
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
สถานการณ์การจัดการองค์ความรู้ 
 

  ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ ไดน้ ำกำรจัดกำรควำมรู้ 
(KM) เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรเกษตร ตำมนโยบำยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ทีใ่ห้นักส่งเริม
กำรเกษตรจะต้องเรียนรู้ในกำรน ำกำรจัดกำรควำมรู้ ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ 
  ในขณะเดียวกันกรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้มีนโยบำยให้หน่วยงำนต่ำงๆ น ำกำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) ไปเป็นเครื่องมือเพ่ือพัฒนำบุคลำกร พัฒนำงำน พัฒนำองค์กร ภำยใต้บทบำท และภำรกิจ
หน้ำที่ จึงก ำหนดให้หน่วยงำนทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action 
Plan) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๒ แผน คือ แผนที่ ๑ เน้นเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำบุคลำกร
ในหน่วยงำน โดยถอดองค์ควำมรู้จำกบุคคลผู้ทรงควำมรู้ หรือผู้จะเกษียณอำยุรำชกำรในระยะเวลำ ๕ ปี 
ข้ำงหน้ำ แผนที่ ๒ เน้นเป้าหมายถอดบทเรียนการด าเนินงานของส านักงานเกษตรอ าเภอ Smart Office  
ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice)   
  ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด ำเนินกำรประชุม หำรือ
คณะท ำงำน เพ่ือวำงแผนและจัดท ำแผนเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน ๒ แผน ดังนี ้
  แผนที่ ๑ เป้ำหมำยเพื่อพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน โดยท ำกำรถอดองค์ควำมรู้จำก จนท. 
อำวุโส และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สู่ จนท. รุ่นใหม่ จำก นำงสำวอำรีนำ พิชัยวัตต์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มยุทธศำสตร์และ
สำรสนเทศ  
  แผนที่ ๒ ถอดบทเรียนการด าเนินงานของส านักงานเกษตรอ าเภอ Smart Office  
ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) 
  

เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนำองค์กร คือ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ตำมนโยบำยกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
จ ำนวน ๒ แผน  

๒. พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนทั้งให้เกิดประสิทธิภำพ เช่น ควำมผิดพลำดลดลง, ปรับปรุง พัฒนำ
กระบวนกำรให้ทันต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง ให้เกิดประสิทธิผล เช่น กำรพัฒนำผลผลิต, กำรลดต้นทุน 
และให้เกิดนวัตกรรม เช่น พัฒนำกำรระดมควำมคิด, กำรน ำแนวควำมคิดใหม่มำใช้จริง  

๓. พัฒนำคน เพ่ือให้บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้ มีควำมคล่องตัวในกำรท ำงำน และบุคลำกรเกิดควำม
พึงพอใจในกำรท ำงำน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิธีการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ ๑ 
ขั้นเตรียมการ 

๑.๑ ประชุมคณะท ำงำนเพื่อก ำหนดบุคคลเป้ำหมำย และบทบำทหน้ำทีข่องคณะท ำงำน 
      ในกำรถอดองค์ควำมรู ้/ สื่อ โสต ที่ใช้ 
๑.๒ ก ำหนดประเด็นในกำรถอดองค์ควำมรู้ 
๑.๓ จัดท ำค ำถำมหลัก “Key Questions” 
๑.๔ คณะท ำงำน ท ำควำมเข้ำใจ ประเด็นค ำถำม 
๑.๕ นัดหมำย บุคคลเป้ำหมำย พร้อมทัง้ส่ง “ค ำถำม” ให้ เพื่อทรำบประเด็น / แนวทำง 
       กำรถอดองค์ควำมรู ้
 

ขั้นที่ ๒ 
ขั้นการด าเนินงาน 

ถอดองค์ควำมรู้ บุคคลเป้ำหมำย 
        ๑) ผู้จดบันทึก 
        ๒) สื่อ / โสต ในกำรบันทึกภำพ / เสียง 
        ๓) ผู้ควบคุมกำรสัมภำษณ์ ที่ตอ้งเก็บตกประเด็น หรือสรุปใจควำมส ำคัญในเบื้องต้น  
               หรือขอค ำอธิบำยเพิ่มเติมกรณีที่ค ำตอบไม่ชัดเจน 
 

ขั้นที่ ๓  
ขั้นสรุปผล 

๓.๑ คณะท ำงำนประชุม เพื่อก ำหนดประเด็น / เรียงล ำดับกำรสรุปองค์ควำมรู้ทีไ่ด้ โดย 
       หลักเบือ้งต้นให้ล้อตำมค ำตอบจำกค ำถำมกอ่น 
๓.๒ ยกร่ำงสรุปผล กำรถอดองค์ควำมรู ้
๓.๓ น ำกลับใหบุ้คคลเป้ำหมำยตรวจสอบ / เพิ่มเติม และให้ค ำแนะน ำ 
๓.๔ จัดท ำสรุปผล 

ขั้นที่ ๔  
ขั้นเผยแพร่

ประชาสัมพันธ ์

เผยแพร่ ประชำสัมพันธ ์
       - เอกสำร 
       - ไฟล์ ผ่ำนทำง Website , social media 
          - ภาพ และเสียง 

ขั้นที่ ๕  
ประเมินผล 

๕.๑ จัดท ำแบบประเมิน เน้นควำมพึงพอใจ / กำรน ำไปใช้ ประโยชน ์จำกองค์ควำมรู้ที่ได้  
      และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ 
 ๕.๒ สรุปผลกำรประเมิน  
 ๕.๓ น ำผลกำรประเมินไปใช ้ 
 

๒ 



 

รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

๑. สร้างทีมงาน 
 ๑.๑ ทบทวนค ำสั่งคณะท ำงำนและออกค ำสั่งส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ ๖  
ที ่๕๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำน กำรจัดกำรควำมรู้ โดยผู้แทนจำก
ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย ของส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑.๒ ประชุมคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้  เพ่ือจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ และนโยบำยของกรมส่งเสริมกำรเกษตร และวำงแผนกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำน ตำมที่
กรมส่งเสริมกำรเกษตรก ำหนดไว้ ๒ แผน 
 ๑.๓ จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ของส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขต
ที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ ตำมประเด็นที่กรมส่งเสริมกำรเกษตรก ำหนด จ ำนวน ๒ แผน คือ 
  ๑) เน้นเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน 
  ๒) เน้นเป้าหมายถอดบทเรียนการด าเนินงานของส านักงานเกษตรอ าเภอ Smart Office  
ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) 
 

๓. องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น 
 องค์ควำมรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 
 แผนที่ ๑  การจัดท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 
   
 

 แผนที่ ๒  กระบวนกำร/วิธีกำร ด ำเนินงำน Smart Office ของส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอขุนตำล     
                       จังหวัดเชยีงรำย 
   
   

 ช่องทำงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
  ๑. ทำงเว็บไซต์ สสข. ๖ (www.ndoae.doae.go.th) 
  ๒. K-center สสข. ๖ 
  ๓. คลังควำมรู้ สสข. ๖ 
 

๔. ผลงานที่เกิดขึ้น 
 ได้องค์ควำมรู้ใหม่ๆ ที่สำมำรถน ำไปเผยแพร่ให้บุคคลทั้งในหน่วยงำนและนอกหน่วยงำน ที่สนใจ 
สำมำรถน ำไปปรับใช้กับงำนที่เกี่ยวข้องได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 

http://www.ndoae.doae.go.th/


 

 

๕. ปัจจัยท่ีส่งผลต่องาน 
 ๑. ผู้บริหำรของส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ ๖ ให้กำรสนับสนุนและควำมส ำคัญ 
 ๒. ได้รับควำมร่วมมือจำกคณะท ำงำนเป็นอย่ำงดี ท ำให้มีทีมท ำงำนที่เข้มแข็งมำกขึ้น  
 ๒. ได้รับควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบของจังหวัด เป็นอย่ำงดี 
 

๖. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 - 
 

๗. หลักฐานอ้างอิง 
 ๑. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน 
 ๒. องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร ทั้ง ๒ แผน 
 ๓. คลังควำมรู้ สสข. ๖ เชียงใหม่ 
 ๔. K-Center ของ สสข.ที่ ๖ เชียงใหม่ 

๔ 


