รายงานการจัดการความรูเ้ วทีสัญจร ครัง้ ทึ่ ๑/๒๕๕๔
เรื่อง การจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมสํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ชั้น ๒
...........................................................
ผู้มาประชุม
๑. นางสุกัญญา อธิปอนันต์
๒. นายสําราญ สาราบรรณ์

ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประธาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนางานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร
๓. นายบุญรัตน์ สุขมาก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกลุ่มงานวิจยั และพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
๔. นางศิริวรรณ หวังดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
๕. นายธีระชัย แย้มพรายดี นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงานเลขานุการกรม
๖. นางสาวสุวรรณา ศรีเม้ย
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานเลขานุการกรม
๗. นางสาวเพทาย เดชเพชร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองการเจ้าหน้าที่
๘. นางสาววาริศา กมลรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
๙. นางสาวอังคนา โชคมั่งมีพิศาล นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กองคลัง
๑๐. นางสาวประภาภรณ์ จินดา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองคลัง
๑๑. นางสาวรัตนาพร เลิศชู
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
๑๒. นางสาวฐิติกานต์ กลัมพสุต ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
๑๓. นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ วิศวกรรมเกษตรชํานาญการ กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
๑๔. นายสุรฐั
ขาวลาภ นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
๑๕. นายเกียรติภูมิ เฉลิมพีระโรจน์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
๑๖. นายมนัส
เสียงก้อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
๑๗. นายธงชัย
สุทธิพงศ์เกียรติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพื่อการส่งออก
สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
๑๘. นางนฤมล พลับพลา เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
๑๙. นางณัฐมนตร์ สกุลชน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กองแผนงาน
๒๐. นางสาวปรางทิพย์ บุญกล่ํา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน
๒๑. นางสาวสร้อยเพชร ตันติรัตนานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
๒๒. นางสาวอําไพพงษ์ เกาะเทียน นักวิชาการเผยแพร่ชํานาญการ สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

/๒๓. นางสาวจริยา.......

- ๒–
๒๓. นางสาวจริยา โลหะ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
๒๔. นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
๒๕. นางสาวสุวิสาร์ เกตุอินทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
๒๖. นางภัคกัญญา โสมภีร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
๒๗. นางสาวน้ําฝน ชีรนานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๒๘. นางนิธินันท์ ผิวงาม
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
๒๙. นายศศิพงศ์ ทิวาวงษ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
๓๐. นางสาวยุภาพร แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น
ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประธานคณะกรรมการบริหารองค์ความรู้
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการจัดทําแผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๔ และแนะนําตัว ผู้รับผิดขอบ KM จาก
กอง/สํานัก ในกรมส่งเสริมการเกษตร
นายบุญรัตน์ สุขมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกลุ่มงานวิจยั และพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร ได้ชี้แจงการกําหนดเป้าหมายในการนํา KM ไปใช้
ในการพัฒนา ๒ แผนคือ แผนที่ ๑ เพื่อพัฒนาหน่วยงานของงานกอง/สํานัก และแผนที่ ๒ เพื่อพัฒนางานตาม
บทบาท/พันธกิจของหน่วยงานให้ตอบสนองต่อบุคคลเป้าหมายนอกเหนือจากภายในหน่วยงานของงานกอง/สํานัก
โดยให้บคุ คลในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดทําแผน และต้องได้รับความเห็นขอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
ซึ่งสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://km.doae.go.th
นายศศิพงศ์ ทิวาวงษ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ได้อธิบายการบันทึกแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในโปรแกรม
“ระบบฐานข้อมูล แผนและรายงานผลการจัดการความรู้” (KM Online) ที่เว็บไซด์ KM หรือ
http://www.kmonline.doae.go.th โดยให้รายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานการจัดการความรู้
(Online) รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งนํารายงานความก้าวหน้าฯ ขึ้น Website ของหน่วยงาน
- การประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน ให้ทุกหน่วยงานจัดทําเป็นรูปเล่มส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ พร้อมทั้งนําขึน้ Website ของหน่วยงาน สําหรับการบันทึกแผน
และรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน รหัสผูใ้ ช้งาน (Usename) และรหัสผ่าน (Password) ใช้เช่นเดียวกับ DOAE
K-Center
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์ความรู้ ได้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการจูงใจให้หน่วยงานย่อย
จัดเตรียม/เก็บหลักฐานเพ่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก “หน่วยงาน KM ดีเด่นประจําปี ๒๕๕๔” เพื่อเข้ารับ
รางวัลจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในเวทีของกรมส่งเสริมการเกษตร และชี้แนะให้ผู้เข้าร่วมได้ใช้ KM
/เพื่อพัฒนาบุคลากร.......

- ๓ -

เพื่อพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ได้เปิดเวทีให้กับผู้แทน KM Team ของกอง/สํานัก ได้นําเสนอข้อมูลของตนเอง
โดยใช้เทคนิคการกระตุ้นในลักษณะการถามเชิงสัมภาษณ์ โดยกอง/สํานักได้นําเสนอ ดังนี้
- กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอว่า การทําแผน KM ของปี ๒๕๕๔ ได้พัฒนาต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๓
และมีประเด็นเพิ่มเติม คือ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ได้ดําเนินการในลักษณะของการนําร่อง
(สสข. ๖)
สํานักงานเลขานุการกรม ได้รายงานว่า ได้จัดทําแผน KM ๒ แผน โดยแผนที่ ๑ และ ๒ เกิดขึ้นจาก
ความต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนหนังสือราชการของเจ้าหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานเลขนุการกรม
สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ได้เล่าว่า มีการประชุม KM Team ๒ ครั้ง โดยทั้ง ๒ แผน
มุ่งเน้นประเด็นวิชาการเพื่อนําไปใช้ตอบคําถามให้กับเกษตรกร
สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ได้เล่าว่า ในปี ๒๕๔๔ ได้กําหนดประเด็นเพื่อถอดองค์ความรู้
จากผู้รู้ที่จะเกษียณในปี ๒๕๔๔ มาเป็นวิทยากร (โดยเฉพาะเรื่องศัตรูพืช) ตลอดจนมีการต่อยอดการดําเนินงาน
Food Safety ซึ่งเป็นแผน KM กรมส่งเสริมการเกษตรในปี ๒๕๕๔ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ให้กับเกษตรกร
และเจ้าหน้าที่ เช่น การเขียน/บันทึก การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้เล่าว่า มีการประชุม KM Team
๓ ครั้ง ประชุมเจ้าหน้าที่ ๒ ครั้ง โดยมุ่งให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานภายในสํานักงาน มีการมอบหมายงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับผิดชอบจังหวัด ตลอดจนมีการจัดทําแผน KM เพื่อพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนและเป็นแผน
KM ของกรมส่งเสริมการเกษตรในปี ๒๕๕๔ ด้วย
กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร ได้จัดทําแผน ๑ องค์ความรูใ้ นเรื่องรายละเอียดแนวทางและหลักเกณฑ์
การดําเนินการตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี ๒๕๕๔ และแผน ๒ องค์ความรู้ในเรื่องวิธี
การถ่ายทอดคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีลงสู่คํารับรองของผู้อํานวยการกอง/สํานัก/เขต
กองแผนงาน ได้เล่าว่า การจัดทําแผน KM ได้มาจากความเห็นของเจ้าหน้าที่ทกุ คนในกองแผนงาน
โดยผู้อํานวยการกองแผนงานได้ช่วยให้คําแนะนํา ซึ่งแผน KM ทั้ง ๒ แผน มาจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
เช่น การเขียนโครงการ เป็นต้น
กองคลัง มี ๒ แผน คือ เงินยืม และเพิ่มประสิทธิภาพการยืมเงิน และจะทําคูม่ ือเพื่อเผยแพร่
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กําลังจะประชุมเพื่อจัดทําแผน โดยเลือกจากกิจกรรม
ด้านเทคนิควิทยุ
/กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร........

- ๔-

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ได้เล่าว่า ได้ใช้วธิ ีการประชุมหัวหน้าส่วนภายในหน่วยงาน โดยมีการ
ทบทวนการดําเนินงานของแผน KM ในปี ๒๕๕๓ เพื่อนํามาดําเนินการต่อเนือ่ ง
สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้เล่าว่า ปี ๒๕๕๓ การผลิตสื่อด้วยภาพ ได้เชิญวิทยากร
มาให้ความรู้ และประกวดภาพถ่าย เพิ่มการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่วนปี ๒๕๕๔ ได้จัดตั้งคณะทํางานชุดใหม่
และได้ประชุมทบทวนองค์ความรู้จากปีที่แล้วและเสนอแผนการพัฒนาบุคคลกรในด้านการเขียน คือการสื่อด้วย
ตัวอักษร เช่น แผ่นพับ เป็นต้น
กองวิจยั และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทํา ๓ แผน คือ งานสารบรรณ Online,
จิตอาสา, งานสนับสนุนงานวิชาการ พร้อมทั้ง ได้มีการประชุมและแต่งตั้งที่ปรึกษาทีมย่อย
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ ได้เล่าว่า มีการปรับปรุงคณะทํางาน มีการทบทวนงาน/กิจกรรม
และแผนยุทธศาสตร์ของกรม/กอง หลังจากนี้จึงกําหนดประเด็นเพื่อจัดการความรู้ โดยคณะทํางานการจัดการความรู้
ได้จัดทําคู่มือ KM เพื่อใช้สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ มีการทํา AAR กับเจ้าหน้าที่ภายในสํานักงานเกี่ยวกับความคาดหวัง
ที่มีต่อ KM การนํากระบวนงานมาวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งพบว่าเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่องและการมอบหมายงานไม่ครอบคลุม สําหรับแผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๔ ๒ แผน ประกอบด้วย
๑. การถ่ายทอดความรู้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดําริ
๒. แนวทางการส่งเสริมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายบุญรัตน์ สุขมาก ประธานคณะทํางานย่อย KS ได้เพิ่มเติมเสริมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทํา
แผน KM โดยภาพรวมจะมี ๔ ขั้นตอน หลักคือ
๑. วิเคราะห์งาน/ภารกิจ
๒. ค้นหากําหนดองค์ความรู้และวิธีการเรียนรู้
๓. ดําเนินการปฏิบัติตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผน
๔. สรุปและจัดเก็บผลงานและความรู้ไว้ในคลังความรู้
และได้ชมเชยวิธีการทํางาน(แผน KM) ของกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ ที่มีการคิดค้น
สิ่งใหม่ ๆ เข้ามาพัฒนาและใช้เครื่องมือ KM ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการได้
ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการทํางานการบริหารองค์ความรู้ได้เน้นย้ําถึงการใช้ KM เพื่อพัฒนางาน
ของหน่วยงานตนเองเป็นการใช้ KM เพื่อเสริมหนุนมิใช่เป็นภาระ มีการปรับเปลี่ยนพัฒนากระบวนการใช้ KM
ภายในหน่วยงานของตนเองตามความต้องการ เป็นต้น
ในการจัดเวที KM สัญจรที่เกิดขึ้นก็เพื่อสนับสนุนหน่วยงานและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการดําเนินงาน
ระหว่าง KM Team เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ทั้งนี้การดําเนินงานของคณะทํางานการบริหารองค์ความรู้
/ได้จัดแบ่งเป็น.......

