รายงานการประชุม
คณะทางานจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ 2/๒๕62
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม ๒๕62 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 134)
-------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นางสาวนฤมล สงวนวงศ์
2. นางสาวสุภาวรรณ เพ็ชศรี
3. นางวลีพร นนทิการ
4. นางสาวสุชาดา โฉมเชิด
5. นางสาวจงรักษ์ วงษ์มณี
6. นางสาวสุนทรี สกุลนิยมิตร
7. นางสาวกัลป์ยาภัสร์ แก้วขาว
8. นางบุรินทร์พรรณ โพธิ์ทอง
9. นายปรัตถกร แท่นมณี
10. นางโศภนิศ หนูเทศ
11. นางสาวยุวดี ดารากัย
12. นายศุภชัย แก้วลอยมา
13. นางสาวกัญญารัตน์ สนใจ
14. นายนภัสรพี พิชยเมธพนธ์
15. นางสาวฐิตินาถ เชาว์ฉลาด

ผู้อานวยการสถาบันเกษตราธิการ
ประธานคณะทางาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญพิเศษ
สานักพัฒนาระบบบริหาร
คณะทางาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
กองการเจ้าหน้าที่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
กองประสานงานโครงการพระราชดาริ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
คณะทางาน
สานักตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
คณะทางาน
กองคลัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางาน
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และ
เกษตรกรรมยั่งยืน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
คณะทางาน
(แทน) นางสาวยุพาพร พัชราพินิจจัย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางาน
สานักการเกษตรต่างประเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางาน
สานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คณะทางาน
สานักกฎหมาย
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
คณะทางาน
กองเกษตรสารนิเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทางาน
กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
นิติกรปฏิบัติการ
คณะทางาน
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรพันธสัญญา
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
คณะทางาน
สานักแผนงานและโครงการพิเศษ

๒
16. นางสาวสุรีรัตน์ วรบุตร
17. นางสาววรลัญช์ ผิวแดง
18. นายพุฒิพงศ์ คีรีทรัพย์มั่น
19. นางสาวเกศกนก ผ่องสุขใจ
20. นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง
21. นายศิวกร รัตติโชติ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม
2. นายธเนศ แก้วจังหาร
3. นางสาวธัญญธร วรรณนิยม
4. นางสาววนัสพร วงศ์ทา
5. นางสาวจิตติมา กฤษณายุธ
6. นางสาวภัทราวดี แสงประชุม
7. นายชัยสิทธิ์ ล้อมวงษ์
8. นางศรีปภาดา นิธิสุวโชค
9. นางสาวอรวรรณ สิงขวิเชียร
10. นายจักรกฤษณ์ ถาวรกฤษ
11. นายธีระพัฒน์ รัตนะราภ
12. นางสาวสุชาดา แก้วเหมือน
13. นางสาวอิศรา คงคะรัศมี
14. นางสาวราตรี ปะวะเสนัง
15. นางสาวฉัตรทิพย์ เรืองจันทร์
16. นายอิทธิกร พัดทอง
17. นางสาวณิชนันท์ ไฝจันทร์
เริ่มประชุม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กองกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สานักงานรัฐมนตรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(แทน) นางจิรนันท์ วาสุเทพรังสรรค์
สานักตรวจราชการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
สถาบันเกษตราธิการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สถาบันเกษตราธิการ

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการ

ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหาร
กองการเจ้าหน้าที่
กองประสานงานโครงการพระราชดาริ
กองคลัง
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
สานักพัฒนาระบบบริหาร
สานักการเกษตรต่างประเทศ
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
กองการเจ้าหน้าที่
สานักการเกษตรต่างประเทศ
สานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
สถาบันเกษตราธิการ
สถาบันเกษตราธิการ
สถาบันเกษตราธิการ
สถาบันเกษตราธิการ
สถาบันเกษตราธิการ

เวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

คณะทางาน

๓
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทางานจัดการความรู้ สป.กษ. ครั้งที่ 1/๒๕62
เมื่อวันที่ 10 มกราคม ๒๕62
ตามบั นทึกสถาบั นเกษตราธิการ ที่ กษ ๐๒๑๐/ว 119 ลงวันที่ 23 มกราคม ๒๕62 ฝ่ าย
เลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะทางานจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้ง
ที่ 1/๒๕62 เมื่อวัน ที่ 10 มกราคม ๒๕62 ให้ คณะทางานฯ พิจารณา หากมีข้อแก้ไขประการใด ขอให้
คณะทางานฯ แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 คณะทางาน ฯ ขอแก้ไขข้อมูล
รายชื่อผู้มาประชุม ดังนี้
1. สานักงานรัฐมนตรี
1.1 นางสาววิรัลพัชร ผิวแดง ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ ขอแก้ไขเป็น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1.2 นางสาวเมธยา แย้มโชค ขอแก้ไขเป็น นางสาวเมฐยา แย้มโชค
2. กองการเจ้าหน้าที่
2.1 ผู้ มาประชุ ม นางสาวรรวิ ษา โตทิ ม นั กทรั พยากรบุ คคลปฏิ บั ติ การ กองการ
เจ้าหน้าที่ คณะทางาน ขอแก้ไขเป็น นางสาวกันยารัตน์ เศวตนันทิกุล นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ กองการ
เจ้าหน้าที่ คณะทางาน
2.2 ผู้เข้าร่วมประชุม นางสาวกันยารัตน์ เศวตานันทิกุล กองการเจ้าหน้าที่ ขอแก้ไข
เป็น นางสาววรรวิษา โตทิม กองการเจ้าหน้าที่
สรุปสาระสาคัญในการประชุมครั้งก่อน มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. การคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
2. ตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการจัด การความรู้ของ
สานัก/กอง
3. การเขียนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะทางานจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ สป.กษ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.1.1 แผนการจัดการความรู้ สป.กษ
แผนการจั ด การความรู้ สป.กษ. ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ได้ ผ่ า น
ความเห็นชอบจากคณะทางานจัดการความรู้ สป.กษ. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม
๒๕62 และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สป.กษ. ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕62
โ ดยผู้ 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 12 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย 4 แผน ดังนี้
แผนที่ 1 องค์ ค วามรู้ ด้ า นอ านวยการ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ (จิตอาสา การจัดทาแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และการประสานงาน ติดตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน) ของ กองประสานงานโครงการพระราชดาริ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดัน
ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์

๔
แผนที่ 2 องค์ความรู้ ด้านกองทุนหมุนเวียนเพื่ อการกู้ยื มแก่เกษตรกรและผู้ ยากจน
(ระเบี ยบ ประกาศ ค าสั่ ง ที่ เกี่ ยวข้ องกั บกองทุ นหมุ นเวี ยนเพื่ อการกู้ ยื มแก่ เกษตรกรและผู้ ยากจน ขั้ นตอน
การดาเนิ นงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ ยากจน และบทบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร) ของ สานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์
แผนที่ 3 องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน (การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญของกระทรวง) ของ
สานักตรวจสอบภายใน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง
แผนที่ 4 องค์ความรู้ ด้ านมาตรการป้ องกั นการทุจริ ตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(มาตรการป้องกันการทุจริตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน และการตัดสินใจเชิงคุณธรรม) ของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของ
กระทรวง
ผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สป.กษ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ปรากฏว่า ทั้ง 4 แผน สามารถดาเนินการได้ตรงตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กาหนดไว้ เทียบเป็นร้อยละได้
เท่ากับร้อยละ 100 และผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ RM 10 : ร้อยละความสาเร็จเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ความสาเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประเมินจากจานวนบุคลากรที่ได้รับ
ความรู้ ส ามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ค่ า คะแนนที่ ไ ด้ 4.508 คะแนน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 97.54
(เกณฑ์การให้คะแนน 3 = 90 +/- ร้ อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน)
3.1.2 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
กิจ กรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ระดับ สป.กษ. ได้เชิญบุคลากรภายใน สป.กษ.
เข้าร่ ว มกิจ กรรมชุมชนนักปฏิบั ติ (CoP) ซึ่งเป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยแผนการจัดการความรู้
สป.กษ. กาหนด CoP สป.กษ. จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
1) เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา
904 “หลักสูตรหลักประจา” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานการจัดทา
แผนงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ การประสานงาน ติ ด ตามความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งาน
(กองประสานงานโครงการพระราชด าริ ) ตั้ ง แต่ เ ดื อ น มกราคม – มิ ถุ น ายน จ านวน 11 ครั้ ง โดยมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดาเนินงานหลังจากการจัดกิจกรรม (After Action Review: AAR) จานวน 3
เรื่อง ดังนี้
(1) จิตอาสา (การอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดย
วิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจา” รุ่นที่ 2/61)
(2) การจัดทาแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเป็นไปตามแผน
ที่กาหนด
(3) การประสานงาน ติดตาม ความก้าวหน้าการดาเนินงาน
2) เรื่อง กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ประกอบด้วย 3
หัวข้อ (สานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 134) ดังนี้
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(1) ระเบียบ ประกาศ คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจน
(2) ขั้นตอนการดาเนินงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
(3) บทบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3) เรื่อง ด้านการตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 123) ได้แก่
(1) การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
(2) การตรวจสอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป โดยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(3) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดาเนินงานตามโยบายสาคัญของกระทรวง
4) เรื่ อง มาตรการป้องกันการทุจริตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลประโยชน์
ทับซ้อน และการตัดสินใจเชิงคุณธรรม ได้แก่
(1) เทคนิคการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ
แนวทางการป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
(2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อลดความเสี่ยง
ลดโอกาสการเกิดการทุจริตของหน่วยงานจากการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
(3) การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ เมื่อ
วันที่ 4 มีนาคม 2562
(4) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ตามกรอบ/แนวทางการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ
3.2 การประเมินผลการบริหารจัดการความรู้ สป.กษ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

สถาบันเกษตราธิการได้ดาเนินการประเมินผลการบริหารจัดการความรู้ สป.กษ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ ของ สป.กษ.
(https://www.opsmoac.go.th/km-home) โดยส ารวจข้ อ มู ล จากข้ า ราชการและพนั ก งานราชการของ
หน่ ว ยงานในสั งกัดส านั กงานปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ในส่ ว นกลาง) จานวน 535 คน กาหนด
กลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล จานวน 224 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ
95.54 โดยมีวัตถุประสงค์ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการความรู้ สป.กษ. ศึกษา
สภาพการดาเนินงานการบริหารจัดการความรู้ สป.กษ. และการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อนาผลการประเมิน
ดังกล่ าวมาปรั บ ปรุ ง พัฒ นาการบริ ห ารจัดการความรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของบุคลากร สป.กษ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้แบบประเมินความคิดเห็น ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ตาแหน่ง หน่วยงาน
และการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ สป.กษ. เป็นคาถามแบบให้เลือกตอบ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ
ประกอบด้วย

๖
1) ด้านบริบท หมายถึง การจัดการความรู้ การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สถานที่ เครื่องมือ ที่เหมาะสมต่อการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอก เป็นคาถามแบบ 2
ตัวเลือก คือพึงพอใจ 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) นาความรู้ที่ได้รับจากการจั ดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หมายถึง
การแบ่ งระดั บความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บระดั บประโยชน์ ของการน าความรู้ ไปประยุ กต์ ใช้ เป็ น 5 ระดั บ ได้ แก่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แทนค่าด้วยคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลาดับ และสอบถามความ
คิดเห็นว่าการนาความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานไม่ได้ ด้วยคาถามปลายเปิด
ตอนที่ 3 สภาพการดาเนินงานการบริหารจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประกอบด้ วย ด้านการน าองค์ กร ด้านกลยุทธ์และการน าไปปฏิบัติ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และด้านผลลัพธ์ เป็นคาถามแบบ 3 ตัวเลือก ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และไม่แน่ใจ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กิจ กรรมการจัดการความรู้ของส านักงานปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่
ดาเนินการไปแล้วควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่ มขึ้น กับ ความคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติมเป็นคาถาม
ปลายเปิด และอุปสรรคในการทาการจัดความรู้ในหน่วยงาน เป็นการเลือกตอบประเด็นที่ตรงกับความคิดเห็น
ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
- เพศ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.90 เป็นเพศหญิง
- ประเภทของตาแหน่ง ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 51.87 เป็นข้าราชการ และ ร้อยละ
48.13 เป็นพนักงานราชการ
- ตาแหน่งของข้าราชการ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 16.36 ตาแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
- ตาแหน่งของพนักงานราชการ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 10.28 ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- หน่วยงานที่สังกัด ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 25.23 สังกัด กองการเจ้าหน้าที่
- การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ สป.กษ. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ร้อยละ
23.93 อ่านบทความมุม KM ในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ รองลงมาร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ร้อยละ
23.17
2. ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการความรู้ สป .กษ. ประจาปีงบประมาณ
2562
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินพอใจระดับมาก ร้อยละ 91.40 เมื่อ
พิจารณารายข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๗
2.1 ผู้ ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านบริ บท ร้อยละ 91.77 อยู่ในระดับมาก
(ร้อยละ 80 – 100) โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความรู้ คิดเป็นร้อยละ 95.79
รองลงมาสถานที่ แหล่งเรียนรู้ เหมาะสมต่อการจัดการความรู้ ร้อยละ 92.06
2.2 ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ ร้อยละ 91.03 อยู่ในระดับมาก
(ร้อยละ 80 – 100) โดยหัวข้อการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของ สป.กษ. และบทความ KM ในจดหมายข่าว
เกษตรและสหกรณ์มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากัน ร้อยละ 92.06 รองลงมา การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน ร้อยละ 91.59
2.3 ระดั บประโยชน์ ในการน าความรู้ ที่ ได้ รั บจากกิ จกรรมการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวม โดยผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 100 นาความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.52 ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้
ได้แก่
1) ทบทวน ปรั บปรุ งกระบวนการทางาน ลดขั้นตอนการท างาน และพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพในการท างาน เช่ น งานสารบรรณ การเพิ่ ม ช่ อ งทางในการน าเสนองาน ด้ า นจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
(e-bidding) จั ด ท าค าของบประมาณ ปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารให้ ป ระชาชนและเกษตรกร และตอบสนอง
ความต้องการได้ดี
2) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาปรั บ ใช้ ใ นการท างาน เช่ น
การแจ้ ง เวี ย น หนั ง สื อ ผ่ า น QR Code เพื่ อ ลดการใช้ ก ระดาษ การใช้ Google Form ท าแบบประเมิ น ผล
การดาเนินงานการนาเสนอผลงานด้วยอินโฟกราฟฟิกส์แบบง่าย
3) ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง
4) ใช้ เ ป็ น แนวทางในการตรวจสอบการท างาน เช่ น การเบิ ก จ่ า ย
กระบวนงานตรวจราชการ
5) เข้าใจรายละเอียด ขั้นตอน รับรู้หลักเกณฑ์ และการทางานที่รับผิดชอบ
มากขึ้น
6) มีข้อมูล ส าหรั บใช้ ในการปฏิบั ติง าน และการวางแผนการปฏิบั ติ ง าน
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
7) การแลกเปลี่ยนวิธีทางานให้ง่ายขึ้น
8) ได้ ใ ช้ ค วามรู้ ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน และสนั บ สนุ น
การทางานให้ผู้บริหาร
9) สามารถด าเนิ น งานได้ ต ามระเบี ย บ กฎหมายและมี ร ะบบ เพื่ อ ให้
การทางานมีความรวดเร็วและถูกต้อง
10) ทราบข้อมูล/รายละเอียดในภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม ฝ่าย และนามา
เป็นแนวทางเพื่อใช้ปรับปรุงกระบวนงานของแต่ละกลุ่มฝ่ายให้สอดคล้องกับลักษณะภารกิจงานั้น ๆ
11) เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในงานที่รับผิดชอบ และความรู้เพิ่มเติม
จากงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
3. สภาพการดาเนินงานการบริหารจัดการความรู้ในภาพรวม ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ
79.17 เห็นด้วยในระดับปานกลาง (ระหว่างร้อยละ 60 -79) โดยด้านกลยุทธ์และการนาไปปฏิบัติเห็นด้วยใน
ระดับมาก ร้อยละ 83.49 (ร้อยละ 80 – 100) รองลงมา ด้านการนาองค์กร ร้อยละ 82.34 ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80.34 และเห็นด้วยในระดับปานกลาง ด้านผลลัพธ์ ร้อยละ 78.16
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4. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รายละเอียดดังนี้
4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ได้แก่
1) หาแนวทางให้ เจ้าหน้ าที่ ทุ กคนได้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมอย่ างทั่ วถึ ง กระตุ้ นให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนเห็นความสาคัญ นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการทางาน และสร้างการมีส่วนร่วม มีเวทีแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของทุกระดับ/ตาแหน่ง
2) ควรเพิ่มหัวข้อเรื่องที่จะนามาจัดการความรู้ (KM) ให้มากกว่านี้ เป็นองค์ความรู้
ที่มีความจาเป็ น เนื้อหามีความทันต่ อเหตุ การณ์ ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงประสบการณ์ปัญหาที่เคยเกิดขึ้ นจริง
นอกเหนือจากองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน ต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้จนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ
3) ควรมี การจั ดอบรม/ให้ ความรู้ เกี่ ยวกั บการบริ หารจั ดการความรู้ ให้ แก่
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ให้มากขึ้น
4.2 ปัญหาในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน พบว่า ความรู้ และทักษะของบุคลากร
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เป็นประเด็นที่มีปัญหามากที่สุ ด คื อเป็นร้ อยละ 18.24 รองลงมา บุคลากรขาดความ
ตระหนัก/ไม่ให้ความสนใจ ร้อยละ 18.24 และขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือ KM ร้อยละ
15.29
4.3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1) รูปแบบการจัดการความรู้ควรมีความน่าสนใจ
2) การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นทั้ งที่เป็ นประโยชน์โดยตรงของ
ผู้เรียนและเป็นประโยชน์ทางอ้อมของ สป.กษ.
3) ควรหาวิธีการในการปรับทัศนคติของบุคลากรให้ได้ เพื่อสร้างความสามัคคี
สร้างความร่วมมือ สร้างทีมที่มีศักยภาพ สร้างความพอเพียง ลดอคติ ลดความเหลื่อมล้า ลดการทุจริต ฯลฯ เพื่อให้
บุคลากรนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้นาผลการประเมินฯ ใช้เป็นข้อมูล ประกอบในการดาเนินงาน
จัดการความรู้ของ สป.กษ.
3.3 การเขียนบทความในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดาเนิ น งานในการเขียนบทความในมุม KM ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบในการเขียนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ โดยหมุนเวียนกันเขียนทุกเดือน
ตามลาดับรายชื่อที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสานัก/กอง และให้ผู้ที่สนใจ โดยการเขียน
บทความดังกล่าว ทุกหน่วยงานใน สป.กษ. ได้ร่วมกันเขียนบทความในมุม KM ทุกเดือนเป็นประจาในจดหมาย
ข่าวเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 16 เรื่อง ดังนี้
1) ระบบมรดกทางการเกษตรโลก (Globally Important Agricultural Heritage
System-GIAHS-จีอัชส์) (สานักงานเกษตรต่างประเทศ)
2) สป.กษ. รวมใจลดใช้พลังงาน (กองคลัง)
3) สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) (กองการเจ้าหน้าที่)
4) สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลือง IUU ให้ไทย (สานักงานที่ปรึกษาการเกษตร
ต่างประเทศ ประจาสหภาพยุโรป)
5) การใช้ QR Code ตรวจครุภัณฑ์ (กองกลาง)
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6) ระเบี ย บ “Mandatory Inspection of Fish of the Order Siluriformes and
Products Derived From Such Fish” ของ สหรัฐฯ กับสินค้าปลาหนังและสินค้าปลาหนังของไทย (สานักงาน
ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจากรุงวอชิงตัน ดี.ซี.)
7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ต่อต้านการทุจริต” (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต)
8) แชทยืมเงิน ฟ้องร้องได้ ถ้าไม่คืน (สานักกฎหมาย)
9) ส านั ก งานไร้ ขี ด จ ากั ด (The Virtual Office) (ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร)
10) การขับเคลื่อนงานนโยบายด้านการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด (สานัก
แผนงานและโครงการพิเศษ)
11) ประโยชน์ของ Blockchain (สานักตรวจสอบภายใน)
12) ระเบียบ หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (สานักบริหาร
กองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
13) การจั ดการน้าในแปลงนาแบบเปีย กสลั บแห้ ง (กองนโยบายเทคโนโลยี เ พื่ อ
การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน)
14) สถาบั น พระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรจากหลั กสู ตรจิต อาสา
904 “หลักสูตรหลักประจา” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” (กองประสานงานโครงการพระราชดาริ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15) สถานการณ์กัญชง กัญชา และสาร CBD ในสหรัฐ อเมริกา (ฝ่ ายการเกษตร
ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส)
16) กองทุ น สงเคราะห์ เ กษตรกร ด าเนิ น งานภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น
สงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรือส่งเสริมเกษตรกร (กอง
บริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร)
นอกจากนี้ ยั งมีบทความของบางส านักที่นาขึ้นในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มเติม เนื่องจากเนื้อหาในการเขียนบทความในจดหมายข่าวเกษตร
และสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บางเดือนมีข้อมูลมากจึงไม่สามารถลงในจดหมายข่าวฯ ได้ครบถ้วน
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

ประชุมมีมติรับทราบ

3.4 คู่มือรวบรวมองค์ความรู้ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผลการดาเนินงานในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการจัดการความรู้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการจัดการความรู้ ซึ่งเป็น
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภายในสานัก/กอง และให้ผู้ที่สนใจ โดยการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จาก
การจัดการความรู้ดังกล่าว ทุกหน่วยงานใน สป.กษ. ได้ร่วมกันดาเนินการได้เป็นอย่างดี ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จานวน 25 เรื่อง ดังนี้
1) เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา
904 “หลั ก สู ต รหลั ก ประจ า” รุ่ น ที่ 2/61 เป็ น เบ้ า เป็ น แม่ พิ ม พ์ ” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กอง
ประสานงานโครงการพระราชดาริ)

๑๐
2) เรื่อง แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สานัก
บริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน)
3) เรื่อง การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง (สานัก
ตรวจสอบภายใน)
4) เรื่ อง กระบวนงานการจัดการติดตามข้อร้องเรียนการทุจริต ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)
5) เรื่อง คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs: Fraud Risk-Assessments)
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)
6) เรื่อง การผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์ (กองเกษตรสารนิเทศ)
7) เรื่อง โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (Fixed Asset of government) (กองคลัง)
8) เรื่อง กฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองกลาง)
9) เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งประเภท
อานวยการ ของ สป.กษ. และสานักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองการเจ้าหน้าที่)
10) เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย (สถาบันเกษตราธิการ)
11) เรื่อง แนวทางในการจัดทาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ)
12) เรื่อง กระบวนการในการสรุปหนังสือ การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
การวิเคราะห์ กลั่นกรอง สรุปหนังสือ (สานักงานรัฐมนตรี)
13) เรื่ อ ง การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ส าหรั บ การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท “ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560” (สานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรพันธสัญญา)
14) เรื่อง คู่มือการใช้งาน MOAC Inspection (สานักตรวจราชการ)
15) เรื่อง กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร: ตัวชี้วัด และการประเมินผล
ของกองทุนสงเคราะห์เกษตร การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ระเบียบการเดินทางไปราชการ กระบวนงานการปฏิบัติงานของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (กอง
บริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร)
16) เรื่อง คู่มือการจัดทายุทธศาสตร์ (กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่งยืน)
17) เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ นงานพั ฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ ใ นส่ ว นภู มิ ภ าค
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.บ.ก.) (สานักแผนงานและโครงการพิเศษ)
18) เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย “การตลาดนาการผลิต”
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สานักแผนงานและโครงการพิเศษ)
19) เรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (สานักแผนงาน
และโครงการพิเศษ)
20) เรื่อง กระบวนงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ของสานักพัฒนาระบบบริหาร (สานักพัฒนาระบบบริหาร)
21) เรื่อง การจัดการกระบวนการและกระบวนงานของ สป.กษ. (สานักพัฒนาระบบ
บริหาร)

๑๑
22) เรื่อง แนวทางการจัดประชุมระหว่างประเทศ (ทวิภาคีและพหุภ าคี ) (สานัก
การเกษตรต่างประเทศ)
23) เรื่อง หลักปฏิบัติสาหรับการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูง (สานักการเกษตร
ต่างประเทศ)
24) เรื่อง หลักปฏิบัติสาหรับการเป็นเจ้าหน้าที่อาคันตุกะสัมพันธ์ (Liaison Officer
LO) (สานักการเกษตรต่างประเทศ)
25) เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นกรณีเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ทางราชการ (สานักกฎหมาย)
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

3.5 ผลการดาเนินงานและการประเมินผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทา
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ สป.กษ
ตามที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติให้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การจัดทายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ สป.กษ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนบริบท วิเคราะห์สภาพ และ
ปั ญ หาการจั ด การความรู้ ข องส านั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ผ่ า นมา และจั ด ท าร่ า งแผ น
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 – 2567 ดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ โฮเทล จังหวัดระยอง
ผลการประเมินสรุปโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 52 คน ได้ดังนี้
1. เพศผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.00 อายุส่วนใหญ่ต่ากว่า
31 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.08 อายุราชการส่วนใหญ่ต่ากว่า 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.15 และวุฒิการศึกษา
ขั้นสูงสุด ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.92
2. ผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ พบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ ย 4.586 หรื อร้ อยละ 91.72 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดย
ด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.827 รองลงมา ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
ค่าเฉลี่ย 4.683 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.582 และด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย 4.439
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า จากการประเมิน
ความเหมาะสมของระยะเวลาการจั ดการประชุมเชิงปฏิบัติการจานวน 3 วัน ผู้ ตอบแบบประเมินร้อยละ
90.38 เห็นว่าเหมาะสมแล้ว และร้อยละ 9.62 เห็นว่าไม่เหมาะสม โดยเสนอว่าควรมีการเพิ่มระยะเวลา
เนื่องจาก มีความรู้พื้นฐานอยู่น้อย และเนื้อหามีความซับซ้อน
4. ความพึงพอใจด้านวิทยากรต่อการบรรยาย หัวข้อ การจัดการความรู้ตามแนวทาง PMQA
4.0 พบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.485 หรือร้อยละ 89.70
5. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรยาย หัวข้อ การจัดการความรู้ตามแนวทาง PMQA 4.0
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.391 หรือร้อยละ 97.82
6. ผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มการจั ด การความรู้ ข อง สป.กษ (SWOT Analysis)
เรียงลาดับความสาคัญจากมากไปหาน้อย 5 ลาดับแรก ดังนี้

๑๒
ด้านจุดแข็ง (S-Strength)
1. สป.กษ. มีการบูรณาการทางานร่วมกับเครือข่าย
กลไกคณะกรรมการ/คณะทางานทั้ ง ในส่ ว นกลาง
และภูมิภาค เช่น การติดต่อประสานงาน
2. สป.กษ. มี ก ารก าหนดเป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด
การจัดการความรู้ (KM) ได้อย่างชัดเจน
3. ผู้บริหารระดับสูงติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการจั ด การความรู้ (KM) อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
สม่าเสมอ
4. ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ก าหนดโครงการและระบบ
การท างาน โดยให้ มี ค ณะกรรมการ/คณะท างาน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ KM ต่าง ๆ ชัดเจน
5. มีการนาความรู้ภายใน/ภายนอกหน่วยงานมาใช้
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นรูปธรรม
ด้านจุดอ่อน (W-Weakness)
1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้
(KM) และมีการนา KM มาประยุกต์ใช้น้อยส่งผลให้
บุคลากรยังปฏิบัติงานตามกรอบตามแผนงาน/โครงการ
ตามภารกิจประจาที่กาหนดไว้เท่านั้น
2. ไม่มีแนวทางการกระตุ้นให้บคุ ลากรได้นาทักษะ องค์
ความรู้ และประสบการณ์ของตนมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ สร้างคุณค่าในงานใหม่ และ
เชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาตนเอง
3. ขาดการเตรียมบุคลากรให้มคี ุณสมบัติ ทักษะ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ทดแทนกลุ่มที่กาลังเกษียณอายุราชการในอนาคต ซึ่ง
อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของ สป.กษ.
4. สป.กษ. ยังไม่มีการวางแผนและการดาเนินการด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรม/
โครงการการจัดการความรู้ของ สป.กษ. อย่างเป็นระบบ
5. ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมองค์ ก รไม่ เ อื้ อ ต่ อ การ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ (เช่ น หวงความรู้ ไม่ ยอมรั บการ
เปลี่ยนแปลง)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

โอกาส (O – Opportunities)
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้วางแนวทางการพัฒนา
ภาคการเกษตร จาก 3.0 ไปสู่ 4.0 เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
2. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกร และพัฒนานวัตกรรม เช่น การจัดการภัยแล้ง
3. สถานการณ์ Digital Disruption เพิ่ มโอกาส
การเรี ยนรู้ การปรั บตั วให้ ทั นต่ อการเปลี่ ยนแปลง
เทคโนโลยี
4. มีนโยบายการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
เอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบเครือข่ายประชา
รัฐ
5. มีการทบทวน ปรับปรุง และตรากฎหมายขึ้นใหม่
หลายฉบั บ ทั้ ง กฎหมาย ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายด้านเกษตรกรและ
ด้านอื่น ๆ
ด้านอุปสรรค (T-Threats)
1. ข้ อ มู ล สารสนเทศทางการเกษตรไม่ ส ามารถ
ตอบสนองกลุ่มเกษตรรุ่นใหม่
2. การเปิดโอกาสให้นายทุนเข้ามาใช้พื้นที่ทางเกษตร
ประกอบกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น การ
ท่องเที่ยว โรงงาน ร้านค้า และส่ งผลให้ พื้นที่การทา
การเกษตรลดลง และเกษตรกรไม่สนใจองค์ความรู้ทาง
การเกษตรเพื่อต่อยอดและพัฒนาผลผลิต
3. ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
หรือปรับแก้ไม่ทันตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
4. ผู้ รั บบริ การและผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยของ สป.กษ.
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและ
มี่ แนวโน้ มเข้ าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ มากขึ้ น ส่ งผลให้ องค์
ความรู้ของเกษตรกรรุ่นเก่า/ปราชญ์เกษตรหายไป
5. ผู้ รั บบริ การและผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยของ สป.กษ.
โดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดทักษะ
และไม่สามารถเข้าถึงช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร
ด้ านการเกษตรหรื อ Big data ผ่ านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึ ง ไม่ รู้ เ ท่ าทั น จากผู้ แ สวงหา
ผลประโยชน์จากเกษตรกรได้ง่าย

๑๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ กาหนดให้หน่วยงานดาเนินการจัดการความรู้ โดยให้ระบุองค์ความรู้สาหรับจัดการความรู้
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีข้อมูลประกอบการดาเนินการดังกล่าว จึงได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ให้หน่วยงานแจ้งองค์ความรู้ที่หน่วยงานจะดาเนินการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3 จานวน ๑ องค์ความรู้ พร้อมทั้งระบุหัวข้อความรู้ จานวน ๓ หัวข้อ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
และกิจกรรม/กิจกรรมย่อยตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่เหมาะสมและจาเป็นในการเลือกองค์ความรู้
2.รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้มาสอบถามความคิดเห็นข้าราชการและพนักงานราชการ
ของหน่วยงาน โดยให้พิจารณาเลือกองค์ความรู้ที่จาเป็น มีความสาคัญ เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปี
งบประมาณ 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แบ่งความสาคัญออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
ความสาคัญน้อย 1 คะแนน ความสาคัญปานกลาง 2 คะแนน และความสาคัญมาก 3 คะแนน ทั้งนี้สามารถ
ระบุองค์ความรู้ที่จาเป็นอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ เสนอเลือก ผ่านระบบ google
drive (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบุคลากรในสานัก/กอง)
ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการจัดลาดับความสาคัญของชื่อองค์ความรู้ และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบจากจานวนผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 362 คน (คิดเป็นร้อยละ 68.95) โดยมีคะแนนเต็ม 3
คะแนน สรุปผลการพิจารณาเลือกองค์ความรู้ที่จาเป็นที่สานัก/กองคิดว่ามีความสาคัญ และเป็นประโยชน์ใน
การนาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติใช้กับงานมาจัดเรียงลาดับคะแนนจากคะแนนมากไปหาน้อย ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่งยืน กองประสานงานโครงการพระราชดาริ และสานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ
รับเรื่องร้องเรียน รายละเอียด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์
สานัก/กอง
องค์ความรู้
ความรู้
เหตุผล/ความต้องการจาเป็น
1. กอง
ระบบเกษตรกรรม 1. การจัดการ
บุคลากรในหน่วยงานได้รับความรู้ใน
นโยบาย
ยั่งยืน
ทรัพยากรการเกษตร องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
เทคโนโลยีเพื่อ
อย่างยั่งยืน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
การเกษตรและ
2. สารทดแทนสารเคมี 1. การจัดการทรัพยากรการเกษตร
เกษตรกรรม
ทางการเกษตร
อย่างยั่งยืน
ยั่งยืน
3. กระบวนการ
2. ความรู้ด้านสารทดแทนสารเคมี
ส่งเสริมการเรียนรู้
ทางการเกษตร
เกษตรกรรมยั่งยืนแบบ 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มีส่วนร่วม
กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้
เกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

ค่าคะแนน
2.4034

๑๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์
สานัก/กอง
องค์ความรู้
ความรู้
เหตุผล/ความต้องการจาเป็น
2. กอง
การขับเคลื่อนงาน 1. การจัดทาแผนงาน องค์ความรู้ที่เป็นภารกิจสาคัญที่ต้อง
ประสานงาน โครงการอัน
โครงการอัน
ปฏิบัติ และเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
โครงการ
เนื่องมาจาก
เนื่องมาจาก
อื่น
พระราชดาริ พระราชดาริ
พระราชดาริเป็นไปตาม
แผนที่กาหนด
2. การประสานงาน
ติดตามความก้าวหน้า
การดาเนินงาน
3. การอานวยการ
ประสานงานขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
จากสานักงาน กปร.
3. สานัก
บริหารกองทุน
เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและ
รับเรื่อง
ร้องเรียน

มาตรการและ
แนวทางในการ
ติดตามลูกหนี้
กองทุนหมุนเวียน
เพื่อการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้
ยากจน

1. มาตรการจูงใจ
2. มาตรการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ ประนอม
หนี้ ตัดหนี้สูญ และ
ดาเนินคดี
3. การช่วยเหลือลูกหนี้
ที่ประสบภัยธรรมชาติ
หรือภัยพิบัติ

บุคลากรได้รับความรู้ และสามารถ
นาความรู้ไปปฏิบัติหรือไปเผยแพร่ให้
ลูกหนี้ได้รับทราบและแก้ไขปัญหา
หนี้ค้างชาระได้

ค่าคะแนน
2.3352

2.3295

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาระบบและกลไกการบริ ห ารจั ด การด้ า น
การเกษตรและสหกรณ์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง 6 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ ส านั ก กฎหมาย กองคลั ง สถาบั น
เกษตราธิการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักตรวจสอบภายใน สานักพัฒนาระบบบริหาร รายละเอียด
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง
สานัก/กอง
องค์ความรู้
ความรู้
เหตุผล/ความต้องการจาเป็น
ค่าคะแนน
1. สานัก
ด้านกฎหมายและ 1. พระราชกฤษฎีกาค่า บุคลากรเกิดความเข้าใจ และ
2.5795
กฎหมาย
ระเบียบ
เช่าบ้าน
สามารถตอบปัญหา เป็นที่ปรึกษา
2. พระราชกฤษฎีกา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย
เบี้ยประชุมกรรมการ ให้กับผู้ที่ซักถามองค์ความรู้/ความรู้
3. พระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

๑๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง
สานัก/กอง
องค์ความรู้
ความรู้
เหตุผล/ความต้องการจาเป็น
2. กองคลัง
การปฏิบัติงานด้าน 1. การตรวจนับพัสดุ บุคลากรทุกสานัก/กอง มีความรู้
การเงินการคลัง
ประจาปี
ความเข้าใจ ในการดาเนินงาน/
2. การจ้างเหมา
ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ และสามารถ
พนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และ
3. การนาส่งเงินกรณี เป็นไปในทิศทางเดียวกันตาม
การหักล้างเงินยืม
มาตรฐานและระเบียบที่กาหนด
ราชการ
ดังนี้
1. การตรวจนับพัสดุประจาปี
2. การจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
3. การดาเนินงานด้านการเงินใน
เรื่อง การนาส่งเงินกรณีการหักล้าง
เงินยืม
3. สถาบัน
การพัฒนา
1. การประเมินผล
บุคลากรในหน่วยงาน มีความรู้
เกษตราธิการ ทรัพยากรมนุษย์
โครงการฝึกอบรม
ความเข้าใจ และสามารถนาไปใช้ใน
2. การจัดทา
การปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ได้แก่
แผนพัฒนารายบุคคล 1. ความรู้การประเมินผลโครงการ
3. การเขียนหนังสือ
ฝึกอบรม
ราชการ
2. การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
3. การเขียนหนังสือราชการ
4. ศูนย์
การป้องกันและ
1. การยื่นบัญชี
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนว
ปฏิบัติการ
ปราบปรามการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน
ทางการดาเนินงานป้องกันและ
ต่อต้านการ
ทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากร
ทุจริต
2. พ.ร.บ. มาตรฐาน
ใน สป.กษ. ดังนี้
จริยธรรม พ.ศ. 2562 1. การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
3. การประเมิน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คุณธรรมและความ
2. พ.ร.บ. มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.
โปร่งใสในการ
2562
ดาเนินงานของ
3. การประเมินคุณธรรมและความ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
5. สานัก
การบริหาร
1. การจัดทาโครงการ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรใน
ตรวจสอบ
งบประมาณ
2. การบริหารโครงการ หน่วยงาน ได้แก่
ภายใน
โครงการ
3. การติดตามและ
1. การจัดทาโครงการ
ประเมินผลโครงการ
2. การบริหารโครงการ
3. การติดตามและประเมินผล
โครงการ

ค่าคะแนน
2.5682

2.5625

2.4943

2.4915

๑๖
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง
สานัก/กอง
องค์ความรู้
ความรู้
เหตุผล/ความต้องการจาเป็น
ค่าคะแนน
6. สานัก
No Copy: การไม่ 1. No Copy:
เป็นองค์ความรู้ใหม่ ตามมติ ครม.
2.4347
พัฒนาระบบ เรียกสาเนาเอกสาร มาตรการอานวยความ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบ
บริหาร
ที่ทางราชการออก สะดวกและลดภาระแก่ มาตรการอานวยความสะดวกและ
ให้จากประชาชน
ประชาชน ตาม พ.ร.บ. ลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียก
การอานวยความ
สาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
สะดวกในการพิจารณา จากประชาชน) และได้กาหนดให้
อนุญาตทางราชการ
หน่วยงานจะต้องพัฒนาระบบ
พ.ศ. 2558
สารสนเทศที่ให้บริการประชาชน
2. กลไกการดาเนินงาน เพื่อเชื่อมต่อกับระบบบูรณาการ
ด้าน No Copy ของ
ฐานข้อมูลประชาชนและบริการ
สป.กษ.
ภาครัฐ (Linkage Center) ของ
3. การลงละเบียน และ กรมการปกครอง
การติดตั้งโปรแกรมการ
ใช้งานแอพพลิเคชั่น
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เลือกองค์ความรู้สาหรับจัดทาแผนการจัดการความรู้ สป.กษ. และจัด CoP สป.กษ. โดยเลือก
องค์ความรู้อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.กษ.
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม
คณะท างานได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณา สรุ ป ผลการจั ดล าดั บ ความส าคั ญ ขององค์ ค วามรู้ จาก
ข้าราชการและพนักงานราชการของหน่วยงาน โดยพิจารณาเลือกองค์ความรู้ที่จาเป็น มีความสาคัญ เพื่อจัดทา
แผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2563 แบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ มีทั้งสิ้น 3 องค์ความรู้ คณะทางานฯ ได้เลือกองค์ความรู้ ของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
และเกษตรกรรมยั่งยืนจานวน 1 องค์ความรู้ เรื่อง ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับความรู้เรื่อ ง
สารทดแทนสารเคมีทางการเกษตร มากที่สุด เนื่องจากเป็นประเด็นที่สาคัญได้รับความสนใจจากการยกเลิก
การใช้สารเคมีอันตรายในภาคเกษตร 3 ชนิด
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง
เลขานุการฯ ได้นาเสนอทั้งสิ้น 6 องค์ความรู้ คณะทางานฯ ได้เลือกองค์ความรู้จานวน 3 องค์ความรู้ ได้แก่
1) องค์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ ของสานักกฎหมาย 2) องค์ความรู้ No Copy: การไม่เรียกส าเนา
เอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ของสานักพัฒนาระบบบริหาร และ 3) องค์ความรู้การปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการคลัง ของกองคลัง
ทั้งนี้ กองคลั ง เสนอขอเปลี่ ย นหั ว ข้ อ ความรู้ จากเดิ ม การจ้างเหมาพนัก งานขั บรถยนต์
เปลี่ยนเป็น ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการลดขยะ โดยประธานได้ให้ความคิดเห็นว่า ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ
การลดขยะ เป็นเรื่องทีม่ ีการติดตามและประเมินผลตามมาตรการการลดขยะในคารับรองการปฏิบัติราชการอยู่

๑๗
แล้ว จึงเสนอให้ทาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกแทน เนื่องจากยังมีบางหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงาน
ผิดพลาดซึ่งจะช่วยให้บุคลากรใน สป.กษ. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเลือกองค์ความรู้สาหรับจัดทาแผนการจัดการความรู้ และกิจกรรม CoP ของ
สป.กษ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 4 องค์ความรู้ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
หัวข้อ

องค์ความรู้

หัวข้อความรู้

หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์
1. ระบบเกษตรกรรม
1. การจัดการทรัพยากรการเกษตร กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อ
ยั่งยืน
อย่างยั่งยืน
การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
2. สารทดแทนสารเคมีทาง
การเกษตร
3. กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้
เกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง
2. ด้านกฎหมายและ
1. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
สานักกฎหมาย
ระเบียบ
2. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม
กรรมการ
3. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ
3.

การปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลัง

4.

No Copy: การไม่
เรียกสาเนาเอกสารที่
ทางราชการออกให้
จากราชการ

1. การตรวจนับพัสดุประจาปี
กองคลัง
2. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการ
คัดเลือก
3. การนาส่งเงินกรณีการหักล้างเงิน
ยืมราชการ
1. No Copy: มาตรการอานวย
สานักพัฒนาระบบบริหาร
ความสะดวกและลดภาระแก่
ประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ทางราชการ พ.ศ. 2558
2. กลไกการดาเนินงาน ด้าน No
Copy ของ สป.กษ.
3. การลงทะเบียน และการติดตั้ง
โปรแกรมการใช้งานแอพพลิเคชั่น

๑๘
4.2 (ร่ า ง) แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การความรู้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2563 – 2567
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดาเนินการการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามมาตรฐานของสานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดไว้ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 สถาบันเกษตราธิการ
จึงได้จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนา และยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ รวมทั้งเร่งให้เกิดการปรับปรุงผ่านกลไกของการสร้างนวัตกรรมกรรมทั่วทั้ งองค์กร และการปรับตัวให้
เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการความรู้ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผล
การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้วยการจัดการความรู้
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้
3. การสร้างความเข้มแข็งและเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม
เป้าประสงค์
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร เพื่อการปฏิบัติงาน
และสร้างนวัตกรรม
2. หน่ ว ยงานมี ระบบการจั ดการความรู้ เพื่ อปรั บปรุ ง และพั ฒ นาการท างานให้ มี
ประสิทธิภาพ
3. ระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และนวัตกรรม
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการความรู้เพื่อยกระดับการทางาน
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการความรู้เพื่อยกระดับองค์กร
ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร
เป้าหมาย: ร้อยละ 90
1.2 ร้อยละของระดับการนาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านการจัดการ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป้าหมาย: ร้อยละ 60
1.3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของ สป.กษ.
เป้าหมาย: ร้อยละ 90
1.4 ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการจัดการความรู้
ของสานัก/กอง เป้าหมาย: ร้อยละ 70
1.5 จานวนนวัตกรรมในการปฏิบัติงานของ สป.กษ. เป้าหมาย จานวน 5 เรื่องต่อปี
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความรู้ด้วยเทคโนโลยี
เป้าประสงค์
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ
2. มีศูนย์กลางคลังความรู้ที่มีคุณภาพอานวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถเข้าถึงได้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ความรู้
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างคลังความรู้
ตัวชี้วัด
2.1 จ านวนช่ อ งทางในการเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ที่ ส าคั ญ ผ่ า นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป้าหมาย: อย่างน้อย 1 ช่องทาง
2.2 จานวนองค์ความรู้/ความรู้ในคลังความรู้เว็บไซต์การจัดการความรู้ เป้าหมาย:
อย่างน้อย 2 เรื่องต่อปี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการความรู้
เป้าประสงค์
1. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. มีเครือข่ายการจัดการความรู้ที่เข้มแข็ง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตัวชี้วัด
3.1 ร้ อ ยละของระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การความรู้ ข องส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป้าหมาย: ร้อยละ 75
3.2 จานวนเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย จานวน 3 เครือข่ายต่อปี
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และความเหมาะสมของการกาหนดรายละเอียดตัวชี้วัด
2. การรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด จานวนครั้ง ระยะเวลา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม
1. ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหาร ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ ควรพิจารณาถึงช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เช่น วิธีการสร้างและนาเสนอ
เนื้อหาในช่องทาง Youtube โดยบุคคลที่เรียกว่า Youtuber ทั้งในรูปแบบการ Live สดและการบันทึกภาพ
เพื่อให้การเข้าถึงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความน่าสนใจมากขึ้น
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2. ที่ประชุมขอปรับเปลี่ยนเป้าประสงค์และตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้
2.1 เดิม เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในองค์กรเพื่อการปฏิบัติงาน เปลี่ยนเป็น เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ทักษะ สมรรถนะด้านการจัดการความรู้ และเป็นตัวแทนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร KM Ambassador
2.2 เดิ ม ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1.1 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ จ าก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เปลี่ยนเป็น ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากรให้
เป็นตัวแทนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Ambassador) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่ 1 การจัดการความรู้
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนตามข้อที่ 2.1
2.3 เดิม ตัวชี้วัด 1.5 จานวนนวัตกรรมในการปฏิบัติงานของ สป.กษ. เป้าหมาย
จ านวน 5 เรื่ องต่อปี เปลี่ยนเป็น ตัว ชี้วัด 1.4 จานวนนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ของ สป.กษ.
เป้าหมาย จานวน 3 เรื่องต่อปี ทั้งนี้พิจารณาตัวชี้วัดร่วมกับกิจกรรม Meet my Big Boss ของสานักพัฒนา
ระบบบริหาร
2.4 เดิม ตัวชีว้ ัด 2.1 จานวนช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่สาคัญผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปลี่ยนเป็น ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ช่วยในการจัดการความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการความรู้
2.5 เดิม ตัวชี้วัด 3.2 จานวนเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน เป้าหมาย 3 เครือข่ายต่อปี เปลี่ยนเป็น เป้าหมาย อย่างน้อย 3 เครือข่ายต่อปี
3. ที่ประชุมขอยกเลิ ก ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละของระดับการนาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา
ความรู้ ทักษะด้านการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากมีการวัดและประเมินผลในตัวชี้วัด 1.3 ร้อยละ
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของ สป.กษ.
4. ที่ประชุมได้ให้นิยามเครือข่าย (Network) คือ การร่วมกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ
เอกชน องค์การมหาชน กลุ่ มสาขาวิช าชีพ กลุ่ มเกษตรกร ทั้งในและต่างประเทศ และมีการแลกเปลี่ ย น
องค์ความรู้ / ความรู้ที่จ าเป็ นในการปฏิบัติงาน มีการพบปะ ประชุม หารือ และมีช่องทางการสื่อสาร เพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูล ร่ ว มกัน ในลั กษณะของเครื อ ข่าย ทากิจกรรมร่ว มกั น หรือการทางานร่ว มกัน มีการนาผล
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ มาใช้ในการปรับ ปรุงการปฏิบัติงาน หรือออกแบบการดาเนินงานร่วมกันจนเกิ ดผล
การปฏิบัติงานที่มีประโยชน์ต่อองค์กร ประเทศ และประชาชนซึ่งแบ่งออกเป็น เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
เครือข่ายภายใน สป.กษ. เครือข่ายระหว่าง สป.กษ. และหน่วยงานภายนอก และเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น
5. คณะทางานเสนอให้ มีการรายงานผลการดาเนินงานตามตัว ชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 – 2567 เป็นการรายงานผลการ
ดาเนินงานการจัดการความรู้ของ สป.กษ. ในภาพรวม
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ สานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อ คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม
ดังนี้

๒๑
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี กลยุทธ์ที่ 1.1 การจัดการความรู้
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะด้านการ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ของ
จัดการความรู้ และเป็นตัวแทน
บุคลากร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร กลยุทธ์ที่ 1.2 การจัดการความรู้
KM Ambassador
เพื่อยกระดับการทางาน
1.2 หน่วยงานมีระบบการจัดการ กลยุทธ์ที่ 1.3 การจัดการความรู้
ความรู้เพื่อปรับปรุงและ
เพื่อยกระดับองค์กร
พัฒนาการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ
1.3 ระบบการจัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้และ
นวัตกรรม

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละ
ความสาเร็จของการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นตัวแทนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM
Ambassador)
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละ
ความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้ของ
สป.กษ.
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละ
ความสาเร็จของการจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงานที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ของสานัก/กอง
ตัวชี้วัดที่ 1.4 จานวนนวัตกรรม
ในการปฏิบัติงานของ สป.กษ.
เปลี่ยนเป็น จานวนนวัตกรรมที่ได้
จากการจัดการความรู้ของ
สป.กษ. เป้าหมาย: จานวน 3
เรื่องต่อปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความรู้ด้วยเทคโนโลยี
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
2.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาระบบ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละ
ที่ช่วยในการจัดการความรู้ให้มี
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพการจัดการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการ
2.2 มีศูนย์กลางคลังความรู้ที่มี
กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาระบบ จัดการความรู้
คุณภาพอานวยความสะดวกให้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้าง
ตัวชี้วัดที่ 2.2 จานวนองค์
บุคลากรสามารถเข้าถึงได้
คลังความรู้
ความรู้/ความรู้ในคลังความรู้
เว็บไซต์การจัดการความรู้

๒๒
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการความรู้
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
3.1 มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อ กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างกิจกรรมการ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.2 มีเครือข่ายการจัดการความรู้ กลยุทธ์ที่ 3.2 การสร้างเครือข่าย
ที่เข้มแข็ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ตั วชี้ วั ดที่ 3.1 ร้ อยละของระดั บ
ความพึงพอใจต่อการจัดการความรู้
ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ต่อการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จานวนเครือข่ าย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒ นา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

4.3 ตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสานัก/กอง
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการดาเนินการจัดการความรู้ โดยมีการดาเนินการใน
2 ระดับ คือ ระดับ สป.กษ. และระดับ สานัก/กอง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานระดับสานัก/กอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดฯ จัดทารายละเอียดตั วชี้วัด ฝ่าย
เลขานุการจึงได้ยกร่างรายละเอียดตัวชี้วัดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้ของสานัก/กอง โดยให้ความสาคัญในขั้นตอนของการประเมินผล และการยกย่องชมเชย เพื่อให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 -2567 รายละเอียดดังนี้
น้าหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
1. จัดทาแผนการจัดการความรู้ของสานัก/กอง ที่ผ่านการลงนามของผู้อานวยการสานัก/
กอง (ส่งสถาบันเกษตราธิการภายใน 29 ก.พ. 63)
2. ดาเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของสานัก/กอง
2.1 การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และการประมวลและ
กลั่ น กรองความรู้ แ ล้ ว เสร็ จ จ านวน 3 ความรู้ ครบถ้ ว นและทั น ตามเวลาที่ ก าหนด
(ภายใน พ.ค. 63) โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกองค์ความรู้/ความรู้ ดังนี้
1) เป็นองค์ความรู้/ความรู้ ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
2) เป็นองค์ความรู้/ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน
2.1) ทาให้มีการใช้งบประมาณลดลง
2.2) ทาให้ใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สานักงานลดลง
2.3) ทาให้มีการใช้ทรัพยากร บุคลากรในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการนั้น ๆ
ลดลง
2.4) ทาให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการลดลง
2.5) ทาให้ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการลดลง
3) เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนภารกิจการทางานให้สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

5
35
5

๒๓

กิจกรรม
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. 63)
หรือมีช่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น Youtube, Social media, หรือสื่อดิจิตอลต่าง ๆ เป็นต้นที่
หน่วยงานใช้สาหรับการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับองค์กรภายนอก (ถ้ามี) โปรดระบุ...............................
เพื่อนาไปใช้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม/แก้ปัญหา โปรดอธิบาย....................................................................
2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.3.1 ดาเนินกิจกรรม (CoP) สานัก/กอง 3 เรื่อง พร้อมสรุปสาระสาคัญ
ครบถ้วนและทันตามเวลาที่กาหนด (ภายใน ก.ค. 63)
หรื อ การด าเนิ น กิ จ กรรมภายในเครื อ ข่ า ยอื่ น ๆ ทั้ ง ภายใน สป.กษ. หน่ ว ยงาน
ภายนอก สป.กษ. ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (ถ้ามี) โปรดระบุ.......................................
พร้อมสรุปสาระสาคัญ........................................................................... ..................................
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 พร้อมทั้งอธิบายผล
ของการนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือเกิด
ผลลัพธ์ ผลกระทบในวงกว้างอย่างไรบ้าง เช่น ลดระยะเวลา/ลดข้อร้องเรียน/ลดค่าใช้จ่าย
ฯลฯ ไปใช้ในการปรับปรุงงาน/แก้ปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)/
มาตรฐานใหม่ นวัตกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน
จานวนผู้นาองค์ความรู้ไปใช้ = ….... คน
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม = ……. คน
คิดเป็นร้อยละ ....... (ค่าผลการดาเนินงาน ก)

น้าหนัก
(ร้อยละ)

5
5

5

15

45
15

๒๔
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 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 5 เดือน (ภายใน 29 ก.พ. 63)
4.2 รอบ 11 เดือน (ภายใน 31 ส.ค.63)
รวม

15

15
5
10
100

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

ระดับ
1
80

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ ระดับ ระดับ
2
3
4
85
90
95

ระดับ
5
100

๒๕
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
8. สรุปผลของการนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือเกิด
ผลลัพธ์ ผลกระทบในวงกว้างอย่างไรบ้าง เช่น ลดระยะเวลา/ลดข้อร้องเรียน/ลดค่าใช้จ่าย ฯลฯ ไปใช้ในการ
ปรับปรุงงาน/แก้ปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) /มาตรฐานใหม่ นวัตกรรม
9. สรุป/ระบุวิธีการยกย่องชมเชย
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สานัก/กอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบรายละเอียดประกอบตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ของสานัก/กอง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้ของสานัก/กอง ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
4.4 การเขียนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์
การเขียนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
ภายใน สป.กษ. และส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการหมุนเวียนกันเขียนบทความกันมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานในต่างประเทศ ได้กาหนดให้สานักงานที่ปรึกษาการเกษตร
ต่างประเทศเขียนจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ 11 แห่ง โดยมีสานักการเกษตรต่างประเทศเป็นหน่วยงาน
ประสาน และสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 1 หน่วยงานต่อรายภาค โดยมีสานักแผนงานและโครงการ
พิเศษเป็นผู้ประสาน ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอลาดับรายชื่อของหน่วยงานในการเขียนบทความลงในจดหมายข่าว
เกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
เดือน
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562

หน่วยงาน
1. กองเกษตรสารนิเทศ (เกษตรสาร สู่เกษตรกร)
2. สานักงานรัฐมนตรี (กระบวนงาน การวิเคราะห์ กลั่นกรอง สรุปประเด็น และ
เสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรี)
3. ส านั กงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงโตเกียว พฤศจิกายน
2561 (สถานการณ์การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยในตลาดญี่ปุ่น)

๒๖
เดือน
ธันวาคม 2562

มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564

หน่วยงาน
4. ส านั ก พั ฒ นาระบบบริ ห าร (การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว น
ราชการตามมาตรา 44)
1. สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
(พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560)
2. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงานภาคเหนือ)
(การปฏิบัติงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายด้านการเกษตรและสหกรณ์
ในระดับจังหวัด)
1. กองคลัง (ร่วมแรง ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน)
2. ฝ่ ายการเกษตร ประจาสถานกงสุ ล ใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ (โอกาสของสิน ค้า
เกษตรไทยในตลาด e-commerce ของจีน)
1. กองการเจ้าหน้าที่
2. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
1. กองกลาง
2. สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงแคนเบอร์ร่า
1 สานักตรวจราชการ
2. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงานภาคกลาง)
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
2. สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงปักกิ่ง
1. สานักกฎหมาย
2. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงานภาคใต้)
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร
2. สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงจาการ์ตา
1. สานักตรวจสอบภายใน
2. สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
1. สถาบันเกษตราธิการ
2. ฝ่ายเกษตร ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
1. กองเกษตรสารนิเทศ
2. สานักการเกษตรต่างประเทศ
1. สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจาสหภาพยุโรป
2. สานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
1. กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
2. กองประสานงานโครงการพระราชดาริ
1. กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
2. ฝ่ายการเกษตร ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา
1. สานักงานรัฐมนตรี
2. สานักตรวจสอบภายใจ

๒๗
เดือน
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564

หน่วยงาน
1. สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
2. สานักพัฒนาระบบบริหาร
1. สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
2. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงานภาคเหนือ)
1. กองคลัง
2. ฝ่ายการเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
1. กองการเจ้าหน้าที่
2. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
1. กองกลาง
2. สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงโรม
1. สานักตรวจราชการ
2. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงานภาคกลาง)
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
2. ฝ่ายเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. ให้ความเห็นชอบการจัดลาดับรายชื่อหน่วยงานในการเขียนบทความลงในจดหมายข่าว
เกษตรและสหกรณ์ของสานัก/กอง
2. หน่วยงานส่งบทความให้กองเกษตรสารนิเทศลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ และ
ขึ้นหน้าเว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.กษ. ในหัวข้อบทความ (https://www.opsmoac.go.th/km-article)
เดือนละ 2 บทความ ก่อนวันที่ 5 ของเดือนที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เนื้อหาบทความสอดคล้องกับนโยบายสาคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
หรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ สานัก/กอง และมีความกระชับ รวมถึงอ้ างอิงเนื้อหา/แหล่งที่มาเพื่อให้ผู้อ่าน
สามารถหาอ่านได้เพิ่มเติม
3. กรณีที่บทความไม่สามารถลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ได้ ให้กองเกษตรสารนิเทศนา
ขึ้นหน้าเว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.กษ. ในหัวข้อบทความ (https://www.opsmoac.go.th/km-article)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม
ที่ ป ระชุ มได้ ให้ ข้ อสั งเกตเกี่ ยวกั บการเขี ยนบทความของส านั กงานที่ ปรึ กษาการเกษตร
ต่างประเทศ ซึ่ง สกต. ได้ชี้แจงว่า ได้มีการสับเปลี่ยนการเขียนบทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ เดิม
สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงปั งกิ่ง เดือน พฤศจิกายน 2562 เปลี่ยนเป็น พฤษภาคม
2563 และสานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงโตเกียว เดือน พฤษภาคม 2563 เปลี่ยนเป็น
เดือน พฤศจิกายน 2562
มติที่ประชุม
1. ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ ความเห็นชอบการจัดลาดับรายชื่อหน่วยงานในการเขียน
บทความลงในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ของสานัก/กอง
2. ให้สานัก/กอง ส่งบทความก่อนวันที่ 5 ของเดือนที่รับผิดชอบ เดือนละ 2 บทความ โดย
จั ด ส่ ง ให้ ก องเกษตรสารนิ เ ทศ น าไปลงในจดหมายข่ า วเกษตรและสหกรณ์ และสถาบั น เกษตราธิ ก าร

๒๘
(E-mail:ktki_hrd@opsmoac.go.th) น าขึ้ น หน้ า เว็ บ ไซต์ ก ารจั ด การความรู้ สป.กษ. ในหั ว ข้ อ บทความ
(https://www.opsmoac.go.th/km-article)
ทั้งนี้เนื้อหาบทความสอดคล้องกับนโยบายสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ สานัก/
กอง และมีความกระชับ รวมถึงอ้างอิงเนื้อหา/แหล่งที่มาเพื่อให้ผู้อ่านสามารถหาอ่านได้เพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อพิจารณาองค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาแผนการจัดการความรู้ และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ ของสานักงานปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะนาเสนอ
(ร่าง) ดังกล่าวในคราวประชุมคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของสานักพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งสถาบันเกษตราธิการจะได้หารือ
กับสานักพัฒนาระบบบริหารในเรื่องกาหนดการต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม

เวลา 12.30 น.

นายศิวกร รัตติโชติ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

