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"นองมีเรื่องจะสารภาพคะ" เจาสาวหมาดๆ บอก
"นอง...เคยผานผูชายมาแลวคะ"
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เวที...การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ซึ่ง
สสข. ๑ ชัยนาท, สสข. ๒ ระยอง และ สสข. ๖ เชียงใหม่ ได้ดําเนินการไปแล้วนั้น บรรยากาศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา ทั้ง ๓ เขต ได้ให้ความสําคัญกับ การจัดการความรู้ตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร เป็นอย่างมากโดยเฉพาะ เรื่องการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
เริ่มต้นจาก เขต ๑ จ.ชัยนาท ได้ให้จังหวัดสิงห์บุรี (คุณสรัญญา) เป็นจังหวัดแรกในการเล่า
เรื่องการดําเนินงานในการจัดการความรู้ของจังหวัดตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน โดยมีจังหวัดเข้าร่วม
นําเสนอ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งในเรื่องของการจัดการความรู้ และการปฏิบัติงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร ส่วน เขต ๓ จ.ระยอง ได้คิดไกลไปถึงปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นปีที่เปิดเสรี ASEAN เป็น
การเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ (สุภาพสตรี) ได้ขึ้นนําเสนอผลการปฏิบัติงานด้านเคหกิจเกษตร
เป็นภาษาอังกฤษ จึงสร้างบรรยากาศได้สนุกสนาน ครื้นเครงและมีสาระในส่วน เขต ๖ จ. เชียงใหม่
นอกจากจะเชิญวิทยากรมา ปลุกพลังสุข สนุกกับงาน สําราญกับชีวิต คิดบวก แล้วนั้น ยังได้เปิดห้อง
วิชาการ R๒R ให้กับศูนย์ปฏิบัติการเป็นการเฉพาะด้วย โดยในห้องวิชาการ จะเป็นองค์ความรู้ในเรื่อง
ยางพารา ส่วนวิทยากรที่เชิญมานั้นจัดได้ว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญและมีทักษะในการปฏิบัติ
หรือ เป็นผู้รู้จริง ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้ารับฟังกันมาก...

แนะนําหนวยงาน “เกษตรเขต ๒” (ผลงานเขียนจากเวที KM สัญจร )
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี ตั้งอยูริมแมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ซึ่งคนในพื้นที่
เรียกกันสั้น ๆ วา เกษตรเขต ๒ ผูเฒาผูแกที่อาศัยอยูบริเวณนั้นเลาใหฟงวา ในอดีตพื้นที่ดินเปนเกาะ โดยมีแมน้ําแมกลองแยกเปน ๒ สาย บริเวณทาย
เกาะแลววกกลับมาบรรจบกันอีกครั้งบริเวณหัวเกาะ ทําใหเกิดเปนเกาะกลางแมน้ําแมกลอง ขนาดพื้นที่ประมาณ
๔๔ไร ตอมามีการปดเสนทางน้ําดานที่ติดถนนเลียบริมน้ํา ทําใหสายน้ําไมไหลแยกเปน ๒ สาย แตก็ยังคงเห็นเปน
รองน้ําขนาดใหญดานทางเขาสํานักงานในบริเวณเกษตรเขต ๒ มีหนวยงานหลายหนวยงานตั้งอยู ไดแก สํานักงาน
เกษตรอําเภอบานโปง สํานักงานกองทุนฟนฟู สํานักงานเทศบาลเบิกไพร และที่สําคัญคือ ศาลสมเด็จพอปูหัวเกาะ
ซึ่งเปนที่เคารพสักการะของชาวบานละแวกนั้น รวมถึงพวกเราชาวเกษตรเขต ๒ ทุกคน
สําหรับผลงานของเขตโดยการนําของ ผอ.สุพจน แสงประทุม (ผอ. สสข.ที่ ๒ จ.ราชบุรี) คือ การจัดทํา
แปลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่บริเวณสํานักงาน โดยแบงพื้นที่เปน ๒ โซน คือ โซนริมตลิ่ง พื้นที่ประมาณ ๒ งาน ปลูกพืชผักหมุนเวียน ไดแก
มะเขือเปาะ มะเขือยาว มะเขือพวง ผักบุง กวางตุง คะนา พริก แตงกวา หัวไชเทา กระเพราะ โหระพา ใบแมงลัก โดยมีชะอมปลูกริมรั้ว โซนสนามหญา
บานพักขาราชการและลูกจาง พื้นที่ประมาณ ๒ ไร ปลูกมะนาวในรอง แซมดวยสับปะรด กลวยน้ําวา และปลูกแคริมรั้ว ในการจัดทําแปลงเรียนรูจะมี
คนงานของสํานักงานเปนผูดูแล โดยมีนักวิชาการคอยใหคําปรึกษาและรวมวางแผนการปลูก การดูแลรักษา และคนหาองคความรูเพื่อแกไขปญหา
สิ่งดังกลาวเปนผลมาจากผูบริหารของสํานักงาน เปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล เล็งเห็นประโยชนที่จะเกิดกับบุคลากร เกษตรกร และผูสนใจทั่วไป
ไดเรียนรูเพื่อนําไปปฏิบัติตามได ตลอดจนไดบริโภคพืชผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ เปนการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีดวย...
ปาลลิน พวงมี เขียน
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สังคม KM

ลานแลกเปลี่ยน...

เวที KM สั ญ จร ครั้ ง ที่ ๓ เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ณ หองประชุม กรมสงเสริม การเกษตร อาคาร ๑ ชั้ น ๕
คณะทํางานการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KS) รวมกับกองวิจัยและพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร ไดจัดเวที KM สัญจร ในเรื่อง การฟง การ
เขียน และการฝกตั้งประเด็นคําถาม โดยมีเจาหนาที่จากกอง/สํานัก/
เขต เปนผูเขารวมเวที สวนวิทยากรก็เปนเจาหนาที่ที่มีผลงานและ
ความชํานาญเกี่ยวกับการเขียน คือ คุณมนัส เสียงกอง (จาก กพฉ.)
ไดเขารวมใหคําแนะนําปรึกษาในครั้งนี้ดวย ขอบคุณมาก ๆ ครับ...
คูมือ KM Online คณะทํางานคลังความรู (KA) ไดแจงให
ทราบวา...ในขณะนี้ไดจัดทําคูมือบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ การรายงาน
ผลการดําเนินงาน KM เสร็จเรียบรอยแลว และจะนําขึ้นเผยแพรที่
เว็บไซต htt://km.doae.go.th ก็คงจะชวยใหคณะทํางาน KM
ของหนวยงานยอยทํางานกันไดสะดวก รวดเร็วขึ้นคะ...
บันทึกจัดเก็บองคความรู คณะทํางานการบริหารองค
ความรูไดรวบรวม ประมวลรายชื่อองคความรูของหนวยงานยอย
ในระดับกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด ตามที่ไดระบุไวใน KM Action
Plan ประจําป ๒๕๕๔ เสร็จเรียบรอยแลว รวมทั้งสิ้นไมนอยกวา
๒๔๐ เรื่อง (ยกเวน เขต ๓ จ.ระยอง และเขต ๕ จ.สงขลา ยังไมได
จัดสงขอมูลใหกรมทราบ) เปนการจัดเก็บองคความรูใหกับองคกร...
ที่มีคุณคาตอการนําไปใชงานคะ…
ถาม : มดอะเอย? ตกน้ําแลวไมลอย ตอบ : มดดํา...
ถาม : เวลา 11.00 น. วัดควรเปดเพลงอะไร?
ตอบ : อยาลืมฉัน...
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พูดถึง KM หรือ การจัดการความรู้ จัดได้วา่ เป็น

กระบวนการในการทํางานที่มีประโยชน์ มีเป้าหมายชัดเจน
ช่วยปิดจุดอ่อนในการทํางานได้หลาย ๆ ด้าน ถ้าพูดว่า ทํา KM
คงจะไม่ถูกนัก...คงต้องพูดว่าใช้ KM คงจะถูกต้องมากกว่า
หลาย ๆ หน่วยงานก็จะไปตกลงที่เป็นการทํา KM เสียมากกว่า
เนื่องจากว่า KM เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่ทกุ หน่วยงานต้องทําส่ง...ก็ทาํ
ส่งครบ ได้คะแนนเต็มเรียกว่า ทําตามหน้าทีว่ ่างั้น... ผูบ้ ริหาร
หลายหน่วยงานก็ไม่ขัดข้องในการทํา KM จะเห็นว่าเราไปยึด
ติดกับกรอบคํารับรอง กรอบงานที่ตอ้ งทําส่งมากเกินไป แต่กม็ ี
บางหน่วยงานที่ใช้ KM เป็นเครื่องมือในการทํางาน พัฒนางาน
ไม่ใช่เป็นการเพิม่ งาน ซึ่งเราก็พดู กันว่า “เนียน” หมายถึง ทําให้
เป็นเนื้อเดียวกับงาน และทําเพื่อพัฒนางาน ไม่ใช้ทําตามกรอบ
ผมไปร่วมกิจกรรม KM หลาย ๆ หน่วยงาน เราก็ยงั ติด
อยู่ในกรอบ ถ้าเรานํากระบวนการ/วิธีการมาใช้ เพื่อแก้ปัญหา
ในการทํางาน เช่น มีเพลี้ยแป้งระบาดในมันสําปะหลัง เราก็มี
เป้าหมาย หรือ KV ว่า... ป้องกันกําจัดเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง
พอมาถึงวิธีการ หรือ KS เราก็มาดูบคุ คลที่เกี่ยวข้อง องค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้อง มาแลกเปลี่ยนหาวิธีการที่เหมาะสมเสร็จแล้ว ก็นาํ ไป
จัดเก็บเผยแพร่อยูใ่ น KA ตกลงเราได้กระบวนการแล้ว เราลอง
ไม่พูดคําว่า KM ดู ก็มาวางแผนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่เรา
วางไว้ ว่าเราจะหาวิธีป้องกันกําจัดเพลี้ยแป้งในมันสําปะหลัง
(ไม่พูดคําว่า KM) ก็จะรู้วา่ ในความเป็นจริง เราใช้กระบวนการนี้
ตั๊กแตนตําขาว ในการทํางานมานานแล้ว แต่เราไม่รตู ัวเทานั้นเอง ถาเราทําได
อยางนี้ตอไป เราจะใช KM ไดเนียนจริงๆ ไมเชื่อ...ลองดูซิครับ

มนัส เสียงก้อง

แนะนําหนวยงาน “กตน.” (ผลงานเขียนจากเวที KM สัญจร )
กลุ่มตรวจสอบภายใน มีบุคลากรทั้งหมด ๑๐ คน แบ่งเป็น นักวิชาการตรวจสอบภายใน ๗ คน
ลูกจ้างประจํา ๒ คน และพนักงานราชการ ๑ คน มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณการบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้
เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประเมินผลการปฏิบัติ งานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและประหยัด รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพือ่
เสนอแนะวิธกี ารหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข กิจกรรมเด่นของหน่วยงาน คือ การให้บริการตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และระบบการควบคุมภายใน กิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วยในการเป็นที่ปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริการ นอกจากนั้นช่องทางที่เปิดให้บริการโดยผ่านช่องทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ยังสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว คลังความรู้ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้แก่ การจัดให้มีกิจกรรมการบริการให้ความรู้เพื่อลด ความเสี่ยง/ข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน โดยการไปเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่เชิญ ซึ่งเป็นที่สนใจจากหน่วยงานส่วนภูมภิ าคเป็น
อย่างมาก กิจกรรมที่กําลังดําเนินการคือ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
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ซุบซิบ KM
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ประธาน KM ชวนคุย

@ คนเก ง ของเวที RW๒ ในการจั ด เวที RW๒ ระดั บ เขต
ทราบขาวมาวา เขต ๓. จ.ระยอง ไดคัดสรรผูมีประสบการณเกี่ยวกับ
เรื่องการจัดการศัตรูพืช มาเปนผูเลาประสบการณในการทํางานดังกลาว
ใหนอง ๆ ไดฟงกัน...ซึ่งเปนที่ชอบอกชอบใจมากมากคะ... (อยางนี้ตอง
เอาอีก ๆ อยางนี้หามลาออก ๆ)
@ แผวเบากับ KM มีเสียงแวว ๆ ดังมาจากเจาหนาที่ภายใน
สวนกลางวา ชวงนี้งาน KM ของหนวยงานยอย...ฟงดูเงียบ ๆ จัง ไม
เห็ นมี อ ะไรเคลื่ อนไหวเลย ก็จ ะให ดั งได อย า งไรละค ะ...เพราะชว งนี้
จังหวัดไดใช KM จนเนียนอยูในเวที DW กันแลวละคะ (สงสัยตองมี
การจัดทัศนศึกษาดูงาน...เพื่อเรียนรูการทํางานของภูมิภาคดีมั้ยคะ)
@ ทบทวนความจํา ความหนักใจในการขับเคลื่อน KM เวที
RW๒ ของเขต ๑ จ.ชัยนาท นั้น เจาหนาที่ในระดับจังหวัดคิดเห็นกันวา
อยู ที่ ค วามแข็ ง (ขั น ) ของที ม งาน โดยเฉพาะการจั ด เก็ บ ความรู ที่ จ ะ
นํามาใชปฏิบัติงานที่มาจากความรวมมือของเจาหนาที่...ตองกระตุ น
คอนขางมาก (พูดงาย แตทํามันยากส...จริง ๆ นะครับ)
@ เขียนผลงานดวยตนเอง การจัดเวที KM สัญจร ครั้งที่ ๓
มีเจาหนาที่ที่เขารวมเวทีไดนํา(การบาน) ผลงานเขียนของตนเองมาสง
ใหกับผูจัดเวที และไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีดังกลาวดวย เชน
กตน. กพร. ศสท. และเขต ๒ จ.ราชบุรี ซึ่งผลงานเขียนที่ออกมานั้น...
เขียนไดดีมากมาก วิทยากรอานแลวชอบชอบ... โดยเฉพาะ การวางเคา
โครงเรื่อง การใชถอยคําภาษา และเทคนิคการผูกเรื่องราวที่นําเสนอ ซึ่ง
ทีมงานที่จัดเวทียิ้มนอยยิ้มใหญ...กับผลงานที่ไดรับ (อยางนี้..ตองเปน
เชิญมาเปนวิทยากรแลวละคา...)

ทุกหน่วยงานได้ผา่ นการทํางานรอบ ๖
เดือนของปี ๒๕๕๔ ประมาณสองเดือนกว่า ๆ
และกําลังเข้าช่วงงานรอบ ๙ เดือน เป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เวทีประชุม/สัมมนา และเวทีฝึกอบรมกันเป็นส่วนใหญ่
ถ้ามองย้อนกลับไปดูกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการ
ความรูข้ องแต่ละหน่วยงาน จะเห็นได้ว่า เกือบจะทุกหน่วยงาน
(ประมาณ ๖๐-๗๐ %) อยู่ในช่วงทีก่ ําลังจัดเวทีถ่ายทอดความรู้/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งเวทีการเรียนรูข้ องเจ้าหน้าที่ (RW๒/DW)
เวทีเรียนรู้ของเกษตรกร (ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/อื่น ๆ)
จึงเป็นผลให้มกี ารจัดการความรูส้ ู่กลุม่ บุคคลเป้าหมายในเวทีที่
หลากหลาย ตลอดจนมีการค้นหา จัดเก็บและใช้ประโยชน์จาก
ความรู้ เทคโนโลยีที่ตรงกับปัญหาความต้องการ และตรงตาม
แผนการจัดการความรู้ที่ได้ระบุไว้
เมื่อแต่ละหน่วยงานได้ดําเนินงานตามแผนแล้ว ขอ
ความร่วมมือให้มี การบันทึกประสบการณ์ที่ได้และผลงานที่
เกิดขึ้น จากการปฏิบัติ ในรูปแบบเอกสาร บทความ เว็ปไซต์
หน่วยงาน และสื่ออื่น ๆ เพื่อจะได้นาํ มาใช้ในการเขียนรายงาน
สรุปผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้รวดเร็ว ส่วนการรายงาน
ผลการดําเนินงาน รอบ ๙ เดือนของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ นั้น
ทุกท่านสามารถเข้าใช้บริการบันทึกออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ htt://
km.doae.go.th พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กรมและเขต
ภายใน วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔
สุกัญญา อธิปอนันต
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ประธานคณะทํางานการบริหารองคความรู

นกหัวจุก
KM News Letter

เวที สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ครั้งที่ ๒ ของเขต ๖ เขต ไดเริ่มดําเนินการตั้งแตตนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ จนถึง
ชวงปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ โดยเขตเปนเจาภาพหลัก ทั้งการดูแลและอํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่ระดับจังหวัดและ
ศูนยปฏิบัติการฯ ไดมาแลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรูในการทํางานระหวางกัน ตลอดจนเปนเวทีในการติดตามตรวจสอบ และ
สนับสนุนงานสงเสริมการเกษตรใหกับภูมิภาคไดดวย
ผลงานและความรู ที่เกิดขึ้นก็ไดมีการบันทึกจัดเก็บไวในเอกสาร รายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต โดย
เจาภาพที่เปนผูจัดเวทีเปนผูเขียนรายงาน ผูรวมเวทีชวยกันสรุปผล และผูสังเกตเวทีจากสวนกลางเปนผูนําเสนอภาพรวมของการ
ปฏิบัติใหไดทราบ ทั้งในแงมุมมองทางดานเนื้อหาสาระกระบวนการ พฤติกรรมกลุม บรรยากาศ และผลที่เกิดขึ้น ดังนั้น เวที RW๒
จึงเปนเวทีที่จัดขึ้นมาเพื่อใชในการพัฒนาบุคลการของทุกหนวยงานที่อยูในความดูแลของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
โดยมีเขตทั้ง ๖ เขต เปนเจาภาพหลักในการบริหารจัดการงานตาง ๆ ใหบรรลุผลได...
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นางสุกัญญา อธิปอนันต์
ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนา
งานส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานในการเปิดเวที KM
สัญจร ครั้งที่ 3/2554

นางอาธิดา รักวงษ จากศูนยสารสนเทศ
และ นายมนัส เสียงกอง จากกอง
พัฒนาการพื้นที่เฉพาะ ใหเกียรติเปน
วิทยากรเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
เจาหนาที่ผูรวมเวทีเกี่ยวกับ “การเขียน
ผลงาน การฟงเพือ่ สรุปความ และการ
ฝกใชคําถาม”

กอหญา...มามา
อนันต ลิลา รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ
สุกัญญา อธิปอนันต ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
บรรณาธิการ ศิริวรรณ หวังดี
กองบรรณาธิการ สมชาย ภูแกว/ บุญรัตน สุขมาก/ พิชฎา อารยานุรักษ/ ศิริวรรณ หวังดี/ ธีระชัย แยมพรายดี/ มนัส เสียงกอง/ สรอยเพชร
ตันติรัตนานนท/ ชฎารัตน ชุมพรัตน/ จตุรงค พรหมวิจิต/ สมมาตร ชาญชัย/ อารมณ ลิเหล็ก/ ยุภาพร แสงแกว
ฝายศิลป/ออกแบบรูปเลม ศิริวรรณ หวังดี / อรพิชญ กลิ่นจําปา/ ยุภาพร แสงแกว
จัดทําโดย ทีมงานประชาสัมพันธ KM / กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
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