รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 14.30 : IT7 สวนราชการตองจัดทําแผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุกัญญา อธิปอนันต
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายบุญรัตน สุขมาก
ผูอํานวยการกองวิจัยแลพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
2. นางศิริวรรณ หวังดี
โทรศัพท : 0-2579-3940
โทรศัพท : 0-2579-9524
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ตามที่ ก.พ.ร. ไดกําหนดใหแตละหนวยงานมีการดําเนินงานจัดการความรูตามกรอบในการดําเนินงานการพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยกําหนดใหมีการดําเนินงานจัดการความรูที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของ
องคกร จํานวน 3 ประเด็นยุทธศาสตรนั้น กรมสงเสริมการเกษตร โดยกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร รวมกับ
คณะทํางานการบริหารองคความรู ไดดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนการจัดการความรู และการปฏิบัติงานตาม
แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบดวย
1. ทบทวน วิเคราะหงาน และองคความรูที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร คณะทํางานการบริหารองคความรูได
ประมวลขอมูลและวิเคราะหผลสรุปการดําเนินงานการจัดการความรู ปงบประมาณ 2552 โดยกําหนดเปนหลักการและ
นโยบายการจัดการความรูเพื่อพัฒ นางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หลังจากนั้นไดจัดประชุม
คณะทํางานเพื่อพิจารณาคัดเลือก 3 ประเด็นยุทธศาสตร คือ (1) ประเด็นยุทธศาสตรการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคเกษตร โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ประเด็นยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งของ
เกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและชุมชนเกษตรกร โครงการการพัฒนาองคกรเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน และ (3) ประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมการผลิตและจัดการสินคาเกษตร โครงการสงเสริมการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน มาดําเนินการวิเคราะหองคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงานใหเกิดความตอเนื่องจากปที่ผาน
มา
(ป 2552) มีการจัดทํา แนวทางและเปาหมายการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 เพื่อใชสื่อสารและทําความเขาใจกับหนวยงานยอย ไดแก กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด (หนังสือราชการ) เวทีประชุม
คณะทํางานการบริหารองคความรู และ Website KM เกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการความรู การดําเนินกิจกรรม และการ
สรุปรายงานผลการจัดการความรู ใหเขาใจเปนทิศทางเดียวกัน ไดแก
2. กํา หนดองคค วามรูแ ละวิ ธีก ารเรี ยนรู ไดจั ด ประชุม คณะทํ า งานการบริห ารองคค วามรู ร วมกั บ หน วยงานที่
รับผิดชอบ 3 ประเด็นยุทธศาสตร ตามขอ 1 (สพก./สลคช./สพส.) เพื่อรวมกันวิเคราะหองคความรูที่จําเปนตองใชในการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายใหบรรลุผล โดยจัดทําเปนรายการองคความรูที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน หลังจากนั้นไดรวมกัน
พิจารณาคัดเลือก 1 องคความรูหลักเพื่อเปนเปาหมายการจัดการความรู ไดแก
2.1 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องคความรูหลัก คือ การจัดการฟารมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การพัฒนาองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
องคความรูหลัก คือ การพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
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2.3 การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน)
องคความรูหลัก คือ การสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับพืช (GAP พืช)
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
ทั้งนี้ ไดกําหนดวิธีการเรียนรูใหกับเจาหนาที่โดยผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรในระดับตาง ๆ ไดแก การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop, RW) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District Workshop, DW) และการ
ประชุมประจําเดือนระดับสํานัก/กอง/เขต/ศูนย และจังหวัด เปนเวทีหลักในการสนับสนุนการจัดการความรูเพื่อพัฒนางาน
ส ง เสริ ม การเกษตร ตลอดจนมี ก ารใช เ ครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร / Website เอกสาร/สิ่ ง พิ ม พ และสื่ อ ต า ง ๆ เพื่ อ เผยแพร
ประชาสัมพันธ และแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมสงเสริมการเกษตร
จํานวน 3 องคความรู (รวมกับ สพก./สลคช./สพส.) คือ
แผนที่ 1 การจัดการฟารมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนที่ 2 การพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
แผนที่ 3 การสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช(GAP พืช)
ในการจัดทําแผนการจัดการความรู 3 แผนหลักตาม 2 แบบฟอรมของ PMQA ไดแก แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่
จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ และ แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ทั้งนี้ไดประมวลผลขอมูลจากแผนการจัดการความรูของหนวยงานยอย (กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด) มารวมพิจารณาดวย
ไดแก เปาหมายการจัดการความรู เหตุผลความจําเปน ตัวชี้วัด กิจกรรม ชวงเวลา กลุมเปาหมาย และผลที่เกิดขึ้น เพื่อให
สอดคลองและสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกรใหบรรลุผล
4. นําเสนอแผนการจัดการความรูกับผูบริหารของกรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 เป น รู ป เลม ฉบับ สมบู ร ณ หลั งจากนั้ น ได นํ า เสนอแผนดั ง กล า วให กั บ ผู บ ริ ห ารของกรมส ง เสริ ม
การเกษตร ไดแก ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) และผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) ลงนามเห็นชอบ
ในแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 3 แผน ประกอบดวย
แผนที่ 1 การจัดการฟารมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนที่ 2 การพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
แผนที่ 3 การสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช(GAP พืช)
5. เผยแพรแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมสงเสริมการเกษตร
จํานวน 3 องคความรู ใหกับหนวยงานตาง ๆ ผาน Web site KM เวทีประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ครั้งที่ 1/2553
และแจงเปนหนังสือราชการ
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เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน
0.025
0.025

เกณฑการใหคะแนน
1.1 มีการทบทวนองคความรูที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร
1.2 มีรายการองคความรูที่มาจากการรวบรวมถายทอดจากบุคลากรภายใน/ภายนอกองคกร

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ)
คะแนน
0.05
0.03
0.09
0.12
0.12
0.05
0.01
0.04

0.04

เกณฑการใหคะแนน
1.3 มีรายการองคความรู เพื่อสนับสนุน/สามารถตอบรับประเด็นยุทธศาสตร ครบทุก
ประเด็นยุทธศาสตร
2.1 มีการจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวน
ราชการ
2.2 เลือกองคความรูที่จําเปนอยางนอย 3 องคความรูจาก 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่แตกตาง
กัน พรอมระบุเหตุผลหรือความเหมาะสมในการเลือกองคความรู
2.3 กําหนดเกณฑการวัดผลสําเร็จโดยเลือกตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรองฯ หรือตัวชี้วัด
(KPI) อื่น ๆ ที่สามารถสะทอนผลลัพธของแผนการจัดการความรู
2.4.1 มีการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการ
จัดการความรูตาง ๆ ตามขั้นตอนการจัดการความรูครอบคลุมทั้ง 7 ขั้นตอนในทั้ง 3 แผน
A 2.4.2 มีกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ครบทั้ง 6 องคประกอบมาบูรณาการ
รวมกัน (พิจารณาจากตาราง Matrix ตามแนวทางการจัดการความรูป 50)
2.4.3 มีกิจกรรมยกยองชมเชย (CMP องคประกอบที่ 6) แสดงใหเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
(เพิ่มเปนกิจกรรมที่ 8 ในแบบฟอรม 2)
2.5.1 มีการลงนามเห็นชอบ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็น
ยุทธศาสตรจากผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)/หรือผูบริหารที่ไดรับการมอบ
อํานาจฯ และผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)/หรือผูบริหารที่ไดรับการมอบ
อํานาจฯ
2.5.2 มีการลงนามเห็นชอบ แผนการจัดการความรูจากผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ
(CEO)/หรือผูบริหารที่ไดรับการมอบอํานาจฯ และผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู
(CKO)/หรือผูบริหารที่ไดรับการมอบอํานาจฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
แสดงแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
อยางนอย 3 องคความรู ตามแนวทางที่กําหนด
รายงานผลการดําเนินงานตามแผน โดยดําเนิน
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรูไดสําเร็จ
ครบถวนทุกกิจกรรมและสามารถดําเนินการที่
ครอบคลุมกลุมเปาหมายได ไมนอยกวารอยละ
90 ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ระบุไว

น้ําหนัก
(รอยละ)
0.6

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

0.4

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. กําหนดนโยบายและหลักการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 พรอม
ทั้งประกาศเปนนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใช KM เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง และเพื่อการเรียนรูของบุคลากรในองคกร
2. ทบทวนคณะทํางาน/ปรับปรุงคณะทํางานการบริหารองคความรู โดยมีผูแทนจากทุกกอง/สํานัก/ และผูแทน
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทั้ง 6 เขต
3. กําหนดแนวทาง เปาหมาย และบทบาท/ภารกิจ ของหนวยงานระดับกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด ในการจัดการ
ความรูเ พื่ อ พั ฒ นางานส ง เสริ ม การเกษตร ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่ อ เชื่ อ มโยง ประสานงาน และการจั ด เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหเปนทิศทางเดียวกัน
4. ควบคุม กํากับ ตรวจสอบผลการใชเ ครื่อ งมือ “การจัดการความรู เพื่อพัฒนางานสงเสริม การเกษตร” ของ
หนวยงานระดับกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด ในเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต เวที KM สัญจร และเวทีการประชุม
คณะทํางานการบริหารองคความรู
5. สนับสนุนและกระตุนใหมีการนําเครื่องมือการจัดการความรูไปใชปฏิบัติงาน 3 โครงการหลักของกรมสงเสริม
การเกษตร ไดแก 1) ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) การพัฒนาองคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน และ 3) สงเสริม
การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. ผูบริหารระดับสูงสุด (อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร) และ CKO (รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝาย
วิชาการ) ใหความสําคัญในการนําการจัดการความรูไปใชเพื่อพัฒนาคน งาน และองคกร โดยประกาศเปนนโยบายและแนว
ทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (นโยบายตอเนื่องจากป 2552) ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา
และสนับสนุนการจัดการความรูในองคกร

5
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : (ตอ)
2. คณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมฯ และสํานัก/กอง/เขตและจังหวัด มีการกระตุนและขับเคลื่อนเพื่อ
นําการจัดการความรูไปใชในระดับหนวยงานยอยทั้งภายในสํานักงาน และการปฏิบัติงานโครงการ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ตลอดจนทุกหนวยงานยอยมีประสบการณในการดําเนินงานจัดการความรูโดยการเรียนรูจากปที่ผานมา
3. การบริหารจัดการ “จัดการความรู” ไดดําเนินการควบคูกับระบบสงเสริมการเกษตร ซึ่งถือเปนระบบงานหลัก
ขององคกร โดยเฉพาะการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบุคลากรไดใชเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรเปนหลัก ไดแก การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop, RW) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District Workshop, DW)
และการประชุมสํานักงานประจําเดือน เปนตน
4. ขวัญกําลังใจ การเสริมแรง และการยกยองชมเชย ไดแก หนวยงานตัวอยางในการจัดการความรูดีเดน การ
จัดการความรูในรูปแบบของทีมงาน/คณะทํางาน และการเผยแพรผลสําเร็จขององคความรูที่เกิดขึ้นในหนวยงาน/องคกร
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. ทักษะการใชเครื่องมือการจัดการความรูของเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติงานโครงการ และภารกิจงานของหนวยงาน/
องคกร
2. วิธีการสื่อสารเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการจัดการความรู และการบันทึกจัดเก็บผลงาน/องค
ความรูของเจาหนาที่และหนวยงาน

3. การเสริมสรางขวัญกําลังใจใหกับเจาหนาที่จากผูบริหาร ไดแก การยกยองชมเชย คิดเชิงบวก
เปนผูนําการปฏิบัติ และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
หลักฐานอางอิง :
รหัส
หลักฐานแสดงผลลัพธการดําเนินงานในแตละขั้นตอน
หลักฐาน
IT7 (01) 1. หลักการและนโยบายการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
IT7 (02) 2. แนวทางและเปาหมายการจัด การความรู เพื่อ พัฒนางานสง เสริ ม
การเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
IT7 (03) 3. หนังสือแจงหนวยงานระดับกอง/สํานัก และเขต เกี่ยวกับการ
ทบทวนและปรั บ ปรุ ง คณะทํ า งานการบริ ห ารองค ค วามรู ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
IT7 (04) 4. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการบริหารองคความรู ประจําปงบประมาณ
2553

หลักฐานที่มี
(9)
9
9
9

9
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน
หลักฐานอางอิง :
รหัส
หลักฐานแสดงผลลัพธการดําเนินงานในแตละขั้นตอน
หลักฐาน
IT7 (05) 5. รายงานการประชุ ม คณะทํ า งานการบริ ห ารองค ค วามรู ของกรมส ง เสริ ม

หลักฐานที่มี
(9)
9

IT7 (06) 6. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 ของกรมสงเสริมการเกษตร
IT7 (07) 7. ตัวอยางการเผยแพรแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมสงเสริมการเกษตรใหกับ
หนวยงานตาง ๆ ผาน Website KM

9

การเกษตร จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2552 เรื่องแนวทาง
เป า หมาย และแผนการบริ หารจั ด การองคค วามรู ของกรมส ง เสริ ม การเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2553 เรื่องติดตาม
ผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือน)

9

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 14.30 : RM4.3 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการ
ความรูอยางนอย 3 องคความรู
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุกัญญา อธิปอนันต
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายบุญรัตน สุขมาก
ผูอํานวยการกองวิจัยแลพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
2. นางศิริวรรณ หวังดี
โทรศัพท : 0-2579-3940
โทรศัพท : 0-2579-9524
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
1. ความเปนมา ตามที่ ก.พ.ร. ไดกําหนดใหแตละหนวยงานมีการดําเนินงานจัดการความรูตามกรอบในการ
ดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยกําหนดใหมีการดําเนินงานจัดการความรูที่สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตรขององคกร จํานวน 3 ประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งกรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินการคัดเลือก 3 ประเด็นยุทธศาสตร
คือ (1) ประเด็นยุทธศาสตรการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ประเด็นยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกรวิสาหกิจ
ชุมชนและชุมชนเกษตรกร โครงการการพัฒนาองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และ (3) ประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริม
การผลิตและจัดการสินคาเกษตร โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน มาดําเนินการวิเคราะหองค
ความรูที่จําเปนและจัดทําแผนการจัดการความรู การดําเนินงานในระดับหนวยงานยอยระดับกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด มี
ความต อ เนื่ องจากปท่ีผานมา (ป 2552) โดยมีการแจงอยางเปนทางการจากกรมสง เสริ ม การเกษตร และเวที การประชุ ม
คณะทํางานการบริหารองคความรู เพื่อชี้แจงทําความเขาใจกับผูแทนกอง/สํานัก และเขต ที่มารวมเปนคณะทํางานเพื่อสื่อสาร
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบดวย การจัดทํา
แผนการจัดการความรู การดําเนินกิจกรรม การจัดเก็บองคความรู การสรุปและรายงานผล และการเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหกับบุคลากรทุกระดับโดยผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร ไดแก การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (Regional
Workshop, RW) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District Workshop, DW) และการประชุมประจําเดือนระดับสํานัก/
กอง/เขต/ศูนยและจังหวัด เปนเวทีหลักสนับสนุนการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตรในองคกร
2. ผลการดําเนินงาน การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2552 ถึง เดือนมีนาคม 2553) มีผลการดําเนินงานดังนี้ คือ
2.1 กําหนดหลักการและนโยบาย การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553
2.2 กําหนดแนวทางและเปาหมายการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553
2.3 ทบทวนและปรับปรุงคณะทํางานการบริหารองคความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีการทบทวน/
ปรับปรุง และแตงตั้งคณะทํางานการบริหารองคความรูของสวนกลางและหนวยงานยอย (กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด เพื่อทํา
หนาที่บริหารจัดการและขับเคลื่อนสนับสนุนการจัดการความรู 1 ทีมตอหนวยงาน
2.4 จัดประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 วันที่
1-2 ธันวาคม 2552 เรื่องแนวทาง เปาหมาย และแผนการบริหารจัดการองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําป
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
งบประมาณ พ.ศ. 2553 และครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2553 เรื่องติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามแผนการ
จัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือน)
2.5 จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) มีการจัดประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู รวมกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ 3 ประเด็นยุทธศาสตรหลัก เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเกษตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดแก
(1) ประเด็นยุทธศาสตรการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผูรับผิดชอบคือ สํานักพัฒนาเกษตรกร
(2) ประเด็นยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกรวิสาหกิจ
ชุมชนและชุมชนเกษตรกร โครงการการพัฒนาองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ผูรับผิดชอบคือ และสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
(3) ประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมการผลิตและจัดการสินคาเกษตร โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน ผูรับผิดชอบคือ สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
เพื่อรวมกันวิเคราะหองคความรูที่จําเปนสําหรับปฏิบัติงาน 3 เรื่องดังกลาว โดยพิจารณาคัดเลือกองคความรูที่นํามาใชแกปญหา
ในการปฏิบัติงานและองคความรูที่นํามาใชพัฒนางานใหเกิดความตอเนื่องจากปที่ผานมา หลังจากนั้นไดกําหนดเปนองคความรู
ที่นํามาใชในการจัดการความรูและจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 3
แผน ประกอบดวย
แผนการจัดการความรู แผนที่ 1 การจัดการฟารมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เหตุผลที่เลือกองคความรู : เกษตรกรรายยอยสวนใหญทําการเกษตรหลากหลายกิจกรรมในรูปแบบเกษตรผสมผสาน
และไรนาสวนผสม การจัดการฟารมเปนการใชศาสตรและศิลปทางการจัดการบูรณาการกิจกรรมเกษตรตาง ๆ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด จึงสามารถนํามาปรับใชภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : เกษตรกรเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตร
จํานวน 17,520 ราย
แผนการจัดการความรู แผนที่ 2 การพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
เหตุผลที่เลือกองคความรู : ความรูและทักษะในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนปจจัยสําคัญที่มผี ลตอ
คุณภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนซึ่งสงผลตอการเสริมสรางความเข็มแข็งใหแก
เกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : 1) จํานวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน17,600 ราย ผาน
กระบวนการเรียนรู และสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินกิจการ 2) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนไดรับการ
พัฒนาความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
แผนการจัดการความรู แผนที่ 3 การสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ
พืช (GAP พืช)
เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพิ่มขีดความสามารถของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ซึ่งทําหนาที่เปนที่ปรึกษาเกษตรกร
ใหสามารถถายทอดความรูตามระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช)
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ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละ 90 ของเกษตรกร 240,000 ราย ที่ไดรับการถายทอด
ความรู นําความรูไปทําการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตรไดอยางปลอดภัยและ/หรือมีประสิทธิภาพตามระบบ
การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช)
ในการนี้ไดนําเสนอแผนดังกลาวใหกับผูบริหารของกรมสงเสริมการเกษตร ไดแก ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู
(CKO) และผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) ลงนามเห็นชอบ และเผยแพรแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมสงเสริมการเกษตร ใหกับหนวยงานตาง ๆ ทราบโดยผาน Website KM หนังสือ
ราชการ และเวทีการประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู เรียบรอยแลว
2.5 ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 3 แผนดังกลาว มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
2.5.1 แผนการจัดการความรู แผนที่ 1 การจัดการฟารมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมที่
ดําเนินการ ไดแก
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1.1 มีการทบทวน/ปรับปรุง และแตงตั้งคณะทํางานการบริหารองคความรูของสวนกลางและหนวยงานยอย
(กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการและขับเคลื่อนสนับสนุนการจัดการความรู 1 ทีมตอหนวยงาน
1.2 จัดทําแผนการจัดการความรู ซึ่ง KM Team สพก. และผูรับผิดชอบงานไดรวมกันจัดทําแผนดังกลาว โดยมี
KM Team กสก. ใหคําปรึกษาแนะนํา มีการวิเคราะหประเด็นความรูที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานโดยพิจารณาคัดเลือกองค
ความรูที่จะนํามาทําแผนการจัดการความรู
กิจกรรมที่ 2 การสื่อสารและทําความเขาใจ
2.1 จัดประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 วันที่
1-2 ธันวาคม 2552 เรื่องแนวทาง เปาหมาย และแผนการบริหารจัดการองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2553 เรื่องติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามแผนการ
จัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือน)
2.2 จัดเวที KM สัญจร ครั้งที่ 1 เรื่องการชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร และแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
(กอง/สํานัก และเขต) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
2.3 จัดเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 การประชุมทีมงานเขต และ ครั้งที่ 2 การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW1) 6 เขต เพื่อทําความเขาใจและแลกปลี่ยนเรียนรูในการขับเคลื่อนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับเจาหนาที่สวนกลาง/เขต/ศูนยปฏิบัติการและจังหวัด
2.4 เผยแพรแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมสงเสริม
การเกษตร ใหกับหนวยงานตาง ๆ ทราบโดยผาน Website KM หนังสือราชการ และเวทีการประชุมคณะทํางานการบริหารองค
ความรู
กิจกรรมที่ 3 การสรางและแสวงหาความรู กําหนดกรอบประเด็นความรูเพื่อสืบเสาะแสวงหาความรูเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน 1 องคความรูคือ เรื่องการจัดการฟารมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และจัดเวทีแลกเปลี่ยน/ฝกฝนใหกับเจาหนาที่
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูในเรื่องดังกลาว จํานวน 1 ครั้ง
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2.5.2 แผนการจัดการความรู แผนที่ 2 การพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน ไดแก
กิจกรรมที่ 1 การบงชี้ความรูการเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1.1 จัดประชุมสํานักงานฯ KM Team กสก. และ KM Team สลคช. จํานวน 1 ครั้ง เพื่อรวมกันวิเคราะหประเด็น
ความรูที่ จ ะนํา มาใชพั ฒนางานส ง เสริ ม วิ ส าหกิจ ชุม ชนในการพัฒ นาความรู แ ละทั กษะที่ จํ าเปน สํา หรั บ เจ าหนา ที่ใ นการ
ปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยพิจารณาคัดเลือกองคความรูที่นํามาวางแผนการจัดการความรูคือ การพัฒนาทักษะของ
เจาหนาที่ในการปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
1.2 จัดทําแผนการจัดการความรู ซึ่ง KM Team สลคช. ไดรวมกันจัดทําแผนดังกลาว โดยมี KM Team กสก. ให
คําปรึกษาแนะนํา และไดประมวลขอมูลจากแผนของจังหวัดมาใชในการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองในการปฏิบัติได
ครอบคลุมทุกพื้นที่ หลังจากนั้นไดนําเสนอแผนดังกลาวใหกับผูบริหารของกรมสงเสริมการเกษตร ไดแก ผูบริหารสูงสุดดาน
การจัดการความรู (CKO) และผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) ลงนามเห็นชอบ เรียบรอยแลว
1.3 จัดทําเอกสารคูมือปฏิบัติงานโครงการ โดยมีการเผยแพรผาน Website สลคช.
กิจกรรมที่ 2 การสื่อสารและทําความเขาใจ
2.1 จัดทํา/เผยแพร เอกสารความรูเกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ทําเนียบแหลงเรียนรูวิสาหกิจชุมชน ซึ่งดําเนินการเสร็จแลว 3 เรื่อง สวนเรื่อง
การใชระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน อยูในระหวางดําเนินการ
2.2 จัดเวทีการสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงานทั้งระดับพื้นที่และสวนกลางผานระบบการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับกรม จํานวน 1 ครั้ง และระดับเขต จํานวน 1 ครั้งตอเขต รวม 6 ครั้ง
2.5.3 แผนการจัดการความรู แผนที่ 3 การสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) ไดแก
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไดจัดทําคูมือโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน เพื่อชี้แจงทําความเขาใจกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการดังกลาวทุกระดับ
กิจกรรมที่ 2 การสื่อสารและทําความเขาใจ ไดสรางความเขาใจกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสงเสริม
การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานผานเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW1) 6 เขต
กิจกรรมที่ 3 การสรางและแสวงหาองคความรูเพื่อการจัดการคลังความรู ไดชี้แจงทําความเขาใจกับเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบโครงการ KM Team และหนวยงานยอยทุกระดับ เพื่อดําเนินการสืบคนและแสวงหาความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในเรื่องการสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) โดยผานเวที
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW1) 6 เขต เวทีประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู และผาน Website KM
2.6 การสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) มีดังนี้
2.6.1 จัดทําแผนสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553
2.6.2 แตงตั้งคณะทํางานยอยการบริหารองคความรู ป 2553 (4 คณะทํางานยอย) เพื่อบริหารจัดการ เชื่อมโยง และ
ประสานงานสนับสนุนการใชการจัดการความรูเพื่อปฏิบัติงาน

5
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
รอยละ 80

ระดับ 2
รอยละ 85

ระดับ 3
รอยละ 90

ระดับ 4
รอยละ 95

ระดับ 5
รอยละ 100

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จ
จากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ
ตามแผนการจัดการความรูอยางนอย
3 องคความรู
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. กําหนดนโยบายและหลักการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 พรอม
ทั้งประกาศเปนนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใช KM เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง และเพื่อการเรียนรูของบุคลากรในองคกร
2. ทบทวนคณะทํางาน/ปรับปรุงคณะทํางานการบริหารองคความรู โดยมีผูแทนจากทุกกอง/สํานัก/ และผูแทน
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทั้ง 6 เขต
3. กําหนดแนวทาง เปาหมาย และบทบาท/ภารกิจ ของหนวยงานระดับกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด ในการจัดการ
ความรูเ พื่ อ พั ฒ นางานส ง เสริ ม การเกษตร ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่ อ เชื่ อ มโยง ประสานงาน และการจั ด เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหเปนทิศทางเดียวกัน
4. ควบคุม กํากับ ตรวจสอบผลการใชเ ครื่อ งมือ “การจัดการความรู เพื่อพัฒนางานสงเสริม การเกษตร” ของ
หนวยงานระดับกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด ในเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต เวที KM สัญจร และเวทีการประชุม
คณะทํางานการบริหารองคความรู
5. สนับสนุนและกระตุนใหมีการนําเครื่องมือการจัดการความรูไปใชปฏิบัติงาน 3 โครงการหลักของกรมสงเสริม
การเกษตร ไดแก 1) ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) การพัฒนาองคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน และ 3) สงเสริม
การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. ผูบริหารระดับสูงสุด (อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร) และ CKO (รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝาย
วิชาการ) ใหความสําคัญในการนําการจัดการความรูไปใชเพื่อพัฒนาคน งาน และองคกร โดยประกาศเปนนโยบายและแนว
ทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (นโยบายตอเนื่องจากป 2552) ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา
และสนับสนุนการจัดการความรูในองคกร

6
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : (ตอ)
2. คณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมฯ และสํานัก/กอง/เขตและจังหวัด มีการกระตุนและขับเคลื่อนเพื่อ
นําการจัดการความรูไปใชในระดับหนวยงานยอยทั้งภายในสํานักงาน และการปฏิบัติงานโครงการ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ตลอดจนทุกหนวยงานยอยมีประสบการณในการดําเนินงานจัดการความรูโดยการเรียนรูจากปที่ผานมา
3. การบริหารจัดการ “จัดการความรู” ไดดําเนินการควบคูกับระบบสงเสริมการเกษตร ซึ่งถือเปนระบบงานหลัก
ขององคกร โดยเฉพาะการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบุคลากรไดใชเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรเปนหลัก ไดแก การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop, RW) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District Workshop, DW)
และการประชุมสํานักงานประจําเดือน เปนตน
4. ขวัญกําลังใจ การเสริมแรง และการยกยองชมเชย ไดแก หนวยงานตัวอยางในการจัดการความรูดีเดน การ
จัดการความรูในรูปแบบของทีมงาน/คณะทํางาน และการเผยแพรผลสําเร็จขององคความรูที่เกิดขึ้นในหนวยงาน/องคกร
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. ทักษะการใชเครื่องมือการจัดการความรูของเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติงานโครงการ และภารกิจงานของหนวยงาน/
องคกร
2. วิธีการสื่อสารเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการจัดการความรู และการบันทึกจัดเก็บผลงาน/องค
ความรูของเจาหนาที่และหนวยงาน
3. การเสริมสรางขวัญกําลังใจใหกับเจาหนาที่จากผูบริหาร ไดแก การยกยองชมเชย คิดเชิงบวก เปนผูนําการ
ปฏิบัติ และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
หลักฐานอางอิง :

รหัสหลักฐาน

หลักฐานแสดงผลลัพธการดําเนินงานในแตละขั้นตอน

RM4.3 (01)

1. หลักการและนโยบายการจัดการความรูเพื่อพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. แนวทางและเป า หมายการจั ด การความรู เ พื่ อ พั ฒ นางาน
สงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
3. หนังสือแจงหนวยงานระดับกอง/สํานัก และเขต เกี่ยวกับการ
ทบทวนและปรั บ ปรุ ง คณะทํ า งานการบริ ห ารองค ค วามรู
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
4. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการบริหารองคความรู ประจําป
งบประมาณ 2553

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

RM4.3 (04)

หลักฐานที่มี
(9)
9
9
9

9

7
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน
หลักฐานอางอิง : (ตอ)

รหัสหลักฐาน

หลักฐานแสดงผลลัพธการดําเนินงานในแตละขั้นตอน

RM4.3 (05)

5. รายงานการประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ของ
กรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2
ธันวาคม 2552 เรื่องแนวทาง เปาหมาย และแผนการบริหาร
จั ด การองค ค วามรู ของกรมส ง เสริ ม การเกษตร ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2553
เรื่องติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามแผนการ
จัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 (รอบ 6 เดือน)
6. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมสงเสริมการเกษตร
7. ตัวอยางการเผยแพรแผนการจัดการความรู (KM Action
Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมสงเสริม
การเกษตรใหกับหนวยงานตาง ๆ ผาน Website KM
8. หลักฐานการดําเนินงานตามกิจกรรมของแผนการจัดการ
ความรู แผนที่ 1 การจัดการฟารมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 กิจกรรม
9. หลักฐานการดําเนินงานตามกิจกรรมของแผนการจัดการ
ความรู แผนที่ 2 การพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่ใน
การปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 2 กิจกรรม
10. หลักฐานการดําเนินงานตามกิจกรรมของแผนการจัดการ
ความรู แผนที่ 3 การสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการจัดการ
คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช)
3 กิจกรรม
11. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานยอยการบริหารองคความรู ป 2553

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

RM4.3 (08)

RM4.3 (09)

RM4.3 (10)

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

12. แผนสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
(KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
13. แตงตั้งคณะทํางานยอยการบริหารองคความรู ป 2553

หลักฐานที่มี
(9)
9

9
9

9

9

9

9
9
9

