รายงานการประชุม
คณะทํางานเรื่อง การบริหารองคความรู
ครั้งที่ 4/2550
วันที่ 27 มีนาคม 2550 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม Operation Room ชั้น 2
**************************

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. นายวิรัช จันทรโรทัย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว
8. นายดนัย ชืน่ อารมย
บุคลากร 7ว
9. นางเตือนใจ วิเศษสุวรรณ นักวิชาการเกษตร 7 ว
10. นางณัฐพัชร เหลืองกําเหนิด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว
11. นายวุฒนิ ัย ยุวนานนท
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7 ว
12. นางออมทิพย สุทธิพงศเกียรติ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7 ว
13. นางมัลลิกา เขียวหวาน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7 ว
14. นางอนงค พรหมหมวก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว

15. นางสาวทัศนีย ชิงดวง

นักวิชาการคอมพิวเตอร 7วช

กองวิจยั และพัฒนา
ประธาน
งานสงเสริมการเกษตร
กองวิจยั และพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร
กองวิจยั และพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร
กองคลัง
กองคลัง
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กองการเจาหนาที่
สํานักสงเสริมและจัดการ
สินคาเกษตร
สํานักพัฒนาเกษตรกร
สํานักพัฒนาเกษตรกร
สํานักพัฒนาเกษตรกร
สํานักพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยี
กองวิจยั และพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร
ศูนยสารสนเทศ
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16. นายมนัส เสียงกอง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6 ว

17. นางสาวอาธิดา ปญญาฟู นักวิชาการคอมพิวเตอร 4
18. นายสุภาพ เมธาอนันตกุล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3
19. นางจันทรจิรา สุนทรภัทร นักวิชาการเกษตร 7ว
20. นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย นักวิชาการคอมพิวเตอร 4
21. น.ส.เกศณี เถื่อนบัวระบัติ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว

22. นางอาภรณ วิศวไพศาล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว

23. นางนันทา ติงสมบัติยทุ ธ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว
24. นายยอดธงไชย รอดแกว นักวิชาการเกษตร 7ว
25. นางสาวขนิษฐา พงษปรีชา นักวิชาการเกษตร 7ว
26. นายวิทยา พลเยีย่ ม
นักวิชาการเกษตร 7ว
27. นางสาวชฎารัตน ชุมพรัตน นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว
28. นายชํานาญ ฉุนประดับ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว
29. นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว
30. นายสําราญ สาราบรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว
31. นางพิชฎา อารยานุรักษ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว

32. นางศิริวรรณ หวังดี

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6ว

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

กองพัฒนาการเกษตร
พื้นที่เฉพาะ
ศูนยสารสนเทศ
สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักพัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตร
ศูนยสารสนเทศ
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
สสข.ที่ 6 จ.เชียงใหม
กองวิจยั และพัฒนา
คณะทํางานและ
งานสงเสริมการเกษตร เลขานุการ
กองวิจยั และพัฒนา
คณะทํางานและ
งานสงเสริมการเกษตร ผูชวยเลขานุการ
สํานักพัฒนาการถายทอด คณะทํางานและ
เทคโนโลยี
ผูชวยเลขานุการ
กองวิจยั และพัฒนางาน คณะทํางานและ
สงเสริมการเกษตร
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมไดเขาประชุม
1. นางธุวนันท พานิชโยทัย ผูอํานวยการกลุมงานวิจยั และพัฒนา
ระบบสงเสริมการเกษตร
2. นางอรสา ดิสถาพร
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการผลิต
ผัก ไมดอกไมประดับ และสมุนไพร
3. นางวิลาวัลย วงษเกษม นักวิชาการเกษตร 7ว
4. นายอรุณพล พยัคฆพันธ นักวิชาการเกษตร 8ว
5. นางสาววิภาพรรณ รุงเรือง เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 7ว
6. นางอุษา ทองแจง
เจาหนาทีว่ ิเทศสัมพันธ 6ว
7. นายสุรัตน สงวนทรัพย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 5

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวสรอยเพชร ตันติรัตนานนท
2. นางสาวจิตตานันท รังสิมันตุชาติ

กองวิจัยและพัฒนางาน ติดราชการ
สงเสริมการเกษตร
สํานักสงเสริมและ
ติดราชการ
จัดการสินคาเกษตร
สํานักสงเสริมและ
ติดราชการ
จัดการสินคาเกษตร
สํานักพัฒนาคุณภาพ
ติดราชการ
สินคาเกษตร
กลุมตรวจสอบภายใน ติดราชการ
กองแผนงาน
ติดราชการ
กองพัฒนาการเกษตร
ติดราชการ
พื้นที่เฉพาะ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว สํานักพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยี
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร กองวิจยั และพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา การประชุมในครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานการจัดการความรู (KM) ป 2550
2. พิจารณาแผนการบริหารงบประมาณ KM ของสวนกลาง ในการสนับสนุนการดําเนินงาน
การจัดการความรูของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และจังหวัด
3. รับทราบสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติงานสําหรับผูรับผิดชอบงาน
สงเสริมการเกษตร ป 2550” ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมหลุยแทรเวิรน
กรุงเทพมหานคร
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มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2550 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2550
ฝายเลขานุการไดจัดสงรายงานการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ
2550 ใหทาง E-mail ของคณะทํางานแตละทานแลว ที่ประชุมไมมีการแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายการประชุมครั้งที่ 3/2550 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2550

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรางความรูความเขาใจแนวคิด/ หลักการจัดการความรู
ตามที่กรมสงเสริมการเกษตรไดอนุมัติใหจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติงาน
สําหรับผูรับผิดชอบงานสงเสริมการเกษตร ป 2550” เพื่อสรางความรูความเขาใจ KM และพัฒนาทีมแกนนําใน
การขยายแนวคิดและผลักดันในการนํา KM ไปใชในการบริหารจัดการงาน แกจังหวัด เขต และกอง / สํานัก ขณะนี้
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ไดสรุปผลการสัมมนาฯ พรอมขอความเห็นชอบ ขอเสนอแนะในการ
พัฒนาเสนอกรมสงเสริมการเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตรไดใหความเห็นชอบแลว พรอมนี้ไดประสานกับ
คณะทํางานเรื่องการบริหารองคความรูบางสวนจัดทําเอกสารสรุปผลการสัมมนาสําหรับผูบริหารรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 1
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 รายงานผลการดําเนินงานจัดการความรูในรอบ 6 เดือน เสนอสํานักงาน ก.พ.ร.
ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานจัดการความรูในตัวชี้วัดที่ 12 รอบ 6 เดือน
เสร็จแลว และไดจัดสงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพื่อรายงานสํานักงาน ก.พ.ร. แลว รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 2
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 การเขารวมงานเปดตัวยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดวยอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรไดสั่งการใหคณะทํางานเรื่องการบริหารองคความรูรวม
ดําเนินการจัดนิทรรศการและสนับสนุนสํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชในงานเปดตัวยุทธศาสตรอยูดี
มีสุขของรัฐบาล ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยไดสงทีมและคณะทํางาน รวม 4 คน
(นายอุดม รัตนปราการ นางศิริวรรณ หวังดี นายอภิสิทธิ์ ลือพักตร และนายสําราญ สาราบรรณ) เดินทาง
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ไปรวมและสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด พรอมนี้ไดสนับสนุนชุดนิทรรศการ และเอกสารพรอม VCD
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของกรมในเรื่องการจัดการความรูและเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 500 ชุด
แกผูเขารวมสัมมนา
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกรมการปกครอง
ดวยกรมการปกครองไดติดตอขอดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานจัดการความรู
ของกรมสงเสริมการเกษตร ในวันที่ 30 มีนาคม 2550 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร
ชั้น 2 โดยมีรองอธิการบดีวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง และทีมงานอีก 4 คน รวมคณะ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.5 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ในการ
เสริมหนุนการดําเนินงานของจังหวัด
ภาคเหนือ
นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว สสข.ที่ 6 จ.เชียงใหม ผูแทนเขต
ภาคเหนือรายงานวา ไดจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1 ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขต 6 จังหวัดเชียงใหม เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมฮอลิเดยการเดน จังหวัด
เชียงใหม โดยบุคคลที่เขารวมสัมมนาเปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ 3 โครงการ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
KM สวนกลาง ไดแก นางอุษา ทองแจง เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 6ว กองแผนงาน และนายดนัย ชื่นอารมณ
บุคลากร 7ว กองการเจาหนาที่ เปนคณะทํางานฯ ผูประสานงานภาคเหนือเขารวมการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ดวย
ซึ่งผลจากการสัมมนาสรุปไดตามเอกสารแนบ 3 และไดใหขอแนะนําในการจัด RW กับเขตอื่น ๆ วา สิ่งที่ไม
ควรทํา คือ การแสดงตนวาตนเองเกงอยูคนเดียว และอยาคาดหวังวาจัดประชุมครั้งเดียวแลวทุกคนจะเขาใจ KM
และเขตมีแผนในการจัด RW อีก 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2550 และครั้งที่ 3 ประมาณเดือน
สิงหาคม 2550
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสาวชฎารัตน ชุมพรัตน นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว ผูแทนสสข.ที่ 4 จ.ขอนแกน
รายงานวา หลังจากกลับจากสัมมนาฯ ไดรายงานให ผอ.เขตทราบเรื่อง KM และผอ.เขตไดมีหนังสือสั่ง
การใหจังหวัดนํา KM ไปใชเปนเครื่องมือในการทํางานและขยายผลเรื่อง KM มีการจัดประชุมคณะทํางาน
เรื่อง การบูรณาการโครงการโดยใชเวที RW และการถอดประสบการณจากพื้นที่ เชน ดูงานโครงการศูนย
เรียนรูการเกษตรพอเพียงที่ประสบความสําเร็จ จัดทําฐานขอมูลผูรู และสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยรูปแบบ
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KM ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทางเขตกําหนดจัด RW ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 3 - 5 เมษายน 2550
ณ จังหวัดขอนแกน
ภาคกลาง
นายยอดธงไชย รอดแกว นักวิชาการเกษตร 7ว สสข.ที่ 1 จ.ชัยนาท รายงานวา ไดมีการ
แตงตั้งคณะทํางาน KM โดยการมีสวนรวมของทุกคนภายใตเขต การบูรณาการโครงการ 3 โครงการ
โดยจัดประชุม TOT 3 ครั้ง พรอมจัดทําคูม ือในการดําเนินงาน และกําหนดจัดเวที RW 3 ครั้ง การตั้งโจทย
ในการจัดเวที RW ใหแตละโครงการตั้งโจทย วาอยากไดอะไรจากการจัดเวทีในแตละครั้ง ซึ่งนําไปสูการ
บูรณาการในการจัด RW โดยมีเปาหมายรวมกันและมีแผนในการจัดเวที RW จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 24-26 เมษายน 2550 ชี้แจงโครงการ 3 โครงการ สิ่งที่ตองการใหบรรลุ คือ
สรางความชัดเจน การใช KM ในการขับเคลื่อนทั้ง 3 โครงการ และเพื่อใหไดองคความรูในการนําไปใช
ประโยชนทั้ง 3 โครงการ
ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนมิถุนายน 2550
ครั้งที่ 3 ประมาณเดือนสิงหาคม 2550
ภาคตะวันออก
นายวิทยา พลเยี่ยม นักวิชาการเกษตร 7ว สสข.ที่ 3 จ.ระยอง รายงานวา หลังจากกลับจาก
สัมมนาฯ ไดรายงานให ผอ.เขตทราบเรื่อง KM แตยังไมไดดําเนินการอะไรตอหลังจากสัมมนาฯ และจะรีบ
ดําเนินการจัดทําแผนจัดเวที RW สงใหกรมตอไป
ภาคตะวันตก
นางสาวขนิษฐา พงษปรีชา นักวิชาการเกษตร 7ว สสข.ที่ 2 จ.ราชบุรี รายงานวา หลังจาก
กลับจากสัมมนาฯ ไดรายงานให ผอ.เขตทราบเรื่อง KM แลว แตยังไมไดดําเนินการอะไรตอหลังจากสัมมนาฯ
และไดคยุ กันระหวางเจาหนาที่ทั้ง 4 คน ที่มาเขารวมสัมมนาฯ วา จะปรับปรุงคณะทํางาน KM โดยมีผูแทนจาก
3 กลุม โดยมีแผนจัด RW 2 ครั้ง ในเรื่องของ Food Safety และศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง คือ
ครั้งที่ 1 วันที่ 16-18 เมษายน 2550
ครั้งที่ 2 วันที่ 22-24 สิงหาคม 2550
สวนโครงการวิสาหกิจชุมชนไดจดั สัมมนาฯไปแลว ทางเขตมีแผนในการการติดตามนิเทศ และในการจัดเวที
RW ในแตละครั้งขอสนับสนุนเจาหนาที่สว นกลางเสริมหนุนเวที RW ดวย
ภาคใต
นายชํานาญ ฉุน ประดับ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว สสข.ที่ 5 จ.สงขลา รายงานวา
ทางเขตไดจดั ทําวิสัยทัศน พันธกิจ ของเขต แตงตั้งคณะทํางาน KM จัดประชุมคณะทํางาน KM และได
บูรณาการในการทํางานทั้ง 3 โครงการหลักของกรม โดยเฉพาะเวที RW มีแผนจัดทํา จํานวน 3 ครั้ง คือ
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ครั้งที่ 1 สรางความรูความเขาใจใหกับเจาหนาที่ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขต และพัฒนาหลักสูตร ในวันที่ 2 เมษายน 2550 และขอสนับสนุนเจาหนาที่ผูประสานงานภาคใตไป
บรรยายดวย
ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2550
ครั้งที่ 3 ประมาณเดือนสิงหาคม 2550
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การดําเนินงานตอเนื่องตามขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในวาระ 3.1
ตามที่มีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 5 ขอ คือ
1. กรมสงเสริมการเกษตรจะตองเนนย้ําและสรางความเขาใจกับ CKO ในระดับตาง ๆ
(เกษตรจังหวัด ผอ.เขต ผอ.กอง/สํานัก) ใหเห็นความสําคัญของการนํา KM ไปเปนเครื่องมือในการพัฒนางาน คน
องคกร
2. การทํางานของจังหวัดนํารองเดิม เพื่อเสริมหนุนจังหวัดอื่น ๆ เชน ในกรณีที่ไปเปนพี่เลี้ยง
เปนวิทยากร กรมสงเสริมการเกษตร หรือผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต จะตองทําความเขาใจ
กับเกษตรจังหวัด หรือกําหนดเปนแนวทางเพื่ออํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของจังหวัดนํารอง
3. การกําหนดแนวทางเพื่อสรางขวัญ และแรงจูงใจใหแกเจาหนาที่ หรือหนวยงานที่สามารถ
ดําเนินงานสงเสริมการเกษตรไดดี โดยใช KM เปนเครื่องมือ เชน การยกยองชมเชย การใหประกาศเกียรติคุณ หรือ
การใหความดีความชอบ เปนตน
4. การเสริมหนุนโดยการคนหา Best Practice ทั้งในสวนของเกษตรกรและเจาหนาที่ใน
งานตาง ๆ เพื่อเปนตัวอยางในการเรียนรู และนําไปประยุกตใชแกเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ซึ่งจัดทําในรูปสื่อ
เอกสาร สื่อบุคคล สื่อวีดีทัศน หรือ Web Blog
5. การเสริมหนุนใหทมี แกนนําของจังหวัด (3 คน/จังหวัด) ที่ไดรับการพัฒนาจากเวทีนี้
สามารถไปขยายแนวคิดตอในจังหวัดของตนเอง เชน การทีมงานรวมกันของเขต และ KM Team สวนกลาง ที่มี
ความเขาใจในเรื่อง KM เปนอยางดี เสริมหนุนในการดําเนินงานตามกระบวนการ KM เชน การพัฒนา KV รวม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางแรงบันดาลใจใหเจาหนาที่ การสกัดและจัดเก็บองคความรู เปนตน
ที่ประชุมไดรวมกันใหขอเสนอและขอคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ
มติที่ประชุม 1. ประเด็นที่ 1 และ 2 กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตรไดของบประมาณจากกรม
สงเสริมการเกษตรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรางความรูความเขาใจกับ CKO ในระดับตาง ๆ (ผอ.เขต ผอ.กอง/
สํานัก เกษตรจังหวัด) ใหเห็นความสําคัญของการนํา KM ไปเปนเครื่องมือในการพัฒนางาน คน องคกร
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และกําหนดเปนแนวทางเพื่ออํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของจังหวัดนํารองเพื่อเสริมหนุนจังหวัดอื่น ๆ
2. ประเด็นที่ 3 การกําหนดแนวทางเพื่อสรางขวัญ และแรงจูงใจใหแกเจาหนาที่ (อยาทอดทิ้ง
คนดี) ประธานคณะทํางานมอบใหคณะทํางานยอยดําเนินการตอ
- จัดใหมีรางวัลประจําเดือน เชน DW ยอดเยี่ยมประจําเดือน
- ตั้งกฎ กติกา ในการตัดสิน
- ของรางวัลอาจอยูในรูปของตัวเงินหรือไมใชตัวเงิน เชน โลห เสื้อ การพิจารณาความดี
ความชอบ การศึกษาดูงานตางประเทศ ฯลฯ
- โดยเริ่มประมาณเดือนเมษายนเปนเดือนแรก แลวจะมอบรางวัลประมาณกลางป
และปลายป (เวทีสรุปบทเรียน) แบงรางวัลออกเปน 6 เขต + สวนกลาง 1 = 7
- ใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานสงเสริมการเกษตร ผาน Website กรมสงเสริม
การเกษตร อยางนอย 15 วัน/1 ครั้ง เชน ผลการประกวดเกษตรตําบลดีเดน ซึ่งจัดทําในรูปสื่อเอกสาร สื่อบุคคล
สื่อวีดีทัศน หรือ Web Blog
4.2 แนวทางการดําเนินงานของคณะทํางานยอย 3 คณะ
นางศิริวรรณ หวังดี นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
หัวหนาทีมคณะทํางานประชาสัมพันธ ไดรายงานความกาวหนาในการจัดทําแผนประชาสัมพันธการจัดการความรู
ป 2550 โดยขอความรวมมือจากคณะทํางานทุกทานรวมสมัครเปนคณะทํางานประชาสัมพันธ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 3
นางสาวทัศนีย ชิงดวง นักวิชาการคอมพิวเตอร 7วช ศูนยสารสนเทศ หัวหนาทีม
คณะทํางานฐานขอมูลและ Website ไดรายงานความกาวหนาในการจัดทําฐานขอมูลและ Website โดยขอมอบ
ใหนางอุษา ทองแจง เปนหัวหนาทีม และขอใหตนเองเปนที่ปรึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4
นายอุดม รัตนปราการ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว กลุมพัฒนาระบบบริหาร หัวหนา
ทีมคณะทํางานหองเรียน KM ไดรายงานความกาวหนาในการดําเนินการจัดทําหองเรียน KM วาจะทําอยางไรให
คนรูจักหองเรียน KM การจัดทําคูมือการใชงาน CD หนังสือ การปรับหนาจอคอมพิวเตอร และการจัดเจาหนาที่
ใหคําปรึกษาดาน KM ในหองเรียน KM
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 การบริหารงบประมาณ KM ของสวนกลาง
ตามที่กรมฯไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานจัดการความรูในกิจกรรม
ของสวนกลาง จํานวน 1,629,984 บาท เพื่อใชในกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ตามแผนการจัดการความรูที่นําเสนอ
สํานักงาน ก.พ.ร. คือ
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(1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรางความรูความเขาใจ KM และพัฒนาทีมแกน
(2) การสัมมนาสรุปบทเรียนครึ่งป
(3) การพัฒนาคุณลิขิต
(4) ตลาดนัดความรู
โดยกิจกรรมแรกไดดําเนินการไปแลว ใชงบประมาณ 401,260 บาท
ฉะนั้น งบประมาณคงเหลือ (ปจจุบัน)
1,228,720 บาท
ซึ่งผลจากการปรับลดงบประมาณ ทําใหงบที่เหลือสามารถดําเนินการไดเฉพาะกิจกรรมที่ (2) และ (3) ฝาย
เลขานุการฯ จึงไดจัดทําโครงการเพื่อเสนอขอใชงบประมาณเหลือจายป 2549 สําหรับกิจกรรม (4) จากกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร จํานวน 1.2 ลานบาท งบประมาณสวนที่เหลือไดวางแผนสําหรับกิจกรรมที่ (2) (3) และคาใชจายของ
คณะทํางานในการทําหนาที่เสริมหนุนจังหวัด โดยมีรายละเอียด คือ
กิจกรรม (2)
660,000 บาท
กิจกรรม (3)
264,000 บาท
คาใชจายของคณะทํางาน
304,720 บาท
จึงเห็นควรกําหนดแนวทางการบริหารงบประมาณสําหรับคาใชจายของคณะทํางาน โดยฝายเลขานุการขอใหทีม
ที่สนับสนุนเขต จํานวน 6 ทีม จัดทําแผนการใชจายงบประมาณรายเดือนของแตละทีมสงกองวิจัยและพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร และการขออนุมัติใชจายเงินใหผานมากันเงิน ณ กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
มติที่ประชุม รับทราบและหัวหนาทีมสนับสนุนเขต 6 ทีม จัดทําแผนการใชจายงบประมาณรายเดือนของ
แตละทีมสงกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
5.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการป 2550 ของกรมสงเสริมการเกษตร
คุณมัลลิกา เขียวหวาน ไดนําเสนอกรอบยกรางในการวัดผลการดําเนินงานจัดการความรู
ของหนวยงานยอยตามตัวชี้วดั ที่ 13.3 ซึ่งเปนไปตามแนวทางการพัฒนาในการดําเนินงาน KM ที่ใหมีการวัดผล
(KPI) ถึงระดับหนวยงานยอย โดยมีรายละเอียด คือ
ตัวชี้วดั ที่ 13.3 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล (น้ําหนัก : รอยละ 2)
- ผลสําเร็จของ KM ระดับสํานัก/ กอง
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กรอบการวัดผล KM ระดับสํานัก/กอง
ระดับที่ 1. การสราง/ทบทวนความเขาใจ KM
ระดับที่ 2. มี KV รวมของหนวยงานยอย
ระดับที่ 3. มี KS เวที/ ชองทางแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระดับที่ 4. มี KA การจัดเก็บความรู
ระดับที่ 5. มีการนําองคความรูที่สรางขึ้นไปใช
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามกรอบการวัดผลที่นําเสนอ

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
อรวรรณ คงอภิรักษ
(นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6 ว
ผูจดรายงานการประชุม
สําราญ สาราบรรณ
(นายสําราญ สาราบรรณ)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว
ผูตรวจรายงานการประชุม

