รายงานผลกระบวนงาน
เรื่องการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

กลุมงานวิจัยและพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร

กรมสงเสริมการเกษตร
กันยายน 2553

(ก)

สารบัญ
เรื่อง

หนา

สารบัญ

(ก)

คําอธิบาย
1. กระบวนงานการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
2. แผนผังกระบวนงานการจัดการความรูใ นงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ
พ.ศ. 2552

1
5

3. รายงานการประเมินผลตามมาตรฐานวิธีการ

8

เอกสาร/หลักฐานยืนยันผลการปฏิบตั ิงานในแตละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหงานและภารกิจของหนวยงาน
หลักฐานที่ 1.1 นโยบายและแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ป 2553
11
หลักฐานที่ 1.2 หลักการและขอเสนอการจัดการความรูในป 2553
21
หลักฐานที่ 1.3 เปาหมายและแนวทางการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริม
24
การเกษตร ประจําปงบประมาณ 2553
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหและกําหนดองคความรูที่จะใชในการดําเนินงาน
35
หลักฐานที่ 2.1 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
86
หลักฐานที่ 2.2 รายงานผลการประชุมคณะทํางานบริหารองคความรู ครั้งที่ 1
162
หลักฐานที่ 2.3 รายงานการประชุมเพื่อทําความเขาใจกับผูแทนเขตเกีย่ วกับการจัด
RW ครั้งที่ 1
หลักฐานที่ 2.4 รายงานการจัดเวที KM สัญจร ครั้งที่ 1
169
ขั้นตอนที่ 3 วิธีการเรียนรูและสรุปองคความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
หลักฐานที่ 3.1 รายงานผลการประชุมคณะทํางานบริหารองคความรู
หลักฐาน (ขอ2.2)
หลักฐานที่ 3.2 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานบริหารองคความรู
216
หลักฐานที่ 3.3 แผนปฏิบัติงานการจัดการความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร
224
หลักฐานที่ 3.4 รายงานผลการจัดการความรูในเวที RW
229
หลักฐานที่ 3.5 รายงานการจัดเวที KM สัญจร ครั้งที่ 2,3
หลักฐาน (ขอ2.4)

(ข)

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
หลักฐานที่ 3.6 รายงานการประเมินผลการจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตร
หลักฐานที่ 3.7 รายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
หลักฐานที่ 3.8 รายงานสรุปองคความรู ป 2553
หลักฐานที่ 3.9 รายงานผลการดําเนินการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร ประจําปงบประมาณ 2553
ขั้นตอนที่ 4 จัดเก็บองคความรูเขาสูคลังความรู
หลักฐานที่ 4.1 รายชื่อกรณีตัวอยางทีใ่ ช KM ในการดําเนินงานไดบรรลุผล
(Best Practice)
หลักฐานที่ 4.2 รายงานสรุปองคความรูที่จดั เก็บเขาสูคลังความรู
หลักฐาน
ปงบประมาณ 2553
หลักฐานที่ 4.3 ตัวอยางเอกสารหรือสื่อเพื่อการเผยแพรองคความรูของหนวยงาน/
องคกร

หนา
248
253
288
299

361
(ขอ3.8)
379

(คําอธิบาย) กระบวนงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

1. ความเปนมา
การจัดการความรูที่ไดผลมาจากเจาหนาที่มีความเขาใจในหลักการและกระบวนการจัดการ
ความรู นําองคความรูไปใชในการปฏิบัติงาน และจัดเก็บองคความรูจากการทํางาน การใชเครื่องมือ
การจัดการความรูในปจจุบันจะเห็นไดวา แตละหนวยงานมีทีมงาน แผนงานเพื่อดําเนินการ ผลสรุป
และองคความรู จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และเผยแพรประสบการณการทํางานระหวางเจาหนาที่โดยผาน
เวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร Website VCD/DVD เอกสาร/สิ่งพิมพ และอื่น ๆ ปญหาหลักของ
ในการจัดการความรูสวนใหญมาจากการสนับสนุนของผูบริหารในหนวยงานยอยมีคอนขางต่ํา ทักษะ
การใชเครื่องมือของเจาหนาที่บางสวนยังขาดความรูความเขาใจ และการนําองคความรูที่จัดเก็บไปใช
ทํ า งานจริ ง มี ค อ นข า งน อ ย ซึ่ ง สิ่ ง ดั ง กล า วเป น ผลมาจากการสื่ อ สาร การเชื่ อ มโยงความรู ภ ายใน
หนวยงานยังไมทั่วถึง วิธีการปฏิบัติขาดความชัดเจน ทัศนคติและการใช KM ของเจาหนาที่เห็นวา
KM เปนภาระ/ปฏิบัติแยกจากการทํางานประจํา
ดังนั้น การให คุณ คาความสําคั ญของการนําองคความรูไปใชพัฒนาตนเอง และใชในการ
ปฏิบัติงานขององคกรจึงเปนรูปธรรมคอนขางต่ํา แตทั้งนี้ก็มีหลายหนวยงานยอย (กอง/ สํานัก/ เขต
และจังหวัด) ที่ไดขับเคลื่อนการจัดการความรูไปสูการปฏิบัติงานไดประสบผลสําเร็จ เกิดองคความรู
ใหมในการทํางานสงเสริมการเกษตร มีวิธีการแลกเปลี่ยนความรูเพื่อพัฒนาเจาหนาที่และเกษตรกรได
บรรลุเปาหมาย สามารถนํามาเปนตัวอยางใหกับหนวยงานและองคกรได เชน จังหวัดนาน จังหวัด
เชียงราย จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดลพบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เปนตน โดยการจัดการความรูสามารถชวยใหเกิดการพัฒนาคน งาน และองคกรได
ถามีการเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อทําความเขาใจกับเจาหนาที่อยางตอเนื่อง มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลงานที่ไดผล จัดเก็บองคความรูอยางสม่ําเสมอและนําไปใชปฏิบัติกับงานประจําอยางเปนรูปธรรม
และนําการจัดการความรูไปใชเปนเครื่องมือหลักเพื่อพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ ก็จะทําใหกรม
สงเสริมการเกษตรมีองคความรูเปนของตนเอง เจาหนาที่ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานโดยใชองค
ความรูเปนตัวนํา และนําไปสูสังคมแหงการเรียนรูได
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2. เปาหมายและวัตถุประสงคการดําเนินงาน
2.1 เปาหมายการดําเนินงาน ประกอบดวย
2.1.1 เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร หมายความวา หนวยงานยอย
สามารถใชประโยชนจากเครื่องมือการจัดการความรูในการคนหา รวบรวม แลกเปลี่ยน บันทึก และ
จัดเก็บองคความรูที่นํามาใชพัฒนางานสงเสริมการเกษตรไดบรรลุผลไวในคลังความรูของตนเอง
2.1.2 เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจใหกับหนวยงานยอย เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
และเกษตรกร หมายความวา นําการจัดการความรูมาใชเปนเครื่องมือหลักเพื่อคนหาตัวอยางผลงาน
และองคความรูที่ประสบผลสําเร็จ (Best Practices) สําหรับยกยอง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณ
ตลอดจนเปนบทเรียนในการเรียนรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตรใหกับองคกร
2.1.3 เพื่อสรางองคความรูของกรมสงเสริมการเกษตรโดยใชวิธีการวิจัย และใช
วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน การจัดการความรูเพื่อพัฒนาวิธีการทํางานของหนวยงานโดยใชการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ การจัดการความรูเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีวิชาการเกษตรโดยใชการวิจัยเชิงทดลอง การ
จัดการความรูเพื่อแกปญหาของเกษตรกรโดยใชเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และอื่น ๆ เปนตน
2.2 วัตถุประสงคการดําเนินงาน ประกอบดวย
2.2.1 เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และฝกทักษะใหกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
ไดแก การเขียนสรุปองคความรู การสืบคนและแลกเปลี่ยนความรู การนําเสนอผลสําเร็จ และการ
จัดเก็บองคความรูในงานสงเสริมการเกษตร
2.2.2 เพื่ อ จั ด ระบบการใช เ ครื่ อ งมื อ การจั ด การความรู เ พื่ อ พั ฒ นางานส ง เสริ ม
การเกษตรของหนวยงานยอยในกรมสงเสริมการเกษตร
2.2.3 เพื่อสงเสริม สนับสนุนทีมงานและเครื อข ายในการใชเ ครื่องมือการจั ดการ
ความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร
2.2.4 เพื่อศึกษาผลสําเร็จในการใชการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ของกรมสงเสริมการเกษตร
3. ขอบเขตการดําเนินงาน
กระบวนงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 ไดแก
3.1 การจัดการความรู ไดดําเนินการกับหนวยงานยอยทุกระดับ(กอง/ สํานัก/ เขต และจังหวัด)
ในกรมสงเสริมการเกษตร
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3.2 การจัดการความรู มีทีมงาน/ คณะทํางานการจัดการความรูของแตละกอง/ สํานัก/ เขต และ
จังหวัด ทําหนาที่เปนผูขับเคลื่อนการปฏิบัติ ถายทอดความรู และบริหารจัดการ
3.3 การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร มีการจัดทําแผนการจัดการความรู
(KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระดับหนวยงานยอย (กอง/ สํานัก/ เขต และ
จังหวัด)
3.4 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู คือ เวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรในระดับเขตและ
จังหวัด ไดแก เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (DW)
เวทีการประชุมสํานักงานของหนวยงาน เวทีเฉพาะกิจ และเวที KM สัญจร เพื่อใชพัฒนาบุคลากร
3.5 มีการสรุปองคความรู แลกเปลี่ยน และจัดเก็บองคความรูไวในคลังความรูขององคกร
ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวเปนการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นเฉพาะในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทานั้น
4. คําจํากัดความ
4.1 การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการที่ผูปฏิบัติงานในองคกรไดรวมกันวิเคราะหและ
รวบรวมองคความรูที่ชัดแจงและองคความรูที่ฝงลึกอยูในเจาหนาที่ นํามาจัดการใหเปนระบบ เพื่อให
สมาชิกในองคกรสามารถเขาถึงความรูและนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร หมายถึง การนําองคความรู หรือ
เทคโนโลยีวิชาการ ไปใชปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และภารกิจใหบรรลุผลตามเปาหมาย มีการ
เรียนรูของเจาหนาที่ และมีการจัดเก็บองคความรูที่เกิดขึ้นไวในคลังความรู
4.3 เวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร หมายถึง เวทีของหนวยงานยอยที่ใชประชุมสัมมนา
หรือพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน ไดแก การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop,
RW) การประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (District Monthly Meeting, DM) และการประชุม
เกษตรอําเภอประจําเดือน (Monthly Meeting, MM)
4.4 กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร หมายถึง ขั้นตอนหลักใน
การใช เ ครื่ อ งมื อ การจัด การความรูเ พื่ อ ปฏิ บัติ ง านส ง เสริ ม การเกษตรของกรมส ง เสริ ม การเกษตร
ประกอบดวย 1) วิเคราะหงาน/ ภารกิจของหนวยงานที่จําเปนจะตองปฏิบัติ 2) วิเคราะหความรูที่จะ
ใชในการดําเนินงาน 3) วิธีการเรียนรูและสรุปองคความรู และ 4) จัดเก็บองคความรูเขาสูคลังความรู
ขององคกร

4
5. หนาที่ความรับผิดชอบ มีการแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ไดแก
5.1 กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ 2553 โดย
ใหนําเครื่องมือการจัดการความรู มาใชเพิ่มขีดสมรรถนะการพัฒนาบุคลากร โดย CEO (อธิบดีกรม
สงเสริมการเกษตร)
5.2 การใหคําปรึกษาแนะนํา อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดย CKO
(รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ)
5.3 การควบคุมกํากับ ติดตามตรวจสอบ สนับสนุนการดําเนินงาน และใหขวัญกําลังใจ โดย
ประธาน KM (ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร) เปนผูรับผิดชอบหลัก
5.4 การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ การเชื่อมโยงประสานงาน การติดตามนิเทศ การให
คําปรึกษาแนะนํา การประเมินผล และการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน โดย กลุมงานวิจัยและ
พัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร คณะทํางานการบริหารองคความรูของกรมสงเสริมการเกษตร และ
ที ม งาน/คณะทํ า งานการจั ด การความรู ของหน ว ยงานย อ ยระดั บ กอง/ สํ า นั ก / เขต/ จั ง หวั ด เป น
ผูรับผิดชอบหลัก
5.4 การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) การใชเครื่องการจัดการความรู การ
บันทึก/สรุปรายงานผลงาน การจัดเก็บองคความรู และการเผยแพรผลงาน/องคความรู โดย หนวยงาน
ยอยทุกระดับ ไดแก กอง/ สํานัก/ เขต/ ศูนยปฏิบัติการ/ จังหวัด และอําเภอ เปนผูรับผิดชอบหลัก
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก ไดแก
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

วิเคราะหงานและภารกิจของหนวยงาน
วิเคราะหและกําหนดองคความรูที่จะใชในการดําเนินงาน
วิธีการเรียนรูและสรุปองคความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
จัดเก็บองคความรูเขาสูคลังความรู

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1
7.2
7.3
ผลสําเร็จ
7.4

จํานวนองคความรูที่จัดเก็บและนําไปใชทํางาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
จํานวนองคความรูที่เกิดขึ้นในปงบประมาณ 2553 ของกรมสงเสริมการเกษตร
แนวทางและวิธีการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตรที่ประสบ
กรณีตัวอยางการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตรที่ประสบผลสําเร็จ

กระบวนงานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ลําดับ
1.

ผังกระบวนการ
วิเคราะหงาน

2.
วิเคราะหและกําหนด
องคความรู

รายละเอียด
1. ทบทวนและประมวลขอมูลการ
ดําเนินงานจัดการความรูที่ผานมา
2. วิเคราะหภารกิจ ยุทธศาสตร และ
นโยบายการดําเนินงานสงเสริม
การเกษตรขององคกร
3. กําหนดเปาหมายและแนวทางการ
ดําเนินงานเพือ่ ใชการจัดการความรู
สนับสนุนงานสงเสริมการเกษตร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
1. รวบรวมคัดเลือก/ กําหนด และ
คนหา/จัดเก็บองคความรูหลักเพื่อใช
พัฒนางานสงเสริมการเกษตร
2. รวบรวมคัดเลือก/ กําหนด และ
คนหา/จัดเก็บวิธีการเรียนรูห ลักเพื่อใช
ในการพัฒนาบุคลากร
3. จัดประชุมชีแ้ จง ทําความเขาใจกับ
กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด

ผลลัพธ
1) ไดหลักการและ
ขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานจัดการความรู
ขององคกร
2) ไดเปาหมายและแนว
ทางการใชการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
1) ไดเปาหมายการ
จัดการความรูข องกรม
สงเสริมการเกษตร
2) ไดวิธีการเรียนรูที่
เหมาะสมเพื่อพัฒนา
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตร

ผูรับผิดชอบ
นายบุญรัตน สุขมาก
นางศิริวรรณ หวังดี

ระยะเวลา
ต.ค. – ธ.ค.52

- ผอ. กวพ.
- KM Team
- สพก.
- สลคช.
- สพส.
- นายบุญรัตน สุขมาก
- นางศิริวรรณ หวังดี

ม.ค.-ก.พ. 53

เอกสารอางอิง
1.1 นโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
1.2 หลักการและขอเสนอ
จัดการความรู ในป 2553
1.3 เปาหมายและแนวทางการ
จัดการความรูเพื่อพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
2.1 แผนการจัดการความรู
(KM Action Plan)
2.2 รายงานการประชุม
คณะทํางาน KM ครั้งที่ 1
2.3 กําหนดการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการระดับเขต ประจําป
2553
2.4 รายงานการจัดเวที KM
สัญจร ครั้งที่ 1

5

ลําดับ
3.

ผังกระบวนการ
วิธีการเรียนรูและ
สรุปองคความรู

รายละเอียด
1) ประชุมคณะทํางานการบริหาร
จัดการองคความรู เพื่อติดตาม
สนับสนุนการใชเครื่องมือ KM
2) จัดทําแผนการจัดการความรูตาม
ระบบสงเสริมการเกษตร
3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชเวที
ตามระบบสงเสริมการเกษตร
(RW/DW)
4) ติดตาม สนับสนุนการจัดการ
ความรูโดยใชเวทีตามระบบสงเสริม
การเกษตร (RW/DW)
5) จัดเวที KM สัญจร ครั้งที่ 2,3,4
6) ประเมินผลการจัดการความรูของ
กรมสงเสริมการเกษตร
7) สรุปและรายงานผลการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริม
การเกษตรปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ผลลัพธ
1) มีเวทีการประชุมเพื่อ
บริหารจัดการและ
สนับสนุนการใช KM
2) มีแผนปฏิบตั ิงานการ
จัดการความรูต ามระบบ
สงเสริมการเกษตร
3) เกิดเวทีเพื่อสนับสนุน
และพัฒนาเจาหนาที่
เกี่ยวกับการใช KM เพื่อ
พัฒนางานสงเสริม
การเกษตร
4) ไดผลการประเมินการ
ใช KM ของกรมสงเสริม
การเกษตร
5) ไดผลสรุปองคความรู
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
6) ไดทราบสถานภาพ
การจัดการความรูในงาน
สงเสริมการเกษตรของ
องคกร

ผูรับผิดชอบ
- ผอ. กวพ.
- KM Team
- สพก.
- สลคช.
- สพส.
- นายบุญรัตน สุขมาก
- นางศิริวรรณ หวังดี

ระยะเวลา
ม.ค.-ก.ย.53

เอกสารอางอิง
3.1 รายงานการประชุม
คณะทํางานการบริหารองค
ความรู
3.2 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ
3.3 แผนปฏิบัติงานการจัดการ
ความรูตามระบบสงเสริม
การเกษตร
3.4 รายงานผลการจัดการ
ความรูในเวทีสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการระดับเขต (RW)
3.5 รายงานการจัดเวที KM
สัญจร ครั้งที่ 2,3,4
3.6 รายงานการประเมินผลการ
จัดการความรูข องกรมสงเสริม
การเกษตร
3.7 รายงานความกาวหนาการ
จัดการความรูร อบ 6 เดือน 9
เดือน และ 12 เดือน
3.8 รายงานสรุปองคความรู
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

6

ลําดับ

ผังกระบวนการ

4
จัดเก็บองคความรูเขา
สูคลังความรู

รายละเอียด

1) จัดประกวดผลการดําเนินงาน
จัดการความรู ของกรมสงเสริม
การเกษตร
2) จัดเก็บองคความรูใน Website
หนวยงาน และ K-Center
3) จัดทําเอกสาร “เรื่องกรณีตัวอยาง
KM (องคความรู) เพื่อพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร” พ.ศ. 2553

ผลลัพธ

1) ไดกรณีตวั อยาง
หนวยงานทีใ่ ชการ
จัดการความรูเพื่อพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร
ไดบรรลุผล
2) ไดองคความรูที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัตงิ านของ
หนวยงานยอย
3) มีการจัดเก็บและ
เผยแพรองคความรูโดย
ใช Website และเอกสาร

ผูรับผิดชอบ

- KM Team
- สพก.
- สลคช.
- สพส.
- กวพ.
- สสข.

ระยะเวลา

เอกสารอางอิง
3.9 รายงานผลการดําเนินงาน
การจัดการความรูเพื่อพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ส.ค.-ก.ย.53

4.1 รายชื่อกรณีตัวอยางที่ใช
KM ในการดําเนินงานได
บรรลุผล (Best Practice)
4.2 รายงานสรุปองคความรูท่ี
จัดเก็บเขาสูคลังความรู
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
4.3 ตัวอยางเอกสารหรือสื่อ
เพื่อเผยแพรองคความรู ของ
หนวยงาน/องคกร

ชื่อกระบวนงาน การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ 2553
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ กองวิจัยและพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร
ชื่อผูเก็บขอมูล นางศิริวรรณ หวังดี
โทรศัพท 0-2579-9524
จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด 4 ขั้นตอน
ขอมูลการปฏิบัติงานตามเกณฑคุณภาพงานที่กําหนดในแตละขั้นตอน
ที่
ขั้นตอน
ผลการปฏิบัติงานตาม
เอกสาร/หลักฐานยืนยันผลการปฏิบัติงาน
เกณฑคุณภาพงานที่
ตามเกณฑคุณภาพงานทีก่ ําหนด
กําหนดในแตละขั้นตอน
ในแตละขั้นตอน
ครบถวน ไมครบถวน
9
1.1 นโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
1 วิเคราะหงานและภารกิจของ
สงเสริมการเกษตร ป 2553
หนวยงาน
1.2 หลักการและขอเสนอการจัดการความรู
ในป 2553
1.3 เปาหมายและแนวทางการจัดการความรู
เพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําป
งบประมาณ 2553
9
2.1 แผนการจัดการความรู (KM Action
2 วิเคราะหและกําหนดองคความรูที่
Plan)
จะใชในการดําเนินงาน
2.2 รายงานผลการประชุมคณะทํางาน
บริหารองคความรู ครั้งที่ 1
2.3 รายงานการประชุมเพื่อทําความเขาใจ
กับผูแทนเขตเกี่ยวกับการจัด RW ครั้งที่ 1
2.4 รายงานการจัดเวที KM สัญจร ครั้งที่ 1
9
3.1 รายงานผลการประชุมคณะทํางาน
3 วิธีการเรียนรูแ ละสรุปองคความรู
บริหารองคความรู
เพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
3.2 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานบริหารองค
ความรู
3.3 แผนปฏิบัติงานการจัดการความรูตาม
ระบบสงเสริมการเกษตร
3.4 รายงานผลการจัดการความรูในเวที RW
3.5 รายงานการจัดเวที KM สัญจร ครั้งที่ 2,3

9
ที่

4

ขั้นตอน

จัดเก็บองคความรูเขาสูคลังความรู

ผลการปฏิบัติงานตาม
เกณฑคุณภาพงานที่
กําหนดในแตละขั้นตอน
ครบถวน ไมครบถวน

เอกสาร/หลักฐานยืนยันผลการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑคุณภาพงานทีก่ ําหนด
ในแตละขั้นตอน
3.6 รายงานการประเมินผลการจัดการ
ความรูของกรมสงเสริมการเกษตร
3.7 รายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12
เดือน
3.8 รายงานสรุปองคความรู ป 2553
3.9 รายงานผลการดําเนินการจัดการความรู
เพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําป
งบประมาณ 2553
4.1 รายชื่อกรณีตัวอยางที่ใช KM ในการ
ดําเนินงานไดบรรลุผล (Best Practice)
4.2 รายงานสรุปองคความรูที่จัดเก็บเขาสู
คลังความรู ปงบประมาณ 2553
4.3 ตัวอยางเอกสารหรือสื่อเพื่อการเผยแพร
องคความรูของหนวยงาน/องคกร

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพงานทีก่ ําหนด = 100 %
ปญหาอุปสรรคที่สงผลตอการดําเนินงาน
1. ทักษะการใชเครื่องมือการจัดการความรูของเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติงานโครงการ และภารกิจงานของ
หนวยงาน/องคกร
2. วิธีการสื่อสารเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชเครือ่ งมือการจัดการความรู และการบันทึกจัดเก็บผลงาน/
องคความรูของเจาหนาทีแ่ ละหนวยงาน
3. การเสริมสรางขวัญกําลังใจใหกับเจาหนาที่จากผูบริหาร ไดแก การยกยองชมเชย คิดเชิงบวก เปนผูนํา
การปฏิบัติ และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
4. ความรูพื้นฐานในการจัดกระบวนการเรียนรูและการปฏิบัติงานจริงของเจาหนาที่เพื่อใชเครื่องมือการ
จัดการความรูส ําหรับสนับสนุนงานสงเสริมการเกษตรของหนวยงาน
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จากประเด็นปญหาขางตนไดนําสูการปรับปรุงการดําเนินงานดังนี้
1. จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามระบบสงเสริมการเกษตร ไดแก เวที RW เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
ความรู ความเขาใจใหกับเจาหนาที่ในการใชเครื่องมือการจัดการความรู จัดทําเอกสารสิ่งพิมพเกี่ยวกับกรณีตัวอยาง
การจัดการความรูของหนวยงานยอยที่ไดผลสําหรับเปนสื่อการเรียนรูใหกับเจาหนาที่ และอื่น ๆ
2. จัดสื่อและชองทางการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนการใชเครื่องมือการจัดการความรูสูงานสงเสริมการเกษตร
ที่หลากหลายชนิด/ประเภท โดยแบงเปน 2 เวทีหลัก ไดแก
2.1 เวทีจริง ประกอบดวย เวทีการประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู เวที KM สัญจร
(ไมนอยกวา 4 ครั้ง) เวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร (RW DW และอื่น ๆ) เวทีการประชุมนําเสนอผลงานวิชาการ
และอื่น ๆ
2.2 เวทีเสมือน ประกอบดวย Website KM DOAE K-center Website หนวยงาน เอกสารสิ่งพิมพ
(KM NEWS LETTER) บอรดนิทรรศการ ปายประกาศ รายการวิทยุ (VCD) และอื่น ๆ
3. จัดใหมีการคัดเลือกหนวยงาน KM ดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อประกาศเปนหนวยงาน
ตัวอยางโดยรับใบประกาศนียบัตรจากองคกร มีการจัดเวทีใหหนวยงานดีเดนไดมานําเสนอผลงานในเวทีของกรม
สงเสริมการเกษตร มีการจัดพิมพเอกสารเพื่อเผยแพรผลงานของหนวยงานที่ไดผล และอื่น ๆ
4. เผยแพรเอกสารสิ่งพิมพเพื่อใหเจาหนาที่ไดศึกษาเรียนรูดวยดวยเองเกี่ยวกับความรูพื้นฐานในการจัดการ
ความรู “เรื่องการจัดการความรู (ฉบับผูปฏิบัติ)” และเอกสารตัวอยางการใชเครื่องมือการจัดการความรูของหนวยงาน
ยอยที่ไดผล มีการจัดเวที DW เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ระดับอําเภอไดแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพื่อน ๆ จัดทําเอกสาร KM
NEWS LERRTR เพื่อเสริมความรูเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการดําเนินงานการจัดการความรูของกรมสงเสริม
การเกษตร

