอบระบบสงเสริมการเกษตร การจัดการความรู (KM) โครงการศูนยเรียนรู
การเกษตรพอเพี ยง โครงการวิสาหกิ จชุ มชน และโครงการสงเสริมการผลิตพื ชปลอดภัย และได
มาตรฐาน ในระดับเขต
5. ผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)
ผลจากการจัด RW ของทั้ง 6 เขต มีดังนี้
1) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
1.1 การบรรยาย ไดแก
- แนวทางการจัดทํายุทธศาสตรระดับหนวยงานยอย และความสอดคลองกับ
กับแผนยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตร
- ยกราง แผนพัฒนาการเกษตร สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1
จังหวัดชัยนาท ป 2553-2555
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- ระบบสงเสริมการเกษตร ประกอบดวยเรื่องสถานการณระบบสงเสริม
การเกษตร ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ และงานสงเสริมการเกษตรของเขตที่ 1
- การจัดการความรู (KM) ประกอบดวยเรื่องแนวทางการจัดการความรู
ป 2552 ของหนวยงานยอย การดําเนินการจัดการความรูระดับองคกร ป 2552 ตามแนวทาง PMQA
การบริหารจัดการองคความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร และการจัดการความรูของสํานักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.2 การอภิปรายคณะ ไดแก
- ความคาดหวัง และทิศทางการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของเขต 1
- บทบาทและแนวทางปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการ
- กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
ในพื้นที่เขต 1
1.3 การแบงกลุมอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก
- กระบวนการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ข องหน ว ยงานย อ ย ประเด็ น การ
เชื่อมโยงและบูรณาการแผนยุทธศาสตรของหนวยงานยอย และแนวทางสนับสนุนแผนปฏิบัติงาน ป
2552
- ความตองการเผยแพรผลงานสงเสริมการเกษตรผานรายการวิทยุโทรทัศน
- แผนและความตองการสนับสนุนจากศูนยปฏิบัติการ ตอการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเกษตรจังหวัด
- ประเด็นความตองการระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริม
การเกษตร และความตองการระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร (เพิ่มเติม)
- ประเด็นวิชาการที่ตองการสนับสนุนตามระบบสงเสริมการเกษตร และสรุป
ความรูที่ทีมงานระดับอําเภอตองการเพิ่มเติมเพื่อใชในการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
- ผลการดํ า เนิ น งานตามระบบส ง เสริ ม การเกษตร ของสํ า นั ก งานเกษตร
จังหวัดและอําเภอ
- การจัดการความรู 3 โครงการหลัก (โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง
โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและ
ไดมาตรฐาน)
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- ผลสําเร็จของการดําเนินงานและเผยแพรผลงานสงเสริมการเกษตร ของ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ ที่มีผลงานดีเดนระดับเขต
1.4 การจัดนิทรรศการ ในลักษณะ ตลาดนัดอาหารสมอง ในประเด็น
“ผลสําเร็จของการดําเนินงาน และการเผยแพรผลงานสงเสริมการเกษตร”
2) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
2.1 การบรรยาย ไดแก
- การดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
- ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง ป 2552
- การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
- ผลสําเร็จกระบวนการทํางานศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง ของจังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ
2.2 การแบงกลุมอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู ในเรื่องแนวทางการทํางาน
ป 2552 ไดแก
- การจัดการความรู (KM)
- ระบบสงเสริมการเกษตร
- วิสาหกิจชุมชน
- ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง
- โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
3) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดระยอง
3.1 การบรรยาย ไดแก
- นโยบายการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร (นายโอฬาร พิทักษ รองอธิบดี
กรมส ง เสริ ม การเกษตร) เน น การดํ า เนิ น งานการจั ด การความรู วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ระบบส ง เสริ ม
การเกษตร และการจัดการขอมูลการเกษตร
- ระบบการจัดการความรู (KM) เพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
- การพัฒนาบุคลากรดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบออนไลน
- การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร และการบริหารจัดการ
คลังความรู เพื่อนําความรูขึ้น K-Center
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- กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานสงเสริมการเกษตร
3.2 การแบงกลุมอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก
- การบริหารจัดการขอมูล
- วิ สาหกิ จ ชุ ม ชน เรื่ อ งการพัฒ นาเครื อข ายวิสาหกิ จ ชุ ม ชน องค ป ระกอบ
สําคัญที่ทําใหการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนประสบผลสําเร็จ
- การปฏิบัติงานในพื้นที่ตามระบบสงเสริมการเกษตร
- ปจ จัย สําคัญที่ทํ าให การดําเนินงานศูน ยบริการและถ ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล ประสบความสําเร็จ
- ความสําเร็จในการจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อใหไดมาซึ่งการสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานตาง ๆ
- ความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการสงเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได
มาตรฐานประสบความสําเร็จ
- ความสําเร็จในการสงเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชไร (มันสําปะหลัง)
- ความสําเร็จการดําเนินงานโครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง
- ความสําเร็จในการดําเนินงานการจัดตลาดสินคาเกษตร
- สรุปผลการดําเนินงานและความสําเร็จในการดําเนินงานการจัดการความรู
(KM) ของหนวยงาน
3.3 การนําเสนอกรณีตัวอยาง
- รูปแบบการบูรณาการการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาไปสูแหลงเรียน
รู โดย กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สสข3. ระยอง
- การพัฒนาผลิตภัณฑผึ้ง โดย ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง)
4) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดขอนแกน
4.1 การบรรยาย ไดแก
- การจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร โดย นายโอฬาร พิทักษ
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ
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- แนวทางการจัดการความรูและการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (RW) 2/2552
(โดย ผอ.สสข. ที่ 4 จังหวัดขอนแกน)
- การจัดการความรู (KM) จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ
- นโยบายกรมสงเสริมการเกษตร ในการบูรณาการจัดการความรูในระบบ
สงเสริมการเกษตร
- การดําเนินการจัดการความรูในระบบสงเสริมการเกษตร ตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการแผนการจัดการความรู ป 2551 กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดยโสธร
- การจัดทําแผนการจัดการความรู ป 2552 จังหวัดอํานาจเจริญ
- สรุปภาพรวมแผนการจัดการความรู ป 2552 ของ สํานักงานเกษตรจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- การจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร ป 2552
- การจัดการความรูและการถอดบทเรียน และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในระดับ
ไรนา (R2R)
- การบริหารคลังความรู และการนําความรูสูคลังความรูกลาง (K-Center)
ของกรมสงเสริมการเกษตร
- การนําเสนอองคความรูตามแผนการจัดการความรู
- การแบงปนความรูผานระบบ Online (Web Blog)
4.2 การแบงกลุมอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก
- การดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร ป 2551 ที่นําการจัดการความรู
มาใชเปนเครื่องมือในการผลักดันองคความรู เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร ตาม KM Action Plan
- บทบาทภารกิจของผูเกี่ยวของในการบูรณาการจัดการความรูในระบบ
สงเสริมการเกษตร ตามแผนการจัดการความรู ป 2551 ในระดับจังหวัด อําเภอ
- แผนการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร ป 2552
- ผลสัมฤทธิ์ ปญหา และสิ่งเอื้อ ในการดําเนินการการจัดการความรู (KM)
โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน โครงการศูนยเรียนรูการเกษตร
พอเพียง และโครงการวิสาหกิจชุมชน
- การถอดบทเรียน โดยใชเทคนิค Mind Map จากกรณีตัวอยาง
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- หลักเกณฑในการคัดเลือก Best Practice ของแตละงาน รวมทั้งบทบาท
ผูเกี่ยวของและผลลัพธที่ตองการจากการสัมมนา (โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัย
และไดมาตรฐาน โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง และโครงการวิสาหกิจชุมชน)
- ความกาวหนา ปญหาอุปสรรคการดําเนินโครงการ ตลอดจนขอเสนอแนะ
ในการพัฒนางานให เกิดประสิทธิภ าพ (โครงการสงเสริมการผลิ ตสิ นคาเกษตรที่ปลอดภั ยและได
มาตรฐาน โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง และโครงการวิสาหกิจชุมชน)
- การจัดการความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร ของ สํานักงานเกษตร
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- สรุปองคความรูความรูระดับเขตของโครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร
ตามแผนการจัดการความรู ป 2552 (โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง และโครงการวิสาหกิจชุมชน)
4.3 การจัดนิทรรศการ นําเสนอองคความรูตามแผนการจัดการความรู
ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
5.1 การบรรยาย/การนําเสนอ ไดแก
- แนวทางการเชื่อมโยงคลังความรู นโยบายการจัดการความรูของกรม
สงเสริมการเกษตร และระบบสงเสริมการเกษตร
- การเชื่อมโยงองคความรูกับคลังความรูของสํานักงานเกษตรจังหวัด เขต
และกรมสงเสริมการเกษตร
- นําเสนอผลการดําเนินงานการจัดการความรู ป 2551 กรณีของจังหวัดตรัง
ชุมพร และปตตานี และการดําเนินงานการจัดการความรูในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของสํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
- นําเสนอผลการดําเนินงานการจัดการความรู ป 2552 ของจังหวัดตาง ๆ ใน
ภาคใต
- การสรุปผลสําเร็จการดําเนินงานการจัดการความรู และแนวทางการบริหาร
องคความรู และระบบสงเสริมการเกษตร
5.2 การอภิปรายคณะ
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5.3 การแบงกลุมอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก
- การดําเนินงานการจัดการความรู ป 2551 ในจังหวัดภาคใต
- การเชื่อมโยงองคความรู กับคลังความรูของสํานักงานเกษตรจังหวัด เขต
และกรมสงเสริมการเกษตร ในประเด็น “จังหวัดทําอยางไร ใชชองทางอะไรในการเชื่อมโยง และ
มีการเชื่อมโยงในระดับใดบาง”
- แนวทางขอตกลงรวมในการขับเคลื่อนการจัดการความรู ในภาคใต ป 2552
ในประเด็น “การเตรียมการ ชองทางในการจัดการความรู การเรียนรู การนําความรูไปปฏิบัติ การสรุป
บทเรียน การสรุปองคความรู การจัดการและการบริหารองคความรู”
- แนวทางการขับเคลื่อนโครงการสงเสริมการเกษตร ดวยระบบสงเสริม
การเกษตร
- การจัดเวทีการจัดการความรู และการสนับสนุนโครงการตามยุทธศาสตร
กรมสงเสริมการเกษตร (โครงการสงเสริมการผลิตพืชอาหารปลอดภัยและไดมาตรฐาน โครงการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน และโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง)
- แนวทางการสรุปผลสําเร็จการจัดการความรู การบริหารจัดการองคความรู
- แนวทางการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ครั้งที่ 2/2552 และ ครั้งที่ 3
/2552 ในประเด็น เนื้อหา หลักสูตร วิธีการดําเนินการ และการเตรียมการ ขอมูลตางๆ
- แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนินงานจัดการความรู จากการจัดตลาดนัด
ความรู ป 2552
- ปญหาอุปสรรคและการแกปญหา จากผลการดําเนินงานการจัดการความรู
ในจังหวัดภาคใต
- ปญหาและความตองการสนับสนุนของ 14 จังหวัด ในภาคใตในการ
ดําเนินงานโครงการปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรรายครัวเรือน และโครงการจดทะเบียนผูปลูกพืช
เศรษฐกิจ
- การประเมิ น องค ก รตนเองในด า นการจั ด การความรู โดยแบ ง เนื้ อ หา
ออกเปน 5 หมวด ไดแก หมวดที่ 1 กระบวนการจัดการความรู หมวดที่ 2 ภาวะผูนํา หมวดที่ 3
วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู หมวดที่ 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู และหมวดที่ 5 การวัดผล
การจัดการความรู
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- การคัดเลือกจังหวัดดานการจัดการความรู (KM) ดีเดน ในดานตางๆ ไดแก
ดานการเรียนรูของเจาหนาที่ ดานการบันทึกการจัดเก็บองคความรู และดานกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู
- แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการความรูในภาคใต ป 2553
- แนวทางการสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู ป 2552
5.4 การจัดนิทรรศการ โดยการจัดรูปแบบจัดตลาดนัดความรู “ผลการ
ดําเนินงานการจัดการความรู ป 2552 ของจังหวัดในภาคใต”
6) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 เชียงใหม
6.1 การบรรยาย ไดแก
- ระบบสงเสริมการเกษตร กับการจัดการความรู ป 2552
- การดําเนินงานจัดการความรู ป 2551 ของจังหวัดในภาคเหนือ
- การบริหารจัดการองคความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร
- การวิจัยในระดับไรนา โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง
- ผลการดําเนินงานจัดการความรู ป 2552 ของจังหวัดในภาคเหนือ
- การจัดทําทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืช
เศรษฐกิจหลัก (ขาว ขาวโพด และมันสําปะหลัง) (ทพศ.)
6.2 การแบงกลุมอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก
- การพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ใน 3 โครงการหลัก คือ โครงการสงเสริม
การผลิต สิ น ค า เกษตรที่ ป ลอดภัย และได ม าตรฐาน โครงการศูน ยเ รีย นรูก ารเกษตรพอเพีย ง และ
โครงการวิสาหกิจชุมชน
- แผนการจัดการความรู ป 2552 ของจังหวัด
- การดําเนินงานตามเปาหมายของงาน/โครงการ ป 2552 และการจัดการ
ความรูระดับจังหวัด
- ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูรวมกันระดับเขต
- ผลการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
- ปญหาอุปสรรคและแนวทางการดําเนินงาน/โครงการ
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- ผลการดํ า เนิ น การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระดั บ เขต และแนวทางการ
ดําเนินงาน ป 2553
6.3 การจัดนิทรรศการ โดยการจัดรูปแบบตลาดนัดความรู เพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของเจาหนาที่
6. ปญหาอุปสรรค
6.1 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับจังหวัดมีภารกิจมาก จึงไมสามารถเขารวม RW ได
6.2 เปาหมาย และตัวชี้วัดไมชัดเจน
6.3 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรขาดการบันทึก
6.4 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ยังเขาใจวา KM เปนงานหนึ่งที่ตองปฏิบัติ
6.5 บุคคลเปาหมายที่เขารวมสัมมนา ไมตรงกับที่กําหนด ไมครบตามที่กําหนด และขาดความ
รวมมือ
7. ขอเสนอแนะ
เจาหนาที่สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ไดใหขอเสนอแนะในการจัด RW ดังนี้
7.1 ควรจัดสัมมนาเพื่อกําหนดแนวทางสงเสริมการเกษตร ป 2553 เพื่อเปนกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนตอไป
7.2 ควรสนับสนุนการนํา KM ใชในพื้นที่ เพื่อเปนตัวอยางในแตละเรื่อง เชน การจัดการเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาล โดยการทํา KM กับเกษตรกรและเจาหนาที่ในพื้นที่
7.3 กําหนดตัวชี้วัดใหชัดเจน
7.4 จัดสรรงบประมาณในการจัด RW
7.5 RW ควรจัดครั้งที่ 1 ในไตรมาสแรก และครั้งที่ 2 และ 3 ประมาณ 2-3 เดือน/ครั้ง และควร
มีการจัดการดูงาน
7.6 การจัด RW ควรเปนเรื่อง KM ในระบบสงเสริมการเกษตร.
---------------------------------------------------------------กลุมงานวิจยั และพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร
กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ตุลาคม 2552
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ภาคผนวกที่ 4
รายงานการประเมินผลตามมาตรฐานวิธีการ
เรื่องกระบวนงานการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
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รายงานการประเมินผลตามมาตรฐานวิธีการ
เรื่องกระบวนงานการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

จัดทําโดย... กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร

กรมสงเสริมการเกษตร
ตุลาคม 2552
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รายงานการประเมินผลตามมาตรฐานวิธีการ
เรื่อง กระบวนงานการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ชื่อกระบวนงาน เรื่องกระบวนงานการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552
หนวยงานที่รับผิดชอบ นางสุกัญญา อธิปอนันต
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล 1. นายบุญรัตน สุขมาก โทรศัพท 0-2579-9524
2. นางศิริวรรณ หวังดี โทรศัพท 0-2579-9524
จํานวนขั้นตอน ใหบริการทั้งหมด 5 ขั้นตอน
ขอมูลผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียดที่กําหนดในแตละขั้นตอน
ผลการปฏิบัติงานตาม
เอกสาร/หลักฐานยืนยันผลการ
รายละเอียดที่กําหนดใน
ที่
ขั้นตอน
ปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน
แตละขั้นตอน
ครบถวน

1

วิเคราะหงานและภารกิจ

/

2

กําหนดองคความรูและวิธีการ
ถายทอดความรู

/

3

ดําเนินงานจัดการความรูใน
งานสงเสริมการเกษตร

/

ไมครบถวน

1) นโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
สงเสริมการเกษตรปงบประมาณ พ.ศ.
2552
2) เปาหมายแนวทางและกรอบการ
ดําเนินงานจัดการความรูในงานสงเสริม
การเกษตรปงบประมาณ พ.ศ. 2552
1) แผนการจัดการความรูของหนวยงาน
ยอย และกรมสงเสริมการเกษตร
2) รายงานการประชุมคณะทํางาน KM
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
1) รายงานการประชุมคณะทํางานการ
บริหารองคความรู
2) กระบวนการจัดการความรูของกรม
สงเสริมการเกษตร
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ที่

ขอมูลผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียดที่กําหนดในแตละขั้นตอน (ตอ)
ผลการปฏิบัติงานตาม
เอกสาร/หลักฐานยืนยันผลการ
รายละเอียดที่กําหนดใน
ขั้นตอน
ปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน
แตละขั้นตอน
ครบถวน

4

ประเมินและสรุปผลการจัดการ
ความรูในงานสงเสริม
การเกษตร

/

5

เผยแพรองคความรูในงาน
สงเสริมการเกษตร

/

ไมครบถวน

3) คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานยอย
4) รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่องแนวทางการจัดการความรูในงาน
สงเสริมการเกษตร (ฉบับผูปฏิบัติ)
5) (ราง) เอกสารเรื่องแนวทางการจัดการ
ความรูในงานสงเสริมการเกษตร (ฉบับผู
ปฏิบัติ)
6) รายงานสรุปผลการจัดการความรูเวที
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต(RW)
1) รายงานความกาวหนาการจัดการ
ความรูรอบ 6 เดือน9 เดือน และ12 เดือน
2) รายงานผลการประเมินองคกรตนเอง
เรื่อง การจัดการความรูในงานสงเสริม
การเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
3) รายชื่อกรณีตัวอยางที่ใชการจัดการ
ความรูในการดําเนินงานงานไดบรรลุผล
(Best Practice)
4) รายงานผลการดําเนินงานจัดการ
ความรูในงานสงเสริมการเกษตร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
1) รายงานสรุปองคความรูที่เกิดขึ้นใน
งานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ
พ.ศ. 2552
2) ตัวอยางเอกสาร หรือสื่อเพื่อเผยแพร
องคความรูในงานสงเสริมการเกษตร

* ความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรฐานวิธีการที่กําหนด = 100 %
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ปญหาอุปสรรคที่สงผลตอการดําเนินงาน
1. การบริหารจัดการ มีการมอบหมายงานตามโครงสรางการปฏิบัติ และแยกเนื้อหาสาระระหวาง
การจัดการความรูออกจากการทํางานประจํา ซึ่งทําใหเจาหนาที่ตองรับภาระเพิ่ม ใหความสําคัญกับการ
ใชเครื่องมือในการดําเนินงานคอนขางต่ํา
2. ความรูความเขาใจ KM ผูรับผิดชอบงานการจัดการความรูมีการเปลี่ยนแปลงบอย โดยเฉพาะ
หมุนเวียนกันเปนประจําเกือบทุกป ทําใหขาดความตอเนื่องและไมมีการถายทอดความรูใหกับผูรับงาน
ชวงตอไป ซึ่งเกิดปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับความรูความเขาใจในเครื่องมือการจัดการความรู
3. การสื่อสารเชื่อมโยง หนวยงานยอยใชวิธีการสื่อสารทําความเขาใจโดยใชเวทีการประชุม
เป น หลั ก ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น การถ า ยทอดความรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก การวิ ช าการเป น ส ว นใหญ ส ว นการ
ปฏิบัติการ หรือลงมือทํายังเกิดขึ้นคอนขางนอย ดังนั้น จึงสงผลใหความรู ความเขาใจในเครื่องมือการ
จัดการความรูของเจาหนาที่สื่อสารไดคอนขางยาก
4. การบันทึกสรุป/จัดเก็บ กรมสงเสริมการเกษตรมีผลงานเกิดขึ้นจํานวนมาก แตเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรขาดการบันทึก จัดเก็บองคความรู ตลอดจนการใหความสําคัญกับการนําองคความรู
ไปใชปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมมีคอนขางนอย จึงสงผลใหการจัดการความรูเกิดผลสําเร็จเฉพาะกลุม
มีการขยายผลคอนขางนอย
จากประเด็นปญหาขางตนไดนําสูการปรับปรุงการดําเนินงาน ดังนี้
1. ใช KM อยางตอเนื่อง กรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนดใหการจัดการความรูเปนนโยบาย
และแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
2. ฝกทักษะดานกระบวนการ / การบันทึก กรมสงเสริมการเกษตรไดนําเครื่องมือการจัดการ
ความรู เขาไปใชเปนวิธีการพัฒนาบุคลากรโดยผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร ไดแก เวทีการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) และเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (RW)
3. CKO เปนที่ปรึกษา และใหการสนับสนุน กรมสงเสริมการเกษตรไดมอบหมายรองอธิบดี
กรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ เปนผูดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานการจัดการความรู ของกรม
สงเสริมการเกษตร ตลอดจนมีการแตงตั้งคณะทํางานการบริหารองคความรู เปนผูปฏิบัติงานเพื่อ
ขับเคลื่อนการจัดการความรูสูหนวยงานยอย ซึ่งไดดําเนินการตอเนื่องตั้งแตป 2548 จนถึงปจจุบัน
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4. การจัดเก็บองคความรูและนําไปใช กรมสงเสริมการเกษตรไดใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการองคความรู (KA) มีการแตงแตงคณะทํางานการบริหารจัดการองคความรู ของกรมสงเสริม
การเกษตร ขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีศูนยสารสนเทศเปนเจาภาพหลัก (เลขาฯ) มีรองอธิบดี
กรมส ง เสริ ม การเกษตร ฝ า ยวิ ช าการ เป น ประธาน ทั้ ง นี้ ก ารดํ า เนิ น งานดั ง กล า วจะเชื่ อ มโยงและ
สนับสนุนกับคณะทํางานการบริหารองคความรู ตลอดจนหนวยงานยอยไดมีการรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานการจัดการความรู ในรอบปใหกับกรมสงเสริมการเกษตรไดทราบ โดยเนื้อหาสวนหนึ่งใน
เอกสารดั ง กล า วจะมีก ารระบุ ถึง “องคค วามรู ที่เ กิด ขึ้ น จากการดํ า เนิ น งานการจัด การความรู ” ของ
หนวยงานนั้น ๆ ดวย
5. ใหกําลังใจ กรมสงเสริมการเกษตรไดสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานยอยมีการบันทึก จัดเก็บ
ผลสําเร็จของงาน และองคความรูที่ไดผลในลักษณะของ “จัดประกวดผลการดําเนินงานการจัดการ
ความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552” เพื่อประกาศเกียรติคุณ และนําเนื้อหาสาระดังกลาวมารวมเลม
เปนองคความรูของกรมสงเสริมการเกษตร ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขต เปนผูรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกระดับจังหวัด และคณะทํางานการบริหารองคความรู เปน
ผูรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกระดับจังหวัด.
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(คําอธิบาย)
กระบวนงานการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
1. ความเปนมา
กรมส ง เสริ ม การเกษตรได นํ า แนวคิ ด หลั ก การจั ด การความรู ม าใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการ
ดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ตั้งแตป 2548 จนในป 2551 โดยกรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนด
นโยบายในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน “จากการทํางานบนฐาน
ทรัพยากร (Resource Based) มาเปนการทํางานบนฐานความรู (Knowledge Based) โดยใช KM เปน
เครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาว ประกอบกับมีการปรับปรุงระบบสงเสริม
การเกษตรใหม (ป 2551) ซึ่งไดนําแนวคิดและหลักการจัดการความไปใชเปนกระบวนการดําเนินงาน
สงเสริมการเกษตรทั้งในระดับเจาหนาที่และเกษตรกร
จากการดําเนินงานการจัดการความรูจนถึงปจจุบัน พบวา มีหลายหนวยงานยอยสามารถนํา
KM ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งานส ง เสริ ม การเกษตรได ดี ทํา ให ง านบรรลุเ ป า หมายได อย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คนทํางานไดรับการพัฒนาทั้งดานกระบวนการทํางานและความรูตาง ๆ
เกิดบรรยากาศการทํางานที่มีแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมกันทํางานเปนทีม เชน จังหวัดนาน จังหวัด
กําแพงเพชร จังหวัดยโสธร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอุบลราชธานี เปนตน แตในขณะเดียวกัน
ก็มีอีกหลายหนวยงานทั้งในระดับกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด ที่ยังไมสามารถประยุกตใชเครื่องมือ KM
ในการพัฒนาคนและพัฒนางานของหนวยงานไดเปนรูปธรรม มีการใชเครื่องมือการจัดการความรูใน
ลักษณะของการทํางาน/โครงการ รอสั่งการ/งบประมาณ จึงทําใหไมสามารถดําเนินการในลักษณะ
ของการจัดการความรูที่เนียนในเนื้องานได (KM-Inside) ซึ่งหมายถึงการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
ปกติ ที่ไดนําแนวคิดหลักการจัดการความรูไปใชในกระบวนงานเพื่อทําใหงานสงเสริมการเกษตร
บรรลุผลไดดีขึ้น และบุคลากรที่อยูในกระบวนการปฏิบัติงานเกิดการเรียนรู ดังนั้น จึงเห็นสมควร
กําหนดกระบวนงานการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตรขึ้นเพื่อใชทําความเขาใจ ตรวจสอบ
ผลงาน และประเมินสรุปผลการดําเนินงานใหสามารถนําไปสูการพัฒนาบุคลากรไดอยางเปนรูปธรรม
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2. วัตถุประสงคการดําเนินงาน
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานยอยในกรมสงเสริมการเกษตรสามารถนําการจัดการ
ความรูไปใชพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร ตลอดจนปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการดําเนินงาน
สงเสริมการเกษตร ไปสูสังคมแหงการเรียนรูที่บุคลากรมีความใฝรู กระตือรือรนในการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาตนเอง และนําองคความรูไปใชในการทํางานสงเสริมการเกษตร
3. ขอบเขตการดําเนินงาน
กระบวนงานการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดแก
1) มีการดําเนินงานกับหนวยงานยอยทุกระดับในกรมสงเสริมการเกษตร
2) มีทีมงานหรือคณะทํางานการจัดการความรูของแตละหนวยงานเปนผูขับเคลื่อนการปฏิบัติ
3) มีการจัดทําแผนการจัดการความรูของหนวยงานปงบประมาณ พ.ศ. 2552
4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรในระดับจังหวัด/เขต เวที
การประชุมสํานักงานของหนวยงานสําหรับใชพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงานของตนเอง
5) มีการสรุปผลแลกเปลี่ยนและจัดเก็บองคความรูที่เกิดขึ้นในงานสงเสริมการเกษตร
ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวเปนการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นเฉพาะในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทานี้
4. คําจํากัดความ
1) การจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร หมายถึง การนําองคความรูที่จําเปนตองใช
ปฏิบัติภารกิจหลักขององคกรจนบรรลุผลสําเร็จ โดยมีเปาหมาย วิธีการเรียนรู และจัดเก็บองคความรูที่
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
2) เวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร หมายถึง เวทีของหนวยงานยอยที่ใชประชุมสัมมนา หรือ
พัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน ไดแก การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop, RW)
การประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (District Monthly Meeting, DM) และการประชุม
เกษตรอําเภอประจําเดือน (Monthly Meeting, MM)
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5. หนาที่ความรับผิดชอบ
กระบวนงานการจั ด การความรู ใ นงานส ง เสริ ม การเกษตรมี ก ารแบ ง บทบาทหน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ ดังนี้
1) การควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุนการดําเนินงานและใหขวัญกําลังใจกับผู
ปฏิบัติ โดย ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร เปนผูรับผิดชอบหลัก
2) การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ การเชื่อมโยงประสานงาน การติดตามนิเทศ การให
คําปรึกษาแนะนํา การประเมินผล และการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน โดย กลุมงานวิจัยและพัฒนา
ระบบสงเสริมการเกษตร และคณะทํางานการบริหารองคความรูของกรมสงเสริมการเกษตร เปน
ผูรับผิดชอบหลัก
3) การจัดทําแผนการจัดการความรู การดําเนินงาน การสรุปรายงานผลการดําเนินงาน การ
จัดเก็บองคความรู และการเผยแพรผลงาน โดย หนวยงานยอยทุกระดับ ไดแก กอง/สํานัก/เขต/ศูนย
ปฏิบัติการ/จังหวัด และอําเภอ เปนผูรับผิดชอบหลัก
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตรมีกระบวนงาน ประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลักดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหงานและภารกิจ
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดองคความรูและวิธีการถายทอดความรู
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินงานจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินและสรุปผลการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร
ขั้นตอนที่ 5 เผยแพรองคความรูในงานสงเสริมการเกษตร
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) จํานวนองคความรูที่เกิดขึ้นในงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
2) วิธีการจัดการความรูที่ประสบผลสําเร็จในงานสงเสริมการเกษตร
3) ไดกรณีตัวอยางการดําเนินงานจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตรที่ประสบผลสําเร็จ
สําหรับใชเปนตนแบบในการเรียนรูเรื่อง การจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร.

กระบวนงานการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ลําดับ
1.

ผังกระบวนการ

วิเคราะหงาน

2.

กําหนดองคความรู
และวิธีการถายทอด
ความรู

รายละเอียด
1. ทบทวนและประมวลขอมูล
การดําเนินงานจัดการความรู
2. วิเคราะหภารกิจ ยุทธศาสตร
และนโยบายการดําเนินงาน
สงเสริมการเกษตร
3. กําหนดเปาหมายและแนว
ทางการดําเนินงานเพื่อใชการ
จัดการความรูสนับสนุนงาน
สงเสริมการเกษตร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
1. รวบรวมองคความรู
พิจารณาคัดเลือก และกําหนด
องคความรูหลักเพื่อใชในการ
ดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
2. รวบรวมวิธีการถายทอด
ความรู พิจารณาคัดเลือก และ
กําหนดเปนวิธีการเรียนรูหลัก
เพื่อใชในการพัฒนาบุคลากร

ผลลัพธ
1) ไดหลักการ
ดําเนินงานจัดการ
ความรูในงาน
สงเสริมการเกษตร
2) ไดเปาหมายและ
แนวทางการใชการ
จัดการความรูงาน
สงเสริมการเกษตร
ปงบประมาณ พ.ศ.
2552
1) ไดเปาหมายการ
จัดการความรูของ
กรมสงเสริม
การเกษตร
2) ไดวิธีการเรียนรู
ที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตร

ผูรับผิดชอบ
นายบุญรัตน สุขมาก
นางศิริวรรณ หวังดี

ระยะเวลา
เอกสารอางอิง
ต.ค. – ธ.ค.51 1) นโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
สงเสริมการเกษตรปงบประมาณ พ.ศ.
2552
2) เปาหมายแนวทางและกรอบการ
ดําเนินงานจัดการความรูในงานสงเสริม
การเกษตรปงบประมาณ พ.ศ. 2552

- ผอ. กวพ.
ม.ค.-ก.พ. 52
- KM Team
- นายบุญรัตน
สุขมาก
- นางศิริวรรณ หวังดี

1) แผนการจัดการความรูของหนวยงานยอย
และกรมสงเสริมการเกษตร
2) รายงานการประชุมคณะทํางาน KM
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
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ลําดับ
3.

ผังกระบวนการ

ดําเนินงาน

รายละเอียด
1) ประชุมคณะทํางานการ
บริหารจัดการองคความรูเพื่อ
สนับสนุนงานสงเสริม
การเกษตร
2) จัดทําแผนการจัดการความรู
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
3) จัดโครงสรางการดําเนินงาน
จัดการความรู แบงเปน 4 ทีม
ยอย และจัดงาน KA และ KS
เขาสูภารกิจตามโครงสรางของ
กรมสงเสริมการเกษตร
4) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
ทบทวนความรูความเขาใจของ
เจาหนาที่เกี่ยวกับการจัดการ
ความรูระดับ กอง/สํานัก/เขต
และจังหวัด
5) จัดทําเอกสารเรื่องแนว
ทางการจัดการความรูในงาน
สงเสริมการเกษตร (ฉบับผู
ปฏิบัติ) เพื่อสนับสนุนการใช
KM

ผลลัพธ
ผูรับผิดชอบ
1) คณะทํางาน KM
1) มีเวทีการ
ประชุมเพื่อใช
2) หนวยงานยอย
บริหารจัดการและ
สนับสนุนการใช
KM
ในงานสงเสริม
การเกษตร
2) มีแผนการ
จัดการความรูเพื่อ
ใชปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.
2552
3) มีกระบวนการ
จัดการความรูของ
กรมสงเสริม
การเกษตร
4) เจาหนาที่ระดับ
หนวยงานยอยเกิด
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการ
และกระบวนการ

ระยะเวลา
ต.ค.51-ก.ย.
52

เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมคณะทํางานการ
บริหารองคความรู
2) กระบวนการจัดการความรูของกรม
สงเสริมการเกษตร
3) คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานยอย
4) รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
แนวทางการจัดการความรูในงานสงเสริม
การเกษตร (ฉบับผูปฏิบัติ)
5) (ราง) เอกสารเรื่องแนวทางการจัดการ
ความรูในงานสงเสริมการเกษตร (ฉบับผู
ปฏิบัติ)
6) รายงานสรุปผลการจัดการความรูในเวที
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)
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ลําดับ

ผังกระบวนการ

4.

ประเมินและสรุปผล
การจัดการความรู
ในงานสงเสริม
การเกษตร

รายละเอียด
6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนโดยใชเวที
ตามระบบสงเสริมการเกษตร
(RW)
7) รวบรวม บันทึกและจัดเก็บ
ความรู

ผลลัพธ
ผูรับผิดชอบ
จัดการความรู
5) มีเอกสารเพื่อ
เปนแนวทางใหกับ
เจาหนาที่ไดเรียนรู
เกี่ยวกับการจัดการ
ความรูในงาน
สงเสริมการเกษตร
6) ไดองคความรูที่
รวบรวม
แลกเปลี่ยน และ
จัดเก็บไวในคลัง
ความรูของ
หนวยงาน ไดแก
Website และ
เอกสาร/สิ่งพิมพ
1) คณะทํางาน KM
1) ติดตามสนับสนุนการจัดการ 1) เกิดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู 2) หนวยงานยอย
ความรูโดยใชเวทีตามระบบ
เพื่อพัฒนา
สงเสริมการเกษตร (RW)
2) ประเมินผลการจัดการ
เจาหนาที่เพื่อ
ความรูของกรมสงเสริม
ปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตรโดยใชวิธีการ
การเกษตร

ระยะเวลา

เอกสารอางอิง

มี.ค.-ก.ย. 52

1) รายงานความกาวหนาการจัดการความรู
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
2) รายงานผลการประเมินองคกรตนเอง
เรื่อง การจัดการความรูในงานสงเสริม
การเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
3) รายชื่อกรณีตัวอยางที่ใชการจัดการ
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ลําดับ

5.

ผังกระบวนการ

เผยแพรองคความรู
ในงานสงเสริม
การเกษตร

รายละเอียด
ประเมินองคกรตนเอง
3) จัดประกวดผลการ
ดําเนินงานจัดการความรูระดับ
หนวยงานยอยในกรมสงเสริม
การเกษตร
4) สรุปและรายงานผลการ
จัดการความรูในงานสงเสริม
การเกษตรปงบประมาณ พ.ศ.
2552

1) จัดเก็บองคความรูใน
Website หนวยงานและ KCenter
2) จัดทําเอกสารเรื่องรวม Best
Practice ในงานสงเสริม
การเกษตร ป 2552

ผลลัพธ
ผูรับผิดชอบ
2) ไดทราบ
สถานภาพการ
จัดการความรูใน
งานสงเสริม
การเกษตรของ
องคกร
3) ไดกรณีตัวอยาง
หนวยงานที่ใชการ
จัดการความรูใน
การปฏิบัติงานได
บรรลุผล
1) ไดองคความรูที่ คณะทํางาน KM
เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของ
หนวยงานยอย
2) มีการจัดเก็บ
องคความรูที่
เกิดขึ้นใหมโดยใช
Website และ
เอกสาร

ระยะเวลา

ก.ย.52

เอกสารอางอิง
ความรูในการดําเนินงานงานไดบรรลุผล
(Best Practice)
4) รายงานผลการดําเนินงานจัดการความรู
ในงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ
พ.ศ. 2552

1) รายงานสรุปองคความรูที่เกิดขึ้นในงาน
สงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ.
2552
2) ตัวอยางเอกสาร หรือสื่อเพื่อเผยแพร
องคความรูในงานสงเสริมการเกษตร

ภาคผนวกที่ 5
หลักการและนโยบาย
การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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หลักการและนโยบาย
การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
********************
1. สถานการณ
การจัดการความรูที่ไดผลของกรมสงเสริมการเกษตร มาจากเจาหนาที่มีความเขาใจในหลักการ
และกระบวนการจัดการความรู มีการจัดเก็บและนําองคความรูไปใชในการดําเนินงานของหนวยงาน
ซึ่งในแตละหนวยงานยอยมีทีมงาน มีแผนงาน มีการดําเนินการ มีการสรุปจัดเก็บองคความรู และมี
การแลกเปลี่ยนและการเผยแพรประสบการณในการทํางานที่ไดผลของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรโดย
ผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร Website VCD/DVD และเอกสาร/สิ่งพิมพ ปญหาหลักในการ
จัดการความรูก็ยังคงมีอยู เชน การสนับสนุนของผูบริหารระดับหนวยงานยอย ทักษะการใช KM ของ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และการนําองคความรูไปใชดําเนินงานของหนวยงานยอย ทั้งนี้เปนผลมา
จากการสื่อสารภายในหนวยงานยังไมทั่วถึง ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติ ทัศนคติของเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรที่มีตอการจัดการความรูยังเปนภาระ หรือปฏิบัติ KM แยกจากงานประจํา การให
คุณคาความสําคัญของการนําองคความรูไปใชทํางานยังขาดความเปนรูปธรรม
ในการนี้ ก็มีหลายหนวยงานยอยที่ไดใชการจัดการความรูแลวไดผล มีผลงานเปนรูปธรรม เกิด
องคความรูใหมในงานสงเสริมการเกษตร มีการแลกเปลี่ยนความรูเพื่อพัฒนาเจาหนาที่/เกษตรกรได
บรรลุผล สามารถนํามาเปนตัวอยางในการเรียนรูใหกับหนวยงานอื่นได เชน จังหวัดนาน จังหวัด
เชียงราย จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดลพบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เปนตน ดังนั้น การจัดการความรูสามารถชวยใหเกิดการพัฒนาคน งาน และองคกร
ได ถามีการสื่อสารทําความเขาใจกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรอยางตอเนื่อง มีเวทีเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกี่ยวกับผลงานที่ไดผล หนวยงานยอยจัดเก็บองคความรูและนําไปใชอยางตอเนื่อง และนํา KM
ไปเปนเครื่องมือหลักสําหรับพัฒนาบุคลากร ก็ทําใหเจาหนาที่ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานโดยใช
องคความรู องคกรมีองคความรูเปนของตนเอง และนําไปสูสังคมแหงการเรียนรูได
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2. เปาหมายที่ตองการใหบรรลุผล
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานยอยทุกระดับมีการสรางองคความรูตามภารกิจหนาที่
หลัก มีการจัดเก็บและใชประโยชนจากองคความรูเพื่อพัฒนาคน งาน และองคกร มีชองทางการ
สื่อสารเพื่อเผยแพร/แลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานและองคความรูที่ไดผลของหนวยงานยอย โดยใชการ
จัดการความรูในหนวยงาน หรือ KM in Office และ การจัดการความรูของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
หรือ KM นักสงเสริมฯ ที่บุคลากรมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนความรู และนําองคความรู/เทคโนโลยี
ไปใชดําเนินงานใหเกิดผลเปนรูปธรรมกับองคกร
3. ขอเสนอเพื่อการพัฒนา
3.1 กําหนดใหการจัดการความรูเปนนโยบายที่ตอเนื่อง และนําไปสูการปฏิบัติในทุกหนวยงาน
ยอย ของกรมสงเสริมการเกษตร ไดแก
1) การจัดระบบการจัดการความรูภายในหนวยงานยอย โดยเฉพาะการพัฒนา
บุ ค ลากรโดยใช ก ระบวนการจั ด การความรู เ ป น เครื่ อ งมื อ หลั ก จั ด แบ ง บทบาทหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบโดยยึดโครงสรางการปฏิบัติงานขององคกร
2) บริหารจัดการองคความรูภายในหนวยงานยอย ไดแก (1) มีกระบวนการใช
เครื่องมือการจัดการความรู ประกอบดวย วิเคราะหและกําหนดภารกิจงาน วิเคราะหและกําหนด
ความรูที่ใชทํางาน กําหนดวิธีการเพื่อใชความรู ดําเนินการปฏิบัติ และสรุป/แลกเปลี่ยน/จัดเก็บองค
ความรู (2) ใหทุกหนวยงานยอยจัดทําแผน KM และนําแผน KM ไปปฏิบัติ ตลอดจนสรุปและรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแนวทางของ PMQA และ (3) เผยแพรผลงานและองคความรูที่ไดผล โดยใช
ชองทางของ Website เอกสาร/สิ่งพิมพ สื่อตางๆ (VCD/DVD) และ K-Center
3.2 กําหนดมาตรการและวิธีการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการจัดการความรูในงานสงเสริม
การเกษตร ไดแก
1) สรางความสําคัญกับการนําองคความรูไปใชในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร
โดย CKO ของหนวยงานยอยทุกระดับตองเปนผูนํา และใหความสําคัญกับการนํา KM ไปใชปฏิบัติงาน
ภายในหนวยงานใหเกิดผลเปนรูปธรรม
2) สรางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดขึ้นภายในหนวยงาน เพื่อใหเจาหนาที่ได
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยการจัดเวที/ชองทางที่เหมาะสมใหกับเจาหนาที่ได
เรียนรูรวมกัน เชน เวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร (RW/DW/อื่น ๆ) เสวนายามเชา และ KM on
Line เปนตน มุงเนนใหเจาหนาที่มีการจดบันทึก สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
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3) ใชกระบวนการ KM ขับเคลื่อนงานประจํา หรืองานตามภารกิจหลักขององคกร
โดยกระตุนใหทุกหนวยงานยอยปฏิบัติการ “KM in Office” ในประเด็นเนื้อหางานตามระบบสงเสริม
การเกษตร
3.3 สนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน โดยมีทีมงาน/คณะทํางานทํา
หนาที่ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ มีสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตเปนผูเชื่อมโยงและ
ประสานงานกับจังหวัด และกอง/สํานัก ตลอดจนการควบคุมกํากับและติดตามสนับสนุน การจัดการ
ความรูในพื้นที่ที่อยูภายใตความรับผิดชอบ/ดูแล
3.4 พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เพื่ อ ใช ใ นการบริ ห ารจั ด การงานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ เชื่อถือได และเทาทันกับสถานการณและความตองการ ไดแก การคนหาแหลงความรู
การจัดเก็บองคความรูใหเปนระบบ การตรวจสอบ ควบคุมกํากับงาน และรายงานผลงาน.

