รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ IT๗ สวนราชการตองจัดทําแผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุกัญญา อธิปอนันต
ผูจัดเก็บขอมูล : ๑. นายบุญรัตน สุขมาก
ผูอํานวยการกองวิจัยแลพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
๒. นางศิริวรรณ หวังดี
โทรศัพท : ๐-๒๕๗๙-๓๙๔๐
โทรศัพท : ๐-๒๕๗๙-๙๕๒๔
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ตามที่ ก.พ.ร. ไดกําหนดใหแตละหนวยงานมีการดําเนินงานจัดการความรูตามกรอบในการดําเนินงานการพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยกําหนดใหมีการดําเนินงานจัดการความรูที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของ
องคกร จํานวน ๓ ประเด็นยุทธศาสตรนั้น กรมสงเสริมการเกษตร โดยกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร รวมกับ
คณะทํางานการบริหารองคความรู ไดดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนการจัดการความรู และการปฏิบัติงาน
ตามแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบดวย
๑. ทบทวน วิเคราะหงาน และองคความรูที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร คณะทํางานการบริหารองคความรู
ไดประมวลขอมูลและวิเคราะหผลสรุปการดําเนินงานการจัดการความรู ปงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยกําหนดเปนหลักการ
และนโยบายการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยคณะทํางานได
พิจารณาคัดเลือก ๔ ประเด็นยุทธศาสตร คือ (๑) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคเกษตร โครงการ : การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและชุมชนเกษตร โครงการ : การพัฒนาองคกรเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน(การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน) (๓) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมการผลิตและจัดการ
สินคาเกษตร โครงการ : การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน และ ๔) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖
การพัฒนาองคกรบุคลากร และกระบวนการทํางาน โครงการ: การเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานสารสนเทศ
มาดําเนินการวิเคราะหองคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงานใหเกิดความตอเนื่องจากปที่ผานมา (ป ๒๕๕๓) มีการจัดทํา
แนวทางและเปาหมายการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อใชสื่อสาร
และทําความเขาใจกับหนวยงานยอย ไดแก กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด (หนังสือราชการ) เวทีประชุมคณะทํางานการบริหาร
องคความรู และ Website KM เกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการความรู การดําเนินกิจกรรม และการสรุปรายงานผลการจัดการ
ความรู ใหเขาใจเปนทิศทางเดียวกัน
๒. กําหนดองคความรูและวิธีการเรียนรู ไดจัดประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู รวมกับหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร ตามขอ ๑ (สพก./สลคช./สพส./ศสท.) เพื่อรวมกันวิเคราะหองคความรูที่จําเปนตองใช
ในการปฏิบัติงานตามเปาหมายใหบรรลุผล โดยจัดทําเปนรายการองคความรูที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน หลังจากนั้น
ไดรวมกันพิจารณาคัดเลือก ๑ องคความรูหลักเพื่อเปนเปาหมายการจัดการความรู ไดแก
๒.๑ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องคความรูที่จําเปน คือ การบูรณาการกิจกรรมการเกษตรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในไรนา
๒.๒ การพัฒนาองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน)
องคความรูที่จําเปน คือ ความรูและทักษะในการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

๒
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
๒.๓ การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
องคความรูที่จําเปน คือ กระบวนการทํางานของเจาหนาที่ในการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
และไดมาตรฐาน
๒.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานสารสนเทศ
องคความรูที่จําเปน คือ การใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบขอมูลแปลงเพาะปลูก
เกษตรกรผูขึ้นทะเบียน ทพศ. ๕๓/๕๔
ทั้งนี้ ไดกําหนดวิธีการเรียนรูใหกับเจาหนาที่โดยผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรในระดับตาง ๆ ไดแก การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop, RW) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (Provincial Workshop, PW)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District Workshop, DW) และการประชุมหนวยงานประจําเดือนระดับสํานัก/กอง/เขต/
ศูนย และจังหวัด เปนเวทีหลักในการสนับสนุนการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ตลอดจนมีการใชเครือขาย
คอมพิวเตอร/Website เอกสาร/สิ่งพิมพ และสื่อตาง ๆ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ และแลกเปลี่ยนเรียนรู สวนการปฏิบัติงาน
ไดดําเนินการโดยใชรูปแบบของเครือขาย KM Team แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ของหนวยงานยอย
การประเมินผลการดําเนินงาน และการรายงานสรุปผลในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน และในรอบปงบประมาณ
คณะทํางานการบริหารองคความรูไดรวมกับหนวยงานยอยกําหนดกิจกรรมและชวงเวลาในการดําเนินงานภายใต
แผนดําเนินงานการจัดการความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ซึ่งไดมีการชี้แจงทําความเขาใจและเผยแพรแผนงานดังกลาวใหหนวยงานยอยของกรมสงเสริมการเกษตรไดทราบดวยแลว
๓. จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของกรมสงเสริม
การเกษตร รวม ๔ แผน ๔ องคความรู รวมกับหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบเนื้อหา คือ
แผนที่ ๑ การบูรณาการกิจกรรมการเกษตรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในไรนา (สพก.)
แผนที่ ๒ ความรูและทักษะในการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน (สลคช.)
แผนที่ ๓ กระบวนการทํางานของเจาหนาที่ในการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
(สพส.)
แผนที่ ๔ การใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบขอมูลแปลงเพาะปลูกเกษตรกรผูขึ้นทะเบียน
ทพศ. ๕๓/๕๔ (ศสท.)
ในการจัดทําแผนการจัดการความรู ๔ แผนโดยใชแบบฟอรมของ PMQA คือ แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปน
ตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ และแบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ทั้งนี้ไดประมวลผลขอมูลจากแผนการจัดการความรูของหนวยงานยอย (กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด) มารวมพิจารณาดวย
ไดแก เปาหมายการจัดการความรู เหตุผลความจําเปน ตัวชี้วัด กิจกรรม ชวงเวลา กลุมเปาหมาย และผลที่เกิดขึ้น เพื่อให
สอดคลองและสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกรใหบรรลุผล
๔. นํา เสนอแผนการจัด การความรู กับ ผู บ ริ ห ารของกรมส งเสริม การเกษตร ได จัด ทํ า แผนการจั ด การความรู
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนรูปเลมฉบับสมบูรณ หลังจากนั้นไดนําเสนอแผนดังกลาวใหกับผูบริหารของ
กรมสงเสริมการเกษตร ไดแก ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) และผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)
ลงนามเห็นชอบ ในแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๔ แผน ประกอบดวย

๓
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
แผนที่ ๑ การบูรณาการกิจกรรมการเกษตรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในไรนา
แผนที่ ๒ ความรูและทักษะในการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
แผนที่ ๓ กระบวนการทํางานของเจาหนาที่ในการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
แผนที่ ๔ การใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบขอมูลแปลงเพาะปลูกเกษตรกรผูขึ้นทะเบียน
ทพศ. ๕๓/๕๔
๕. เผยแพรแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของกรมสงเสริม
การเกษตร จํานวน ๔ องคความรู ใหกับหนวยงานตาง ๆ ผาน Web site KM เวทีประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ และแจงเปนหนังสือราชการ
๖. จัดทําแผนสนับสนุนการจัดการองคความรูตาม KM Action Plan ของกรมสงเสริมการเกษตรประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยรวบรวมประมวลขอมูลจากแผนการจัดการความรูของหนวยงานยอย (กอง/สํานัก/เขต
และจังหวัด) นํามาวิเคราะหและสรุปเปนประเด็นเนื้อหาความตองการสนับสนุนของการดําเนินงานการจัดการความรู
ในภาพรวม เพื่อใชสําหรับขับเคลื่อนการใชเครื่องมือ KMขององคกร
๗. จัดเวทีการเรียนรูใหกับเจาหนาที่ของกอง/สํานัก/เขตและจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกอบดวย
๗.๑ เวทีระดับสวนกลาง ไดจัดเวที KM สัญจร เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพิ่มเติมเสริมความรู
ใหกับเจาหนาที่ของสวนกลาง ไดแก การจัดทําแผนการจัดการความรู การพัฒนาทักษะการเขียน และอื่น ๆ
๗.๒ เวทีระดับเขต ไดใชเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพิ่มเติม
เสริมความรูใหกับเจาหนาที่ของจังหวัดและศูนยปฏิบัติการไดแก การจัดการความรูของโครงการ การพัฒนาบุคลากร
และการบันทึกจัดเก็บความรู เปนตน
๗.๓ เวทีระดับจังหวัด ไดใชเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
เพิ่มเติมเสริมความรูใหกับเจาหนาที่ของจังหวัด ไดแก การติดตามงานการจัดการความรูของโครงการ การพัฒนาบุคลากร
และการบันทึกจัดเก็บความรู เปนตน
๗.๔ เวทีระดับอําเภอ ไดใชเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอจังหวัด (DW) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
เพิ่มเติมเสริมความรูใหกับเจาหนาที่ของอําเภอ ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรูของเจาหนาที่ และการบันทึกจัดเก็บความรู เปนตน
๗.๕ เวทีระดับโครงการ ไดใชเวทีการฝกอบรม/ศึกษาดูงาน/อื่น ๆ ในการถายทอดความรูใหกับเกษตรกร
ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพิ่มเติมเสริมความรู ไดแก การปฏิบัติจริง การศึกษาดูงาน และการบันทึกจัดเก็บความรู เปนตน
๘. จัดประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ไดมีการจัดประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู
ของกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อติดตามตรวจสอบ และควบคุมกํากับการดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงานยอยตาง ๆ
ตลอดจนการปรับปรุงแกไขและพัฒนาความกาวหนาของงานในภาพรวมขององคกร ประกอบดวย
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่องการชี้แจงทําความเขาใจและกําหนดแนวทางการจัดการองคความรู
สูงานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เรื่องติดตามความ กาวหนาและสรุปผลการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๔
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดําเนินงานการจัดการความรู
ตามระบบสงเสริมการเกษตร
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่องการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูตาม
ระบบสงเสริมการเกษตร
๙. จัดประชุมคณะทํางานยอยการบริหารองคความรู คณะทํางานยอย ๔ ทีม ไดมีการจัดประชุมเพื่อดําเนินกิจกรรม
ในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินงาน KM ขององคกร ประกอบดวย ทีมที่ ๑ การบริหารจัดการคลังความรู (KA) และ
การพัฒนา Website KM ของกรมสงเสริมการเกษตร ทีมที่ ๒ เรื่องการจัดการเรียนรู/แลกเปลี่ยนเรียนรู (KS) ของกรมสงเสริม
การเกษตร ทีมที่ ๓ เรื่องการติดตาม ควบคุม กํากับงานตามเปาหมายการจัดการความรู(KV) และทีมที่ ๔ เรื่องการประชา
สัมพันธและเผยแพรการจัดการความรู นอกจากนี้ยังไดมีการจัดประชุมรวมกับกอง/สํานักและเขตเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการ
จัดการความรูเพื่อเปนกลไกในการพัฒนาบุคลากรโดยใชเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรดวย
๑๐. ติดตาม นิเทศการดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงานยอย ทั้งในระดับกอง/สํานัก/เขตและจังหวัด
ไดแกเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW) เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับ
อําเภอจังหวัด (DW) และเวทีการฝกอบรม/ศึกษาดูงาน/อื่น ๆ ในการถายทอดความรูใหกับเกษตรกร เปนตน โดยการเขารวม
เวทีจริง การอานเอกสารสิ่งพิมพ และศึกษาขอมูลผานเว็ปไซต เปนตน
๑๑. รายงานความกาวหนา เกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตรใหกับผูบริหาร
ของกรมสงเสริมการเกษตรไดรับทราบ
๑๒. จัดใหมีการคัดเลือกหนวยงานการจัดการความรูดีเดน ประจําป ๒๕๕๔ เพื่อจัดเก็บผลงานและองคความรู
ที่ไดผลจากจังหวัดและสวนกลาง
๑๓. จัดเวทีนําเสนอผลงานวิชาการสงเสริมการเกษตร ประจําป ๒๕๕๔ “สังคมแหงการเรียนรู...สูงานสงเสริม
การเกษตร” เพื่อเปนเวทีสรุปองคความรู แลกเปลี่ยนและจัดเก็บองคความรูที่ไดผลเขาสูคลังความรูขององคกร
๑๔. ประเมินผลองคกรตนเองเกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตร เพื่อนําขอมูล
มาใชวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานขององคกร
๑๕. เผยแพรและประชาสัมพันธ โดยจัดทําสื่อและชองทางการสื่อสารเพื่อใชในการประชาสัมพันธและเผยแพร
ผลงานและองคความรูที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรูของหนวยงานยอยและกรมสงเสริมการเกษตร ไดแก KM News Letter,
K-Center, Facebook, เวทีวิชาการ, เวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร, รายการวิทยุเพื่อการเกษตร (เกษตรสัญจร) และอื่น ๆ
๑๖. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานการ “จัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตร ประจําป ๒๕๕๔”
เพื่อสรุปผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการความรูใหกับองคกรในการนําไปใชกําหนดแนวทางและวิธีการ
ดําเนินงานไปปงบประมาณรอบตอไป

๕
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน
๑
๕

เกณฑการใหคะแนน
(ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน)
แสดงแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) อยางนอย ๓ องคความรู ตามแนวทางที่กําหนด
รายงานผลการดําเนินงานตามแผน โดยดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ไดสําเร็จ
ครบถวนทุกกิจกรรม และสามารถดําเนินการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายได ไมนอยกวารอยละ
๙๐ ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ระบุไว

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
แสดงแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
อยางนอย ๓ องคความรู ตามแนวทางที่กําหนด
รายงานผลการดําเนินงานตามแผน โดยดําเนิน
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ไดสําเร็จ
ครบถวนทุกกิจกรรม และสามารถดําเนินการที่
ครอบคลุมกลุมเปาหมายได ไมนอยกวารอยละ
๙๐ ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ระบุไว

น้ําหนัก
๑

ผลการ
ดําเนินงาน
-

คาคะแนน
ที่ได
๑

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
๐.๐๑

๕

-

๔

๐.๒

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :
๑. กําหนดนโยบายและหลักการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
พรอมทั้งประกาศเปนนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยใช KM เพื่อเปน
กลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
๒. ทบทวนคณะทํางาน/ปรับปรุงคณะทํางานการบริหารองคความรู โดยมีผูแทนจากทุกกอง/สํานัก/ และผูแทน
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต รวม ๒๓ หนวยงาน รวม ๒๘ คน
๓. กําหนดแนวทาง เปาหมาย และบทบาท/ภารกิจ ของหนวยงานระดับกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด ในการจัดการ
องคความรูสูงานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเชื่อมโยง ประสานงาน และการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูใหเปนทิศทางและเปาหมายเดียวกัน

๖
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ : (ตอ)
๔. ควบคุม กํากับ ตรวจสอบผลการใชเครื่องมือ “การจัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตร” ของหนวยงาน
ระดับกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด ในเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต/จังหวัด/อําเภอ เวที KM สัญจร เวทีการประชุม
คณะทํางานการบริหารองคความรู และอื่น ๆ
๕. สนับสนุนและกระตุนใหมีการนําเครื่องมือการจัดการความรูไปใชปฏิบัติงาน ๔ โครงการหลักของ
กรมสงเสริมการเกษตร ไดแก ๑) การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒) การพัฒนาองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
(การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน) ๓) การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน และ ๔) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานสารสนเทศ โดยจัดทําเปนแผนสนับสนุนการดําเนินงานการจัดการองคความรูของ
กรมสงเสริมการเกษตร
๖. หนวยงานระดับกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด มีการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ของหนวยงานตนเอง
๗. มีการจัดเวทีการเรียนรูใหกับเจาหนาที่ของกอง/สํานัก/เขต/จังหวัดและเกษตรกร ไดแก เวทีตามระบบสงเสริม
การเกษตร และเวทีโครงการตาง ๆ
๘. มีการจัดประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู เพื่อบริหารจัดการงานจัดการความรูของกรมสงเสริม
การเกษตรตลอดจนมีการจัดแบงบทบาทหนาที่และภารกิจงานออกเปน ๔ ทีงานยอย เพื่อรวมกันขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
ใชเครื่องมือการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร
๙. มีการติดตาม นิเทศการดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงานยอย ทั้งในระดับกอง/สํานัก/เขตและจังหวัด
โดยการเขารวมเวทีจริง การอานเอกสารสิ่งพิมพ และศึกษาขอมูลผานเว็ปไซต เปนตน
๑๐. มีการสรางขวัญและกําลังใจ โดยการคนหาและจัดเก็บหนวยงานการจัดการความรูดีเดน และจัดใหมีเวที
เพื่อมานําเสนอผลงาน
๑๑. มีการจัดทําสื่อและชองทางที่หลากหลายเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลงานการจัดการความรูอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
๑. ผูบริหารระดับสูงสุด (อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร) และ CKO (รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
ฝายวิชาการ) ใหความสําคัญในการนําการจัดการความรูไปใชเพื่อพัฒนาคน งาน และองคกร โดยประกาศเปนนโยบายและ
แนวทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (นโยบายตอเนื่องจากป ๒๕๕๓) ตลอดจน
ใหคําปรึกษาแนะนําและสนับสนุนการจัดการความรูในองคกร
๒. คณะทํางานการบริหารองคความรูของกรมฯ และสํานัก/กอง/เขตและจังหวัด มีการกระตุนและขับเคลื่อน
เพื่อนําการจัดการความรูไปใชในระดับหนวยงานยอยทั้งภายในสํานักงาน และการปฏิบัติงานโครงการ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ตลอดจนทุกหนวยงานยอยมีประสบการณในการดําเนินงานจัดการความรูโดยการเรียนรูจากปที่ผานมา
๓. การบริหารจัดการ “จัดการความรู” ไดดําเนินการควบคูกับระบบสงเสริมการเกษตร ซึ่งถือเปนระบบงานหลัก
ขององคกร โดยเฉพาะการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบุคลากรไดใชเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรเปนหลัก ไดแก
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop, RW) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (Provincial Workshop,
PW) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District Workshop, DW) และการประชุมสํานักงานประจําเดือน เปนตน

๗
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : (ตอ)
๔. ขวัญกําลังใจ การเสริมแรง และการยกยองชมเชย ไดแก หนวยงานตัวอยางในการจัดการความรูดีเดน
การจัดการความรูในรูปแบบของทีมงาน/คณะทํางาน และการเผยแพรผลสําเร็จขององคความรูที่เกิดขึ้นในหนวยงาน/องคกร
๕. หนวยงานยอยแตละระดับทั้งกอง/สํานัก/เขต/จังหวัดและอําเภอ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา
บุคลากรภายในหนวยงานของตนเอง
๖. คัดเลือกหนวยงาน KM ดีเดน เพื่อมานําเสนอผลงานในเวทีปะชุมวิชาการของกรมสงเสริมการเกษตรในรอบป
๗. ติดตาม นิเทศการดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงานยอย ทั้งในระดับกอง/สํานัก/เขตและจังหวัด
โดยการเขารวมเวทีจริง การอานเอกสารสิ่งพิมพ และศึกษาขอมูลผานเว็ปไซต เปนตน
๘. สรางขวัญและกําลังใจ โดยการคนหาและจัดเก็บหนวยงานการจัดการความรูดีเดน และจัดใหมีเวทีเพื่อมา
นําเสนอผลงาน
๙. มีการจัดทําสื่อและชองทางที่หลากหลายเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลงานการจัดการความรูอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
๑. การสื่อสารเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการจัดการความรู และการคนหาจัดเก็บความรูหนวยงาน
๒. การถายทอดความรูเกี่ยวกับหลักการวิชาการในการจัดการความรูใหกับเจาหนาที่ภายในหนวยงานยอย ไดแก
การหมุนเวียนปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบงาน KM เปนตน
๓. การกระตุนและการสรางขวัญกําลังใจใหกับเจาหนาที่จากผูบริหาร ไดแก เปนผูนําการปฏิบัติ และอื่น ๆ
๔. ความรู ความเขาใจและทักษะของเจาหนาที่ในการบันทึกจัดเก็บความรู ตลอดจนการนําความรูไปใชปฏิบัติงาน
สงเสริมการเกษตรตามภารกิจของหนวยงาน/องคกร

๘
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน
หลักฐานอางอิง :

รหัสหลักฐาน

หลักฐานแสดงผลลัพธการดําเนินงานในแตละขั้นตอน

IT๗ (๐๑)

๑. หลักการและนโยบายการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. แนวทางและเป า หมายการจั ด การความรู เ พื่ อ พั ฒ นางาน
สงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. หนังสือแจงหนวยงานระดับกอง/สํานัก และเขต เกี่ยวกับการ
ทบทวนและปรับปรุงคณะทํางานการบริหารองคความรู ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการบริหารองคความรู ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๔
๕. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ของกรมสงเสริมการเกษตร
๖. ตัวอยางการเผยแพรแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของกรมสงเสริมการเกษตร
ใหกับหนวยงานตาง ๆ ผาน Website KM
๗. รายงานการประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรม
สงเสริมการเกษตร จํานวน ๔ ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่องการชี้แจงทําความเขาใจ
และกําหนดแนวทางการจัดการองคความรูสูงานสงเสริม
การเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เรื่องติดตามความ
กาวหนาและสรุปผลการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action
Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องติดตามประเมินผลและ
สนับสนุนการดําเนินงานการจัดการความรูตามระบบสงเสริม
การเกษตร
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่องการประเมินผลและรายง
ผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร

IT๗ (๐๒)
IT๗ (๐๓)

IT๗ (๐๔)
IT๗ (๐๕)
IT๗ (๐๖)

IT๗ (๐๗)

หลักฐานที่มี
(9)
9
9
9

9
9
9

9

๙
หลักฐานอางอิง : (ตอ)

รหัสหลักฐาน

หลักฐานแสดงผลลัพธการดําเนินงานในแตละขั้นตอน

IT๗ (๐๘)

๘. รายงานการจัดเวที KM สัญจร รวม ๕ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่องการชี้แจงทําความ
เขาใจและแลกเปลี่ยน “การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM
Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เรื่องฝกทักษะ
ในการเขียน (แนะนําหนวยงานของตนเอง)
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่องการเขียนผลงาน
การฟงเพื่อสรุปความ และการฝกการใชคําถาม
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องการฝกปฏิบัติการ
เขียน Mind Map และการฝกทักษะการเขียน
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่องการฝกปฏิบัติเปน
วิทยากรกระบวนการ ครั้งที่ ๑
๙. แผนสนับสนุนการจัดการองคความรูตาม KM Action Plan
ของกรมสงเสริมการเกษตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๐. ตัวอยางการรายงานผลจัดเวทีการเรียนรูใหกับเจาหนาที่ของ
กอง/สํานัก/เขตและจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ไดแก เวที RW, PW, DW และอื่น ๆ
๑๑. ตัวอยางรายงานผลการจัดประชุมคณะทํางานยอยการบริหาร
องคความรู คณะทํางานยอย ๔ ทีม ไดแก ทีม KV, KS, KA และ
ประชาสัมพันธ
๑๒. ตัวอยางรายงานผลการติดตาม นิเทศการดําเนินงานการ
จัดการความรูของหนวยงานยอย โดยการเขารวมเวทีจริง เอกสาร
สิ่งพิมพ และเว็ปไซต เปนตน

IT๗ (๐๙)
IT๗ (๑๐)

IT๗ (๑๑)

IT๗ (๑๒)

หลักฐานที่มี
(9)
9

9
9

9

9

๑๐
หลักฐานอางอิง : (ตอ)

รหัสหลักฐาน

หลักฐานแสดงผลลัพธการดําเนินงานในแตละขั้นตอน

IT๗ (๑๓)

๑๓. รายงานความกาวหนา เกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดการ
องคความรูสูงานสงเสริมการเกษตรใหกับผูบริหารของกรม
สงเสริมการเกษตรไดรับทราบ
๑๔. หลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือก KM ดีเดน
ประจํ า ป ๒๕๕๔ และรายชื่ อ หน ว ยงานที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ ก
ประจําป ๒๕๕๔
๑๕. โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิชาการสงเสริมการเกษตร
ประจํ า ป ๒๕๕๔ “สั ง คมแห ง การเรี ย นรู . ..สู ง านส ง เสริ ม
การเกษตร”
๑๖. ตัวอยางองคความรูในงานสงเสริมการเกษตร
ประจําป ๒๕๕๔
๑๗. แบบประเมินผลและรายงานผลการประเมินผลองคกรตนเอง
เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานการจั ด การองค ค วามรู สู ง านส ง เสริ ม
การเกษตร
๑๘. ตั ว อย า งสื่ อ และช อ งทางการสื่ อ สารเพื่ อ ใช ใ นการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานและองคความรูที่เกิดขึ้นจาก
การจัดการความรูของหนวยงานยอยและกรมสงเสริมการเกษตร
ประจําป ๒๕๕๔
๑๙. รายงานสรุปผลการดําเนินงานการ “จัดการองคความรูสูงาน
สงเสริมการเกษตร ประจําป ๒๕๕๔”

IT๗ (๑๔)

IT๗ (๑๕)

IT๗ (๑๖)
IT๗ (๑๗)

IT๗ (๑๘)

IT๗ (๑๙)

หลักฐานที่มี
(9)
9

9

9

9
9

9

9

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ RM ๔.๕ รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูอยาง
นอย ๓ องคความรู
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุกัญญา อธิปอนันต
ผูจัดเก็บขอมูล : ๑. นายบุญรัตน สุขมาก
ผูอํานวยการกองวิจัยแลพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
๒. นางศิริวรรณ หวังดี
โทรศัพท : ๐-๒๕๗๙-๓๙๔๐
โทรศัพท : ๐-๒๕๗๙-๙๕๒๔
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
๑. ความเปนมา ตามที่ ก.พ.ร. ไดกําหนดใหแตละหนวยงานมีการดําเนินงานจัดการความรูตามกรอบในการดําเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยกําหนดใหมีการดําเนินงานจัดการความรูที่สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตรขององคกร จํานวน ๓ ประเด็นยุทธศาสตรนั้น กรมสงเสริมการเกษตร โดยกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร รวมกับคณะทํางานการบริหารองคความรู ไดดําเนินการคัดเลือก ๔ ประเด็นยุทธศาสตร คือ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร
คือ (๑) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร โครงการ : การขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกร
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและชุมชนเกษตร โครงการ : การพัฒนาองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน(การสงเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน) (๓) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมการผลิตและจัดการสินคาเกษตร โครงการ : การสงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน และ ๔) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาองคกรบุคลากร และกระบวนการ
ทํางาน โครงการ: การเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานสารสนเทศ มาดําเนินการวิเคราะหองคความรูที่จําเปนและ
จัดทําแผนการจัดการความรู การดําเนินงานในระดับหนวยงานยอยระดับกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด มีความตอเนื่องจากปที่
ผานมา (ป ๒๕๕๓) โดยมีการแจงอยางเปนทางการจากกรมสงเสริมการเกษตร และเวทีการประชุมคณะทํางานการบริหารองค
ความรู เพื่อชี้แจงทําความเขาใจกับผูแทนกอง/สํานัก และเขต ที่มารวมเปนคณะทํางานเพื่อสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับการจัดการองค
ความรูสูงานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบดวย การจัดทําแผนการจัดการความรู การดําเนิน
กิจกรรม การจัดเก็บองคความรู การสรุปและรายงานผล และการเผยแพรประชาสัมพันธ ใหกับบุคลากรทุกระดับโดยผานเวที
ตามระบบสงเสริมการเกษตร ไดแก การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop, RW) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับจังหวัด (Provincial Workshop, PW) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District Workshop, DW) และการประชุม
ประจําเดือนของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/เขต/ศูนยและจังหวัด เปนเวทีหลักสนับสนุนการจัดการองคความรูสูงานสงเสริม
การเกษตรภายในองคกร
๒. ผลการดําเนินงาน การจัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๔) มีผลการดําเนินงานดังนี้ คือ
๒.๑ กําหนดหลักการและนโยบาย การจัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔
๒.๒ กําหนดแนวทางและเปาหมาย การจัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔

๒
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
๒.๓ ทบทวนและปรับปรุงคณะทํางานการบริหารองคความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการทบทวน/
ปรับปรุง และแตงตั้งคณะทํางานการบริหารองคความรูของสวนกลางและหนวยงานยอย (กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด) เพื่อทํา
หนาที่บริหารจัดการและขับเคลื่อนสนับสนุนการจัดการความรู ๑ ทีมตอหนวยงาน
๒.๔ จัดประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน ๔ ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ ๑ วันที่ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่องการชี้แจงทําความเขาใจและกําหนดแนวทางการจัดการองค
ความรูสูงานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๒ วันที่ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เรื่องติดตามความ กาวหนาและสรุปผลการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๓ วันที่ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดําเนินงานการจัดการความรู้
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่องการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูตาม
ระบบสงเสริมการเกษตร
๒.๕ จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) มีการจัดประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู รวมกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ ๔ ประเด็นยุทธศาสตรหลัก เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเกษตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดแก
(๑) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร โครงการ : การ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูรับผิดชอบคือ สํานักพัฒนาเกษตรกร
(๒) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชนและชุมชนเกษตร โครงการ : การพัฒนาองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน) ผูรับผิดชอบคือ และสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
(๓) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมการผลิตและจัดการสินคาเกษตร โครงการ : การสงเสริมการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ผูรับผิดชอบคือ สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
(๔) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาองคกรบุคลากร และกระบวนการทํางาน โครงการ: การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานสารสนเทศ ผูรับผิดชอบคือ ศูนยสารสนเทศ
เพื่อรวมกันวิเคราะหองคความรูที่จําเปนสําหรับปฏิบัติงาน ๔ เรื่องดังกลาว โดยพิจารณาคัดเลือกองคความรูที่นํามาใชแกปญหา
ในการปฏิบัติงาน เปนองคความรูที่ครอบคลุมในทุกหนวยงานขององคกร และองคความรูที่นํามาใชพัฒนางานใหเกิดความ
ตอเนื่องจากปที่ผานมา หลังจากนั้นไดกําหนดเปนเปาหมายในการจัดการความรู และจัดทําเปนแผนการจัดการความรู (KM
Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๔ แผน ประกอบดวย
แผนการจัดการความรู แผนที่ ๑ การบูรณาการกิจกรรมการเกษตรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในไรนา
เหตุผลที่เลือกองคความรู : ๑) เปนกิจกรรมที่จะสงผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร และ ๒) เกษตรกรรายยอยสวนใหญทําการเกษตรหลากหลายกิจกรรม
ในรูปแบบเกษตรผสมผสานและไรนาสวนผสม การจัดการฟารมเปนการใชศาสตรและศิลปทางการจัดการบูรณาการกิจกรรม
เกษตรตาง ๆ ใหเกิดผลประโยชนสูงสุด จึงสามารถนํามาปรับใชภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม

๓
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละ ๙๐ ของจํานวนเกษตรกร (จากเปาหมาย ๕๓,๐๕๐
ราย) ที่ผานการเรียนรูจากศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพ
แผนการจัดการความรู แผนที่ ๒ ความรูและทักษะในการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
เหตุผลที่เลือกองคความรู : ๑) ตอบสนองนโยบายในการสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร องคกรเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน โดยการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหสามารถประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ใหมีความมั่นคง เขมแข็ง
และสามารถพึ่งตนเองได และ ๒) การพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนตองอาศัยองคความรู ทักษะในเรื่องการบริหารจัดการที่ดี
และเหมาะสมกับระดับการประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละ ๙๙ ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน (จากเปาหมาย
๑๗,๖๐๐ ราย) ที่ผานกระบวนการเรียนรู และสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
แผนการจัดการความรู แผนที่ ๓ กระบวนการทํางานของเจาหนาที่ในการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและได
มาตรฐาน
เหตุผลที่เลือกองคความรู : การสงเสริมการผลิตพืชตามระบบ GAP ของเจาหนาที่ใหกับเกษตรกร จําเปนตองอาศัย
ความรู เทคนิคและประสบการณเพื่อการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ประกอบกับการดําเนินงานดังกลาวเปน
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรป ๒๕๕๔ ของกรมสงเสริมการเกษตร ที่เนนใหมีการพัฒนาและ
สงเสริมการเรียนรูใหกับขาราชการบรรจุใหมไดมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละ ๙๘.๗๐ ของเกษตรกร ๘๕,๙๓๐ ราย ที่ไดรับการ
ถายทอดความรู
แผนการจัดการความรู แผนที่ ๔ การใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบขอมูลแปลงเพาะปลูกเกษตรกรผูขึ้น
ทะเบียน ทพศ. ๕๓/๕๔
เหตุผลที่เลือกองคความรู : ๑) เปนหนึ่งในเทคโนโลยีที่ใชในการตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่อง ขอมูลแปลงเพาะปลูกพืช
ของเกษตรกรกรที่ขึ้นทะเบียนเกิน/ซ้ําซอนไดอยางโปรงใสและตรงตามหลักการทางวิทยาศาสตร ๒) ชวยสนับสนุนเจาหนาที่
ของกรมสงเสริมการเกษตร ในการติดตามและตรวจสอบงานของ สตง. และ ๓) เปนการดําเนินงานเพื่อรองรับนโยบายของ
ผูบริหารระดับสูง ที่ตองการใหเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ๆ ที่สามารถ
ชวยสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบขอมูลแปลงเพาะปลูกพืชของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนได
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ๑) จํานวนรายงานผลการใชเครื่องมือดานสารสนเทศใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานสารสนเทศ ไมนอยกวา ๗ หนวยงาน/เลม ๒) รอยละ ๘๐ ของความถูกตองของ
การตรวจสอบขอมูลโดยใชเครื่องมือดานภูมิสารสนเทศ (ความซ้ําซอนของขอมูล/ความรูของเจาหนาที่/อื่น ๆ )
๒.๖ ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ๔ แผนดังกลาว มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๒.๖.๑ แผนการจัดการความรู แผนที่ ๑ การบูรณาการกิจกรรมการเกษตรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในไรนา
มีกิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแก

๔
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๑.๑ มีการทบทวน/ปรับปรุงและแตงตั้งคณะทํางานการบริหารองคความรูของสวนกลางและหนวยงานยอย
(กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด) เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการและขับเคลื่อนสนับสนุนการจัดการความรู ๑ ทีมตอหนวยงาน
๑.๒ การบงชี้องคความรูและจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ไดมีการประชุมคณะทํางานเพื่อ
วิเคราะหประเด็นความรูที่จะนํามาใชโดยพิจารณาคัดเลือกองคความรูที่จําเปนเพื่อนํามาใชจัดทําแผนการจัดการความรู ซึ่งการ
จัดทําแผนการจัดการความรูมี KM Team สพก. และผูรับผิดชอบเนื้อหางานไดรวมกันดําเนินการโดยมี KM Team กสก. ให
คําปรึกษาแนะนํา พรอมทั้งนําเสนอแผนให CEO/CKO ลงนามใหความเห็นชอบ และเผยแพรแผนดังกลาวผานเอกสารราชการ
Website KM เวทีการประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู และอื่น ๆ
กิจกรรมที่ ๒ การสื่อสารและทําความเขาใจ
๒.๑ จัดประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู เพื่อเตรียมความพรอมและติดตามงานการจัดการความรู
ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน ของกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน ๔ ครั้ง ไดแก ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
เรื่องชี้แจงทําความเขาใจและกําหนดแนวทางการจัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เรื่องติดตามความกาวหนาและสรุปผลการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action
Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องติดตามประเมิน ผลและสนับสนุนการ
ดําเนินงานการจัดการความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร และ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่องการประเมินผลและ
รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร
๒.๒ มีการชี้แจงและทําความเขาใจกับเจาหนาที่และหนวยงานยอยเกี่ยวกับการดําเนินงาน KM ป ๒๕๕๔ คือ
๒.๒.๑ จัดเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร จํานวน ๒ ครั้ง ไดแก ครั้งที่ ๑ การประชุมทีมงานเขต/กอง/
สํานัก และ ครั้งที่ ๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ของเขต ๖ เขต เพื่อทําความเขาใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการขับเคลื่อนการจัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กับ
เจาหนาที่สวนกลาง/เขต/ศูนยปฏิบัติการและจังหวัด
๒.๒.๒ จัดเวที KM สัญจร จํานวน ๕ ครั้ง ไดแก ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อชี้แจงทําความ
เขาใจและแลกเปลี่ยน “การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔” ระหวาง KM
Team ของกอง/สํานัก ณ หองประชุมสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ
๒๕๕๔ เรื่องฝกทักษะในการเขียน (แนะนําหนวยงานของตนเอง) ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่องการเขียนผลงาน
การฟงเพื่อสรุปความ และการฝกการใชคําถาม ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องการฝกปฏิบัติการเขียน Mind Map
และการฝกทักษะการเขียน ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร ๑ ชั้น ๕ ใหกับเจาหนาที่และ KM Team ของกอง/
สํานัก/เขต และ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่องการฝกปฏิบัติเปนวิทยากรกระบวนการ ครั้งที่ ๑ ณ หองประชุมกรม
สงเสริมการเกษตร อาคาร ๑ ชั้น ๕ ใหกับเจาหนาที่และ KM Team ของกอง/สํานัก/เขต
กิจกรรมที่ ๓ การสรางและแสวงหาความรู
๓.๑ กําหนดกรอบประเด็นความรูที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน ๑ องคความรู คือ การบูรณาการกิจกรรม
การเกษตรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในไรนา

๕
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
๓.๒ จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ของเขต ๖ เขต เพื่อคนหา
แลกเปลี่ยนและสรุปความรูในการดําเนินงานเกี่ยวกับการบูรณาการกิจกรรมการเกษตรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในไรนา
กิจกรรมที่ ๔ การจัดการความรูใหเปนระบบ
๔.๑ คนหารวบรวมและจัดหมวดหมูขอมูล โดยดําเนินการจัดเก็บ รวบรวม และจัดหมวดหมู สรุปองคความรูที่
เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๒ จําแนก แยกแยะและจัดหมวดหมูความรู/เทคโนโลยี โดย จําแนกออกเปน ๓ หมวด ไดแก
- หมวดที่ ๑ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
- หมวดที่ ๒ ไรนาสวนผสม เกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม
- หมวดที่ ๓ การลดตนทุนการผลิต เพิ่มรายได ลดรายจาย
กิจกรรมที่ ๕ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู มีการรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจํา ป ๒๕๕๔ ซึ่งขณะนี้สํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ ไดดําเนินการ
จัดกระบวนการรูเรียนแลวประมาณรอยละ ๙๐ โดยประกอบดวยองคความรูที่จําเปนสําหรับเกษตรกร ซึ่งจะตองนํามาพิจารณา
องคความรูตางๆที่ไดรวบรวมมาจัดทําเปนแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป (Concept Paper)
กิจกรรมที่ ๖ การเขาถึงความรู
๖.๑ จัดระบบคลังขอมูลเพื่อใชจัดเก็บความรูและเทคโนโลยี โดยจัดทําชองทางในการเผยแพรความรู ไดแก
เอกสาร/สิ่งพิมพ ระบบอินเทอรเน็ต และอื่น ๆ
๖.๒ เผยแพรประชาสัมพันธความรู ไดดําเนินเผยแพรประชาสัมพันธองคความรูตางๆ ผานชองทางกระดาน
ขาว แฟมสะสมผลงานและเว็บไซตของสํานักพัฒนาเกษตรกร เพื่อใหเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรและประชาชนที่
สนใจไดเขามาแสวงหาความรู
กิจกรรมที่ ๗ การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกับสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทุกเขตเพื่อ
ดําเนินการ จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) รวมทั้งการอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๖ เขต ไดแก เขต๑ ชัยนาท, เขต๒ ราชบุรี, เขต๓ ระยอง, เขต๔ ขอนแกน, เขต๕
สงขลา และเขต๖ เชียงใหม จํานวน ๓ ครั้ง/ป/เขต รวมทั้งสิ้น ๑๘ ครั้ง
กิจกรรมที่ ๘ การเรียนรู
๘.๑ เจาหนาที่และเกษตรกรเรียนรูเนื้อหาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบูรณาการกิจกรรมการเกษตร มีการจัดการ
เรียนรูใหกับเจาหนาที่ในเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร ไดแก เวที RW, PW, DW และเวทีอื่น ๆ สวนเวทีการเรียนรูของ
เกษตรกรไดดําเนินการภายใตโครงการเฉพาะกิจ, การจัดศึกษาดูงาน, การจัดฝกอบรม, สื่อสิ่งพิมพ/เอกสาร, สื่ออิเล็คทรอนิคส,
และอื่น ๆ
๘.๒ การจัดกิจกรรมเพื่อใหเจาหนาที่และเกษตรกรเขารวมกระบวนการเรียนรูภายในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการจัดกิจกรรมการฝกอบรม, ศึกษาดูงาน, การแลกเปลี่ยนเรียนรู และสื่อ/ชองทางตาง ๆ ใหเกษตรกรไดเรียนรู
กิจกรรมที่ ๙ บันทึกจัดเก็บผลงาน ความรูและเผยแพรประชาสัมพันธ มีการจัดเก็บผลงานและองคความรูที่ไดผล
เปนรูปธรรมโดยใช Website หนวยงาน K-Center เอกสารสิ่งพิมพ Website KM และอื่น ๆ

๖
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
กิจกรรมที่ ๑๐ การยกยองชมเชยและการใหรางวัล
๑๐.๑ คัดเลือกเกษตรกรที่ดําเนินงานการบูรณาการกิจกรรมการเกษตรไดผล/เปนตัวอยาง มีการติดตามผลงาน
เพื่อคัดเลือกเกษตรกรเปน Best Practice ที่มีผลงานเปนตัวอยางในการเรียนรูได
๑๐.๒ คัดเลือกหนวยงานระดับจังหวัดที่ดําเนินการจัดการความรูไดดี/เปนตัวอยาง มีการติดตามผลงานเพื่อ
คัดเลือกหนวยงานที่มีการใชเครื่องมือ KM เพื่อพัฒนางานศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียงที่ไดผล
กิจกรรมที่ ๑๑ สรุปและรายงานผลการจัดการความรู ไดรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมายการจัดการ
ความรู “จัดการฟารมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน และในรอบป โดยประมวลเนื้อหา
สาระจากหนวยงานยอย (จังหวัด/เขต) เพื่อนํามาสรุปเปนภาพรวมการดําเนินงานขององคกรในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ไดแก ผลการดําเนินงานกับเปาหมายที่กําหนด องคความรูที่เกิดขึ้น ปญหาอุปสรรค ปจจัยสนับสนุน และขอเสนอแนะ โดย
เกษตรกรไดรับการเรียนรู รวม ๘๙,๔๓๕ ราย จากเปาหมาย/แผน ๕๓,๐๕๐ ราย คิดเปนรอยละ ๙๖.๗๒ (ขอมูล ณ วันที่ ๖
กันยายน ๒๕๕๔ ของกองแผนงาน กรมสงเสริมการเกษตร)
๒.๖.๒ แผนการจัดการความรู แผนที่ ๒ ความรูและทักษะในการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๑.๑ มีการทบทวน/ปรับปรุงและแตงตั้งคณะทํางานการบริหารองคความรูของสวนกลางและหนวยงานยอย
(กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด) เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการและขับเคลื่อนสนับสนุนการจัดการความรู ๑ ทีมตอหนวยงาน
๑.๒ จัดประชุมสํานักงานฯ KM Team กสก. และ KM Team สลคช. เพื่อรวมกันวิเคราะหและพิจารณา
คัดเลือกประเด็นความรูที่จําเปนสําหรับนํามาใชในการดําเนินงานของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน โดย
พิจารณาคัดเลือกองคความรูที่นํามาวางแผนการจัดการความรูคือ ความรูและทักษะในการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
๑.๓/๑.๔ จัดทําแผนการจัดการความรู ซึ่ง KM Team สลคช. ไดรวมกันจัดทําแผนดังกลาว โดยมี KM Team
กสก. ใหคําปรึกษาแนะนํา และไดประมวลขอมูลจากแผนของจังหวัดมาใชในการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองในการ
ปฏิบัติไดครอบคลุมทุกพื้นที่ หลังจากนั้นไดนําเสนอแผนดังกลาวใหกับผูบริหารของกรมสงเสริมการเกษตร ไดแก ผูบริหาร
สูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) และผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) ลงนามเห็นชอบ เรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ ๒ การสื่อสารและทําความเขาใจ มีการจัดเวทีในการสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงานทั้งระดับพื้นที่และ
สวนกลาง ประกอบดวย ๑) การประชุมคณะกรรมการอํานวยการงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนสวนกลาง ๒) คณะกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนระดับเขต และ ๓) การประชุม/สัมมนา เจาหนาที่โดยใชเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร
และอื่น ๆ ไดแก
๒.๑ จัดเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร จํานวน ๒ ครั้ง ไดแก ครั้งที่ ๑ การประชุมทีมงานเขต/กอง/
สํานัก และ ครั้งที่ ๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW๑) ๖ เขต เพื่อทําความเขาใจและแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
ขับเคลื่อนการจัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กับเจาหนาที่สวนกลาง/เขต/ศูนย
ปฏิบัติการและจังหวัด
๒.๒ จัดเวที KM สัญจร จํานวน ๕ ครั้ง ไดแก ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อชี้แจงทําความ
เขาใจและแลกเปลี่ยน “การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔” ระหวาง KM
Team ของกอง/สํานัก ณ หองประชุมสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ

๗
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
๒๕๕๔ เรื่องฝกทักษะในการเขียน (แนะนําหนวยงานของตนเอง) ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร ๑ ชั้น ๕
ใหกับเจาหนาที่และ KM Team ของกอง/สํานัก/เขต ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ระดับเขต ดําเนินการแลว ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่องการเขียนผลงาน การฟงเพื่อสรุปความ และการฝกการใช
คําถาม ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องการฝกปฏิบัติการเขียน Mind Map และการฝกทักษะการเขียน ณ หอง
ประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร ๑ ชั้น ๕ ใหกับเจาหนาที่และ KM Team ของกอง/สํานัก/เขต และ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๕
สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่องการฝกปฏิบัติเปนวิทยากรกระบวนการ ครั้งที่ ๑ ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร ๑ ชั้น ๕
ใหกับเจาหนาที่และ KM Team ของกอง/สํานัก/เขต
๒.๓ การประชุมตามระบบสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (RW PW DW) โดยเขารวมเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับ
เขตในสถานการณจริง และศึกษารายละเอียดขอมูลของการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดและอําเภอโดยผาน
เวปไซต ตลอดจนเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ
กิจกรรมที่ ๓ การสรางและแสวงหาความรู
๓.๑/๓.๒ ไดมอบหมายใหคณะทํางานและผูรับผิดชอบ ไดรวมกันสืบคนและแสวงหาความรูที่เกี่ยวกับการ
พัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนและนําเสนอไวใน K-center รวม ๒ เรื่อง ไดแก การทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (๑ เรื่อง) และ
การเขียนแผนธุรกิจ (๑ เรื่อง)
กิจกรรมที่ ๔ การจัดการความรูใหเปนระบบ มีการจัดเก็บ รวบรวม และจัดหมวดหมูขอมูล ขาวสารและความรูใน
การพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน และนําขึ้น Website หนวยงานงานยอย Website สลคช. (http://secb.doae.go.th/) K-Center
และเอกสารสิ่งพิมพ
กิจกรรมที่ ๕ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู
๕.๑ การจัดเวทีเพื่อประมวลความรู โดยใชเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรในการชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับ
การรวบรวมขอมูลเนื้อหาความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่ไดผล ใหกับเจาหนาที่ในสวนภูมิภาคเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหาเทคโนโลยี และอื่น ๆ กอนที่จะนําไปจัดเก็บไวในคลังความรู
๕.๒ พิจารณากลั่นกรองความรู โดยประมวลตัวอยางวิสาหกิจชุมชนที่ไดผล เพื่อนํามาบันทึกเนื้อหาความรู
สําหรับใชในการดําเนินงาน เชน เรื่องรูปแบบการดําเนินการในการสงเสริมการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
กรณี : จังหวัดสกลนคร เปนตน
๕.๓ การประมวลและกลั่นกรององคความรู (อยูระหวางการรวบรวม และสรุปผลการสงเสริมการจัดทํา
แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน)
กิจกรรมที่ ๖ การเขาถึงความรู มีการนําความรูที่เกิดขึ้นเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website หนวยงานยอย
Website สลคช. (http://secb.doae.go.th/) K-Center เอกสารสิ่งพิมพ และอื่น ๆ
กิจกรรมที่ ๗ การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
ดานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนไดแลกเปลี่ยนถายทอดประสบการณความรูและทักษะการปฏิบัติงานรวมกันโดยใชเวทีตามระบบ
สงเสริมการเกษตร และเวทีอื่น ๆ ไดแก RW/PW/DW/KM/สัญจร/อื่น ๆ

๘
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
กิจกรรมที่ ๘ การเรียนรู
๘.๑ ไดมีการจัดเวทีพัฒนากระบวนการเรียนรู ใหกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนากิจการวิสาหกิจ
ชุมชน ในระดับอําเภอ อําเภอ ละ ๒ วิสาหกิจชุมชน ๆ ละ ๑๐ คน โดยเจาหนาที่ระดับ จังหวัด และอําเภอรวมกันดําเนินการ
และเรียนรูรวมกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
๘.๒ การจัดเวทีเรียนรูใหกับเจาหนาที่ มีการจัดเวทีการเรียนรูใหกับเจาหนาที่ไดใชความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานรวมกับเกษตรกร และนําเขาสูเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร ไดแก RW/PW/DW/KM
สัญจร/อื่น ๆ
กิจกรรมที่ ๙ การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ไดรวมกับคณะทํางานการบริหารองคความรูเพื่อคนหาองค
ความรูวิสาหกิจชุมชนที่ไดผลโดยจัดกิจกรรมคัดเลือก “ผลงาน KM ดีเดน” ตลอดจนจัดเวทีนําเสนอกรณีตัวอยางวิสาหกิจชุม
ที่ไดผลในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)
กิจกรรมที่๑๐ สรุปและรายงานผลการจัดการความรู ไดรายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายการจัดการความรู
“การพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน” รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน และใน
รอบป โดยประมวลเนื้อหาสาระจากหนวยงานยอย (จังหวัด/เขต) เพื่อนํามาสรุปเปนภาพรวมการดําเนินงานขององคกรในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ไดแก ผลการดําเนินงานกับเปาหมายที่กําหนด องคความรูที่เกิดขึ้น ปญหาอุปสรรค ปจจัยสนับสนุน
และขอเสนอแนะ โดยสรุปผลไดดังนี้
๑๐.๑ ตามเปาหมายที่กําหนดคือ จํานวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน๑๗,๖๐๐ ราย ผานกระบวนการเรียนรู และ
สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินกิจการไมนอยกวารอยละ ๙๙ นั้น ผลการดําเนินงานปรากฏวา สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่
ไดรับการเรียนรู จํานวน ๗๖ จังหวัด รวม ๑๗,๖๒๕ ราย จากเปาหมาย/แผน ๑๗,๖๐๐ ราย ราย คิดเปนรอยละ ๙๙.๕๗ (ขอมูล
ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ ของกองแผนงาน กรมสงเสริมการเกษตร)
๑๐.๒ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน จํานวน ๘๒ รายไดรับการพัฒนาความรูและทักษะที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานปรากฏวา เจาหนาที่ที่ไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน จํานวน ๗๖ จังหวัด
รวม ๗๖ คน และเจาหนาที่ระดับเขต ๖ เขต รวม ๖ คน และเจาหนาที่ระดับอําเภอทุกอําเภอ รวมทั้งสิ้นไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน
๒.๖.๓ แผนการจัดการความรู แผนที่ ๓ กระบวนการทํางานของเจาหนาที่ในการสงเสริมการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประกอบดวย
๑.๑ มีการทบทวน/ปรับปรุงและแตงตั้งคณะทํางานการบริหารองคความรูของสวนกลางและหนวยงานยอย
(กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด) เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการและขับเคลื่อนสนับสนุนการจัดการความรู ๑ ทีมตอหนวยงาน ไดแก
๑) มีคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมสงเสริมการเกษตรที่ ๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่องแตงตั้ง
คณะทํางานการบริหารองคความรู และ มีคําสั่งสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓
เรื่องแตงตั้งคณะทํางานการบริหารองคความรูและเปนคณะทํางานฯ ตอเนื่องในป ๒๕๕๔
๑.๒ จัดประชุมคณะทํางานเพื่อวิเคราะหประเด็นความรูที่จะนํามาใชโดยพิจารณาคัดเลือกองคความรูที่จําเปน
เพื่อนํามาใชพัฒนางานสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน และการบริหารองคความรูของกรม โดยนํามา
ใชจัดทําแผนการจัดการความรู ซึ่งการจัดทําแผนการจัดการความรูมี KM Team สพส. และผูรับผิดชอบเนื้อหางานไดรวมกัน

๙
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
ดําเนินการโดยมี KM Team กสก. ใหคําปรึกษาแนะนํา พรอมทั้งนําเสนอแผนให CEO/CKO ลงนามใหความเห็นชอบ และ
เผยแพรแผนดังกลาวผานเอกสารราชการ Website KM เวทีการประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู และอื่น ๆ
๑.๓ จัดทําคูมือโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานในการชี้แจงทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงานดังกลาวใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการทุกระดับ เกี่ยวกับงานสงเสริมมาตรฐานสินคา โดยสํานัก
พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรไดจัดทําคูมือโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ป ๒๕๕๔ เพื่อให
เจาหนาที่ทุกระดับทั้งเขต/จังหวัดและอําเภอใชประกอบการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ ๒ การสื่อสารและทําความเขาใจ ไดสรางความเขาใจกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสงเสริม
การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน โดยมีการสรางความเขาใจกับเขาหนาที่ ประกอบดวย
๒.๑ การจัดเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร จํานวน ๒ ครั้ง ไดแก ครั้งที่ ๑ การประชุมทีมงานเขต/กอง/สํานัก
และ ครั้งที่ ๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ครั้งที่ ๑ รวม ๖ เขต เพื่อทําความเขาใจและแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
ขับเคลื่อนการจัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กับเจาหนาที่สวนกลาง/เขต/ศูนย
ปฏิบัติการและจังหวัด และสํานักงานเกษตรจังหวัดมีการชี้แจงการดําเนินงานโครงการฯเพื่อสรางความเขาใจกับเจาหนาที่ของ
จังหวัดในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (DW)
๒.๒ จัดเวที KM สัญจร จํานวน ๕ ครั้ง ไดแก ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อชี้แจงทําความเขาใจ
และแลกเปลี่ยน “การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔” ระหวาง KM Team
ของกอง/สํานัก ณ หองประชุมสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ
๒๕๕๔ เรื่องฝกทักษะในการเขียน (แนะนําหนวยงานของตนเอง) ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร ๑ ชั้น ๕
ใหกับเจาหนาที่และ KM Team ของกอง/สํานัก/เขต ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่องการเขียนผลงาน การฟงเพื่อ
สรุปความ และการฝกการใชคําถาม ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องการฝกปฏิบัติการเขียน Mind Map และการฝก
ทักษะการเขียน ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร ๑ ชั้น ๕ ใหกับเจาหนาที่และ KM Team ของกอง/สํานัก/เขต
และ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่องการฝกปฏิบัติเปนวิทยากรกระบวนการ ครั้งที่ ๑ ณ หองประชุมกรมสงเสริม
การเกษตร อาคาร ๑ ชั้น ๕ ใหกับเจาหนาที่และ KM Team ของกอง/สํานัก/เขต
กิจกรรมที่ ๓ การสรางและแสวงหาองคความรูเพื่อการจัดการคลังความรู
๓.๑ ไดมอบหมายคณะทํางานผูรับผิดชอบในการสืบคนและแสวงหาความรูในเรื่องกระบวนการทํางานของ
เจาหนาที่ในการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ตลอดจนไดจัดใหมีเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
เรื่องกระบวนการทํางานของเจาหนาที่ในการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานโดยผานเวทีตามระบบ
สงเสริมการเกษตร ไดแก เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ครั้งที่ ๑ รวม ๖ เขต สื่อ/ชองทางตาง ๆ และอื่น ๆ โดยมี
ประเด็นองคความรูในเรื่องกระบวนการทํางานของเจาหนาที่ของสํานักงานเกษตรจังหวัด รวม ๖๙ องคความรูซึ่งมีไมนอยกวา
๓ องคความรู เชน ๑) วิธีการขับเคลื่อนใหเกษตรกรจดบันทึกการปฏิบัติงานในแปลงใหครบทุกขั้นตอน (ลําพูน) ๒) เทคนิค
การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิตพืชปลอดภัย (ลําปาง) และ ๓) การสงเสริมการควบคุมคุณภาพผลผลิตเกษตร (บุรีรัมย)
๓.๒ จัดใหมีเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องกระบวนการทํางานของเจาหนาที่ในการสงเสริมการผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานโดยผานเวทีระบบสงเสริมการเกษตรและเวทีอื่นๆ ไดมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในระดับเขต ไดแก สสข๔, สสข.๕ และสสข๖ ไมนอยกวา๑ ครั้ง สวน สสข ๑ สสข ๒ และ สสข ๓ ไมมีแผนจัดการความรู

๑๐
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
โครงการฯ ในป ๒๕๕๔ ตลอดจนมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับจังหวัด ไมนอยกวา ๓ ครั้งตอจังหวัด
กิจกรรมที่ ๔ การจัดความรูใหเปนระบบ
๔.๑ จัดเก็บ รวบรวม ความรูที่เกี่ยวของในเรื่องกระบวนการทํางานของเจาหนาที่ในการสงเสริมการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน มีประเด็นองคความรูเกี่ยวกับกระบวนการทํางานของเจาหนาที่ในการสงเสริมการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานไมนอยกวา ๑ เรื่องตอจังหวัดและมีการรวบรวม ไวรวมจํานวน ๖๙ องคความรู
๔.๒ จัดหมวดหมูความรู ทักษะและBest Practice ในเรื่องกระบวนการทํางานของเจาหนาที่ในการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน มีการจัดหมวดหมูความรูทักษะเรื่องกระบวนการทํางานของเจาหนาที่ในการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ไมนอยกวา ๒ หมวดหมู เชน (๑) การสงเสริมการผลิตพืชตามระบบการรับรองมาตรฐาน
GAP (๒) เทคนิคการใหคําปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องตน และ (๓) การลดตนทุนการผลิตพืช
กิจกรรมที่ ๕ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู
๕.๑ จัดเวทีเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตรเพื่อประมวลความรู ทักษะและBest Practice ของเจาหนาที่ใน
เรื่องกระบวนการทํางานของเจาหนาที่ในการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน โดยใชเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับเขต (RW) เปนเวทีเรียนรูสําหรับเจาหนาที่ของเขตและจังหวัดไมนอยกวา ๑ ครั้ง ใชเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับ
จังหวัด (DW) เปนเวทีเรียนรูสําหรับเจาหนาที่ของจังหวัดและอําเภอไมนอยกวา ๑ ครั้งตอจังหวัด
กิจกรรมที่ ๖ การเขาถึงความรู ไดเผยแพรองคความรูในเรื่องกระบวนการทํางานของเจาหนาที่ในการสงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ผานเว็บไซตของสํานักงานเกษตรจังหวัด K- Center และเอกสารสิ่งพิมพ ซึ่งเมื่อ
จังหวัดมีการจัดทํารายละเอียดเนื้อหาประเด็นองคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ ไดเผยแพรผานทางเว็บไซตของจังหวัด
กิจกรรมที่ ๗ การเรียนรู
๗.๑ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานในเรื่องกระบวนการทํางานของเจาหนาที่ในการ
สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน โดยใชเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรและเวทีอื่น ๆ ไดมีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) เปนเวทีเรียนรูสําหรับเจาหนาที่ของเขตและจังหวัดไมนอย
กวา ๑ ครั้ง และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (DW) เปนเวทีเรียนรูสําหรับเจาหนาที่
ของจังหวัดและอําเภอไมนอยกวา ๑ ครั้ง
๗.๒ จัดฝกอบรมเพื่อการนําความรูในเรื่องกระบวนการทํางานของเจาหนาที่ในการสงเสริมการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานไปปรับใชเพื่อถายทอดความรูใหแกเกษตรกร โดยเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯไดรับการ
ถายทอดความรูการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานไมนอยกวา ๓ องคความรู เชน ๑) การผลิตพืชตามระบบการ
รับรองมาตรฐาน GAP ๒) การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และ ๓) การใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย
กิจกรรมที่ ๘ การยกยองชมเชยและการใหรางวัล (อยูระหวางดําเนินการ)
๘.๑ จัดใหมีการคัดเลือกหนวยงาน ( เชิงคุณภาพภายในเขต ) ที่มีการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
และไดมาตรฐานไดดีเดน โดยกรมสงเสริมการเกษตรจะทําการคัดเลือกสํานักงานเกษตรจังหวัดที่มีการดําเนินงานการจัดการ
ความรูดีเดนไมนอยกวา ๑ จังหวัดตอเขต คือไดรวมกับคณะทํางานการบริหารองคความรูเพื่อคนหาองคความรูที่ไดผลโดยจัด
กิจกรรมคัดเลือก “ผลงาน KM ดีเดน” ตลอดจนจัดเวทีนําเสนอกรณีตัวอยางที่ไดผลเกี่ยวกับการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและ
ไดมาตรฐานในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการระดับเขต (RW)

๑๑
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
กิจกรรมที่ ๙ สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน โดยสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตเขต และสํานักงาน
เกษตรจังหวัดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอกรมสงเสริมการเกษตร คือมีการรายงานการจัดการดําเนินงานตาม
เปาหมายการจัดการความรู “กระบวนการทํางานของเจาหนาที่ในการสงเสริมการผลิตสินคาปลอดภัยและไดมาตรฐาน รอบ ๖
เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน และในรอบป โดยประมวลเนื้อหาสาระจากหนวยงานยอย (จังหวัด/เขต) เพื่อนํามาสรุปเปนภาพรวม
การดําเนินงานขององคกรในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไดแก ผลการดําเนินงานกับเปาหมายที่กําหนด องคความรูที่เกิดขึ้น
ปญหาอุปสรรค ปจจัยสนับสนุน และขอเสนอแนะ โดยรอยละ ๙๘.๗๐ ของเกษตรกร ๘๕,๙๓๐ ราย ที่ไดรับการถายทอด
ความรู นําความรูไปทําการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตรไดอยางปลอดภัยและ/หรือมีประสิทธิภาพตามระบบ
การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) ผลการดําเนินงานสรุปไดวา เกษตรกรนําไปปฏิบัติตาม
รวม ๙๐,๐๔๑ ราย จากเปาหมาย/แผน ๘๕,๙๓๐ ราย คิดเปนรอยละ ๑๐๑.๓๔ (ขอมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ ของ
กองแผนงาน กรมสงเสริมการเกษตร)
๒.๖.๔ แผนการจัดการความรู แผนที่ ๔ การใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบขอมูลแปลง
เพาะปลูกเกษตรกรผูขึ้นทะเบียน ทพศ. ๕๓/๕๔
กิจกรรมที่ ๑ การบงชี้ความรู ประกอบดวย
๑.๑ มีการทบทวน/ปรับปรุงและแตงตั้งคณะทํางานการบริหารองคความรูของสวนกลางและหนวยงานยอย
(กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด) เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการและขับเคลื่อนสนับสนุนการจัดการความรู ๑ ทีมตอหนวยงาน
๑.๒/๑.๔ จัดประชุมคณะทํางานเพื่อวิเคราะหประเด็นความรูที่จะนํามาใชโดยพิจารณาคัดเลือกองคความรูที่
จําเปนเพื่อนํามาใชพัฒนางานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานสารสนเทศ และการบริหารองคความรูของกรม โดย
นํามาใชจัดทําแผนการจัดการความรู ซึ่งการจัดทําแผนการจัดการความรูมี KM Team ศสท. และผูรับผิดชอบเนื้อหางานได
รวมกันดําเนินการโดยมี KM Team กสก. ใหคําปรึกษาแนะนํา พรอมทั้งนําเสนอแผนให CEO/CKO ลงนามใหความเห็นชอบ
และเผยแพรแผนดังกลาวผานเอกสารราชการ Website KM เวทีการประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู และอื่น ๆ
๑.๓ กําหนดแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานสารสนเทศ เพื่อเปน
คูมือการดําเนินงานและใชในการชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานดังกลาวใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการทุก
ระดับ
กิจกรรมที่ ๒ การสรางและแสวงหาความรู ไดมีการจัดประชุมผูรับผิดชอบงานเพื่อหารือเกี่ยวกับกําหนดประเด็น
ความรูในการดําเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานสารสนเทศ ไดแก แนวทางการดําเนินงาน และอื่น ๆ
กิจกรรมที่ ๓ การจัดความรูใหเปนระบบ ไดมีการรวบรวมคนหาและจําแนก แยกแยะขอมูลเพื่อจัดระดับความรู
สําหรับใชในการดําเนินงานเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเขามาชวยตรวจสอบขอมูลแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับสวนกลาง/เขต/จังหวัด และอําเภอ
กิจกรรมที่ ๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู
๔.๑ ไดจัดเวทีพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาเพื่อกําหนดแนวทางการตรวจสอบขอมูล ทพศ. ๕๓/๕๔
๔.๒ จัดทําเอกสาร/คูมือสําหรับการตรวจสอบขอมูล ทพศ. ๕๓/๕๔ เชิงพื้นที่

๑๒
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
กิจกรรมที่ ๕ การเขาถึงความรู ไดจัดชองทางและสื่อเพื่อเผยแพรคูมือการใชงานโปรแกรมเพื่อการตรวจสอบ
ขอมูลเชิงพื้นที่ ไดแก เว็บไซตคลังความรูกรมสงเสริมการเกษตร และชองทางการติดตอสอบถามการใชงานโปรแกรมเพื่อการ
ตรวจสอบขอมูลเชิงพื้นที่ ผานทาง โทรศัพทและอีเมลลของเจาหนาที่ภูมิสารสนเทศ และสําเนาไฟลเอกสาร/คูมือฯไวใน
คอมพิวเตอรของสํานักงานเกษตรตําบล/อําเภอ/จังหวัดที่เกี่ยวของ
กิจกรรมที่ ๖ การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดจัดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรุระหวางเจาหนาที่ดานภูมิ
สารสนเทศ เจาหนาที่ระดับตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก WarRoom/จังหวัด/อําเภอ
กิจกรรมที่ ๗ การเรียนรู ไดจัดฝกอบรม/แนะนําความรูดานภูมิสารสนเทศเชิงปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบขอมูล
เชิงพื้นที่แกเจาหนาที่ในหนวยงานที่เขารวมโครงการ จํานวน ๒๙ ตําบล ๒๒ จังหวัด
กิจกรรมที่ ๘ การยกยองชมเชย มีการยกยองชมเชยหนวยงานที่มีผลงานเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เพื่อการตรวจสอบขอมูลแปลงเพาะปลูกเกษตรกรผูขึ้นทะเบียน ทพศ. ๕๓/๕๔ ในปงบประมาณ ๒๕๕๔
กิจกรรมที่ ๙ สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
๙.๑ มีการบันทึกผลการดําเนินงานของหนวยงานที่มีผลงานเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการ
ตรวจสอบขอมูลแปลงเพาะปลูกเกษตรกรผูขึ้นทะเบียน ทพศ. ๕๓/๕๔ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง
๙.๒ รายงานสรุปผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบขอมูลแปลง
เพาะปลูกเกษตรกรผูขึ้นทะเบียน ทพศ. ๕๓/๕๔ โดยรวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
เสนอกรมสงเสริมการเกษตร คือมีการรายงานการจัดการดําเนินงานตามเปาหมายการจัดการความรู “การใชเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพื่อการตรวจสอบขอมูลแปลงเพาะปลูกเกษตรกรผูขึ้นทะเบียน ทพศ.๕๓/๕๔” รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน
และในรอบป โดยประมวลเนื้อหาสาระจากหนวยงานยอย (จังหวัด/เขต) เพื่อนํามาสรุปเปนภาพรวมการดําเนินงานขององคกร
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไดแก ผลการดําเนินงานกับเปาหมายที่กําหนด องคความรูที่เกิดขึ้น ปญหาอุปสรรค ปจจัย
สนับสนุน และขอเสนอแนะ สวนผลการดําเนินงานสรุปไดวา ๑) หนวยงานที่รายงานผลการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อ
การตรวจสอบขอมูลแปลงเพาะปลูกเกษตรกรผูขึ้นทะเบียน ทพศ.๕๓/๕๔ รวม ๒ หนวยงาน และ ๒) จากการการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลโดยใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบความถูกตอง พบวา เมื่อใชเครื่องมือดังกลาวมีความ
ถูกตอง รอยละ ๙๐ (ขอมูล ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ของศูนยสารสนเทศ)
๓. การสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) มีดังนี้
๓.๑ จัดทําแผนสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ โดยรวบรวมประมวลขอมูลจากแผนการจัดการความรูของหนวยงานยอย (กอง/สํานัก/เขตและจังหวัด) นํามาวิเคราะห
และสรุปเปนประเด็นเนื้อหาความตองการสนับสนุนของการดําเนินงานการจัดการความรูในภาพรวม เพื่อใชสําหรับขับเคลื่อน
การใชเครื่องมือ KMขององคกร
๓.๒ แตงตั้งคณะทํางานยอยการบริหารองคความรู ป ๒๕๕๔ (๔ คณะทํางานยอย) เพื่อบริหารจัดการ เชื่อมโยง
และประสานงานสนับสนุนการใชการจัดการความรูเพื่อปฏิบัติงาน ประกอบดวย ไดมีการจัดประชุมเพื่อดําเนินกิจกรรมในการ
สนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินงาน KM ขององคกร ประกอบดวย ทีมที่ ๑ การบริหารจัดการคลังความรู (KA) และการ
พัฒนา Website KM ของกรมสงเสริมการเกษตร ทีมที่ ๒ เรื่องการจัดการเรียนรู/แลกเปลี่ยนเรียนรู (KS) ของกรมสงเสริม
การเกษตร ทีมที่ ๓ เรื่องการติดตาม ควบคุมกํากับงานตามเปาหมายการจัดการความรู(KV)และทีมที่๔ เรื่องการประชาสัมพันธ

๑๓
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
และเผยแพรการจัดการความรู นอกจากนี้ยังไดมีการจัดประชุมรวมกับกอง/สํานักและเขตเกี่ยวกับการใชขอมูล เครื่องมือการ
จัดการความรูเพื่อเปนกลไกในการพัฒนาบุคลากรโดยใชเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรดวย
๓.๓ แตงตั้งคณะทํางานตรวจประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงานยอย ประจําป ๒๕๕๔
เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลงานการจัดการความรูของกอง/สํานัก/เขต สวนการดําเนินการจัดการความรูของ
หนวยงานระดับจังหวัด ไดมอบหมายใหทีมงาน KM ระดับเขตทําหนาที่ดังกลาว
๔. จัดเวทีการเรียนรูใหกับเจาหนาที่ของกอง/สํานัก/เขตและจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบดวย
๔.๑ เวทีระดับสวนกลาง ไดจัดเวที KM สัญจร เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพิ่มเติมเสริมความรูใหกับ
เจาหนาที่ของสวนกลาง ไดแก การจัดทําแผนการจัดการความรู การพัฒนาทักษะการเขียน และอื่น ๆ
๔.๒ เวทีระดับเขต ไดใชเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพิ่มเติมเสริม
ความรูใหกับเจาหนาที่ของจังหวัดและศูนยปฏิบัติการไดแก การจัดการความรูของโครงการ การพัฒนาบุคลากร และการบันทึก
จัดเก็บความรู เปนตน
๔.๓ เวทีระดับจังหวัด ไดใชเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพิ่มเติม
เสริมความรูใหกับเจาหนาที่ของจังหวัด ไดแก การติดตามงานการจัดการความรูของโครงการ การพัฒนาบุคลากร และการ
บันทึกจัดเก็บความรู เปนตน
๔.๔ เวทีระดับอําเภอ ไดใชเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอจังหวัด (DW) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
เพิ่มเติมเสริมความรูใหกับเจาหนาที่ของอําเภอ ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรูของเจาหนาที่ และการบันทึกจัดเก็บความรู เปนตน
๔.๕ เวทีระดับโครงการ ไดใชเวทีการฝกอบรม/ศึกษาดูงาน/อื่น ๆ ในการถายทอดความรูใหกับเกษตรกรไดมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและเพิ่มเติมเสริมความรู ไดแก การปฏิบัติจริง การศึกษาดูงาน และการบันทึกจัดเก็บความรู เปนตน
๕. จัดประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ไดมีการจัดประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรม
สงเสริมการเกษตร เพื่อติดตามตรวจสอบ และควบคุมกํากับการดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงานยอยตาง ๆ
ตลอดจนการปรับปรุงแกไขและพัฒนาความกาวหนาของงานในภาพรวมขององคกร ประกอบดวย
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่องการชี้แจงทําความเขาใจและกําหนดแนวทางการจัดการองคความรูสูงาน
สงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เรื่องติดตามความ กาวหนาและสรุปผลการจัดทําแผนการจัดการความรู
(KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดําเนินงานการจัดการความรู
ตามระบบสงเสริมการเกษตร
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่องการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูตาม
ระบบสงเสริมการเกษตร
๖. จัดประชุมคณะทํางานยอยการบริหารองคความรู คณะทํางานยอย ๔ ทีม ไดมีการจัดประชุมเพื่อดําเนินกิจกรรมใน
การสนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินงาน KM ขององคกร ประกอบดวย ทีมที่ ๑ การบริหารจัดการคลังความรู (KA) และ
การพัฒนา Website KM ของกรมสงเสริมการเกษตร ทีมที่ ๒ เรื่องการจัดการเรียนรู/แลกเปลี่ยนเรียนรู (KS) ของกรมสงเสริม

๑๔
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)
การเกษตร ทีมที่ ๓ เรื่องการติดตาม ควบคุม กํากับงานตามเปาหมายการจัดการความรู(KV) และทีมที่ ๔ เรื่องการประชา
สัมพันธและเผยแพรการจัดการความรู นอกจากนี้ยังไดมีการจัดประชุมรวมกับกอง/สํานักและเขตเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการ
จัดการความรูเพื่อเปนกลไกในการพัฒนาบุคลากรโดยใชเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรดวย
๗. ติดตาม นิเทศการดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงานยอย ทั้งในระดับกอง/สํานัก/เขตและจังหวัดไดแกเวที
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW) เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ
จังหวัด (DW) และเวทีการฝกอบรม/ศึกษาดูงาน/อื่น ๆ ในการถายทอดความรูใหกับเกษตรกร เปนตน โดยการเขารวมเวทีจริง
การอานเอกสารสิ่งพิมพ และศึกษาขอมูลผานเว็ปไซต เปนตน
๘. รายงานความกาวหนา เกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตรใหกับผูบริหารของ
กรมสงเสริมการเกษตรไดรับทราบ
๙. จัดใหมีการคัดเลือกหนวยงานการจัดการความรูดีเดน ประจําป ๒๕๕๔ เพื่อจัดเก็บผลงานและองคความรู
ที่ไดผลจากจังหวัดและสวนกลาง
๑๐. จัดเวทีนําเสนอผลงานวิชาการสงเสริมการเกษตร ประจําป ๒๕๕๔ “สังคมแหงการเรียนรู...สูงานสงเสริม
การเกษตร” เพื่อเปนเวทีสรุปองคความรู แลกเปลี่ยนและจัดเก็บองคความรูที่ไดผลเขาสูคลังความรูขององคกร
๑๑. ประเมินผลองคกรตนเองเกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตร เพื่อนําขอมูลมาใช
วิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานขององคกร
๑๒. เผยแพรและประชาสัมพันธ โดยจัดทําสื่อและชองทางการสื่อสารเพื่อใชในการประชาสัมพันธและเผยแพร
ผลงานและองคความรูที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรูของหนวยงานยอยและกรมสงเสริมการเกษตร ไดแก KM News Letter,
K-Center, Facebook, เวทีวิชาการ, เวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร, รายการวิทยุเพื่อการเกษตร (เกษตรสัญจร) และอื่น ๆ
๑๓. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานการ “จัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตร ประจําป ๒๕๕๔”
เพื่อสรุปผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการความรูใหกับองคกรในการนําไปใชกําหนดแนวทางและวิธีการ
ดําเนินงานไปปงบประมาณรอบตอไป
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ ๑
รอยละ ๘๐

ระดับ ๒
รอยละ ๘๕

ระดับ ๓
รอยละ ๙๐

ระดับ ๔
รอยละ ๙๕

ระดับ ๕
รอยละ ๑๐๐

๑๕
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จ
จากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ
ตามแผนการจัดการความรูอยางนอย
๓ องคความรู

น้ําหนัก
(รอยละ)
๓

ผลการ
ดําเนินงาน
๕

คาคะแนน
ที่ได
๕

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
๐.๑๕

หมายเหตุ : วัดจากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในแตละองคความรูที่ดําเนินการ
คะแนน ๑ รอยละ ๘๑
คะแนน ๒ รอยละ ๘๕
คะแนน ๓ รอยละ ๙๐
คะแนน ๔ รอยละ ๙๕
คะแนน ๕ รอยละ ๑๐๐
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :
๑. กําหนดนโยบายและหลักการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
พรอมทั้งประกาศเปนนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยใช KM เพื่อเปน
กลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
๒. ทบทวนคณะทํางาน/ปรับปรุงคณะทํางานการบริหารองคความรู โดยมีผูแทนจากทุกกอง/สํานัก/ และผูแทน
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต รวม ๒๓ หนวยงาน รวม ๒๘ คน
๓. กําหนดแนวทาง เปาหมาย และบทบาท/ภารกิจ ของหนวยงานระดับกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด ในการจัดการ
องคความรูสูงานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเชื่อมโยง ประสานงาน และการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูใหเปนทิศทางและเปาหมายเดียวกัน
๔. ควบคุม กํากับ ตรวจสอบผลการใชเครื่องมือ “การจัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตร” ของหนวยงาน
ระดับกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด ในเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต/จังหวัด/อําเภอ เวที KM สัญจร เวทีการประชุม
คณะทํางานการบริหารองคความรู และอื่น ๆ
๕. สนับสนุนและกระตุนใหมีการนําเครื่อ งมือการจัดการความรูไปใชปฏิบัติงาน ๔ โครงการหลักของกรม
สงเสริมการเกษตร ไดแก ๑) การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒) การพัฒนาองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน(การ
สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน) ๓) การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
และ ๔) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานสารสนเทศ โดยจัดทําเปนแผนสนับสนุนการดําเนินงานการจัดการองคความรูของกรม
สงเสริมการเกษตร

๑๖
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ : (ตอ)
๖. หนวยงานระดับกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด มีการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ของ
หนวยงานตนเอง
๗. มีการจัดเวทีการเรียนรูใหกับเจาหนาที่ของกอง/สํานัก/เขต/จังหวัดและเกษตรกร ไดแก เวทีตามระบบสงเสริม
การเกษตร และเวทีโครงการตาง ๆ
๘. มีการจัดประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู เพื่อบริหารจัดการงานจัดการความรูของกรมสงเสริม
การเกษตรตลอดจนมีการจัดแบงบทบาทหนาที่และภารกิจงานออกเปน ๔ ทีงานยอย เพื่อรวมกันขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
ใชเครื่องมือการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร
๙. มีการติดตาม นิเทศการดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงานยอย ทั้งในระดับกอง/สํานัก/เขตและจังหวัด
โดยการเขารวมเวทีจริง การอานเอกสารสิ่งพิมพ และศึกษาขอมูลผานเว็ปไซต เปนตน
๑๐. มีการสรางขวัญและกําลังใจ โดยการคนหาและจัดเก็บหนวยงานการจัดการความรูดีเดน และจัดใหมีเวที
เพื่อมานําเสนอผลงาน
๑๑. มีการจัดทําสื่อและชองทางที่หลากหลายเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลงานการจัดการความรูอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
๑. ผูบริหารระดับสูงสุด (อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร) และ CKO (รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝาย
วิชาการ) ใหความสําคัญในการนําการจัดการความรูไปใชเพื่อพัฒนาคน งาน และองคกร โดยประกาศเปนนโยบายและแนว
ทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (นโยบายตอเนื่องจากป ๒๕๕๓) ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนําและสนับสนุนการจัดการความรูในองคกร
๒. คณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมฯ และสํานัก/กอง/เขตและจังหวัด มีการกระตุนและขับเคลื่อนเพื่อ
นําการจัดการความรูไปใชในระดับหนวยงานยอยทั้งภายในสํานักงาน และการปฏิบัติงานโครงการ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ตลอดจนทุกหนวยงานยอยมีประสบการณในการดําเนินงานจัดการความรูโดยการเรียนรูจากปที่ผานมา
๓. การบริหารจัดการ “จัดการความรู” ไดดําเนินการควบคูกับระบบสงเสริมการเกษตร ซึ่งถือเปนระบบงานหลัก
ขององคกร โดยเฉพาะการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบุคลากรไดใชเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรเปนหลัก ไดแก การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop, RW) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (Provincial Workshop,
PW) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District Workshop, DW) และการประชุมสํานักงานประจําเดือน เปนตน
๔. ขวัญกําลังใจ การเสริมแรง และการยกยองชมเชย ไดแก หนวยงานตัวอยางในการจัดการความรูดีเดน
การจัดการความรูในรูปแบบของทีมงาน/คณะทํางาน และการเผยแพรผลสําเร็จขององคความรูที่เกิดขึ้นในหนวยงาน/องคกร
๕. หนวยงานยอยแตละระดับทั้งกอง/สํานัก/เขต/จังหวัดและอําเภอ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา
บุคลากรภายในหนวยงานของตนเอง
๖. เจาหนาที่ในระดับตางๆที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะเจาหนาที่ในสวนภูมิภาค เห็นความสําคัญของการนําความรูและ
เครื่องมือการจัดการความรูไปใชดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย เชน ดานภูมิสารสนเทศมาชวยตรวจสอบขอมูลพื้นที่
เพาะปลูกของเกษตรกร ทพศ. และในโครงการสงเสริมการเกษตรอื่นๆ เชน การติดตามและควบคุมสถานการณการระบาด
ศัตรูพืช เปนตน

๑๗
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : (ตอ)
๗. ติดตาม นิเทศการดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงานยอย ทั้งในระดับกอง/สํานัก/เขตและจังหวัด
โดยการเขารวมเวทีจริง การอานเอกสารสิ่งพิมพ และศึกษาขอมูลผานเว็ปไซต เปนตน
๘. สรางขวัญและกําลังใจ โดยการคนหาและจัดเก็บหนวยงานการจัดการความรูดีเดน และจัดใหมีเวทีเพื่อมา
นําเสนอผลงาน
๙. มีการจัดทําสื่อและชองทางที่หลากหลายเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลงานการจัดการความรูอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
๑. การสื่อสารเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการจัดการความรู และการคนหาจัดเก็บความรูหนวยงาน
๒. การถายทอดความรูเกี่ยวกับหลักการวิชาการในการจัดการความรูใหกับเจาหนาที่ภายในหนวยงานยอย ไดแก
การหมุนเวียนปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบงาน KM เปนตน
๓. การกระตุนและการสรางขวัญกําลังใจใหกับเจาหนาที่จากผูบริหาร ไดแก เปนผูนําการปฏิบัติ และอื่น ๆ
๔. ความรู ความเขาใจและทักษะของเจาหนาที่ในการบันทึกจัดเก็บความรู ตลอดจนการนําความรูไปใชปฏิบัติงาน
สงเสริมการเกษตรตามภารกิจของหนวยงาน/องคกร
๕. ขาดอุปกรณ/เครื่องมือในการดําเนินงานจัดการความรู เชน ชวยตรวจสอบขอมูลเชิงพื้นที่ เชน เครื่อง GPS
เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา ภาาพถายดาวเทียมหรือภาพถายทางอากาศที่เปนปจจุบัน เปนตน
๖. เจาหนาที่ที่ชวยดําเนินการจัดการความรูในเนื้อหาสาระมีคอนขางจํากัด เชน ดานภูมิสารสนเทศของกรม
สงเสริมการเกษตรมีจํานวนนอยเกินไป เปนตน

๑๘
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
หลักฐานอางอิง :

รหัสหลักฐาน

หลักฐานแสดงผลลัพธการดําเนินงานในแตละขั้นตอน

RM ๔.๕ (๐๑)

๑. หลักการและนโยบายการจัดการความรูเพื่อพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. แนวทางและเปาหมายการจัดการความรูเพื่อพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. หนังสือแจงหนวยงานระดับกอง/สํานัก และเขต เกี่ยวกับ
การทบทวนและปรับปรุงคณะทํางานการบริหารองคความรู
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการบริหารองคความรู ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๔
๕. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของกรมสงเสริมการเกษตร
๖. ตัวอยางการเผยแพรแผนการจัดการความรู (KM Action
Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของกรมสงเสริม
การเกษตรใหกับหนวยงานตาง ๆ ผาน Website KM
๗. รายงานการประชุมคณะทํางานการบริหารองค ความรู
ของกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน ๔ ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่องการชี้แจงทําความ
เขาใจและกําหนดแนวทางการจัดการองคความรูสูงาน
สงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เรื่องติดตามความ
กาวหนาและสรุปผลการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM
Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องติดตามประเมิน
ผลและสนับสนุนการดําเนินงานการจัดการความรูตามระบบ
สงเสริมการเกษตร
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่องการประเมินผล
และรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามระบบ
สงเสริมการเกษตร

RM ๔.๕ (๐๒)
RM ๔.๕ (๐๓)

RM ๔.๕ (๐๔)
RM ๔.๕ (๐๕)
RM ๔.๕ (๐๖)

RM ๔.๕ (๐๗)

หลักฐานที่มี
(9)
9
9
9

9
9
9

9

๑๙
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
หลักฐานอางอิง : (ตอ)

รหัสหลักฐาน

หลักฐานแสดงผลลัพธการดําเนินงานในแตละขั้นตอน

RM ๔.๕ (๐๘)

๘. รายงานการจัดเวที KM สัญจร รวม ๕ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่องการชี้แจงทําความ
เขาใจและแลกเปลี่ยน “การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM
Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เรื่องฝกทักษะใน
การเขียน (แนะนําหนวยงานของตนเอง)
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่องการเขียนผลงาน
การฟงเพื่อสรุปความ และการฝกการใชคําถาม
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องการฝกปฏิบัติการ
เขียน Mind Map และการฝกทักษะการเขียน
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่องการฝกปฏิบัติเปน
วิทยากรกระบวนการ ครั้งที่ ๑
๙. แผนสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
(KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๐. กําหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต และรายงาน
ผลการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓
๑๑. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตรวจประเมินผลการดําเนินงาน
การจัดการความรูของหนวยงานยอย ประจําป ๒๕๕๔
๑๒. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานยอยการบริหารองคความรู
ประจําป ๒๕๕๔ และตัวอยางรายงานผลการจัดประชุม
คณะทํางานยอยการบริหารองคความรู คณะทํางานยอย ๔ ทีม
ไดแก ทีม KV, KS, KA และประชาสัมพันธ
๑๓. รายงานการประชุมทีมงานกอง/สํานักและเขต ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๔. ตัวอยางรายงานผลการติดตาม นิเทศการดําเนินงานการ
จัดการความรูของหนวยงานยอย โดยการเขารวมเวทีจริง
เอกสารสิ่งพิมพ และเว็ปไซต เปนตน

RM๔.๕ (๐๙)
RM๔.๕ (๑๐)

RM๔.๕ (๑๑)
RM๔.๕ (๑๒)

RM๔.๕ (๑๓)
RM๔.๕ (๑๔)

หลักฐานที่มี
(9)
9

9
9

9
9

9
9

๒๐

หลักฐานอางอิง : (ตอ)

รหัสหลักฐาน

หลักฐานแสดงผลลัพธการดําเนินงานในแตละขั้นตอน

RM๔.๕ (๑๕)

๑๕. รายงานความกาวหนา เกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดการ
องคความรูสูงานสงเสริมการเกษตรใหกับผูบริหารของกรม
สงเสริมการเกษตรไดรับทราบ
๑๖. หลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือก KM ดีเดน
ประจําป ๒๕๕๔ และรายชื่อหนวยงานที่ไดรับการคั ดเลือ ก
ประจําป ๒๕๕๔
๑๗. โครงการประชุ ม นํ า เสนอผลงานวิ ช าการส ง เสริ ม
การเกษตร ประจํา ป ๒๕๕๔ “สัง คมแหง การเรีย นรู ...สู ง าน
สงเสริมการเกษตร”
๑๘. ตัวอยางองคค วามรูในงานสง เสริมการเกษตร ประจําป
๒๕๕๔
๑๙. แบบประเมินผลและรายงานผลการประเมินผลองคกร
ตนเองเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานการจั ด การองค ค วามรู สู ง าน
สงเสริมการเกษตร
๒๐. ตั ว อย า งสื่ อ และช อ งทางการสื่ อ สารเพื่ อ ใช ใ นการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานและองคความรูที่เกิดขึ้นจาก
การจั ด การความรู ข องหน ว ยงานย อ ยและกรมส ง เสริ ม
การเกษตร ประจําป ๒๕๕๔
๒๑. รายงานสรุปผลการดําเนินงานการ “จัดการองคความรูสู
งานสงเสริมการเกษตร ประจําป ๒๕๕๔”

RM๔.๕ (๑๖)

RM๔.๕ (๑๗)

RM๔.๕ (๑๘)
RM๔.๕ (๑๙)

RM๔.๕ (๒๐)

RM๔.๕ (๒๑)
RM๔.๕ (๒๒)

RM๔.๕ (๒๓)

๒๒. หลักฐานการดําเนินงานตามกิจกรรมของแผนการจัดการ
ความรู แผนที่ ๑ การบูรณาการกิจกรรมการเกษตรเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในไรนา
๒๓. หลักฐานการดําเนินงานตามกิจกรรมของแผนการจัดการ
ความรู แผนที่ ๒ ความรูและทักษะในการพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชน

หลักฐานที่มี
(9)
9

9

9

9
9

9

9
9

9

๒๑
หลักฐานอางอิง : (ตอ)

รหัสหลักฐาน

หลักฐานแสดงผลลัพธการดําเนินงานในแตละขั้นตอน

RM๔.๕ (๒๔)

๒๔. หลักฐานการดําเนินงานตามกิจกรรมของแผนการจัดการ
ความรู แผนที่ ๓ กระบวนการทํางานของเจาหนาที่ในการ
สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน เชน
๑) คูมือโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและ
ไดมาตรฐาน
๒) ชุดองคความรูการจัดการศัตรูพืช ไดแก
(๑) ชุดองคความรูการจัดการเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
(๒) ชุดองคความรูการจัดการเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
(๓) ชุดองคความรูการจัดการศัตรูมะพราว
๒๕. หลักฐานการดําเนินงานตามกิจกรรมของแผนการจัดการ
ความรู แผนที่ ๔ การใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการ
ตรวจสอบขอมูลแปลงเพาะปลูกเกษตรกรผูขึ้นทะเบียน
ทพศ. ๕๓/๕๔ เชน
๑) เอกสาร/คูมือการใชโปรแกรมและเครื่องมือดานภูมิ
สารสนเทศเพื่อการตรวจสอบขอมูลพื้นที่เพาะปลูกของ
เกษตรกร ทพศ. ๕๓/๕๔ ในเว็บไซตคลังความรูกรมสงเสริม
การเกษตร

RM๔.๕ (๒๕)

หลักฐานที่มี
(9)
9

9

