รายงานการประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ครั้งที่ 4/2552
วันที่ 1 ธันวาคม 2552
ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
*************************
ผูมาประชุม
1. นางสุกัญญา อธิปอนันต
2. นายสําราญ สาราบรรณ
3. นางมัลลิกา เขียวหวาน
4. นายทรงกลด ซื่อสัตตบงกช
5. นางอรวรรณ วิชยั ลักษณ
6. นายอํานาจ งามถอย
7. น.ส.ขนิษฐา พลบูรณ
8. นางพิชฎา อารยานุรักษ
9. น.ส.วิภาพรรณ รุงเรือง
10. นางณัฐพัชร เหลืองกําเนิด
11. น.ส.ปาริชาติ แกวนิล

12. นายพิสิษฐ อัจฉฤกษ
13. นายวิรัช จันทรโรทัย
14. นายธีระชัย แยมพรายดี

ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการกลุมงานวิจยั
ดานสงเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเกษตร
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการผลิต
ไมยืนตน
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
แทน นายดนัย ชื่นอารมย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการ
แทน นายสุรัตน สงวนทรัพย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

กองวิจยั และพัฒนางาน ประธาน
สงเสริมการเกษตร
กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร
สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
กองคลัง
กองการเจาหนาที่
สถาบันสรางเสริมนวัตกรรม
ภูมิปญญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุมตรวจสอบภายใน
สํานักพัฒนาเกษตรกร
กองพัฒนาการเกษตรพื้นทีเ่ ฉพาะ

กองแผนงาน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานเลขานุการกรม
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15. นางอาธิดา รักวงษ

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศูนยสารสนเทศ

16. นางอาภรณ วิศวไพศาล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการ
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
แทน นายสมชาย ภูแ กว
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

17. นายสุรัฐ ขาวลาภ
18. นายยอดธงไชย รอดแกว
19. นางปาลลิน พวงมี
20. นางสุจิตรา รุงรัศมีวิริยะ
21. น.ส.ชฎารัตน ชุมพรัตน
22. นายจตุรงค พรหมวิจิต
23. นายสมมาตร ชาญชัย
24. นายวุฒินัย ยุวนานนท
25. นายบุญรัตน สุขมาก

26. นางศิริวรรณ หวังดี

27. น.ส. ปริญญารัตน ภูศิริ

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3 จังหวัดระยอง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
พิเศษ
เขตที่ 4 จังหวัดขอนแกน
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
ชํานาญการ
เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
แทน นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริม
ชํานาญการพิเศษ
การเกษตร
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
กองวิจยั และ
คณะทํางาน
ชํานาญการพิเศษ
พัฒนางานสงเสริม และเลขานุการ
รักษาการผูอํานวยการกลุมงานวิจยั การเกษตร
และพัฒนาระบบสงเสริม
การเกษตร
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
กองวิจยั และ
คณะทํางานและ
พัฒนางานสงเสริม ผูชวยเลขานุการ
ชํานาญการ
การเกษตร
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
กองวิจยั และ
คณะทํางานและ
พัฒนางานสงเสริม ผูชวยเลขานุการ
ชํานาญการ
การเกษตร
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ผูไมมาประชุม
1. ร.ต.สุชาติ พระงาม

ผูเขารวมประชุม
1. นายประเสริฐวัฒน กองกันภัย
2. นายเศรณี อนิลบล
3. นางภัคกัญญา โสมภีร
4. นายกนก ปานบัว
5. น.ส. ยุภาพร แสงแกว

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

กองนิติการ

ลาออก

สํานักพัฒนาเกษตรกร
สํานักพัฒนาเกษตรกร
กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริมการเกษตร

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 วัตถุประสงคการประชุม
นางสุกัญญา อธิปอนันต ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประธานคณะทํางาน
การบริหารองคความรู ไดชแี้ จงวัตถุประสงคในการประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ครั้งที่ 4/2552
คือ 1) เพื่อรายงานสรุปผลการดําเนินงานบริหารองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 2) เพื่อกําหนดแนวทาง เปาหมาย และแผนการบริหารจัดการองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 3) เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ “การจัดการความรูในงาน
สงเสริมการเกษตร กับหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ (Best Practice) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552” ของสํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
1.2 การประเมินผลตามตัวชี้วัดใน PMQA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
นางสุกัญญา อธิปอนันต ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประธานคณะทํางาน
การบริหารองคความรู ไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลตามตัวชี้วัดใน PMQA ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 เรื่องการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร นั้นสรุปไดวา บริษัท TRIS ไดมาประเมินผล
งานการจัดการความรู เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
โดยมีคณะทํางานการบริหารองคความรู ก.พ.ร. สพส. สพก. สลคช. และ กวพ. รวมใหขอมูลรายละเอียดและ
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ตอบขอซักถามตาง ๆ ซึ่งคะแนน ผลการประเมินคาดวาอยูในระดับ 4.5-4.9 ทั้งนี้ก็ขอขอบคุณคณะทํางานฯ
และหนวยงานตาง ๆ ที่ใหความรวมมือในการนําเครื่องมือการจัดการความรูไปใชปฎิบัติงาน ทีมงานเลขานุการ
คณะทํางานฯ ไดสรุปขอมูลที่เกิดขึ้นจากการตอบขอซักถามและการสนทนากับบริษัท TRIS ไดแก 1) การ
ตรวจสอบขอมูลของบริษัท TRIS ในป 2552 ไดใหความสนใจกับการจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู” เปน
หลัก โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาค 2) การจัดการความรู ในป 2552 กรมสงเสริม
การเกษตร ไดดําเนินการผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรและเวทีของหนวยงานยอยเปนหลัก เชน RW
/DW ซึ่ ง บริ ษั ท TRIS ได ซั ก ถามรายละเอี ย ดและให ค วามสนใจค อ นข า งมากโดยเฉพาะ การใช KM ผ า น
โครงสรางการดําเนินงานของหนวยงานยอยแตละระดับ เชน กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด 3) การจัดการความรู
ในป 2553 บริษัท TRIS ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผลจะเนน “การวัดผลลัพธ” เชน การนําความรูไปใช
ประโยชน การจัดการความรูเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผล มิใช KM เพื่อปฏิบัติงานโครงการใหเสร็จ เปนตน
1.3 แนวคิดการใชเครื่องมือการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร
นางสุกัญญา อธิปอนันต ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประธานคณะทํางาน
การบริหารองคความรู ไดนําเสนอขอมูลที่ไดรับฟงนโยบายและแนวคิดของทานอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
(นายอรรถ อินทลักษณ) เกี่ยวกับการจัดการความรู ในป 2553 ซึ่งสรุปไดวา กรมสงเสริมการเกษตรมีความ
ตองการใชเครื่องมือการจัดการความรูในลักษณะของการนํา “เนื้องาน มาเปนเปาหมาย แทนการนํา KM มาเปน
เปาหมาย” โดยเฉพาะการพัฒนาเจาหนาที่ใหเปนผูชํานาญการเฉพาะดาน

มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552
นายบุญรัตน สุขมาก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ รักษาการผูอํานวยการกลุม
งานวิจัยและพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร เลขานุการคณะทํางานฯ ไดนําเสนอขอมูลและเนื้อหาในรายงาน
การประชุมรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 ใหคณะทํางานฯ ไดรับทราบ ทั้งนี้
ทีมเลขาฯ ไดจัดสงเอกสารรายงานการประชุมดังกลาว ใหกับคณะทํางานฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 (หนังสือ
เลขที่ กษ 1006/ว 18) และเผยแพรผาน http://km.doae.go.th/) ดังนั้น จึงขอใหคณะทํางานฯ พิจารณา ตรวจสอบ
ความถูกตอง ซึ่งที่ประชุมไมมีการแกไขรายงานการประชุมดังกลาว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการบริหารองคความรู
นางสุกัญญา อธิปอนันต ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประธานคณะทํางาน
การบริหารองคความรู ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะทํางานการบริหารองคความรู ครั้งที่ 3/2552 ซึ่งสรุป
ไดวา ตามที่ประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 ไดเห็นชอบ
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ใหปรับปรุงคณะทํางานฯ โดยเพิ่ ม 2 หน ว ยงานยอย ไดแ ก กองนิ ติก าร และสถานีวิทยุ ก ระจายเสี ย งเพื่ อ
การเกษตรนั้น ในการนี้ ก.พ.ร. ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว คณะทํางานฯ จึงมีทั้งหมด 28 คน จํานวน 23
หน วยงาน ทั้ งนี้ ผูแทนกองนิติ การไดลาออกจากกรมสงเสริ มการเกษตร จึง เห็นควรปรั บปรุ งและแตงตั้ง
คณะทํางาน ป 2553 ใหม และไดขอเพิ่มเติมคณะทํางาน จํานวน 1 หนวยงาน คือ กองวิศวกรรม

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหมีการปรับปรุงและเพิ่มคณะทํางาน จํานวน 1 หนวยงาน
ไดแก กองวิศวกรรม
3.2 สรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู ในงานสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
นางศิริวรรณ หวังดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ผูแทนทีมเลขาณุการคณะทํางานฯ ได
ชี้แจงและนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการจัดทํา “รายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู ในงานสงเสริม
การเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552” นั้นไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว มี
รายละเอียดสรุปไดดังนี้ การจัดการความรู ของป 2552 มีเปาหมายเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนา
องคกร ภารกิจหลักที่ดําเนินการ ไดแก 1) การสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักคิดและหลักการของ KM ใหแก
บุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตร 2) การขับเคลื่อนการจัดการความรูโดยผานทีมวิทยากรหลัก หรือแกนหลัก
ในเวที DW/DM/MM และ 3) มีศูนยกลางในการสราง/รวบรวมองคความรู เพื่อเปนแมขายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู วัตถุประสงคในการใชเครื่องมือการจัดการความรูคือ 1) เพื่อสรางองคความรูในงานสงเสริมการเกษตร
ใหกับองคกร 2) เพื่อพัฒนาเจาหนาที่และเกษตรกรใหนําองคความรูที่ไดผลไปปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรให
บรรลุผล 3) เพื่อสรุป แลกเปลี่ยน และจัดเก็บองคความรูในงานสงเสริมการเกษตรของหนวยงานยอยใน
กรมสงเสริมการเกษตร และ 4) เพื่อเผยแพรองคความรูในงานสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร
วิธีการดําเนินงาน คณะทํางาน/ทีมงาน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตร
จัดเก็บ
องคความรูผาน Website เอกสาร/สิ่งพิมพ VCD/DVD
และมีที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน กระบวนการ
ดําเนินงานแบงเปน 4 ขั้นตอนหลัก ไดแก 1) การเตรียมการ 2) ดําเนินการปฏิบัติงานตามแผน 3) สนับสนุน
การดําเนินงาน 4) ประเมินผลการดําเนินงาน และ 5) สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน ผลสรุปที่เกิดขึ้น
จากการจัดการความรู ประกอบดวย
1) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู มี 2 ปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยสนับสนุน (ผูบริหาร
ระดับสูงสุดใหความสําคัญ เปนนโยบาย และใหขวัญกําลังใจ/ คณะทํางานการบริหารองคความรู มีความมุงมั่น
ในการผลักดัน ขับเคลื่อน และสนับสนุนงาน/ มีนโยบายและมาตรการดําเนินงาน/ มีระบบสงเสริมการเกษตร
เปนกลไกการปฏิบัติ หรือขับเคลื่อน/ และอื่น ๆ) ปจจัยอุปสรรค (โครงสรางการบริหารจัดการงานเปนแนวดิ่ง
หรือจากบนลงลาง/ ความรู ความเขาใจของเจาหนาที่/ การสื่อสารและเชื่อมโยงงานอยูภายใตโครงสรางองคกร/
การบันทึกประสบการณและความรูมีต่ํา/ และอื่น ๆ)
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2) สรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู ตามวัตถุประสงค มี 3 เรื่องหลัก ไดแก เรื่องที่ 1
การสรางองคความรูในงานสงเสริมการเกษตรใหกับองคกร คือ เกิดรูปแบบในการปฏิบัติงานโดยใช “เครือขาย
ทีมงานการจัดการความรู ผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร” เกิดการจัดการดานโครงสรางความรวมมือ
ระหวางหนวยงานยอย และเกิดกระบวนการปฏิบัติงานการจัดการความรู ของหนวยงานยอย เรื่องที่ 2 การ
พัฒนาเจาหนาที่และเกษตรกรใหนําองคความรูที่ไดผลไปปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร คือ เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร ของหนวยงานยอยไดรับการพัฒนาตนเอง รอยละ 90 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเวทีตาม
ระบบสงเสริมการเกษตรเพื่อเรียนรูงานสงเสริมการเกษตร เรื่องที่ 3 สรุป แลกเปลี่ยน จัดเก็บ และ เผยแพรองค
ความรูในงานสงเสริมการเกษตร คือ มีการจัดเก็บองคความรูที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร เกิดองคความรูใหมในการดําเนินงานของหนวยงาน เจาหนาที่ และเกษตรกร
สวนขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ไดแก 1) กําหนดให “การจัดการความรู เปนประเด็นหนึ่งในการ
ปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร” 2) รวมกับหนวยงานยอยพัฒนาบุคลากร
ใหเ ข า ใจในหลัก การและกระบวนการจัด การความรู 3) สรางความตอเนื่ องของการจัดการความรู ภ ายใน
หนวยงานยอยทุกระดับ และ 4) มีการกระตุน สนับสนุน ใหคําปรึกษาแนะนํา และเปนผูนําในการใชเครื่องมือ
การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร

มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 สรุปผลการประเมินองคกรตนเอง (การจัดการความรู) ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
นายบุญรัตน สุขมาก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ รักษาการผูอํานวยการกลุม
งานวิจัยและพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร เลขานุการคณะทํางานฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการขอความ
รวมมือในการดําเนินงานเรื่อง การประเมินองคกรตนเอง (การจัดการความรู) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จากกอง/สํานัก และเขต โดยใชเวที RW3 และเวทีอื่นๆ เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาประกอบการสรุปผลงานการ
จัดการความรู และเพื่อกําหนดประเด็นการพัฒนาเจาหนาที่เกี่ยวกับการจัดการความรูในป 2553 ดังนั้น จึงขอให
ผูแทนคณะทํางานฯ ระดับเขต 6 เขต ไดนําเสนอผลสรุปดังกลาวดวย ซึ่งสรุปไดดังนี้
นายยอดธงไชย รอดแกว นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ผูแทนสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ไดรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู ที่เกิดขึ้น ประกอบดวย 1) การกําหนด
เปาหมาย แนวทาง และการเสริมหนุนงานใหกับสํานักงานเกษตรจังหวัด โดยยึดยุทธศาสตรของกรมสงเสริม
การเกษตร 2) จัดเวทีการเรียนรูใหกับเจาหนาที่ระหวางจังหวัด 9 จังหวัด (ระดับเขต) โดยใชเวที RW สวนเวที
การเรียนรูของเจาหนาที่ภายในจังหวัดไดใชเวที DW โดยจังหวัดรวมดําเนินการกับอําเภอ 3) การรายงานผลงาน
KM ไดประมวลสรุปผลขอมูลจากจังหวัด ซึ่งพบวา จังหวัดที่มีความเขาใจใน KM ก็สามารถดําเนินการไดดี เชน
จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งไดรายงานผลงานใหกรมฯ และเขตทราบความกาวหนาอยาง
ตอเนื่อง และ 4) การจัดเก็บองคความรู ไดจัดเก็บไวใน Website ของเขต เชน เรื่อง Food Safety เปนตน สวนผล
การประเมินองคกรตนเอง (KM) ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง

~7~
นางปาลลิน พวงมี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ผูแทนสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ไดรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู ที่เกิดขึ้น ประกอบดวย 1) การทบทวน
เพื่อกําหนดเปาหมายและองคความรูภายใตภารกิจขององคกร สําหรับใชแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับเจาหนาที่ โดย
เขตทําหนาที่ผลักดันงานรวมกับจังหวัดผานเวที RW ภายใตเนื้อหา 3 งานหลัก ไดแก วิสาหกิจชุมชน Food
Safety และศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ตัวอยางจังหวัดที่สําเร็จก็มานําเสนอผลในเวที RW3 สวนผลการ
ประเมินองคกรตนเอง (KM) ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้การจัดการความรูในป 2553 ไดมีการ
จัดประชุมคณะทํางานฯ แลว 1 ครั้ง ผลที่เกิดขึ้นคือ 1) ไดทบทวนและแตงตั้งคณะทํางานฯ และทบทวนผลงาน
ป 2552 2) กําหนดเปาหมายการใช KM ป 2553 คือ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อทําหนาที่เปนคุณอํานวย และ
3) กําหนดประชุมคณะทํางานครั้งตอไปในวันที่ 13 ธันวาคม 2552
นางสุจิตรา รุงรัศมีวิริยะ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ผูแทนสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3 จั ง หวั ด ระยอง ได ร ายงานผลการดํ า เนิ น งานการจั ด การความรู สรุ ป ได ว า 1) การจั ด การความรู
ดําเนินการภายใตภารกิจของ สสข.ที่ 3 จ. ระยอง 2) บุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น/การปฏิบัติ
แลกเปลี่ยนความรู การเผยแพรผลงาน (จัดบอรด/นิทรรศการ) 3) มีเวที RW เพื่อกระตุนการปฏิบัติงานเพื่อ
ขับเคลื่อน KM ใหกับจังหวัด ผลที่เกิดขึ้นคือ เกิดองคความรูใหกับจังหวัดไดนําไปใชในเวที DW และสรุปผล
การจัดเวที RW เพื่อเปนแนวทางการจัดการความรูใหกับจังหวัด สวนผลการประเมินองคกรตนเอง (KM)
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
น.ส.ชฎารัตน ชุมพรัตน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ผูแทนสํานักสงเสริมและพัฒนา
การเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดขอนแกน ไดรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู สรุปไดวา 1) การจัดการ
ความรูมีพัฒนาการมาจากการทํางานเปนทีม มีรูปแบบการนําเสนอผลงาน/เผยแพรความรูโดยใชตลาดนัด
ความรู ซึ่งไดจัดในเวที RW3 เพื่อแลกเปลี่ยน Best Practice การจัด KM Corner และรายงานความกาวหนา
ใหผูบริหารไดรับทราบ 2) มีการมอบ “ประกาศนียบัตร” ใหกับสํานักงานเกษตรจังหวัด ซึ่งเปนความรวมมือ
ระหวางกันและเปนขวัญกําลังใจ 3) มีการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู
เชน ศึกษาสถานการณการใช KM ของจังหวัด เปนตน และ 4) งาน KM ป 2553 มีเปาหมายการดําเนินงาน ไดแก
KM Corner Web Blog ศึกษาดูงาน โดย สสข. ที่ 4 จ. ขอนแกน จะมีการจัดทําแนวทางและแผนสนับสนุน
ใหกับจังหวัด ตลอดจนคนหาศักยภาพเจาหนาที่เพื่อมาดําเนินงานรวมกัน สวนผลการประเมินองคกรตนเอง
(KM) ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
นายจตุรงค พรหมวิจิต นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ผูแทนสํานักสงเสริมและพัฒนา
การเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ไดรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู สรุปไดวา 1) การจัดการความรู
ป 2552 ดําเนินการตามยุทธศาสตร 2) ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น ไดแก นําองคความรูขึ้น K-Center และหนวยงาน
ระดับจังหวัดมีความพึงพอใจตองานจัดการความรูที่เขตไดดําเนินการสนับสนุน และ 3) เปาหมายงานจัดการ
ความรู ป 2553 จะนํา KM มาใชในการการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มสมรรถนะหลักใหกับเจาหนาที่ สวนผลการ
ประเมินองคกรตนเอง (KM) ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตก็ยังมีบางประเด็นที่อยูในระดับต่ํา เชน ภาวะ
ผูนํา ความตองการเทคโนโลยี/วิชาการ เปนตน
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นายสมมาตร ชาญชัย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ผูแทนสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม ไดรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู สรุปไดวา 1) ผลงานการจัดการความรู
ที่เกิดขึ้น ป 2552 ไดแก การจัดตลาดนัดความรู สามารถกระตุนความสนใจใหกับเจาหนาที่ระดับจังหวัดเกีย่ วกับ
KM ไดมากขึ้น และการสื่อสารกับสํานักงานเกษตรจังหวัดไดใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อทําความเขาใจรวมกัน
ซึ่ ง ได ผ ลดี และ 2) การจั ด เวที RW ได ดํ า เนิ น การร ว มกั บ จั ง หวั ด ซึ่ ง ได รั บ ความร ว มมื อ เป น อย า งดี และ
ดําเนินงานไดผลคอนขางดี สวนผลการประเมินองคกรตนเอง (KM) ไดดําเนินการกับเจาหนาที่ระดับเขต โดย
คณะทํางานฯ เห็นวา ในภาพรวมยังตองมีการปรับปรุงและพัฒนา ไดแก 1) กระบวนการจัดการความรูยัง
ไมเปนระบบ ทิศทางยังไมชัดเจน ตองใชประสบการณของตนเองเปนหลัก และการถอดองคความรู หรือการ
บันทึก ยังตองมีการพัฒนาใหทําเปน 2) ภาวะผูนํา ควรใหความสําคัญและดําเนินการตอเนื่อง 3) วัฒนธรรม
องคกร ยังเห็นวา การจัดการความรูเปนภาระงานเฉพาะบุคคล และการกระจายงานยังไมทั่วถึงเจาหนาที่ทุกคน
4) เทคโนโลยี ยังตองมีการปรับปรุงพัฒนา และอื่น ๆ ดังนั้น คณะทํางานฯ จึงเห็นควรดําเนินการผลักดันและ
ขับเคลื่อน เพื่อใหเจาหนาที่ใช KM ไดทั่วถึง ทั้งนี้ ป 2553 จะมีชองทางของตัวชี้วัดผลงานรายบุคคล ซึ่งเปน
โอกาสของการจัดการความรูได

มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 การประเมินผลตามตัวชี้วัดใน PMQA เรื่อง การจัดการความรู ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 และป พ.ศ. 2553
นายกนก ปานบัว นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ผูแทนกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผลตามตัวชี้วัดใน PMQA เรื่อง การจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งสรุปไดวา 1) เปาหมายสุดทายของการจัดการความรู ก็เพื่อเปนองคกร
แหงการเรียนรู 2) การประเมินองคกรตนเอง จัดทําขึ้นเพื่อเปนขอมูลการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
3) ความสอดคลองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มี 3 กรอบหลัก ไดแก ยุทธศาสตร
กระทรวงฯ ยุทธศาสตรกรมฯ และยุทธศาสตรหนวยงาน โดยมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงาน ทั้งนี้ การประเมินผลตามตัวชี้วัดใน PMQA มี 7
หมวดหลัก “การจัดการความรู” อยูใน IT7 มีงานหลักที่ตองทํา ไดแก 1) แสดงแผนการจัดการ
ความรู (KM Action Plan) จํานวน 2 ยุทธศาสตร ไมนอยกวา 3 องคความรู และ 2) ผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ ครอบคลุมกลุมเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 90 ซึ่งการจัดการความรูสามารถดําเนินการ
ไดถึงตัวบุคคลในรายยุทธศาสตรตาง ๆ ดังนั้น การประเมินผลจัดการความรูในป 2553 ดําเนินงาน
ใกลเคียงกับป 2552
ประธานคณะทํางานการบริหารองคความรู (นางสุกัญญา อธิปอนันต) ไดสรุปเชื่อมโยงงาน
การจัดการความรูป 2552 สูงานการจัดการความรูป 2553 นั้น ใหนําผลการดําเนินงานของป 2552 มา
เปนฐานในการปฏิบัติเพื่อจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ของกรมสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีขอมูลรายละเอียดอยูในวาระ 4.1 ตอไป
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มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองคความรู ณ จังหวัดชลบุรี
นางสุกัญญา อธิปอนันต ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประธานคณะทํางาน
การบริหารองคความรู ไดใหขอมูลเกี่ยวกับความเปนมาและวัตถุประสงคของการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
องคความรู ซึ่งสรุปไดวา ตามที่คณะทํางานการบริหารองคความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ไดดําเนินงาน
จัดการความรูครบรอบป และมีผลงานเดนของหนวยงานยอยเกิดขึ้นเปนรูปธรรม จึงเห็นควรจัดเวที KM สัญจร
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ “การจัดการความรูในงานสงเสริม กับสํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี” ซึ่งเปน
“Best Practice ดานการพัฒนางาน” ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดระยอง โดยมี
ทีมงานไปรวมสํารวจ ประสานงาน และเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมดังกลาว การศึกษาดูงานของ
คณะทํางานฯ ในครั้งนี้ใชเวลา 1 วัน คือ วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2552
หลังจากนั้น นายประเสริฐวัฒน กองกันภัย และนายเศรณี อนิลบล ผูแทนสํานักพัฒนาเกษตรกร ได
นําเสนอขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ซึ่งสรุปไดวา 1) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
แบงเปน 2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการงานสวนสัตวเปดเขาเขียว” และ
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน “การจัดการความรูในงานสงเสริม กับสํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี” 2) แลกเปลี่ยน
ประสบการณ KM กับสํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ซึ่งเปน “Best Practice ดานการพัฒนางาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552” ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 3) ประเมินผลการจัด
กิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อสรุปความพึงพอใจและผลที่ไดรับ/เกิดขึ้น ของคณะทํางานฯ และ 4) มอบหมายและ
แบงภารกิจงาน ไดแก ดานการจัดกิจกรรมระหวางเดินทาง มอบหมายใหนายยอดธงไชย รอดแกว และคณะ
ด า นการให บ ริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม /อํ า นวยความสะดวก/ประสานงาน มอบหมายให น.ส. ทิ พ ย สุ ด า
โสภณพินิจ และคณะ ดานการจัดกิจกรรมในสวนสัตวเปดเขาเขียว มอบหมายให นายประเสริฐวัฒน กองกันภัย
และนายเศรณี อนิลบล และดานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี มอบหมาย
ให นางสุ จิ ต รา รุ ง รั ศ มี วิ ริ ย ะ และนางศิ ริ ว รรณ หวั ง ดี ทั้ ง นี้ รถบั ส จะออกจากกรมส ง เสริ ม การเกษตร
เวลา 06.30 น.

มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางการดํ า เนิ น งาน “การบริ ห ารองค ค วามรู ของกรมส ง เสริ ม การเกษตร”
ประจําปงบประมาณ 2553
นางศิริวรรณ หวังดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
แนวทางการดําเนินงาน การบริหารองคความรู โดยจัดทํา “ยกรางแนวทางการดําเนินงานการจัดการความรู
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553” เพื่อใหที่ประชุมคณะทํางานฯ รวมพิจารณา ซึ่งที่ประชุมไดมีการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนขอมูลและเนื้อหาสาระโดยสรุปไดดังนี้
1. จํานวนเปาหมายงาน 3 ประเด็นยุทธศาสตร 3 กิจกรรม/โครงการ คือ
• ยุทธศาสตรที่ 2 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร
(โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
• ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกร ครอบครัว
เกษตรกร องคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและชุมชนเกษตร
(โครงการพัฒนาองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน)
• ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการผลิตและจัดการสินคาเกษตร
(โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน)
จาก 3 ประเด็นยุทธศาสตร 3 กิจกรรม/โครงการดังกลาว คณะทํางานฯ ไดรวมกัน
พิจารณาเหตุและผลภายใตขอกําหนดกฎเกณฑในการคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตรเพื่อใชเครื่องมือ KM ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยสรุปไดวา เห็นชอบกับการคัดเลือกทั้ง 3 ยุทธศาสตร 3 งานหลัก มาเปนแนวทางและ
เปาหมายงานจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ทั้งนี้เพราะ
1) ทั้ง 3 ยุทธศาสตร สอดคลองกับภารกิจหลักและพันธกิจของกรมสงเสริม
การเกษตร ในป 2553 ตลอดจนเปนยุทธศาสตรหลักที่มีงบประมาณสนับสนุนและครอบคลุมการปฏิบัติงานใน
ทุกหนวยงานยอยของกรมสงเสริมการเกษตร (กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด)
2) ทั้ง 3 กิจกรรม/โครงการ เปนงานที่ดําเนินการไดครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด
และมีงบประมาณในการสนับสนุนนการดําเนินงาน ของปงบประมาณ 2553
4) สอดคลองกับตัวชี้วัดทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ตลอดจนเปนการ
ตอยอดองคความรูเดิมที่เรามีอยูแลว (ป 2552) แตยังมีประเด็นดานองคความรูที่ยังขาดหายและตองการไดรับ
การสงเสริมสนับสนุนเพื่อแกปญหาในการปฏิบัติงานที่เปนภาพรวมขององคกร
5) การสงเสริมวิสาหกิจ ชุมชนมี พรบ. กรมสงเสริมการเกษตรมีกฎหมาย
รองรับ สามารถผลักดันใหสอดรับกับการปฏิบัติงานของนักวิชาการสงเสริมการเกษตรได ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนการสืบสานแนวคิดสูการปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ Food Safety เปนนํา
นโยบายของรัฐบาลและกรมสงเสริมการเกษตร สูการสงเสริมใหมีการปฏิบัติกันอยางจริงจังและทั่วถึง/ขยายผล
2. ใช ก ารดํ า เนิ น งานตามระบบส ง เสริ ม การเกษตร เป น กลไกขั บ เคลื่ อ นในการ
ดําเนินงานโดยใช KM เปนเครื่องมือพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร ไดแก
เวที สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระดั บ เขต (RW) เวที สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระดั บ จั ง หวั ด (PW) เวที สั ม มนา
เชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (DW) เปนตน
3. การจัดทําแผนการดําเนินงาน “การจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2552” ไดให
กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรูของหนวยงานตนเองและมีการปฏิบัติตาม
แผนการการจั ดการความรู ตลอดจนแต ล ะหนวยงานไดมีการรายงานสรุ ปผลการจั ดการความรู ประจําป
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งบประมาณ 2552 ด ว ยนั้ น ซึ่ง เป น การดํ า เนิน งานที่ คอ นข า งได ผล ในการนี้ เ พื่อ เป น การตอ ยอดงานเรื่ อ ง
การจัดการความรู จึงเห็นควรใชวิธีการปฏิบัติงานในรูปแบบปงบประมาณ 2552 กับการดําเนินงาน KM ป
2553 ดังนั้น จึงขอใหหนวยงานยอย กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด จัดทําแผนการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ 2553 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตรเปนหลัก และมีการรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตเปนแกน
หลักในการเชื่อมโยงงาน สนับสนุนงานใหกับสํานักงานเกษตรจังหวัดดวย

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ ในประเด็นที่ 1 ,ประเด็นที่ 2 ใหกอง/สํานัก/เขต ดําเนินการจัดทําแผนการ
จัดการความรูใน 2 แผน โดยใชแบบฟอรม PMQA และในประเด็นที่ 3 เพื่อใหงายตอ
การรวบรวมขอมูลการดําเนินงานจัดการความรู และเพื่อความสะดวกในการบริหาร
จัดการจึงขอใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทุกเขต เปนผูรวบรวมขอมูล
และสรุปแผนการจัดการความรูเปนภาพรวมของเขตจัดสงใหกรมฯ ตอไป
2. เห็นชอบใหมีการดําเนินงานการจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตร ตาม
“แนวทางและแผนการปฏิบัติงานจัดการความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553”
3. เห็นชอบใหมีหนังสือแจงหนวยงานยอยเรื่อง การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM
Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหคณะทํางานฯ ประสานงานกับ
หนวยงานเจาของเนื้อหาสาระ/งาน(สพก./สพส./สลคช) เพื่อรวมกันกําหนดองค
ความรูหลักและจัดทําแผนการจัดการความรู ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 แตทั้งนี้ใหนําแผนการจัดการความรู ของกอง/สํานัก/เขต และ
จังหวัดมารวมพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไข เปน แผนการจัดการความรู ความรู (KM
Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมสงเสริมการเกษตรที่จะ
นําเสนอให CEO และ CKO ลงนามตอไปดวย
4.2 การชี้ วั ด การจั ด การความรู ใ น RBM
ของหน ว ยงานย อ ยระดั บ กอง/สํ า นั ก และเขต
ในปงบประมาณ 2553
นางศิริวรรณ หวังดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ไดนําเสนอขอมูลโดยสรุปได
วา ดวยปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมสงเสริมไดกําหนดใหมีการวัดผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดการ
ความรูใน RBM ของหนวยงานยอยระดับกอง /สํานัก/เขต โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้ คือ
1. กระบวนการจัดทําแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ 2553 โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) คัดเลือกยุทธศาสตร/โครงการในการจัดการความรู
2) การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ระดับองคกร
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3) จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ระดับจังหวัด
4) จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ระดับหนวยงานยอย
2. ตัวชี้วัดและเกณฑการใหคะแนน
นายสําราญ สาราบรรณ ผูอํานวยกลุมพัฒนางานวิจัยดานสงเสริมการเกษตร
นําเสนอวา เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการจัดการความรู (KM) โดยวัดจาก
1) ระยะเวลาการจัดสงแผนการจัดการความรู (คะแนนเต็ม 1)
2) ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรู (คะแนนเต็ม 5)
3) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู แผนที่ 1
(คะแนนเต็ม 5)
4) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู แผนที่ 2
(คะแนนเต็ม 5)
5) ระดั บความสําเร็จในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตนโยบายการ
กํากับดูแลองคกรที่ดี (คะแนนเต็ม 5)
3. การสนับสนุนความรู เชน การจัดเวที KM สัญจร เพื่อใหทราบปญหาอุปสรรค
ในการจัดทําแผนการจัดการความรูของหนวยงานยอย และเชื่อมโยง สรางความเขาใจรวมกันในการดําเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรูเพื่อใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบและถือปฏิบัติใน 3 ประเด็นดังกลาว
2. ใหเลขาคณะทํางาน ฯ จัดทําหนังสือถึง กอง/สํานัก/เขต และจังหวัดในการจัดทํา
แผนการจัดการความรู และการจัดเวที KM สัญจร ในวันที่ 5 มกราคม 2553
ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
4.3 การทบทวนคณะทํางานการบริหารองคความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
นางสุกัญญา อธิปอนันต ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร นําเสนอ
ขอมูลโดยสรุปไดวา ในขณะนี้ไดมีคณะทํางานบางทานโยกยาย หรือลาออกจากราชการ จึงเห็นควรมีการ
ทบทวนคณะทํางานฯ โดยขอให กอง/สํานัก/เขต สงรายชื่อผูแทนหนวยงานเพื่อรวมเปนคณะทํางานฯ ดังกลาว
มายังกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ทั้งนี้ เพื่อจะไดจัดทําเปนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการบริหาร
องคความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตอไป

มติที่ประชุม เห็นชอบและถือปฏิบัติ โดยขอใหกอง/สํานัก/เขต จัดสงรายชื่อคณะทํางานฯ มายัง
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552
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4.4 การประกวดผลงาน KM ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
นางศิริวรรณ หวังดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ นําเสนอขอมูลโดยสรุปไดวา ตามที่
กรมสงเสริมการเกษตร ไดมีการประกวดผลงาน KM ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนความรวมมือของ
กอง/สํานัก และเขต นั้น บัดนี้ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว มีผลการคัดเลือก จํานวน 18 หนวยงานดังนี้
1. สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.ชัยนาท จํานวน 2 หนวยงาน ไดแก
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
2) สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.ราชบุรี จํานวน 2 หนวยงาน ไดแก
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ
2) สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
3. สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง จํานวน 2 หนวยงาน ไดแก
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
2) สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
4. สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จ.ขอนแกน จํานวน 4 หนวยงาน ไดแก
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย
2) สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน
3) สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
4) สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
5. สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา จํานวน 3 หนวยงาน ไดแก
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
2) สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี
3) สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง
6. สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม จํานวน 2 หนวยงาน ไดแก
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน
2) สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร
7. กอง/สํานัก และเขต จํานวน 3 หนวยงาน ไดแก
1) กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
2) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.ชัยนาท
3) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา
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มติที่ประชุม คณะทํางานฯ เห็นชอบ ใหมอบประกาศนียบัตรใหกับ 18 หนวยงานดังกลาว เพื่อเปน
ขวัญกําลังใจและรวมกันดําเนินงาน/ขับเคลื่อน KM ตลอดจนเปนหนวยงานตนแบบใน
การขยายผล KM ใหกับองคกรตอไปได ทั้งนี้ใหเขตเปนผูมอบประกาศนียบัตรใหกับ
จังหวัดในเวทีการประชุมเกษตรจังหวัด และหนวยงานสวนกลาง (กอง/สํานัก/เขต) ให
อธส. เป นผู มอบประกาศนี ยบั ตรในเวทีการประชุม ผูบ ริหาร โดยประกาศนีย บัต ร
ดังกลาวลงนามโดย CEO (อธส.) และ CKO (รธส.วก)
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
5.1 การจัดสรรโบนัส KM ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และบัญชีรายรับ - รายจายของ KM
ประจําปงบประมาณ 2552
นายบุญรัตน สุขมาก นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ นําเสนอขอมูลโดยสรุปไดวา
จากการไดรับเงินโบนัสของคณะทํางานการบริหารองคความรู มียอดเงินที่เปนรายรับและรายจายสรุปไดดังนี้
ยอดเงินคงเหลือจากป 2551
27,266.93
บาท
รายรับ
- ดอกเบี้ยเงินฝาก (30 มิ.ย.52)
211.84
บาท
- เงินโบนัส (11 พ.ย.52)
15,000.00
บาท
รวมรับ
42,478.77
บาท
รายจาย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 ก.พ.52 1,250.00
บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 11 มี.ค.52 1,250.00
บาท
- KM สัญจร 8 เม.ย.52
1,000.00
บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 21 ก.ค.52 1,600.00
บาท
รวมจาย
5,100.00
บาท
ยอดสุทธิคงเหลือ
37,378.77
บาท

มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะทํางานบริหารจัดการคลังความรู ของกรมสงเสริม
การเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
นายวุฒินัย ยุวนานนท นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ นําเสนอขอมูล
โดยสรุปไดวา จากการแตงตั้งคณะทํางานการบริหารจัดการคลังความรู เพื่อทําการพัฒนาระบบคลังความรู ของ
กรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งการจัดเก็บองคความรูไวในคลังความรู (K-Center) ของกรมสงเสริมการเกษตร
ในขณะนี้มีผูนาํ องคความรูเขาสูระบบ K-Center สรุปไดดังนี้
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1) องคความรูท ี่แบงออกเปน 8 หมวด
2) เรื่องเลา

จํานวน 951
จํานวน 53

เรื่อง
เรื่อง

มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 ผลการประชุมคณะทํางานวางระบบการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 2/2552
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552
นายบุญรัตน สุขมาก นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ นําเสนอขอมูลโดยสรุป
ไดวา จากการประชุมคณะทํางานวางระบบการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดประชุมไปแลว 2 ครั้ง ซึ่ง
สรุปไดวา เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตร ควรใชชองทางที่มีอยูแลว
เชน เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ (NW) เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) เวทีสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW) และเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (DW) ฯลฯ เพื่อเปนชองทางในการ
สื่อสาร และรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน พรอมทั้งเปนเวทีในการพัฒนาบุคลากรรวมกันเพื่อใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางแทจริง

มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(นางสาวยุภาพร แสงแกว)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ผูจดรายงานการประชุม

(นายบุญรัตน สุขมาก)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการพิเศษ
ผูตรวจรายงานการประชุม

