1

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)
แผนการจัดการความรู้ แผนงานที่ 1 การประสานและอํานวยการโครงการพระราชดําริ
กิจกรรม
1. การบ่งชี้ความรู้

2. การสร้างและแสวงหา
ความรู้

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)
0.14

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

มี.ค. 61

ร้อยละของจํานวน
สมาชิก KM Team
สํานัก/กองที่เข้า
ร่วมประชุม/
ร้อยละ 70

- กองประสานงานโครงการพระราชดําริ
ได้ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ
กําหนดองค์ความรู้ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 คือ การประสานและ
อํานวยการโครงการพระราชดําริ
ประกอบด้วยความรู้ ได้แก่
1. ขั้นตอนการเตรียมการขอ
พระราชทานเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคม
ทูลลา
2. ขั้นตอนการเสนอขอ
งบประมาณของ กปร.
3. การประสานอํานวยการโครงการ
อันเนื่องมาจาพระราชดําริและ ได้มีการ
ประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ (KM
Team) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน
2561 ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แนว
ทางการสร้างและแสวงหาความรู้ การ
เผยแพร่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
กปพ. และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
แนวทางดังกล่าว และกําหนดให้มีการ
จัดทํา CoP โดยกําหนดจัดกิจกรรม
CoP ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
- มีผู้เข้าประชุมจํานวน 10 คน จาก
จํานวนทั้งสิ้น 11 คน (ร้อยละ 90.91)
เพื่อดําเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู้ ของกองประสานงานโครงการ
พระราชดําริ

0.14

พ.ค. 61

จํานวนความรู้ที่
รวบรวมได้/3
ความรู้

กองประสานงานโครงการพระราชดําริได้
ดําเนินการแสวงหาความรู้จาก
การสัมภาษณ์ สอบถามประสบการณ์
จากการทํางานในบุคคล ได้แก่
1. นายศุภวัฒน์ โกมลมาลย์
ผู้อํานวยการกองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและกิจการพิเศษ กรม
ประมง

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi)
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)
0.7000

5

0.7000

2

กิจกรรม

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi)

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)

5

0.7000

2. นายสัณฐิต พีรานนท์
ผู้อํานวยการกองประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ กรม
ชลประทาน
3. นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล ที่
ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4. นางกาญจนา จิตเพิ่มสุข
ผู้อํานวยการกองประสานงานโครงการ
พระราชดําริ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3. การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ

0.14

พ.ค. 61

จํานวนความรู้ที่
จัดเป็นระบบ/3
ความรู้

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้

0.14

พ.ค. 61

จํานวนความรู้ที่
กองประสานงานโครงการพระราชดําริ
ปรับปรุง/3 ความรู้ ได้ดําเนินการประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ และการตรวจทานความถูกต้อง
ของข้อมูลและจัดทําเป็นกระบวนงาน
และทบทวนกระบวนงาน

5

0.7000

0.07

ก.ค. 61

จํานวนเรื่องที่นําลง ดําเนินการเผยแพร่ความรู้ผ่านทาง
เว็บไซต์ KM/3
เว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.กษ.
ความรู้
ในหมวด (กองประสานงานโครงการ
พระราชดําริ/การจัดการความรู้กอง
ประสานงานโครงการพระราชดําริ)
จํานวน 3 เรื่อง
1. การเตรียมการขอพระราชทาน
เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา
2. การเสนอของบประมาณของ
กปร.

5

0.3500

5. การเข้าถึงความรู้
5.1 การปรับปรุงและนํา
ความรู้ลงเว็บไซต์ KM

กองประสานงานโครงการพระราชดําริ
ได้ดําเนินการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
มีการแบ่งหมวดหมู่
1. การเตรียมการขอพระราชทาน
เข้าเฝ้าฯ กราบบังคับทูลลา
2. การเสนอของบประมาณของ
กปร.
3. การประสานอํานวยการโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

3

กิจกรรม

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi)

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)

3. ประสานอํานวยการโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
5.2 การเผยแพร่ความรู้ผ่าน
บอร์ด KM กอง

6. การแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
(CoP)

0.07

ก.ค. 61

จํานวนเรื่องที่
เผยแพร่ผ่านบอร์ด
KM/ 3 ความรู้

ดําเนินการเผยแพร่ผ่านการจัดบอร์ด
ของหน่วยงาน จํานวน 3 เรื่อง
1. การเตรียมการขอพระราชทาน
เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา
2. การเสนอของบประมาณของ
กปร.
3. ประสานอํานวยการโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

5

0.3500

0.14

ก.ค. 61

- จํานวนเรื่อง
CoP/3ครั้ง
- ร้อยละของจํานวน
กลุ่มเป้าหมายในทุก
กิจกรรม/ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90

กองประสานงานโครงการ
พระราชดําริ ได้ดําเนินการจัด
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoP)
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ใน
หัวข้อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โดยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดบทเรียน โดยวิทยากรจาก
กรมประมง กรมชลประทาน และที่
ปรึกษาปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จํานวน 3 เรื่อง คือ
1. การเตรียมการขอ
พระราชทานเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูล
ลา
2. การเสนอของบประมาณของ
กปร.
3. ประสานอํานวยการโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายจํานวน 70 คน
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จากหน่วยงานในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จํานวน 16 จังหวัด ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 76
คน คิดเป็นร้อยละ 100

5

0.7000

4

กิจกรรม

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi)

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)

7. การเรียนรู้
7.1 ได้รับความรู้และนํา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้

0.07

ก.ย. 61

ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
นําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้/ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90

การติดตามผลการนําความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยคิด
จากกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น
76 คน โดยใช้วิธีการจัดทํา
แบบสอบถามในการติดตามผล
พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการนํา
ความรู้ เรื่อง การประสานและ
อํานวยการโครงการพระราชดําริ ไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน มีจํานวน
71 คน คิดเป็นร้อยละ 93.42

5

0.3500

7.2 การยกย่องชมเชย

0.07

ก.ย. 61

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 7.1/
ร้อยละ 5

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการยกย่อง
ชมเชย ซึ่งคัดเลือกมาจากผู้ที่นํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้และ
ยกตัวอย่างและวิธีการปฏิบัติที่ดี
จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ
17.11 โดยที่ปรึกษาปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นผู้กล่าวยก
ย่องชมเชย

5

0.3500

7.3 คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้
จากการจัดการความรู้ของ
สํานัก/กอง

0.02

ก.ย. 61

ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

5

0.1000

คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการ
จัดการความรู้ จํานวน 1 เรื่อง
ได้แก่ เรื่อง กระบวนงาน การขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักงาน กปร.
5.0000

5

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 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

ตามรายงานการประชุมคณะทํางาน
พัฒนาระบบราชการของกองคลัง
สป.กษ. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 5 เพื่อ
เสนอให้ความเห็นชอบ (ร่าง)
แผนการจัดการความรู้ของกองคลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1
องค์ความรู้ ประกอบด้วย 3 เรื่อง
1) การจัดทําแผนการจัดซื้อจัด
จ้างประจําปี
2) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
3) การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงลงใน
ระบบ 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 คือ 1) การจัดทําแผนการ

5

0.7000

6

กิจกรรม

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)

จัดซื้อจัดจ้างประจําปี 2) การจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ 3)
การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จาก
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้

5. การเข้าถึงความรู้
5.1 การปรับปรุงและนํา
ความรู้ลงเว็บไซต์ KM

0.14

พ.ค. 61

จํานวนความรู้ที่
กองคลัง ดําเนินการประมวลและ
ปรับปรุง/3 ความรู้ กลั่นกรองความรู้ โดยคณะทํางาน
จัดการความรู้กองคลังที่ได้รับ
มอบหมายให้ผู้แทนคณะทํางานฯ
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้จาก
กลุ่มบริหารงานพัสดุ ดําเนินการยก
ร่างสาระสําคัญของเนื้อหาและ
แนวทางการบรรยายให้ความรู้ของ
องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 3 ความรู้
และให้หัวหน้ากลุ่มตรวจทาน
มอบหมายเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มเป็น
ผู้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็น เพื่อ
นําไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนความรู้

5

0.7000

0.07

ก.ค. 61

จํานวนเรื่องที่นําลง ดําเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
เว็บไซต์ KM/3
การจัดการความรู้ สป.กษ. ในหมวดองค์
ความรู้
ความรู้ของหน่วยงาน (กองคลัง/การ
จัดการความรู้ของกองคลัง 2561)
จํานวน 3 ความรู้ได้แก่ 1) การจัดทํา
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 2)
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะกิจ
และ 3) การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงใน
ระบบ e-GP

5

0.3500

7

กิจกรรม

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)

5.2 การเผยแพร่ความรู้ผ่าน
บอร์ด KM กอง

0.07

ก.ค. 61

จํานวนเรื่องที่
เผยแพร่ผ่านบอร์ด
KM/ 3 ความรู้

กองคลังได้ดําเนินการเผยแพร่ความรู้
ผ่านบอร์ดของกองคลัง ได้แก่
1) แผนการจัดการความรู้ของ
กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
2) องค์ความรู้ที่จําเป็นใน
การปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น
2.1) การจัดทําแผน
การจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
2.2) การจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง
2.3) การบันทึกข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงในระบบ e-GP
3) พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
4) นโยบายการกํากับดูแล
องค์การที่ดี (Organizational
Governance) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5) การเปลี่ยนแปลงแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจําปี

5

0.3500

0.14

ก.ค. 61

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

ดําเนินการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (CoP) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
2561 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ.
ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (134-135) ซึ่งมีหัวเรื่องที่
นํามาแลกเปลี่ยนความรู้ โดยผู้แทน
ของกลุ่มบริหารงานพัสดุกองคลัง
สป.กษ. จํานวน 3 ความรู้
1) การจัดทําแผนการจัดซื้อจัด
จ้างประจําปี
2) การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5

0.7000

6. การแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
(CoP)

8

กิจกรรม

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)

3) บันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบ
e-GP ให้แก่ บุคลากรในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ส่วนกลาง) และเจ้าหน้าที่
จากสํานักงานรัฐมนตรี รวมผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น 82 คน จากเป้าหมาย 30 คน
ในแผนการจัดการความรู้ของกอง
คลัง (คิดเป็นร้อยละ 100)
7. การเรียนรู้
7.1 ได้รับความรู้และนํา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้

0.07

ก.ย. 61

ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
นําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้/ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90

วิธีการติดตามผลการนําความรู้ไป
ปรับใช้ โดยการสํารวจแบบประเมิน
และจากผลการสรุปพบว่าความรู้ที่
รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็นระดับมาก
ที่สุด จํานวน 23 คน (ร้อยละ 27.40)
รองลงมาระดับมาก จํานวน 48 คน
(ร้อยละ 58.90) และระดับปานกลาง
จํานวน 11 คน (ร้อยละ 13.70) รวม
ทั้งสิ้น จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ
100 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก
เจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานพัสดุ
ที่ร่วมสนับสนุนการดําเนินการได้ให้
ความเห็นว่าหลังจากที่จัดกิจกรรม
ดังกล่าวไปแล้วปรากฏว่าการปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกิดความ
เข้าใจกันมากขึ้น ปรึกษาหารือและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเก่า
และใหม่เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานไป
ในทิศทางเดียวกัน

5

0.3500

7.2 การยกย่องชมเชย

0.07

ก.ย. 61

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในขั้นตอนที่ 7.1/
ร้อยละ 5

ได้ดําเนินการจัดทําหนังสือเสนอผ่าน
ผู้อํานวยการกองคลัง เพื่อ
ขอขอบคุณและยกย่องชมเชย
กลุ่มบริหารงานพัสดุที่ให้
ความร่วมมือและสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (CoP) ของกองคลัง ได้แก่

5

0.3500

9

กิจกรรม

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)

5

0.1000

นางจุฑาทิพย์ สอนทุ่ง หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานพัสดุ และนางวลีรัตน์
สาสงเคราะห์ เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน รวม 2 คน และผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่พึงพอใจและนําความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในระดับมากที่สุด จํานวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.05
7.3 คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้
จากการจัดการความรู้ของ
สํานัก/กอง

0.02

ก.ย. 61

ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง
กระบวนงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง

5.0000

10

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)
แผนการจัดการความรู้ แผนงานที่ 3 การบริหารงานสารบรรณ : ความรู้ด้านการเสนอหนังสือ (กองกลาง)
กิจกรรม
1. การบ่งชี้ความรู้

2. การสร้างและแสวงหา
ความรู้

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)
0.14

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

มี.ค. 61

ร้อยละของจํานวน
สมาชิก KM Team
สํานัก/กองที่เข้า
ร่วมประชุม/
ร้อยละ 70

- 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)

0.14

พ.ค. 61

จํานวนความรู้ที่
รวบรวมได้/3
ความรู้

กองกลาง ได้ดําเนินการ
ค้นคว้าและเสาะแสวงหา
ความรู้จากเจ้าหน้าที่
กองกลาง ระเบียบฯ คู่มือ
เว็บไซต์

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi)
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)
0.7000

5

0.7000

11

กิจกรรม
3. การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)
0.14

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

พ.ค. 61

จํานวนความรู้ที่
จัดเป็นระบบ/3
ความรู้

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
รองประธานกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการหรืออนุกรรมการ
และคณะทํางานต่าง ๆ

กองกลาง ได้ดําเนินการจัด
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ
1. การเสนอหนังสือจาก
หน่วยงานภายนอกและภายใน
สังกัด
2. การเสนอหนังสือ
ภายในของส่วนราชการในสังกัด
(บันทึกข้อความ)
3. การเสนอหนังสือจาก
หน่วยงานภายนอกในฐานะ
คณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการและคณะทํางาน
ต่าง ๆ และหนังสือภายใน ใน
ฐานะประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการหรืออนุกรรมการ
และคณะทํางานต่าง ๆ

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi)
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)
0.7000

5

0.7000

12

กิจกรรม
5. การเข้าถึงความรู้
5.1 การปรับปรุงและนํา
ความรู้ลงเว็บไซต์ KM

5.2 การเผยแพร่ความรู้ผ่าน
บอร์ด KM กอง

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

0.07

ก.ค. 61

0.07

ก.ค. 61

จํานวนเรื่องที่
เผยแพร่ผ่านบอร์ด
KM/ 3 ความรู้

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi)

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)

จํานวนเรื่องที่นําลง การเผยแพร่ความรู้ผ่าน
เว็บไซต์ KM/3
เว็บไซต์การจัดการความรู้
ความรู้
สป.กษ. ในหมวดองค์ความรู้
ของหน่วยงาน จํานวน 3
เรื่อง คือ
1. การเสนอหนังสือจาก
หน่วยงานภายนอกและ
ภายในสังกัด
2. การเสนอหนังสือ
ภายในของส่วนราชการใน
สังกัด (บันทึกข้อความ)
3. การเสนอหนังสือจาก
หน่วยงานภายนอกในฐานะ
คณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการและคณะทํางาน
ต่าง ๆ และหนังสือภายใน ใน
ฐานะประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการหรืออนุกรรมการ
และคณะทํางานต่าง ๆ

5

0.3500

การเผยแพร่ความรู้จัดทําบอร์ด
ความรู้ของกองกลาง จํานวน 3
เรื่อง คือ
1. การเสนอหนังสือจาก
หน่วยงานภายนอกและภายใน
สังกัด
2. การเสนอหนังสือภายใน
ของส่วนราชการในสังกัด
(บันทึกข้อความ)
3. การเสนอหนังสือจาก
หน่วยงานภายนอกในฐานะ
คณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการและคณะทํางาน
ต่าง ๆ และหนังสือภายใน ใน
ฐานะประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการหรืออนุกรรมการ
และคณะทํางานต่าง ๆ

5

0.3500
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กิจกรรม

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi)

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)

6. การแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
(CoP)

0.14

ก.ค. 61

- จํานวนเรื่อง
CoP/ 3ครั้ง
- ร้อยละของจํานวน
กลุ่มเป้าหมายในทุก
กิจกรรม/ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

กองกลางได้ดําเนินการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(CoP) เกี่ยวกับเรื่อง
1. การเสนอหนังสือจาก
หน่วยงานภายนอกและ
ภายในสังกัด
2. การเสนอหนังสือ
ภายในของส่วนราชการใน
สังกัด (บันทึกข้อความ)
3. การเสนอหนังสือจาก
หน่วยงานภายนอกในฐานะ
คณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการและคณะทํางาน
ต่าง ๆ และหนังสือภายใน ใน
ฐานะประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานอนุกรรมการหรือ
อนุกรรมการ และคณะทํางาน
ต่าง ๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 24
กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00
-12.00 น. ณ ห้องประชุม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
124 โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จาก
สํานัก/กอง ในสังกัด สป.กษ.
เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 66
คน และกลุ่มเป้าหมายที่
กําหนดไว้จํานวน 70 คน
(ร้อยละ 94.29)

5

0.7000

7. การเรียนรู้
7.1 ได้รับความรู้และนํา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้

0.07

ก.ย. 61

ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
นําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้/ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90

บุคลากร สํานัก/กอง ใน
สังกัด สป.กษ. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
1. การเสนอหนังสือจาก
หน่วยงานภายนอกและ
ภายในสังกัด
2. การเสนอหนังสือ
ภายในของส่วนราชการใน
สังกัด (บันทึกข้อความ)

5

0.3500
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กิจกรรม

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi)

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)

3. การเสนอหนังสือจาก
หน่วยงานภายนอกในฐานะ
คณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการและคณะทํางาน
ต่าง ๆ และหนังสือภายใน ใน
ฐานะประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการหรืออนุกรรมการ
และคณะทํางานต่าง ๆ และ
ผู้เข้าร่วมมีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการนําเสนอ
หนังสือถึงผู้บริหารระดับสูงว่า
มีขั้นตอน กระบวนการ
กลั่นกรอง การพิจารณา ตาม
คําสั่งมอบหมายอํานาจหน้าที่
ในการดูแลกํากับภารกิจ ที่
ได้รับมอบหมาย และติดตาม
ผลการนําความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดย
คิดจากกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 66 คน ไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน มี
จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อย
ละ 95.45
7.2 การยกย่องชมเชย

0.07

ก.ย. 61

ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในขั้นตอนที่ 7.1/
ร้อยละ 5

กลุ่มบุคลากรได้รับการยกย่อง
ชมเชย จํานวน 4 คน โดยได้มี
การมอบประกาศนียบัตรจาก
จํานวนกลุ่มผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น
66 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06

5

0.3500

7.3 คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้
จากการจัดการความรู้ของ
สํานัก/กอง

0.02

ก.ย. 61

ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จาก
การจัดการความรู้ ได้แก่
เรื่อง การเสนอหนังสือ

5

0.1000

5.0000

15

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินการ:
แผนการจัดการความรู้
แผนที่ 1
แผนที่ 2
แผนที่ 3
รวม

น้ําหนัก (Wi)
0.30
0.35
0.35
1.00

ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนักที่ได้
(SMi)
5.0000
5.0000
5.0000

(Wi) x (SMi)
คะแนนเต็ม 5
1.5000
1.7500
1.7500
5.0000

จากผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 12 เดือน) เท่ากับ 5.0000 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 100
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน: ไม่มี

