
รายงานการประชุมคณะท างานจัดการความรู้ (KM) 
คร้ังที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 255๘ 
วันจันทรท่ี์  ๑๖  กุมภาพันธ์  255๘ 

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

ผู้มาประชุม 
1. นางอุบล มากอง  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร    ประธาน  
2. นายวิทยา พลเย่ียม  ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  กรรมการ 
3. นางสาววรนุช สีแดง  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
4. นางศุภลักษณ์ พลเย่ียม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    กรรมการ 
5. นางชุติกาญจน์ เพียรธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   กรรมการ 
6. นายชนินทร์ สุขส าราญ  นักวิชาการเกษตรช านาญการ      กรรมการ 
7. นายศราวุธ จันทรา  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ    กรรมการ 
8. นางวิภาพร สงวนดี  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    กรรมการ 
9. นายอธิวัตน์ มากบุญ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   ติดราชการ                 
 นายเดชา ถาแสง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    ลาพักผ่อน 
เปิดประชุมเวลา 1๓.๓0 น. 
 นางอุบล มากอง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3
จังหวัดระยอง ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อช้ีแจงตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ   
255๘ รอบ 1 (1 ตุลาคม 255๗ – 31 มีนาคม 255๘) 

 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการคลังความรู้ น้ าหนัก ๕   
 เป้าหมาย/ค าอธิบายเพิ่มเติม: การด าเนินงานจัดการความรู้ของกอง/ส านัก/เขต จะต้อง

บริหารจัดการคลังความรู้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ว 
เกณฑ์การให้คะแนน: หน่วยงานมีคลังความรู้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดเก็บข้อมูลและความรู้ของ
หน่วยงานท่ีชัดเจน ดังนี้ 

 



 ประเด็นท่ี 1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าคลังความรู้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกอง/
ส านัก/เขต น้ าหนัก ๒  

 เป้าหมาย/ค าอธิบายเพิ่มเติม: คะแนน ๑ = กอง/ส านัก/เขต ไม่มีคลังความรู้ และ 
คะแนน ๕ = กอง/ส านัก/เขต มีคลังความรู้  

 ประเด็นท่ี ๒ ระดับความส าเร็จของคุณภาพคลังความรู้ของกอง/ส านัก/เขต น้ าหนัก ๓ 
เป้าหมาย/ค าอธิบายเพิ่มเติม: ประเด็นท่ี ๑ คลังความรู้สามารถเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ต  

    ประเด็นท่ี ๒ มีการจัดหมวดหมู่ความรู้ท่ีเหมาะสมชัดเจน  
 ประเด็นท่ี ๓ มีข้อมูล/ความรู้ตามภารกิจของหน่วยงานและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๑ = ด าเนินการได้ ๑ ประเด็น  
คะแนน ๓ = ด าเนินการได้ ๒ ประเด็น  
คะแนน ๕ = ด าเนินการได้ ๓ ประเด็น  
หลักฐานประกอบการพิจารณา ตรวจสอบหลักฐานจากเว็บไซด์คลังความรู้ของหน่วยงาน 

โดยการพิมพ์หน้าเว็บไซด์ ซึ่งเขตต้องส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาให้คณะท างาน KM ระดับกรมฯ (กอง
วิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) ตรวจสอบภายในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๘  

 
มติที่ประชุม.....รับทราบและขอความร่วมมือให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปรับไอคอน KM มาไว้ที่หน้า 
web page เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล............................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
   ไม่มี  
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
   1. ค าส่ังคณะท างานจัดการความรู้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัด
ระยอง ปี 255๘ (ตามเอกสารแนบ) 
 
มติที่ประชุม.......รับทราบ.................................................................................................................................... 
 
   2. แนวทางการด าเนินงานจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตรประจ าปีงบประมาณ 255๘  

แนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ สู่งานส่งเสริมการเกษตร ปีประจ า
งบประมาณ ๒๕๕๘  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานย่อยของกรมส่งเสริมการเกษตรมีการพัฒนาคลังความรู้ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้หน่วยงานย่อยของกรมส่งเสริม
การเกษตรมีองค์ความรู้ท่ีได้จากการถอดองค์ความรู้จากผู้ท่ีจะเกษียณอายุในอีก ๕ ปี ข้างหน้า/ผู้ทรงความรู้ 
เจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นข้าราชการดีเด่น หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านจากการปฏิบัติงาน หรือ



เกษตรกรต้นแบบ รวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ไว้ในคลังความรู้เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริมการเกษตร
น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยให้หน่วยงานย่อยด าเนินการ ดังนี้ 

2.๑ กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/อ าเภอ พัฒนาคลังความรู้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเจ้าหนาท่ี เกษตรกร และผู้สนใจท่ัวไป เข้าถึงได้ง่ายและ
สะดวกรวดเร็ว  

๒.๒ กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการถอดองค์ความรู้งาน ได้แก่ จากผู้ท่ี
จะเกษียณอายุในอีก ๕ ปี ข้างหน้า/ผู้ทรงความรู้ เจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นข้าราชการดีเด่น หรือถอดองค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเก็บหรือรักษาองค์ความรู้ไว้ในคลังความรู้เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริมการเกษตรน าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและเขตด าเนินการถอดบทเรียนการด าเนินงานส านักงานเกษตรอ าเภอ SMART 
OFFICE ท่ีเป็นต้นแบบท่ีดี (BEST PRACTICE)  

๒.๓ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรท่ีเป็นต้นแบบ
ท่ีดี หรือเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ  

มติที่ประชุม ๒.๑ ขอความร่วมมือให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปรับไอคอน KM มาไว้ที่หน้า web page 
เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูล KM ได้ง่ายและสะดวกขึ้น 
                ๒.๒ ถอดองค์ความรู้จากผู้ท่ีจะเกษียณอายุในอีก ๕ ปี ข้างหน้า คือ ๑. นายพันธ์ ผลทอง 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ เรื่อง ยางพารา ช่วงเดือน เมษายน และ ๒. นางแน่งน้อย วรรณไชย 
นักวิชาการการเกษตรช านาญการ เรื่อง การถ่ายทอดความรู้สู่กระบวนการส่งเสริมด้านเคหะกิจเกษตร และ
ด้านวิชาการแปรรูป ช่วงเดือน เมษายน 
       ๒.๓ ถอดบทเรียน Smart Officer ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาสมิง 
 

๓. แผนจัดการความรู้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ปี ๒๕๕๘ 
  แผนท่ี ๑ การถอดองค์ความรู้จากผู้ท่ีจะเกษียณอายุในอีก 5 ปี ข้างหน้า/ผู้ทรง

ความรู้ เจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นข้าราชการดีเด่น หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านจากการปฏิบัติงาน
หรือเกษตรกรต้นแบบ อย่างน้อย ๑ องค์ความรู้ ซึ่งได้วางเป้าหมายท่ีจะถอดองค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุ
ราชการ จ านวน ๒ คน คือ นายพันธ์ ผลทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ และนางแน่งน้อย 
วรรณไชย นักวิชาการการเกษตรช านาญการ และรวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ไว้ในคลังความรู้ของหน่วยงาน
และน าขึ้น K-CENTER ภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ตัวชี้วัดรอบ ๒) เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของกรมฯ น าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป  

 

 



     แผนท่ี ๒ ด าเนินการถอดบทเรียนการด าเนินงานส านักงานเกษตรอ าเภอ SMART 
OFFICE ท่ีเป็นต้นแบบท่ีดี (BEST PRACTICE) 
 
    กิจกรรม ช่วงเวลา วิธีการ/ช่องทาง 
1. ทบทวน/แต่งต้ังคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ ๒๙ ม.ค. 5๘ - ประชุมส านักงาน 

- ค าส่ังแต่งต้ัง 
2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM: Action Plan) 
ระดับหน่วยงาน จ านวน 2 แผน ดังนี ้
    แผนท่ี ๑ เน้นเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน (ถอดองค์ความรู้จากผู้ท่ีจะเกษียณอายุในอีก 5 
ปี ข้างหน้า/ผู้ทรงความรู้) โดยให้ระบรุายช่ือบุคคลท่ีจะ
เกษียณอายุในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือผู้ทรงความรู้ (ท่ี
ต้องการถอดองค์ความรู้)  
    แผนท่ี ๒ ด าเนินการถอดบทเรียนการด าเนินงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอ SMART OFFICE ท่ีเป็นต้นแบบ
ท่ีดี (BEST PRACTICE) 

๑๖ ก.พ. 5๘ - ประชุมคณะท างาน KM 
 
 

3. จัดท าคลังความรู้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บ
ข้อมูลและความรู้ของหน่วยงาน     

ภายในก.พ. 5๘ - เว็บไซต์คลังความรู้ของ
หน่วยงาน 

5. รายงานตามตัวชี้วัดให้กรมส่งเสริมการเกษตร (กอง
วิจัยฯ) รอบ 1 ส่งเว็บไซต์คลังความรู้ของหน่วยงานโดย
การพิมพ์หน้าเว็บไซด์ 

ภายในวันท่ี  
๑ มี.ค. 5๘ 

- หนังสือราชการ/อีเมล์ 
- หน้าเว็บไซต์คลังความรู้
ของหน่วยงาน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยองค์ความรู้ท่ีจะน าขึ้นเว็บไซด์คลังความรู้ ได้แก่ สับปะรด และผักกูด มอบหมายให้
นายอธิวัตน์ มากบุญ เป็นผู้รับผิดชอบในการลงข้อมูลเว็บไซด์ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ  

……………………………ไม่ม…ี………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ปิดประชุมเวลา 1๖.00 น. 
 

 
      ชุติมา อัศวเสถียร      อุบล มากอง 
          (นางสาวชุติมา อัศวเสถียร)            (นางอุบล มากอง) 
                   คณะท างานและเลขานุการ                     ประธานคณะท างาน 
                   ผู้จัดท ารายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม                   
 


