รายงานการประชุม
คณะทางานจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ 1/๒๕62
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม ๒๕62 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ
-------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นางสาวนฤมล สงวนวงศ์
2. นางสาววิรัลพัชร ผิวแดง
3. นางสาวสุรีรัตน์ วรบุตร
4. นางสาวกันยารัตน์ เศวตนันทิกุล
5. นางสาวสุนทรี สกุลนิยมมิตร
6. นายศุภชัย แก้วลอยมา
7. นางสาวรัชนีกร ชลสาคร
8. นายปรัตถกร แท่นมณี
9. นางสาวโสมสุทธา ภัสสรปกรณ์กิจ
10. นางสาวเสาวณี เขนเมือง
11. นางสาวชนนิกานต์ ชูขจร
12. นางสาวฐิติมา แย้มสารวล
13. นางสุดาพร พัวพันธ์พงษ์
14. นางสาวฐิตินาถ เชาว์ฉลาด
15. นางบุรินทร์พรรณ โพธิ์ทอง

ผู้อานวยการสถาบันเกษตราธิการ
ประธานคณะทางาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คณะทางาน
สานักงานรัฐมนตรี แทน นางสาวเมฐยา แย้มโชค
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คณะทางาน
กองกลาง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
คณะทางาน
กองการเจ้าหน้าที่
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
คณะทางาน
กองคลัง แทน นายชุมพล แดงสกุล
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
คณะทางาน
กองเกษตรสารนิเทศ
นักวิทยาศาสตร์
คณะทางาน
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
และเกษตรกรรมยั่งยืน แทน นางคานึง เปี่ยมสอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางาน
สานักการเกษตรต่างประเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทางาน
สานักตรวจราชการ
นิติกรปฏิบัติการ
คณะทางาน
สานักกฎหมาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทางาน
สานักพัฒนาระบบบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะทางาน
สานักตรวจสอบภายใน แทน นางสาวจงรักษ์ วงษ์มณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางาน
สานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
และรับเรื่องร้องเรียน
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
คณะทางาน
สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
คณะทางาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒
16. นางสาวอัญชิสา สกุลเจริญ
17. นางสาวธัญญธร วรรณนิยม
18. นางวลีพร นนทิการ
19. นายศิวกร รัตติโชติ

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร แทน นางสาวกัญญารัตน์ สนใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กองประสานงานโครงการพระราชดาริ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
สถาบันเกษตราธิการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สถาบันเกษตราธิการ

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววรรวิษา โตทิม
2. นางสาวธัญวลัย ฤทธิธาร
3. นางสาวอรวรรณ สิงขวิเชียร
4. นางศรีปภาดา นิธิสุวโชค
5. นายพุฒิพงศ์ คีรีทรัพย์มั่น
6. นางสาวยุวดี ดารากัย
7. นายพุทธพล ชะโกทอง
8. นายสรัญยุทธิ์ ชุมด้วน
9. นางสาวภัทราวดี แสงประชุม
10. นางสาวเกศกนก ผ่องสุขใจ
11. นายนภัสรพี พิชยเมธพนธ์
12. นางสาวราตรี ปะวะเสนัง
13. นางสาวพนิดา พลวรางกูร
เริ่มประชุม

กองการเจ้าหน้าที่
กองเกษตรสารนิเทศ
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
สานักการเกษตรต่างประเทศ
สานักตรวจราชการ
สานักกฎหมาย
สานักพัฒนาระบบบริหาร
สานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญา
สถาบันเกษตราธิการ
สถาบันเกษตราธิการ

เวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทางานจัดการความรู้ สป.กษ. ครั้งที่ 1/๒๕61
เมื่อวันที่ 18 มกราคม ๒๕61
ตามบั น ทึ กสถาบั น เกษตราธิ การ ที่ กษ ๐๒๑๐/ว 127 ลงวั นที่ 25 มกราคม ๒๕61
ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะทางานจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันที่ 18 มกราคม ๒๕61 ให้คณะทางานฯ พิจารณา หากมีข้อแก้ไขประการใด ขอให้
คณะทางานฯ แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ปรากฏว่า ไม่มีคณะทางาน ฯ ท่าน
ใดขอแก้ไข

๓
สรุปสาระสาคัญในการประชุมครั้งก่อน มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. การคั ด เลื อ กองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ จั ด ท าแผนการจั ด การความรู้ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561
กอง

2. ตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสานัก/
3. การเขียนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะทางานจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ สป.กษ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.1.1 แผนการจัดการความรู้ สป.กษ
แผนการจั ด การความรู้ สป.กษ. ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ได้ ผ่ า น
ความเห็นชอบจากคณะทางานจัดการความรู้ สป.กษ. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม
๒๕61 และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สป.กษ. ครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
๒๕61 โดยผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของส่ ว นราชการ (CEO) และผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ด้ า นการจั ด การความรู้ (CKO)
ลงนามเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย 3 แผน ดังนี้
แผนที่ 1 องค์ความรู้ด้านการประสานและอานวยการโครงการพระราชดาริ : วิเคราะห์
โครงการวางแผนกลยุ ท ธ์ ขั้ น ตอนการเสนอของบประมาณจาก กปร. และระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ น
การเตรียมการรับเสด็จฯ (กองประสานงานโครงการพระราชดาริ ) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แผนที่ 2 องค์ความรู้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 (กองคลัง) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
แผนที่ 3 องค์ความรู้ ด้านการบริห ารงานสารบรรณ: ความรู้ด้านการเสนอหนั ง สื อ
(กองกลาง) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์
ให้มีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สป.กษ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ปรากฏว่า ทั้ง 3 แผน สามารถดาเนินการได้ตรงตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กาหนดไว้ เทียบเป็นร้อยละได้
เท่ากับร้อยละ 100 และผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ RM 10 : ร้อยละความสาเร็จเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ความสาเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประเมินจากจานวนบุคลากรที่ไ ด้รับ
ความรู้สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ค่าคะแนนที่ได้ 4.2867 คะแนน (เกณฑ์การให้คะแนน 3 = 90
+/- ร้ อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน)
3.1.2 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ระดับ สป.กษ. ได้เชิญบุคลากรภายใน สป.กษ. เข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ซึ่งเป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ โดยแผนการจัดการความรู้ สป.กษ.
กาหนด CoP สป.กษ. จานวน 3 ครั้ง ดังนี้

๔
1) เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน (กองประสานงานโครงการพระราชดาริ ) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2561 โดยวิทยากรจากกรมประมง กรมชลประทาน และที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน
3 เรื่อง ดังนี้
(1) การเตรียมการขอพระราชทานเข้าเฝ้าฯ กราบบังคับทูลลา
(2) การเสนอของบประมาณของ กปร.
(3) ประสานอานวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2) เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ประกอบด้วย 3 หัวข้อ (กองคลัง) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ห้อง 134-135) ดังนี้
(1) การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
(2) การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(3) บันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบ e-GP
3) เรื่อง การบริหารงานสารบรรณ: ความรู้ด้านการเสนอหนังสือ (กองกลาง) เมื่อวันที่
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 124) ได้แก่
(1) การเสนอหนังสือจากหน่วยงานภายนอกและภายในสังกัด
(2) การเสนอหนังสือภายในของส่วนราชการในสังกัด (บันทึกข้อความ)
(3) การเสนอหนั ง สื อ จากหน่ ว ยงานภายนอกในฐานะคณะกรรมการ
ประธานอนุกรรมการและคณะทางานต่าง ๆ และหนังสือภายใน ในฐานะประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการ และคณะทางานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ
ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 124
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

3.2 การประเมินผลการบริหารจัดการความรู้ สป.กษ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
สถาบั น เกษตราธิก ารได้ด าเนิน การประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การความรู้ สป.กษ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ ของ สป.กษ.
(https://www.opsmoac.go.th/km-home) โดยส ารวจข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ประชากร ได้ แ ก่ ข้ า ราชการและ
พนักงานราชการของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ในส่วนกลาง) จานวน
535 คน และกลุ่มตัวอย่างจากที่ให้ตอบแบบประเมินการบริหารจัดการความรู้ฯ ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้
สป.กษ. จานวน 224 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 93.30 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อนาผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการความรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของบุคลากร
สป.กษ. ซึ่งการประเมินการบริหารจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใช้แบบประเมินความคิดเห็น ประกอบด้วย 4 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย เพศ ต าแหน่ง
หน่วยงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ สป.กษ. เป็นคาถามแบบให้เลือกตอบ
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยแบ่งออกเป็น 3
หัวข้อประกอบด้วย
1) ด้านบริบท หมายถึง การจั ดการความรู้ การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สถานที่ เครื่องมือ ที่เหมาะสมต่อการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอก เป็นคาถามแบบ 2
ตัวเลือก คือ พึงพอใจ กับ ไม่พึงพอใจ
2) ด้านกระบวนการ หมายถึง วิธีการ กิจกรรมในการจัดการความรู้ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์การจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
สานัก/กอง บทความมุม KM ในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ และคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ เป็นคาถามแบบ 2 ตัวเลือก คือ พึงพอใจ กับ ไม่พึงพอใจ
3) นาความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หมายถึง
การแบ่งระดับ ความคิดเห็ นเกี่ย วกับระดับประโยชน์ของการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็น 5 ระดับ ได้แก่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แทนค่าด้วยคะแนน 4 5 3 2 และ 1 ตามลาดับ และสอบถาม
ความคิดเห็นว่าการนาความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานไม่ได้ ด้วยคาถาม
ปลายเปิด
ตอนที่ 3 สภาพการดาเนินงานการบริห ารจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นคาถามแบบ 3 ตัวเลือก ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่แน่ใจ ประกอบด้วย
1) ด้านการนาองค์กร หมายถึง ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเรียนรู้ และการมีค่านิยมองค์กร/พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่สนับสนุนการทา KM มีการกาหนดโครงสร้าง
เช่น มีคณะกรรมการ คณะทางาน เพื่อสนับสนุนการทา KM ตลอดจนมีการกาหนดให้ KM เป็นส่วนหนึ่งของ
การขับเคลื่อนการทางาน และผู้บริหารมีการกาหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการดาเนินงาน และติดตาม ประเมิน
ประสิทธิผลของการทา KM อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
2) ด้ า นกลยุทธ์ แ ละการน าไปปฏิ บั ติ หมายถึง หน่ว ยงานมีการกาหนดเป้ า หมาย
ตัวชี้วัดการจัดการความรู้ กิจกรรม/โครงงการ KM ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผน KM สป.กษ. และ สานัก/
กอง มีการกาหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการดาเนินงาน และมีการติดตามประเมินผลเทียบกับเป้าหมายที่
กาหนด รวมถึงมีการวางแผนและการดาเนินการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรม/โครงการ KM ต่าง ๆ
3) ด้านบุคลากร หมายถึง บุคลากรมีการดาเนินงานแบบร่ วมมือ การทางานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิผล มีการสร้างบรรยากาศของการรับฟัง เปิดเผยและไว้เนื้อเชื่อใจกัน รวมถึงบุคลากรมีทักษะ
และความสามารถที่จ าเป็ น ในการใช้ เครื่ องมื อ KM ตามความรับผิ ดชอบ และบุคลากรในทุกระดับ ทั่ ว ทั้ ง
หน่วยงานมีส่วนร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ CoP
4) ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน หมายถึง มีการนาความรู้ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน
มาใช้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความตระหนักต่อความเสี่ยงใน
กระบวนการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาพัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงานประจาวันอย่างมีประสิทธิ ผลและ
ต่อเนื่อง โดยการใช้เครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ
5) ด้ า นการแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ หมายถึง ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศขององค์ ก ร
สนับสนุนการเรียนรู้ระดับบุคคล และระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิผล ช่วยให้ผู้ต้องการใช้ความรู้สามารถเข้าถึง
ความรู้ที่ต้องการ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งในรูปของเอกสารหรือ File เวลามีปัญหาในการทางาน บุคลากร
สามารถปรึกษาเพื่อหาวิธีการแก้ไขได้ และเกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ข้ามสายงาน ป้องกันไม่ให้เกิด ความ
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ผิดพลาดซ้าในเรื่องเดิม ๆ มีการนาแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งจากภายในและภายนอกมาใช้ในการปรับปรุงและสร้าง
นวัตกรรม และเมื่อมีการเกษียณอายุหรือโอน/ย้าย ไม่มีผลกระทบกับความต่อเนื่องและประสิทธิภาพ
6) ด้านผลลัพธ์ หมายถึง หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนด มีกระบวนการ
หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการทา KM มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
ตอนที่ 4 ความคิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะต่ อ การบริ ห ารจั ด การความรู้ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กิจกรรมการจัดการความรู้ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ที่ดาเนินการไปแล้วควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กับ ความคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม
เป็นคาถามปลายเปิด และอุปสรรคในการทาการจัดความรู้ในหน่วยงาน เป็นการเลือกตอบประเด็นที่ตรงกับ
ความคิดเห็น
ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
- เพศ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.83 เป็นเพศหญิง
- ตาแหน่ง ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 18.18 ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน เป็นประเภทข้าราชการ และร้อยละ 14.35 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทพนักงานราชการ
- หน่ วยงานที่สั งกัด ผู้ ตอบแบบประเมินส่ วนใหญ่ ร้อยละ 14.35 สังกัด กองการ
เจ้าหน้าที่
- การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ สป.กษ. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ร้อยละ
24.64 อ่านบทความมุม KM ในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ รองลงมา สืบค้นองค์ความรู้ของหน่วยงานในเว็บไซต์
การจัดการความรู้ สป.กษ. ร้อยละ 22.79
2. ความพึ งพอใจและไม่ พึ งพอใจที่ มี ต่ อการบริ หารจั ดการความรู้ สป .กษ. ประจ าปี
งบประมาณ 2561
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินพอใจ ร้อยละ 90.29 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินพึงพอใจด้านบริบท ร้อยละ 88.32 และด้านพึงพอใจด้านกระบวนการ ร้อย
ละ 92.25 รายละเอียด ดังนี้
2.1 ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านบริบท ร้อยละ 88.32 มีความพึงพอใจ โดย
หัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความรู้ คิดเป็นร้อยละ 92.82 รองลงมาถ่ายทอด
ความรู้ ทักษะ ให้แก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กร ร้อยละ 88.52
2.2 ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ ร้อยละ 92.25 มีความพึงพอใจ
โดยหัวข้อที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.กษ. ร้อยละ 92.82
รองลงมา การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของ สป.กษ. ร้อยละ 91.87
3. ระดับประโยชน์ในการนาความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานในภาพรวม โดยผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 100 สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.56
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ ได้แก่
4.1 ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการทางาน ลดขั้นตอนการทางาน และพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการทางาน เช่น งานสารบรรณ การเพิ่มช่องทางในการนาเสนองาน ด้านจัดซื้อจัดจ้า ง (e-bidding) จัดทาคา
ของบประมาณ ปรับปรุงการบริการให้ประชาชนและเกษตรกร
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4.2 ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการทางาน เช่น การเบิกจ่าย กระบวนงาน
ตรวจราชการ
4.3 เข้าใจรายละเอียด ขั้นตอน รับรู้หลักเกณฑ์ และการทางานที่รับผิดชอบมากขึ้น
4.4 มีข้อมูล ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และการวางแผนการปฏิบัติงานทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
4.5 การแลกเปลี่ยนวิธีทางานให้ง่ายขึ้น
4.6 ได้ใช้ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และสนับสนุนการทางานให้
ผู้บริหาร
4.7 สามารถดาเนินงานได้ตามระเบียบ กฎหมายและมีระบบ เพื่อ ให้การทางานมี
ความรวดเร็วและถูกต้อง
4.8 เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในงานที่รับผิดชอบ และความรู้เพิ่มเติมจาก
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
5. สภาพการดาเนินงานการบริหารจัดการความรู้ ในภาพรวม ผู้ตอบแบบประเมินเห็น
ด้วยกับการดาเนินงานการบริหารจัดการความรู้ คิดเป็นร้อยละ 80.58 โดยด้านที่ผู้ตอบแบบประเมินเห็นด้วย
มากที่สุด คือ ด้านกลยุทธ์และการนาไปปฏิบัติ ร้อยละ 84.77 โดยหัวข้อที่เห็นด้วยมากที่สุด คือ หน่วยงานมี
การกาหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ KM ต่าง ๆ ชัดเจน รองลงมา ด้านการนาองค์กร ร้อยละ 82.58
โดยหัวข้อที่เห็นด้วยมากที่สุด คือ ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมีค่านิยมองค์กร/
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่สนับสนุนการทา KM ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 81.82 โดยหัวข้อที่
เห็ น ด้ว ยมากที่สุ ด คือ มีการน าความรู้ ภ ายในและ/หรื อภายนอกหน่ว ยงานมาใช้ เ พื่ อ ให้ เ กิด การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และด้านที่ผู้ตอบแบบประเมินเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ด้านบุคลากร
ร้อยละ 75.73 โดยหัวข้อที่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ บุคลากรในทุกระดับมีความเข้าใจในเรื่องทิศทางของ KM
และการนา KM มาประยุกต์ใช้ในองค์กร รองลงมา หน่วยงานมีการยกย่องชมเชยและให้รางวัลแก่บุคลากร
(เป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมที่แลกเปลี่ยนหรือใช้ความรู้)
6. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ได้แก่
6.1 ควรเพิ่มหัวข้อเรื่องที่จะนามาจัดการจัดการความรู้ (KM) ให้มากกว่านี้ และ
เป็ น องค์ความรู้ ที่ มีความจ าเป็ น และทัน ต่ อเหตุ การณ์ทั นต่ อสถานการณ์ด้ว ย นอกเหนือจากองค์ ความรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับงาน
6.2 ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้น่าสนใจ สร้างการมีส่ ว นร่วมให้ ทั่วถึง ทุกคนใน
หน่วยงาน นอกเหนือกลไกคณะทางาน KM และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
6.3 ควรมีการเปลี่ ยนแปลง และเพิ่มเติมต่อยอดพัฒ นาองค์ความรู้จนเกิด เป็ น
นวัตกรรมใหม่
6.4 เอกสารการจัดการความรู้ควรแจ้งเวียนทุกกอง/สานัก
6.5 ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทุกระดับ/ตาแหน่ง
6.6 ควรจัดหาแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงานหน่ว ยงานที่มีความเป็นเลิศใน
ด้านต่าง ๆ
6.7 ควรมีเนื้อหาความรู้นาไปใช้งานที่สาคัญได้จริง และเน้นที่คุณภาพการใช้งานที่
สาคัญได้จริง ไม่ควรเน้นที่ปริมาณเนื้อหา ควรเป็นเรื่องที่มาจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ๆ ประสบ
ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจริงและมีแนวทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ แล้ว

๘
7. อุป สรรคในการทาการจัดการความรู้ ในหน่ว ยงานมากที่สุ ด คือ ข้อจากัด ด้ า น
บุคลากร (ความรู้ และทักษะ) คิดเป็นร้อยละ 19.62 รองลงมา บุคลากรขาดความตระหนัก/ไม่ให้ความสนใจ
และขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับ หลั กการและเครื่องมือ KM เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 16.03 และขาด
แรงจูงใจ (เช่น ไม่มีการยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัล เป็นต้น)
8. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
8.1 รูปแบบการจัดการความรู้ควรมีความน่าสนใจ
8.2 ควรมีการประชาสัมพันธ์โดยมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีใหม่ ๆ
8.3 สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม นาพาองค์ความรู้ เทคนิคใหม่ ๆ จากตัวอย่างของ
ต่างประเทศ หรือกระทรวงอื่น ๆ ที่พัฒนาบุคลากรให้มีแรงจูงใจในการทางาน ส่งเสริมคนดีคนเก่งคนพัฒนา
8.4 ควรหาวิธีการในการปรับทัศนคติของบุคลากรให้ได้ เพื่อสร้างความสามัคคี
สร้างความร่วมมือ สร้ างทีมที่มีศักยภาพ สร้างความพอเพียง ลดอคติ ลดความเหลื่อมล้า ลดการทุจริต ฯลฯ
เพื่อให้บุคลากรนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และให้นาผลการประเมินฯ ใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินงานจัดการความรู้
ของ สป.กษ.

3.3 การเขียนบทความในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์
ผลการดาเนินงานในการเขียนบทความในมุม KM
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมีมติเห็ นชอบในการเขียนบทความลงใน
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ โดยหมุนเวียนกันเขียนทุกเดือน ตามลาดับรายชื่อที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสานัก/กอง และให้ผู้ที่สนใจ โดยการเขียนบทความดังกล่าว ทุกหน่วยงานใน สป.กษ.
ได้ร่วมกันเขียนบทความในมุม KM ทุกเดือนเป็นประจาในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างดี ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 12 เรื่อง ดังนี้
1) สิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. 2560 (สานักแผนงานและโครงการพิเศษ)
2) บทบาทการตรวจสอบภายในกับยุค 4.0 (สานักตรวจสอบภายใน)
3) ภาษาอังกฤษกับการพัฒนาข้าราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สถาบันเกษตราธิการ)
4) บริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สานักบริหารกองทุน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน)
5) การดาเนินงาน “โครงการพระราชดาริเพื่อประโยชน์สุ ขประชาราษฎร์ ” (กอง
ประสานงานโครงการพระราชดาริ)
6) IUU คืออะไร? ทาไมประเทศไทยต้องแก้ไขปั ญหาการประมง IUU (สานักงานที่
ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจาสหภาพยุโรป)
7) โคกหนองนาโมเดล (กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน)
8) การขอรับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เกษตรกร (กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร)
9) กระบวนการเสนอเรื่องเข้า ครม. (สานักงานรัฐมนตรี)
10) พลิกโฉมระบบราชการไทยด้วย PMQA 4.0 (สานักพัฒนาระบบบริหาร)

๙
11) การจัดซื้อจัดจ้างงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (กองเกษตรสารนิเทศ)
12) การจัดทาเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (สานักงานรัฐมนตรี)
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
ประธานให้ ข้อเสนอแนะว่าหน่ว ยงานควรมีการจัดเก็บบทความที่ดาเนินการหรือ
ลงตีพิมพ์เผยแพร่เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐาน เพื่อประกอบผลการปฏิบัติราชการ
มติที่ประชุม

ประชุมรับทราบ

3.4 คู่มือรวบรวมองค์ความรู้ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผลการดาเนินงานในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการจัดการความรู้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้
จากการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภายในสานัก/กอง และให้ผู้ที่สนใจ โดยการจัดทา
คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการจัดการความรู้ ดังกล่าว ทุกหน่วยงานใน สป.กษ. ได้ร่วมกัน ดาเนินการได้เป็น
อย่างดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 18 เรื่อง ดังนี้
1) เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงาน กปร. (กองประสานงาน
โครงการพระราชดาริ)
2) เรื่อง การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-Bidding)
(กองเกษตรสารนิเทศ)
3) เรื่ อ ง แนวทางการจ้ า งบรรยายทางวิ ช าการและจั ด อบรมโดยวิ ธี คั ด เลื อ ก
(สถาบันเกษตราธิการ)
4) เรื่อง ความหมายและรูปแบบของเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน)
5) เรื่อง กระบวนการเสนอความเห็นเพื่อประกอบ การพิจารณาของคณะรัฐ มนตรี
(สานักงานรัฐมนตรี)
6) เรื่อง การใช้งานระบบรายงานผลตรวจราชการ (สานักตรวจราชการ)
7) เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด (สานักแผนงานและโครงการพิเศษ)
8) เรื่อง การบริหารงานเกษตรต่างประเทศ: การจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การเป็นเลขานุการคณะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สาหรับ
การเดินทางไปราชการฉบับภาษาอังกฤษ และการเขียนหนังสือราชการฉบับภาษาอังกฤษ (สานักการเกษตร
ต่างประเทศ)
9) เรื่อง การบริหารอัตรากาลังลูกจ้างประจา (กองการเจ้าหน้าที่)
10) เรื่อง การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: การปฏิบัติงาน
ด้ า นเทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศ การปฏิ บั ติ ง านวิ ธี ใ ช้ ง านระบบบริ ห ารจั ด การ Active Directory Domain
Service และการปฏิบัติงานวิธีใช้งานระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบรวมศูนย์ (ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

๑๐
11) เรื่อง แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สานัก
บริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน)
12) เรื่อง แนวทางการจัดทารายงานการควบคุมภายในของสานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (สานักพัฒนาระบบบริหาร)
13) เรื่อง แนวทางการตรวจสอบภายในส าหรับการรับเงินและนาเงินส่ งคลั ง ผ่ าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สานักตรวจสอบภายใน)
14) เรื่อง การเสนอหนังสือ (กองกลาง)
15) เรื่อง องค์ความรู้ที่นามาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร: วิ เ คราะห์ โ ครงการขอรั บ จั ด สรรเงิ น กองทุ น สงเคราะห์ เ กษตรกรตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น
สงเคราะห์เกษตรกร การติดตามเร่งรัดหนี้สินและชาระเงินคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร)
16) เรื่อง กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง (กองคลัง)
17) เรื่ อ ง แนวทางในการปฏิ บั ติ ใ นการจั ด หาพั ส ดุ ด้ ว ยวิ ธี ต ลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Market: e-market) (สานักกฎหมาย)
18) แนวทางการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
1. ประธานให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน และกระบวนงานของ สป.กษ.
ว่ามีการดาเนินการเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานของสานัก/กอง และนาไปใช้ประโยชน์อย่างไร รวมถึงผู้บริหาร
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรจิตต์ อินทรชิต ) ให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องกระบวนงานและ
การจัดทาคู่มือการทางานของ สป.กษ. ให้ครบถ้วน และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
2. ประธานให้ ข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การความรู้ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งตระหนั ก และให้
ความสาคัญ ซึ่งการจัดการความรู้สามารถเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการรับฟังองค์ความรู้จากภายนอก
รวมถึงวิธีการต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้งานจากคู่มือการปฏิบั ติงาน การเรียนรู้จาก On the job Training วิธีการ
พี่ ส อนน้ อ ง และการ Coaching เป็ น ต้ น ซึ่ ง เป็ น การด าเนิ น งานเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานให้ มี
ประสิทธิภาพขึ้น แต่ สป.กษ. ยังขาดทิศทางที่ชัดเจนในการดาเนินงานการจัดการความรู้ของ สป.กษ. จึงควรมี
การจัดทายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ สป.กษ.
3. ประธานเสนอให้ ส านัก/กอง ทบทวน หรือปรับปรุงกระบวนงาน/คู่ มื อการปฏิบั ติงานที่ มี
ใช้ในการปฏิบัติงาน และวางแผนการจัดทากระบวนงานและคู่มือการปฏิบัติงานที่ยังไม่ดาเนินการเพิ่มเติม รวมถึง
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ให้พิจารณากระบวนงานที่เกี่ยวข้อง
และจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และรวบรวมส่งให้สถาบันเกษตราธิการเพิ่มเติม

๑๑
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้คณะทางานดาเนินการ ดังนี้
1. จั ดส่ ง คู่มือหรื อกระบวนงานที่ส านัก/กอง ดาเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ ว ส่ งให้ ส ถาบัน
เกษตราธิการ เพื่อรวบรวมจัดทา CD เผยแพร่ให้แก่ข้าราชการใหม่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดส่งแผนการจัดทากระบวนงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ได้แก่ 1) จานวน
กระบวนงานทั้งหมดกี่กระบวนงาน 2) จานวนคู่มือการปฏิบัติงานที่จัดทาเสร็จแล้ว และ 3) กระบวนงาน/คู่มือ
การปฏิบัติงานที่ยังไม่ทาเป็นคู่มือการปฏิบัติงานจานวนกี่เรื่อง จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ กี่เรื่อง จัดส่งแผน
ดังกล่าวให้สถาบันเกษตราธิการภายในวันที่ 13 เมษายน 2562
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การคัด เลือกองค์ค วามรู้ เ พื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ กาหนดให้หน่วยงานดาเนินการจัดการความรู้ โดยให้ระบุองค์ความรู้สาหรับจัดการ
ความรู้ ตามประเด็น ยุ ทธศาสตร์ โดยกาหนดให้ จัดการความรู้ อย่า งน้ อย 1 องค์ความรู้ในแต่ล ะประเด็ น
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อมูลประกอบการดาเนินการดังกล่าว จึงได้
ดาเนินการ ดังนี้
1) ให้ ห น่ ว ยงานแจ้ ง องค์ ค วามรู้ ที่ ห น่ ว ยงานจะด าเนิ น การจั ด การความรู้ ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จานวน ๑ องค์ความรู้ พร้อมทั้งระบุหัวข้อความรู้ จานวน ๓ หัวข้อ ตามประเด็น
ยุ ทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ และกิจ กรรม/กิจกรรมย่อยตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 25 62 ของ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบ
2) รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้มาสอบถามความคิดเห็นข้าราชการและพนักงานราชการ
ของหน่ ว ยงาน โดยให้ พิจ ารณาเลื อกองค์ความรู้ที่จาเป็น มีความส าคัญ เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แบ่งความสาคัญออกเป็น 3
ระดับ ได้แก่ ความสาคัญน้อย 1 คะแนน ความสาคัญปานกลาง 2 คะแนน และความสาคัญมาก 3 คะแนน
ทั้งนี้สามารถระบุองค์ความรู้ที่จาเป็นอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ เสนอเลือก ผ่าน
ระบบ google drive (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบุคลากรในสานัก/กอง)
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ ส รุ ป ชื่ อ องค์ ค วามรู้ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบจากจ านวนผู้ ต อบ
แบบสอบถามจานวน 268 คน (คิดเป็นร้อยละ 51) โดยมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้นาผลการพิจารณาเลือก
องค์ความรู้ที่จาเป็นที่สานัก/กองคิดว่ามีความสาคัญ และเป็นประโยชน์ในการนาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติใช้กับงาน
มาจัดเรียงลาดับคะแนนจากคะแนนมากไปหาน้อย ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิด
ผลสั ม ฤทธิ์ ซึ่ ง มี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ดชอบ 3 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ กองนโยบายเทคโนโลยีเ พื่ อ การเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่งยืน กองประสานงานโครงการพระราชดาริ และสานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ
รับเรื่องร้องเรียน รายละเอียดดังนี้

๑๒
หัวข้อ

องค์ความรู้

หัวข้อความรู้

หน่วยงาน

ค่าคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์
1. การจัดทายุทธศาสตร์ 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อ กองนโยบายเทคโนโลยี 2.3955
นโยบาย เทคโนโลยี จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เพื่อการเกษตรและ
เพื่อการเกษตรและ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
เกษตรกรรมยั่งยืน
เกษตรกรรมยั่งยืน
2. กระบวนการจัดทา
ยุทธศาสตร์
3. การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
2.

อานวยการ
ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ในระดับ
พื้นที่

1. การจัดทาแผนงานโครงการ กองประสานงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการพระราชดาริ
2. การประสานติดตามความ
คืบหน้าการดาเนินงาน
3. การจัดทารายงานผลใน
ภาพรวมของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

2.1754

3.

การบังคับคดีตามคา
พิพากษาหรือคาสั่ง

1. การยึดทรัพย์และอายัด
สานักบริหารกองทุนเพื่อ 2.1716
ทรัพย์
ช่วยเหลือเกษตรกรและ
2. การขายทอดตลาด
รับเรื่องร้องเรียน
3. การบังคับคดีขับไล่ รื้อถอน
การห้ามชั่วคราว การทานิติ
กรรม จาหน่วย จ่ายโอน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตร
และสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง 6 อันดับแรก ได้แก่ สานักตรวจสอบภายใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กองคลัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองการเจ้าหน้าที่ และสานักแผนงานและโครงการ
พิเศษ รายละเอียดดังนี้

๑๓
หัวข้อ

องค์ความรู้

หัวข้อความรู้

หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง
1. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 1. การเบิกจ่ายเงินจากคลัง
สานักตรวจสอบภายใน
ที่เกี่ยวข้องในการ
การเก็บรักษาเงินและการนา
ปฏิบัติงานที่
เงินส่งคลัง
กระทรวงการคลัง
2. การตรวจสอบการจัดซื้อจัด
กาหนดและนโยบายที่ จ้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
สาคัญของกระทรวง โดยวิธีประกวดราคา
เกษตรและสหกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
3. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดจาก
การดาเนินงานตามนโยบาย
สาคัญของกระทรวง
1. มาตรการป้องกันการทุจริต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การทุจริต
2. ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. การตัดสินใจเชิงคุณธรรม

ค่าคะแนน
2.6082

2.

การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

3.

การบันทึกข้อมูลการ 1. กฎหมาย ระเบียบที่
กองคลัง
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใน เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล
ระบบ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใน
ระบบ e-GP
2. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
3. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน
(e-bidding)

2.5112

4.

การพัฒนาทักษะความ 1. ทักษะความเข้าใจและใช้
เข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
เทคโนโลยีดิจิทัล
Literacy)
2. แนวทางในการจัดทา
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
3. เทคโนโลยี Line Square
และการนาไปใช้งาน

2.5112

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

2.5299

๑๔
หัวข้อ

องค์ความรู้

หัวข้อความรู้

5.

ประสบการณ์ในงานที่
หลากหลายตาม
มาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งประเภท
อานวยการ

6.

การขับเคลื่อนงานตาม 1. กลยุทธ์การขับเคลื่อนการ
นโยบายสาคัญในส่วน ดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ
ภูมิภาค
ในส่วนภูมิภาค
2. เครื่องมือในการขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามนโยบาย
สาคัญในส่วนภูมิภาค
3. ปัจจัยแห่งความสาเร็จใน
การดาเนินงานตามนโยบาย
สาคัญในส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน

1. ประสบการณ์ในงานที่
กองการเจ้าหน้าที่
หลากหลายตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งประเภท
อานวยการ ตามหนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/
ว17 ลว 28 ก.ค. 2558
2. ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
ประสบการณ์ในงานที่
หลากหลายตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งประเภท
อานวยการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
3. ขั้นตอนการโอน/ย้าย
ข้าราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
สานักแผนงานและ
โครงการพิเศษ

ค่าคะแนน
2.3993

2.3843

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เลือกองค์ความรู้สาหรับจัดทาแผนการจัดการความรู้ สป.กษ. และจัด CoP สป.กษ. โดย
เลือกจากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 1 เรื่อง และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 2 เรื่อง รวมทั้งสิ้น
จานวน 3 เรื่อง

๑๕
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
1. ประธานให้ข้อคิดเห็น ที่ประชุมว่าองค์ความรู้ที่จะเลือกมาจากสานัก/กอง เพื่อมาจัดทา
แผนการจัดการความรู้ของ สป.กษ. จะต้องเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในภาพรวม สป.กษ. หรือองค์ความรู้
ที่เป็นปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน และองค์ความรู้ควรเกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกิจของสานัก/กอง และมี
ความเชี่ยวชาญสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสานัก/กอง และสป.กษ. ในภาพรวมได้ โดยเสนอให้
ปรับองค์ความรู้ เพื่อให้คณะทางานเลือกมาทาแผนการจัดการความรู้ของ สป.กษ. จานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1.1 กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน องค์ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการจั ดท ายุ ทธศาสตร์ นโยบายเทคโนโลยี เพื่ อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่ งยื น ในการจั ดท าแผน
การจัดการความรู้ในระดับ สป.กษ. ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เฉพาะทางและเกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกิจของสานัก/กอง
1.2 กองประสานงานโครงการพระราชดาริ เรื่อง การบริหารจัดการการจัดทาแผนงาน
โครงอันเนื่องมาจากพระราชดาริของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : การจัดทาแผนงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริการประสานติดตามความคืบหน้าการดาเนินงาน และการจัดทารายงานผลใน
ภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.3 สานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน เรื่อง ขั้นตอน
การขอรับทุนช่วยเหลือเกษตรกร สาหรับองค์ความรู้การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง
1.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาแผนการจัดการความรู้ เรื่อง แนวทาง
ในการจัดทาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (การของบประมาณ/การเขียน TOR)เพื่อสานัก/กองจะได้ใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้เหมาะสม ถูกต้อง
1.5 สถาบั น เกษตราธิ การความรู้เ กี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาทรั พยากรบุ ค คล
กระทรวงและสหกรณ์
2. ประธานเสนอให้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จั ง หวั ด
นาเสนอองค์ความรู้เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ของ สป.กษ. และหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกองค์ความรู้
เข้าร่วมประชุม กับคณะทางานการจัดการความรู้ของ สป.กษ หรือให้สานักแผนงานและโครงการพิเศษเป็น
ผู้ประสานสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และนาเสนอเป็นหัวข้อหนึ่ง ในการจัดทาแผนการจัดการความรู้
ของ สป.กษ.
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเลือกองค์ความรู้สาหรับจัดทาแผนการจัดการความรู้ และกิจกรรม CoP ของ
สป.กษ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 3 องค์ความรู้ โดย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันภารกิจ
นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เลือกจานวน 1 องค์ความรู้ ของสานักบริหารกองทุน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐของกระทรวง จานวน 2 องค์ความรู้ ของสานักตรวจสอบภายใน และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต ตามลาดับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑๖
หัวข้อ

องค์ความรู้

หัวข้อความรู้

หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์
1. ขั้นตอนการให้ความ 1. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้ สานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
ช่วยเหลือเกษตรกร
ความช่วยเหลือเกษตรกร
เกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
ตามระเบียบกองทุน 2. ขั้นตอนการดาเนินงานให้ความ
หมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม ช่วยหลือเกษตรกร
3. บทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่และ
การทางานร่วมกับหน่วยงาน ธกส.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง
2. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 1. การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ สานักตรวจสอบภายใน
ที่เกี่ยวข้องใน
รักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
การปฏิบัติงานที่
2. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างวิธี
กระทรวงการคลัง
ประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธี
กาหนดและนโยบายที่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สาคัญของกระทรวง (e-bidding)
เกษตรและสหกรณ์
3. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดจากการ
ดาเนินงานตามนโยบายสาคัญของ
กระทรวง
3.

การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

1. มาตรการป้องกันการทุจริต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. การตัดสินใจเชิงคุณธรรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

4.2 ตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสานัก/กอง
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการดาเนินการจัดการความรู้ โดยมี
การดาเนินการใน 2 ระดับ คือ ระดับ สป.กษ. และระดับ สานัก/กอง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานระดับสานัก/
กอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดฯ จัดทารายละเอียด
ตัวชี้วัด ฝ่ายเลขานุการจึงได้ยกร่างรายละเอียดตัวชี้วัดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้ของสานัก/กอง โดยให้ความสาคัญในขั้นตอนของการประเมินผล และการยกย่อง
ชมเชย เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ รายละเอียดดังนี้
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบรายละเอียดประกอบตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ของสานัก/กอง

๑๗

กิจกรรม
1. จัดทาแผนการจัดการความรู้ของสานัก/กอง ที่ผ่านการลงนามของผู้อานวยการสานัก/
กอง (ส่งสถาบันเกษตราธิการภายใน 28 ก.พ. 62)
2. ดาเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของสานัก/กอง
2.1 การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และการประมวลและ
กลั่นกรองความรู้แล้วเสร็จ จานวน 3 ความรู้ ครบถ้วนและทันตามเวลาที่กาหนด (ภายใน
พ.ค. 62)
2.2 การเข้าถึงความรู้
2.2.1 เผยแพร่ความรู้ลงเว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.กษ. ในหมวดองค์ความรู้ของ
หน่วยงาน จานวน 3 ความรู้ ครบถ้วนและทันตามเวลาที่กาหนด (ภายใน ก.ค. 62)
2.2.2 เผยแพร่ความรู้ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ จานวน 3 ความรู้ ครบถ้วนและทัน
ตามเวลาที่กาหนด (ภายใน ก.ค. 62)
2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.3.1 ดาเนินกิจกรรม (CoP) สานัก/กอง 3 เรื่อง พร้อมสรุปสาระสาคัญ
ครบถ้วนและทันตามเวลาที่กาหนด (ภายใน ก.ค. 62)
2.3.2 โดยกิจกรรม CoP ต้องครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เกณฑ์การให้คะแนน
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (CoP) = ….... คน
จานวนกลุ่มเป้าหมาย = ……. คน
คิดเป็นร้อยละ ....... (ค่าผลการดาเนินงาน ก)
วิธีการคิดคะแนน
กรณีที่ 1 ถ้าผลการดาเนินงาน ก ได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้คะแนน 15 คะแนน
กรณีที่ 2 ถ้าผลการดาเนินงาน ก ต่ากว่าร้อยละ 90 ใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์
คะแนน = (15/90) x ก
3. การประเมินผลและการยกย่องชมเชย
3.1 ได้รับความรู้และนาองค์ความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน รวมถึงการนาไป
พัฒนากระบวนการที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน
จานวนผู้นาองค์ความรู้ไปใช้ = ….... คน
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม = ……. คน
คิดเป็นร้อยละ ....... (ค่าผลการดาเนินงาน ก)
วิธีการคิดคะแนน
กรณีที่ 1 ถ้าผลการดาเนินงาน ก ได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้คะแนน 15 คะแนน
กรณีที่ 2 ถ้าผลการดาเนินงาน ก ต่ากว่าร้อยละ 90 ใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์
คะแนน = (15/90) x ก

น้าหนัก
(ร้อยละ)
5
35
5

5
5
5

15

45
15

๑๘
น้าหนัก
(ร้อยละ)

กิจกรรม
3.2 คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการจัดการความรู้ของสานัก/กอง

15

3.3 การยกย่องชมเชย ร้อยละ 5 ของผู้เข้ารวมกิจกรรม (CoP)
เกณฑ์การให้คะแนน
จานวนผู้ได้รับคายกย่องชมเชย = ….... คน
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม = ……. คน
คิดเป็นร้อยละ ....... (ค่าผลการดาเนินงาน ก)
วิธีการคิดคะแนน
กรณีที่ 1 ถ้าผลการดาเนินงาน ก ได้ร้อยละ 5 ขึ้นไป ได้คะแนน 15 คะแนน
กรณีที่ 2 ถ้าผลการดาเนินงาน ก ต่ากว่าร้อยละ 5 ใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์
คะแนน = (15/5) x ก
4. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ไปยังสถาบันเกษตราธิการ
ครบ 2 ช่วง
4.1 รอบ 6 เดือน (ภายใน 5 เม.ย. 62)
4.2 รอบ 12 เดือน (ภายใน 30 ก.ย.62)
รวม

15

15
5
10
100

หากไม่สามารถดาเนินการในกิจกรรมใด ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้หักคะแนนกิจกรรมละ 0.1 คะแนน ต่อ 1
วันทาการ โดยจะนับวันที่ประทับตรารับหนังสือถึงสถาบันเกษตราธิการในรูปแบบเอกสารเป็นหลัก
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ของสานัก/กอง

ระดับ
1
80

หลักฐาน
1. แผนการจัดการความรู้ สานัก/กอง
2. รายงานการประชุมคณะทางานจัดการความรู้ สานัก/กอง
3. เอกสารองค์ความรู้ที่ดาเนินการจัดการความรู้
4. ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าเว็บไซต์ที่นาความรู้ลงไป
5. สรุปสาระสาคัญ CoP สานัก/กอง
6. ภาพกิจกรรม CoP สานัก/กอง
7. คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการจัดการความรู้ของสานัก/กอง

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ ระดับ ระดับ
2
3
4
85
90
95

ระดับ
5
100

๑๙
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สานัก/กอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้ของสานัก/กอง ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
4.3 การเขียนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์
การเขียนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ภายใน สป.กษ. และส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการหมุนเวียนกันเขียนบทความกันมา
อย่างต่อเนื่อง สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
เขียนจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์เพิ่มเติม 11 แห่ง โดยมีสานักการเกษตรต่างประเทศเป็นหน่วยงาน
ประสาน แต่มีสานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจาสหภาพยุโรป เขียนจดหมายข่าวเกษตรและ
สหกรณ์เพียงหน่วยงานเดียว และมีบางสานัก/กอง มีการขอสลับการเขียนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตร
และสหกรณ์ ทาให้ต้องมีการแก้ไขการจัดลาดับการเขียนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหม่ เสนอลาดับรายชื่อของสานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สลับกับ
หน่วยงานส่วนกลาง ในการเขียนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
1. สานักการเกษตรต่างประเทศ
ตุลาคม 2561
(ระบบมรดกทางการเกษตรโลก (Globally Important
Agricultural Heritage System – GIAHS – จีอัชส์)
2. กองคลัง
พฤศจิกายน 2561
(มาตรการประหยัดไฟ)
3. กองการเจ้าหน้าที่
ธันวาคม 2561
(สังคมผู้สูงอายุ:Aging Society)
4. ฝ่ายการเกษตร ประจาสถานอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
มกราคม 2562
5. กองกลาง
กุมภาพันธ์ 2562
6. สานักตรวจราชการ
มีนาคม 2562
7. สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
เมษายน 2562
ประจากรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
พฤษภาคม 2562
9. สานักกฎหมาย
มิถุนายน 2562
10. ฝ่ายการเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่
ณ นครกว่างโจว
กรกฎาคม 2562
11. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สิงหาคม 2562
12. สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
กันยายน 2562
13. สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ตุลาคม 2562
ประจากรุงโรม
14. สานักตรวจสอบภายใน
พฤศจิกายน 2562
15. สถาบันเกษตราธิการ
ธันวาคม 2562

๒๐
16. ฝ่ายการเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่
ณ นครลอสแอนเจลิส
17. สานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ
18. กองประสานงานโครงการพระราชดาริ

มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. ให้ความเห็นชอบการจัดลาดับรายชื่อหน่วยงานในการเขียนบทความลงในจดหมายข่าว
เกษตรและสหกรณ์ของสานัก/กอง
2. ให้สานักการเกษตรต่างประเทศประสานสานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเขียน
บทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์
3. ให้กองเกษตรสารนิเทศนาจดหมายข่าวเกษตรฯ เนื้อหามุม KM ขึ้นหน้าเว็บไซต์ KM ของ
สป.กษ. ต่อเนื่อง
4. ให้หน่วยงานส่งบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรฯ ให้กองเกษตรสารนิเทศภายในวันที่ 5
ของเดือนที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เนื้อหาบทความควรมีความกระชับและอาจจะใส่อ้างอิงเพื่อให้ผู้อ่านสามารถหาอ่าน
ได้เพิ่มเติม
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
ประธานให้ข้อคิดเห็นที่ประชุม ดังนี้
1. บทความในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ควรมีเนื้อหา สาระที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภายใน สป.กษ. โดยให้ความสาคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิตอลเป็นอันดับ
แรก และรองลงมา ได้แก่ นโยบายสาคัญ เร่งด่วนที่ต้องเผยแพร่ให้บุคลากรใน สป.กษ. ทราบ
2. ให้เพิ่มรายชื่อสานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
และสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทั้ง 76 หน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็นตัวแทนรายภาค ประกอบด้วย 4
ภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยให้สานักแผนงานและโครงการพิเศษ เป็น
ผู้ประสาน
3. ปรั บการเรี ยงล าดั บรายชื่ อหน่ วยงานเขี ยนบทความในจดหมายข่ าวเกษตรและสหกรณ์
ประจาเดือน โดยกาหนดให้มีการลงบทความจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์เดือนละ 2 หน่วยงาน ลงในเว็บไซต์
การจัดการความรู้ และให้กองเกษตรสารนิเทศคัดเลื อกบทความของส านัก/กองจากเว็บไซต์การจั ดการความรู้
สป.กษ. ลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ประจาเดือน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ให้สานัก/กอง นาบทความในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ขึ้นหน้ าเว็บไซต์การจั ดการ
ความรู้ สป.กษ. (https://www.opsmoac.go.th) เดือนละ 2 บทความลงในเว็บไซต์การจัดการความรู้ ในหัวข้อ
บทความ https://www.opsmoac.go.th/km-article ก่ อนวั นที่ 5 ของเดื อนที่ รั บผิ ดชอบ และให้ กองเกษตร
สารนิเทศคัดเลือกบทความที่ของสานัก/กองจากเว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.กษ. ลงในจดหมายข่าวเกษตรและ
สหกรณ์ประจาเดือน
2. ให้สานักการเกษตรต่างประเทศประสานสานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ และสานัก
แผนงานและโครงการพิเศษเป็นผู้ประสานสานักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด 1 หน่วยงานต่อรายภาค เขียน
บทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งลาดับหน่วยงานที่ปรับแก้
ไขแล้ว ดังนี้

๒๑
เดือน
กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยงาน

1. กองกลาง
2. สานักตรวจราชการ
มีนาคม 2562
1. สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เมษายน 2562
1. สานักกฎหมาย
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พฤษภาคม 2562 1. ฝ่ายการเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
2. สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
มิถุนายน 2562
1. สถาบันเกษตราธิการ
2. สานักตรวจสอบภายใน
กรกฎาคม 2562 1. สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงโรม
2. สานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ
สิงหาคม 2562
1. กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
2. กองประสานงานโครงการพระราชดาริ
กันยายน 2562
1. กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
2. ฝ่ายการเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
ตุลาคม 2562
1. สานักงานรัฐมนตรี
2. กองเกษตรสารนิเทศ
พฤศจิกายน 2562 1. สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงปังกิ่ง
2. สานักพัฒนาระบบบริหาร
ธันวาคม 2562
1. ส านั กงานเลขานุ การคณะกรรมการส่ งเสริ มและพั ฒ นาระบบเกษตร
พันธสัญญา
2. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงานภาคเหนือ)
มกราคม 2563
1. กองคลัง
2. ฝ่ายการเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
กุมภาพันธ์ 2563 1. กองการเจ้าหน้าที่
2. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
มีนาคม 2563
1. กองกลาง
2. สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงแคนเบอร์ร่า
เมษายน 2563
1. สานักตรวจราชการ
2. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงานภาคกลาง)
พฤษภาคม 2563 1. สานักตรวจราชการ
2. สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงโตเกียว
มิถุนายน 2563
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
2. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงานภาคใต้)
กรกฎาคม 2563 1. สานักกฎหมาย
2. สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงจาการ์ตา

๒๒
เดือน
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563

หน่วยงาน
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
1. สานักตรวจสอบภายใน
2. สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจาสหภาพยุโรป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานได้เสนอที่ประชุมเรื่องการจัดทายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ สป.กษ. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการความรู้ (KM) ของ สป.กษ. โดยให้ศูนย์ กอง/สานัก สารวจองค์ความรู้ที่จาเป็นและสาคัญ
ของ ศูนย์ กอง/สานัก กาหนดแผนการจัดการความรู้ ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อใช้ประกอบการจัด
ประชุมปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ สป.กษ. ระหว่างเดือน มิถุนายน –
กรกฎาคม โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ดิจิตอล แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ แผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาทรั พยากรบุ คคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์ อื่ นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสถาบันเกษตราธิการจะประสานขอข้อมูลก่อนการจัดประชุมและแจ้งกาหนดการ สถานที่จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ
เลิกประชุม

เวลา 11.30 น.

นายศิวกร รัตติโชติ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

นางวลีพร นนทิการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ

แผนการจัดการความรู้ของ
.........................................................................................................................................................................................................
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ................................................................................................................................................................................................................
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จาเป็น และตัวชี้วัด : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
องค์ความรู้ที่จาเป็น: .................................................................................................................................................................................................................
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรองและค่าเป้าหมาย: ..........................................................................................................................................................................
ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

1.

การบ่งชี้ความรู้
1.1 ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ
กาหนดความรู้ ได้แก่
1) ………………………..
2) ………………………..
3) ………………………..
การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1 รวบรวมองค์ความรู้ที่จาเป็น
(โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

ภายใน ก.พ. 62

ร้อยละของ
จานวนสมาชิก
KM Team
สานัก/กองที่
เข้าร่วมประชุม

ร้อยละ 70

KM Team
สานัก/กอง

KM Team
สานัก/กอง

ภายใน พ.ค. 62

จานวนความรู้
ที่รวบรวมได้

3 ความรู้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์
ความรู้/ความรู้

KM Team
สานัก/กอง

ฐานความรู้

ภายใน พ.ค. 62

จานวนความรู้
ที่จัดเป็นที่
จัดเป็นระบบ

3 ความรู้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ความรู้

KM Team
สานัก/กอง

ฐานข้อมูล

2.

3.

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
รายงาน
การประชุม

หมายเหตุ

๒๔

ลาดับ
4.

5.

กิจกรรมการจัดการความรู้

ตัวชี้วัด

การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ภายใน พ.ค. 62 จานวนความรู้
ปรับองค์ความรู้ให้เข้าใจได้
ที่ปรับปรุง
ง่ายขึ้นมีเนื้อหากระชับชัดเจน เป็น
มาตรฐาน โดยผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน
พิจารณากลั่นกรองข้อมูลองค์ความรู้
และร่วมกันปรับปรุงเนื้อหาให้เป็น
มาตรฐานสากล
การเข้าถึงความรู้
5.1 การปรับปรุงและนาความรู้ลง ภายใน ก.ค. 62 จานวนเรื่องที่
เว็บไซต์ KM
นาลงเว็บไซต์
KM
5.2 การเผยแพร่ความรู้ผ่านบอร์ด
KM กอง

6.

ระยะเวลา

การแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

3 ความรู้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ความรู้

KM Team
สานัก/กอง

3 ความรู้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์
ความรู้/ความรู้

KM Team
สานัก/กอง

ภายใน ก.ค. 62

จานวนเรื่องที่
3 ความรู้
เผยแพร่ผ่าน
บอร์ด KM
กอง
ภายใน ก.ค. 62 จานวนครั้ง
ไม่น้อยกว่า 1
CoP
ครั้ง
ร้อยละของ
ไม่น้อยกว่า
จานวน
ร้อยละ 90
กลุ่มเป้าหมาย
ในทุกกิจกรรม

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
ฐานข้อมูล

เว็บไซต์

บอร์ด KM

บุคลากร
สานัก/กองที่
เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อ CoP

KM Team
สานัก/กอง

CoP

หมายเหตุ

๒๕

ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

7.

การเรียนรู้
7.1 ได้รับความรู้และนาความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้

ภายใน ก.ย. 62

7.2 การยกย่องชมเชย

7.3 คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จาก
การจัดการความรู้ของสานัก/กอง

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ร้อยละของ
ไม่น้อยกว่า
จานวน
ร้อยละ 90
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ภายใน ก.ย. 62 ร้อยละของ
ร้อยละ 5
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมใน
ขั้นตอนที่ 7.1
ภายใน ก.ย. 62 จานวนคู่มือฯ ไม่น้อยกว่า 1
เรื่อง

ผู้จัดทา :
(……………………………………………………)
ตาแหน่ง ............................................................

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากร
สานัก/กอง ที่
เข้าร่วม CoP
และนาความรู้
ไปใช้

KM Team
สานัก/กอง

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

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
การ
ประเมินผล

หมายเหตุ

CoP

(……………………………………………………)
ตาแหน่ง ............................................................

๑๗

