รายงานการประชุม
คณะทํางาน เรือ่ ง การบริหารองคความรู
ครั้งที่ 5/2549
วันที่ 13 มีนาคม 2549 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ชั้น 5
.............................…………..
ผูเขาประชุม
1. นายมนตรี วงศรักษพานิช ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนา
ระบบสงเสริมการเกษตร
2. นางอรสา ดิสถาพร
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการผลิต
ผัก ไมดอกไมประดับ และสมุนไพร
3. นายอรุณพล พยัคฆพันธ นักวิชาการเกษตร 8ว
4. นายณัฐวัตร เตชะสาน
5. นางสุภา สุรพญานนท
6. นายอุดม รัตนปราการ
7. นางอนงค พรหมหมวก

นักวิชาการเกษตร 7ว
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว

8. นางศิริวรรณ หวังดี

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6ว

9. นางอุษา ทองแจง
เจาหนาทีว่ ิเทศสัมพันธ 6ว
10. นายวิรัช จันทรโรทัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 5
11. นายสุภาพ เมธาอนันตกลุ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3
12. นางวิลาวัลย วงษเกษม นักวิชาการเกษตร 7ว
13. นางจันทรจิรา สุนทรภัทร นักวิชาการเกษตร 7ว
14. นางธุวนันท พานิชโยทัย ผูอํานวยการกลุมงานวิจยั และพัฒนา
ระบบสงเสริมการเกษตร
15. นางนันทา ติงสมบัติยุทธ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว

กองวิจยั และพัฒนา ประธาน
ระบบสงเสริมการเกษตร
สํานักสงเสริมและ
จัดการสินคาเกษตร
สํานักพัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตร
สํานักขยายเมล็ดพันธุพืช
สํานักพัฒนาเกษตรกร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กองวิจยั และพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร
สํานักพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยี
กองแผนงาน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักสงเสริมและจัดการ
สินคาเกษตร
สํานักพัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตร
กองวิจยั และพัฒนา เลขานุการ
งานสงเสริมการเกษตร
สํานักพัฒนาการ
ผูชวยเลขานุการ
ถายทอดเทคโนโลยี

- 216. นายสําราญ สาราบรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว
17. นางพิชฎา อารยานุรักษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว

กองวิจยั และพัฒนา ผูชวยเลขานุการ
งานสงเสริมการเกษตร
กองวิจยั และพัฒนา ผูชวยเลขานุการ
งานสงเสริมการเกษตร

ผูไมมาประชุม
1. นายสุรัตน สงวนทรัพย

ผูอํานวยการกลุมงานเกษตรชลประทาน กองพัฒนาการเกษตร
และพื้นทีเ่ รงรัดๆ
พื้นที่เฉพาะ
2. นายดนัย ชืน่ อารมย
บุคลากร 7ว
กองการเจาหนาที่
3. นางสาวศันสนีย กุลชล
นักวิชาการเงินและบัญชี 8ว
กองคลัง
4. นางสาวนิธวิ ดี อรัญอนุรกั ษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว
สํานักพัฒนาเกษตรกร
5. นางสาวมนัชญา อุทยั ฉาย นักวิชาการคอมพิวเตอร 3
ศูนยสารสนเทศ
6. นางสาวทัศนีย ชิงดวง
นักวิชาการคอมพิวเตอร 7วช
ศูนยสารสนเทศ
7. นางสาววิภาพรรณ รุงเรือง เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 7ว
กลุมตรวจสอบภายใน
8. นายยอดธงไชย รอดแกว
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6ว
สสข.ที่ 1 จ.ชัยนาท

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวอรวรรณ คงอภิรกั ษ บุคลากร 6ว
2. นางสาวสิริธร ธรรมลักษมี

บรรณารักษ 7 ว

3. นายบุญรัตน สุขมาก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8 ว

กองวิจยั และพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร
สํานักพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยี
กองวิจยั และพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร

เปดประชุมเวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1.1 คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมสงเสริมการเกษตรที่ 9/2549 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2549
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน เรื่องการบริหารองคความรู

-31.2 วัตถุประสงคของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณา
1) แผนปฏิบัติงานของคณะทํางานชุดยอย
2) ผลการประเมินแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
3) การประชุมภาคีการจัดการความรูภ าคราชการ ครั้งที่ 3
4) การเตรียมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรูของกรมสงเสริม
การเกษตร(ครึ่งป)ที่จังหวัดกําแพงเพชร
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานเรือ่ ง การบริหารองคความรู ครั้งที่ 4/2549
จากการประชุมคณะทํางานเรื่อง การบริหารองคความรู ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549
ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2549

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 KM สัญจรเยี่ยมชมดูงาน The Toyota Way (วิถีโตโยตา)
สถาบันสงเสริมการจัดการความรู (สคส.) ไดเชิญหนวยราชการและผูสนใจเขารวม KM สัญจรเยี่ยมชมดูงาน
The Toyota Way (วิถีโตโยตา) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 ณ สถาบันโตโยตา จังหวัดสมุทรปราการ ในสวนของกรม
สงเสริมการเกษตรไดสงคณะทํางาน KM เขารวมดวย 4 คน ไดแก นางธุวนันท พานิชโยทัย นายอุดม รัตนปราการ
นางนันทา ติงสมบัติยุทธ และนางพิชฎา อารยานุรักษ มีประเด็นการดูงาน ไดแก
- การบรรยายวิถีโตโยตา - เนนการพัฒนาคนเปนหลัก
- การชมโรงงาน - มีการทํางานเปนระบบ เชื่อมสัมพันธกันและทํา KM เนียนไปกับการทํางาน
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู – มีเวลาใหเรื่องนี้นอยมาก
- AAR (After Action Review) – มีการสรุปบทเรียนเพื่อใหทุกคนที่มาดูงานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูวาได
บรรลุเปาหมายที่วางไวในการเรียนรูการจัดการความรูของบริษัทโตโยตา
- รับทราบ
- ที่ประชุมมีความเห็นรวมกันวาใหมีการสรุปผลการดูงานโดยคุณนันทา ติงสมบัติยุทธ ไวใน
website KM กรมฯ ตอไป

มติที่ประชุม

-43.2 รางวัลสุดคะนึง(ดาวรุง)ประจําเดือนมกราคม 2549
สคส.ไดจัดประกวดบล็อกและมีการมอบรางวัลสุดคะนึง(ดาวรุง)ประจําเดือนในแตละเดือน สําหรับในเดือน
มกราคม 2549 เปนที่นายินดีสําหรับชาวกรมสงเสริมการเกษตรที่เจาหนาที่ของเราไดแกคุณวีระยุทธ สมปาสัก
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว จากสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชรไดรับรางวัลดังกลาวเปนคนแรกของ
กรมในประเด็นการแลกเปลีย่ นประสบการณและการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร ซึ่งเปนการสราง
ชื่อเสียงใหกรมสงเสริมการเกษตรเปนอยางยิ่ง
มติที่ประชุม รับทราบและขอใหฝายเลขานุการไดเสนอใหกรมทราบดวย และถาเปนไปไดนาจะขอใหกรม
พิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพเิ ศษแกบุคลากรดังกลาวขางตน
3.3 เวทีสรางความรู ความเขาใจ และวางแผนการจัดการความรูของจังหวัดนครพนม
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 นางธุวนันท พานิชโยทัย ผูประสานจังหวัดนครพนมไดเขารวมเวที
การสัมมนาการจัดการความรูตามโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานของจังหวัด
นครพนม และไดสรุปผลการเขารวมเวที ซึ่งไดนําลงในเว็บไซด KM ของกรมสงเสริมการเกษตรแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน ประจําปงบประมาณ 2549
จากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและ
ไดมาตรฐาน ประจําปงบประมาณ 2549 เมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2549 ใหแกเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรในระดับ
กอง/สํานักเพือ่ สรางความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการความรูและวางแผนการดําเนินงานในป2549 โดยมี
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตรเปนประธานในการสัมมนา ผูเขารวมสัมมนาจากกอง/สํานัก
ประมาณ 134 คน กระบวนการสัมมนาประกอบดวย
- การบรรยายสรางความเขาใจ แนวคิด และหลักการจัดการความรู
โดย นายสําราญ สาราบรรณ
- การบรรยายแนวทางการจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตร ป 2549
โดย นางธุวนันท พานิชโยทัย

-5- การอภิปรายเลาประสบการณการจัดการความรู ป 2548
โดย นางนันทา ติงสมบัติยุทธ นางอุษา ทองแจง นายอุดม รัตนปราการ
ผูดําเนินการอภิปราย นายณัฐวัตร เตชะสาน
- การแบงกลุมยอยรายกอง/สํานักระดมความคิดเห็นในประเด็นแนวทางการจัดการความรูข องกอง/สํานัก
หลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้นแลวคณะทํางานไดจดั ทํา AAR ตอ ซึ่งสรุปไดวาการสัมมนาครั้งนี้
บรรลุผลเกินเปาหมายสามารถสรางความรูความเขาใจใหกับเจาหนาทีใ่ นสวนกลางไดอยางมาก และกระตุน
หรือสรางแรงบันดาลใจใหหลายกอง/สํานักในการดําเนินงานตอไป โดยมีขอเสนอแนะจากที่สมั มนาใหมเี วที
แลกเปลี่ยนรูใ นวงสวนกลางเปนประจํา และสงคณะทํางานKMไปสนับสนุนชวยเหลือกอง/สํานักในการดําเนินงาน
- รับทราบ
- ประธานใหขอ เสนอแนะเพิม่ เติมวา จะตองใชงบประมาณในการจัดเวทีแลกเปลีย่ นของ
สวนกลางหรือไม ถาตองใชเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่มก็นาจะตั้งเรื่องของบประมาณจากกรมในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนใหกับสํานัก/กอง
มติที่ประชุม

3.5 วิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการฯ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรไดจดั การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร” การประยุกต
ใชทฤษฎีและเครื่องมือ สําหรับการจัดการความรูในองคกร” สําหรับขาราชการผูรับผิดชอบในการจัดการความรู
จํานวน 50 ราย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2549 ณ หองประชุมใหญกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติการแกผูทมี่ ีหนาที่หลักในการ
ดําเนินการตามแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ 2549 ในการนี้ไดเชิญกรมสงเสริมการเกษตรเปนวิทยากร
บรรยายในหัวขอเรื่อง หลักการ ประสบการณและการประยุกตใชเครื่องมือสําหรับการจัดการความรูใ นองคกร
เพราะเห็นวากรมสงเสริมการเกษตรมีผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถและประสบการณในการจัดการความรู
เปนอยางดี ซึ่งนางธุวนันท พานิชโยทัย และนางอุษา ทองแจง ไดไปเปนวิทยากรในการสัมมนาดังกลาว
- รับทราบ
- ประธานที่ประชุมใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา นาจะเชิญขาราชการหนวยงานอื่นมารวมงาน
สัมมนาหรือประชุมที่หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อจะไดเปนการประชาสัมพันธกรมสงเสริมการเกษตร
ไปดวย

มติที่ประชุม

-6- นางนันทา ติงสมบัติยุทธ ไดเสนอแนะวา นาจะมีการเตรียมทีมวิทยากรบรรยาย เรื่อง KM
เพราะตอนนี้หนวยงานเราไดรับเชิญไปเปนวิทยากรจากภายนอกเปนจํานวนมาก และขณะเดียวกันก็เปนการ
เสริมสรางประสบการณใหกับคณะทํางาน KM ดวย
3.6 การมอบหมายคณะทํางานเรื่องการบริหารองคความรูทําหนาที่ผูประสานกับจังหวัดนํารอง
กรมสงเสริมการเกษตรไดมีหนังสือทีก่ ษ 1006/ว221 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2549 เรื่องมอบหมายใหคณะทํางาน
เรื่องการบริหารองคความรูทําหนาที่ผูประสานกับจังหวัดนํารอง ซึ่งกรมฯไดใหความเห็นชอบในหลักการและแจง
ใหหนวยงานตนสังกัดอํานวยความสะดวก และใหคณะทํางานปฏิบัติราชการในการประสาน สนับสนุน เรียนรูก าร
ดําเนินงานรวมกับจังหวัดนํารอง โดยหากมีการไปสนับสนุนจังหวัดนํารองใหขออนุมัติไปราชการ โดยผูอํานวย
การกองอนุมัตแิ ละใหมีกันเงินที่กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตรตามเงื่อนไขที่กําหนดไวคอื ปละ 2 ครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.7 การจัดทําบล็อก (Blog) และเขียนบทความ
ขณะนี้คณะทํางาน KM ของกรมฯ ไดแก นางธุวนันท พานิชโยทัย นางนันทา ติงสมบัติยุทธ นางอุษา
ทองแจง และนางศิริวรรณ หวังดี ไดเขียนบล็อก (Blog) ใน website gotoknow.org ซึ่ง ดร.ประพนธ ผาสุขยืด จาก
สคส. และ นพ.พิเชฐ บัญญัติ ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานตากไดเขามาใหกําลังใจในการเขียนบล็อก
- รับทราบ
- และที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มวา นาจะจัดอบรมการจัดทําบล็อก โดยนางศิริวรรณ หวังดี
จัดทีมวิทยากรในการบรรยาย เพื่อใหคณะทํางาน KM ไดเปดบล็อกของตนเองในการแลกเปลี่ยน

มติที่ประชุม

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (แผนปฏิบตั ิงานของคณะทํางานชุดยอย)
ตามมติที่ประชุมคณะทํางานเรื่อง การบริหารองคความรู เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 ไดมอบให
คณะทํางานKMที่รับผิดชอบหลักในแตละกิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อการบริหารแผนการจัดการความรูให
บรรลุตามเปาหมาย ซึ่งคณะทํางานชุดยอยแตละชุด ประกอบดวย
- คณะทํางานประชาสัมพันธ
- คณะทํางานการจัดระบบ ประมวล/กลัน่ กรอง และการเขาถึงองคความรู
- คณะทํางานแลกเปลี่ยนเรียนรูและหองเรียนKM

- 7- คณะทํางานจัดทําฐานขอมูลผูรู
- คณะทํางานเว็บไซด
- คณะจัดทําซีดีการจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตร
โดยสงใหเลขานุการคณะทํางาน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 นัน้ คณะทํางานยอยทุกชุดไดจัดทําแผนสง
เรียบรอยแลว และที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแผนของแตละคณะทํางานชุดยอย รวมถึงพิจารณาความเหมาะสม
ของแผนปฏิบัติงานของคณะทํางานยอยแตละชุด
- ที่ประชุมเห็นชอบตามแผนของคณะทํางานชุดยอย และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา
- คณะทํางานการจัดระบบ ประมวล/กลั่นกรอง และการเขาถึงองคความรู ขอใหประสานกับ
ศูนยสารสนเทศในการจัดทําระบบฐานขอมูลความรูเพื่อจะไดมีขอมูลที่เปนฐานเดียวกัน และใหเลขานุการ
คณะทํางาน KM ประสานเชิญผูแทนศูนยสารสนเทศมาประชุมเกีย่ วกับการจัดทําฐานขอมูล
- คณะทํางานแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละหองเรียนKM ใชมุมหนึ่งของหองสมุดในการจัดเปนหอง
เรียน KM และประสานกับศูนยสารเทศขอเครื่องคอมพิวเตอร
- คณะทํางานประชาสัมพันธ การจัดประกวดคําขวัญ KM ในสวนของรางวัลชมเชยเพิ่มเงิน
รางวัลเปนรางวัลละ 500 บาท จะใชเงินทั้งหมด 3,000 บาท โดยใชเงินจากเงินโบนัสของคณะทํางาน KM
- คณะทํางานจัดทําฐานขอมูลผูรู มอบใหฝายเลขานุการคณะทํางาน KMและคณะทํางานจัดทําฐาน
ขอมูลผูรูประสานกับศูนยสารสนเทศ วาจะทําอยางไรเนื่องจากฐานขอมูลผูรูมีอยูแลว แตกระจัดกระจาย จะทํา
อยางไรในการรวบรวมใหเปนระบบ
- คณะทํางานจัดทําซีดกี ารจัดการความรูข องกรมสงเสริมการเกษตร ปรับเวลาใหเหลือประมาณ
15 นาที ใชเวลาในการจัดทําซีดีประมาณ 2 เดือน (ตนพฤษภาคม 2549) ถาเปนไปไดขอใหจัดสงใหทั้ง 76 จังหวัด
เพื่อเปนการเผยแพรเรื่อง KM และนําขึ้นเว็บไซด KM ดวย
มติที่ประชุม

4.2 ผลการประเมินแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
ดวยสํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับที่ปรึกษาดานการจัดการความรูไดดําเนินการตรวจแผนการจัดการ
ความรูของกรมสงเสริมการเกษตรแลวและไดสงผลการตรวจมาเพื่อใหปรับปรุงแกไขแผนการจัดการความรู
ตามขอเสนอแนะ และสงกลับภายในวันศุกรที่ 31 มีนาคม 2549 ซึ่งแผนที่ปรับปรุงแกไขครบถวนแลว สํานักงาน
ก.พ.ร.จะมีหนังสือแจงผลคะแนนตัวชี้วดั ที1่ 3.1 เรื่องระยะเวลาของการสงมอบแผนกรจัดการความรูเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร และตัวชี้วัดที่ 13.2 เรือ่ งระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตรภายในวันจันทรที่ 15 พฤษภาคม 2549 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาปรับปรุงแกไขแผนการจัดการความรู
เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ตามผลการตรวจของสํานักงาน ก.พ.ร.

-8มติที่ประชุม เห็นชอบใหมกี ารปรับปรุงแกไขแผนการจัดการความรูตามผลการตรวจของสํานักงาน ก.พ.ร.
ในสวนของประเด็นทีไ่ มชัดเจนขอมอบใหนายสําราญ สาราบรรณ นางอุษา ทองแจง นายอุดม รัตนปราการ
และนางนันทา ติงสมบัติยุทธ ไปรวมปรึกษากับที่ปรึกษาในการจัดใหคําปรึกษาของสํานักงาน ก.พ.ร. ในวันที่
14 มีนาคม 2549
4.3 การประชุมภาคีการจัดการความรูภาคราชการ ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
จากการที่กรมสงเสริมการเกษตรไดรับมอบหมายจากการประชุมการจัดการความรูภ าคีราชการครั้งที่ 2
ใหเปนเจาภาพจัดการประชุมการจัดการความรูภาคีราชการครั้งที่ 3 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 และไดกําหนดให
จังหวัดสมุทรสงครามเปนสถานที่จัดการประชุม ในการนี้ฝายเลขานุการไดขออนุมัตกิ รมในการเปนเจาภาพ
ซึ่งกรมฯไดอนุมัติเรียบรอยแลวพรอมคาใชจายที่เจาภาพจะตองดําเนินการเปนคาอาหารกลางวันและอาหารวาง
จํานวน 60 คน เปนเงิน 9,000 บาท
แตเนื่องจากในวันทีก่ ําหนดอยูใ นชวงใกลเคียงกับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานการ
จัดการความรูข องกรมสงเสริมการเกษตร(ครึ่งป)ที่จังหวัดกําแพงเพชรในระหวางวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2549 จึง
ขอใหฝายเลขานุการประสานเลื่อนการจัดการประชุมภาคีการจัดการความรูภาคราชการ ครั้งที่ 3 ที่จังหวัด
สมุทรสงคราม
มติที่ประชุม - เห็นชอบใหเลื่อนวันประชุมออกไปเนื่องจากในวันที่กําหนดอยูในชวงใกลเคียงกับการ
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตร(ครึ่งป)ทีจ่ ังหวัด
กําแพงเพชรในระหวางวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2549 แตจะเปนวันที่เทาไหรใหฝายเลขานุการประสานกับ ส.ค.ส.
และแจงใหจังหวัดสมุทรสงครามทราบอีกครั้งหนึ่ง
- ใหทําหนังสือแจงจังหวัดอยางเปนทางการ พรอมโอนเงินจํานวน 9,000 บาท สําหรับเปน
คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
- มอบหมายใหทีมประสานงานจังหวัดสมุทรสงครามประสานงานกับจังหวัดในการเตรียม
การจัดสัมมนาตอไป
4.4 การเตรียมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรูของกรมสงเสริมการ
เกษตร(ครึ่งป)ที่จังหวัดกําแพงเพชร
ตามแผนบริหารจัดการKM ป 2549 ไดกําหนดใหมกี ารจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงาน
การจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตร (ครึ่งป) ในระหวางวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2549 ณ จังหวัดกําแพงเพชร

-9ซึ่งจะมีทีมงานจาก สคส.เขารวมดวย ประกอบดวย ศ. นพ.วิจารณ พานิช ดร.ประพนธ ผาสุขยืด และผูเขียนหนังสือ
เรื่องLearning to fly ที่ประชุมรวมพิจารณาการประสานงานกับจังหวัด ในเรื่อง สถานที่ อาหาร และการดูงาน
แนวทางและเนื้อหาสาระการสัมมนา
มติที่ประชุม เห็นชอบใหมกี ารจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรูของกรมสงเสริม
การเกษตร (ครึ่งป) ในระหวางวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2549 ณ จังหวัดกําแพงเพชร และจะนัดประชุมคณะทํางาน
KM อีกครั้งในเรื่องเนื้อหาสาระการสัมมนา และมอบใหทีมสนับสนุนจังหวัดกําแพงเพชรประสานงานกับจังหวัด
เพื่อเตรียมการตอไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
5.1 โครงการตลาดนัดความรูท ี่คณะทํางาน KM ไดนําเสนอโครงการโดยขอใชเงินของกรมสงเสริม
การเกษตร ขณะนี้ยังไมทราบผลการพิจารณาใหผแู ทนจาก กพร. กรมติดตามผลความกาวหนาตอไป
มติที่ประชุม มอบผูแทน กพร. ในการติดตามเรื่องดังกลาวแลวนํามาเสนอในที่ประชุมคณะทํางาน KM ในการ
ประชุมครั้งตอไป
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
อรวรรณ คงอภิรักษ
( นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ )
บุคลากร 6ว
ผูจดรายงานการประชุม
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