บันทึกการจัดเวที KM สัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
.......................................................
ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (นางสุ กัญญา อธิปอนัน ต์)
ประธานคณะทํ า งานการบริ ห ารองค์ ค วามรู้ ได้ เ ล่ า ถึ ง ความเป็ น มาของการจั ด เวที KM สั ญ จร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ก็เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจและแลกเปลี่ยน “การจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action
Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔” ระหว่าง KM Team ของกอง/สํานัก โดยมีผู้เข้าร่วมเวที
ประมาณ ๓๐ คน
การเริ่มเวที KM สัญจร ได้เริ่มจากแนะนําตัวหน่วยงานของผู้เข้าร่วมเวที หลังจากนั้น
นายบุญรัตน์ สุขมาก (ประธานคณะทํางานย่อย KS) ได้ให้ข้อมูลโดยทบทวนเนื้อหา คือ ๑) เป้าหมายการ
ใช้ KM ในการดําเนินงานของปี ๒๕๕๔ ๒) การจัดทําแผนและบันทึกข้อมูลใน KM Online โดยชี้แจง
ภาพรวมของการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมฐานข้อมูล ๓) การประเมินและสรุปผลงาน KM ในภาพรวม
ของทั้งปี ๒๕๕๔ ๔) การจัดเวที KM สัญจร เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานย่อย ซึ่งผู้แทนหน่วยงานย่อย
สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประเด็นความต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมได้
หลังจากนั้นได้ให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมประมวลผลเกี่ยวกับการจัดทําแผน KM
ของหน่วยงานย่อยที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง เช่น จุดอ่อนที่พบ (กิจกรรมตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย อื่น ๆ)
โดยเน้นย้ําถึงกระบวนการและกิจกรรมที่ควรดําเนินการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นภายในกอง/สํานัก ได้แก่
การเตรียมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสื่อสาร การจัดเวทีเรียนรู้ การประเมินผล (เพื่อทบทวนปรับปรุง)
และการยกย่องชมเชยให้รางวัล (การบันทึก/เขียน/อื่น ๆ ) เป็นต้น
ประธานคณะทํางานการบริหารองค์ความรู้ได้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการชักจูงให้หน่วยงาน
ย่อยจัดเตรียม/เก็บหลักฐาน เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน KM ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๔ โดยเข้า
รับมอบรางวัลจาก อธส. ในเวทีของกรมส่งเสริมการเกษตร และชี้แนะให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้ใช้ KM เพื่อพัฒนา
บุคลากร ทั้งนี้ ได้เปิดเวทีให้กับผู้แทน KM Team ของกอง/สํานัก ได้นําเสนอข้อมูลของตนเองโดยใช้เทคนิค
การกระตุ้นจากการใช้คําถามในเชิงสัมภาษณ์ คือ
- กองการเจ้าหน้าที่ ได้เล่าว่า การจัดทําแผน KM ของปี ๒๕๕๔ ได้พัฒนาต่อเนื่องจากปี
๒๕๕๓ และมีประเด็นเพิ่มเติมคือ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการโดยดําเนินการในลักษณะของ
การนําร่อง (เขต ๖) ส่วนวิธีการดําเนินงานได้ใช้ความสมัครใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
- สํานักงานเลขานุการกรม ได้เล่าว่า การจัดทําแผน KM มี ๒ แผน โดยแผนที่ ๑ และ ๒
เกิดขึ้นจากความต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนหนังสือราชการของเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอก
สํานักงานเลขานุการกรม
- สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ได้เล่าว่า ได้มีการประชุม KM Team ๒ ครั้ง
โดยแผน KM ที่จัดทํา ๒ แผน มาจากประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขภายในหน่วยงาน และความต้องการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เช่น
วิชาการเพื่อนําไปใช้ตอบคําถามให้กับเกษตรกร เป็นต้น
- สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า เกษตร ได้ เ ล่ า ว่ า ในปี ๒๕๕๔ ได้ กํ า หนด
ประเด็นเพื่อถอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่จะเกษียณมาจัดเก็บไว้ในคลังความรู้ ได้มาบรรยายแลกเปลี่ยน

๒
(เรื่องศัตรูพืช) ตลอดจนมีการต่อยอดการดําเนินงาน Food Safety ซึ่งเป็นแผน KM ของกรมในปี ๒๕๕๔
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ เช่น การเขียน/บันทึก การเตรียมความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
- สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้เล่าว่า มีการประชุม KM
Team ๓ ครั้ง โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานภายในสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีการมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับผิดชอบจังหวัด ตลอดจนมีการจัดทําแผน
KM เพื่อพัฒนางานวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นแผน KM ของกรมในปี ๒๕๕๔ ด้วย
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เล่าว่า การจัดทําแผน KM ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้
ดําเนินการเสร็จแล้วทั้ง ๒ แผน โดยมุ่งเน้นการเสริมหนุนความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรของกอง/สํานัก
เป็นหลัก
- กองแผนงาน ได้เล่าว่า การจัดทําแผน KM ได้มาจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ทุกคน
ในกองแผนงาน และมี ผอ.กผง. ได้ให้คําแนะนํา ซึ่งแผน KM ๒ แผน มาจากกความต้องการแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เช่น การเขียนโครงการ เป็นต้น
- กองคลัง ได้เล่าว่า งานที่ทําจะเป็นภารกิจสนับสนุนของยุทธศาตร์ที่ ๖ โดยเน้นการเพิ่ม
ความรู้ด้านทักษะให้กับเจ้าหน้าที่อันเป็นการต่อยอดงาน KM ที่ทําในปี ๒๕๕๓ เช่น การยืมเงิน เป็นต้น
- สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ได้เล่าว่า เป็นหน่วยงานสนับสนุนและกําลัง
ดําเนินการเพื่อจัดทําแผน KM ๒ แผน
- กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ได้เล่าว่า การจัดทําแผน KM ได้ใช้วิธีการประชุมหัวหน้า
ส่วนภายในหน่วยงาน โดยมีการทบทวนการดําเนินงานของแผน KM ในปี ๒๕๕๓ และนํามาดําเนินการ
ต่อเนื่องเป็นแผนปี ๒๕๕๔
- สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้เล่าว่า มีการทบทวนและแต่งตั้งคณะทํางาน
ทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นในการทํางานโดยมุ่งเน้นเพื่อการถ่ายทอดความรู้โดยใช้ตัวอักษรเป็นหลัก เช่น
แผ่นพับ เป็นต้น
- กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ได้เล่าว่า การดําเนินงานได้แบ่งเป็น ๓ ทีม
ย่อย และแต่ละทีมกําหนดประเด็นและจัดทําแผน KM ๓ แผน หลังจากนั้นได้นําแผนดังกล่าวมานําเสนอใน
เวที Morning talk ปรับปรุงแก้ไขและจัดทําแผน KM ฉบับสมบูรณ์ และจัดส่งให้กรม
- กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ ได้เล่าว่า มีการปรับปรุงคณะทํางาน มีการทบทวน
งาน/กิจกรรมและแผนยุทธศาสต์ของกรม/กอง หลังจากนั้นจึงกําหนดเป็นประเด็นเพื่อจัดการความรู้ โดยปี
๒๕๕๔ คณะทํางานฯ ได้จัดทําคู่มือ KM เพื่อใช้สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ มีการทํา AAR กับเจ้าหน้าที่ภายในกอง
เกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อ KM ซึ่งสรุปได้ว่า ความคาดหวังที่เกิดขึ้นคือ กระบวนการ KM การเขียนองค์
ความรู้เพื่อใช้ทํางาน และอื่น ๆ ตลอดจนมีการประเมินผลที่เจ้าหน้าที่ได้รับจาก KM ใน ๒-๓ เดือนที่ผ่านมา
ได้มีการใช้ KM เพื่อกําหนดกระบวนงานของ กพฉ. โดยเฉพาะ “ประเด็นความเสี่ยง” ที่เกิดขึ้นก็คือ การ
พัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง เป็นต้น มีการเผยแพร่ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ซึ่งสิ่ง
ดังกล่าวได้นํามาสู่การจัดทําเป็นแผน KM ในปี ๒๕๕๔
ประธานคณะทํางานย่อย KS ได้เพิ่มเติมเสริมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทําแผน KM โดย
ภาพรวมจะมี ๔ ขั้นตอนหลัก คือ ๑) วิเคราะห์งาน/ภารกิจ ๒) ค้นหา/กําหนดองค์ความรู้และวิธีการเรียนรู้
๓) ดําเนินการปฏิบัติตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผน และ ๔) สรุป/จัดเก็บผลงานและความรู้ไว้ในคลัง
ความรู้ หลังจากนั้นได้ชมเชยวิธีการทํางาน (แผน KM) ของ กพฉ. ที่มีการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาพัฒนาและ
ใช้เครื่องมือ KM ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของหน่วยงานได้ ทั้งนี้ ประธานคณะทํางานการบริหาร

๓
องค์ความรู้ได้สรุปโดยเน้นถึงการใช้ KM เพื่อพัฒนางานของหน่วยงานตนเองใช้ KM เพื่อเสริมหนุนมิใช่เป็น
ภาระ มีการปรับเปลี่ยนพัฒนากระบวนการใช้ KM ภายในหน่วยงานของตนเองตามความต้องการ เป็นต้น
การจัดเวที KM สัญจรที่เกิดขึ้นก็เพื่อสนับสนุนหน่วยงานย่อย เป็นเวทีแลกเปลี่ยนการดําเนินงานระหว่าง
KM Team เกี่ยวกับการจัดการความรู้ โดยการดําเนินงานของคณะทํางานการบริหารองค์ความรู้ได้จัด
แบ่งเป็น ๔ ทีมย่อย คือ ทีม KV ทีม KS ทีม KA และทีมประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้
ทั่วถึงและครอบคลุม ส่วนการจัดเวที KM สัญจร จะเป็นความรับผิดชอบของ ทีม KS มี คุณบุญรัตน์ สุขมาก
เป็นประธานคณะทํางานย่อยดังกล่าว
คุณศิริวรรณ หวังดี ผู้ช่วยเลขานุการ ได้เล่าข้อมูลที่เกี่ยวกับการนํา KM ไปเป็นตัวชี้วัด
ผู้บริหารระดับกอง/สํานัก/เขต ในปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นโอกาสในการใช้ประโยชน์และขับเคลื่อน KM อันเป็นผล
มาจากข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยสนับสนุนที่หน่วยงานย่อยได้ระบุไว้ในรายงานผล KM ใน
รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน และรายงานสรุปผล KM ในปี ๒๕๕๓ ทั้งนี้ เกณฑ์การตรวจประเมินได้มี
การทดลองใช้ ใ นปี ๒๕๕๓ และนํ า มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาเพื่ อ ใช้ ใ นปี ๒๕๕๔ การดํ า เนิ น งานดั ง กล่ า วมี
คณะทํางานการตรวจประเมินฯ เป็นผู้ทําหน้าที่ในการตรวจผลงาน KM ให้กับหน่วยงานย่อย ส่วนการจัดทํา
แผน KM ของหน่วยงานย่อยที่ผ่านมานั้น สรุปได้ว่า มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนดีขึ้นจากปี ๒๕๕๓
ประมาณ ๗๐-๘๐% ซึ่งก็ต้องขอชมเชย ตัวอย่างหน่วยงานที่จัดทําแผน คือ กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่
สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้การจัดทําแผน KM ของจังหวัดที่จัดทําแผนมากที่สุด
คือ ๔-๕ แผน เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น โดยจังหวัดแต่ละจังหวัดได้จัดทําแผนอย่างน้อย ๓ แผน
หลักตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรม ส่วนกอง/สํานัก/เขต จัดทําแผน KM ๒ แผน ดังนั้น การทําหน้าที่
และบทบาทของ KM Team ที่ขอแลกเปลี่ยนก็คือ การฟัง ถ้า KM Team ฟังมากก็จะได้รู้ข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานตนเองเพิ่มมากขึ้น การใช้ KM ก็จะสอดรับกับความต้องการและการแก้ไขปัญหา
ได้มากขึ้น และความร่วมมือภายในหน่วยงานก็จะมีเพิ่มขึ้น
การนํา KM มาเป็นตัวชี้วัดผลงานของผู้บริหารหน่วยงานจึงเป็นโอกาสให้กับ KM Team
เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้/พัฒนาบุคลากร โดยใช้วิธีการจัดการความรู้ และไม่ต้องกังวลกับคะแนนที่เกิดขึ้น
ถ้า KM Team มีการเตรียมการและจัดเก็บหลักฐาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่ได้ดําเนินงานของปี ๒๕๕๓ อยู่
ในระดับ ๗๐% ขึ้นไป ก็คาดว่าคุณภาพงานที่เกิดขึ้นสอดรับกับเกณฑ์ที่ได้จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในปี ๒๕๕๔ และ
ขอความร่วมมือให้ KM Team เขียน/บันทึกผลงานและประสบการณ์ของตนเองที่ภาคภูมิใจหรือปฏิบัติแล้ว
ได้ผล นํามาเผยแพร่ได้ใน KM News Letter ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ที่ออกในทุกสิ้นเดือน ถ้าท่านใดสนใจก็ส่งข้อมูล
ได้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุก ๆ เดือน ทั้งนี้ได้เผยแพร่ผ่าน SSNET E-mail และ Website KM นอกจากนี้
ผลงานเขียนดังกล่าวสามารถเผยแพร่ผ่านสื่อและช่องทางอื่น ๆ ได้อีกมากกมาย
หลังจากนั้น ประธานทีม KS ได้รวบรวมประเด็นข้อมูลความต้องการของผู้แทนหน่วยงาน
ย่อยที่เข้าร่วมเวทีเพื่อใช้ในการจัดเวที KM สัญจรในปี ๒๕๕๔ โดยใช้วิธีการสอบถาม (เชิงสนทนากลุ่ม) กับผู้
ร่วมเวที KM สั ญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ สรุ ปได้ว่า ประเด็นที่ต้องการสนับสนุน ได้แ ก่ การเขี ยน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ภาพรวมของการดําเนินงานของกรม อื่น ๆ ทั้งนี้การจัดเวที KM สัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
จะเป็นประเด็นในเรื่องการเขียน และ ปิดเวที KM สัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.
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