รายงานการประชุม
คณะทํางาน เรื่อง การบริหารองคความรู
ครั้งที่ 6/2550
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2550 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุม Operation Room ชั้น 2 กรมสงเสริมการเกษตร
---------------------------------------------ผูเขาประชุม
1. นางพิชฎา อารยานุรักษ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว

กองวิจยั และพัฒนา ทําหนาที่
งานสงเสริมการเกษตร ประธาน
การประชุม

2. นางธุวนันท พานิชโยทัย ผูอํานวยการกลุมงานวิจยั และพัฒนา
ระบบสงเสริมการเกษตร
3. น.ส.อังคณา โชคมั่งมีพิศาล นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว
4. น.ส.บังเอิญ แกวพระโต นักวิชาการเงินและบัญชี 4
5. นายวิรัช จันทรโรทัย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว
6. นางณัฐพัชร เหลืองกําเหนิด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว
7. นางอุษา ทองแจง
เจาหนาทีว่ ิเทศสัมพันธ 6ว
8. นางมัลลิกา เขียวหวาน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว
9. นางอนงค พรหมหมวก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว
10. นายเทอดชัย ดงใหญ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3
(แทน นายสุภาพ เมธาอนันตกุล)
11. นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย นักวิชาการคอมพิวเตอร 4
12. นางสาวอาธิดา ปญญาฟู นักวิชาการคอมพิวเตอร 4
13. นางอาภรณ วิศวไพศาล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว

14. นางนันทา ติงสมบัติยทุ ธ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว
15. นายบพิตร ปริปุณณากร นักวิชาการเกษตร 7ว
(แทน นายยอดธงไชย รอดแกว)
16. นางสาวขนิษฐา พงษปรีชา นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว

กองวิจยั และพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร
กองคลัง
กองคลัง
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักพัฒนาเกษตรกร
กองแผนงาน
สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
กองวิจยั และพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร
สํานักงานเลขานุการกรม
ศูนยสารสนเทศ
ศูนยสารสนเทศ
สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน
สํานักพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยี
สสข.ที่ 1 จ.ชัยนาท
สสข.ที่ 2 จ.ราชบุรี
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17. นายวิทยา พลเยีย่ ม
นักวิชาการเกษตร 7ว
สสข.ที่ 3 จ.ระยอง
18. นางสาวชฎารัตน ชุมพรัตน นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว
สสข.ที่ 4 จ.ขอนแกน
19. นายสมชัย วิสารทพงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว
สสข.ที่ 5 จ.สงขลา
(แทน นายชํานาญ ฉุนประดับ)
20. นายสมมาตร ชาญชัย
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว
สสข.ที่ 6 จ.เชียงใหม
(แทน นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ)
21. นายสําราญ สาราบรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว กองวิจยั และพัฒนา
คณะทํางานและ
งานสงเสริมการเกษตร เลขานุการ
22. นางศิริวรรณ หวังดี
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6ว สํานักพัฒนาการถายทอด คณะทํางานและ
เทคโนโลยี
ผูชวยเลขานุการ
23. น.ส.อรวรรณ คงอภิรกั ษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว กองวิจยั และพัฒนางาน คณะทํางานและ
สงเสริมการเกษตร
ผูชวยเลขานุการ
ผูไมไดเขาประชุม
1. นางสาวอารยา บุญจริง

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

กองวิจยั และพัฒนา
ติดราชการ
งานสงเสริมการเกษตร
กองวิจยั และพัฒนา
ติดราชการ
งานสงเสริมการเกษตร
กองวิจยั และพัฒนา
ติดราชการ
งานสงเสริมการเกษตร
4. นางอรสา ดิสถาพร
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการผลิต สํานักสงเสริมและ
ติดราชการ
ผัก ไมดอกไมประดับ และสมุนไพร จัดการสินคาเกษตร
5. นางวิลาวัลย วงษเกษม นักวิชาการเกษตร 7ว
สํานักสงเสริมและ
ติดราชการ
จัดการสินคาเกษตร
6. นายอรุณพล พยัคฆพันธ นักวิชาการเกษตร 8ว
สํานักพัฒนาคุณภาพ
ติดราชการ
สินคาเกษตร
7. นายอุดม รัตนปราการ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว กลุมพัฒนาระบบบริหาร ติดราชการ
8. นางสาววิภาพรรณ รุงเรือง เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 7ว
กลุมตรวจสอบภายใน ติดราชการ
9. นางเตือนใจ วิเศษสุวรรณ นักวิชาการเกษตร 7 ว
สํานักสงเสริมและจัดการ ติดราชการ
สินคาเกษตร
10. นายวุฒนิ ัย ยุวนานนท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7 ว สํานักพัฒนาเกษตรกร ติดราชการ
11. นางออมทิพย สุทธิพงศเกียรติ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7 ว สํานักพัฒนาเกษตรกร ติดราชการ
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12. นายสุรัตน สงวนทรัพย

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 5

กองพัฒนาการเกษตร ติดราชการ
พื้นที่เฉพาะ
13. นายมนัส เสียงกอง
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6 ว กองพัฒนาการเกษตร ติดราชการ
พื้นที่เฉพาะ
13. นายดนัย ชื่นอารมย
บุคลากร 7ว
กองการเจาหนาที่ ติดราชการ
14. นางสาวทัศนีย ชิงดวง นักวิชาการคอมพิวเตอร 7วช
ศูนยสารสนเทศ
ติดราชการ
15. น.ส.เกศณี เถื่อนบัวระบัติ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว สํานักงานเลขานุการ ติดราชการ
คณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน

ผูเขารวมประชุม
1. นางศิริรัตน ขวัญกิจวัฒนะ
2. นายวิรตั น ทองเวียง
3. นางวรนุช บูรภักดิ์
4. นางสาวสรอยเพชร ตันติรัตนานนท

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว

สสข.ที่ 2 จ.ราชบุรี
สสข.ที่ 4 จ.ขอนแกน
สสข.ที่ 4 จ.ขอนแกน
สํานักพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยี

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. วันนี้ประธานคณะทํางานติดภารกิจ และไดมอบหมายใหนางพิชฎา อารยานุรักษ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว เปนประธานการประชุมแทน
2. วัตถุประสงคในการประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของสวนตาง ๆ
ที่เกี่ยวของและเตรียมการในการดําเนินงานชวงตอไป ซึง่ มีกิจกรรมทีส่ ําคัญหลาย ๆ กิจกรรม เชน ตลาดนัด
ความรู RW เปนตน
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550
ฝายเลขานุการไดนํารายงานการประชุมขึน้ KM-Website และแจงใหคณะทํางานฯ พิจารณา
ตรวจสอบแลว ที่ประชุมไมมีการแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2550 วันที่ 8 พฤษภาคม 2550
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วาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาทักษะการจดบันทึก
กรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ
การจดบันทึกใหแกเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพือ่ พัฒนาทักษะใน
การจดบันทึก สกัดองคความรู การเขียนบทความ และการใชชองทางแลกเปลี่ยนเรียนรูผานอินเตอรเน็ต
(Web Blog) สามารถสรุปผลการสัมมนาไดดังนี้
(1) การสัมมนาดําเนินการจัด 2 รุน คือ รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 7-9 มิถุนายน 2550
มีผูเขารวมสัมมนา 60 คน รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 12-14 มิถุนายน 2550 มีผูเขารวมสัมมนา 60 คน รวม 2 รุน
มีผูเขารวม 120 คน ซึ่งเกินจากที่กําหนดไว 40 โดยผูเขาสัมมนามาจาก 58 จังหวัด (ที่ไมใชจังหวัดนํารอง
ในการดําเนินงานจัดการความรูในป 2549) 6 เขต และกอง/สํานักในสวนกลาง
(2) วิทยากรในการสัมมนาเนนการเรียนรูประสบการณจากการดําเนินงานที่ผานมา 2 ป
ดังนั้น วิทยากรหลักเปนเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทีด่ าํ เนินการในแตละเรื่องไดดมี าถายทอดประสบการณ
และจัดกระบวนการสัมมนา ซึ่งประกอบดวยคณะทํางานเรื่องการบริหารองคความรูสวนกลาง เจาหนาที่จาก
สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร (นายวีระยุทธ สมปาสัก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว) และสํานักงาน
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายชาญวิทย สมศักดิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว) โดยใชวิทยากร
นอกองศกร ไดแก รศ.บําเพ็ญ เขียวหวาน และ ผศ.ดร.ธิติพัฒน เอี่ยมนิรันดร จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ใหความรูใ นหลักวิชาการ การฟง ถาม จับประเด็น และการเขียนบทความและการเชิญบุคลากรของกรมฯ
(นายสวัสดิ์ วิระวงศพรหม) และ ดร.ประนอม ศรัยสวัสดิ์ ขาราชการบํานาญ มาเลาประสบการณ (Story Telling)
เพื่อถอดองคความรู
(3) เนื้อหาและกระบวนการสัมมนาในการสัมมนาเนนการเรียนรูแ ละฝกปฏิบัติใหเกิดทักษะ
เบื้องตนในประเด็นเนื้อหาหลัก ๆ คือ (1) การฟง การถาม การจับประเด็น (2) การถอดสกัดและเขียนบทความ
(3) เทคนิคการใช Mind Mapping (4) การถอดสกัดความรูจาก CoPs (Commutity of Practices) (5) การถอด
สกัดความรูจากเรื่องเลา (Story Telling) (6) การถอดสกัดความราจากสือ่ อื่น ๆ เชน วีซีดี บทความ
(4) ผลการสัมมนาโดยการประเมินผลงานจากการปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การสรุป
บทเรียน (After Action Review, AAR) ของคณะผูจดั และแบบประเมินผล พบวา ผูเขารวมสัมมนามีความ
สนใจในการเรียนรูและนําไปใชงานจริง ถึงแมบางชวงการฝกปฏิบัติจะเกินเวลาในตอนเที่ยงหรือตอนเย็น
ผูเขาสัมมนามีความตั้งใจในการฝกและอยูค รบจํานวน และสนใจในการเปด Web Blog ของตนเอง/สํานักงาน
เพื่อเปนชองทางแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนนักสงเสริมการเกษตรดวยกัน และมีขอเสนอแนะบางวาในบาง
ชวงเนื้อหาวาเวลาในการฝกปฏิบัตินอยเกินไป
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ
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3.2 การการจัดทําสรุปบทเรียนครึ่งปการจัดการความรู
กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดสัมมนาสรุปบทเรียนครึ่งปการจัดการความรูกรมสงเสริม
การเกษตร ป 2550 ใหแกตัวแทนของหนวยงานยอยระดับกอง/สํานัก เขต และจังหวัด เพื่อถอดบทเรียน
การนํา Knowledge Management (KM) เปนเครื่องมือในการพัฒนางาน คน และองคกร ในระหวางวันที่
12-14 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมอูทองอินน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปผลการสัมมนาได
ดังนี้
(1) การสัมมนาไดดําเนินการจัดในระหวางวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2550 มีผูเขารวม
สัมมนา 200 คน จากสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ผูแทนกอง/
สํานัก และคณะทํางานเรื่องการบริหารองคความรู
(2) เนื้อหาและกระบวนการสัมมนา ในการจัดกระบวนการสัมมนาเนนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากการปฏิบัติจริงของสวนที่เกี่ยวของ โดยมีเนื้อหาและวิธีการ คือ
- การแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการเสวนาประเด็นประสบการณการนํา KM ไปเปน
เครื่องมือในการปฏิบัติงานและมีผลการดําเนินการไดดี โดยตัวแทนระดับเขต คือ นายชํานาญ ฉุนประดับ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ระดับจังหวัด
นายประสงค บุญเจริญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ระดับพื้นที่
นายวิเวก อมตเวทย เกษตรอําเภอละแม จังหวัดชุมพร ดําเนินการโดยนายยอดธงชัย รอดแกว นักวิชาการ
สงเสริมการเกษตร 7ว สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการศึกษาดูงานจากกลุมเกษตรกรที่ดําเนินการ
ไดประสบผลสําเร็จในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ 3 งานหลักที่กรมฯไดกําหนดใหใช KM เปน
เครื่องมือในการพัฒนา ไดแก (1) กลุมเกษตรกรผูผลิตผักพื้นบานเพื่อการสงออก ตําบลสิงหนาท อําเภอ
ลาดบัวหลวง (2) ศูนยเรียนรูเกษตรพอเพียง ตําบลตะพังโคน อําเภอลาดบัวหลวง และ (3) วิสาหกิจชุมชน
กลุมแมบานเกษตรกรบานทรงสเปน อําเภอบางบาล ซึ่งหลังจากการศึกษาดูงานแลวแตละกลุมจะกลับมา
ถอดบทเรียนในการดําเนินงานของกลุมตาง ๆ เพื่อการเรียนรูรวมกัน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานตาง ๆ โดยการแบงกลุมยอยใน
ประเด็น การนํา KM ไปเปนเครื่องมือในกระบวนงานสงเสริมการเกษตร การแลกเปลี่ยนผาน Web Blog
และการเสริมหนุนการดําเนินงาน
- การชี้แจงและสรางความเขาใจการใชระบบ “ศูนยบริการองคความรูดาน
การเกษตร” ซึ่งจะใชเปนคลังความรูหลักขององคกร และมีการพัฒนาระบบ โดยศูนยสารสนเทศ
เปนการสงเสริมที่จะใหเจาหนาที่แตละระดับสามารถเขาถึงขอมูลองคความรูไดงายขึ้นและสามารถนํา
ขอมูลองคความรูจากการปฏิบัติขึ้น Website เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดโดยหนวยงานระดับจังหวัด/เขตเอง
- การเชิดชูและใหรางวัลแกบุคลากรที่สามารถนําเครื่องมือ KM ไปใชและเกิดผล
ในเชิงประจักษเปนผลงานที่นาสนใจ ซึ่งเปนไปตามแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูของกรมฯ ที่ได
ประกาศเปนนโยบายไปแลว ไดดําเนินการคัดเลือกรวมกันระหวางคณะทํางานเรื่องการบริหารองคความรู
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และสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต สําหรับการคัดเลือกประจําเดือนมิถุนายน 2550 ไดประกาศผล
และมอบรางวัลไปแลวในที่สัมมนาฯ และในเดือนตอ ๆ ไปจะมีการประกาศผลทุกเดือน โดยมอบใหสํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรคัดเลือกบุคลากรที่มีการดําเนินงานนาสนใจเดือนละ 1 คน/เขต และคัดเลือก
Blogger ดีเดนโดยผูดูแลชุมชนนักสงเสริมการเกษตร (Web Blog) เดือนละ 1 คน รวมการคัดเลือก 7 คน/เดือน
(3) ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถสะทอนใหเห็นถึงการนํา KM ไปใชใน
กระบวนงานสงเสริมการเกษตรที่แตละหนวยงานสามารถประยุกตแนวคิด/หลักการไปใชไดจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาในเรื่องขีดความสามารถของคน (เจาหนาที่และเกษตรกร) การพัฒนากระบวนงาน
และการพัฒนางาน แตทั้งนี้ อาจยังมีปญหาบางในบางหนวยงานใน 2 ประเด็นคือ (1) ความรูความเขาใจ
แนวคิด/หลักการ KM ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง CKO (เกษตรจังหวัด/เกษตร
อําเภอ) ซึ่งจะเปนผูเอื้ออํานวยในการนํา KM ไปใช (2) การประยุกตใชที่ยังไมสามารถให KM เนียนอยูใ น
กระบวนงานสงเสริมการเกษตร ซึ่งอาจจะใชเวทีตาง ๆ ที่ดําเนินการอยู เชน เวทีประชุมผูบริหาร เวทีประชุม
เกษตรจังหวัด RW, MM, DW, DM เปนตน เพื่อสรางความรูความเขาใจและแกไขปญหารวมกัน รวมทั้ง
มาตรการการเสริมหนุนและเรียนรูรวมกันผานชองทางตาง ๆ (Web Blog) ที่สามารถนํามาใชเพื่อการเรียนรู
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 การประชุมภาคีการจัดการความรูภาคราชการ
กรมสงเสริมการเกษตรไดรับเปนเจาภาพในการจัดเวทีประชุมภาคีการจัดการความรูภาค
ราชการเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร ชั้น 5 ซึ่งแบงงานหลักคือสถาบัน
สงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ในการจัดการความรูของภาคราชการไทย โดยมีผูเขาประชุมจาก 20 หนวยงาน จํานวน 80 คน ในสวนของ
กรมสงเสริมการเกษตรไดนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณผลที่เกิดจากการนํา KM ไปเปนเครื่องมือ
โดยผูแทนจากสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชรและสมุทรสงคราม ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามไดนําเสนอ
ในรูปแบบนิทรรศการในการนํา KM ไปใชดวย
มติที่ประชุม รับทราบผลการสัมมนา และสําหรับการดําเนินงานตอเนือ่ งในการคัดเลือกบุคคลดีเดน
ในการนํา KM ไปใชในการพัฒนา และ Blogger ดีเดนประจําเดือน ที่ประชุมตกลงใหเขตแจงผลใหฝาย
เลขานุการคณะทํางานทราบภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2550
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3.4 การจัดทําสื่อเพื่อการเรียนรูและเผยแพรประชาสัมพันธ
กรมสงเสริมการเกษตรไดอนุมัติงบประมาณในการจัดทําสื่อเกี่ยวกับการจัดการความรู
ของกรมฯเพื่อใชในการเรียนรูและเผยแพรประชาสัมพันธ ดังนี้
1. วีดีทัศน อยูในระหวางดําเนินการสอบราคาจาง
2. แผนพับ (ตนฉบับไดมกี ารมอบหมายในการยกรางและกําหนดประชุมเพื่อพิจารณา
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2550 ชวงบาย)
มีเนื้อหาหลักประกอบดวย
- ความเปนมา (พิชฎา)
- กระบวนการและองคประกอบการจัดการความรู (อุษา)
- ปจจัยแหงความสําเร็จ (นันทา)
- กาวยางตอไป (สําราญ)
โดยมีผูประสานและเรียบเรียงเนื้อหา คือ คุณศิริวรรณ
3. โปสเตอร รับผิดชอบโดย คุณวิรัช, คุณนันทา และคุณศิริวรรณ
มติที่ประชุม

รับทราบและมอบหมายใหทีมงานยอยไปดําเนินการตอ

วาระที่ 4

เรื่องพิจารณา
4.1 ตลาดนัดความรู
กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการตลาดนัดความรูกรมสงเสริม
การเกษตร ระหวางวันที่ 16-18 กันยายน 2550 ณ โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพมหานคร โดยมี
รายละเอียดตามโครงการสัมมนาและกําหนดการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 (ไดแจกในที่ประชุมแลว)
และใหที่ประชุมรวมพิจารณาในประเด็น
1. ความเหมาะสมของรูปแบบ/วิธีการ และกระบวนการสัมมนา
2. วิทยากร
- นําเสนอประสบการณจากองคกรภายนอก (บริษัท Spansion และ บริษัท CP)
- กระบวนการคัดเลือก Best Practice เพื่อการแลกเปลีย่ นเรียนรูในหองยอย
3. การแบงความรับผิดชอบเพื่อดําเนินกระบวนการในแตละหองยอย (วันที่ 18 ก.ย. 50)
• หอง A Food Safety
(ยอดธงชัย, สําราญ, อุษา, ชํานาญ, ศุภลักษณ)
• หอง B ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง
(มัลลิกา, วุฒินยั , ประเสริฐวัฒน, บุญรัตน, ณัฐพัชร, เตือนใจ)

7

8
• หอง C วิสาหกิจชุมชน
(สุกัญญา, อาภรณ, พรพิมล, สรอยเพชร)
• หอง D กระบวนการจัดการความรู
(นันทา, ศิรวิ รรณ, วีระยุทธ, ชัยพร, สรณพงศ, ชาญวิทย)
4. การคัดเลือกหนวยงาน “ดีเดนในการนํา KM ไปเปนเครื่องมือในการพัฒนา”
ระดับเขต
1 เขต (คณะทํางานเรื่องการบริหารองคความรูคัดเลือก)
ระดับจังหวัด
1 จังหวัด/เขต รวม 6 จังหวัด (เขตคัดเลือก)
โดยมีกรอบแนวทางในการพิจารณาตามเอกสารแนบ 2 (ไดแจกในทีป่ ระชุมแลว) ทั้งนี้ แจงรายชือ่ หนวยงานดีเดน
ใหกรมฯ ทราบภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2550
5. นิทรรศการ
5.1 แตละเขตคัดเลือก Best Practice ใน 3 งานหลัก (Food Safety, ศูนยเรียนรูการเกษตร
พอเพียง, วิสาหกิจชุมชน) งานละ 1 กรณี เพื่อนําเสนอในรูปแบบนิทรรศการ โดยเบิกจายจากกรมฯ ณ สถานที่
สัมมนาฯ กรณี/เรื่องละไมเกิน 5,000 บาท รวม18 กรณี/เรื่อง
5.2 หนวยงานที่ดเี ดนตามขอ 4 สรุปผลงานตามกรอบแนวทางหนวยงานละไมเกินหนึ่ง
หนากระดาษ A4 เพื่อสวนกลางจะไดนําขอมูลมาทํานิทรรศการในภาพรวม 7 กรณี
5.3 นิทรรศการภาพรวมในระดับองคกร 1 ชุด รับผิดชอบโดยคณะทํางานเรื่องการบริหาร
องคความรู ทั้งนี้ ในขอ 5.1 ขอใหสงชื่อเรื่องและหนวยงานรับผิดชอบใหกรมฯ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2550
เพื่อจะไดแจงวิธีการเบิกจายงบประมาณ พรอมหนังสือแจงหนวยงานเขารวมสัมมนา สวนในขอ 5.2 ขอใหสง
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2550 พรอมกับการแจงชื่อหนวยงานดีเดน
ที่ประชุมไดรว มกันพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
มติที่ประชุม 1. ประเด็นที่ 2. วิทยากร ใหเพิ่มวิทยากรเสวนา " ประสบการณการจัดการความรู " ชวงเชา
วันที่ 17 กันยายน 2550 โดยใหมีผูแทนมาจาก 3 ภาคสวน ไดแก ภาคราชการ เสนอ ส.ค.ส. , ราชทัณฑ,
กรมอนามัย ภาคเอกชน เสนอ บริษัท SPANSION (Thailand) Limited ลําดับที่ 1 และบริษัท เจริญโภคภัณฑ
เปนลําดับที่ 2 และภาคประชาสังคม ประธานมอบใหทมี เลขาคณะทํางานประสานวิทยากรตอไป
2. ประเด็นที่ 4 ขอใหปรับชือ่ หัวขอที่ใชในการคัดเลือกใหม
3. ขอใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตดําเนินการ ดังนี้
3.1 คัดเลือก Best Practice ใน 3 งานหลัก (Food Safety, ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง,
วิสาหกิจชุมชน) งานละ 1 กรณี เพื่อนําเสนอในรูปแบบนิทรรศการ โดยเบิกจายจากกรมฯ ณ สถานที่สัมมนาฯ
กรณี/เรื่องละไมเกิน 5,000 บาท รวม18 กรณี/เรื่อง สงใหกรมทราบภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2550
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3.2 การคัดเลือกหนวยงาน “ดีเดนในการนํา KM ไปเปนเครื่องมือในการพัฒนา”
ขอใหเขตแจงความประสงคการคัดเลือกหนวยงานดีเดนวาจะสงผลการคัดเลือกหรือไมสงผลการคัดเลือก
ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2550
3.3 การคัดเลือกวิทยากรระดับเจาหนาทีห่ รือวิทยากรเกษตรกร จํานวน 1 เรื่อง/กรณี
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ นหองยอยวันที่ 18 กันยายน 2550 ขอใหสงรายชื่อใหกรมทราบภายในวันที่
30 สิงหาคม 2550
4.2 ความกาวหนาการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ผูแทนเขตไดรายงานความกาวหนาการเนินงาน ดังนี้
ภาคกลาง
นายบพิตร ปริปุณณากร ผูแ ทน สสข.ที่ 1 จังหวัดชัยนาท ไดรายงานความกาวหนาของ
เขตวา เขตไดจัดตั้งคณะทํางาน KM และสรางความรูความเขาใจใหแกเจาหนาที่ของเขต และมีการกําหนด
KV รวมกัน เพื่อดําเนินงานการจัดการความรูของเขต และมีการเสริมหนุนการทํางานของจังหวัด โดยเขตได
กําหนดจัด RW ครั้งที่ 3 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2550
ภาคตะวันตก
นางขนิษฐา พงษปรีชา นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว สสข.ที่ 2 จ.ราชบุรี รายงานวา
เขตไดจดั ตั้งคณะทํางาน KM และสรางความรูความเขาใจใหแกเจาหนาที่ของเขตโดยการจัด Workshop
ใหกับเจาหนาที่ จํานวน 3 ครั้ง มีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานการจัดการความรูในแตละจังหวัด
พบปญหาวา จังหวัดสวนใหญยังไมเขาใจ และเห็นวา KM เปนเรื่องใหม เปนการเพิม่ ภาระในการปฏิบัติงาน
และมุงประเด็นไปที่การถอดองคความรู (KA) จึงพยามสรางความรูความเขาใจกับจังหวัด เพื่อใหจังหวัด
ปรับเปลี่ยนการทํางาน และเขตไดกําหนดจัด RW ครั้งที่ 3 วันที่ 5-7 กันยายน 2550 ทั้งนี้ จะประสานขอ
สนับสนุนเจาหนาที่สวนกลางเสริมหนุนเวที RW ดวย
ภาคตะวันออก
นายวิทยา พลเยี่ยม นักวิชาการเกษตร 7ว สสข.ที่ 3 จ.ระยอง ไดรายงานวา เขตไดจดั ตั้ง
คณะทํางาน KM และสรางความรูความเขาใจใหแกเจาหนาที่ของเขต การจัด RW ในแตละครั้ง เขตไดนํา
KM เขาไปทรอดแทรกทุกครั้งที่มีการจัดเวที และเห็นวา CKO ไมใหความสนใจ KM เทาที่ควร เขตจะจัด
เวที RW ครั้งที่ 3 วันที่ 3-5 กันยายน 2550 ณ จังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางวรนุช บูรภักดิ์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว สสข.ที่ 4 จ.ขอนแกน ไดรายงานวา
เขตไดจดั ตั้งคณะทํางาน KM สรางความรูความเขาใจใหแกเจาหนาที่ของเขต และเสริมหนุนการทํางาน
ของจังหวัด เขตจะจัดเวที RW ครั้งที่ 3 ชวงเดือนกันยายน 2550
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ภาคใต
นายสมชัย วิสารทพงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว สสข.ที่ 5 จ. ไดรายงานวา
เขตไดปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว ไดจัดเวทีสรางความรูความเขาใจใหกับเจาหนาทีข่ องสํานักสงเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขต และจัดเวที RW ครั้งที่ 2 เปนการศึกษาดูงานในพืน้ ที่และมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในเวที เขตกําหนดจัดเวที RW ครั้งที่ 3 วันที่ 20-23 สิงหาคม 2550 ณ จังหวัดสุราษฎรธานี และมีการศึกษา
ดูงานในพื้นทีท่ ี่จังหวัดชุมพร
ภาคเหนือ
นายสมมาตร ชาญชัย นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว สสข.ที่ 6 จ.เชียงใหม ผูแทนเขต
ภาคเหนือรายงานวา เนื่องจากคณะทํางาน KM ของเขตภาคเหนือติดภารกิจ และตนเองไดรับมอบหมาย
ใหเขาประชุมแทน จึงไมทราบความกาวหนาของการดําเนินงาน เนื่องจากยังไมทราบเหมือนกันวา KM
เปนอยางไร ทําอยางไร แตจะรายงานผลการประชุมใหคณะทํางานของเขตทราบตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
อรวรรณ คงอภิรักษ
( นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6 ว
ผูจดรายงานการประชุม
สําราญ สาราบรรณ
( นายสําราญ สาราบรรณ)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8 ว
ผูตรวจรายงานการประชุม
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