
รายงานการประชุมคณะท างานจัดการความรู้ (KM) 
ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2557 
วันอังคารที่  25  กุมภาพันธ์  2557  

ณ  ห้องประชุมส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
**************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ประธาน 

จังหวัดระยอง    
2. นายรังสรรค์ บูรณมานัส ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร   กรรมการ 
3. นางสาววรนุช สีแดง  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางศุภลักษณ์ พลเยี่ยม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    กรรมการ 
5. นางชุติกาญจน์ เพียรธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   กรรมการ 
6. นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   กรรมการ 
7. นายชนินทร์ สุขส าราญ  นักวิชาการเกษตรช านาญการ      กรรมการ 
8. นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   กรรมการ 
9. นายศราวุธ จันทรา  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ    กรรมการ 
10. นายอธิวัตน์ มากบุญ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    กรรมการ 
11. นางวิภาพร สงวนดี  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    กรรมการ 
12. นางอุบล มากอง  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร             กรรมการและเลขานุการ      
13. นางสาวอิสรี เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายวิทยา พลเยี่ยม   ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดราชการ 

เปิดประชุมเวลา 10.00 น. 

 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ความเป็นมา 
เนื่องจากในปี 2557 ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีจ านวน 

4,900 คน คิดเป็นร้อยละ 54.05 ของข้าราชการทั้งหมด มีอายุเฉลี่ย ๔6.90 ปี ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ
ราชการในอีก ๕ ปี ข้างหน้า จ านวน ๒,๐83 คน คิดเป็นร้อยละ ๒3.94 ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ  

 
 

/ในอีก 10 ปี... 
 



ในอีก ๑๐ ปี ข้างหน้า จ านวน 4,855 คน คิดเป็นร้อยละ ๕5.82 (ข้อมูล  ณ วันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๕6) 
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีก าหนดด าเ นินการจนถึงปี 2560 ประกอบกับในปี  2557 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มี
นโยบายและแนวทางการด า เนินงานส่งเสริมการเก ษตร ปีงบประมาณ พ .ศ.2557 เพ่ือใช้เป็นกรอบในกา ร
ท างานและเพ่ือให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในการท า งานส่งเสริม การเกษตร  เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่ของกรมส่ง เสริม
การเกษตรมีความ SMART ทั้งด้านองค์ความรู้ กระบวนการคิด การวิเค ราะห์ และการบริหารจัดการ ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกษตรกรมีความอยู่ดีมี สุขอย่างยั่งยืน  หลักการส าคัญของนโยบา ยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแ ปลงเพ่ือให้เห็น
บทบาท ตัวตน และอัตลั กษณ์ของนักส่งเสริมกา รเกษตรอย่าง ชัดเจน เป็นที่รู้จักและยอมรั บของเกษตรกร
และคนทั่วไป ในฐานะ “ผู้จัดการการเกษตรในพื้ นที่” และ“ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ” มีระบบและกลไกการ
ท างานในพ้ืนที่ที่เกษ ตรกรเข้าถึงได้ง่าย มี การท างานร่วมกันและทุ กฝ่ายได้รับประโยชน์ โดยท างานในรูปแบบ 
MRCF SYSTEM ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้เน้น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การบริหารจัดการงานสง่เสริมการเกษตรใน
พ้ืนที ่2) การบริหารจัดการข้อมลู และ ๓) การบริหารจัดการองค์กร ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าหนดให้เป็น
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของผู้อ านวยการกอง/ส านัก/เขต และเกษตรจังหวัดด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุ/ผู้ทรงความรู้ และสนับสนุนให้มีการสร้าง

แรงจูงใจในการน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ผลไปใช้ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร  และเชื่อมโยง
เครือข่ายการจัดการความรู้ภายในกรมส่งเสริมการเกษตร 

2.๒ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้การจัดการความรู้ในการด าเนินงานส่งเสริม
การเกษตร  

๒.๓  เพ่ือน า MRCF ไปขับเคลื่อนงานในภารกิจของหน่วยงาน  

1.3 ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2557 

รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) 
ประเด็นที่ 1 จัดส่งแผนการจัดการความรู้ได้ทันตามก าหนด 
ประเด็นที่ 2 จ านวนแผนการจัดการความรู้ครบ 2 แผน 
ประเด็นที่ 3 แผนจัดการความรู้มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมของบุคา

กรในหน่วยงาน ได้แก่ มีการประชุม/สัมมนา ระดมความคิดเห็นในการด าเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
จ านวนบุคคลที่เข้าร่วม รวมถึงมีขอบเขต กระบวนการขั้นตอนวิธีปฏิบัติ เนื้อหาและบุคคลเป้าหมายที่ชัดเจน 

คะแนน 1 ด าเนินการได้ 1 ประเด็น 
คะแนน 3 ด าเนินการได้ 2 ประเด็น 
คะแนน 5 ด าเนินการได้ครบ 3 ประเด็น 
 
 
 

/จังหวัด... 



จังหวัดจัดท าและส่งแผนการจัดการความรู้ทั้ง 2 แผน ให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี 3 จังหวัดระยอง ส าเนาส่งให้กองวิจัยฯ และตรวจสอบหลักฐานพร้อมส่งแบบรายงานสรุปคะแนนส่งให้
กองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2557  

มติที่ประชุม......รับทราบ..................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
    เรื่องเพื่อทราบ 
    1. ค าสั่งคณะท างานจัดการความรู้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัด
ระยอง ปี 2557 (ตามเอกสารแนบ) 
    2. แนวทางการด าเนินงานจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตรประจ าปีงบประมาณ 
2557  

2.1 แนวทางการด าเนินงานจั ดการความรู้สู่งานส่ง เสริมการเกษตร ให้หน่ วยงาน
ย่อยด าเนินการ ดังนี้ 

          2.๑.1 ทบทวนผลการด าเนินงาน ได้แก่  ผลการด าเนินงานจัดการความรู้  ผลงาน
ตามบทบาทหน้าที่/ภารกิจ/โครงการ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

   2.1.๒ ก าหนดบุคคลผู้ทรงความรู้และองค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
โดยให้พิจารณาบุคคลที่จะเกษียณอายุเป็นเป้าหมายหลัก (ทั้งนี้หากไม่มีบุคคลที่เป็นเป้าหมายหลัก ให้พิจารณา
ถอดองค์ความรู้จากผู้ทรงความรู้ในแต่ละกระบวนงานของหน่วยงาน) และก าหนดประเด็นในการน า MRCF ไป
ขับเคลื่อนงานในภารกิจของหน่วยงาน 

   2.1.3 ทบทวนและแต่งตั้ งคณะท างาน /ทีมงาน เพื่อท าหน้าที่ บริหารจัดการ /
สนับสนุนการปฏิบัติงา นและสร้างแรงจูงใจ / ขวัญก าลังใจให้บุคลาก รได้น าการจัดการความรู้ ไปใช้เป็นกลไก
ขับเคลื่อนงานตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 

   2.1.๔ จัดท าแผนการจัดการควา มรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามแบบฟอร์มที่ ๑ และ ๒ ภายใต้ภารกิจ และบทบาทหน้าที่หลักของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งก าหนด  

 

/ให้จัดท า ๒ แผน...  

 



ให้จัดท า ๒ แผน คือ ๑) แผนที่ ๑ เน้นเป้าหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (ถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะ
เกษียณอายุในอีก 5 ปี ข้างหน้า/ผู้ทรงความรู้)  

            ๒) แผนที่ ๒ เน้นการน า MRCF ไปขับเคลื่อนงานในภารกิจของหน่วยงาน  

2.1.๕ ใช้เวทีส่งเสริมการเก ษตร หรือเวทีเฉพาะกิจ อ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาบุค ลากร
ให้มีทักษะในการน าการ จัดการความรู้ไปใช้ปร ะโยชน์ในการด าเนินงาน ส่งเสริมการเกษตรให้เ กิดผลงาน
เป็นรูปธรรม ได้อย่างแท้จริง  

   2.1.๖ ด าเนินกิจกรรมตามท่ีได้ระบุไว้ในแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมทั้งท าการบันทึก/รายงานความก้าวหน้าและสรุปผลงาน เพ่ือแสดง
หลักฐานการด าเนินงานในรอบตัวชี้วัดการประ เมินผลการปฏิบัติราชก ารให้กรมส่งเสริมการเ กษตรทราบ  
(ส านักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขตด าเนินการตรวจและให้คะแนนตัวชี้วัดฯ ของส านักงานเกษตรจังหวัด) 

   2.1.๗ ด าเนินการรวบรวม/จัดเก็บและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ได้ผล (Best 
Practices) ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานน าสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้และพัฒนา รวมทั้งเป็นช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงานตนเอง (มีแบบฟอร์มถอดองค์ความรู้เพ่ือพิจารณาปรับใช้ตามความ
เหมาะสม) 

   2.1.๘ กอง/ส านัก/เขต ส่งรายงานสรุปผลการจัดการความรู้ให้กองวิจัยและพัฒนา
งานส่งเสริมการเกษตร ส าหรับส านักงานเกษตรจังหวัดส่งรายงานสรุปผลการจัดการความรู้ให้ส านักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขต และกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตทุกเขต ด าเนินการสรุปผลการจัดการความรู้ในภาพรวมของจังหวัดในแต่ละเขต แล้วแจ้ง
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เพื่อคณะท างานการบริหารองค์ความรู้จักได้น าข้อมูลมาประมวลสรุปเป็นภาพรวม
ขององค์กรต่อไป 
   2.2 แนวทางการด าเนินงานจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตรของส านักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขต 

 2.2.๑ แต่งตั้งคณะท างานหรือมอบหมายทีมงานให้ด าเนินการเรื่อง การจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจ สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการปฏิบัติในระดับ
หน่วยงาน 

  2.๒.2 ศึกษาวิเคราะห์และก าหนดเป้าหมาย/ประเด็นหลักในการจัดการความรู้ 
เพ่ืองานส่งเสริมการเกษตรในภาพรวมของเขต โดยน าผลสรุปของส านักงานเกษตรจังหวัดมาใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานและเชื่อมโยงข้อมูลที่สอดคล้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร 

 

/2.2.๓ จัดท าแผน… 

 



2.2.๓ จัดท าแผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) ระดับหน่วยงาน  

 2.2.๔ ด าเนินงานตามแผน ติดตามและสนับสนุนการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้
กับงานประจ า/งานอ่ืน ๆ ในระดับหนว่ยงาน และส านักงานเกษตรจังหวัดภายในเขตโดยใช้เวทีส่งเสริมการเกษตร
เป็นหลัก     

 2.2.๕ สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
และส านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการความรู้ โดยใช้เวทีส่งเสริม
การเกษตร หรือเวทีเฉพาะกิจอ่ืน ๆ 

   2.2.๖ ตรวจสอบและให้คะแนนผลการด าเนินงานจัดการความรู้ของส านักงาน
เกษตรจังหวัดในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเกษตรจังหวัด 

     2.2.๗ รายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้คณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทราบ  

2.2.๘ จัดท ารายงานสรุปผลส าเร็จของการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร
ของส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตและจังหวัดภายในเขต เมื่อเสร็จสิ้นปีงบประมาณส่งกรมส่งเสริม
การเกษตร (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร)  

2.3 แผนด าเนินงานจัดการความรู้ของส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

   กิจกรรม ช่วงเวลา วิธีการ/ช่องทาง 
1. ทบทวน/แต่งตั้งคณะท างานการบริหารองค์ความรู ้ 7 ก.พ. 57 - ประชุมส านักงาน 

- ค าสั่งแต่งตั้ง 
2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM: Action Plan) 2 แผน ดังนี ้
    แผนที่ ๑ เน้นเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (ถอด
องค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุในอีก 5 ปี ข้างหน้า/ผู้ทรง
ความรู้) โดยให้ระบรุายชื่อบุคคลที่จะเกษยีณอายุในอีก 5 ปี
ข้างหน้าหรือผู้ทรงความรู้ (ที่ต้องการถอดองค์ความรู้)  
    แผนที่ ๒ เน้นการน า MRCF ไปขับเคลื่อนงานในภารกิจของ
หน่วยงาน      

25 ก.พ. 57 - ประชุมคณะท างาน KM 
 
 

3. บันทึกแผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) 
ปีงบประมาณ 2557 ในโปรแกรม “ระบบฐานข้อมูลแผนและ
รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Online) และน าแผนดังกล่าว
ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมส่งส าเนาให้กรมส่งเสริม
การเกษตร    

ภายในวันท่ี  
3 ม.ีค. 57 

- เว็บไซต ์

4. รายงานตามตัวช้ีวัดให้กรมส่งเสริมการเกษตร (กองวิจัยฯ)  
รอบที่ 1 ส่งแผน KM ทั้ง 2 แผน 

ภายในวันท่ี  
3 ม.ีค. 57 

- หนังสือราชการ/อีเมล ์
 

5. รายงานตามตัวช้ีวัดให้กรมส่งเสริมการเกษตร (กองวิจัยฯ)  
รอบที่ 2 ส่งหลักฐานการด าเนินการจัดการความรู ้

ภายในวันท่ี 
1 ก.ย. 57 

- หนังสือราชการ/อีเมล ์

  
/6. รายงาน... 



6. รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานการจัดการความรู ้
(Online) ในโปรแกรม “ระบบฐานข้อมูลแผนและรายงานผลการ
จัดการความรู้ (KM Online)  
      1) รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน 
      ๒) รายงานความก้าวหน้า รอบ 12 เดือน 

 
 
 
10 เม.ย. 57 
10 ต.ค. 57 

- หนังสือราชการ/อีเมล ์
- บันทึกใน KM Online 

7. น ารายงานความก้าวหน้าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน และจัดส่ง
ส าเนาให้กรมส่งเสริมการเกษตร 

ภายใน  
1 สัปดาห์หลังจากการ
บันทึกข้อมูล Online 

- หนังสือราชการ/อีเมล ์
- เว็บไซด์ของหน่วยงาน 
 

8. การประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานโดยจัดท าเป็น
รูปเล่มส่งกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งน าขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ภายในวันท่ี  
10 ต.ค. 57 

- หนังสือราชการ/อีเมล ์
- เว็บไซด์ของหน่วยงาน 
- เอกสารสิ่งพิมพ์ 
 

 

มติที่ประชุม .....รับทราบ..................................................................................................................................... 

    3. แผนด าเนินงานการบริหารจัดการความรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตรของ         
กรมส่งเสริมการเกษตรประจ าปีงบประมาณ 2557  
 

   กิจกรรม ช่วงเวลา วิธีการ/ช่องทาง 
1. ทบทวน/แต่งตั้งคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ ธ.ค. 56 - ประชุมส านักงาน 

- ค าสั่งแต่งตั้ง 
2. จัดท าแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้สู่
งานส่งเสริมการเกษตรปีงบประมาณ พ.ศ.2557    

ม.ค. 57 - ประชุมคณะท างาน KM 
 

3. ก าหนดแผนการจัดการความรู้ (KM: Action Plan) 
2 แผนดังนี้ 
    แผนที่ ๑ เน้นเป้าหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน (ถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุใน
อีก 5 ปี ข้างหน้า/ผู้ทรงความรู้) โดยให้ระบรุายชื่อ
บุคคลที่จะเกษียณอายุในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือผู้ทรง
ความรู้ (ที่ต้องการถอดองค์ความรู)้ และชื่อองค์ความรู้
ที่จะจัดเก็บ 
    แผนที่ ๒ เน้นการน า MRCF ไปขับเคลื่อนงานใน
ภารกิจของหน่วยงาน  
    รวบรวมรายชื่อบุคคลที่จะเกษียณอายุในอีก 5 ปี 
ข้างหน้า เพ่ือส่งให้หน่วยงานย่อยน าไปจัดท าแผนที่ 1 
เน้นเป้าหมายพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 

ม.ค. 57 - ประชุมคณะท างาน KM 
- ประสานงานกับกกจ. 
 

  

/7. ก าหนด... 



4. ก าหนดแบบฟอร์มในการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ 
    1) แบบฟอร์มที่ 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติราชการตามบทบาท/ภารกิจของ
หน่วยงาน  
    2) แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM 
Action Plan) จัดท าตามแบบฟอร์มที่ 2 ทั้ง 2 แผน 

ม.ค. 57 - ประชุมคณะท างาน KM 

5. แจ้งให้หน่วยงานด าเนินการตามแนวทางการ
จดัการความรู้ฯ ปี 2557 เพ่ือด าเนินการตามแผน 
(KM Action Plan) ที่ก าหนด 

ก.พ. 57 - หนังสือราชการ/อีเมล์ 
- เว็บไซต์ 

6. หน่วยงานย่อยรายงานตามตัวชี้วัดรอบท่ี 1 โดยส่ง
แผน KM ทั้ง 2 แผน ดังนี้ 
    1) กอง/ส านัก/เขต จัดส่งแผนให้กรมส่งเสริม
การเกษตร (กองวิจัยฯ) 
    2) จังหวัด จัดส่งแผนให้เขตตรวจเพ่ือให้คะแนน/
ส าเนาให้กรมส่งเสริมการเกษตร (กองวิจัยฯ) ด้วย 

3 มี.ค. 57 - หนังสือราชการ/อีเมล์ 
 

7. สนับสนุนการด าเนินงานการจัดการความรู้ ก.พ.- ก.ย. 57 - ประชุม/เวทีตามระบบส่งเสริมฯ 
- เวที KM สัญจร  

8. แจ้งหน่วยงานย่อยบันทึกแผนการจัดการความรู้ใน 
KM Online และจัดเก็บหลักฐาน 

ก.พ. 57 - บันทึกใน KM Online 
- เอกสาร 

9. หน่วยงานย่อยรายงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 2 ให้
จัดส่งหลักฐานการด าเนินการจัดการความรู้ ดังนี้ 
    1) กอง/ส านัก/เขต จัดส่งให้กรมส่งเสริม
การเกษตร (กองวิจัยฯ) 
    2) จังหวัด จัดส่งให้เขตตรวจเพ่ือให้คะแนน 

1 ก.ย. 57 - หนังสือราชการ/อีเมล์ 

10. หน่วยงานย่อยรายงานผลการจัดการความรู้ 
      1) รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน 
      ๒) รายงานความก้าวหน้า รอบ 12 เดือน 

 
10 เม.ย. 57 
10 ต.ค. 57 

การรายงานโดย 
1) หนังสือราชการ/อีเมล์ 
2) บันทึกใน KM Online 

11. น าเสนอผลการจัดการความรู้ ส.ค.-ก.ย. 57 - เวทีเรียนรู้/เฉพาะกิจ 
- เวทีตามระบบส่งเสริมฯ 
- หนังสือเวียน 

12. สรุปผลงานในรอบปี/จัดเก็บองค์ความรู้และ
เผยแพร่ผลงานการจัดการความรู้ 

ก.ย.-ต.ค. 57 - เว็บไซด์ KM 
- เอกสารสิ่งพิมพ์ 
-DOAE-K-CENTER 

 

หมายเหตุ การจัดการความรู้เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของผู้อ านวยการกอง/ส านัก/ส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขต และเกษตรจังหวัด 

 
/เรื่องเพ่ือพิจารณา... 

 
 



    เรื่องเพื่อพิจารณา 
                       - แผนจัดการความรู้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ปี 2557 

  แผนที่ ๑ เน้นเป้าหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (ถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะ
เกษียณอายุในอีก 5 ปี ข้างหน้า/ผู้ทรงความรู้ ) ดังตารางรายชื่อข้าราชการที่จะเกษียณอายุส านัก ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  

     แผนที่ ๒ เน้นการน า MRCF ไปขับเคลื่อนงานในภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้ การท า
แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานใช้แบบฟอร์มที่ 1 จ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการตาม
บทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน และแบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ดังแบบฟอร์ม
ที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 2 (แผนที่1 และแผนที2่) 

 

     รายชื่อข้าราชการที่จะเกษียณอายุส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
ปีเกษียณ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง เลขที่ 
2557 นายรังสรรค์ บูรณมานัส นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1,349 
2558 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) สูง 1,333 
2559 นายคนึง กลับกลาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1,393 

 นางชุติกาญจน์ เพียรธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1,360 
2560 นายชัยรัตน์ ธนยากร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1,394 

 นางแน่งน้อย วรรณไชย นักวิชาการเกษตรช านาญการ 1,975 
 นายพันธ์ ผลทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1,389 
 นายวิทยา พลเยี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1,357 
 นายสะท้าน บรรดา นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 1,348 
 นายสุรพงศ์ วงษ์ชาลี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1,334 

2561 นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1,386 
 นายศักดา เชิดชูงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 2,203 
 นางศุภลักษณ์ พลเยี่ยม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 1,341 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบฟอร์มที่ ๑... 



แบบฟอร์มที่ ๑ 
แบบฟอร์มท่ี  ๑  การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการตามบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน 
ชื่อส่วนราชการ : กรมส่งเสริมการเกษตร หน้าที่ :..…./…….. 

ประเด็น 
(๑) 

เป้าประสงค์ 
(Objective) 

(๒) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
(๓) 

เป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

(๔) 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ                      
การปฏิบัติราชการ   

(๕)                           
 
๑. การถอดองค์ความรู้ 
    จากผู้ที่จะ
เกษียณอาย ุ
    ในอีก ๕ ปี 
ข้างหน้า/ 
    ผู้ทรงความรู้ (แผน
ที๑่) 
 

1.เพ่ือเก็บหรือ
รักษา 
องค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชนต์่อการ
ปฏิบัติงาน 
จากผู้ที่จะ
เกษียณอายุ/ 
ผู้ทรงความรู้ 
ส าหรับ 
เป็นข้อมูลให้
เจ้าหน้าที่ 
ใช้ประโยชน์ในการ
ท างานต่อไป 
 

จ านวนองค์
ความรู้ 
ที่จัดเก็บ 

จ านวนองค์ความรู้ 
ที่จัดเก็บ อย่าง
น้อย 
๑ องค์ความรู้ 

๑..................................... 
๒..................................... 
๓..................................... 
 

๒. การน า MRCF  
ไปขับเคลื่อนงานใน
ภารกิจของหน่วยงาน  
(แผนที่ ๒) 

1. เพ่ือ………………
2. เพ่ือ.................. 

………………………
……………………… 
 

…………………………
………………………… 

๑..................................... 
๒...................................... 

 

ผู้ทบทวน   : ……………………………………………………………. 

                ประธานคณะท างานการจัดการความรู้  

                ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
ผู้อนุมัติ   : น................................................................. 

ผู้อ านวยการกอง/ส านัก/เขต/เกษตรจังหวัด................. 
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 

 
 
 

/แบบฟอร์มที่ ๒... 
 
 
 
 



แบบฟอร์มท่ี ๒ (แผนที่ ๑) 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

แผนที่ ๑ เน้นเป้าหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  

ชื่อส่วนราชการ  :  หน้าท่ี : ……./………. 

ประเด็น : การถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายใุนอีก ๕ ปี ข้างหน้า/ผู้ทรงความรู ้

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา 
กลุ่ม 

 เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

๑.      

๒.      

๓.      

๔.      

๕.      

๖.      

๗.      

 

ผู้ทบทวน   : ………………………………………………………………. 

                ประธานคณะท างานการจัดการความรู้  

                ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ   : น.................................................................. 

ผู้อ านวยการกอง/ส านัก/เขต/เกษตรจังหวัด.................... 
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 

หมายเหตุ : ก าหนดกิจกรรมตามความจ าเป็นและขั้นตอนการจัดการความรู้ต่อไปน้ี 
1) การบ่งชี้ความรู ้คือ การระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ และผู้รู้ที่สอดรับกับนโยบาย ขอบเขตและเป้าหมายขององค์กร  
2) การสร้างและแสวงหาความรู ้คือ การรวบรวมความรู้ใหม่ รักษาความรู้เดิม และกรองความรู้ที่ไม่ใช้ออกจากแหล่งรวบรวม  
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ คือ การวิเคราะห์และคัดแยกความรู้เป็นกลุ่มประเด็นให้ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างมีขั้นตอน  
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือ การปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบมาตรฐาน ไม่ซ้ าซ้อน มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ  
5) การเข้าถึงความรู ้คือ การสร้างแหล่งเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา  
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ คือ การน าความรู้เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนที่มีฐานความรู้หรือฐานข้อมูลรองรับให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น  
7) การเรียนรู ้คือ การใช้ความรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เป็นวงจรความรู้ที่มีการเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ 

 

/แบบฟอร์มที่ ๒... 

 



   แบบฟอร์มท่ี ๒ (แผนที่ ๒) 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

แผนที่ ๒ เน้นการน า MRCF ไปขับเคลื่อนงานในภารกิจของหน่วยงาน 

ชื่อส่วนราชการ  :  หน้าท่ี : ……./………. 

ประเด็น : การน า MRCF ไปขับเคลื่อนงานในภารกิจของหน่วยงาน  

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา 
กลุ่ม 

 เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

๑.      

๒.      

๓.      

๔.      

๕.      

๖.      

๗.      

 

ผู้ทบทวน   : ………………………………………………………………. 

                ประธานคณะท างานการจัดการความรู้  

                ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ   : น.................................................................. 

ผู้อ านวยการกอง/ส านัก/เขต/เกษตรจังหวัด.................... 
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 

หมายเหตุ : ก าหนดกิจกรรมตามความจ าเป็นและขั้นตอนการจัดการความรู้ต่อไปน้ี 
1) การบ่งชี้ความรู ้คือ การระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ และผู้รู้ที่สอดรับกับนโยบาย ขอบเขตและเป้าหมายขององค์กร  
2) การสร้างและแสวงหาความรู ้คือ การรวบรวมความรู้ใหม่ รักษาความรู้เดิม และกรองความรู้ที่ไม่ใช้ออกจากแหล่งรวบรวม  
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ คือ การวิเคราะห์และคัดแยกความรู้เป็นกลุ่มประเด็นให้ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างมีขั้นตอน  
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือ การปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบมาตรฐาน ไม่ซ้ าซ้อน มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
5) การเข้าถึงความรู ้คือ การสร้างแหล่งเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา  
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ คือ การน าความรู้เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนที่มีฐานความรู้หรือฐานข้อมูลรองรับให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น  
7) การเรียนรู ้คือ การใช้ความรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เป็นวงจรความรู้ที่มีการเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ 
 
 

/มติที่ประชุม... 
 
 



มติที่ประชุม 1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุในอีก ๕ ปี ข้างหน้า/ผู้ทรงความรู้

อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ คือ 1. นายวิชิตร ช่วยพิทักษ ์ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(วิชาการส่งเสริมการเกษตร) สูง เร่ืองการ
บริหารงานบุคคลและจัดการองค์กร และ ๒. นายคนึง  กลับกลาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ เร่ืองการผลิต
มะนาวนอกฤด ู 
       2. ก าหนดเป้าหมายการน า MRCF ไปขับเคลื่อนงานในภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อย 1 องค์ความรู้ คือ 
เร่ือง การจัดท าขอ้มูลเอกภาพเร่ืองการประมาณการไม้ผลเศรษฐกิจล่วงหน้า  
        
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
……………………………ไม่มี…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 
 
       
   
          (นางอุบล มากอง)           (นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์) 
              คณะท างานและเลขานุการ                     ประธานคณะท างาน 
                ผู้จดรายงานการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม    
 
  
                 
 


