รายงานการประชุม
คณะทํางาน เรือ่ ง การบริหารความรู
ครั้งที่ 2/2550
วันที่ 16 มกราคม 2550 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมกองแผนงาน ชั้น 5
.............................…………..
ผูเขาประชุม
1. นางสาวอารยา บุญจริง

ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร
2. นายศักดา ศรีนิเวศน
นักวิชาการเกษตร 8ว
แทนนายอรุณพล พยัคฆพันธ
3. นางสาวศันสนีย กุลชล นักวิชาการเงินและบัญชี 8ว
4. นางสุภา สุรพญานนท
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว
5. นายดนัย ชื่นอารมย
บุคลากร 7ว
6. นางสาวทัศนีย ชิงดวง
นักวิชาการคอมพิวเตอร 7วช
7. นายอุดม รัตนปราการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว
8. นางอุษา ทองแจง
เจาหนาทีว่ ิเทศสัมพันธ 6ว
9. นายวิรัช จันทรโรทัย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 5
10. นายสุภาพ เมธาอนันตกุล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3
13. นางวิลาวัลย วงษเกษม นักวิชาการเกษตร 7ว

กองวิจยั และพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร
สํานักพัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตร
กองคลัง
สํานักพัฒนาเกษตรกร
กองการเจาหนาที่
ศูนยสารสนเทศ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กองแผนงาน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักสงเสริมและจัดการ
สินคาเกษตร
กองพัฒนาการเกษตรพื้นทีเ่ ฉพาะ

14. นางสาวอนุสรา เนตรนอย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 5
แทนนายสุรัตน สงวนทรัพย
15. นางนันทา ติงสมบัติยทุ ธ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว สํานักพัฒนาการ
ผูชวยเลขานุการ
ถายทอดเทคโนโลยี และคณะทํางาน
16. นายสําราญ สาราบรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว กองวิจยั และพัฒนา ผูชวยเลขานุการ
งานสงเสริมการเกษตร และคณะทํางาน
17. นางพิชฎา อารยานุรักษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว กองวิจยั และพัฒนา ผูชวยเลขานุการ
งานสงเสริมการเกษตร และคณะทํางาน
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ผูไมไดเขาประชุม
1. นางอรสา ดิสถาพร

ผูอํานวยการสวนสงเสริมการผลิต
ผัก ไมดอกไมประดับ และสมุนไพร
2. นางสาววิภาพรรณ รุงเรือง เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 7ว
3. นายยอดธงไชย รอดแกว นักวิชาการเกษตร 7ว
4. นางอนงค พรหมหมวก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว

สํานักสงเสริมและ
จัดการสินคาเกษตร
กลุมตรวจสอบภายใน
สสข.ที่ 1 จ.ชัยนาท
กองวิจยั และพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร
5. นางสาวนิธิวดี อรัญอนุรักษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว สํานักพัฒนาเกษตรกร
6. นางจันทรจิรา สุนทรภัทร นักวิชาการเกษตร 7ว
สํานักพัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตร
7. นางศิริวรรณ หวังดี
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6ว
สํานักพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยี
8. นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย นักวิชาการคอมพิวเตอร 3
ศูนยสารสนเทศ

ผูเขารวมประชุม
1. นายบุญรัตน สุขมาก
2. นายวุฒินัย ยุวนานนท
3. นางเตือนใจ วิเศษสุวรรณ
4. นางสาวอรวรรณ คงอภิรกั ษ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8 ว กองวิจยั และพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7 ว สํานักพัฒนาเกษตรกร
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7 ว สํานักสงเสริมและจัดการ
สินคาเกษตร
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว กองวิจยั และพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วัตถุประสงคของการประชุมในครั้งนี้ เพือ่ พิจารณายกรางแผนการดําเนินงานจัดการความรูของ
กรมสงเสริมการเกษตร ป 2550
มติที่ประชุม

รับทราบ
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 26 ตุลาคม 2549
จากการประชุมคณะทํางานเรื่อง การบริหารองคความรู ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549
ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 สรุปผลงานมหกรรมจัดการความรูแหงชาติ ครัง้ ที่ 3
ฝายเลขานุการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพือ่ สังคม (สคส.)
ไดจัดงานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ ครั้งที่ 3 “ขับเคลื่อนเครือขายKMประเทศไทย” ในระหวางวันที่
1-2 ธันวาคม 2549 ณ ศูนยนทิ รรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดวัตถุประสงคของ
การจัดงานไวเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณจดั การความรูของภาคีเครือขายการจัดการความรูข อง
สังคมไทยสูสังคมแหงการเรียนรู และไดเชิญกรมสงเสริมการเกษตรเขารวมในการเปนวิทยากรจัดกิจกรรมและ
จัดแสดงบูธนิทรรศการ จํานวน 1 หองประชุม เพื่อนําเสนอประสบการณในการนําการจัดการความรูไปใชใน
การพัฒนางาน คน และองคกร โดยใหกรมสงเสริมการเกษตรออกแบบกระบวนการในการนําเสนอเอง นั้น
สรุปผลการดําเนินการจัดงานได ดังนี้
1. การจัดงานในภาพรวมออกแบบการนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะของนิทรรศการ
คลินิกใหคําปรึกษา การอบรม/ฝกปฏิบัติ และหองเสวนาซึ่งในหองเสวนาไดมอบใหแตละหนวยงานที่มีลักษณะ
การดําเนินการที่ดีจัดและนําเสนอ จํานวน 16 หองยอยจากภาคประชาคม เอกชน และราชการซึ่งรวมถึงหองของ
กรมสงเสริมการเกษตร มีผูเขารวมงานประมาณ 2,000 คน
2. ในสวนของกรมสงเสริมการเกษตร คณะทํางาน เรื่องการบริหารองคความรู ไดรวมจัดงานกับ
จังหวัดนํารอง 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครพนม กําแพงเพชร มุกดาหาร สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช และ
นาน ในรูปแบบ
(1) เวทีเสวนา เปนเวทีเพื่อนําเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณในการนําการจัดการความรู
(Knowledge Management,KM)ไปเปนเครื่องมือในการพัฒนางานและคน วิทยากรประกอบดวยเจาหนาที่
จากสวนกลาง จังหวัด และเกษตรกร
(2) การจัดนิทรรศการ เนื้อหาแสดงถึงการนําการจัดการความรู (Knowledge Management,KM)
ไปใชในโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน รวมจํานวน 5 เรื่อง
นอกจากนี้สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.)ไดจัดทําวีดีทัศนการจัดการความรูและ
นําเสนอในชวงการเปดงานมหกรรม มีความยาวประมาณ 30 นาที โดยเปนวีดีทัศนที่แสดงถึงการนําการจัดการ
ความรู (Knowledge Management ,KM) ไปใชในการพัฒนาองคกร ใน 3 ภาคสวน คือ ภาคประชาสังคม
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ภาคเอกชน และภาครัฐ โดยคัดเลือกตัวแทนภาคสวนละ 1 องคกร ซึ่งเปนองคกรที่มีผลการดําเนินงานสําเร็จ
ในระดับที่เปนแบบอยางแกองคกรอื่นๆได ในสวนของภาคประชาสังคม เลือกมูลนิธิขาวขวัญ ภาคเอกชนเลือก
บริษัทปูนซีเมนตไทย ภาครัฐเลือกกรมสงเสริมการเกษตร จากการนี้ทําใหเกิดการประชาสัมพันธการดําเนินงาน
การจัดการความรู (Knowledge Management, KM) ของกรมสงเสริมการเกษตรใหเปนที่รูจักและแบบอยางการ
ดําเนินงานแกหนวยงานตางๆ
3. คณะทํางาน เรื่องการบริหารองคความรูที่เขารวมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมไดรวมกันสรุป
บทเรียน (After Action Review ,AAR) สรุปไดคือ ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามที่คาดหวัง โดยมีสิ่งที่ได
เกินคาดหวังในเรื่อง (1) วีดที ัศนที่ฉายในพิธีเปดเปนแรงขับเคลื่อนในการประชาสัมพันธการดําเนินงานการ
จัดการความรู (Knowledge Management,KM)ของกรมฯไดปนอยางดี (2) ไดเห็นถึงพลังของทีมงานทั้งจาก
สวนกลางและจังหวัดนํารองในความรวมมือรวมใจกันดําเนินงาน และ (3) ไดกระชับเครือขายการเรียนรูกับ
องคกรตางๆมากยิ่งขึ้น
จากการจัดงานครั้งนี้ สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) ไดทําหนังสือขอบคุณ
มายังกรมสงเสริมการเกษตรที่เขารวมจัดงานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ ครั้งที่ 3 และไดกลาววา
ความสําเร็จในการจัดงานครัง้ นี้ สวนหนึ่งเกิดจากการเติมเต็มของกรมสงเสริมการเกษตร ทั้งนี้ ไดมอบ
วีดีทัศนเปดงานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ ครั้งที่ 3 ใหกรมสงเสริมการเกษตรดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 นโยบายของอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรในเรื่องการจัดการความรู
ฝายเลขานุการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรไดใหนโยบาย
ในการดําเนินงานจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตรป 2550 โดยใหทกุ หนวยงานยอย (กอง/สํานัก เขต
จังหวัด และศูนยปฏิบัติการ)นําแนวคิดการจัดการความรูไ ปใชในการพัฒนางาน คน และองคกร เนือ่ งจาก
การจัดการความรูเปนเครื่องมือที่ดีตอการพัฒนาการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในสถานการณปจจุบัน
และมอบใหวางแนวทางการขับเคลื่อนงานจัดการความรูต ามนโยบายกรมฯ ในการนีฝ้ ายเลขานุการและ
คณะทํางานเรือ่ ง การบริหารองคความรูไดรวมกันประชุมปรึกษาหารือและกําหนดแนวทาง ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1. การดําเนินงานที่ผานมา กรมสงเสริมการเกษตรไดนํา KM มาเปนเครื่องมือเพื่อพัฒนาการเกษตร
ตั้งแตเริ่มวางเปาหมายของงาน การประเมินวิเคราะหงาน (องคความรูท ี่ตองใช) การสืบคนองคความรูที่สําเร็จ
(Best Practice) การแลกเปลีย่ นเรียนรู การพัฒนาตอยอดองคความรู ตลอดจนการจัดเก็บองคความรูเพื่อใชใน
การเผยแพร จากการดําเนินงานตามแนวทางดังกลาวมา 2 ป (2548-49) พบวาการจัดการความรูสามารถใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรไดดใี นทุกงานและทุกระดับ (เจาหนาที่และเกษตรกร) สามารถ
แกปญหาอัตรากําลังเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่ลดลงเนื่องจากเจาหนาที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรูแก

5
เกษตรกรในลักษณะกลุมและพัฒนาเกษตรกรใหสามารถจัดการเรียนรูไดดวยตนเอง โดยมีพนื้ ที่ที่เปนตัวอยาง
ความสําเร็จเปนจํานวนมากใน 18 จังหวัดนํารอง ในการดําเนินงานที่ผานมามีการพัฒนาการดําเนินงานโดยนํา
แนวคิดการจัดการความรูใหเนียนอยูในกระบวนการสงเสริมการเกษตร(ระบบสงเสริมการเกษตร) ไมสราง
กิจกรรมที่แปลกแยกไปจากกระบวนงานสงเสริมการเกษตรที่ดําเนินการอยูเดิมมากนัก แตปรับวิธีการบริหาร
จัดการ (เวทีการเรียนรูของเจาหนาที่และเกษตรกร) ไปสูแ นวทางการจัดการความรู
2. ประเด็นทีจ่ ะตองพัฒนา จากการดําเนินงานที่ผานมามีประเด็นทีจ่ ะตองมีการพัฒนาตอ คือ
(1) การบริหารจัดการที่จะนําไปสูการขยายผลการดําเนินงานใหครอบคลุมและเกิด
ขึ้นจริงในทุกหนวยงานยอยของกรมฯ เพือ่ การกาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
(2) การพัฒนาระบบการดําเนินงานที่ใหแนวคิดการจัดการความรูเนียนอยูใน
กระบวนงานสงเสริมการเกษตร (ระบบสงเสริมการเกษตร) เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
(3) การเสริมหนุนการดําเนินงานดังกลาวอยางจริงจังในทุกระดับ
3. แนวทางการดําเนินงานในป 2550
เพื่อใหมกี ารดําเนินงานทีส่ อดคลองกับประเด็นการพัฒนาในขอ 2 จึงไดวางกรอบ
แนวทางการดําเนินงานในป 2550 ดังนี้
(1) ในระดับพื้นทีเ่ นนการใชประโยชนจาก 18 จังหวัดนํารองเดิม เพื่อขยายผลให
ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยสงเสริมการเรียนรูรวมกันในลักษณะเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Assist)
สวนในระดับกอง/สํานัก สงเสริมการเรียนรูรวมกันระหวางกอง/สํานักที่มีประสบการณดําเนินงานมาแลว 1 ป
(2) ใชกลไกของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตในการหนุนเสริมใหทุก
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมาย โดยการพัฒนาเจาหนาที่ของสํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตใหเปนแกนหลักในการดําเนินงานของแตละเขต ดวยการเรียนรูรว มกันกับ
คณะทํางาน KM สวนกลางและจังหวัดในเวทีการเรียนรูข องเขต (Regional Workshop, RW) เวทีสรุป
บทเรียนการดําเนินงานและกิจกรรมของจังหวัด ในลักษณะการเรียนรูจ ากการปฏิบัตจิ ริง (Learning by Doing)
(3) ใชเวทีเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตรเปนหลัก เพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในทุกระดับตั้งแต ระดับอําเภอ (District Meeting, DM) เครือขาย
ระหวางอําเภอ (District Workshop, DW) ระดับจังหวัด (Monthly Meeting, MM) ระดับเขต คือ
ระหวางจังหวัด (Regional workshop, RW) และระดับประเทศ (เวทีสรุปบทเรียนการดําเนินงาน)
(4) การผลักดันในเชิงนโยบาย โดยกรมสงเสริมการเกษตรประกาศเปนนโยบาย
และแนวทางทีช่ ัดเจนใหทกุ หนวยงานยอยนํา KM ไปใชในการพัฒนางาน คน และองคกร รวมถึงการผลักดัน
KM ใหมกี ารวัดผลถึงระดับหนวยงานยอย (เปน KPI ในทุกระดับ) และการสนับสนุนงบประมาณในการ
ขับเคลื่อนเวทีเรียนรูของเจาหนาที่ตามระบบสงเสริมการเกษตร ซึ่งในขณะนี้ กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริม
การเกษตรไดประสานงานกับ Project Director โครงการสงเสริมการผลิตสินคาการเกษตรที่ปลอดภัยและ
ไดมาตรฐาน (ผอ.สพส.) โดยกําหนดกิจกรรมพรอมงบประมาณการดําเนินงานไวในกิจกรรมโครงการ
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เปนการเบื้องตนแลว ตามรายละเอียดขอมูลประกอบการชีแ้ จงงบประมาณป 2550 ตอสภานิติบัญญัติฯ
ที่แนบมาพรอมนี้
(5) การสรางแรงจูงใจ โดยการใหรางวัล สําหรับหนวยงานที่มีการดําเนินงาน KM
และผลงานเปนที่ประจักษ
ขณะนี้อยูในระหวางนําเสนออธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อใหความเห็นชอบในหลักการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การปรับปรุงคณะทํางาน KM
ตามที่กรมสงเสริมการเกษตรไดแตงตั้งคณะทํางานเรื่อง การบริหารองคความรู นั้น เนื่องจากใน
ปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนโยกยายของคณะทํางานบางทาน ดังนั้น เพือ่ ใหการทํางานมีประสิทธิภาพและ
มีความตอเนื่อง จึงเห็นควรปรับปรุงคณะทํางาน KM จึงขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาปรับปรุงและเสนอ
รายชื่อคณะทํางานของแตละหนวยงานใหม
มติที่ประชุม ใหคณะทํางานแตละกอง/สํานักพิจารณาทบทวนคณะทํางานของกอง/สํานัก เพิ่มคณะทํางาน
จากสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 6 เขต แลวสงรายชื่อใหฝายเลขาฯ (กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร) เพื่อจะไดจัดสงใหกลุมพัฒนาระบบบริหารเพื่อออกคําสั่งตอไป
4.2 แผนการจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตร ป2550
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ไดใหกรมสงเสริมการเกษตรจัดทําแผน
การจัดการความรู ตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป2550 และใหจัดสงภายในวันที่ 31 มกราคม
2550 ในการนี้ ฝายเลขานุการ คณะทํางานKM และผูรับผิดชอบโครงการFood Safety และโครงการศูนยเรียนรู
การเกษตรพอเพียง ไดรว มกันยกรางแผนการจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตร ป 2550 เรียบรอยแลว
และขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาแผนการจัดการความรูของกรมสงเสริมการเกษตร ป 2550
มติที่ประชุม ขอใหฝายเลขานุการไดปรับแกไขแผนการจัดการความรูข องกรมสงเสริมการเกษตร ป 2550
ตามขอเสนอแนะที่ประชุม และนําเสนอผูบ ริหารและจัดสงสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป
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เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
อรวรรณ คงอภิรักษ
(นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6 ว
ผูจดรายงานการประชุม
สําราญ สาราบรรณ
(นายสําราญ สาราบรรณ)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว
ผูตรวจรายงานการประชุม

