รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ 1/๒๕62
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕62
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134)
--------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
2. นายครองศักดิ์ สงรักษา
3. นายเทวินทร์ นรินทร์
4. นางทิพวรรณ พรหมเพ็ญ
5. นายศุภชัย แก้วลอยมา
6. นางสาวสุนทรี สกุลนิยมมิตร
7. นางคานึง เปี่ยมสอาด

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
กรรมการ
(แทน) ผู้อานวยการกองกลาง
กรรมการ
(แทน) ผู้อานวยการกองเกษตรสารนิเทศ
กรรมการ
(แทน) ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
(แทน) ผู้อานวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
และเกษตรกรรมยั่งยืน
กรรมการ
8. นางสาวยุพาพร พัชราพินิจจัย (แทน) ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
กรรมการ
9. นางศรีปภาดา นิธิสุวโชค
(แทน) ผู้อานวยการสานักการเกษตรต่างประเทศ
กรรมการ
10. นางสาววิรัลพัชร ผิวแดง (แทน) หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
กรรมการ
11. นางสาวปรียาภรณ์ คงพารา (แทน) ผู้อานวยการสานักตรวจราชการ
กรรมการ
12. นางสาวจงรักษ์ วงษ์มณี
(แทน) ผู้อานวยการสานักตรวจสอบภายใน
กรรมการ
13. นางสาวฐิตินาถ เชาว์ฉลาด (แทน) ผู้อานวยการสานักแผนงานและโครงการพิเศษ
กรรมการ
14. นายยู่สุบ สะหมัดหานาย (แทน) ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการ
15. นางสาวอรสา นิติฐิติกร
(แทน) ผู้อานวยการกองบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
กรรมการ
16. นางสุพัตรา วุฑฒยากร
(แทน) ผู้อานวยการกองประสานงานโครงการพระราชดาริ
กรรมการ
17. นางสาวกัญญารัตน์ สนใจ (แทน) ผู้อานวยการกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
กรรมการ
18. นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้อานวยการสถาบันเกษตราธิการ
กรรมการและ
เลขานุการ
19. นางวลีพร นนทิการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวกันยารัตน์ เศวตนันทิกุล
2. นางสาววรรวิษา โตทิม
3. นางสาวสุรีรัตน์ วรบุตร
4. นางสาวกัลย์สุดา บานใบ
5. นางบุรินทร์พรรณ โพธิ์ทอง
6. นางสาวธัญลักษณ์ คงเอียง

กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
กองกลาง
กองเกษตรสารนิเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักตรวจราชการ
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7. นางชลธิชา แก้วขาว
8. นางสาวชลนิกานต์ ชูชจร
9. นายพุทธพล ชะโกทอง
10. นางสาวภัทราวดี แสงประชุม
11. นายพุฒิพงศ์ คีรีทรัพย์มั่น
12. นายสุวิศิษฏ์ แสงเอื้ออังกูร
13. นางสุดาพร พัวพันธ์พงษ์
14. นายสรัญยุทธิ์ ชุมด้วน
15. นางสาวรื่นฤดี อินยอด
16. นางสาวอิศรา คงคะรัศมี
17. นายศิวกร รัตติโชติ
18. นางสาวราตรี ปะวะเสนัง
19. นางสาวพนิดา พลวรางกูร

สานักตรวจสอบภายใน
สานักพัฒนาระบบบริหาร
สานักพัฒนาระบบบริหาร
สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
สานักตรวจราชการ
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
กองบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
กองบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
สถาบันเกษตราธิการ
สถาบันเกษตราธิการ
สถาบันเกษตราธิการ
สถาบันเกษตราธิการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สป.กษ. ครั้งที่ 1/๒๕61
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ตามบันทึกสถาบันเกษตราธิการ ที่ กษ ๐๒๑๐/ว 281 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕61
ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาหากมี
ข้อแก้ไขประการใด ขอให้คณะกรรมการฯ แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการทราบ ภายในวันที่ 5 มีนาคม ๒๕61 เพื่อ
แก้ไขรายงานการประชุม ปรากฏว่า กองคลัง ขอแก้ไขดังนี้
1. ผู้ว่าประชุมล าดับที่ 7 นายชุมพล แดงสกุล (แทน) ผู้ อานวยการกองคลั ง ขอแก้ไขเป็ น
นางสาวนราทิพย์ จันทน (แทน) ผู้อานวยการกองคลัง
2. ผู้เข้าร่วมประชุมลาดับที่ 4 นางสาวนราทิพย์ จันทน กองคลัง ขอแก้ไขเป็น นายชุมพล
แดงสกุล
สรุปสาระสาคัญในการประชุมครั้งก่อน มีเรื่องเพื่อพิจารณา คือ การคัดเลือกองค์ความรู้
เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การกาหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ร้อยละ
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสานัก/กอง และการเขียนบทความในจดหมาย
ข่าวเกษตรและสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ สป.กษ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.1.1 แผนการจัดการความรู้ สป.กษ.
ตามที่ สป.กษ. ได้ดาเนินกิจกรรมตามแนวทางการดาเนินงานจัดการความรู้ ซึ่งเป็น
ส่ ว นหนึ่ งของการพั ฒ นาคุณ ภาพการบริห ารจั ดการภาครัฐ ตามมาตรฐานของส านั ก งาน ก.พ.ร. โดยแผน
การจัดการความรู้ สป.กษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 แผน
แผนที่ 1 องค์ ค วามรู้ ด้ า นการประสานและอ านวยการโครงการพระราชด าริ :
วิเคราะห์ โครงการวางแผนกลยุ ท ธ์ ขั้น ตอนการเสนอของบประมาณจาก กปร. และระเบี ย บวิ ธีป ฏิ บั ติ ใน
การเตรียมการรับเสด็จฯ (กองประสานงานโครงการพระราชดาริ) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แผนที่ 2 องค์ความรู้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 (กองคลัง) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
แผนที่ 3 องค์ความรู้ด้านการบริหารงานสารบรรณ: ความรู้ด้านการเสนอหนังสือ
(กองกลาง) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์
ให้มีประสิทธิภาพ
3.1.2 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (COP)
กิจ กรรมชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ (CoP) ระดับ สป.กษ. ได้ เชิ ญ บุ คลากรภายใน สป.กษ.
เข้าร่ว มกิจ กรรมชุมชนนั กปฏิบั ติ (CoP) ซึ่ งเป็น การแบ่ งปั นแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ โดยแผนการจัด การความรู้
สป.กษ. กาหนด CoP สป.กษ. จานวน 3 ครั้ง ดังนี้
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 พระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ 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
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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
ประธานอนุ กรรมการและคณะทางานต่าง ๆ และหนังสือภายใน ในฐานะประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการ และคณะทางานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 124
ทั้งนี้แต่ละหน่วยงานต้องดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการจัดการความรู้ ตามแนวทางที่
สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่ 1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้
3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแลกเปลี่ยน
ความรู้ และ 7) การเรี ยนรู้ และผลการด าเนิ นงานตามแผนการจั ดการความรู้ สป.กษ. ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 ปรากฏว่า ทั้ง 3 แผน สามารถดาเนินการได้ตรงตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กาหนดไว้ เทียบเป็น
ร้อยละได้เท่ากับร้อยละ 100 และผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ RM 10 : ร้อยละความสาเร็จเฉลี่ยถ่วง
น้าหนักความสาเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประเมินจากจานวนบุคลากรที่
ได้รับความรู้สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยคานวณค่าร้อยละเทียบกับจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม CoP ทั้ง
3 แผน โดยมี เกณฑ์ การให้ คะแนนระดับ 3 ที่ ร้อยละ 90 และ +/- ร้อยละ 5 ต่ อ 1 คะแนน ค่ าคะแนนที่ ได้
4.2867 คะแนน
นอกจากการดาเนินกิจกรรมตามแนวทางการดาเนินงานจัดการความรู้ของ สป.กษ. ที่เลือกมา
3 แผน 3 องค์ความรู้แล้ว ยังมีการจัดการความรู้ของสานัก/กอง ซึ่งต้องดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการ
จั ด การความรู้ ตามแนวทางที่ ส านั ก งาน ก.พ.ร. ก าหนด จ านวน 14 องค์ ค วามรู้ รวมองค์ ค วามรู้ ทั้ งสิ้ น
ของสป.กษ. จานวน 17 องค์ความรู้ และมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการจัดการความรู้ จานวน 18 ฉบับ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
3.2 ผลการดาเนินงานในการเขียนบทความในมุม KM
ผลการดาเนินงานในการเขียนบทความในมุม KM
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการเขียนบทความลงในจดหมาย
ข่าวเกษตรและสหกรณ์ โดยหมุนเวียนกันเขียนทุกเดือน ตามลาดับรายชื่อที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างสานัก/กอง และให้ผู้ที่สนใจ โดยการเขีย นบทความดังกล่าว ทุกหน่วยงานใน สป.กษ. ได้ร่วมกัน
เขียนบทความในมุม KM ทุกเดือนเป็นประจาในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างดี ในปีงบประมาณ
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)
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5) การด าเนิ น งาน “โครงการพระราชด าริ เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ประชาราษฎร์ ” (กอง
ประสานงานโครงการพระราชดาริ)
6) IUU คื ออะไร? ท าไมประเทศไทยต้อ งแก้ไขปั ญ หาการประมง IUU (ส านั กงานที่
ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจาสหภาพยุโรป)
7) โคกหนองนาโมเดล (กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน)
8) การขอรับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เกษตรกร (กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร)
9) กระบวนการเสนอเรื่องเข้า ครม. (สานักงานรัฐมนตรี)
10) พลิกโฉมระบบราชการไทยด้วย PMQA 4.0 (สานักพัฒนาระบบบริหาร)
11) การจัดซื้อจัดจ้างงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (กองเกษตรสารนิเทศ)
12) การจัดทาเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (สานักงานรัฐมนตรี)
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
ประธานให้ ข้อ คิ ด เห็ น ที่ ป ระชุ ม ว่า การเขี ยนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและ
สหกรณ์ ควรมี การแปลงเอกสารในรู ป แบบไฟล์ PDF และส่ งผ่ านช่ อ งทาง Application Line เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความรวดเร็วในการรับรู้ข่าวสารสาคัญ และเป็นการลดการแจ้งเวียนเอกสารในสานัก/กอง
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
3.3 การประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การความรู้ สป.กษ. ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕61
สถาบั น เกษตราธิ ก ารได้ ด าเนิ น การประเมิ น ผลการบริห ารจั ด การความรู้ สป.กษ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ ของ สป.กษ.
(https://www.opsmoac.go.th/km-home) กลุ่ ม ประชากร ได้ แ ก่ ข้ าราชการและพนั ก งานราชการของ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ในส่วนกลาง) จานวน 535 คน และกาหนด
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 224 คน มี ผู้ ต อบแบบประเมิ น จ านวน 209 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 93.30 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนาผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการความรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ของบุคลากร สป.กษ. ซึ่งการประเมินการบริหารจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใช้แบบประเมินความคิดเห็น ประกอบด้วย
4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย เพศ ต าแหน่ ง
หน่วยงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ สป.กษ. เป็นคาถามแบบให้เลือกตอบ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และการน าความรู้ ที่ ได้ ไปใช้ ป ระโยชน์ ป ระจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยแบ่ งออกเป็ น
3 หัวข้อประกอบด้วย
1) ด้ านบริบท หมายถึง การจัดการความรู้ การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สถานที่ เครื่ องมื อ ที่ เหมาะสมต่อ การจัดการความรู้ทั้ งภายในและภายนอก เป็น คาถามแบบ
2 ตัวเลือก คือ พึงพอใจ กับ ไม่พึงพอใจ
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2) ด้านกระบวนการ หมายถึง วิธีการ กิจกรรมในการจัดการความรู้ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์การจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
สานั ก/กอง บทความมุม KM ในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ และคู่มือการปฏิบัติงานที่ ได้จากการจัด
การความรู้ เป็นคาถามแบบ 2 ตัวเลือก คือ พึงพอใจ กับ ไม่พึงพอใจ
3) การน าความรู้ที่ ได้ รับ จากการจัด การความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บัติ งาน
หมายถึง การแบ่งระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประโยชน์ของการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็น 5 ระดับ
ได้แก่มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย และน้อยที่สุด แทนค่าด้วยคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลาดับ และ
สอบถามสาเหตุ ข องการน าความรู้ ที่ ได้ รั บ จากการจั ด การความรู้ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการปฏิ บั ติ ง านไม่ ไ ด้
ด้วยคาถามปลายเปิด
ตอนที่ 3 สภาพการดาเนินงานการบริห ารจัดการความรู้ สานักงานปลั ดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นคาถามแบบ 3 ตัวเลือก ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่แน่ใจ ประกอบด้วย
1) ด้ านการน าองค์กร หมายถึง ผู้ บริห ารส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
การเรียนรู้ และการมีค่านิยมองค์กร/พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่สนับสนุนการทา KM มีการกาหนดโครงสร้าง
เช่น มีคณะกรรมการ คณะทางาน เพื่อสนับสนุนการทา KM ตลอดจนมีการกาหนดให้ KM เป็นส่วนหนึ่งของ
การขับเคลื่อนการทางาน และผู้บริหารมีการกาหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการดาเนินงาน และติดตาม ประเมิน
ประสิทธิผลของการทา KM อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
2) ด้ า นกลยุ ท ธ์ แ ละการน าไปปฏิ บั ติ หมายถึง หน่ ว ยงานมีก ารก าหนดเป้ าหมาย
ตัวชี้วัดการจัดการความรู้ กิจกรรม/โครงงการ KM ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผน KM สป.กษ. และ สานัก/
กอง มีการกาหนดผู้ รับ ผิดชอบชัดเจน มีการดาเนินงาน และมีการติดตามประเมินผลเทียบกับเป้าหมายที่
กาหนด รวมถึงมีการวางแผนและการดาเนินการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรม/โครงการ KM ต่าง ๆ
3) ด้านบุคลากร หมายถึง บุคลากรมีการดาเนินงานแบบร่วมมือ การทางานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิผล มีการสร้างบรรยากาศของการรับฟัง เปิดเผยและไว้เนื้อเชื่อใจกัน รวมถึงบุคลากรมีทักษะ
และความสามารถที่ จ าเป็ น ในการใช้ เครื่ อ งมื อ KM ตามความรั บ ผิ ด ชอบ และบุ ค ลากรในทุ ก ระดั บ ทั่ ว
ทั้งหน่วยงานมีส่วนร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ CoP
4) ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน หมายถึง มีการนาความรู้ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน
มาใช้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความตระหนักต่อความเสี่ ยงใน
กระบวนการปฏิบั ติงาน มีการพั ฒ นาพั ฒ นาและการปรับปรุงการปฏิบัติงานประจาวันอย่างมีป ระสิ ทธิผ ล
และต่อเนื่อง โดยการใช้เครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ
5) ด้ า นการแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ หมายถึ ง ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศขององค์ ก ร
สนับสนุนการเรียนรู้ระดับบุคคล และระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิผล ช่วยให้ผู้ต้องการใช้ความรู้สามารถเข้าถึง
ความรู้ที่ต้องการ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งในรูปของเอกสารหรือ File เวลามีปัญหาในการทางาน บุคลากร
สามารถปรึกษาเพื่ อหาวิธีการแก้ไขได้ และเกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ข้ามสายงาน ป้ องกันไม่ให้ เกิ ดความ
ผิดพลาดซ้าในเรื่องเดิม ๆ มีการนาแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งจากภายในและภายนอกมาใช้ในการปรับปรุงและสร้าง
นวัตกรรม และเมื่อมีการเกษียณอายุหรือโอน/ย้าย ไม่มีผลกระทบกับความต่อเนื่องและประสิทธิภาพ
6) ด้านผลลัพธ์ หมายถึง หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนด มีกระบวนการ
หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการทา KM มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
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ตอนที่ 4 ความคิ ด เห็ น หรือ ข้ อ เสนอแนะต่ อ การบริห ารจั ด การความรู้ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กิจกรรมการจัดการความรู้ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ที่ดาเนินการไปแล้วควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กับ ความคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม
เป็ น ค าถามปลายเปิ ด และอุ ป สรรคในการจั ด ความรู้ ในหน่ ว ยงาน เป็ น การเลื อ กตอบประเด็ น ที่ ต รงกั บ
ความคิดเห็น
ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
- เพศ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.83 เป็นเพศหญิง
- ตาแหน่ ง ผู้ ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 18.18 ตาแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน เป็นประเภทข้าราชการ และร้อยละ 14.35 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทพนักงานราชการ
- หน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด ผู้ ต อบแบบประเมิ น ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 14.35 สั ง กั ด
กองการเจ้าหน้าที่
- การเข้าร่ ว มกิจกรรมการจัดการความรู้ สป.กษ. ผู้ ตอบแบบประเมิ นส่ วนใหญ่
ร้อยละ 24.64 อ่านบทความมุม KM ในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ รองลงมา สืบค้นองค์ความรู้ของ
หน่วยงานในเว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.กษ. ร้อยละ 22.79
2. ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการความรู้ สป .กษ. ประจาปี
งบประมาณ 2561
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การบริ ห ารจั ด การความรู้ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน
พอใจ ร้อยละ 90.29 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ ตอบแบบประเมินพึงพอใจมากที่สุดด้านกระบวนการ
ร้อยละ 92.25 ด้านบริบท ร้อยละ 88.32 รายละเอียด ดังนี้
2.1 ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ ร้อยละ 92.25 มีความพึงพอใจ
โดยหัวข้อที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.กษ. ร้อยละ 92.82
รองลงมา การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของ สป.กษ. ร้อยละ 91.87
2.2 ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านบริบท ร้อยละ 88.32 มีความพึงพอใจ
โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความรู้ คิดเป็นร้อยละ 92.82 รองลงมา
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ให้แก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กร ร้อยละ 88.52
3. ระดั บ ประโยชน์ ในการน าความรู้ที่ ได้ รับ จากกิจ กรรมการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ไป
ประยุ กต์ใช้ในการปฏิบั ติงานในภาพรวม ผู้ ต อบแบบประเมินร้อยละ 100 สามารถน าความรู้ที่ ได้รับจาก
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.56
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ ได้แก่
4.1 ทบทวน ปรับ ปรุงกระบวนการท างาน ลดขั้ น ตอนการท างาน และพั ฒ นา
ประสิทธิภ าพในการทางาน เช่น งานสารบรรณ การเพิ่มช่องทางในการนาเสนองาน ด้านจัดซื้อจัดจ้าง (ebidding) จัดทาคาของบประมาณ ปรับปรุงการบริการให้ประชาชนและเกษตรกร
4.2 ใช้เป็ นแนวทางในการตรวจสอบการทางาน เช่น การเบิกจ่าย กระบวนงาน
ตรวจราชการ
4.3 เข้าใจรายละเอียด ขั้นตอน รับรู้หลักเกณฑ์ และการทางานที่รับผิดชอบมากขึ้น
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4.4 มีข้อมูล ส าหรับใช้ในการปฏิ บัติงาน และการวางแผนการปฏิบัติงานทัน ต่อ
การเปลี่ยนแปลง
4.5 การแลกเปลี่ยนวิธีทางานให้ง่ายขึ้น
4.6 ได้ใช้ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และสนับสนุนการทางานให้
ผู้บริหาร
4.7 สามารถดาเนินงานได้ตามระเบียบ กฎหมายและมีระบบ เพื่อให้การทางานมี
ความรวดเร็วและถูกต้อง
4.8 เกิดการเรียนรู้และพัฒ นาตนเองในงานที่รับผิดชอบ และความรู้เพิ่มเติมจาก
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
5. สภาพการดาเนินงานการบริหารจัดการความรู้ในภาพรวม 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 ด้ ว ยมากที่ สุ ด คื อ มี ก ารน าความรู้ ภ ายในและ/หรือ ภายนอกหน่ ว ยงานมาใช้เพื่ อให้ เกิ ด การปรับ 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) ให้ มากกว่านี้ และ
เป็ น องค์ ค วามรู้ ที่ มี ค วามจ าเป็ น และทั น ต่อ เหตุก ารณ์ ทั น ต่ อ สถานการณ์ ด้ ว ย นอกเหนื อ จากองค์ค วามรู้ที่
เกี่ยวข้องกับงาน
6.2 ควรมีการประชาสั มพั นธ์ ให้ น่ าสนใจ สร้างการมีส่ วนร่ว มให้ ทั่ว ถึง ทุกคนใน
หน่วยงาน นอกเหนือกลไกคณะทางาน KM และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
6.3 ควรมี ก ารเปลี่ ยนแปลง และเพิ่ มเติ มต่ อ ยอดพั ฒ นาองค์ ความรู้จนเกิด เป็ น
นวัตกรรมใหม่
6.4 เอกสารการจัดการความรู้ควรแจ้งเวียนทุกกอง/สานัก
6.5 ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทุกระดับ/ตาแหน่ง
6.6 ควรจัดหาแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศใน
ด้านต่าง ๆ
6.7 ควรมีเนื้อหาความรู้นาไปใช้งานที่สาคัญได้จริง และเน้นที่คุณภาพการใช้งานที่
สาคัญได้จริง ไม่ควรเน้นที่ปริมาณเนื้อหา ควรเป็นเรื่องที่มาจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ๆ ประสบ
ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจริงและมีแนวทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ แล้ว
7. อุ ป สรรคในการท าการจัด การความรู้ ในหน่ ว ยงานมากที่ สุ ด คื อ ข้ อ จากั ด ด้ าน
บุคลากร (ความรู้ และทักษะ) คิดเป็นร้อยละ 19.62 รองลงมา บุคลากรขาดความตระหนัก/ไม่ให้ความสนใจ
และขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ย วกั บ หลั กการและเครื่องมือ KM เท่ากัน คิ ดเป็ น ร้อยละ 16.03 และขาด
แรงจูงใจ (เช่น ไม่มีการยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัล เป็นต้น)
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8. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
8.1 รูปแบบการจัดการความรู้ควรมีความน่าสนใจ
8.2 ควรมีการประชาสัมพันธ์โดยมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีใหม่ ๆ
8.3 สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม นาพาองค์ความรู้ เทคนิคใหม่ ๆ จากตัวอย่างของ
ต่างประเทศ หรือกระทรวงอื่น ๆ ที่พัฒนาบุคลากรให้มีแรงจูงใจในการทางาน ส่งเสริมคนดีคนเก่งคนพัฒนา
8.4 ควรหาวิธีการในการปรับทัศนคติของบุคลากรให้ ได้ เพื่อสร้างความสามัคคี
สร้างความร่วมมือ สร้างทีมที่มีศักยภาพ สร้างความพอเพียง ลดอคติ ลดความเหลื่อมล้า ลดการทุจริต ฯลฯ
เพื่อให้บุคลากรนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
ประธานชื่ น ชมการดาเนิ น กิ จกรรมการจัด การความรู้ และการดาเนิน แลกเปลี่ ยนเรีย นรู้
ผ่านชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของแต่ละสานัก/กอง และขอให้ดาเนินการขยายผลความรู้ที่สาคัญของสานัก/กอง
ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกหน่วยงานใน สป.กษ. เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร และให้
การดาเนินงานมีความถูกต้องตรงตามระเบียบที่กาหนด
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
เพื่อให้ผลการดาเนินการด้านการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพ
การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ฉบั บ ที่ 2 (PMQA ฉบั บ ที่ 2) ก่ อ ให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ภ ายใน สป.กษ.
อย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาระบบราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 เป็นไปตามมาตรฐานที่
สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฯ ใน
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ โดยในหมวดนี้เป็นการประเมินว่า สป.กษ. มีวิธีการใน
การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินงาน การจัดการความรู้ เพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงาน ของ สป.กษ. ให้
มีป ระสิทธิภ าพ ซึ่งการจัดการความรู้ ส านั กงาน ก.พ.ร. ได้อธิบายไว้ว่า ส่ วนราชการต้องมุ่งเน้นที่ความรู้ที่
บุคลากรต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนการและการบริการ รวมถึงการพัฒนาทางเลือกที่แปลกใหม่
ซึ่งเพิ่มคุณค่าให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และของส่วนราชการ ดาเนินการตามประเด็น ข้อ IT3
คือ ส่ ว นราชการมีวิธีการรวบรวมและถ่ ายทอดองค์ความรู้ ที่ จาเป็ น และเป็ นประโยชน์ แก่ องค์ การเพื่ อ ใช้
ประโยชน์ในการแบ่งปันและนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปดาเนินการ โดยมีผลลัพธ์ของการดาเนินการที่แสดงถึง
การมีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่องค์การ และนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้รวมถึงการนาไปพัฒนา
กระบวนการที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
องค์การและระดับ บุ คคล ทั้งนี้ ร ายละเอียดในการดาเนินการจัดการความรู้ และการจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ ดังนี้
๑) กาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเลือกองค์ความรู้ที่จาเป็น
อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์พร้อมระบุเหตุผลในการเลือกองค์ความรู้

๑๐

๒) เลื อ กตั ว ชี้ วั ด (KPI) เพื่ อ วั ด ผลการจั ด การความรู้ ตามค ารั บ รองที่ มี นั ย ส าคั ญ
อย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด
๓) ผู้บริหารสูงสุด (CEO) และผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) ของ สป.กษ.
ทบทวนความถู กต้ องและความเหมาะสม พร้อ มลงนามรับ รองเพื่ อแสดงให้ เห็ น ว่า ผู้ บริห ารได้ ท ราบและ
สนับสนุนการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้
๔) ต้องดาเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ได้สาเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม และ
สามารถดาเนินการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๕) การวั ด ผลลั พ ธ์ ข องการด าเนิ น การจะพิ จ ารณาจากร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ าหนั ก
ความสาเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้
๖) การจัดทาแผนการจัดการความรู้ ยึดตามแนวทางการจัดการความรู้ของสานักงาน
ก.พ.ร. ทั้ง 7 ขั้นตอน ตามกระบวนการการจัดการความรู้และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงบูรณาการ
ร่วมกันเป็นรายละเอียดของแผนการจัดการความรู้ ได้แก่ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
และผู้รับผิดชอบ รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ ให้ระบุองค์ความรู้ ซึ่งพิจารณาจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ าหมายขององค์ การคื อ อะไร และเพื่ อให้ บ รรลุ เป้ าหมาย เราจาเป็ น ต้ องรู้อ ะไร โดยขณะนี้ เรามี ค วามรู้
อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใดอยู่ที่ใคร
กิจกรรมที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ การแสวงหา
ความรู้จากภายนอก การรักษาความรู้เก่า การกาจัดความรู้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว
กิจ กรรมที่ 3 การจัดการความรู้ให้ เป็ นระบบ เป็น การวางโครงสร้างความรู้ เพื่ อ
เตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
กิจกรรมที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้
เป็นมาตรฐาน การใช้ภาษาเดียวกัน การปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
กิจกรรมที่ 5 เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web Board กระดานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
กิจกรรมที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ สามารถดาเนินการได้หลายวิธี โดยกรณี
เป็น Explicit Knowledge อาจจัดทาเป็นเอกสาร ระบบฐานข้อมูลความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
กรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทาเป็น การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัวทีมข้ามสายงาน และระบบกิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้ควรกาหนดกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมในระดับ สป.กษ. ไม่ใช่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เพียงเจ้าหน้าที่ภายในสานัก/กอง
กิจกรรมที่ 7 การเรียนรู้ ควรทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบ
การเรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้ – นาความรู้ไปใช้ – เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไป
อย่างต่อเนื่อง
๗) ผู้ บริ หารสู งสุ ดด้ านการจั ดการความรู้ (CKO) ต้ องติ ดตามความก้ าวหน้ า
ผลการดาเนิ นงานตามแผนการจัดการความรู้ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี ซึ่งสถาบันเกษตราธิการจะได้รวบรวมและ
สรุปผลการดาเนินงานฯ เสนอประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สป.กษ. ซึ่งทาหน้าที่ผู้บริหาร
สูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) ต่อไป
การจั ดการความรู้ ของ สป.กษ. มีการดาเนินการ 2 ระดับ คือ ระดับส านัก/กอง และ
ระดับ สป.กษ. ซึ่งเลื อกจากระดับ ส านั ก/กอง โดยความเห็ นชอบจากคณะท างานฯ และคณะกรรมการฯ
เพื่อตอบตามข้อกาหนดของ PMQA ซึ่งผลของการจัดการความรู้ในแต่ละสานัก/กอง จะช่วยพัฒนาให้บุคลากร
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มีความรู้ ความชานาญในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนงาน การให้บริการ และเป็น
Smart Officer ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ต่อไป
สาหรับการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการคัดเลือก
องค์ความรู้เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ได้ดาเนินการ ดังนี้
ตามเกณฑ์การพัฒ นาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ กาหนดให้หน่ วยงานดาเนินการจัดการความรู้ โดยให้ระบุองค์ความรู้สาหรับจัดการ
ความรู้ ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ โดยก าหนดให้ จัด การความรู้อย่ างน้ อ ย 1 องค์ ความรู้ในแต่ ล ะประเด็ น
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อมูลประกอบการดาเนินการดังกล่าว จึงได้
ดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้หน่วยงานแจ้งองค์ความรู้ที่หน่วยงานจะดาเนินการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 1 องค์ความรู้ พร้อมทั้งระบุหั วข้อความรู้ จานวน 3 หั วข้อ ตามประเด็นยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์ และกิ จ กรรม/กิ จ กรรมย่ อ ยตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจ ของ สป.กษ. และของหน่วยงาน องค์ความรู้ที่
ต้องใช้ในการปฏิบั ติงานตามกระบวนงานสร้างคุณ ค่าของหน่ วยงาน รวมทั้งใช้ในการแก้ไขปั ญ หาที่พ บใน
การปฏิบัติงาน
(2) น าข้อมูล ที่ได้จากข้อ (1) แยกตามประเด็นยุท ธศาสตร์ ซึ่ ง สป.กษ. มี 2 ประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ผลั กดั น ภารกิจ นโยบาย และยุท ธศาสตร์ ของกระทรวง ให้ เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีหน่ วยงานที่รับผิดชอบ 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่ งยื น 2) กองประสานงานโครงการพระราชดาริ และ 3) ส านักบริห ารกองทุนเพื่อช่วยเหลื อ
เกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ มีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงทาแบบสอบถามและสอบถาม
ความคิดเห็นจากข้าราชการและพนักงานราชการของหน่ วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบุคลากรใน
สานั ก/กอง พิจารณาเลื อกองค์ความรู้ที่จาเป็น มีความสาคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมถึง
การจัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ แบ่ งความส าคั ญ ออกเป็ น 3 ระดั บ ได้แก่ ความส าคัญ น้อย 1 คะแนน ความส าคัญ ปานกลาง 2
คะแนน และความสาคัญมาก 3 คะแนน ทั้งนี้สามารถระบุองค์ความรู้ที่จาเป็นอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความสาเร็จตาม
ประเด็น ยุทธศาสตร์ เสนอเลือกผ่านระบบ google drive โดยได้นาผลการพิจารณาเลื อกองค์ความรู้มาจัด
เรียงลาดับคะแนนจากคะแนนมากไปหาน้อย
ที่ ป ระชุ ม คณะท างานจั ด การความรู้ สป.กษ. ครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี
ที่ 10 มกราคม 2562 มีมติเลือกองค์ความรู้มาจัดทาแผนการจัดการความรู้ของสานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 3 องค์ความรู้ โดย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เลือกจานวน 1 องค์ความรู้ ของสานัก
บริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง จานวน 2 องค์ความรู้ ของสานักตรวจสอบภายใน และศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต ตามลาดับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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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

และที่ ป ระชุ มคณะท างานฯ มี ข้ อคิ ด เห็ น เสนอให้ ส านั กงานเกษตรและสหกรณ์ จั งหวั ด
นาเสนอองค์ความรู้เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ของ สป.กษ. และหน่วยงานที่ได้รับ การคัดเลือกองค์ความรู้
เข้าร่วมประชุมกับคณะทางานการจัดการความรู้ของ สป.กษ. หรือให้สานักแผนงานและโครงการพิเศษเป็น
ผู้ประสานสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และนาเสนอเป็นหัวข้อหนึ่งในการจัดทาแผนการจัดการความรู้
ของ สป.กษ.
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. ให้ความเห็ นชอบองค์ความรู้ที่เลือกมาจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส านั ก งานปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยประเด็ น ยุท ธศาสตร์ที่ 1 จานวน 1 เรื่อ ง และประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 2 เรื่อง
2. ให้ทุกหน่วยงานจัดทาแผนการจัดการความรู้ และส่งสถาบันเกษตราธิการ ภายในวัน
พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สาหรับเอกสารการจัดทาแผนการจัดการความรู้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด
ไฟล์ได้ที่เว็บไซต์ (https://www.opsmoac.go.th/km-home)

๑๓

3. ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 เห็ น ควรให้ ส านั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด
นาเสนอองค์ความรู้เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ของ สป.กษ. และหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกองค์ความรู้
เข้าร่วมประชุมกับคณะทางานการจัดการความรู้ของ สป.กษ. หรือให้สานักแผนงานและโครงการพิเศษเป็น
ผู้ประสานสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และนาเสนอเป็นหัวข้อหนึ่งในการจัดทาแผนการจัดการความรู้
ของ สป.กษ.
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
1. ส านั ก ตรวจสอบภายในให้ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ ความรู้ เพิ่ ม เติ ม ในประเด็ น
หัวข้อความรู้ที่ 3 เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญของกระทรวง เป็นหัวข้อความรู้
ที่เกี่ยวกับบุคลากรเฉพาะในสานักตรวจสอบภายใน สาหรับประเด็นหัวข้อความรู้ที่ 1 เรื่องการเบิกจ่ายจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง และหัวข้อความรู้ที่ 2 การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มเป้าหมายจะเป็นบุคลากรทั่วไปของ สป.กษ.
2. กองการเจ้าหน้าที่ ได้กาหนดหัวข้อองค์ความรู้เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ งประเภทอานวยการ ตามหนังสื อส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีการดาเนิ นงานจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการ Smart HR ให้กับบุคลากรของ สป.กษ. ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
3. ฝ่ายเลขาเสนอว่าองค์ความรู้สามารถเป็นได้ใน 2 กรณี เป็นทั้งองค์ความรู้ในภาพรวม
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสป.กษ. ทุกคน หรือเป็นองค์ความรู้ภ ายในสานัก/กอง เพื่อแก้ไขปัญหา
หรือช่วยให้การทางานในสานัก/กองมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
5. ประธานเสนอให้มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับจิตอาสา เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดการ
รับรู้ถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็น
การขยายผลองค์ความรู้ให้กับทุกคนอย่างต่อเนื่อง
6. กองประสานงานโครงการพระราชดาริ ได้จัดทา (ร่าง) แผนการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมรับ
ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจาก “ หลักสูตรหลักประจา” รุ่นที่
2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ในส่วนของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายให้
บุ คลากร (ข้าราชการ ลูกจ้ างประจ า และพนักงานราชการ ) ในสั งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ าร่วมฟั ง
บรรยายพิเศษดังกล่าวให้ครบถ้วน
7. ประธานได้เสนอแนะให้มีการกาหนดองค์ความรู้เรื่องจิตอาสา และให้ขยายผลไปถึงส่วน
ภูมิภาค โดยกาหนดให้กองประสานงานโครงการพระราชดาริ ดาเนินการเรื่องจิตอาสาและขยายผลต่อไปยังส่วน
ภูมิภาค รวมถึงศูนย์ประสานจิตอาสา 904 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ดาเนินการขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าว
อยู่แล้ว และให้สถาบันเกษตราธิการสอดแทรกองค์ความรู้เรื่องจิตอาสาในหลักสูตรการฝึกอบรม ตลอดจนให้ทุก
สานัก/กอง ช่วยกันขยายผลซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันของเพื่อนร่วมงาน Peer Group ภายใน
สานัก/กอง
8. ฝ่ายเลขาเสนอให้ กองประสานงานโครงการพระราชดาริ ทบทวน และพิจารณาองค์
ความรู้เรื่องจิตอาสา แนวทางการปฏิบัติ และวิธีการแบ่งปันข้อมูลให้กับ สป.กษ. เพื่อการดาเนินการขับเคลื่อนให้
เป็ น องค์ ความรู้ ภ าพรวม และอาจจะก าหนดเป็ นความรู้ในการจั ดการความรู้ ควรมี กิ จกรรมอะไรบ้ าง และ
จัดส่งรายละเอียดให้สถาบันเกษตราธิการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑๔

1. เลื อ กองค์ ค วามรู้ ม าจั ด การความรู้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 4 เรื่อง โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 2 เรื่อง และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 2 เรื่อง คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1) องค์ความรู้ จิตอาสาของกองประสานงานโครงการพระราชดาริ
2) องค์ ค วามรู้ ขั้ น ตอนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรตามระเบี ย บกองทุ น
หมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม ของสานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
ประเด็ นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจั ดการภาครัฐของกระทรวง
จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1) องค์ความรู้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานที่กระทรวงการคลัง
กาหนดของสานักตรวจสอบภายใน
2) องค์ความรู้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
2. ให้ ทุกหน่ วยงานจัดทาแผนการจัดการความรู้ และส่ งสถาบันเกษตราธิการ ภายใน
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนาเสนอองค์
ความรู้เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ของ สป.กษ. และหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกองค์ความรู้เข้าร่วม
ประชุมกับคณะทางานการจัดการความรู้ของ สป.กษ. โดยให้สานักแผนงานและโครงการพิเศษเป็นผู้ประสาน
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
4.2 ตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสานัก/กอง
เนื่องจากการจัดการความรู้ มีการดาเนินการใน 2 ระดับ คือ ระดับ สป.กษ. ซึ่ง
ต้องรายงานส านั กงาน ก.พ.ร. และระดับ ส านั ก/กอง ซึ่ งมติ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบ
กรอบแนวทางการดาเนิน งานการพัฒ นาคุณ ภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์ประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ สป.กษ.
ได้กาหนดตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ เป็นตัวชี้วัดของหน่วยงาน
ระดับสานัก/กอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น้าหนักร้อยละ 3 และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดจัดทารายละเอีย ดตัวชี้วัดนั้ น ฝ่ ายเลขานุการจึงได้ยกร่างรายละเอียดตัวชี้วัด โดยให้ ความส าคัญใน
ขั้นตอนของการประเมินผล และการยกย่องชมเชย โดยผลของการนาความรู้ที่ ได้รับไปปรับใช้สามารถช่วยเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งานหรื อ เกิ ด ผลลั พ ธ์ ผลกระทบ ในวงกว้ า ง เช่ น ลดระยะเวลาการท างาน/
ลดข้อร้องเรียน /ลดค่าใช้จ่าย ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ ซึ่งมีการปรับ
กิจกรรมรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รายละเอียดดังนี้
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กิจกรรม
1. จัดทาแผนการจัดการความรู้ของสานัก/กอง ที่ผ่านการลงนามของผู้อานวยการสานัก/
กอง ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2562
2. ดาเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของสานัก/กอง
2.1 การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้ เป็นระบบ และการประมวลและ
กลั่นกรองความรู้แล้วเสร็จ จานวน 3 ความรู้ ครบถ้วนและทันตามเวลาที่กาหนด
(ภายใน 31 พ.ค. 62)
2.2 การเข้าถึงความรู้
2.2.1 เผยแพร่ความรู้ลงเว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.กษ. ในหมวดองค์ความรู้ของ
หน่วยงาน จานวน 3 ความรู้ ครบถ้วนและทันตามเวลาที่กาหนด (ภายใน 31 ก.ค.61)
2.2.2 เผยแพร่ ความรู้ผ่ านบอร์ดประชาสั ม พัน ธ์ จานวน 3 ความรู้ ครบถ้ว นและ
ทันตามเวลาที่กาหนด (ภายใน 31 ก.ค. 62)
2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.3.1 ดาเนินกิจกรรม (CoP) สานัก/กอง 3 เรื่อง พร้อมสรุปสาระสาคัญ
ครบถ้วนและทันตามเวลาที่กาหนด (ภายใน 31 ก.ค. 62)

น้าหนัก
(ร้อยละ)
5
35
5

5
5

5

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

15

3. การประเมินผลและการยกย่องชมเชย

45

3.1 ได้รับ ความรู้และน าองค์ความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์แก่ห น่วยงาน รวมถึงการนาไป
พัฒนากระบวนการที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน
จานวนผู้นาองค์ความรู้ไปใช้ = ….... คน
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม = ……. คน
คิดเป็นร้อยละ ....... (ค่าผลการดาเนินงาน ก)
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น้าหนัก
(ร้อยละ)

กิจกรรม
วิธีการคิดคะแนน
กรณีที่ 1 ถ้าผลการดาเนินงาน ก ได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้คะแนน 15 คะแนน
กรณีที่ 2 ถ้าผลการดาเนินงาน ก ต่ากว่าร้อยละ 90 ใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์
คะแนน = (15/90) x ก
3.2 คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการจัดการความรู้ของสานัก/กอง

15

3.3 การยกย่องชมเชย ร้อยละ 5 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (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. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ไปยังสถาบันเกษตราธิการครบ 2 ช่วง*
4.1 รอบ 6 เดือน (ภายใน 5 เม.ย. 62)
4.2 รอบ 12 เดือน (ภายใน 30 ก.ย. 62)

15

15
5
10

รวม

100

หากไม่ ส ามารถด าเนิ น การในกิ จ กรรมใด ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ให้ หั ก คะแนนกิ จ กรรมละ 0.1 คะแนนต่ อ
1 วันทาการ โดยจะนับวันที่ประทับตรารับหนังสือถึงสถาบันเกษตราธิการในรูปแบบเอกสารเป็นหลัก

เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ระดับ
1
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของ 80
สานัก/กอง
หลักฐาน
1. แผนการจัดการความรู้ สานัก/กอง
2. รายงานการประชุมคณะทางานจัดการความรู้ สานัก/กอง
3. เอกสารองค์ความรู้ที่ดาเนินการจัดการความรู้

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ ระดับ ระดับ
2
3
4
85
90
95

ระดับ
5
100

๑๗

4. ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าเว็บไซต์ที่นาความรู้ลงไป
5. สรุปสาระสาคัญ CoP สานัก/กอง
6. ภาพกิจกรรม CoP สานัก/กอง
7. คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการจัดการความรู้ของสานัก/กอง
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : แหล่ งข้ อ มูล /วิ ธี การจั ด เก็บ ข้ อ มูล : ผลการดาเนิ น งานตามแผนการจัด การความรู้ ส านั ก/กอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบรายละเอียดประกอบตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ของสานัก/กอง
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
1. ฝ่ายเลขานุการเสนอว่าควรมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการจัดการความรู้ต่อเนื่อง
เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และนาองค์ความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์ รวมถึงการนาไปพัฒนากระบวนการทางานของ
บุคลากรใน สป.กษ.
2. ประธานเสนอแนะว่า สานัก/กองใดมีกิจกรรมที่น่าสนใจ องค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ เทคนิค
วิธีการทางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น ให้สรุปเนื้อหา
สั้น ๆ และแบ่งปันความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือเขียนลงเป็นบทความในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม ให้ ค วามเห็ น ชอบรายละเอี ย ดประกอบตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของ
การดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสานัก/กอง ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอฯ โดยการรายงานผล
การดาเนิ น งานรอบ 12 เดือน ขอให้ ทุกหน่วยงานรายงานผลการดาเนินการ พร้อมหลักฐานที่แสดงถึงผล
การดาเนินการในทุกกิจกรรม
4.3 ก า รเขีย น บ ท ค ว า ม ใน จ ด ห ม าย ข่า ว เก ษ ต รแ ล ะ ส ห ก ร ณ ์ ป ระ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
การเขียนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ภายใน สป.กษ. และส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการหมุนเวียนกันเขียนบทความกันมา
อย่างต่อเนื่อง สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเขียน
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์เพิ่มเติม 11 แห่ง โดยมีสานักการเกษตรต่างประเทศเป็นหน่วยงานประสาน
แต่มีสานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจาสหภาพยุโรป เขียนจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์
เพีย งหน่วยงานเดียว และมีบ างสานั ก/กอง มีการขอสลั บการเขียนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและ
สหกรณ์ รวมถึงที่ประชุมคณะทางานจัดการความรู้ สป.กษ. ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม
2562 มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ สานัก/กอง นาบทความในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ขึ้นหน้าเว็บไซต์
การจัดการความรู้ สป.กษ. (https://www.opsmoac.go.th) เดือนละ 2 บทความ ลงในเว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ ในหั วข้อบทความ https://www.opsmoac.go.th/km-article ก่อนวันที่ 5 ของเดือนที่รับผิดชอบ
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และให้กองเกษตรสารนิเทศคัดเลือกบทความที่ของสานัก/กองจากเว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.กษ. ลงใน
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ประจาเดือน
2. ให้ ส านั ก การเกษตรต่ า งประเทศประสานส านั ก งานที่ ป รึ ก ษาการเกษตร
ต่างประเทศ และส านักแผนงานและโครงการพิเศษเป็นผู้ ประสานสานักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด 1
หน่วยงานต่อรายภาค เขียนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์
3. ให้เพิ่มสานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธ
สัญญาในการเขียนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์
ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้แก้ไขการจัดลาดับการเขียนบทความในจดหมายข่าวเกษตรและ
สหกรณ์ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีการหมุนเวียนกันเขียน
บทความ ดังนี้
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 ม และพั ฒ นาระบบเกษตร
พันธสัญญา
2. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงานภาคเหนือ)
มกราคม 2563
1. กองคลัง
2. ฝ่ายการเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
กุมภาพันธ์ 2563 1. กองการเจ้าหน้าที่
2. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
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เดือน
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563

หน่วยงาน
1. กองกลาง
2. สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงแคนเบอร์ร่า
1. สานักตรวจราชการ
2. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงานภาคกลาง)
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
2. สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงโตเกียว
1. สานักกฎหมาย
2. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงานภาคใต้)
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงจาการ์ตา
1. สานักตรวจสอบภายใน
2. สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
1. สถาบันเกษตราธิการ
2. สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจาสหภาพยุโรป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. ให้ ค วามเห็ น ชอบการเขี ย นบทความในจดหมายข่ า วเกษตรและสหกรณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีการหมุนเวียนกันเขียนบทความ
กันมาอย่างต่อเนื่อง
2. ให้ ส านั ก/กอง น าบทความในจดหมายข่ าวเกษตรและสหกรณ์ ขึ้ น หน้ าเว็บ ไซต์
การจัดการความรู้ สป.กษ. (https://www.opsmoac.go.th) เดือนละ 2 บทความ ลงในเว็บไซต์การจัด การ
ความรู้ ในหั วข้อบทความ https://www.opsmoac.go.th/km-article ก่อนวันที่ 5 ของเดือนที่รับผิดชอบ
และให้กองเกษตรสารนิเทศคัดเลือกบทความที่ของสานัก/กองจากเว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.กษ. ลงใน
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ประจาเดือน
3. ให้สานักการเกษตรต่างประเทศประสานสานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
และสานักแผนงานและโครงการพิเศษเป็นผู้ประสานสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 1 หน่วยงานต่อราย
ภาค เขียนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
1 . ฝ่ า ยเลขาให้ ข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ การเขี ย นจดหมายข่ า วเกษตรและสหกรณ์
ควรมีการกาหนดให้ ส านั กงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด เขียนจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจาก
หน่วยงานมีความรู้ และเนื้อหาที่น่าสนใจ และเสนอให้มีการจัดลาดับการเขียนจดหมายข่าวเกษตรฯ สลับกับ
หน่วยงานส่วนกลาง โดยเริ่มจัดลาดับกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
2. ประธานเสนอให้มีการรวบรวมบทความ ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ที่จากสานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และให้เกษตรสารนิเทศรวบรวมจัดเก็บเอกสารไว้
ที่ห้ องสมุดส านั กงานปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้กัน
ระหว่างบุคลากรในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๒๐

3. ประธานเสนอแนะว่าสาหรับเนื้อหาสาระในการเขียนบทความให้สอดคล้องกับ นโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการถอดประเด็นที่
เกี่ยวข้องสาคัญกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของสานัก/กอง
มติที่ประชุม
1. ที่ ป ระชุ มเห็ น ชอบให้ มี การเขี ย นบทความในจดหมายข่ าวเกษตรและสหกรณ์ โดย
เรียงลาดับรายชื่อหน่วยงานตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ และให้สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเขียนบทความ
ลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ 1 หน่วยงานต่อภูมิภาค สานักแผนงานและโครงการพิเศษเป็นผู้ประสาน
2. ให้ส่งบทความในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ขึ้นหน้าเว็บไซต์การจัดการความรู้
สป.กษ.ในหัวข้อบทความ (https://www.opsmoac.go.th/km-article) เดือนละ 2 บทความ ก่อนวันที่ 5
ของเดือนที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เนื้อหาบทความสอดคล้องกับนโยบายสาคัญสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับ ส านั ก /กอง และให้ ก องเกษตรสารนิเทศคัด เลื อ กบทความที่ ของส านั ก/กองเว็บ ไซต์ก ารจัด การความรู้
สป.กษ. ลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ประจาเดือน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
การจัดทายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ สป.กษ.
ที่ประชุมคณะทางานจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม
2562 เสนอให้ มี ก ารจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การความรู้ ข อง สป.กษ. เพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพ
การจัดการความรู้ (KM) ของ สป.กษ. โดยให้ศูนย์ กอง/สานัก สารวจองค์ความรู้ที่จาเป็นและสาคัญ กาหนด
แผนการจัดการความรู้ ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของศูนย์ กอง/สานัก เพื่อใช้ประกอบการจัด
ประชุมปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ สป.กษ. ระหว่างเดือน มิถุนายน
– กรกฎาคม โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ดิจิตอล แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์อื่น
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถาบันเกษตราธิการจะประสานขอข้อมูลก่อนการจัดประชุมและแจ้งกาหนดการ สถานที่จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อไป
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เห็นชอบให้มีการจัดทายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดทายุทธศาสตร์การจัดการความรูข้ องสานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
นายศิวกร รัตติโชติ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม
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