รายงานการประชุม
คณะทํางานเรือ่ ง การบริหารองคความรู
ครั้งที่ 1/2550
วันที่ 26 ตุลาคม 2549 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมกองแผนงาน ชั้น 5
..........................................
ผูเขาประชุม
1. นางสาวอารยา บุญจริง

ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางาน กองวิจัยและพัฒนางาน ประธาน
สงเสริมการเกษตร
สงเสริมการเกษตร
2. นางอรสา ดิสถาพร
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการผลิต สํานักสงเสริมและ
ผัก ไมดอกไมประดับ และสมุนไพร จัดการสินคาเกษตร
3. นายอรุณพล พยัคฆพันธ ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริม
สํานักพัฒนาคุณภาพ
และพัฒนาการบริหารอารักขาพืช สินคาเกษตร
4. นางสาวศันสนีย กุลชล นักวิชาการเงินและบัญชี 8ว
กองคลัง
5. นายอุดม รัตนปราการ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว กลุมพัฒนาระบบบริหาร
6. นางวิลาวัลย วงษเกษม นักวิชาการเกษตร 7ว
สํานักสงเสริมและจัดการ
สินคาเกษตร
7. นายดนัย ชืน่ อารมย
บุคลากร 7ว
กองการเจาหนาที่
8. นางสาวทัศนีย ชิงดวง นักวิชาการคอมพิวเตอร 7วช
ศูนยสารสนเทศ
9. นายยอดธงไชย รอดแกว นักวิชาการเกษตร 7ว
สสข.ที่ 1 จ.ชัยนาท
10. นางอนงค พรหมหมวก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว กองวิจยั และพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร
11. นางสาววิภาพรรณ รุง เรือง เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 7ว กลุมตรวจสอบภายใน
12. นางอุษา ทองแจง
เจาหนาทีว่ ิเทศสัมพันธ 6ว
กองแผนงาน
13. นางศิริวรรณ หวังดี
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6ว
สํานักพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยี
14. นายวิรชั จันทรโรทัย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 5 กลุมพัฒนาระบบบริหาร
15. นางสาวมนัชญา อุทยั ฉาย นักวิชาการคอมพิวเตอร 4
ศูนยสารสนเทศ
สํานักงานเลขานุการกรม
16. นายสุภาพ เมธาอนันตกุล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3

2
17. นางสาวอนุสรา เนตรนอย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว
แทนนายสุรัตน สงวนทรัพย
18. นางธุวนันท พานิชโยทัย ผูอํานวยการกลุมงานวิจยั และพัฒนา
ระบบสงเสริมการเกษตร
19. นางนันทา ติงสมบัติยุทธ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว
20. นายสําราญ สาราบรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว
21. นางพิชฎา อารยานุรักษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว

กองพัฒนาการเกษตรพืน้ ที่เฉพาะ
กองวิจัยและพัฒนา เลขานุการ
ระบบสงเสริมการเกษตร และคณะทํางาน
สํานักพัฒนาการ
ผูชวยเลขานุการ
ถายทอดเทคโนโลยี และคณะทํางาน
กองวิจยั และพัฒนา ผูชวยเลขานุการ
งานสงเสริมการเกษตร และคณะทํางาน
กองวิจยั และพัฒนา ผูชวยเลขานุการ
งานสงเสริมการเกษตร และคณะทํางาน

ผูไมไดเขาประชุม
1. นางสุภา สุรพญานนท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว สํานักพัฒนาเกษตรกร
2. นางจันทรจิรา สุนทรภัทร นักวิชาการเกษตร 7ว
สํานักพัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตร
3. นางสาวนิธิวดี อรัญอนุรักษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว สํานักพัฒนาเกษตรกร
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวอรวรรณ คงอภิรกั ษ บุคลากร 6ว

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริมการเกษตร

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
วาระที่ 1

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วัตถุประสงคในการประชุมครั้งนี้
1. เพื่อวางกรอบแนวทางการจัดการความรูข องกรมสงเสริมการเกษตรในป 2550
2. วางแผนการเขารวมงานมหกรรมจัดการความรูแหงชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2549
3. ปรับปรุงคณะทํางานเรื่อง การบริหารองคความรู

มติที่ประชุม

รับทราบ
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วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
จากการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 ฝายเลขานุการ
ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม
วาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2549 วันที่ 9 สิงหาคม 2549

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 สรุปผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ตลาดนัดความรูการจัดการความรูในการผลิตสินคา
เกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน”
ตามที่กรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ตลาดนัดความรูการจัดการ
ความรูในการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน” เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและความรูความสามารถ
ของเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรทีป่ ลอดภัยและไดมาตรฐาน และ
พัฒนารูปแบบกระบวนการในการจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตร ระหวางวันที่ 12-13 กันยายน 2549
ณ โรงแรมมารวยการเดน ซึ่งฝายเลขานุการไดสรุปผลการสัมมนาเสนออธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรวาได
ดําเนินงานตามขางตนเสร็จสิ้นแลว โดยมีผูเขารวมสัมมนาจํานวน 247 คน งบประมาณ จํานวนเงิน 753,700 บาท
และไดมอบเกียรติบัตรแกจังหวัดนํารอง โดยรองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร (นายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ)
ซึ่งทําหนาที่ Chief Knowledge Officer (CKO) สวนเนื้อหาการสัมมนาแบงเปน 3 ภาคยอย คือ ภาคการบรรยาย
ภาคนิทรรศการ และหองเรียน KM และใหคําปรึกษาในการแลกเปลี่ยนผาน Blog ซึ่งในแตภาคสรุปไดดังนี้
ภาคการบรรยาย
ในภาคนี้มีวัตถุประสงคใหผูเขารวมสัมมนาไดเรียนรูและทําความเขาใจกับแนวคิด/หลักการ
จัดการความรู และการนํา KM ไปประยุกตใชในงานสงเสริมการเกษตร ประกอบดวย
- การบรรยายพิเศษ หัวขอ “จาก KM สู LO ดวย KM inside” โดย ดร.ประพนธ ผาสุขยืด
สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.)
- การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากองคกรที่ประสบผลสําเร็จในการนํา KM
ไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนและงาน ไดแก อาจารยจํานงค หนูนิล กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
(KM แกจนเมืองนคร) คุณสุรเดช เดชคุมวงษ เลขานุการมูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตร (เกษตรอินทรียเมืองพิจิตร)
คุณจันทนา หงษา ผูจัดการมูลนิธิขาวขวัญ (โรงเรียนชาวนา)
- การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากจังหวัดนํารองทีด่ ําเนินงานจัดการความรู
18 จังหวัด แบงเปน 3 หองยอย คือ หองที่ 1 การวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) การสงเสริมการผลิต
สินคาเกษตรทีป่ ลอดภัยและไดมาตรฐาน หองที่ 2 การนํา KM ไปประยุกตใชในระบบสงเสริมการเกษตร
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เพื่อ พัฒนาการเรียนรูของเจาหนาที่ และหองที่ 3 การจัดการความรูระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตสินคาเกษตร
ที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
ภาคนิทรรศการ
ในสวนนี้เปนการนําเสนอการจัดการความรูในภาพรวมขององคกรโดยคณะทํางาน KM
สวนกลาง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว นรวม (PAR) ในการสงเสริมการผลิตพืชที่ปลอดภัยและได
มาตรฐาน โดยคณะทํางานวิจัยฯ และการนําเสนอการจัดการความรูของ 18 จังหวัดนํารอง ซึ่งไดมีการจัด
แบงผูเขารวมสัมมนาเปนกลุมยอย รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับตัวแทนจังหวัดนํารอง และสกัดความรูนําเสนอ
ในหองสัมมนาดวย นอกจากนี้ไดมกี ารจัดทําวีดีทัศนสัมภาษณตัวแทนจังหวัดนํารองเพื่อนําเสนอบทเรียน
ประสบการณการจัดการความรู ซึ่งจะขึ้นไวในคลังความรู (KM-Website) ของกรมสงเสริมการเกษตรตอไป
หองเรียน KM และใหคําปรึกษาในการแลกเปลี่ยนผาน Blog
ในสวนนี้ผูเขารวมสัมมนาไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการนํา KM ไปประยุกตใช
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสกัดความรูในลักษณะเรื่องเลาและแลกเปลีย่ นผาน Blog ซึ่งไดรับความรวมมือจาก
วิทยากรที่เปนเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับจังหวัดซึ่งดําเนินงานไดดีในการจัดการความรู (ไดรับรางวัล
จาก สคส.) 2 ทาน คือ นายชาญวิทย สมศักดิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว อําเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช และนายวีระยุทธ สมปาสัก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว สํานักงานเกษตรจังหวัด
กําแพงเพชร
จากการสัมมนาและมีการสรุปประเมินผลโดยวิธกี าร AAR (After Action Review) และ
แบบประเมินผลพอสรุปความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาได ดังนี้
1. สวนใหญเห็นวา KM เปนเครื่องมือในการพัฒนาที่ใชไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการพัฒนาคน (เกษตรกรและเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร) และงานสงเสริมการเกษตร
2. ใหมีการพัฒนา KM ใหเนียนอยูในกระบวนงานสงเสริมการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในระบบสงเสริมการเกษตรที่มีการทดลองในจังหวัดนํารองมาแลว 2 ป และสามารถนํา KM ไปประยุกตใช
อยูในกระบวนงานสงเสริมไดอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององคกร
3. ใหมีการขยายแนวคิดการดําเนินงานไปในทุกจังหวัด และดําเนินงานในเปาหมายงานที่มี
ความหลากหลายมากกวาการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
4. การสรางความเขาใจแนวคิด/หลักการจัดการความรูเปนสิ่งสําคัญ เพื่อใหทุกหนวยงานนํา
KM ไปเปนเครื่องมือในการพัฒนางานและคน ซึ่งควรมีชองทางและทําความเขาใจในวงกวางขึ้นใหครอบคลุม
ทั้งองคกร
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.2 หองเรียน KM
ขณะนี้หองเรียน KM ไดเปดใหบริการแลว ภายในหองสมุดกรมสงเสริมการเกษตร
ตึกเบญจสิริกิตติ์ ขอใหคณะทํางานชวยกันประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ของกอง/สํานักไดทราบ และให
คณะทํางานประชาสัมพันธลงขาวประชาสัมพันธในเว็บไซด KM ดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ
ตามที่กลุมพัฒนาระบบบริหารใหคณะทํางานฯ แตละคณะสรุปผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองฯ ในรอบ 12 เดือน เพื่อสงสํานักงาน ก.พ.ร. ในการวัดผลตามแผนการจัดการความรู นั้น
ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานสรุปสงกลุมพัฒนาระบบบริหารไปแลว และขอให
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาความสมบูรณของการรายงานและใหขอเสนอแนะ พรอมทั้งมอบหมาย
คณะทํางานฯ เพื่อชี้แจงกับเจาหนาที่ติดตามประเมินผลจากบริษัท TRIS
มติที่ประชุม

รับทราบและมอบใหบุคคลที่ชี้แจงกับเจาหนาที่ติดตามประเมินผลจากบริษัท TRIS เปนบุคคล
เดิมที่เคยชี้แจงเมื่อปที่แลว

4.2 แนวทางการวัดผลตามคํารับรอง ป 2550
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจํา
ปงบประมาณป 2550 ซึ่งในมิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนักรอยละ 25) ตัวชี้วัดที่ 12 การจัด
การความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร คิดคะแนนรอยละ 3 ดังนี้
“ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร”
ระดับคะแนน 1
สวนราชการทบทวนแผนการจัดการความรูใหสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรของสวนราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดัน
ความสําเร็จตามยุทธศาสตร
ระดับคะแนน 2
สวนราชการจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
อยางนอย 2 องคความรู โดยเลือกองคความรูจากประเด็นยุทธศาสตร
ที่ตางกัน

6
ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนน 5

ผูบริหารของสวนราชการลงนามเห็นชอบแผนการจัดการความรูประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 และจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่
31 มกราคม พ.ศ.2550
สวนราชการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2550 โดยครอบคลุมกลุมเปาหมายไดไมนอยกวารอยละ 90 ในกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูที่ระบุไว
สวนราชการมีผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั ของประเด็นยุทธศาสตรที่เลือก
มาจัดทําแผนฯ สูงกวาเปาหมาย (คะแนนตัวชี้วดั ตั้งแต 4.0000 ขึ้นไป)
ทุกตัวชีว้ ัด

เงื่อนไข
1. จะพิจารณาปรับลดคะแนน ในกรณีที่ทปี่ รึกษามีขอเสนอแนะใหสวนราชการปรับหรือ
แกไขแผนการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรในหัวขอหรือประเด็นที่สําคัญ
2. สําหรับสวนราชการที่จะตองปรับหรือแกไขแผนฯ ตามขอเสนอแนะของที่ปรึกษา
ตองจัดสงแผนฯ ที่ปรับหรือแกไขแลวเสร็จมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2550
หากไมสามารถจัดสงไดภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด จะพิจารณาปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนที่
ไดรับตามตัวชีว้ ัด
มติที่ประชุม รับทราบและไดรวมกันพิจารณาวาจะนําประเด็นยุทธศาสตรการขจัดความยากจนและพัฒนา
ชนบท (ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน) และการปรับโครงสรางภาคเกษตร (Food Safety , การผลิตและ
การแปรรูป) มาเปนเปาหมายในการทํา KM ป 2550 และใหทีมเลขาคณะทํางานฯ นัดประชุมนอกรอบตอไป
4.3 การรวมงานมหกรรมจัดการความรูแหงชาติ ครั้งที่ 3
ดวยสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) กําหนดจัดงานมหกรรมการ
จัดการความรูแ หงชาติ ครั้งที่ 3 “ขับเคลื่อนเครือขาย KM ประเทศไทย” ในระหวางวันที่ 1-2 ธันวาคม 2549
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนการจัดการ
ความรูของภาคีเครือขาย KM ประเทศไทย นําเสนอจากภาคีนักปฏิบัตกิ ารจัดการความรูในสังคมไทยที่ได
ดําเนินการมาแลวหลายระดับและหลากหลายรูปแบบตามบริบทของหนวยงาน/ชุมชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
พัฒนาตอยอดยกระดับการจัดการความรู อันกอใหเกิดการขับเคลื่อนเครือขายการจัดการความรูของสังคมไทย
สูสังคมแหงการเรียนรู
ในการนี้ สคส. เห็นวากรมสงเสริมการเกษตรไดนาํ แนวคิดการจัดการความรูมาประยุกต
ใชในกระบวนการงานสงเสริมและประสบผลสําเร็จในระดับที่นาพอใจ จึงไดเรียนเชิญเขารวมในการเปน
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วิทยากรจัดกิจกรรมและจัดแสดงบูธนิทรรศการ จํานวน 1 หองประชุม เพื่อนําเสนอประสบการณในการนําการ
จัดการความรูไ ปใชในการพัฒนางาน คน และองคกร โดยใหกรมสงเสริมการเกษตรออกแบบกระบวนการ
ในการนําเสนอเอง และสิ่งทีฝ่ ายเลขานุการไดดําเนินการไปแลวมีดังนี้
1. ทําเรื่องเสนอกรมเพื่อขออนุมัติในการเขารวมในการจัดแสดงนิทรรศการและจัดเสวนา
ประสบการณ จํานวน 1 หองประชุม
2. จัดคณะรวมแถลงขาวกับ สคส. ในวันที่ 10 ตุลาคม 2549
3. ประชุมหารือกับคณะทํางาน(กลุมยอย) จัดทํายกรางรูปแบบและกระบวนการสัมมนาเสนอ
สคส. และไดรับการเสนอแนะ
การประชุมในวันนี้ฝายเลขานุการไดเสนอรายละเอียดการนําเสนอการจัดการความรูง าน
มหกรรมจัดการความรูแหงชาติ ครั้งที่ 3 กรมสงเสริมการเกษตร วันที่ 1- 2 ธันวาคม 2549 และการมอบหมายงาน
ซึ่งที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาและมีขอสรุป ดังนี้
1. ประเด็นการนําเสนอ : เนนการจัดการความรูระดับองคกร ที่นําแนวคิด/หลักการจัดการ
ความรูไปเปนเครื่องมือในการพัฒนา เพื่อนําไปสูการผลิตสินคาเกษตรที่มีความปลอดภัยและไดมาตรฐาน
ซึ่งมีการจัดการความรูทั้งในระดับเจาหนาที่และระดับเกษตรกรควบคูก ันไป
2. รูปแบบการนําเสนอ
• นิทรรศการ จัดในหองยอย (จังหวัดจํานวน 4 นิทรรศการ) และอยูโซนนิทรรศการ
สวนกลาง (สวนกลาง จํานวน 1 นิทรรศการ)
• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูจากคนทําจริงทั้งในสวนของเจาหนาที่และเกษตรกร
3. กําหนดการ
เวลา
วัน

1
ธันวาคม
2549

09.00 – 11.00 น.

11.00 – 12.30 น.
เลาเรื่องการ
จัดการความรูของ
กรมสงเสริม
การเกษตร

13.45-14.45 น. พัก 15.30-16.30 น.
เสวนา “การนําแนวคิด
การจัดการความรูไปใช
ในการพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร
โดยผูเกี่ยวของ
ในแตละระดับ”

เสวนา “การ
จัดการความรูใน
การผลิตสม
ปลอดภัย
จังหวัด
มุกดาหาร”
Case 1
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2
ธันวาคม
2549

9.15-10.15 น.

11.00 – 12.00 น.

13.00 -14.30 น.

เสวนา “การจัดการ
ความรูในการผลิต
สมโอคุณภาพ
ของจังหวัด
สมุทรสงคราม”

เสวนา “การจัดการ
ความรูในการผลิต
แตงโมคุณภาพ
ของจังหวัดนครพนม”

เสวนา “การจัดการ
ความรูในการผลิต
สินคาเกษตรอินทรีย
กรณีบานนาปาแดง
จ.กําแพงเพชร”

Case 2

Case 3

Case 4

กระบวนการนําเสนอ
วันที่ 1 ธันวาคม 2549
เวลา 11.00 – 12.30 น.

เวลา 13.45 – 14.45 น.

15.30 – 16.30 น.

นําเสนอภาพรวมการดําเนินงานจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตร
•
วีดีทัศน 15 นาที
•
เรื่องเลา โดย นางธุวนันท พานิชโยทัย ผูอ ํานวยการกลุม งานวิจยั และ
พัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร และนางอุษา ทองแจง
เจาหนาทีว่ ิเทศสัมพันธ 6 กองแผนงาน
เสวนาการนําแนวคิดการจัดการความรูไปใชในการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ในพื้นที่
ผูรวมเสวนา นายทวี มาสขาว
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
( การจัดการความรูของสํานักงานเกษตรจังหวัด )
นางสาวพยอม วุฒิสวัสดิ์
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว
สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน
( การพัฒนาการเรียนรูของเจาหนาทีส่ งเสริมการเกษตร )
นายชาญวิทย สมศักดิ์
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว
สํานักงานเกษตรอําเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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( การนําการจัดการความรูไปใชในการสงเสริมการ
เรียนรูของเกษตรกร/ชุมชน )
ดําเนินการเสวนา โดย
เวลา 15.30 – 16.30 น.

ดําเนินการเสวนา โดย
วันที่ 2 ธันวาคม 2549
เวลา 09.15 – 10.15 น.

ดําเนินการเสวนา โดย
เวลา 11.00 – 12.00 น.

ดําเนินการเสวนา โดย
เวลา 13.00 – 14.30 น.

นายสําราญ สาราบรรณ
เสวนา “การผลิตสมปลอดภัย จังหวัดมุกดาหาร”
• นายเฉลิม นอยทรง ผูนําเกษตรกร
• นายบุญเริง พลายแกว
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว
นายวิรัช จันทรโรทัย

เสวนา “การผลิตสมโอคุณภาพของ
จังหวัดสมุทรสงคราม”
• นายบุญปลอด เจริญฤทธิ์
ผูนําเกษตรกรผลิตสมโอ
• นายสรณพงศ บัวโรย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว
สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
นายดนัย ชื่นอารมณ
เสวนา “การผลิตแตงโมคุณภาพของ
จังหวัดนครพนม”
• นางสาวเตือนใจ บุพศิริ
ผูนําเกษตรกรผูผลิตแตงโม
นางศิริวรรณ หวังดี
เสวนา “การผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
กรณี บานนาปาแดง อําเภอพรานกระตาย
จังหวัดกําแพงเพชร”
• นายสมหมาย พลอาจ
ผูนําเกษตรกร
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ดําเนินการเสวนา โดย
หมายเหตุ
:

• นางรัตติยา ขวัญคํา
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว
สํานักงานเกษตรอําเภอพรานกระตาย
จังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
นางนันทา ติงสมบัติยุทธ

หนาหองมีจัดกิจกรรม
• นิทรรศการของสวนกลาง
• ถามตอบปญหา โดย นายยอดธงไชย รอดแกว
นายอรุณพล พยัคฆพันธ
เจาหนาที่ประจํานิทรรศการกลาง
1. นางพิชฎา อารยานุรักษ
2. นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ

จัดนิทรรศการหนาหองเสวนา
1. นางอนงค พรหมหมวก
2. นายวิรัช จันทรโรทัย
นิทรรศการ จํานวน 5 ชุด จํานวน 50,000 บาท
1. การจัดการความรูในการผลิตสมปลอดภัยจังหวัดมุกดาหาร
2. การจัดการความรูในการผลิตสมโอคุณภาพของจังหวัดสมุทรสงคราม
3. การจัดการความรูในการผลิตแตงโมคุณภาพของจังหวัดนครพนม
4. การจัดการความรูในการผลิตสินคาเกษตรอินทรียจังหวัดกําแพงเพชร
5. การจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตร
ของแจกวันสัมมนา จํานวน 20,000 บาท นัดประชุมพิจารณารายละเอียดวันที่ 30 ต.ค. 2549
- เอกสาร 2,000 ฉบับ
- ปฏิทิน 5,000 แผน
- ที่คั่นหนังสือ (มีอยูแลว)
มติที่ประชุม ใหผูไดรับมอบหมายและผูเกี่ยวของไดถือปฏิบัติตามขอสรุปขางตนตอไป
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วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ก.พ.ร. แจงวาจะมีการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลแกคณะทํางานฯ รอบ 2 จํานวน 6,000 บาท
และจะโอนใหเลขาคณะทํางานฯ
เร็ว
ๆ
นี้
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

( นางสาวอรวรรณ คงอภิรกั ษ )
บุคลากร 6ว
ผูจดรายงานการประชุม
( นายสําราญ สาราบรรณ )
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว
ผูตรวจรายงานการประชุม

