รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ 1/๒๕61
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ
--------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
2. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม
3. นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา
4. นางสาวพิรญาณ์ นิพนธ์สกุลดี
5. นางสาวอุมาภรณ์ มงคลนํา
6. นางสาวปาจรีย์ สิทธิสา
7. นายชุมพล แดงสกุล
8. นายปรัตถกร แท่นมณี
9. นางสาวฉัตรประภา ศรีสวัสดิ์
10. นางสาวสุทธินาฎ ภูก้านก่อง

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการ
กรรมการ
(แทน) หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี
กรรมการ
(แทน) ผู้อํานวยการกองกลาง
กรรมการ
(แทน) ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรรมการ
(แทน) ผู้อํานวยการกองคลัง
กรรมการ
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักการเกษตรต่างประเทศ
กรรมการ
(แทน) ผู้อํานวยการกองเกษตรสารนิเทศ
กรรมการ
(แทน) ผู้อํานวยการกองนโยบายเทคโนโลยี
กรรมการ
เพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
11. นางบุรินทร์พรรณ โพธิ์ทอง (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
และการสื่อสาร
12. นางสาวสุวรรณา จักร์สอน (แทน) ผู้อํานวยการสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ
กรรมการ
13. นางสาวชลธิชา แก้วขาว
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
กรรมการ
14. นางสุดาพร พัวพันธ์พงษ์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
กรรมการ
เกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
15. นางสาวกัญญารัตน์ สนใจ (แทน) ผู้อํานวยการกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์
กรรมการ
เกษตรกร
16. นางสาวธัญญธร วรรณนิยม (แทน) ผู้อาํ นวยการกองประสานงานโครงการพระราชดําริ กรรมการ
17. นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้อํานวยการสถาบันเกษตราธิการ
กรรมการและ
เลขานุการ
18. นางวลีพร นนทิการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย

กรรมการ

ติดราชการ

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุรีรัตน์ วรบุตร
2. นายสนธิวัฒน์ เศรษฐรัมย์
3. นางสาวพนิดา จันชัยภูมิ
4. นางสาวนราทิพย์ จันทร
5. นางรัชนี พรหมศรี
6. นางสาวฐิตินาถ เชาว์ฉลาด
7. นายพุทธพล ชะโกทอง
8. นางสาวจารักษ์ เจริญสุข
9. นายมนตรี ทันเที่ยง
10. นายศิวกร รัตติโชติ
11. นายอภินันท์ ขันทะสีมา
12. นายอิทธิกร พัดทอง
13. นางสาวณิชนันท์ ไฝ่จันทร์

กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองประสานงานโครงการพระราชดําริ
สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ
สํานักพัฒนาระบบบริหาร
สํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
สํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
สถาบันเกษตราธิการ
สถาบันเกษตราธิการ
สถาบันเกษตราธิการ
สถาบันเกษตราธิการ

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สป.กษ. ครั้งที่ 1/๒๕60
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560
ตามบั น ทึ ก สถาบั น เกษตราธิ ก าร ที่ กษ ๐๒๑๐/ว 449 ลงวั น ที่ 24 มี น าคม ๒๕60
ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาหากมีข้อแก้ไข
ประการใด ขอให้คณะกรรมการฯ แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการทราบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ๒๕60 เพื่อแก้ไข
รายงานการประชุม ปรากฏว่า ไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไข
สรุปสาระสําคัญในการประชุมครั้งก่อน มีเรื่องเพื่อพิจารณา คือ การคัดเลือกองค์ความรู้
เพื่อจัดทําแผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การกําหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ร้อยละ
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสํานัก/กอง และการเขียนบทความในจดหมาย
ข่าวเกษตรและสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ สป.กษ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามที่ สป.กษ. ได้ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางการดําเนินงานจัดการความรู้ ซึ่ง
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริห ารจัด การภาครัฐ ตามมาตรฐานของสํ านั ก งาน ก.พ.ร. โดย
แผนการจัดการความรู้ สป.กษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 แผน
แผนที่ 1 องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่
เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
แผนที่ 2 องค์ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ระบบเกษตรดิจิทัล (ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
แผนที่ 3 องค์ความรู้ด้านความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้ ว ยงานสารบรรณ (กองกลาง) ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาระบบและกลไกการบริ ห าร
จัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้แต่ละหน่วยงานต้องดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการจัดการความรู้ ตามแนวทางที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่ 1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้
3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแลกเปลี่ยน
ความรู้ และ 7) การเรียนรู้ และผลการดําเนิ นงานตามแผนการจัดการความรู้ สป.กษ. ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60 ปรากฏว่า ทั้ง 3 แผน สามารถดําเนินการได้ตรงตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กําหนดไว้ เทียบเป็น
ร้อยละได้เท่ากับร้อยละ 100 และผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ RM 10 : ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประเมินจากจํานวนบุคลากรที่
ได้รับความรู้สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยคํานวณค่าร้อยละเทียบกับจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม CoP
ทั้ง 3 แผน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 3 ที่ร้อยละ 90 และ +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน ค่าคะแนนที่ได้
4.05 คะแนน
นอกจากการดําเนินกิจกรรมตามแนวทางการดําเนินงานจัดการความรู้ของ สป.กษ. ที่
เลือกมา 3 แผน 3 องค์ความรู้แล้ว ยังมีการจัดการความรู้ของสํานัก/กอง ซึ่งต้องดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
แผนการจัดการความรู้ ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด จํานวน 14 องค์ความรู้ รวมองค์ความรู้ทั้งสิ้น
ของสป.กษ. จํานวน 17 องค์ความรู้ และมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการจัดการความรู้ จํานวน 23 ฉบับ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
3.2 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

๔

1) น้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง (สูตรเข้มข้น) (กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
และเกษตรกรรมยั่งยืน )
2) การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (กองบริหารงานกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร)
3) ขออนุ มั ติ โครงการสนั บสนุ นสิ นเชื่อเพื่ อการพั ฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สํ านั กงาน
รัฐมนตรี)
4) GECC ศูนย์ราชการสะดวก มุ่งยกระดับบริการประชาชน (สํานักพัฒนาระบบบริหาร)
5) ติดตามข่าวสารทันเหตุการณ์ด้านเกษตร (กองเกษตรสารนิเทศ)
6) ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง เจตนารมณ์การบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (กองการเจ้าหน้าที่)
7) การขั บเคลื่ อนภารกิ จด้ านการเกษตรต่ างประเทศภายใต้ นโยบายประเทศไทย 4.0
(สํานักการเกษตรต่างประเทศ)
8) ประวัติพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (กองกลาง)
9) แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/2561 (สํานักตรวจราชการ)
10) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. 2560
(กองคลัง)
11) เทคโนโลยีสะอาดในแปลงเกษตร (สํานักกฎหมาย)
12) One 2 MOAC แอปพลิเคชันทําเนียบส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ข้อคิ ด เห็ น ที่ ป ระชุ ม ประธานได้ ให้ข้ อคิ ดเห็ น ที่ ป ระชุม ว่า การเขียนบทความในจดหมายข่าวเกษตรและ
สหกรณ์ควรเขียนบทความในเรื่องที่น่าสนใจ ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานที่อ่านบทความสามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ และควรมีการติดตามผลการนําความรู้จากบทความไปใช้ประโยชน์
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
3.3 การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการความรู้ สป.กษ. ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60
สถาบั น เกษตราธิ ก ารได้ ดํ า เนิ น การประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต่ อ
การบริหารจัดการความรู้ สป.กษ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ ของ
สป.กษ. (https://www.opsmoac.go.th/km-home) โดยสํารวจข้อมูลจากข้าราชการและพนักงานราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ในส่วนกลาง) จํานวน 547 คน มีผู้ตอบ
แบบประเมิน จํานวน 226 คน จากที่ให้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้
สป.กษ. จํานวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 91.50 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุง
พัฒนาการบริหารจัดการความรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของบุคลากร สป.กษ. โดยใช้แบบประเมินผลด้านต่าง ๆ
ดังนี้
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1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ ตําแหน่ง หน่วยงาน การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ สป.กษ.
2. ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการจัดการความรู้ สป.กษ. ประกอบด้วย 1) ด้านบริบท
การจัดการความรู้ การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่ เครื่องมือที่เหมาะสมต่อการจัดการ
ความรู้ทั้ งภายใน และภายนอก 2) ด้ านกระบวนการ วิธีการ กิ จกรรมในการจัดการความรู้ของ 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. ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บระดั บประโยชน์ ในการนํ าความรู้ไปปรับใช้ ในการปฏิ บั ติงาน
แบ่ งเป็ น 5 ระดั บ ได้ แก่ มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยที่ สุ ด แทนค่ าด้ วยคะแนน 5 4 3 2 และ 1
ตามลําดับ
4. การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อเสนอแนะต่อ
การบริหารจัดการความรู้ สป.กษ.
ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
- เพศ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.83
- ตําแหน่ง ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 22.12 ตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ส่วนประเภทพนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 12.39 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- หน่วยงานที่สังกัด ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่สังกัดกองคลัง คิดเป็นร้อยละ 13.72
- การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ สป.กษ. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ร้อยละ 23.71 สืบค้นองค์
ความรู้ของหน่ วยงานในเว็บไซต์ การจั ดการความรู้ สป.กษ. รองลงมาศึ กษาข้อมู ลจากบอร์ดประชาสั มพั นธ์ของ
หน่วยงานร้อยละ 20.62
2. ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการความรู้ สป .กษ. ประจําปีงบประมาณ
2560 ดังนี้
2.1 ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านบริบท ค่าเฉลี่ย 3.95 คิดเป็นร้อยละ 79.00
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกหัวข้อมีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการ
ความรู้ ค่าเฉลี่ย 3.99 รองลงมามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการจัดการความรู้ ค่าเฉลี่ย 3.98
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 ผู้ตอบแบบประเมิน คิดเป็นร้อยละ 99.12 นําความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.62 คิดเป็นร้อยละ 72.40
4. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ที่มีความถี่มากที่สุด
คือ ควรมีการจัดการองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีเนื้อหาที่น่าสนใจ หรือองค์ความรู้เดิมที่เคยจัดไปแล้วกลับมาทบทวน
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นความรู้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รองลงมา คือ สํานัก/กอง
ควรมีการรวบรวม ปรับปรุงองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้เป็นเล่มคู่มือองค์ความรู้ที่จําเป็น และมีความทันสมัย
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเพื่อให้การจัดการความรู้ของ สป.กษ. มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ที่มีความถี่มากที่สุด ได้แก่ ควรมีการเพิ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีการพบกันทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ รองลงมาควรจัดกิจกรรมดูงานหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่นภาครัฐหรือบริษัทเอกชน
6. ช่องทางที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากที่สุด คือ เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 40.27
รองลงมาคือ การสอนงาน เอกสารจากการปฏิบัติของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 14.16
7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ดังนี้
- ควรมีการปรับปรุงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เหมาะสม
- ควรให้มีการพูดคุยถึงปัญหาที่หน่วยงานประสบมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันหรือตอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
- หากมีนโยบายใหม่ ๆ เกิดขึ้น เช่น Single Command, 9101 หรือ S-Curve เป็นต้น ควร
สรุปเป็นบทความสั้น ๆ และนําลงในเว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.กษ. ด้วย เพื่อที่จะได้เป็นการเผยแพร่ความรู้
ใหม่ ๆ ซึ่งจะได้ไม่ต้องไปค้นหาอ่านจากที่อื่น
- ควรมีการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักในการเรียนรู้อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ปฏิบัติ ด้วยองค์ความรู้ที่ได้
จากการจัดการความรู้ให้มากขึ้น
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
1. ประธานให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ ของ สป.กษ. ว่าการดําเนินงาน
การจัดการความรู้ กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ต้องการให้เป็นแค่การประเมินตัวชี้วัด (KPI) ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
แต่ต้องการให้มีการนําผลของกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น
2. ฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจงว่าหัวข้อที่สํานัก/กอง เลือกมาดําเนินกิจกรรม CoP ซึ่งหัวข้อส่วน
ใหญ่จะทําเพื่อแก้ไขปัญหาของการทํางาน การปรับปรุงกระบวนงานของภายในสํานัก/กอง เช่น 1) กองเกษตร
สารนิเทศ มีการทํากิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เพื่อทบทวนองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การทํางานร่วมกัน ซึ่งในปี 2560 ได้มีการจัดทําเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการแถลงข่าว ทั้งนี้ได้มีการจัดทําเป็น
คู่มือการแถลงข่าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) กองคลังได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯ ข้อปฏิบัติ
ที่สําคัญ เช่น ระเบีบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ และการเบิกค่าเช่าบ้าน ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ
จากหลายสํานัก/กอง 3) กองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งภายในกองแต่ละกลุ่ม/ฝ่ายมีภารกิจที่แตกต่างกัน นอกจากจะได้
มีวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยพี่สอนน้องแล้ว ยังมีการใช้ CoP ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารให้ข้อสังเกตว่า สํานัก/กอง ควรมีการเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ ในกรณีที่มีการโยกย้าย สับเปลี่ยนงาน
หรือเกษียณอายุราชการ และควรมีการติดตาม ประเมินผลหลังจากการจัดกิจกรรม และควรสรุปเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงาน
4. ฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจงว่าการดําเนินงานการจัดการความรู้ สํานัก/กอง ได้มีการกําหนดให้
มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานหลังจากการจัดการความรู้แล้วเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ รวมทั้งจัดเก็บไว้ใน
เว็บไซต์การจัดการการความรู้ของ สป.กษ.
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5. ฝ่ ายเลขานุ การได้ ให้ ข้อ สังเกตว่าหากมีค วามรู้ นโยบายใหม่ ๆ ที่ สํ าคัญ สํ านั ก/กอง ที่
รั บ ผิ ด ชอบ ควรมี ก ารเผยแพร่ แลกเปลี่ ย น ประชาสั ม พั น ธ์ เช่ น Single Command สํ านั ก แผนงานและ
โครงการพิเศษ ควรมีการสรุปเป็นบทความสั้น ๆ และนําลงในเว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.กษ. ด้วย เพื่อเป็น
ช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดทําแผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
เพื่อให้ผลการดําเนินการด้านการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐฉบับที่ 2 (PMQA ฉบับที่ 2) เป็นไปตามมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สป.กษ. อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้ นฐานฯ ในหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ โดยในหมวดนี้เป็น
การประเมินว่า สป.กษ. มีวิธีการในการวิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินงาน การจัดการความรู้ เพื่อปรับปรุง
ผลการดําเนินงาน ของ สป.กษ. ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการความรู้ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้อธิบายไว้ว่า
ส่วนราชการต้องมุ่งเน้นที่ความรู้ที่ บุคลากรต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนการและการบริการ
รวมถึงการพัฒนาทางเลือกที่แปลกใหม่ ซึ่งเพิ่มคุณค่าให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และของส่วน
ราชการ ดําเนินการตามประเด็น ข้อ IT3 คือ ส่วนราชการมีวิธีการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่จําเป็น
และเป็นประโยชน์แก่องค์การเพื่อใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันและนําวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปดําเนินการ โดยมี
ผลลัพธ์ของการดําเนินการที่แสดงถึงการมีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่องค์การ และนําไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานได้รวมถึงการนําไปพัฒนากระบวนการที่เพิ่มคุณ ค่าให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกิดวัฒ นธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล ทั้ งนี้รายละเอียดในการดําเนินการ
จัดการความรู้ และการจัดทําแผนการจัดการความรู้ ดังนี้
๑) กําหนดองค์ความรู้ที่จําเป็นตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็น
อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์พร้อมระบุเหตุผลในการเลือกองค์ความรู้
๒) เลื อ กตั ว ชี้ วั ด (KPI) เพื่ อ วั ด ผลการจั ด การความรู้ ตามคํ า รั บ รองที่ มี นั ย สํ า คั ญ
อย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด
๓) ผู้บริหารสูงสุด (CEO) และผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) ของ สป.กษ.
ทบทวนความถูก ต้ อ งและความเหมาะสม พร้อมลงนามรับ รองเพื่ อแสดงให้ เห็ น ว่า ผู้ บ ริห ารได้ ท ราบและ
สนับสนุนการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้
๔) ต้องดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ได้สําเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม และ
สามารถดําเนินการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๕) การวั ด ผลลั พ ธ์ ข องการดํ า เนิ น การจะพิ จ ารณาจากร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ํ า หนั ก
ความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้
๖) การจัดทําแผนการจัดการความรู้ ยึดตามแนวทางการจัดการความรู้ของสํานักงาน
ก.พ.ร. ทั้ง 7 ขั้นตอน ตามกระบวนการการจัดการความรู้และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงบูรณาการ
ร่วมกันเป็นรายละเอียดของแผนการจัดการความรู้ ได้แก่ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
และผู้รับผิดชอบ รายละเอียด ดังนี้
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กิจกรรมที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ ให้ระบุองค์ความรู้ซึ่งพิจารณาจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ า หมายขององค์ ก ารคื อ อะไร และเพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมาย เราจํ าเป็ น ต้ อ งรู้อ ะไร โดยขณะนี้ เรามี ค วามรู้
อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใดอยู่ที่ใคร
กิจกรรมที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ การแสวงหา
ความรู้จากภายนอก การรักษาความรู้เก่า การกําจัดความรู้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว
กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้ให้ เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่ อ
เตรียมพร้อมสําหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
กิจกรรมที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้
เป็นมาตรฐาน การใช้ภาษาเดียวกัน การปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
กิจกรรมที่ 5 เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web Board กระดานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
กิจกรรมที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ สามารถดําเนินการได้หลายวิธี โดยกรณี
เป็น Explicit Knowledge อาจจัดทําเป็นเอกสาร ระบบฐานข้อมูลความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
กรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทําเป็น การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัวทีมข้ามสายงาน และระบบกิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้ควรกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมในระดับ สป.กษ. ไม่ใช่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เพียงเจ้าหน้าที่ภายในสํานัก/กอง
กิจกรรมที่ 7 การเรียนรู้ ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบ
การเรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้ – นําความรู้ไปใช้ – เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไป
อย่างต่อเนื่อง
๗) ผู้ บริ หารสู งสุ ดด้ านการจั ดการความรู้ (CKO) ต้ องติ ดตามความก้ าวหน้ า
ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี ซึ่งสถาบันเกษตราธิการจะได้รวบรวมและ
สรุปผลการดําเนินงานฯ เสนอประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สป.กษ. ซึ่งทําหน้าที่ผู้บริหาร
สูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) ต่อไป
การจัดการความรู้ ของ สป.กษ. มีการดําเนินการ 2 ระดับ คือ ระดับสํานัก/กอง และ
ระดับ สป.กษ. ซึ่งเลือกจากระดับ สํานัก/กอง โดยความเห็นชอบจากคณะทํางานฯ และคณะกรรมการการฯ
เพื่อตอบตามข้อกําหนดของ PMQA ซึ่งผลของการจัดการความรู้ในแต่ละสํานัก/กอง จะช่วยพัฒนาให้บุคลากร
มีความรู้ ความชํานาญในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนงาน การให้บริการ และเป็น
Smart Officer ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ต่อไป
สําหรับการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการคัดเลือก
องค์ความรู้เพื่อจัดทําแผนการจัดการความรู้ได้ดําเนินการดังนี้
(1) ให้หน่วยงานแจ้งองค์ความรู้ที่หน่วยงานจะดําเนินการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จํานวน 1 องค์ความรู้ พร้อมทั้งระบุหัวข้อความรู้ จํานวน 3 หัวข้อ ตามประเด็นยุทธศาสตร์
เป้ า ประสงค์ และกิ จ กรรม/กิ จ กรรมย่ อ ยตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี พ.ศ. 2561 ของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจ ของ สป.กษ. และของหน่วยงาน องค์ความรู้ที่
ต้องใช้ในการปฏิ บั ติงานตามกระบวนงานสร้างคุณ ค่าของหน่ วยงาน รวมทั้ งใช้ในการแก้ไขปั ญ หาที่พ บใน
การปฏิบัติงาน
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(2) นําข้อมู ลที่ได้จากข้อ (1) แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่ง สป.กษ. มี 2 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและ
คุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ
(กลุ่ ม โครงการพิ เศษ) 2) สํานัก บริห ารกองทุ นเพื่ อช่ วยเหลือเกษตรกรและรับ เรื่องร้องเรียน และ 3) กอง
ประสานงานโครงการพระราชดําริ แต่มี 1 องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้แก่ เรื่อง การประสาน
และอํานวยการโครงการพระราชดําริ ของกองประสานงานโครงการพระราชดําริจึงต้องถูกบังคับให้เลือกมา
จัดการความรู้ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตร
และสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ มีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงทําแบบสอบถามและสอบถามความคิดเห็น
จากข้าราชการและพนักงานราชการของหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนบุคลากรในสํานัก/กอง
พิ จารณาเลือกองค์ค วามรู้ที่ จําเป็ น มี ค วามสํ าคั ญ และเป็ น ประโยชน์ ต่อ การปฏิ บั ติ งาน รวมถึ งการจัด ทํ า
แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่ง
ความสําคัญ ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ความสําคัญ น้อย 1 คะแนน ความสําคัญ ปานกลาง 2 คะแนน และ
ความสําคัญมาก 3 คะแนน ทั้งนี้สามารถระบุองค์ความรู้ที่จําเป็นอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความสําเร็จตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ เสนอเลือกผ่านระบบ google drive โดยได้นําผลการพิจารณาเลือกองค์ความรู้มาจัดเรียงลําดับ
คะแนนจากคะแนนมากไปหาน้อย
และจากมติที่ประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ สป.กษ. ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดี
ที่ 18 มกราคม 2561 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้เลือกองค์ความรู้ตามลําดับของคะแนนมาจัดทําแผน
การจัดการความรู้ สป.กษ. จํานวน 2 องค์ความรู้ รวมทั้งสิ้น 3 องค์ความรู้ ดังนี้
ชื่อองค์ความรู้

ชื่อความรู้ย่อย

สํานัก/กอง

คะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มคี วามเข้มแข็งและคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ขี ึ้น
1. การประสานและ
1. ขั้นตอนการเตรียมการขอพระราชทานเข้าเฝ้าฯ กราบ
กองประสานงาน
อํานวยการโครงการ
ถวายบังคมทูลลา
โครงการ
พระราชดําริ
2.ขั้นตอนการเสนอของบประมาณของ กปร.
พระราชดําริ
3. การบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ
กองคลัง
2.620
2. พระราชบัญญัติ
1. การจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
การจัดซื้อจัดจ้างและ 2. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การบริหารพัสดุภาครัฐ 3. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงในระบบ e – GP
พ.ศ. 2560
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ
กองกลาง
2.518
3. การบริหารงาน
1. การเสนอหนังสือจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกสังกัด
สารบรรณ
2. การเสนอหนังสือภายในของส่วนราชการในสังกัด
(บันทึกข้อความ)
3. การเสนอหนังสือจากหน่วยงานภายนอกในฐานะ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานต่าง ๆ
และหนังสือภายใน ในฐานะประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการ หรือ
อนุกรรมการ และคณะทํางาน
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. ให้ความเห็นชอบองค์ความรู้ที่เลือกมาจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่ 1 จํ านวน 1 เรื่ อ ง และประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จํานวน 2 เรื่อง
2. ให้ทุกหน่วยงานจัดทําแผนการจัดการความรู้ และส่งสถาบันเกษตราธิการ ภายในวัน
พุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับเอกสารการจัดทําแผนการจัดการความรู้ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 5
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์ (https://www.opsmoac.go.th/km-home)
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
1 . ประธานให้ ข้ อ สั งเกตเกี่ ย วกั บ ความรู้ เ รื่ อ ง โครงการไทยนิ ยม ยั่ ง ยื น ควร
นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ เช่น การเขียนในรูปแบบบทความสั้น ๆ หรือรูปแบบ Infographic ส่งผ่าน
เว็บไซต์ และกลุ่มเครือข่าย โดยมีสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบ และควรนํามาจัดการความรู้
ด้วย
2. ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอให้สํานักแผนงานและโครงการนําไปทบทวน และพิจารณาใน
ประเด็นดังกล่าว ซึ่งอาจจะกําหนดเป็นความรู้ในการจัดการความรู้ การเขียนบทความ และการทํา CoP ของ
หน่วยงาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็ น ชอบองค์ ค วามรู้ที่ เลื อ กมาจั ด การความรู้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จํานวน
1 เรื่อง และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จํานวน 2 เรื่อง คือ
ประเด็นยุท ธศาสตร์ที่ 1 การพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งและคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ องค์ความรู้ การประสานและอํานวยการโครงการ
พระราชดําริ ของกองประสานงานโครงการพระราชดําริ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตร
และสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1) องค์ ค วามรู้ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 ของกองคลัง
2) องค์ความรู้ การบริหารงานสารบรรณ ของกองกลาง
2. ให้ทุกหน่วยงานจัดทําแผนการจัดการความรู้ และส่งสถาบันเกษตราธิการ ภายในวัน
พุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
4.2 ตัวชี้วัด ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสํานัก/กอง
เนื่องจากการจัดการความรู้ มีการดําเนินการใน 2 ระดับ คือ ระดับ สป.กษ. ซึ่ง
ต้ อ งรายงานสํ านั กงาน ก.พ.ร. และระดับ สํานั ก/กอง ซึ่ งมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบ
ตัวชี้วัดร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานัก/กอง และกําหนด
ตัวชี้วัด ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ เป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานระดับ
สํานัก/กอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น้ําหนักร้อยละ 4 และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด
จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดนั้น ฝ่ายเลขานุการจึงได้ยกร่างรายละเอียดตัวชี้วัด โดยให้ความสําคัญในขั้นตอนของ
การประเมิ น ผล และการยกย่ อ งชมเชย โดยผลของการนํ า ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปปรั บ ใช้ ส ามารถช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิท ธิภาพในการปฏิบัติงานหรือเกิดผลลัพธ์ ผลกระทบ ในวงกว้าง เช่น ลดระยะเวลาการทํางาน /ลด
ข้อร้องเรียน /ลดค่าใช้จ่ าย ฯลฯ เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บตัวชี้วัด ผลลัพ ธ์ของการจั ดการความรู้ ซึ่ งมีการปรับ
กิจกรรมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้จาก 3 รอบ คือ 6,9 และ 12 เดือน เหลือ 2
รอบ คือ 6 เดือน และ 12 เดือนให้สอดคล้องกับการดําเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานัก/กอง รายละเอียดดังนี้
กิจกรรม
1. จัดทําแผนการจัดการความรู้ของสํานัก/กอง ที่ผ่านการลงนามของผู้อํานวยการสํานัก/
กอง ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2561
2. ดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของสํานัก/กอง
2.1 การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และการประมวลและ
กลั่นกรองความรู้แล้วเสร็จ จํานวน 3 ความรู้ ครบถ้วนและทันตามเวลาที่กําหนด
(ภายใน 31 พ.ค. 61)
2.2 การเข้าถึงความรู้
2.2.1 เผยแพร่ความรู้ลงเว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.กษ. ในหมวดองค์ความรู้ของ
หน่วยงาน จํานวน 3 ความรู้ ครบถ้วนและทันตามเวลาที่กําหนด (ภายใน 31 ก.ค.61)
2.2.2 เผยแพร่ความรู้ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ จํานวน 3 ความรู้ ครบถ้วนและทัน
ตามเวลาที่กําหนด (ภายใน 31 ก.ค.61)

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
5
35
5

5
5
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กิจกรรม
2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.3.1 ดําเนินกิจกรรม (CoP) สํานัก/กอง 3 เรื่อง พร้อมสรุปสาระสําคัญ
ครบถ้วนและทันตามเวลาที่กําหนด (ภายใน 31 ก.ค. 61)
2.3.2 โดยกิจกรรม CoP ต้องครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เกณฑ์การให้คะแนน
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (CoP) = ….... คน
จํานวนกลุ่มเป้าหมาย = ……. 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. การประเมินผลและการยกย่องชมเชย
3.1 ได้รับความรู้และนําองค์ความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน รวมถึงการนําไป
พัฒนากระบวนการที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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 คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการจัดการความรู้ของสํานัก/กอง
3.3 การยกย่องชมเชย ร้อยละ 5 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (CoP)
เกณฑ์การให้คะแนน
จํานวนผู้ได้รับคํายกย่องชมเชย = ….... คน
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม = ……. คน
คิดเป็นร้อยละ ....... (ค่าผลการดําเนินงาน ก)

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
5
15
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15

15
15
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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. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ไปยังสถาบันเกษตราธิการครบ 2 ช่วง*
4.1 รอบ 6 เดือน (ภายใน 5 เม.ย. 61)
4.2 รอบ 12 เดือน (ภายใน 30 ก.ย.61)

15
5
10

รวม

100

หากไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การในกิ จ กรรมใด ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด ให้ หั ก คะแนนกิ จ กรรมละ 0.1 คะแนนต่ อ
1 วันทําการ โดยจะนับวันที่ประทับตรารับหนังสือถึงสถาบันเกษตราธิการในรูปแบบเอกสารเป็นหลัก

เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วดั
ระดับ
1
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของ 80
สํานัก/กอง
หลักฐาน
1. แผนการจัดการความรู้ สํานัก/กอง
2. รายงานการประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ สํานัก/กอง
3. เอกสารองค์ความรู้ที่ดําเนินการจัดการความรู้
4. ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าเว็บไซต์ที่นําความรู้ลงไป
5. สรุปสาระสําคัญ CoP สํานัก/กอง
6. ภาพกิจกรรม CoP สํานัก/กอง
7. คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการจัดการความรู้ของสํานัก/กอง

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ ระดับ ระดับ
2
3
4
85
90
95

ระดับ
5
100
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : แหล่ งข้ อมู ล /วิ ธี ก ารจัด เก็บ ข้ อ มู ล : ผลการดําเนิ น งานตามแผนการจั ด การความรู้ สํ านั ก/กอง ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบรายละเอียดประกอบตัวชี้วัด ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้ของสํานัก/กอง
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม ให้ ค วามเห็ น ชอบรายละเอี ย ดประกอบตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ยละความสํ า เร็ จ ของ
การดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสํานัก/กอง ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอฯ และให้ทุกหน่วยงาน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สํานัก/กอง ตามที่กําหนดจํานวน 2 รอบ คือ รอบ 6
เดือน (ภายใน 5 เมษายน 2561) และ รอบ 12 เดือน (ภายใน 30 กันยายน 2561) โดยการรายงานผลการ
ดําเนิน งานรอบ 12 เดือน ขอให้ ทุก หน่ วยงนรายงานผลการดําเนิ นการ พร้อ มหลักฐานที่ แสดงถึงผลการ
ดําเนินการในทุกกิจกรรม
4.3 การเขียนบทความในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
การเขียนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ภายใน สป.กษ. และส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีการหมุนเวียนกันเขียนบทความกันมา
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง สํ าหรับ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ จึ งขอแจ้ งลํ าดั บ รายชื่ อ หน่ วยงานใน
การเขียนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
1) สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ
ตุลาคม 2560
(สิทธิและหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา)
2) สํานักตรวจสอบภายใน
พฤศจิกายน 2560
(บทบาทการตรวจสอบภายในกับยุค 4.0)
3) สถาบันเกษตราธิการ
ธันวาคม 2560
(ภาษาอังกฤษกับการพัฒนาข้าราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุค 4.0)
4) สํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ
มกราคม 2561
(สํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน)
5) กองประสานงานโครงการพระราชดําริ
กุมภาพันธ์ 2561
6) สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
มีนาคม 2561
7) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน เมษายน 2561
8) กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
พฤษภาคม 2561
9) สํานักงานรัฐมนตรี
มิถุนายน 2561
10) สํานักพัฒนาระบบบริหาร
กรกฎาคม 2561
11) กองเกษตรสารนิเทศ
สิงหาคม 2561
12) กองการเจ้าหน้าที่
กันยายน 2561
13) สํานักการเกษตรต่างประเทศ
ตุลาคม 2561
14) กองกลาง
พฤศจิกายน 2561

๑๕

15) สํานักตรวจราชการ
16) กองคลัง
17) สํานักกฎหมาย
18) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ให้ ความเห็ น ชอบ การเขี ย น บ ท ความใน จดห มายข่ า วเกษ ตรและสห กรณ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และให้หน่วยงานส่งบทความให้กองเกษตรสารนิเทศภายในวันที่ 5 ของ
เดือนที่รับผิดชอบ
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
1. ฝ่ายเลขานุการฯ ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเขียนจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ของ
สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ควรมีการเขียนจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ครบทั้ง 11 แห่ง
โดยมีสํานักการเกษตรต่างประเทศเป็นหน่วยงานประสาน เนื่องจากหน่วยงานทั้ ง 11 แห่ง มีความรู้ และ
เนื้อหาที่น่าสนใจ และเสนอให้มีการจัดลําดับการเขียนจดหมายข่าวเกษตรฯ ของสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตร
ต่างประเทศ สลับกับหน่วยงานส่วนกลาง โดยเริ่มจัดลําดับหลังเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป
2. ผู้แทนสํานักการเกษตรต่างประเทศ ได้แจ้งว่าจดหมายข่าวของสํานักงานที่ปรึกษา
การเกษตรต่ างประเทศ ประจํ าเดื อ นมี น าคม 2561 เรื่อ งการแก้ ไขปั ญ หา IUU ของสํ านั ก งานที่ ป รึก ษา
การเกษตรต่างประเทศประจําสหภาพยุโรป
3. ประธานเสนอให้กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนเขียน
จดหมายข่าวเกษตรฯ เรื่อง โคกหนองนาโมเดล ในประเด็นที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการจัดสรรทรัพยากร
น้ําการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เป็นต้น
4. ผู้แทนกองประสานงานโครงการพระราชดําริได้แจ้งว่าได้ส่งจดหมายข่าวเกษตรฯ
ของเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องขั้นตอนการเสนอของบประมาณของ กปร. ไปยังกองเกษตรสารนิเทศ
เรียบร้อยแล้ว
5. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการกําหนดรูปแบบ
การเขียนจดหมายข่าว และควรมีการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่นอกเหนือจากวารสาร เช่น ผ่านสื่อ Social
Media รวมถึงการกํ าหนดความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล ให้ มี ความรวดเร็วและทั นต่อสถานการณ์ และฝ่าย
เลขานุการฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนจดหมายข่าวเกษตรฯ ว่ากองเกษตรสารนิเทศเป็นผู้กําหนด
รูป แบบและการตรวจสอบในการเขีย นจดหมายข่าวเกษตรฯ สําหรับ ช่ อ งทางอื่ น ๆ ในการเผยแพร่ข้อ มู ล
ข่าวสารสามารถเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ KM ซึ่งสํานัก/กองสามารถขึ้นได้ด้วยตนเอง
7. ประธานเสนอให้กองเกษตรสารนิเทศนําจดหมายข่าวเกษตรฯ เนื้อหามุม KM ขึ้น
หน้าเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาอื่น ๆ และเพิ่มในช่องทาง Social Media ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของสป.กษ. ด้วย

๑๖

มติที่ประชุม
1. ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการเขียนบทความในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ โดย
เรียงลําดับรายชื่อหน่วยงานตามลําดับ ดังนี้
1) สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ
ตุลาคม 2560
(สิทธิและหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา)
2) สํานักตรวจสอบภายใน
พฤศจิกายน 2560
(บทบาทการตรวจสอบภายในกับยุค 4.0)
3) สถาบันเกษตราธิการ
ธันวาคม 2560
(ภาษาอังกฤษกับการพัฒนาข้าราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุค 4.0)
4) สํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ
มกราคม 2561
(สํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน)
5) กองประสานงานโครงการพระราชดําริ
กุมภาพันธ์ 2561
6) สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
มีนาคม 2561
ประจําสหภาพยุโรป
7) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน เมษายน 2561
8) สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
พฤษภาคม 2561
ประจํากรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
9) กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
มิถุนายน 2561
10) สํานักงานรัฐมนตรี
กรกฎาคม 2561
11) สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
สิงหาคม 2561
ประจํากรุงโรม
12) สํานักพัฒนาระบบบริหาร
กันยายน 2561
13) กองเกษตรสารนิเทศ
ตุลาคม 2561
14) สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
พฤศจิกายน 2561
ประจํากรุงปักกิ่ง
15) กองการเจ้าหน้าที่
ธันวาคม 2561
16) กองกลาง
มกราคม 2562
17) สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
กุมภาพันธ์ 2562
ประจํากรุงแคนเบอร์ร่า
18) สํานักการเกษตรต่างประเทศ
มีนาคม 2562
19) สํานักตรวจราชการ
เมษายน 2562
20) สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
พฤษภาคม 2562
ประจํากรุงโตเกียว
21) กองคลัง
มิถุนายน 2562
22) สํานักกฎหมาย
กรกฎาคม 2562
23) สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
สิงหาคม 2562
ประจํากรุงจาการ์ตา
24) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กันยายน 2562

๑๗

25) สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ
26) ฝ่ายการเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
27) สํานักตรวจสอบภายใน
28) สถาบันเกษตราธิการ
29) ฝ่ายการเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
30) สํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ
31) กองประสานงานโครงการพระราชดําริ
32) ฝ่ายการเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
33) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
34) กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
35) ฝ่ายการเกษตร ประจําสถานอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
36) สํานักงานรัฐมนตรี

ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563

2. ให้ส่งบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรฯ ให้กองเกษตรสารนิเทศภายในวันที่ 5 ของ
เดือนที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เนื้อหาบทความควรมีความประชับและอาจจะใส่อ้างอิงเพื่อให้ผู้อ่านสามารถหาอ่านได้
เพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี –
เลิกประชุม เวลา 17.30 น.

นายศิวกร รัตติโชติ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

นางสาวนฤมล สงวนวงศ์
ผู้อํานวยการสถาบันเกษตราธิการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

