รายงานการประชุม
คณะทํางาน เรือ่ ง การบริหารองคความรู
ครั้งที่ 3/2550
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2550
ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร ชัน้ 5
----------------------ผูเขาประชุม
1. นางสาวอารยา บุญจริง

ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร
2. นางสุกัญญา อธิปอนันต ผูอํานวยการกลุมงานวิจยั และ
พัฒนาดานสงเสริมการเกษตร
3. นายบุญรัตน สุขมาก
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8 ว

4. น.ส.อังคณา โชคมั่งมีพิศาล นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว
5. น.ส.บังเอิญ แกวพระโต นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว
6. นายอุดม รัตนปราการ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว
7. นางอุษา ทองแจง
เจาหนาทีว่ ิเทศสัมพันธ 6ว
8. นายวิรัช จันทรโรทัย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 5
9. น.ส. อนุสรา เนตรนอย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 5
แทนนายสุรัตน สงวนทรัพย
10. นางเตือนใจ วิเศษสุวรรณ นักวิชาการเกษตร 7 ว

กองวิจยั และพัฒนา
ประธาน
งานสงเสริมการเกษตร
กองวิจยั และพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร
กองวิจยั และพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร
กองคลัง
กองคลัง
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กองแผนงาน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กองพัฒนาการเกษตรพื้นทีเ่ ฉพาะ

สํานักสงเสริมและจัดการ
สินคาเกษตร
11. นางณัฐพัชร เหลืองกําเหนิด
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว สํานักพัฒนาเกษตรกร
12. นายวุฒนิ ัย ยุวนานนท
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7 ว สํานักพัฒนาเกษตรกร
13. นางออมทิพย สุทธิพงศเกียรติ์
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7 ว สํานักพัฒนาเกษตรกร
14. นางมัลลิกา เขียวหวาน
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7 ว สํานักพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยี
15. นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย นักวิชาการคอมพิวเตอร 3
ศูนยสารสนเทศ
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16. น.ส.เกศณี เถื่อนบัวระบัติ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว

17. นางอาภรณ วิศวไพศาล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว

18. นางนันทา ติงสมบัติยทุ ธ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว
19. นายยอดธงไชย รอดแกว นักวิชาการเกษตร 7ว
20. นางสาวขนิษฐา พงษปรีชา นักวิชาการเกษตร 7ว
21. นายวิทยา พลเยีย่ ม
นักวิชาการเกษตร 7ว
22. นางสาวชฎารัตน ชุมพรัตน นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว
23. นายชํานาญ ฉุนประดับ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว
24. นายสําราญ สาราบรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว
25. นางพิชฎา อารยานุรักษ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว

26. นางศิริวรรณ หวังดี

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6ว

27. น.ส. อรวรรณ คงอภิรกั ษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว

สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน
สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน
สํานักพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยี
สสข.ที่ 1 จ.ชัยนาท
สสข.ที่ 2 จ.ราชบุรี
สสข.ที่ 3 จ.ระยอง
สสข.ที่ 4 จ.ขอนแกน
สสข.ที่ 5 จ.สงขลา
กองวิจยั และพัฒนา
ผูชวยเลขานุการ
งานสงเสริมการเกษตร และคณะทํางาน
กองวิจยั และพัฒนา
ผูชวยเลขานุการ
งานสงเสริมการเกษตร และคณะทํางาน
สํานักพัฒนาการถายทอด ผูชวยเลขานุการ
เทคโนโลยี
และคณะทํางาน
กองวิจยั และพัฒนางาน ผูชวยเลขานุการ
สงเสริมการเกษตร
และคณะทํางาน

ผูไมไดเขาประชุม
1. นางธุวนันท พานิชโยทัย ผูอํานวยการกลุมงานวิจยั และพัฒนา
ระบบสงเสริมการเกษตร
2. นางอรสา ดิสถาพร
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการผลิต
ผัก ไมดอกไมประดับ และสมุนไพร
3. นางวิลาวัลย วงษเกษม นักวิชาการเกษตร 7ว

กองวิจัยและพัฒนางาน ติดราชการ
สงเสริมการเกษตร
สํานักสงเสริมและ
ติดราชการ
จัดการสินคาเกษตร
สํานักสงเสริมและ
ติดราชการ
จัดการสินคาเกษตร
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4. นายอรุณพล พยัคฆพันธ นักวิชาการเกษตร 8ว

สํานักพัฒนาคุณภาพ
ติดราชการ
สินคาเกษตร
5. นางสาววิภาพรรณ รุงเรือง เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 7ว
กลุมตรวจสอบภายใน ติดราชการ
6. นางอนงค พรหมหมวก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว กองวิจยั และพัฒนางาน ติดราชการ
สงเสริมการเกษตร
7. นางสาวนิธิวดี อรัญอนุรักษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว สํานักพัฒนาเกษตรกร ติดราชการ
8. นางจันทรจิรา สุนทรภัทร นักวิชาการเกษตร 7ว
สํานักพัฒนาคุณภาพ
ติดราชการ
สินคาเกษตร
9. นายดนัย ชื่นอารมย
บุคลากร 7ว
กองการเจาหนาที่
10. นางวิลาวัลย วงษเกษม นักวิชาการเกษตร 7ว
สํานักสงเสริมและจัดการ
สินคาเกษตร
11. นางสาวทัศนีย ชิงดวง นักวิชาการคอมพิวเตอร 7วช
ศูนยสารสนเทศ
12. นายมนัส เสียงกอง
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6 ว กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
13. นางสาวอาธิดา ปญญาฟู นักวิชาการคอมพิวเตอร 4
ศูนยสารสนเทศ
14. นายสุภาพ เมธาอนันตกุล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3
สํานักงานเลขานุการกรม
15. นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว
สสข.ที่ 6 จ.เชียงใหม
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวสรอยเพชร ตันติรัตนานนท
2. นางสาวจิตตานันท รังสิมันตุชาติ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว สํานักพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยี
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร กองวิจยั และพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. การแตงตั้งคณะทํางาน เรื่อง การบริหารองคความรู ตามคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรมสงเสริมการเกษตรที่ 4/2550 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550
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2. การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมการในการนําแนวคิด/หลักการจัดการความรูไปใช
ในกระบวนงานสงเสริมการเกษตรในป 2550 และเตรียมการรวมกันของคณะทํางานในการจัดเวทีสรางความรู
ความเขาใจ KM ระหวางวันที่ 26 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2550
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 16 มกราคม 2550
จากการประชุมคณะทํางานเรื่อง การบริหารองคความรู ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 16 มกราคม 2550
ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมและจัดสงใหคณะทํางานเรียบรอยแลว ที่ประชุมไมมีการแกไข
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 แนวทางการจัดการความรูกรมสงเสริมการเกษตรป 2550
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรไดใหนโยบายในการนําแนวคิด/หลักการจัดการความรูไปใชในการ
พัฒนางานและคนในกระบวนงาน ในทุกหนวยงานยอยของกรมฯ โดยคณะทํางานสวนกลางไดมกี ารประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู และมีขอเสนอตอกรมฯ ในการดําเนินงานจัดการความรูของกรมฯ ในป 2550 ดังนี้
ประเด็นพัฒนา
1. การบริหารจัดการที่จะนําไปสูการขยายผลการดําเนินงานใหครอบคลุมและเกิดขึน้ จริงในทุก
หนวยงานยอยของกรมฯ เพือ่ การกาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
2. การพัฒนาระบบการดําเนินงานที่ใหแนวคิดการจัดการความรูเนียนอยูในกระบวนงานสงเสริม
การเกษตร (ระบบสงเสริมการเกษตร) เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3. การเสริมหนุนการดําเนินงานดังกลาวอยางจริงจังในทุกระดับ
และเสนอแนวทางการดําเนินงานในป 2550 คือ
1. ในระดับพืน้ ที่เนนการใชประโยชนจาก 18 จังหวัดนํารองเดิม เพือ่ ขยายผลใหครอบคลุม ทั้ง 76 จังหวัด
ทั่วประเทศ โดยสงเสริมการเรียนรูรว มกันในลักษณะเพือ่ นชวยเพือ่ น (Peer Assist) สวนในระดับกอง/สํานัก สงเสริม
การเรียนรูรว มกันระหวางกอง/สํานักที่มีประสบการณดาํ เนินงานมาแลว 1 ป
2. ใชกลไกของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตในการหนุนเสริมใหทุกจังหวัดในพืน้ ที่รับผิดชอบ
สามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมาย โดยการพัฒนาเจาหนาที่ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตใหเปน
แกนหลักในการดําเนินงานของแตละเขต ดวยการเรียนรูรวมกันกับคณะทํางาน KM สวนกลางและจังหวัดในเวทีการ
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เรียนรูของเขต (Regional Workshop, RW) เวทีสรุปบทเรียนการดําเนินงานและกิจกรรมของจังหวัด ในลักษณะการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing)
3. ใชเวทีเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตรเปนหลัก เพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเจาหนาที่สง เสริม
การเกษตรในทุกระดับตั้งแตระดับอําเภอ (District Meeting, DM) เครือขายระหวางอําเภอ (District Workshop, DW)
ระดับจังหวัด (Monthly Meeting, MM) ระดับเขต คือ ระหวางจังหวัด Regional workshop, RW) และระดับประเทศ
(เวทีสรุปบทเรียนการดําเนินงาน)
4. การผลักดันในเชิงนโยบาย โดยกรมสงเสริมการเกษตรประกาศเปนนโยบายและแนวทาง ที่ชัดเจนให
ทุกหนวยงานยอยนํา KM ไปใชในการพัฒนางาน คน และองคกร รวมถึงการผลักดัน KM ใหมีการวัดผลถึงระดับ
หนวยงานยอย (เปน KPI) ในทุกระดับ และการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนเวทีเรียนรูของเจาหนาทีต่ าม
ระบบสงเสริมการเกษตร
5. การสรางแรงจูงใจ โดยการใหรางวัล สําหรับหนวยงานที่มีการดําเนินงาน KM และผลงานเปนทีป่ ระจักษ
โดยกรมสงเสริมการเกษตรไดเห็นชอบตามแนวทางขางตน ตามหนังสือกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร ที่ กษ 1006/6 ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 และขณะนี้กรมสงเสริมการเกษตรไดมีหนังสือแจงหนวยงาน
ระดับจังหวัด เขต และกอง/สํานักแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การวัดผลการจัดการความรูตามคํารับรองในการปฏิบัติราชการประจําป 2550
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหทุกหนวยงานมีการดําเนินการจัดการความรูเพือ่ ตอบสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร (KPI) ตามคํารับรองในการปฏิบัตริ าชการในมิตทิ ี่ 1 โดยหนวยงานจะตองเลือก 2 ประเด็น
ยุทธศาสตรเพื่อมาดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู มีการคิดคะแนนรอยละ 3 ในมิติที่ 4 ดานการพัฒนา
องคกร และมีวิธีการคิดคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 1
จําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันความสําเร็จของทุกประเด็น
ยุทธศาสตรตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550
(ตามแบบฟอรม 1 การจําแนกองคความรูทจี่ ําเปนตอการผลักดันตามประเด็น
ยุทธศาสตรของจังหวัด) โดยระบุอยางนอย 3 องคความรูตอ 1 ประเด็น
ยุทธศาสตร และอยางนอย 1 ในองคความรูท ั้งหมดที่ระบุตองเปนองคความรู
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
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จัดทําแผนการจัดการความรูป ระจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 อยางนอย 2
องคความรู โดยเลือกองคความรูจากประเด็นยุทธศาสตรที่ตางกัน และ
อยางนอย 1 ในองคความรูทเี่ หลือดังกลาวตองเปนองคความรูเกีย่ วกับ
เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับคะแนน 3
ผูบริหารของจังหวัดลงนามเห็นชอบแผนการจัดการความรูประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 และจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่
31 มกราคม พ.ศ.2550
ระดับคะแนน 4
สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยสามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการ
ความรูดังกลาวไดสําเร็จครบถวนทุกกิจกรรม และสามารถดําเนินการ
ครอบคลุมกลุมเปาหมายไดไมนอยกวารอยละ 90 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูที่ระบุไว
ระดับคะแนน 5
ผลการดําเนินงานของทุกตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ที่เลือกมาดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตองมีคะแนนของบ
แตละตัวชี้วัดตั้งแต 4.0000 ขึ้นไป
ซึ่งกรมสงเสริมการเกษตรไดคัดเลือก 2 ประเด็นยุทธศาสตร เพื่อมาดําเนินการจัดการความรู คือ
1. ยุทธศาสตรขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง
2. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางสมดุล
โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรทีป่ ลอดภัยและไดมาตรฐาน
และกรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรูสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ไปแลวตั้งแตวันที่
29 มกราคม 2550
ระดับคะแนน 2

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานจัดการความรู
งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนเพื่อการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูใ นสวนทีเ่ กีย่ วของ
กัน 2 สวน
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1. สวนที่เกีย่ วกับการพัฒนาการเรียนรูของเจาหนาที่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.3)
2. สวนที่เกีย่ วของกับการเรียนรูของเกษตรกร เปนไปตามกระบวนการดําเนินงานโครงการนั้น ๆ
มิติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารสรางความรูความเขาใจแนวคิด/หลักการและแนวปฏิบัติในการ
จัดการความรู
กรมสงเสริมการเกษตรไดอนุมัติใหจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติงานสําหรับ
ผูรับผิดชอบงานสงเสริมการเกษตร ป 2550” ระหวางวันที่ 26 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2550 โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 4.1
มติที่ประชุม
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขอใหคณะทํางาน ตรวจสอบรายชื่อ ตําแหนง สังกัด หมายเลขโทรศัพท และ E-mail
ตามหนังสือเวียน
5.2 การ Update ขอมูล ใน Website KM กรมสงเสริมการเกษตร ขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบันดวย
5.3 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาหัวหนาทีมคณะทํางานยอย จํานวน 3 คน และเปนมติของที่ประชุมดังนี้
1. นางอุษา ทองแจง เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 6ว กองแผนงาน เปนหัวหนาทีมคณะทํางาน
Website KM/ฐานขอมูล/ทะเบียนผูรู
2. นางศิริวรรณ หวังดี นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6ว สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
เปนหัวหนาทีมคณะทํางานประชาสัมพันธ
3. นายอุดม รัตนปราการ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว กลุมพัฒนาระบบบริหาร
เปนหัวหนาทีมคณะทํางานหองเรียน KM
5.4 การจัดสงรายงานการประชุมจะจัดสงใหคณะทํางานทราบรายงานการประชุมทาง E-mail ของแตละ
คนที่ไดแจงไวกับกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
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มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6 ว
ผูจดรายงานการประชุม

(นายสําราญ สาราบรรณ)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว
ผูตรวจรายงานการประชุม

