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________________________________
รายชื่อผู้เข้าประชุม
คณะทางานจัดการความรู้
1. นายกรรณชิง
ขาวสะอาด ผชช.ชป.3
ประธานทีมงานจัดการความรู้
2. ว่าที่รอ้ ยตรีสมชัย แตงไทย
ผวศ.ชป.3
รองประธานทีมงานจัดการความรู้
3. นายชลเทพ
ทาตรี
ผจบ.ชป.3
ทีมงานจัดการความรู้
4. นายโสภิญา
เกิดสกุล
ผผง.ชป.3
ทีมงานจัดการความรู้
5. นายวิสันติ
ขวัญคุ้ม
ผคก.ชป.3
ทีมงานจัดการความรู้
6. นางนงลักษณ์
โพธิ์ทอง
ฝบท.ชป.3 ทีมงานจัดการความรู้
7. นายทวีป
เกิดทอง
บน.ชป.3
ทีมงานจัดการความรู้
8. นายนุกุล
พูลทองคา
ปย.ชป.3
เลขานุการทีมงานจัดการความรู้
9. นายปริญญา
สมศักดิ์
ปท.ชป.3
ผูช้ ่วยเลขานุการทีมงานจัดการความรู้
คณะทางานหมวดที่ 1 การนาองค์การ
1. นายกรรณชิง
ขาวสะอาด ผชช.ชป.3
ประธานทีมงานจัดการความรู้
2. นายชลเทพ
ทาตรี
ผจบ.ชป.3
คณะทางาน
3. นายโสภิญา
เกิดสกุล
ผผง.ชป.3
คณะทางาน
4. นายวิสันติ
ขวัญคุ้ม
ผคก.ชป.3
คณะทางาน
5. นางนงลักษณ์
โพธิ์ทอง
ฝบท.ชป.3 คณะทางาน
6. นายสมยศ
แสงมณี
ผศป.พิจติ ร คณะทางาน
7. นายประพนธ์
คาไทย
ผคบ.นเรศวร คณะทางาน
8. นายชัยโรจน์
พฤฒาวงศ์
ผคบ.พลายชุมพล คณะทางาน
9. นายวีระพงษ์
แต่งเนตร
ผคบ.ดงเศรษฐี คณะทางาน
10. นายสุรพล
อจละนันท์
ผคบ.ท่าบัว คณะทางาน
11. นายเฉลิมศักดิ์
ทักษาติพงษ์ ผคบ.แควน้อย คณะทางาน
12. นายตรีภพ
เกือ้ เม่ง
แทนผคบ.ยมน่าน คณะทางาน
13. นายดวงพลฤทธ์ สิทธิ์อาตม์หาญ ผคส.3
คณะทางาน
14. ว่าที่รอ้ ยตรีสมชัย แตงไทย
ผวศ.ชป.3
คณะทางานและเลขานุการ
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15. นายนุกุล
พูลทองคา
ปย.ชป.3
คณะทางานและผูช้ ่วยเลขานุการ
16. นายปริญญา
สมศักดิ์
ปท.ชป.3
คณะทางานและผูช้ ่วยเลขานุการ
คณะทางานหมวดที่ 2 การวางแผนยุทธศาสตร์
1. ว่าที่รอ้ ยตรีสมชัย แตงไทย
ผวศ.ชป.3
ประธานคณะทางาน
2. นายสมยศ
แสงมณี
ผศป.พิจติ ร คณะทางาน
3. นายตรีภพ
เกือ้ เม่ง
แทนผคบ.ยมน่าน คณะทางาน
4. นายอดุลย์
จุมพิต
ปส.ชป.3
คณะทางาน
5. นายมานัส
ทองมาลัย
แทนอบ.ชป.3 คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานหมวดที่ 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. นายชลเทพ
ทาตรี
ผจบ.ชป.3
ประธานคณะทางาน
2. นายบุญชัย
สุขสวัสดิ์อานวย จน.คบ.พลายชุมพลคณะทางาน
3. ว่าที่รอ้ ยตรีถาวร ตะทวี
จน.คบ.ดงเศรษฐี คณะทางาน
4. นายปริญญา
สมศักดิ์
ปท.ชป.3
คณะทางาน
5. นายเกษม
ไกรสีกาจ
ปน.ชป.3
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานหมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดความรู้
1. นายโสภิญา
เกิดสกุล
ผผง.ชป.3
ประธานคณะทางาน
2. นางนงลักษณ์
โพธิ์ทอง
ฝบท.ชป.3 คณะทางาน
3. นายชัยวัฒน์
บุญเพชร
ยศ.ชป.3
คณะทางาน
4. นายนุกุล
พูลทองคา
ปย.ชป.3
คณะทางาน
5. นายปริญญา
สมศักดิ์
ปท.ชป.3
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานหมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
1. นายชัยโรจน์
พฤฒาวงศ์
ผคบ.พลายชุมพล ประธานคณะทางาน
2. นายดวงพลฤทธ์ สิทธิ์อาตม์หาญ ผคส.3
คณะทางาน
3. นายเฉลิมศักดิ์
ทักษาติพงษ์ ผคบ.แควน้อย คณะทางาน
4. นายตรีภพ
เกือ้ เม่ง
แทนผคบ.ยมน่าน คณะทางาน
5. นายทวีป
เกิดทอง
บน.ชป.3
คณะทางาน
6. นายบุญชัย
สุขสวัสดิ์อานวย จน.คบ.พลายชุมพลคณะทางาน
7. นางนงลักษณ์
โพธิ์ทอง
ฝบท.ชป.3 คณะทางาน
8. นายปริญญา
สมศักดิ์
ปท.ชป.3
คณะทางานและเลขานุการ
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คณะทางานหมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ
1. นายประพนธ์
คาไทย
ผคบ.นเรศวร ประธานคณะทางาน
2. นายชัยโรจน์
พฤฒาวงศ์
ผคบ.พลายชุมพล คณะทางาน
3. นายตรีภพ
เกือ้ เม่ง
แทนผคบ.ยมน่าน คณะทางาน
4. นายนัทธี
นุ่มมาก
วศ.ศป.พิษณุโลกคณะทางานและเลขานุการ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายเกรียงศักดิ์ ศรีพวงทอง สบ.ศป.อุตรดิตถ์
2. นายประดิษฐ์
สิทธิยศ
ปธ.ชป.3
3. น.ส.จิรัชญา
บุญพงค์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
4. น.ส.ธิดารัตน์
เดชจบ
พนักงานทั่วไปบ.1
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ผชช.ชป.3 กล่าวเปิดประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 เรื่องเกี่ยวกับKM การจัดการองค์ความรู้ ไม่ได้ลงลึกมาในส่วนนี้ แต่ก็จะทาให้เต็มที่
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559
-ไม่มี เนื่องจากไม่มีคนจดบันทึกการประชุม และในวันนี้จะดาเนินการแต่งตั้งพนักงานจดบันทึก
การประชุมให้เรียบร้อยในการประชุมครั้งต่อไป
ไม่ ค วรให้ ไ ฟล์ ง านหายโดยเฉพาะการประชุ ม เรื่ อ งส าคั ญ ควรมี ง านเก็ บ ไว้ ใ ห้ ดี และให้ ท า
หนังสือเวียนให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป ให้หน่วยงาน หัวหน้าโครงการรับทราบก่อน มอบให้คุณนุกุล
หาเอกสารในการประชุมเพื่อจัดทารายงานการประชุมให้เรียบร้อย และมารับร้องการประชุมคราวต่อ ไป
ซึ่งการประชุมทุกครั้งต้องมีรับรองรายงานการประชุมให้เรียบร้อย
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ
มอบให้ ฝบท.ชป3 ดาเนินรายการ ฝบท.ชป3 ขออนุญาตที่ประชุมให้เลขาดาเนินการต่อไป ครั้ง
ต่อไปหากเป็นหน้าที่ของ ฝบท.ชป.๓ จะดาเนินการเอง
3.1 สรุปบทเรียนการจัดการความรูป้ ระจาปี 2559
- ผลสรุปบทเรียน การจัดการความรูป้ ระจาปี 2559
จะแบ่งการทางานทั้งหมดเป็น 6 หมวด แต่ละหมวด จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยแต่ละหมวดจะ
เป็น ผอ.โครงการที่จะต้องรับผิดชอบในแต่ละหมวดหมวด
1.เรื่อง ผูน้ า ในเรื่องของผู้นา cko ผส.จะเป็นประธาน km โดยตรงของสานัก มีผเู้ ชี่ยวชาญเป็น
ประธาน
2.เรื่องแผน ก็จะมีท่าน ผวส.ชป.3 เป็นประธานในเรื่องของแผนที่จะจัดทาแผนของทุกๆปี
3.เรื่องผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียจะเป็น ผจบ.ชป.3 เป็นประธาน
4.เรื่องการจัดการความรูเ้ ป็น ผผง.ชป.3 เป็นประธาน
5.เรื่องการพัฒนาบุคคลจะเป็นผอ.พลายชุมพล จะมี ฝบท.ชป.3 เป็นเลขา
6.เรื่องกระบวนงานจะมีท่าน ผอ.พิษณุโลกเป็นประธาน
ทั้งหมดนี้ก็จะมีหัวข้อในแต่ละหมดไปดาเนินการในปีนี้เราจะต้องมาสรุปบทเรียนในแต่ละหมวดว่า
ในปีที่ผ่านมาตั้งแต่หมวด1-6เราได้ทาอะไร ที่ยังไม่ได้ส่งในปีที่ผา่ นมา และจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างในปีนี้
แต่สาหรับวัตถุประสงค์การประชุมวันนีเ้ ป็นการที่เราจะมาทาสรุปบทเรียนสาหรับปี2559ปีที่แล้วที่ผา่ นมา
เพื่อนาผลไปจัดทาแผนจัดการความรูข้ ึน้ ซึ่งปีที่แล้วมีอยู่ ๒ เรื่อง คือ
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1เรื่องการจัดทาประมาณการงานชลประทาน องค์ความรู้ นี้ได้จัดทาโดยทางส่วนแผนงานทาง
ผผง.ชป3 เป็ น ประธานการจัด ท ามีค ณะท างานที่ เ ป็ นของด้า นความรู้ ขององค์ ค วามรู้ นี้ และจะมี ผู้ ท า
ประมาณการจากโครงการต่างๆมาร่วมเขียนองค์ความรูน้ ขี้ ึ้นมา
องค์ความรู้ที่ 2 เรื่องของการบริหารจัดการน้าแม่น้ายมน่านโดยใช้มาตรการด้านสิ่งก่อสร้าง เป็น
องค์ความรู้ที่จัดทาโดยส่วนวิศวกรรมบริหารก็จะมีทาง ผวศ.ชป.3 เป็นประธาน และมีหัวหน้าฝ่ายต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ก็เลยเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ายมน่านโดยใช้การออกแบบปรับปรุงอาคารต่างๆในคลอง
น้าไหลซึ่งโครงการนี้ก็ได้ รับงบประมาณในการพิจารณาจาก UN อีกทีที่จะให้งบประมาณมาพันกว่าล้านที่
จะมาทาโครงการนี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่เราทาส่งและได้สรุปไปแล้วผลของ km ในปีที่แล้วนั้นสานัก3 เราได้
คะแนน4คะแนนถือว่าใช้ได้เพราะคะแนนเต็ม5 3คือเกณฑ์ปรกติ ได้4 คือดีกว่าเกณฑ์ทั่วไป ในระดับหนึ่ง
ก็ ถื อ ว่ า ส านั ก ของเราได้ ค ะแนนระดั บ นี้ ถื อ ว่ า ใช้ ไ ด้ วั น นี้ จุ ด ประสงค์ ข องเราจะต้ อ งมาทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานองค์ความรู้ปีที่แล้วว่าปีนี้เราจะจัดองค์ความรู้ขึ้นมากี่องค์ความรู้จากคณะทางานที่มีทั้งหมด6
หมวด หมวดต่างๆก็ช่วยพิจารณาว่าองค์ความรู้ใดที่มันมีความจาเป็นและเร่งด่วนในปัจจุบันซึ่งจะเสนอ
ขึ้นมาเป็นองค์ค วามรู้ที่จาขึ้นมาในปี 2560 องค์ความรู้ที่จะตั้งในปี2560นี้ก็ จะต้องก็คือการ ทบทวน
บทเรียนปีที่แล้วว่าปีที่แล้วเรามีปัญหาอุปสรรค์อะไรที่รุนแรงจาเป็นที่จะต้องสร้างองค์ความรู้นี้ขึ้นมาก็เอา
มาทาในปี 60 อันนีก้ ็เป็นแนวทางซึ่งเรียนให้ทราบว่าเราจะต้องหาข้อประชุมในวันนีใ้ ห้ได้องค์ความรู้ในปี60
เพื่ อ ให้ ห มวด2 ซึ่ งเป็ น หมวดของแผนยุ ท ธศาสตร์ โ ดย ผอส.ซึ่ง เป็ น ประธานโดยเสนอให้ CKO ส านั ก
(ผส.ชป.3) อนุมัติแผนตามแบบฟอร์มและนาไปลงใน Web ของสานักงานชลประทานที่3ภายในเดือน
มกราคมเพราะการให้คะแนน km จะมีขั้นตอนตามปฏิทินอยู่ว่าช่วงเดือนนี้ๆเขาจะมาตรวจ Web ของเรา
และจะติดตามการจัดองค์ความรู้ของเราและจะให้คะแนนไปตามส่วนถ้าเราทาช้ากว่าเกณฑ์เขาคะแนนก็จะ
ตกเพราะฉะนั้ นภายในเดือ นมกราคมเราจะต้ อ งน าแผนขององค์ ความรู้ ใ นที่ ป ระชุ ม ลงใน Web สานั ก
ชลประทานที่3ให้เรียบร้อย ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์หมวด2ก็จะได้รับคะแนนดี เรียนให้ที่
ประชุมทราบ ในโอกาสที่จะทาองค์ความรูก้ ็จะมอบให้เลขา คุณนุกูล ดาเนินการต่อ
ดูปีที่แล้วเบื้องต้นในปี59ที่เราได้ประชุมกันว่าแต่ละท่านที่ได้ร่วมเสนอหัวข้อตั้งแต่ระดับ 1 หจก.
จนถึงระดับที่3และสรุปมาเป็นหัวข้อทั้งหมด7หัวข้อบางหัวข้อเราไม่ได้ทาทั้งหมดดังนี้
1.การต่อยอดบริหารจัดการน้ายมน่านโดยมาตรการใช้ส่งิ ก่อสร้างในการจัดการน้า
2.การทาแผนที่แปลงกรรมสิทธ์ gis ในพืน้ ที่เกษตรแปลงใหญ่ในพืน้ ที่โครงการส่งน้านเรศวร
3.การจัดทาประมาณการงานชลประทาน
4.การบริหารจัดการน้าใน3โครงการส่งน้า
5.การใช้องค์ความรูบ้ ุคคลากรในพืน้ ที่จากการประชุมเพื่อแก้ปัญหางานชลประทาน
6.การจัดทา Web ตามสานักเพื่อเป็นสื่อกลางแหล่งข้อมูลบริหารจัดการน้าโดยเฉพาะ
7.เรื่องศึกษาความเหมาะสมโครงการต่าง หรือจะเพิ่มประเด็นใหม่ขนึ้ ก็ได้
ผส.ชป.3 เสนอเรื่องการก าจัดวั ชพืชถ้าจะท าองค์ความรู้นี้อาจจะตั้งหัวข้อว่าองค์ความรู้ แนวทางหรือ
หลักการกาจัดวัชพืช เรื่องจากปีที่แล้วจะทาอย่างไรและ7เรื่องจะหยิบมาทบทวนใหม่และให้แต่ละหมด
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กลับไปทา AAR ว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงเพราะว่าถ้าทาวันนีค้ งไม่ทันปัญหาของแต่ละหมวดในทุกปีในแต่
ละหมวดเราต้องไปนาเสนอในระดับกรม โดยในแต่ละหมวดจะมีขอ้ สังเกตดังนี้
หมวด 1.ส่วนใหญ่จะใช้รูปที่มผี นู้ า ท่าน ผส. และคณะทางานต่างๆที่มกี ารร่วมประชุม
หมวด 2.การแสดงสถานะแผนใน Web ไม่ตรงกับที่ลง Web
หมวด 3.ข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้น้าเขาอยากได้ข้อมูลอะไรมาแล้วเราตอบสนองตามที่ได้ประชุมกลุ่มผูใ้ ช้น้านั้ น
หรือไม่เขาอยากรู้บันทึกตรงนี้และเราไม่มเี ลย
หมวด 4.ในเรื่องของความรูใ้ หม่ๆ
หมวด 5.เป็นเรื่องของคาสั่งในเรื่องของคณะการกลั่นกรองคือจะต้องมีผล เช่นต้องมีการปั๊มตรวจแล้วหรือ
ที่สามารถแสดงได้ว่ามีการตรวจกรองผ่านคณะกรรมการจริงๆถึงจะนาไปเสนอได้เช่นในเรื่องของแผนทั้ง
สองแผน
หมวด 6.หมวดที่6เป็นกระบวนการเก่าของปีเก่าซึ่งเอาไปทาข้อมูลเดิมซึ่งเวลาหาข้อมูลซึ่งเป็นความจริง
หลักฐานที่เป็นความจริงหาไม่ได้ไม่มีข้อมูลของกระบวนการในหมวด 6 เป็นข้อมูลเก่าทั้งหมดไม่มีการ
เชื่อมโยงจากหมวดที่ 1-5 ก็ไม่มีการเชื่อมโยงเลยไม่สามารถตรวจดูได้สิ่งสาคัญที่ยั งขาดอยู่คือหลักฐานที่
จะใช้ชแี้ จงในเรื่องต่างๆ
ขออนุญาตในความเข้าใจการเรื่อง KM คือการนาเอางานที่สาเร็จแล้วมาเป็นต้นแบบ เพื่อใช้ในการ
ปรับแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ควรเป็นแบบนีห้ รือไม่ ไม่ใช้เอาปัญหามาทาให้เกิด KM ส่วนมากจะเอาองค์ความรู้ที่
ประสบความสาเร็จมาเป็นแบบให้คนรุ่นหลัง
KM เป็นการจัดการความรู้ที่หลากหลาย บทเรียน กระบวนการ KM มีมากมาย ตั้งแต่ AAR คือการ
ทบทวน บทเรียน ถ้ามีปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็จะได้ทาการทบทวน เราสามารถนาบทเรียนที่ได้มาแก้ไข
ได้ทันเวลา ซึ่งหน่ว ยงานจะท าปัญหา มาระดมข้อด้อย ปัญ หา มาแก้ไ ข และต้องดูด้วยว่าหน่วยงานมี
ความสามารถแค่ไหนในการแก้ไข สามารถสร้างนวัตกรรมได้หรือไม่ ถ้าสามารถสร้างได้ก็ดาเนินการเลย
ถ้าไม่ได้ก็ไปสืบค้นหาความรู้เท่าที่จะทาได้ในความสามารถระดับหน่วยงาน ทาได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้น ซึ่งสิ่งที่
เราทาให้ได้ในบางส่วนก็เป็นความสามารถที่ทาได้แล้วรู้ในขอบเขตของแต่ ละหน่วยงาน ขอให้หน่วยงาน
เสนอข้อมูลปัญหามาเพื่อช่วยกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งคนที่มีประสบการณ์ก็จะให้คาแนะนากับ
น้ อ งๆ ที่ ยั ง ท าไม่ ไ ด้ ห รื อ ไม่ เ ข้ า ใจ เพื่ อ จะได้ รู้ เ ทคนิ ค ในการท างานให้ ม ากขึ้ น จะได้ เ ก็ บ เกี่ ย วความรู้
เล็ ก ๆน้ อ ยๆ ไว้ เ ป็ น ประสบการณ์ เพราะฉะนั้ น KM ไม่ ใ ช่ แ ค่ ง านที่ ส าเร็ จ แล้ ว แต่ KM มี ห ลากหลาย
ความหมายที่จะเข้าถึงได้ ซึ่งเราจะให้ส่งข้อมูลใน Web เช่น บานประตูเขื่อนนเรศวร เป็นอย่างไร เพราะ
อะไร แก้ไขอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็น KM ย่อยๆ แต่สามารถขึ้น Web ได้
เรื่องการกาจัดวัชพืช มองว่าไม่ใช่เรื่องของการใช้ เครื่องจักร เครื่องมือเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของ
กระบวนการ นวัตกรรมด้วย ซึ่งอาจจะเป็นขั้นตอนการทางานที่เหมาะสม วิธีการกาจัดอย่างไร และจะมี
การป้องกันที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นอย่างไร จะใช้อะไรมาเกี่ยวข้องได้บ้าง เช่น แรงคน เครื่องจักร เป็นต้น แต่
ไม่ว่าจะใช้นวัตกรรมอะไรก็แล้วแต่ จะขอเสนอว่าจะดาเนินการทาเอง เพราะจะได้ดาเนินการไปข้างหน้าได้
โดยไม่ต้องรอ
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ควรใช้ทีมงาน ในการจัดทาให้เป็นไปตามระบบ เสนอให้ ผคก.ชป.3เป็นหัวหน้าทีมไปจัดทารูปแบบ
มา ยกตัว อย่างเช่น เขื่อนนเรศวร ท าอย่างไรจะป้องกั นได้มากที่สุด จะท าวิธีไ หนก็ เ สนอมาที่จะท าให้
ผักตบชวาหายไปเลย ต้องคิดวิธีการเอาผักตบชวาออกมาแล้วจะเอาไปไว้ไหนหรือจะทาจีเอ็มทาอย่างอื่นได้
หรือไม่ ต้องคิดหลายทาง
เห็นด้วยกับ การกาหนดหัวข้อที่จะทาต้องชัดเจน ของสานักจะโดนเรื่องการกาจัดวัชพืชเป็นอย่าง
มาก เราสามารถสรุปบทเรียนนี้เพื่อตั้งองค์ความรู้ขึ้นว่าจะจัดการอย่างไร ก็มาช่วยกันระดมความคิดเรื่อง
KM อย่างเดียวเพื่อให้เห็นผลเป็นรู ปธรรมให้ชัดเจน เริ่มจากการที่ สชป.เป็นทีมงาน วัชพืชแบ่งออกเป็นกี่
ชนิด หาข้อมูล จากส านัก วิจัย แต่ว่าจะเน้นผัก ตบชวา มีวิธีก าจัดอย่างไร ประสบปัญ หาด้านใดมากสุด
วิธีการจัดการ นวัตกรรม มีมากเพียงใด ให้เขียนเป็นเล่มออกมา มีข้อมูลที่ยังขาดหรือไม่ ทาแล้วจะสาเร็จ
มากน้อยเพียงใด ควรเน้นนวัตกรรมให้ชัดเจนเพิ่มข้อกฎหมายไปด้วย วัตถุประสงค์ เพื่อไว้ชแี้ จงกับ สตง.
สรุป เรื่องแผนปี 60 แนวทางการกาจัดวัชพืชในพืน้ ที่สานักงานชลประทาน 3 ซึ่งหัวข้อนีก้ ็จะมีแนว
ทางการก าจัดที่มีป ระสิท ธิภาพ กระบวนงานในรูป แบบต่างๆ และข้อดี ข้อเสีย ในแต่ละวิธีก าจัดต่างๆ
รวมทั้งข้อกฎหมาย มีขอ้ เสนอแนะ
การกาจัดวัชพืชเป็นงานที่เยอะมาก คิดว่ามันจะยากในดาเนินงาน
เป็นการทาวิจัยเล่มหนึ่งเลย เพราะทั้งหมดทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์
KM จะเป็นการกาจัดวัชพืชทุกชนิด เพื่อจะได้รู้วิธีการดาเนินงานของแต่ละชนิด เช่นการวิเคราะห์
จอกที่ขึ้นตามผิว น้าว่ามาอย่างไร หัวใจสาคัญ การกาจัดวัชพืชเกิดจากอะไร ทุก วันนี้ที่เห็นคือการแพร่
ระบาดของวัชพืช
สรุปบทเรียนที่นี้คือการกาจัดวัชพืช ซึ่งกาหนดปัญหาใหญ่ที่เกิ ดขึ้น ว่าจะมีวิธีกาจัดอย่างไร แนว
ทางการกาจัดวัชพืชของพื้นที่สานักงานชลประทาน 3 โดยดูแล 4 จังหวัด จะมีวิธีการต่างๆที่เราจะศึกษา
วิธี การด าเนินงาน แผน ซึ่งในอนาคตก็จะตั้งชุมชนนัก ปฏิบัติ และจะมีการประชุมชุมชนนัก ปฏิบัติ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ส านั ก วิ จั ย ยิ น ดี ที่ จ ะให้ ข้ อ มู ล ของวั ช พื ช แต่ ล ะชนิ ด จะได้ ห าข้ อ มู ล ด้ า นวั ช พื ช ให้ พ ร้ อ ม และมี
นวัตกรรมอย่างไรเกี่ยวกับวัชพืช นี้ก็เป็นแนวทางของปี 2560 เป็น 1 โครงการก็จะดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 การปรับปรุงคณะทางานการจัดความรู้
- คณะทางานที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ในปี 2560 ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะท างาน จะต้องพิจารณา 6 หมวด ซึ่งจะมี
ตามเอกสารแนบ ซึ่งต้องพิจารณาว่ามีความจาเป็นหรือไม่ที่จะต้องปรับเปลี่ยนคณะทางาน ให้เลขาเป็นผู้
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สรุปเรื่องนี้ว่าที่ผ่านมาการแต่งตั้งคณะทางานเป็นอย่า งไร มีช่องโหว่อะไรบ้างต้องแก้ไข เช่นรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 4/2559 ซึง่ ยอมรับในข้อผิดพลาดในครั้งนี้
เลขารายงานเรื่องการปรับปรุงคณะทางานซึ่งเป็นการปรับปรุงทุกปีอยู่แล้วเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
เพราะบางท่านอาจมีการโยกย้ายการเปลี่ยนตาแหน่งทาให้มีคนขาดหายไป ซึ่งจะดาเนินการเปลี่ยนถึง
ประธาน คณะทางานก็เช่นกัน ปัญหาของคณะทางานในปีน้ีก็การโยกย้าย การไม่ทราบในหน้าที่ของตนเอง
เมื่อเข้าประชุม จึงทาให้ขาดหายไป จึงมีการแต่งตั้งขึ้นไม่ทราบว่าจะต้องใส่ชื่อด้วยหรือไม่ หากไม่ทาชื่อก็จะ
ไม่ทราบตนเองจะได้ชัดเจน คณะอื่นก็เช่นกันจะต้ องทางานปรับปรุงคณะ ขอให้แต่ละหมวดไปดาเนินการ
ปรับปรุงคณะทางานแล้วนาเสนอประธานให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
-ไม่ม-ี
ปิดประชุม 12.00 น.
(นายชวางกูร หริ่งกัน)
ผูบ้ ันทึกและจัดทารายงานการประชุม

(...................................................................)
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

