1

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
แผนการจัดการความรู้ แผนงานที่ 1 การประสานและอํานวยการโครงการพระราชดําริ
กิจกรรม
1. การบ่งชี้ความรู้

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)
0.14

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

มี.ค. 61

ร้อยละของจํานวน
สมาชิก KM Team
สํานัก/กองที่เข้า
ร่วมประชุม/
ร้อยละ 70

- กองประสานงานโครงการ
พระราชดําริได้ประชุมระดมความ
คิดเห็นเพื่อกําหนดองค์ความรู้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ การ
การประสานและอํานวยการ
โครงการพระราชดําริ ประกอบด้วย
ความรู้ ได้แก่
1. ขั้นตอนการเตรียมการ
ขอพระราชทานเข้าเฝ้าฯ กราบ
ถวายบังคมทูลลา
2. ขั้นตอนการเสนอขอ
งบประมาณของ กปร.
3. การบริหารโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
ได้มีการประชุมคณะทํางานจัดการ
ความรู้ (KM Team) เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ที่
ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แนว
ทางการสร้างและแสวงหาความรู้
การเผยแพร่ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของ กปพ. และที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแนวทางดังกล่าว และ
กําหนดให้มีการจัดทํา CoP โดย
กําหนดจัดกิจกรรม CoP ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2561

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)
0.7000

1

0.1400

- มีผู้เข้าประชุมจํานวน 10 คน จาก
จํานวนทั้งสิ้น 11 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 90.91) เพื่อดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้ ของกอง
ประสานงานโครงการพระราชดําริ
2. การสร้างและแสวงหา
ความรู้

0.14

พ.ค. 61

จํานวนความรู้ที่
รวบรวมได้/3
ความรู้

อยู่ระหว่างการดําเนินงาน

2

กิจกรรม

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)
0.14

พ.ค. 61

0.14

พ.ค. 61

0.07

ก.ค. 61

0.07

ก.ค. 61

6. การแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
(CoP)

0.14

7. การเรียนรู้
7.1 ได้รับความรู้และนํา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้

7.2 การยกย่องชมเชย

3. การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ
4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
5. การเข้าถึงความรู้
5.1 การปรับปรุงและนํา
ความรู้ลงเว็บไซต์ KM

5.2 การเผยแพร่ความรู้ผ่าน
บอร์ด KM กอง

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi
1

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)
0.1400

1

0.1400

จํานวนเรื่องที่นําลง อยู่ระหว่างการดําเนินงาน
เว็บไซต์ KM/3
ความรู้

1

0.0700

จํานวนเรื่องที่
เผยแพร่ผ่านบอร์ด
KM/ 3 ความรู้

อยู่ระหว่างการดําเนินงาน

1

0.0700

ก.ค. 61

- จํานวนเรื่อง
CoP/ 3ครั้ง
- ร้อยละของ
จํานวน
กลุ่มเป้าหมายใน
ทุกกิจกรรม/ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ
90

อยู่ระหว่างการดําเนินงาน

1

0.1400

0.07

ก.ย. 61

ร้อยละของจํานวน อยู่ระหว่างการดําเนินงาน
กลุ่มเป้าหมายที่นํา
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้/ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90

1

0.0700

0.07

ก.ย. 61

ร้อยละของจํานวน
กลุ่มเป้าหมายใน
ขั้นตอนที่ 7.1/
ร้อยละ 5

1

0.0700

จํานวนความรู้ที่
อยู่ระหว่างการดําเนินงาน
จัดเป็นระบบ/3
ความรู้
จํานวนความรู้ที่
อยู่ระหว่างการดําเนินงาน
ปรับปรุง/3 ความรู้

อยู่ระหว่างการดําเนินงาน

3

กิจกรรม
7.3 คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้
จากการจัดการความรู้ของ
สํานัก/กอง

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)
0.02

ระยะ
เวลา
ก.ย. 61

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง อยู่ระหว่างการดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi
1

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)
0.0200

1.5600

4

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
แผนการจัดการความรู้ แผนงานที่ 2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กิจกรรม

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)
0.14

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

มี.ค. 61

ร้อยละของจํานวน
สมาชิก KM Team
สํานัก/กองที่เข้า
ร่วมประชุม/
ร้อยละ 70

ตามที่ กองคลังมีการประชุม
คณะทํางานพัฒนาระบบราชการของ
กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 5 เพื่อ
เสนอให้ความเห็นชอบ (ร่าง)
แผนการจัดการความรู้ของกองคลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1
องค์ความรู้ ประกอบด้วย 3 เรื่อง
1) การจัดทําแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจําปี
2) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
3) การบันทึกข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงลง
ในระบบ e-GP
มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 100

2. การสร้างและแสวงหา
ความรู้

0.14

พ.ค. 61

จํานวนความรู้ที่
รวบรวมได้/3
ความรู้

3. การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ

0.14

พ.ค. 61

จํานวนความรู้ที่
จัดเป็นระบบ/3
ความรู้

1. การบ่งชี้ความรู้

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)
0.7000

กองคลังได้ดําเนินการสร้างและ
แสวงหาความรู้ จากเอกสาร ตํารา
เว็บไซต์ ได้แก่
- จากหนังสือประมวลกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง เป็นต้น
- หนังสือเวียนจากหน่วยงานที่รักษา
ระเบียบ
- การหารือภายในระหว่างเจ้าหน้าที่
ของกองคลังที่มีประสบการณ์

5

0.7000

กองคลังได้ดําเนินการจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ โดยนําความรู้มาจัดทํา
ร่างสาระสําคัญของเนื้อหาและ
แนวทางการบรรยายให้ความรู้ 3
ความรู้

5

0.7000

5

กิจกรรม

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)

คือ การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปี การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง และการบันทึกข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง จาก พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้

5. การเข้าถึงความรู้
5.1 การปรับปรุงและนํา
ความรู้ลงเว็บไซต์ KM
5.2 การเผยแพร่ความรู้ผ่าน
บอร์ด KM กอง

0.14

พ.ค. 61

จํานวนความรู้ที่
กองคลังดําเนินการประมวลและ
ปรับปรุง/3 ความรู้ กลั่นกรองความรู้ โดยนําร่าง
สาระสําคัญของเนื้อหาและแนว
ทางการบรรยายให้ความรู้ การจัดทํา
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี การ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
และการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้หัวหน้า
กลุ่มตรวจทานและมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มเป็น
ผู้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็น เพื่อ
นําไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความรู้ต่อไป

5

0.7000

0.07

ก.ค. 61

จํานวนเรื่องที่นําลง อยู่ระหว่างการดําเนินงาน
เว็บไซต์ KM/3
ความรู้

1

0.0700

0.07

ก.ค. 61

จํานวนเรื่องที่
เผยแพร่ผ่านบอร์ด
KM/ 3 ความรู้

5

0.3500

กองคลังได้ดําเนินการเผยแพร่ความรู้
ผ่านบอร์ดของกองคลัง ได้แก่
1) แผนการจัดการความรู้
ของกองคลัง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2) องค์ความรู้ที่จําเป็นใน
การปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2.1
การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปี 2.2 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี

6

กิจกรรม

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)

เฉพาะเจาะจง และ 2.3 การบันทึก
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงลงในระบบ e-GP
3) พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
6. การแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
(CoP)

0.14

ก.ค. 61

- จํานวนเรื่อง
CoP/ 3ครั้ง
- ร้อยละของ
จํานวน
กลุ่มเป้าหมายใน
ทุกกิจกรรม/ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ
90

อยู่ระหว่างการดําเนินงาน

1

0.1400

7. การเรียนรู้
7.1 ได้รับความรู้และนํา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้

0.07

ก.ย. 61

ร้อยละของจํานวน อยู่ระหว่างการดําเนินงาน
กลุ่มเป้าหมายที่นํา
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้/ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90

1

0.0700

อยู่ระหว่างการดําเนินงาน

1

0.0700

อยู่ระหว่างการดําเนินงาน

1

0.0200

7.2 การยกย่องชมเชย

0.07

ก.ย. 61

ร้อยละของจํานวน
กลุ่มเป้าหมายใน
ขั้นตอนที่ 7.1/
ร้อยละ 5
ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

7.3 คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้
จากการจัดการความรู้ของ
สํานัก/กอง

0.02

ก.ย. 61

3.5200

7

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
แผนการจัดการความรู้ แผนงานที่ 3 การบริหารงานสารบรรณ : ความรู้ด้านการเสนอหนังสือ (กองกลาง)
กิจกรรม

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)
0.14

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

มี.ค. 61

ร้อยละของจํานวน
สมาชิก KM Team
สํานัก/กองที่เข้า
ร่วมประชุม/
ร้อยละ 70

2. การสร้างและแสวงหา
ความรู้

0.14

พ.ค. 61

จํานวนความรู้ที่
รวบรวมได้/3
ความรู้

3. การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ

0.14

พ.ค. 61

จํานวนความรู้ที่
จัดเป็นระบบ/3
ความรู้

- กองกลางได้มีการจัดประชุม
คณะทํางานการจัดการความรู้
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 5
กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมกัน
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ
กําหนดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ
ประกอบด้วย
1. การเสนอหนังสือจาก
หน่วยงานภายนอกและภายใน
สังกัด
2. การเสนอหนังสือ
ภายในของส่วนราชการในสังกัด
(บันทึกข้อความ)
3. การเสนอหนังสือจาก
หน่วยงานภายนอกในฐานะ
คณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการและคณะทํางาน
ต่าง ๆ และหนังสือภายใน ใน
ฐานะประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการหรืออนุกรรมการ
และคณะทํางานต่าง ๆ
- จํานวนสมาชิก KM Team
กองกลาง จํานวน 13 คน และ
ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 12 คน
(คิดเป็นร้อยละ 92 คน)
กองกลาง ได้ดําเนินการ
ค้นคว้าและเสาะแสวงหา
ความรู้จากเจ้าหน้าที่
กองกลาง ระเบียบฯ คู่มือ
เว็บไซต์
กองกลาง ได้ดําเนินการจัด
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ

1. การบ่งชี้ความรู้

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi)
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)
0.7000

5

0.7000

5

0.7000

8

กิจกรรม

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi)

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)

1. การเสนอหนังสือ
จากหน่วยงานภายนอกและ
ภายในสังกัด
2. การเสนอหนังสือ
ภายในของส่วนราชการในสังกัด
(บันทึกข้อความ)
3. การเสนอหนังสือจาก
หน่วยงานภายนอกในฐานะ
คณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการและคณะทํางาน
ต่าง ๆ และหนังสือภายใน ใน
ฐานะประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการหรืออนุกรรมการ
และคณะทํางานต่าง ๆ
4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้

5. การเข้าถึงความรู้
5.1 การปรับปรุงและนํา
ความรู้ลงเว็บไซต์ KM

0.14

พ.ค. 61

จํานวนความรู้ที่
กองกลาง ได้ดําเนินการประมวล
ปรับปรุง/3 ความรู้ กลั่นกรองความรู้เกี่ยวเกี่ยวกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ ดังนี้
1. การเสนอหนังสือจาก
หน่วยงานภายนอกและภายใน
สังกัด
2. การเสนอหนังสือ
ภายในของส่วนราชการในสังกัด
(บันทึกข้อความ)
3. การเสนอหนังสือจาก
หน่วยงานภายนอกในฐานะ
คณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการและคณะทํางาน
ต่าง ๆ และหนังสือภายใน ใน
ฐานะประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการหรืออนุกรรมการ
และคณะทํางานต่าง ๆ

5

0.7000

0.07

ก.ค. 61

จํานวนเรื่องที่นําลง อยู่ระหว่างการดําเนินงาน
เว็บไซต์ KM/3
ความรู้

1

0.0700

9

กิจกรรม

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)
0.07

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ก.ค. 61

จํานวนเรื่องที่
เผยแพร่ผ่านบอร์ด
KM/ 3 ความรู้

6. การแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
(CoP)

0.14

ก.ค. 61

- จํานวนเรื่อง
CoP/ 3ครั้ง
- ร้อยละของ
จํานวน
กลุ่มเป้าหมายใน
ทุกกิจกรรม/ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ
90

7. การเรียนรู้
7.1 ได้รับความรู้และนํา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้

0.07

ก.ย. 61

5.2 การเผยแพร่ความรู้ผ่าน
บอร์ด KM กอง

7.2 การยกย่องชมเชย

0.07

ก.ย. 61

7.3 คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้
จากการจัดการความรู้ของ
สํานัก/กอง

0.02

ก.ย. 61

อยู่ระหว่างการดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi)
1

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)
0.0700

อยู่ระหว่างการดําเนินงาน

1

0.1400

ร้อยละของจํานวน อยู่ระหว่างการดําเนินงาน
กลุ่มเป้าหมายที่นํา
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้/ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90

1

0.0700

อยู่ระหว่างการดําเนินงาน

1

0.0700

ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง อยู่ระหว่างการดําเนินงาน

1

0.0200

ร้อยละของจํานวน
กลุ่มเป้าหมายใน
ขั้นตอนที่ 7.1/
ร้อยละ 5

ผลการดําเนินงาน

3.2400

10

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินการ:
แผนการจัดการความรู้
แผนที่ 1
แผนที่ 2
แผนที่ 3
รวม

น้ําหนัก (Wi)
0.30
0.35
0.35
1.00

ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนักที่ได้
(SMi)
1.5600
3.5200
3.2400

(Wi) x (SMi)
คะแนนเต็ม 5
0.468
1.232
1.134
2.834

จากผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 6 เดือน) เท่ากับ 2.834 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 56.68
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน: ไม่มี

