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ในปงบประมาณ 2555 กรมสงเสริมการเกษตร มีผูนําองคกรคนใหม คือ นางพรรณพิมล
ชัญญานุวัตร เปนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร คนที่ 15 และเปนอธิบดีหญิงคนแรกของ
องคกร ซึ่งทานเปนผูที่มีภูมิรูในการทํางานดานการเกษตรที่สั่งสมมาตั้งแตเริ่มทํางานที่กรมวิชาการเกษตร
โดยเฉพาะการแกปญหาปุยราคาแพง เทคโนโลยี/ ผลงานวิจัยดานการเกษตร และอื่น ๆ หลังจากนั้นไดดํารง
ตําแหนงเปนผูตรวจราชการกระทรวงฯ เปนหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงฯ โดยมีการติดตาม ประสานงาน
และคลุกคลีกับงานสงเสริมการเกษตร ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคมาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะการดําเนินงาน
เกี่ยวกับสภาเกษตรกร จนทําใหเปนที่รูจัก มักคุนกับบุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตรในทุกภาคสวน และ
ปจจุบันทานไดมาดํารงตําแหนงเปนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งไดผูนําที่มีความคุนเคย และเขาใจ
ในงานสงเสริมการเกษตร และที่สําคัญทานเปน CEO การจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตร...

ทางดานความรู ความสามารถ นั้น ทานสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาปฐพีวิทยา
ลูก : “ปาปา เมือ่ 3 เดือนกอน มีคนมาทวง
หนี้ ปาปาบอกไมมีตังค เดือนกอนปาปาก็บอก
ไมมีอีก เพราะอะไรครับ”

พอ :“คนเราพูดคําไหนก็ตองเปนคํานัน้ นะลูก ”

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในป 2518 และ ป 2524 ตามลําดับ ไดเขารับการ
ฝกอบรมในหลักสูตรสําคัญ ๆ ไดแก หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับสูง รุนที่ 37/
หลักสูตรผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง รุนที่ 21/ หลักสูตรผูตรวจราชการระดับกระทรวง ประจําป
พ.ศ. 2552 : การเพิ่มสมรรถนะสูการเปนผูนําองคกร/ และอื่น ๆ ในการนี้ KM News Letter ขอแสดงความยินดี
เปนอยางยิ่ง....กับทานอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร (CEO คนใหม)

บันทึกเนื้อหาหนวยงาน KM ดีเดนประจําป 2554
ผลงานการจัดการความรูดีเดน ประจําป 2554 ที่ไดมานําเสนอในเวทีการประชุมวิชาการสงเสริมการเกษตร ประจําป 2554 ณ หองประชุม
กรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชัน้ 5 นั้น มีรายละเอียดของเนื้อหาทีไ่ ดจัดเก็บมาใหทา นไดอานกันโดยสรุปไดวา...
1. เรื่องการนําเครื่องมือการจัดการความรูมาใชเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตรตามประเด็นยุทธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร นําเสนอโดย

สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี สรุปไดวา การกําหนดเปาหมายในการใชเครื่องมือการจัดการความรู มาจากนโยบาย/โครงการของกรมสงเสริม
การเกษตร และไดคัดเลือกพืชหลักมาใชเพิ่มเติม การพัฒนาบุคลากรมุง เนนการสรางแนวความคิดใหกับเจาหนาที่ และสรางองคความรู/
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อถายทอดความรูใหกับเกษตรกร มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับเจาหนาที่และเกษตรกรโดยนํากรณีตัวอยางที่ไดผล
(Best Practice) มาใชในการจัดการเรียนรู มีการจัดระบบการปฏิบัติงานจากหนวยงานสูเจาหนาที่ ผลงานที่เกิดขึ้น คือ ไดรปู แบบในการดําเนินงาน
และองคความรูใหมเกี่ยวกับ “พันธุขาว” เพื่อใชในการถายทอดความรูใหกับเกษตรกร.
2. เรื่องการนําเครื่องมือการจัดการความรูมาใชเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร นําเสนอโดย สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
สรุปไดวา การใชเครื่องมือการจัดการความรู มาจากประเด็นยุทธศาสตร/โครงการของกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อขับเคลื่อน KM ใหเกิดความยั่งยืน
การดําเนินงานโดยนําพืชเศรษฐกิจของจังหวัดมาเปนเปาหมายในการจัดการองคความรู มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับเจาหนาที่โดยใชเวทีตาม
ระบบเสริมการเกษตร โดยเจาหนาที่รวมกันถอดบทเรียนในเวทีตาง ๆ ทําใหเกิดองคความรูที่จัดเก็บ ๑ คนตอ ๑ เรื่อง เพื่อนําไปเผยแพร สวนเกษตรกร
ไดเรียนรูในรูปแบบของการจัดเวทีเรียนรู ศึกษาดูงาน และกรณีตัวอยางที่ไดผล ผลที่เกิดขึ้นคือ มีการพัฒนาตอยอดองคความรูใหมอยางตอเนื่อง
เจาหนาที่มีทักษะในการจัดเก็บองคความรู และเกษตรกรเกิดรายไดเพิ่มขึ้น ซึ่งบรรลุผลในการทํางานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่และหนวยงาน.

(อานตอหนา 2)
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สังคม KM

ปที่ 2 ฉบับที่ 16 เดือนตุลาคม 2554

ลานแลกเปลี่ยน...

@ รายงานผลการจัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน
2554 ไดมีการจัดประชุมนําเสนอผลงานวิชาการสงเสริม
การเกษตร ประจําป 2554 นัน้ ในการนี้ กองวิจัยละพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร รวมกับคณะทํางานการบริหารจัดการองค
ความรู ไดจดั ทํารายงานสรุปผลงานดังกลาวเสร็จแลว และได
นําเสนอกรมสงเสริมการเกษตรไดทราบดวย สวนายละเอียดจะ
เผยแพรผานเว็บไซต KM และเว็ปไซตกองวิจัยฯ คะ...
@ การทบทวนและแตงตั้งคณะทํางาน KM ในชวงนี้
ขอความรวมมือใหทุกหนวยงานยอยในกรมสงเสริมการเกษตร
ไดดําเนินการทบทวนและแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู
ประจําป 2555 ไดแลวคะ...พรอมทัง้ นํารายชื่อดังกลาวขึ้นใน
เว็บไซตหนวยงานของทาน รวมทัง้ แจงรายชื่อดังกลาวใหกอง
วิจัยฯ ทราบดวย ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เพือ่ จะไดบริหาร
จัดการ KM ไดถูกคน ถูกงาน ถูกเวลาคะ...
@ จัดทําแผนการจัดการความรู ประจําป 2555...KM
นํามาใชเพื่อใชขบั เคลื่อนงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
แผนงานจึงควรสอดรับกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตรงาน
โครงการหลัก ๆ ขององคกร ทีท่ ุกหนวยงานทําได โดย KM
ACTION PLAN ทําไดลวงหนา...พรอมใชปฏิบัตไิ ดคะ...

สมกลิ้ง

แลกเปลี่ยนเรียนรู...การจัดการความ (ไม) รู

กาวสูปงบประมาณใหม (ป 2555) ภารกิจตาง ๆ ก็ดูจะ
เบาบางลงไปบาง เปนชวงเวลาที่จะไดทบทวนสิ่งที่ไดนําการ
จัดการความรูไปใชในงานและในองคกรของเรา เพื่อจะไดปรับ
แนวทางใหเหมาะสม สอดคลองกับ
สถานการณและบริบทตางๆ ที่เปลี่ยนไป
อยางรวดเร็ว ผมมีบทสรุปสั้นๆ ซึง่ ได
แลกเปลี่ยนและเรียนรูทั้งกับผูรู และจาก
การลงมือปฏิบัติ ไดใชเปนแนวคิดและทิศทางการปรับ
กระบวนการจัดการความรูและความไมรู อยูเสมอ ๆ ( ซึ่งอาจจะ
ยังไมใชสิ่งที่ถูกตองที่สุดหรือดีที่สดุ ) จึงขอนํามาแลกเปลี่ยน
กับทุก ๆ ทานดังนี้ครับ...
- กอนจะการจัดการความรู เราควรจัดการกับความความรูสึก
ของคนรอบขางในที่ทํางานของเรากอน สรางความสัมพันธ
ของคนทํางาน แลวการจัดการความรูจะตามมาอยางไมยา
(ใจตองมากอน ..ใจสั่งมา)
- KM ตองไมใชการสรางหรือมาเพิ่มภาระงานใหม เพราะ
KM ไมใชโครงการ แตเปนเครื่องมือที่จะมาชวยทํางานไดดีขนึ้
(KM สั่งใหทํานาจะสําเร็จไดยากครับ)
อานตอหนา 2

แลกเปลี่ยนเรียนรู...การจัดการความ (ไม) รู (ตอ)
- การใช KM อยาทําเพียงกิจกรรมของ KM เทานั้น (เพื่อใหรูวานี่ขาก็ทํา KM กับเขาแลว
นะ) แตงานประจํา ไมไดเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไมไดประโยชนอะไรจากKM ดังนั้น จะตองทํา
ใหเนียนอยูในงานประจํา ...(ไมแยกสวน)
- ไมทําเพียงเพื่อใหผานตัวชี้วัดของ กพร. ฯ ลฯ แตนาํ KM มาเปนเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการทํางานใหดีขึ้น สราง
วัฒนธรรมใหมในองคกร เกิดการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองคกร (จากภายใน...จากคนใน)
- การนํา KM มาใชควรกําหนด 1) ความรูที่จําเปนตองรู/จําเปนตองใช 2) จัดกระบวนการคนหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือ
การใชงานตอยอด และ 3) การบันทึกความรู จัดเก็บและแบงปนกัน ครบทั้ง 3 สวน
- ทํา KM แลวตองทําให..."งานเปนผล คนเปนสุข" เพราะเปนการยอมรับความรูในตัวคนจาก “ปญญาปฏิบัติ” ทุกคน
มีคุณคา งานจะสําเร็จไดนั้นไมไดขนึ้ อยูกับคนใดคนหนึ่ง หรือคนเพียงไมกี่คน แตจะขึน้ อยูกับทุกคนทุกฝายในหนวยงาน เปน
พลังรวมหมู มองประโยชนของสังคมหรือองคกรของเรา มากกวาที่จะมองเพียงผลงาน หรือความกาวหนาเพียงเล็กนอยของตัวเอง
ทุกคน ทุกสวน ทุกระดับ ลวนตองลงมือจัดการความรูของตนเอง ซึ่งอาจมีความแตกตางกันออกไป เพราะ KM ตองจัดการในทุก ๆ
พื้นที่ โดยจุดเริ่มตนอยูที่จดั การ (ความรู/ความไมรู) ของตัวเราเองกอนเปนลําดับแรก.....
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ประธาน KM ชวนคุย

ซุบซิบ KM
ตัวอยางผลงาน KM มีหลายหนวยงานไดเริ่มขยับตัว

กันบางแลว ไดเฉพาะ การคนหาตัวอยางของผลงาน KM ที่ดี
ๆ เดน ๆ เขาใจงาย ๆ มาเปนตัวอยางใหเรียนรู บางหนวยงาน
จัดเตรียมทีมงานกันแลว บางหนวยงานกําหนดเปาหมาย/
แนวทางและแผน KM กันดวยแลว...ซึ่งเปนตัวอยางที่ดี
นาชื่นชมจริงจริ๊ง (สงสัย...จะสงเขาชิงแชมป)
ทบทวนตนเอง ไดรับโทรศัพทจากหนวยงานยอย
โทรเขามาสอบถามวา “เปาหมาย KM ในปนี้มีอะไรบาง”
หรือไมก็ “KM ของหนวยงานเราจะเริ่มแลวนะ...ไมรอกรม”
เปนตน...อยาขูกันซิคะ กลัวมาก ๆ... ทั้งนี้ขอตอบวา “ทาน...
วางแผนงานไดเลย สวนกลางตองรอนโยบายกอน” (???..)
ภาพตัวอยาง หนวยงานภูมิภาคคอนขางจะมีทักษะ
ความเขาใจในกลไกของการใช KM เพื่อจัดการงานสงเสริม
การเกษตรไดเปนรูปธรรม มีตัวอยางใหเห็นคอนขางชัดเจน
มีการสรุปผลงานที่นํามาเปนตัวอยางไดทั่วทุกเขต จึงอยู
ที่วา...โอกาสและเวทีในการถายทอดสิ่งดี ๆ ที่ใช KM ได
เกิดผลนั้นใครอยากจะเรียนรูบาง เพราะผูใหพรอมที่จะให
แตผูรับพรอมที่จะรับหรือเปลา...(น้ําลนแกวแลว.รับไมไหว)
ถาม : กระดาษอะไรเราใชไมได

ปที่ 2 ฉบับที่ 16 เดือนตุลาคม 2554

นกหัวจุก

ในปงบประมาณ 2555 กรมสงเสริมการเกษตร
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน KM ใหสอดรับกับแนวนโยบายของ
องคกร การทํางานจะตองรวดเร็ว ตรงประเด็นและทันเหตุการณ
โดยมีผลงานในเชิงรูปธรรม มีการบันทึกและจัดเก็บองคความรูของ
หนวยงานยอยในกรมสงเสริมการเกษตรไวเปนหลักฐานที่ชัดเจน
เพิ่มขึ้น...

จึงขอความรวมมือจาก KM TEAM ไดทบทวนผลงานและ
ประสบการณในการทํางานของปที่ผานมา (ป 2554) ไดแก เปาหมาย
งานที่วางไว แผนงานที่กําหนด ผลงานที่เกิดขึ้น และปญหาอุปสรรค/
ทางออกที่นํามาใชแกไข ทั้งนี้ก็เพื่อจะไดนํามาเปนขอมูลในการ
ขับเคลื่อน KM สูงานสงเสริมการเกษตร ประจําป 2555 ใหเกิดความ
ตอเนื่อง โดยทุก ๆ หนวยงานสามารถดําเนินการจัดเตรียมความ
พรอมใหกับหนวยงานของทานได เพราะทุก ๆ หนวยงานไดใช KM
กันมาหลายป มีประสบการณในงานดังกลาวดวยแลว ไดแก การ
ทบทวนและจัดตั้งทีมงาน กําหนดเปาหมายงานและองคความรู
วางแผนงาน และเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน
หวังวา ในปงบประมาณ 2555 การจัดการความรู จะยังคงเปน
เครื่องมือหนึ่งที่ชวยขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริม
การเกษตรใหกับองคกรเชนเดิม...

สุกัญญา อธิปอนันต
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ประธานคณะทํางานการบริหารองคความรู

ตอบ : กระดาษซับหนามัน...

คุยกับ KM News Letter

ได ติดตามขาวสถานการณประสบภัยน้ําทวมของเกษตรกร

เจาหนาที่และหนวยงานตาง ๆ ทีอ่ ยูภายใตการดูแลตามภารกิจงาน
ของกรมสงเสริมการเกษตร ก็เลยไมรูวาจะจัดการงานของตนเองตามที่ไดรบั มอบหมายไดอยางไร เพราะไปมีความเชื่อมโยง
สัมพันธ กับหลาย ๆ หนวยงานยอยในภูมิภาค โดยเฉพาะการจัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตร ทีจ่ ะตองดําเนินงาน
ในปงบประมาณ 2555
ในปงบประมาณ 2555 การจัดการความรูก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการและกระบวนการทํางานในบางเรื่องเพื่อใหสอดรับ
กับสถานการณที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเปาหมายและผลลัพธที่ตอ งการใหเกิดขึ้น ความเปนรูปธรรมขององคความรูที่ไดนําไปสูการ
ปฏิบัติ การจัดเก็บผลงานทีไ่ ดผลเขาสูคลังความรู เปนตน โดยมีตัวชีว้ ัดคอยกํากับดูแล สามารถติดตาม ตรวจสอบได ทั้งนี้เพราะ
การจัดการความรูไ ดดําเนินการกันมาหลายป มีการกระจายทั่วถึงในทุกหนวยงานยอย และมีการสรุปรายงานผลงานกันมาอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้น ในปนี้สิ่งที่จะมุงเนน หรือผลักดันใหเกิดขึ้นก็คือ การสื่อสารเพื่อเผยแพรผลงานทีไ่ ดผลของหนวยงานยอย การ
พัฒนาทักษะ KM TEAM เพื่อเปนพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา และการใชระบบอิเล็คทรอนิคสเขามาบริหารจัดการ/สนับสนุนงานเพิม่ มากขึ้น
จึงขอความรวมมือจาก KM TEAM ในทุก ๆ หนวยงานยอย เกี่ยวกับการทบทวนประสบการณ ความรู ความเขาใจ และประเด็น
ที่ทานควรจะสรางความรูใหกับตนเองและทีมงาน เพื่อใหมีการใชเครื่องมือการจัดการความรูไดเทาทันกับสถานการณและ
สภาพแวดลอมภายในหนวยงานของทานดวย...
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บันทึกเนือ
้ หาหนวยงาน KM ดีเดนประจําป 2554 (ตอ)
3. เรื่องการประยุกตใช PMQA ในการสงเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและไดมาตรฐาน (GAP) นําเสนอ
โดย สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี สรุปไดวา การใชเครื่องมือการจัดการความรู มาจากความตองการพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร โดยเจาหนาที่ทกุ คนจะตองมีองค
ความรูเขียนเผยแพร ๑ เรื่องตอคน การดําเนินงานไดนํายุทธศาสตรของกรมและจังหวัดมาเปนเปาหมายในการ
จัดการความรู กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานโดยมีแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน มีการจัดการเรียนรูโดยใช
เวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร มีการสนับสนุนงบประมาณ ผลที่เกิดขึ้น คือ เกิดตลาดนัดความรู เกิดการ
บูรณาการเพือ่ ทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ ผลผลิตทางการเกษตรตาม GAP และเกิดกรณีตัวอยางทีไ่ ดผล
4. เรื่องการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ ๒๕๕๔ นําเสนอโดย สํานักงาน
เกษตรจังหวัดลําปาง สรุปไดวา การใช KM มาจากความตองการจัดทีมงานเพื่อขับเคลื่อน KM กับการ
ปฏิบัติงานโครงการ จัดทําแผน การทํางานรวมกันของเจาหนาที่ในเวทีตามระบบสงเสริมฯ/ศึกษาดูงาน/Best
Practice และมีการกระตุนการทํางานในรูปแบบของทีมงาน ผลที่เกิดขึน้ คือ เกิดการบูรณาการงานเปน
เครือขายภายในจังหวัด พัฒนาเจาหนาที่ และพบวา ปญหาในงานสงเสริมการเกษตรมาจากตัวเจาหนาที่ยังไม
ชัดเจนในงานทีต่ นเองทํา จึงรวมกันพัฒนาแกไขจนบรรลุผล เชน การเขียนแผน การกําหนดผลลัพธ เปนตน
5. เรื่องกระบวนการจัดทําแนวทางพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง นําเสนอโดย สํานักงานเกษตรจังหวัด
กาฬสินธุ การใชเครื่องมือการจัดการความรู มาจากความตองการนําไปใชพัฒนาพืชเศรษฐกิจ เปาหมายการ
จัดการองคความรูไ ดมุงสูความพึงพอใจของเกษตรกรเปนหลัก
โดยรวมกันวิเคราะหและกําหนดประเด็น
ปญหา คนหาคําตอบเพือ่ แกไขปญหารวมกันในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (เวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร)
คนหาองคความรูเพื่อใชแกไขปญหาใหกับเกษตรกร นําองคความรูไปถายทอดใหกับเกษตรกรในรูปแบบของ
จุดเรียนรู แบงปนความรู และการปฏิบัติจริง การจัดเก็บรวบรวมองคความรูไดมาจากผลการวิเคราะหกรณี
ตัวอยางทีไ่ ดผล/องคความรูที่ไดผล (Best Practice) การดําเนินงานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด
ผลงานที่เกิดขึ้น คือ การเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร เกษตรกรนําองคความรู/เทคโนโลยีไปพัฒนาอาชีพ เกิด
ทีมงาน และมีการสรางขวัญกําลังใจใหกับเจาหนาที่และเกษตรกร
สรุปไดวา... การแลกเปลี่ยน เผยแพรองคความรูในเชิงรูปธรรมของ KM มีกรณีตัวอยางที่มีหลักฐาน
เชิงประจักษไดมานําเสนอในภาคบรรยาย/ภาคนิทรรศการ มีเจาหนาทีแ่ ละผูสนใจเปนผูร ับทราบดวย...

ศิริวรรณ หวังดี เรียบเรียง
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สุกัญญา อธิปอนันต ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
บรรณาธิการ ศิริวรรณ หวังดี
กองบรรณาธิการ สมชาย ภูแกว/ บุญรัตน สุขมาก/ พิชฎา อารยานุรักษ/ ศิริวรรณ หวังดี/ มนัส เสียงกอง/ สรอยเพชร ตันติรัตนานนท/
ชฎารัตน ชุมพรัตน/ จตุรงค พรหมวิจิต/ สมมาตร ชาญชัย/ นิธินันท ผิวงาม/ ยุภาพร แสงแกว
ฝายศิลป/ออกแบบรูปเลม ศิริวรรณ หวังดี / อรพิชญ กลิ่นจําปา/ ยุภาพร แสงแกว
จัดทําโดย ทีมงานประชาสัมพันธ KM / กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร

ที่ปรึกษา

โทรศัพท 0-2579-9524 โทรสาร 0-2579-3940 E-mail Research20@doae.go.th เว็บไซต htt://km.doae.go.th

