รายงานผลการจัดกิจกรรมเวที KM สัญจร ครั้งที่ 1/2553
เรื่องการชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
และแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
วันที่ 5 มกราคม 2553 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
*******************
คณะทํางานการบริหารองคความรู กรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดกิจกรรมเวที KM สัญจร
ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
มีเปาหมายเพื่อชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 โดยคาดหวังวา
1) บุ ค ลากรที่ เ ป น คณะทํ า งานการจั ด การความรู ข องกอง/สํ า นั ก และเขต ได รั บ ทราบ
เป า หมายและแนวทางการจั ด การความรู เ พื่ อ พั ฒ นางานส ง เสริ ม การเกษตร ของกรมส ง เสริ ม
การเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
2) คณะทํางานการจัดการความรูของกอง/สํานัก และเขต มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
3) ไดทราบผลความตองการของคณะทํางานการจัดการความรูของกอง/สํานัก และเขต
ที่ควรไดรับการสนับสนุนจากคณะทํางานการบริหารองคความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ผลการจัดกิจกรรมเวที KM สัญจร ครั้งที่ 1/2553 สรุปไดดังนี้
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมเวที KM สัญจร จากกอง/สํานัก และเขต จํานวน 45 คน
(รายละเอียดในภาคผนวก)
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อชี้แจงทําความเขาใจกับบุคลากรที่เปนคณะทํางานการจัดการความรูระดับ
กอง/สํานัก และเขต เกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหคําปรึกษาแนะนํากับคณะทํางานการจัดการความรู
ระดับกอง/สํานัก และเขต เกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553

2
3. เนื้อหาสาระ
1) แนวทางการจั ด การความรู เ พื่ อ พั ฒ นางานส ง เสริ ม การเกษตร ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
2) กระบวนการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
3) ตัวอยางแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ของกอง/สํานัก และเขต
4) แลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
5) ขอสังเกตจากผลการตรวจวิเคราะหแผนการจัดการความรูและรายงานผลการ
ดําเนินงานการจัดการความรู ของกอง/สํานัก และเขต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
6) การใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
4. สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงเนื้อหาสาระ จํานวน 2 เรื่อง ไดแก
1) แนวทางการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
2) กระบวนการจัดทําแผนการจัดการความรู
วิทยากรกระบวนการ ไดแก นายบุญรัตน สุขมาก รักษาการผูอํานวยการกลุม
งานวิจัยและพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร และนายสําราญ สาราบรรณ ผูอํานวยการกลุมพัฒนา
งานวิจัยดานสงเสริมการเกษตร
สรุปเนื้อหาสาระที่ชี้แจง คือ การจัดการความรูเปนเครื่องมือเพื่อพัฒนาองคกรให
เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะใน
การใชองคความรูเพื่อพัฒนางาน สิ่งดังกลาวดําเนินการภายใตหลักการและกรอบกระบวนการ
จัดการความเปลี่ยนแปลงของสถาบันพัฒนาระบบบริหารราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีแผนการจัดการ
ความรู (KM Action Plan) จํานวน 2 แผน (แผน 1 เพื่อพัฒนาหนวยงาน และแผน 2 เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานขององคกร) การควบคุม กํากับ และตรวจสอบการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ
ตลอดจนมีการประเมินตามตัวชี้วัดใน PMQA และ RBM
กิ จ กรรมที่ 2 นํ า เสนอกรณี ตั ว อย า ง “การจั ด ทํ า แผนการจั ด การความรู
ของ 2 หนวยงาน คือ กองการเจาหนาที่ และกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ดังนี้
1) กองการเจ า หน า ที่
ได นํ า เสนอแผนการจั ด การความรู แ ผน 1
โดยนายดนัย ชื่นอารมย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สรุปไดวา การจัดทําแผนการจัดการ
ความรูแผนที่ 1 เปนแผนเพื่อพัฒนาหนวยงานตนเอง ซึ่งมีเนื้อหาสาระ ไดแก การกําหนดเปาหมาย
การจัดการความรู ไดนําประเด็นที่หนวยงานใหบริการลูกคาก็คือ การประเมินตัวชี้วัดรายบุคคล มา
เป น เป าหมายให เ จ าหนาที่ ทุก คนในกองการเจ าหนาที่ มี ค วามรูความเข า ใจและพร อมสํ า หรั บ
ใหบริการได หลั งจากนั้น จึงมาวิเคราะหกิจกรรมที่เ ห็นควรตองมีการปฏิบัติเพื่อให บรรลุตาม
เปาหมายนั้นมีอะไรบาง ตัวตัวชี้วัดอะไรที่บงบอกถึงผลสําเร็จ กิจกรรมดังกลาวจะดําเนินการ
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ชวงใด กับใคร และใครคือผูรับผิดชอบในการปฏิบัติ เสร็จแลวจึงนํามาจัดลําดับกอน-หลัง และจัด
ขอมูลลงแบบฟอรมตามที่กําหนดไวใน PMQA
2) กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ไดนําเสนอแผนการจัดการ
ความรูแผน 2 โดยนางพรพรรณ สุทธิเรืองวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
สรุปไดวา การจัดทําแผนการจัดการความรูแผนที่ 2 เปนแผนเพื่อสนับสนุนงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร โดยกองวิจัยฯ ไดนําภารกิจหลักก็คือ การทํางานศึกษาวิจัย มาผนวกกับยุทธศาสตรของ
กรมฯ และสรุปเปนเปาหมายการจัดการความรูแผนที่ 2 ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ จํานวน 11
กิจกรรม ประกอบดวย
2.1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.2) การสรางและแสวงหาความรู
2.3) การจัดการความรูใหเปนระบบ
2.4) การประมวลผลและกลั่นกรองความรู
2.5) การเขาถึงความรู
2.6) การแบงปน แลกเปลี่ยนความรู
2.7) การเรียนรู
2.8) การวัดผล
2.9) การยกยองชมเชย และการใหรางวัล
2.10) ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงาน
2.11) สรุปและรายงานผลการจัดการความรู
หลังจากนําเสนอกรณีตัวอยาง ไดเ ปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ของกอง/สํานัก/เขต สรุปประเด็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูได
ดังนี้
1) จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการจัดการความรู สรุปไดวา ใหยึดกรอบตาม PMQA
และดําเนินการไมนอยกวา 9 กิจกรรม/ขั้นตอน ทุกกิจกรรมสามารถดําเนินการไดจริง พรอมมี
หลักฐานประกอบตัวชี้วัด
2) การจั ดทํ าแผนการจัดการความรู ป 2552 สรุปไดวา การจัด ทําแผนเพื่อเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกร ตองใหทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการคิด/วางแผนการปฏิบัติงาน
เพื่อใหสอดคลอง และเกิดแผนการจัดการความรู พรอมทั้งสรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขอเสนอแนะของผูเขารวมเวที KM สัญจร
1) ควรมีการจัดกิจกรรม KM สัญจรอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการศึกษาเรียนรูรวมกันในการ
ทํางานหรือ การปฏิบัติงานการจัดการความรู
2) ควรมีการจัด KM สัญจรในตางจังหวัดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
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3) หนวยงานที่ดําเนินงานเกี่ยวกับงานทางดานการบริหาร ควรใหความรูเรื่องการบริหาร
จัดการกับเจาหนาที่ของ กอง/สํานัก ตาง ๆ
4) การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู (KM) ใหทําการสรุปและนําขอมูลข
เสนอบน Website และควรมีเอกสารประกอบในการดําเนินกิจกรรม
5) ควรมี ที มพี่เ ลี้ ย งประจํากอง/สํานัก และเขต ในการใหคํ าปรึ ก ษาขั้ นตอน การจัด ทํ า
แผนการจัดการความรู และการดําเนินงานการจัดการความรู
6) ควรวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการจัดการความรูในตนปงบประมาณ เพื่อใหทราบ
แนวทางในการดําเนินการ และเกิดความเชื่อมโยงในการดําเนินงาน
7) การบริหารจัดการคลังความรูของกรมสงเสริมการเกษตร (K-Center) หมวดหมูในการ
คลังความรู ยังไมคอยชัดเจนเทาที่ควร
8) ผูบริหารใหความสนใจและสนับสนุนมากยิ่งขึ้น

*********************
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ภาคผนวก
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รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมเวที KM สัญจร ครั้งที่ 1/2553
***************
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
1. นางสุกัญญา อธิปอนันต
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
2. นายสําราญ สาราบรรณ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนางานวิจัยดานสงเสริมการเกษตร
3. นายบุญรัตน สุขมาก
รักษาการผูอํานวยการกลุมงานวิจยั และพัฒนาระบบ
สงเสริมการเกษตร
4. นายวุฒินัย ยุวนานนท
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
5. นางพรพรรณ สุทธิเรืองวงศ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
6. นายศุกล โฆษิตโภคิน
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
7. นางศิริวรรณ หวังดี
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
8. น.ส. ปริญญารัตน ภูศิริ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
9. น.ส. ยุภาพร แสงแกว
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
สํานักงานเลขานุการกรม
1. นายธีระชัย แยมพรายดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กองการเจาหนาที่
1. นายดนัย ชืน่ อารมย
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
2. น.ส.วาริศา กมลรัตน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
3. น.ส. มลฤดี ชัยเดช
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบติการ
กองคลัง
1. น.ส.อังคณา โชคมั่งมีไพศาล
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
2. นางธิติมา เกิดเนตร
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
3. น.ส. ประภาภรณ จินดา
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
4. น.ส. บังเอิญ แกวพระโต
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
5. น.ส. ปยวรรณ จันทรหนูฤทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กองแผนงาน
1. นายพิสิษฐ อัจฤกษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
1. นายธรรมนูญ ธิดา
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
ศูนยสารสนเทศ
1. นางสิริลักษณ นอยเตียง
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
2. นางอาธิดา รักวงษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
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สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
1. น.ส. สรอยเพชร ตันติรัตนานนท
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักพัฒนาเกษตรกร
1. นางสุภา สุรพญานนท
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
2. นางณัฐพัชร เหลืองกําเนิด
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
3. นายสรรพสิทธิ์ สิงหป
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
1. นายธงชัย สุทธิพงศเกียรติ
หัวหนาฝายพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผัก ผลไม
เพื่อการสงออก
2. นายทนง พรประดับเกียรติ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
1. นายเศรษฐพงศ เลขะวัฒนะ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการผลิตไมดอกไมประดับ
2. นายสุทธิชัย สุทธิวรารักษ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
3. น.ส.ชุมญานัช คําวงศ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
4. นายทรงพล ทาเจริญ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
5. น.ส. เพ็ญระพี ทองอินทร
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
1. นายวิรัช จันทรโรทัย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สถาบันสรางเสริมนวัตกรรมภูมิปญญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. นายวิศรุต ตุยศักดา
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุมตรวจสอบภายใน
1. น.ส. มาลี ธรรมคําภีร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
2. น.ส. วงเดือน ใชไดสุก
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
กองนิติการ
1. นายชัยวัฒน รัตนกุลประดิษฐ
นิติกร
2. นายจักรพงษ อยูเย็น
นิติกร
กองสงเสริมวิศวกรรมเกษตร
1. นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ
วิศวกรการเกษตรชํานาญการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
1. นายสุรัฐ ขาวลาภ
นายชางไฟฟาชํานาญการ
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
1. น.ส. ศิริรัตน ตุมโท
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
2. นายดํารงฤทธิ์ ศิริชวง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
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สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
1. นางปาลลิน พวงมี
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
1. นางสุจิตรา รุงรัศมีวิริยะ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
1. นายกิตติศักดิ์ กองกาญจโนภาส
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
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