รายงานการประชุม
คณะทํางานจัดการความรู้ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ 1/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม ๒๕61 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ
-------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นางสาวนฤมล สงวนวงศ์
2. นายวิโรจน์ เนียมแสง
3. นางสาวชนกนันท์ ยะปะนันท์
4. นางสาวปาจรีย์ สิทธิสา
5. นายชุมพล แดงสกุล
6. นายปรัตถกร แท่นมณี
7. นายศุภชัย แก้วลอยมา
8. นายพุฒิพงศ์ คีรีทรัพย์มั่น
9. นางสาวสุทธินาฎ ภูก้านก่อง
10. นางสาวยุวดี ดารากัย
11. นางบุรินทร์พรรณ โพธิ์ทอง
12. นางสาวฐิตินาถ เชาว์ฉลาด
13. นางสาวจงรักษ์ วงษ์มณี
14. นางสาวจารักษ์ เจริญสุข
15. นางสาวภรทิพย์ เอี่ยมเทศ
16. นางสาวกัญญารัตน์ สนใจ

ผู้อํานวยการสถาบันเกษตราธิการ
ประธานคณะทํางาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะทํางาน
สํานักงานรัฐมนตรี
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
คณะทํางาน
กองกลาง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
กองการเจ้าหน้าที่
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
คณะทํางาน
กองคลัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักการเกษตรต่างประเทศ
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
คณะทํางาน
กองเกษตรสารนิเทศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะทํางาน
สํานักตรวจราชการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คณะทํางาน
สํานักกฎหมาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คณะทํางาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
คณะทํางาน
สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
คณะทํางาน
สํานักตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะทํางาน
สํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทํางาน
สํานักพัฒนาระบบบริหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทํางาน
กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

๒
17. นางสาวธัญญธร วรรณนิยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กองประสานงานโครงการพระราชดําริ
18. นางวลีพร นนทิการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
สถาบันเกษตราธิการ
19. นายศิวกร รัตติโชติ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สถาบันเกษตราธิการ

คณะทํางาน
คณะทํางาน
ทําหน้าที่เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววิรัตน์ ชัยผาติกานต์
2. นายชัยสิทธิ์ ล้อมวงษ์
3. นางสาวลลนา นาชัยรัตน์
4. นางสาวเสาวณี เขนเมือง
5. นางสาวปารัชญา ชาวสวน
6. นางสาวอุมาภรณ์ มงคลนํา
7. นางสาวสุวรรณา จักรสอน
8. นางสาวจีรภา ค้าคุ้ม
9. นายมนตรี ทันเที่ยง
10. นายพุทธพล ชะโกทอง
11. นางรัชนี พรหมศรี
12. นางสาวอิศรา คงคะรัศมี
13. นายเวชยันต์ ทองทิพย์
14. นางสาวพนิดา พลวรางกูร
เริ่มประชุม

กองการเจ้าหน้าที่
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
กองการเจ้าหน้าที่
สํานักกฎหมาย
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
กองกลาง
สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ
กองเกษตรสารนิเทศ
สํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
สํานักพัฒนาระบบบริหาร
กองประสานงานโครงการพระราชดําริ
สถาบันเกษตราธิการ
สถาบันเกษตราธิการ
สถาบันเกษตราธิการ

เวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ สป.กษ. ครัง้ ที่ 1/๒๕60
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕60
ตามบั น ทึ ก สถาบั น เกษตราธิ ก าร ที่ กษ ๐๒๑๐/ว 347 ลงวั น ที่ 3 มี น าคม ๒๕60
ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ให้คณะทํางานฯ พิจารณา หากมีข้อแก้ไขประการใด ขอให้
แจ้งฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ปรากฏว่า ไม่มีคณะทํางานฯ ท่านใดขอแก้ไข
สรุปสาระสําคัญในการประชุมครั้งก่อน มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

๓
1. การคั ด เลื อ กองค์ ค วามรู้ เพื่ อ จั ด ทํ า แผนการจั ด การความรู้ ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560
2. ตัวชี้วัด ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสํานัก/กอง
3. การเขียนบทความในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ 1/2560 เมื่ อ วัน ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ทั้ งนี้ ได้ แ ก้ ไขชื่ อผู้ มาประชุ มคณะทํ างานจั ดการความรู้
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 1 ดังนี้ 9. นางอมรา ชีพสมุทร์ แก้ไขเป็น
9. นางอมราพร ชีพสมุทร์
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ สป.กษ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.1.1 แผนการจัดการความรู้ สป.กษ
แผนการจั ด การความรู้ สป.กษ. ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ได้ ผ่ า น
ความเห็นชอบจากคณะทํางานจัดการความรู้ สป.กษ. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕60 และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สป.กษ. ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม
พ.ศ. ๒๕60 โดยผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) และผู้บ ริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)
ลงนามเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ประกอบด้วย 3 แผน ดังนี้
แผนที่ 1 องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้
มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
แผนที่ 2 องค์ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ระบบเกษตรดิจิทัล (ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร) ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาระบบและกลไกการบริ ห ารจั ด การ
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
แผนที่ 3 องค์ ค วามรู้ ด้ า นความรู้ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย
งานสารบรรณ (กองกลาง) ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาระบบและกลไกการบริ ห ารจั ด
การด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สป.กษ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
ปรากฏว่า ทั้ง 3 แผน สามารถดําเนินการได้ตรงตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กําหนดไว้ เทียบเป็นร้อยละได้
เท่ากับร้อยละ 100 และผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ RM 10 : ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประเมินจากจํานวนบุคลากรที่ได้รับ
ความรู้สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ค่าคะแนนที่ได้ 4.05 คะแนน
3.1.2 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP)
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ระดับ สป.กษ. ได้เชิญบุคลากรภายใน สป.กษ. เข้า
ร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ซึ่งเป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยแผนการจัดการความรู้ สป.กษ.
กําหนด CoP สป.กษ. จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้

๔
1) เรื่อง การดําเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จํานวน 4 หัวข้อ (สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ สํานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ดังนี้
(1) ผลการดําเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ตามแบบรายงาน จชต.01) และปัญหา อุปสรรค ในการดําเนินกิจกรรม/ โครงการ
ดังนี้ 1) กิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบ 2) กิจกรรมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจําตําบล 3) กิจกรรม
การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตําบล
(2) แนวทางการจัดเก็บข้อมูลรายได้เกษตรกร (ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์
ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกระทรวงมหาดไทย) ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ (ตามแบบรายงาน จชต.02)
(3) แนวทางการดําเนิ นงานโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายละเอียดคําของบประมาณโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ปรับ Pre-ceiling) ได้แ ก่ 1) กิจ กรรมหมู่ บ้ านต้นแบบ 2) กิจกรรมสนับ สนุ นศูน ย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงประจําตําบล 3) กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตําบล 4) กิจกรรม
การสร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 5) กิจกรรมการจัดงานของดีจากชายแดนใต้
(4) แนวทางการจั ด ทํ าของงบประมาณโครงการฯ ปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) เรื่ อ ง การเตรี ย มความพร้ อ มสู่ ร ะบบเกษตรดิ จิ ทั ล ประกอบด้ ว ย 3 หั ว ข้ อ
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 135) ดังนี้
(1) นโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย Digital
Economy Thailand 4.0, Digital Economic และแนวโน้ ม ของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ
การเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน
(2) ระบบเกษตรดิจิทัล (Digital Agriculture)
(3) แนวโน้ ม เทคโนโลยี ที่ สําคั ญ ในยุคเกษตร 4.0 ได้ แ ก่ แนวโน้ ม ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริหารแอพพลิเคชั่นภาครัฐ, การแบ่งปันและใช้ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์
อย่ างไรให้ ป ลอดภั ย , ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย และการยื น ยั น ตั ว บุ ค คล และ Web conference File
Sharing
3) เรื่ อ ง ความรู้ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ
(กองกลาง) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 115)
ได้แก่ การจัดทําหนังสือภายนอก, การจัดทําหนังสือภายใน และขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ ประเมิน
จากจํานวนบุคลากรที่ได้รับความรู้สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรม CoP ค่อนข้างน้อย สามารถ
นําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งค่าคะแนนที่ได้ 4.05 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.18 สํานัก/กองควรให้
ความสําคัญกับบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป
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3.2 การประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การบริ ห ารจั ด การความรู้ สป.กษ. ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
สถาบันเกษตราธิการได้ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร
จั ด การความรู้ สป.กษ. ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ผ่ านเว็บ ไซต์ ก ารจั ด การความรู้ ของ สป.กษ.
(https://www.opsmoac.go.th/km-home) โดยสํ า รวจข้ อ มู ล จากข้ า ราชการและพนั ก งานราชการของ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ในส่วนกลาง) จํานวน 547 คน มีผู้ตอบแบบ
ประเมิน จํานวน 226 คน จากที่ให้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.กษ.
จํ านวน 247 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 91.50 โดยมี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ นํ าผลการประเมิ น ดั งกล่ าวมาปรับ ปรุง
พัฒนาการบริหารจัดการความรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของบุคลากร สป.กษ. โดยใช้แบบประเมินผลด้านต่าง ๆ
ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ ตําแหน่ง หน่วยงาน การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้
สป.กษ.
2. ความพึ งพอใจที่ มี ต่ อกิ จกรรมการจั ดการความรู้ สป.กษ. ประกอบด้ วย 1) ด้ านบริบท
การจัดการความรู้ การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่ เครื่องมือที่เหมาะสมต่อการจัดการ
ความรู้ทั้ งภายใน และภายนอก 2) ด้ านกระบวนการ วิธีการ กิจกรรมในการจัดการความรู้ของ สป.กษ. เว็บไซต์
การจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสํานัก/กอง บทความมุม KM ในจดหมายข่าว
เกษตรและสหกรณ์ และคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการจัดการความรู้แบ่งความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พึงพอใจ
มาก พึงพอใจ พึงพอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก แทนค่าด้วยคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประโยชน์ในการนําความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 5
ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แทนค่าด้วยคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ
4. การสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บช่องทางการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และข้อเสนอแนะต่ อ
การบริหารจัดการความรู้ สป.กษ.
ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
- เพศ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.83 เป็นเพศหญิง
- ตําแหน่ง ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 22.12 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนเป็นประเภทข้าราชการ ส่วนประเภทพนักงานราชการ ร้อยละ 12.39 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- หน่วยงานที่สังกัด ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 13.72 สังกัดกองคลัง
- การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ สป.กษ. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ
23.71 สื บค้ นองค์ ความรู้ของหน่ วยงานในเว็บไซต์ การจั ดการความรู้ สป.กษ. รองลงมาศึ กษาข้ อมู ลจากบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานร้อยละ 20.62
2. ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการความรู้ สป .กษ. ประจําปีงบประมาณ
2560 ดังนี้
2.1 ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านบริบท ค่าเฉลี่ย 3.95 คิดเป็นร้อยละ 79.00
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกหัวข้อมีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความรู้
ค่าเฉลี่ย 3.99 รองลงมามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการจัดการความรู้ ค่าเฉลี่ย 3.98
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2.2 ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ย 4.02 คิดเป็นร้อยละ
80.40 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกหัวข้อมีความพึงพอใจโดยหัวข้อที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสํานัก/กอง และคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการจัดการความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.03
รองลงมาบทความมุม KM ในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.02
3. ระดับประโยชน์ในการนําความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 99.12 นําความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.62 คิดเป็นร้อยละ 72.40
4. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ที่มีความถี่มากที่สุด
คือ ควรมีการจัดการองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีเนื้อหาที่น่าสนใจ หรือองค์ความรู้เดิมที่เคยจัดไปแล้วกลับมาทบทวน
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นความรู้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รองลงมา คือ สํานัก/กอง
ควรมีการรวบรวม ปรับปรุงองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้เป็นเล่มคู่มือองค์ความรู้ที่จําเป็น และมีความทันสมัย
5. ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเพื่อให้การจัดการความรู้ของ สป.กษ. มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ที่มีความถี่มากที่สุด ได้แก่ ควรมีการเพิ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีการพบกันทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ รองลงมาควรจัดกิจกรรมดูงานหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่นภาครัฐหรือบริษัทเอกชน
6. ช่องทางที่ ช่วยให้ เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้มากที่ สุด คือ เพื่ อนร่วมงาน ร้อยละ 40.27
รองลงมาคือ การสอนงาน เอกสารจากการปฏิบัติของตนเอง ร้อยละ 14.16
7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ดังนี้
- ควรมีการปรับปรุงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เหมาะสม
- ควรให้มีการพูดคุยถึงปัญหาที่หน่วยงานประสบมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันหรือ
ตอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
- หากมี น โยบายใหม่ ๆ เกิ ด ขึ้ น เช่ น Single Command, 9101 หรื อ S-Curve
เป็นต้น ควรสรุปเป็นบทความสั้น ๆ และนําลงในเว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.กษ. ด้วย เพื่อที่จะได้เป็นการ
เผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งจะได้ไม่ต้องไปค้นหาอ่านจากที่อื่น
- ควรมีการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ เกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักในการเรียนรู้อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ปฏิบัติ ด้วยองค์
ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ให้มากขึ้น
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมทราบ
3.3 การเขียนบทความในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์
ผลการดําเนินงานในการเขียนบทความในมุม KM
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการเขียนบทความลงในจดหมาย
ข่าวเกษตรและสหกรณ์ โดยหมุนเวียนกันเขียนทุกเดือน ตามลําดับรายชื่อที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างสํานัก/กอง และให้ผู้ที่สนใจ โดยการเขียนบทความดังกล่าว ทุกหน่วยงานใน สป.กษ. ได้ร่วมกัน
เขียนบทความในมุม KM ทุกเดือนเป็นประจําในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างดี ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จํานวน 12 เรื่อง ดังนี้
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1) น้ําหมักสุมนไพรไล่แมลง (สูตรเข้มข้น) (กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
และเกษตรกรรมยั่งยืน )
2) การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (กองบริหารงานกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร)
3) ขออนุ มั ติ โครงการสนั บสนุ นสินเชื่ อเพื่ อการพั ฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สํ านั กงาน
รัฐมนตรี)
4) GECC ศูนย์ราชการสะดวก มุ่งยกระดับบริการประชาชน (สํานักพัฒ นาระบบ
บริหาร)
5) ติดตามข่าวสารทันเหตุการณ์ด้านเกษตร (กองเกษตรสารนิเทศ)
6) ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง เจตนารมณ์การบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (กองการเจ้าหน้าที่)
7) การขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศภายใต้นโยบายประเทศไทย
4.0 (สํานักการเกษตรต่างประเทศ)
8) ประวัติพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (กองกลาง)
9) แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/2561 (สํานักตรวจราชการ)
10) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กองคลัง)
11) เทคโนโลยีสะอาดในแปลงเกษตร (สํานักกฎหมาย)
12) One 2 MOAC แอปพลิเคชั่นทําเนียบส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
3.4 คู่มือรวบรวมองค์ความรู้ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามที่คณะทํางานจัดการความรู้ สป.กษ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ประธานที่ ป ระชุ ม ตั้ งข้ อ สั งเกตว่ าองค์ ค วามรู้ ที่ ห น่ วยงานจํ าเป็ น ต้ อ งใช้ ในการ
ปฏิบัติงานควรมีการจัดทําเป็นคู่มือเกี่ยวกับกระบวนการทํางานตามภารกิจการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงฯ เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับหน่วยงาน และให้สํานักพัฒนาระบบบริหาร สถาบันเกษตราธิการ ร่วมกัน
กําหนดรูปแบบคู่มือกระบวนการทํางานรวมถึงให้หน่วยงานใน สป.กษ. วิเคราะห์ภารกิจ และรวบรวมข้อมูล
องค์ ค วามรู้ ข องหน่ ว ยงานเพื่ อ ประกอบการจั ด ประชุ ม การจั ด ทํ า คู่ มื อ และให้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า คู่ มื อ ฝ่ า ย
เลขานุการได้สอบถามความคิดเห็นผู้แทนสํานักพัฒนาระบบบริหารและได้กําหนดรูปแบบให้สํานัก/กองจัดทํา
ข้อมูลส่งรายละเอียด
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และให้คณะทํางานฯ กลับไปทบทวน แก้ไข ปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาให้เหลือ
ไม่เกินจํานวน 2 หน้ากระดาษต่อสํานัก/กอง ส่งสถาบันเกษตราธิการภายในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

๘
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การคั ดเลื อกองค์ ความรู้เพื่ อจั ดทํ าแผนการจั ดการความรู้ ประจํ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์
และการจั ด การความรู้ กํ า หนดให้ ห น่ ว ยงานดํ า เนิ น การจั ด การความรู้ โดยให้ ร ะบุ อ งค์ ค วามรู้ สํ า หรั บ
จัดการความรู้ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยกําหนดให้จัดการความรู้อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อมูลประกอบการดําเนินการดังกล่าว จึงได้
ดําเนินการ ดังนี้
1) ให้หน่วยงานแจ้งองค์ความรู้ที่หน่วยงานจะดําเนินการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖1 จํานวน ๑ องค์ความรู้ พร้อมทั้งระบุหัวข้อความรู้ จํานวน ๓ หัวข้อ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
และกิจกรรม/กิจกรรมย่อยตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2561 ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่รับผิดชอบ
2) รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้มาสอบถามความคิดเห็นจากข้าราชการและพนักงาน
ราชการของหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนบุคลากรในสํานัก/กอง พิจารณาเลือกองค์ความรู้ที่
จําเป็น มีความสําคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดทําแผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ
2561 ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งความสําคัญออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ความสําคัญ
น้ อ ย 1 คะแนน ความสํ า คั ญ ปานกลาง 2 คะแนน และความสํ า คั ญ มาก 3 คะแนน ทั้ งนี้ ส ามารถระบุ
องค์ความรู้ที่จําเป็นอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ เสนอเลือก ผ่านระบบ google drive
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ ส รุ ป ชื่ อ องค์ ค วามรู้ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบจากจํ า นวนผู้ ต อบ
แบบสอบถามจํานวน 137 คน โดยมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3 หน่วยงาน
ได้ แ ก่ 1) สํ านั กแผนงานและโครงการพิ เศษ (กลุ่ มโครงการพิ เศษ) 2) สํานั ก บริห ารกองทุ นเพื่ อช่วยเหลื อ
เกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน และ 3) กองประสานงานโครงการพระราชดําริ แต่มี 1 องค์ความรู้ที่สอดคล้อง
กับ ยุท ธศาสตร์ที่ 1 ได้ แ ก่ เรื่อง การประสานและอํานวยการโครงการพระราชดําริ ของกองประสานงาน
โครงการพระราชดําริ สําหรับ ประเด็นยุท ธศาสตร์ที่ 2 การพั ฒ นาระบบและกลไกการบริห ารจัดการด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ได้นําผลการพิจารณาเลือกองค์ความรู้มาจัดเรียงลําดับคะแนนจาก
คะแนนมากไปหาน้อย ซึ่ง 2 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 องค์ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของกองคลัง ค่าคะแนน 2.571 และอันดับที่ 2 การบริหารงาน
สารบรรณ ค่าคะแนน 2.495 เพื่อใช้ประกอบการจัดทําแผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ของ สป.กษ. ดังนี้

๙
หัวข้อ

องค์ความรู้

หัวข้อความรู้

หน่วยงาน

คะแนน

ลําดับ

(คะแนนเต็ม 3 คะแนน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มคี วามเข้มแข็งและคุณภาพทีด่ ี
ขึ้น
1

การประสานและ 1. ขั้นตอนการเตรียมการขอ
อํานวยการโครงการ พระราชทานเข้าเฝ้าฯ กราบ
พระราชดําริ
ถวายบังคมทูลลา
2. ขั้นตอนการเสนอขอ
งบประมาณของ กปร.
3. การบริหารโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

กอง
ประสาน
โครงการ
พระราชดําริ

สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์เพียง
องค์ความรู้เดียว จาก
3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. สผง. (กลุ่มโครงการ
พิเศษ)
2. สกร.
3. กปพ.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ
กองคลัง
2.620
1
2
พระราชบัญญัติการ 1. การจัดทําแผนจัดซื้อจัด
จัดซื้อจัดจ้างและ จ้างประจําปี
2. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
การบริหารพัสดุ
เฉพาะเจาะจง
ภาครัฐ พ.ศ.
3. การบันทึกข้อมูลการจัดซือ้
2560
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงลง
ในระบบ e-GP
กองกลาง
2.518
2
3
การบริหารงาน
1. การเสนอหนังสือจาก
สารบรรณ
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกสังกัด
2. การเสนอหนังสือภายใน
ของส่วนราชการในสังกัด
(บันทึกข้อความ)
3. การเสนอหนังสือจาก
หน่วยงานภายนอกในฐานะ
คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการและ
คณะทํางานต่าง ๆ และ
หนังสือภายใน ในฐานะ
ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการ หรือ
อนุกรรมการ และคณะทํางาน

๑๐
ข้อเสนอเพือ่ พิจารณา
เลือกองค์ความรู้สําหรับจัดทําแผนการจัดการความรู้ สป.กษ. และจัด CoP สป.กษ. จํานวน
3 เรื่อง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบเลือกองค์ความรู้สําหรับจัดทําแผนการจัดการความรู้ และกิจกรรม CoP
ของ สป.กษ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 3 องค์ความรู้ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
4.2 ตัวชี้วดั ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของ
สํานัก/กอง
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 5/2560 เมื่ อ วั น ที่
19 ธันวาคม 2560 ได้มีมติกําหนดตัวชี้วัด ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
ของสํานั ก/กอง เป็ น ตั วชี้ วัดหนึ่ งในตัวชี้วัด ร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ํ าหนั กของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริห ารจั ด
การภาครัฐของสํานัก/กอง และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดฯ จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด ฝ่าย
เลขานุการจึงได้ยกร่างรายละเอียดตัวชี้วัดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
การจัดการความรู้ของสํานัก/กอง โดยให้ความสําคัญในขั้นตอนของการประเมินผล และการยกย่องชมเชย
เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นเกณฑ์เดิมตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการ ได้ยกร่างแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสํานัก/กอง รายละเอียด เพื่อให้
สํานัก/กอง ได้เตรียมจัดทําแผนการจัดการความรู้ ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้อเสนอเพือ่ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบรายละเอียดประกอบตัวชี้วัด ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ของสํานัก/กอง
กิจกรรม

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

1. จัดทําแผนการจัดการความรู้ของสํานัก/กอง ที่ผ่านการลงนามของผู้อํานวยการสํานัก/
กอง (ส่งสถาบันเกษตราธิการภายใน 28 ก.พ. 61)
2. ดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของสํานัก/กอง
2.1 การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และการประมวลและ
กลั่นกรองความรู้แล้วเสร็จ จํานวน 3 ความรู้ ครบถ้วนและทันตามเวลาที่กําหนด (ภายใน
พ.ค. 61)

5
35
5

2.2 การเข้าถึงความรู้
2.2.1 เผยแพร่ความรู้ลงเว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.กษ. ในหมวดองค์ความรู้ของ
หน่วยงาน จํานวน 3 ความรู้ ครบถ้วนและทันตามเวลาที่กําหนด (ภายใน ก.ค.61)
2.2.2 เผยแพร่ความรู้ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ จํานวน 3 ความรู้ ครบถ้วนและทัน
ตามเวลาที่กําหนด (ภายใน ก.ค. 61)

5
5

๑๑

กิจกรรม

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.3.1 ดําเนินกิจกรรม (CoP) สํานัก/กอง 3 เรื่อง พร้อมสรุปสาระสําคัญ
ครบถ้วนและทันตามเวลาที่กําหนด (ภายใน ก.ค. 61)

5

2.3.2 โดยกิจกรรม CoP ต้องครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เกณฑ์การให้คะแนน
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (CoP) = ….... คน
จํานวนกลุ่มเป้าหมาย = ……. คน
คิดเป็นร้อยละ ....... (ค่าผลการดําเนินงาน ก)

15

วิธีการคิดคะแนน
กรณีที่ 1 ถ้าผลการดําเนินงาน ก ได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้คะแนน 15 คะแนน
กรณีที่ 2 ถ้าผลการดําเนินงาน ก ต่ํากว่าร้อยละ 90 ใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์
คะแนน = (15/90) x ก
3. การประเมินผลและการยกย่องชมเชย
3.1 ได้รับความรู้และนําองค์ความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน รวมถึงการนําไป
พัฒนากระบวนการที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้รบั บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน
จํานวนผู้นําองค์ความรู้ไปใช้ = ….... คน
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม = ……. คน
คิดเป็นร้อยละ ....... (ค่าผลการดําเนินงาน ก)
วิธีการคิดคะแนน
กรณีที่ 1 ถ้าผลการดําเนินงาน ก ได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้คะแนน 15 คะแนน
กรณีที่ 2 ถ้าผลการดําเนินงาน ก ต่ํากว่าร้อยละ 90 ใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์
คะแนน = (15/90) x ก
3.2 ผลของการนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานหรือเกิดผลลัพธ์ ผลกระทบ ในวงกว้าง สรุปผลการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้
เช่น ลดระยะเวลาการทํางาน /ลด ข้อร้องเรียน /ลดค่าใช้จ่าย ฯลฯ
3.3 คูม่ ือการปฏิบัติงานที่ได้จากการจัดการความรู้ของสํานัก/กอง
3.4 การยกย่องชมเชย ร้อยละ 5 ของผู้เข้ารวมกิจกรรม (CoP)
เกณฑ์การให้คะแนน
จํานวนผู้ได้รับคํายกย่องชมเชย = ….... คน
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม = ……. คน
คิดเป็นร้อยละ ....... (ค่าผลการดําเนินงาน ก)

45
15

15

15

๑๒
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

กิจกรรม
วิธีการคิดคะแนน
กรณีที่ 1 ถ้าผลการดําเนินงาน ก ได้ร้อยละ 5 ขึ้นไป ได้คะแนน 15 คะแนน
กรณีที่ 2 ถ้าผลการดําเนินงาน ก ต่ํากว่าร้อยละ 5 ใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์
คะแนน = (15/5) x ก
4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ไปยังสถาบันเกษตราธิการ
ครบ 3 ช่วง
4.1 รอบ 6 เดือน (ภายใน 5 เม.ย. 61)
4.3 รอบ 9 เดือน (ภายใน 5 ก.ค.61)
4.2 รอบ 12 เดือน (ภายใน 30 ก.ย.61)
รวม

15
5
5
5
100

หากไม่สามารถดําเนินการในกิจกรรมใด ภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้หักคะแนนกิจกรรมละ 0.1 คะแนน ต่อ 1
วันทําการ โดยจะนับวันที่ประทับตรารับหนังสือถึงสถาบันเกษตราธิการในรูปแบบเอกสารเป็นหลัก

เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วดั
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ของสํานัก/กอง

ระดับ
1
80

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ ระดับ ระดับ
2
3
4
85
90
95

หลักฐาน
1. แผนการจัดการความรู้ สํานัก/กอง
2. รายงานการประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ สํานัก/กอง
3. เอกสารองค์ความรู้ที่ดําเนินการจัดการความรู้
4. ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าเว็บไซต์ที่นําความรูล้ งไป
5. สรุปสาระสําคัญ CoP สํานัก/กอง
6. ภาพกิจกรรม CoP สํานัก/กอง
7. คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการจัดการความรู้ของสํานัก/กอง
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สํานัก/กอง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ระดับ
5
100

๑๓
ข้อคิดเห็นทีป่ ระชุม
1. ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ ใ ห้ ข้ อ คิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านที่ ได้ จ ากการจั ด
การความรู้ของสํานัก/กอง ถ้าหากองค์ความรู้ที่สํานัก/กองใช้ในการจัดทําแผนการจัดการความรู้เป็นเรื่อง
เดียวกับการทบทวนกระบวนงานตามตัวชี้วัดของสํานักพัฒนาระบบบริหาร ก็สามารถส่งได้ทั้ง 2 ตัวชี้วัด
2. สํานักพัฒนาระบบบริหารได้ให้ข้อมูลเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินงานตัวชี้วัดภายใต้
ตั ว ชี้ วั ด PMQA ซึ่ ง ตั ว ชี้ วั ด ที่ ท างสํ า นั ก พั ฒ นาระบบบริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบได้ มี ก ารปรั บ รอบการรายงานผล
การดําเนินงานโดยเหลือ 2 รอบ คือ 6 เดือน และ12 เดือน และเกณฑ์การหักคะแนนกิจกรรมที่จัดส่งล่าช้า
เช่น การควบคุมภายใน 0.05 คะแนนต่อวันทําการ การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ การทบทวนกระบวนงาน
0.01 คะแนนต่อวันทําการ และการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 0.05 คะแนนต่อวันทําการ
3. กองคลังได้ซักถามเกี่ยวกับการรายงานเผยแพร่ความรู้ลงเว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.กษ.
ในหมวดองค์ค วามรู้ของหน่วยงาน จํ านวน 3 ความรู้ ครบถ้ วนและทั น ตามเวลาที่ กําหนด ในปีงบประมาณ
2561 สามารถลงในเว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.กษ.ตัวเก่า หรือตัวใหม่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ตอบชี้แจงว่า Admin ของสํานัก/กอง สามารถเผยแพร่ความรู้ลงเว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.กษ. ตัว
ใหม่ที่ https://www.opsmoac.go.th/km-home
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดตัวชี้วัด ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้ของสํานัก/กอง ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอโดยให้ตัดการรายงานผลการดําเนินงาน
รอบ 9 เดือนออกและปรับน้ําหนัก ดังนี้ 4.1 รอบ 6 เดือน (ภายใน 5 เม.ย. 61) น้ําหนักร้อยละ 5 และ 4.2
รอบ 12 เดือน (ภายใน 30 ก.ย. 61) น้ําหนักร้อยละ 10
4.3 การเขียนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์
การเขียนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ภายใน สป.กษ. และส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีการหมุนเวียนกันเขียนบทความกันมา
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง สํ าหรับ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ จึ งขอแจ้ งลํ าดั บ รายชื่ อ หน่ วยงานใน
การเขียนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
1. สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ (สิทธิและหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560)
ตุลาคม 2560
2. สํานักตรวจสอบภายใน
(บทบาทการตรวจสอบภายในกับยุค 4.0)
พฤศจิกายน 2560
3. สถาบันเกษตราธิการ
(ภาษาอังกฤษกับการพัฒนาข้าราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุค 4.0)
ธันวาคม 2560
4. กองประสานงานโครงการพระราชดําริ
มกราคม 2561
5. สํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ
กุมภาพันธ์ 2561
6. สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
มีนาคม 2561
7. กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน เมษายน 2561
8. กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
พฤษภาคม 2561
9. สํานักงานรัฐมนตรี
มิถุนายน 2561
10. สํานักพัฒนาระบบบริหาร
กรกฎาคม 2561

๑๔
11. กองเกษตรสารนิเทศ
12. กองการเจ้าหน้าที่
13. สํานักการเกษตรต่างประเทศ
14. กองกลาง
15. สํานักตรวจราชการ
16. กองคลัง
17. สํานักกฎหมาย
18. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สิงหาคม 2561
กันยายน 2561
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562

ข้อเสนอเพือ่ พิจารณา ให้ความเห็นชอบการจัดลําดับรายชื่อหน่วยงานในการเขียนบทความลงในจดหมายข่าว
เกษตรและสหกรณ์ของสํานัก/กอง
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
ประธานให้ ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การเขี ย นบทความในจดหมายข่ าวเกษตรและ
สหกรณ์ ค วรมี เนื้ อ หา สาระที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ กั บ การปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานภายใน สป.กษ. และ
การปรับ ปรุงพั ฒ นางานด้ านการเกษตรเพื่ อประโยชน์ ต่อเกษตรกร สํ าหรับ สํ านั กงานที่ ป รึกษาการเกษตร
ต่างประเทศในปีหน้า ควรกําหนดให้เขียนบทความทั้งหมด 11 หน่วยงาน โดยให้สํานักการเกษตรต่างประเทศ
เป็นผู้ประสานการจัดส่งเอกสารให้กองเกษตรสารนิเทศ
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ การเรียงลําดับรายชื่อหน่วยงาน เขียนบทความในจดหมายข่าวเกษตรและ
สหกรณ์ประจําเดือน โดยให้ส่งบทความให้กับกองเกษตรสารนิเทศภายในวันที่ 5 ของเดือนที่รับผิดชอบ
ทั้งนี้ กองเกษตรสารนิเทศได้แจ้งว่าหน่วยงานลําดับที่ 4 กองประสานงานโครงการพระราชดําริ
ขอสลับกับลําดับที่ 5 สํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ ดังนี้ สํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรฯ เดือน มกราคม 2561 และกองประสานงานโครงการพระราชดําริ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่ง
ลําดับหน่วยงานที่ปรับแก้ไขแล้ว ดังนี้
1. สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ (สิทธิและหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560)
ตุลาคม 2560
2. สํานักตรวจสอบภายใน
(บทบาทการตรวจสอบภายในกับยุค 4.0)
พฤศจิกายน 2560
3. สถาบันเกษตราธิการ
(ภาษาอังกฤษกับการพัฒนาข้าราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุค 4.0)
ธันวาคม 2560
4. สํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ
มกราคม 2561
5. กองประสานงานโครงการพระราชดําริ
กุมภาพันธ์ 2561
6. สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
มีนาคม 2561
7. กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน เมษายน 2561
8. กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
พฤษภาคม 2561
9. สํานักงานรัฐมนตรี
มิถุนายน 2561

๑๕
10. สํานักพัฒนาระบบบริหาร
11. กองเกษตรสารนิเทศ
12. กองการเจ้าหน้าที่
13. สํานักการเกษตรต่างประเทศ
14. กองกลาง
15. สํานักตรวจราชการ
16. กองคลัง
17. สํานักกฎหมาย
18. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ประธานได้ ส อบถามความคิ ด เห็ น ที่ ป ระชุ ม เกี่ ย วกั บ แนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การจัดการความรู้ (KM) ของ สป.กษ. และการจัดทํายุทธศาสตร์การจัดการความรู้
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
1. ควรมีการสํารวจความต้องการองค์ความรู้จากบุคลากรใน สป.กษ. ตามความสนใจ
ของบุคลากร
2. ควรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบดิจิทัล เข้ามาช่วยในการ
พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาสื่อ เพื่อดึงดูดความสนใจของบุคลากรใน สป.กษ. ให้สามารถเข้าถึง
เนื้อหา (Content) ได้ง่าย มีความทันสมัยน่าสนใจ และหลากหลายช่องทางในการเรียนรู้ เช่น ผ่านเว็บไซต์
ผ่านระบบ Application ผ่านสื่อวิดีโอ และผ่านระบบ Smart Phone
3. ควรมีการนําเสนอวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากบุคลากรและหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นปัจจุบัน
4. ควรมีการให้สิ่งจูงใจ หรือรางวัลเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน
5. การดําเนินงานไม่ควรยึดติดกับเอกสารหรือความเป็นวิชาการมากเกินไปจึงยังไม่เห็น
ด้วยกับการจัดทํายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของสป.กษ.
มติที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการนําข้อคิดเห็นที่ประชุมไปประกอบการดําเนินงานต่อไป
เลิกประชุม

เวลา 11.00 น.

นายศิวกร รัตติโชติ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

นางวลีพร นนทิการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

***********************

เอกสารแนบ
แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการจัดการความรูข้ อง.........................................................................................................................................................................................................
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ................................................................................................................................................................................................................
เหตุผลทีเ่ ลือกองค์ความรู้ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรูท้ จี่ ําเป็น และตัวชี้วัด : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
องค์ความรูท้ ี่จาํ เป็น: .................................................................................................................................................................................................................
ตัวชี้วดั (KPI) ตามคํารับรองและค่าเป้าหมาย: ..........................................................................................................................................................................
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รบั ผิดชอบ

1.

การบ่งชีค้ วามรู้
1.1 ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ
กําหนดความรู้ ได้แก่
1) ………………………..
2) ………………………..
3) ………………………..
การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1 รวบรวมองค์ความรู้ที่จําเป็น
(โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

ภายใน ก.พ. 61

ร้อยละของ
จํานวนสมาชิก
KM Team
สํานัก/กองที่
เข้าร่วมประชุม

ร้อยละ 70

KM Team
สํานัก/กอง

KM Team
สํานัก/กอง

ภายใน พ.ค. 61

จํานวนความรู้
ที่รวบรวมได้

3 ความรู้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์
ความรู้/ความรู้

KM Team
สํานัก/กอง

ฐานความรู้

ภายใน พ.ค. 61

จํานวนความรู้
ที่จัดเป็นที่
จัดเป็นระบบ

3 ความรู้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ความรู้

KM Team
สํานัก/กอง

ฐานข้อมูล

2.

3.

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
รายงาน
การประชุม

หมายเหตุ

๑๗

ลําดับ
4.

5.

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

การประมวลและกลัน่ กรองความรู้ ภายใน พ.ค. 61 จํานวนความรู้
ปรับองค์ความรู้ให้เข้าใจได้
ที่ปรับปรุง
ง่ายขึ้นมีเนื้อหากระชับชัดเจน เป็น
มาตรฐาน โดยผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน
พิจารณากลั่นกรองข้อมูลองค์ความรู้
และร่วมกันปรับปรุงเนื้อหาให้เป็น
มาตรฐานสากล
การเข้าถึงความรู้
5.1 การปรับปรุงและนําความรู้ลง ภายใน ก.ค. 61 จํานวนเรื่องที่
นําลงเว็บไซต์
เว็บไซต์ KM
KM

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รบั ผิดชอบ

3 ความรู้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ความรู้

KM Team
สํานัก/กอง

3 ความรู้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์
ความรู้/ความรู้

KM Team
สํานัก/กอง

ภายใน ก.ค. 61

5.2 การเผยแพร่ความรู้ผ่านบอร์ด
KM กอง
6.

การแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

3 ความรู้
จํานวนเรื่องที่
เผยแพร่ผ่าน
บอร์ด KM
กอง
ภายใน ก.ค. 61 จํานวนครั้ง
ไม่น้อยกว่า 1
CoP
ครั้ง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละของ
ร้อยละ 90
จํานวน
กลุ่มเป้าหมาย
ในทุกกิจกรรม

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
ฐานข้อมูล

เว็บไซต์

บอร์ด KM

บุคลากร
สํานัก/กองที่
เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อ CoP

KM Team
สํานัก/กอง

CoP

หมายเหตุ

๑๘

ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา
ภายใน ก.ย. 61

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละของ
ร้อยละ 90
จํานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ภายใน ก.ย. 61 ร้อยละของ
ร้อยละ 5
7.2 การยกย่องชมเชย
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมใน
ขั้นตอนที่ 7.1
7.3 คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการ ภายใน ก.ย. 61 จํานวนคู่มือฯ ไม่น้อยกว่า 1
จัดการความรู้ของสํานัก/กอง
เรื่อง

7.

การเรียนรู้
7.1 ได้รับความรู้และนําความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้

ผู้จัดทํา :
(……………………………………………………)
ตําแหน่ง ............................................................

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รบั ผิดชอบ

บุคลากร
สํานัก/กอง ที่
เข้าร่วม CoP
และนําความรู้
ไปใช้

KM Team
สํานัก/กอง

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
KM Team
กับองค์
สํานัก/กอง
ความรู้/ความรู้
ผู้ให้ความเห็นชอบ :

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
การ
ประเมินผล

หมายเหตุ

CoP

(……………………………………………………)
ตําแหน่ง ............................................................

๑๗

