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คํานํา 
 

 จากการที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดใหการจัดการความรูเปนตัวช้ีวัดหนึ่งของกรม 
ท่ีมุงหมายใหหนวยงานยอยทุกหนวยงานดําเนินการจัดทําแผนการจดัการความรู และดําเนินการ 
ตามแผนการจัดการความรู คือ แผน1 และแผน 2  โดยใหเกดิการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันภายในหนวยงานเพ่ือให
เกิดองคความรูใหม  และมีการรวบรวม จัดเก็บองคความรูท่ีเกิดข้ึนใหมไปจัดเก็บในคลังความรูเพื่อนําไป
เผยแพรหรือไปใชสําหรับปฏิบัติตามภารกจิหลักของแตละหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 คณะทํางานการจัดการความรู กองการเจาหนาท่ี จึงไดรวมกันจัดทํารายงานสรุปผล 
การดําเนนิงานการจัดการความรูประจําปงบประมาณ 2553   เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
และเผยแพรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร 

 
 
                    คณะทํางานการจัดการความรูกองการเจาหนาท่ี 
        กันยายน  2553 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
การจัดการองคความรู กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ  2553 



 
 
หลักการและเหตุผล 
  กรมสงเสริมการเกษตร ไดนาํการจัดการองคความรู (Knowledge Management : KM)            
เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคน  พัฒนางาน  และพัฒนาองคกร โดยกําหนดใหหนวยงานยอยทุกหนวยงาน
จัดทําแผนจัดการองคความรูเพื่อกําหนดเปนตัวช้ีวัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการ กองการเจาหนาท่ี 
ไดจัดทําแผนจดัการองคความรูของกองการเจาหนาท่ีเปน 2 แผน  คือ แผนท่ี 1  การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและการเล่ือนเงินเดอืนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร เปาหมาย บุคลากรของกองการ
เจาหนาท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรูในเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือน 
ของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร  แผนท่ี 2  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือน
ของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร เปาหมาย บุคลากรในฝายบริหารท่ัวไปของหนวยงานยอย 
ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรูในการดําเนนิงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และการเล่ือนเงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร 

 ในปงบประมาณป  2553 กองการเจาหนาท่ีไดเนนจัดการองคความรูมาใชเปนเคร่ืองมือใน
การทํางานเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหรูจกัคนหา แลกเปล่ียนนําความรูไปใชในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกองคกร 
 
วัตถุประสงค 
  เพื่อรายงานสรุปผลการดําเนนิงานการจดัการความรูของกองการเจาหนาท่ี ประจําป
งบประมาณ 2553  
   

แนวทางการดําเนินงานการจัดการองคความรู 
  กองการเจาหนาท่ีมีการดําเนินงานการจัดการความรู  ดงันี้ 
  1. ทบทวน/ปรับปรุงและแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู  โดยเนนตัวแทนจากกลุม/
ฝายเปนคณะทํางานฯ  
  2. มีการประชุมหารือในการจัดทําแผนการจัดการความรูป 2553 (แผน 1 และแผน 2)  
ไดแผนดังนี ้
  แผน 1 การจัดการความรูเพือ่พัฒนา/บริหารจัดการในหนวยงาน 
  เปาหมาย  : บุคลากรของกองการเจาหนาท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรูในเร่ืองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร   
  แผน 2 การจัดการความรูเพือ่พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี 



  เปาหมาย : บุคลากรในฝายบริหารทั่วไปของหนวยงานยอยท่ีรับผิดชอบงาน 
การเจาหนาท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรูในการดําเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อน
เงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร 
  3.  เสนอแผนการจัดการความรูป 2553 ใหผูบริหารกองการเจาหนาท่ีรับทราบและอนุมัติแผนฯ  
  4. นําแผนการจัดการความรูป 2553 ประชุมเจาหนาท่ีเพือ่ช้ีแจงทําความเขาใจและเหน็
ความสําคัญเกีย่วกับเปาหมาย  แนวทางและแผนการจัดการความรูของกองการเจาหนาท่ีไดแก ประชุมกอง
การเจาหนาท่ี   
  5. จัดกิจกรรมตามแผนการจดัการความรูป 2553 (แผน1 และแผน 2) ซ่ึงมีเปาหมาย 
ใหทุกคนไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูในเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดอืน 
ของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร  โดยแบงเปน 4 หมวด ดังนี ้
   5.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   5.2 การเล่ือนเงินเดือน 
   5.3 สมรรถนะ 
   5.4 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/จังหวัดในการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือน 
  6. รวบรวมความรูท่ีไดจากการคนหา  แลกเปล่ียนและสรุปองคความรูเปนหมวดหมู  โดย
สรางชองทางในการเขาถึงคลังความรู ไดแก 
   6.1 จัดบอรดกจิกรรม 
   6.2 จัดทําวารสาร KM 
   6.3 จัดเก็บความรูไวใน website กองการเจาหนาท่ี และ K-center 
   6.4 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
  
ผลการดําเนินงาน 
  1. การกําหนดหัวขอความรู 
  การระดมความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของในการพิจารณากําหนดหัวขอความรู  และมอบหมาย
ผูรับผิดชอบในการศึกษาและนํามาแลกเปล่ียน  ซ่ึงผูท่ีไดรับมอบหมายในเร่ืองดังกลาวเปนผูท่ีมีความรูและมี
หนาท่ีโดยตรงอยูแลว  นอกจากหัวขอความรูในเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือนตามที่ระบุในแผนแลวยังมีเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีนํามาแลกเปล่ียนเรียนรูกัน เชน  การจัดระบบตําแหนง
ลูกจางประจํา เปนตน 
  2. ผลการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
  แผนท่ี 1 เปาหมาย : บุคลากรของกองการเจาหนาท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรูในเร่ืองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร   
  คร้ังท่ี 1 วันท่ี  8  มกราคม  2553  เร่ือง การจัดทําแผนการจัดการความรูประจําป 2553 



  คร้ังท่ี 2 วันท่ี  4  กุมภาพนัธ  2553  เร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร 
  คร้ังท่ี 3 วันท่ี  22 มีนาคม  2553 เร่ือง การติดตามประเมินผลปฏิบัติราชการและการเลื่อน
เงินเดือน 
  คร้ังท่ี 4 วันท่ี  21 พฤษภาคม  2553 เร่ือง แผนความผาสุกภายในกองการเจาหนาท่ี 
  คร้ังท่ี 5 วันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 เร่ือง ระบบตําแหนงลูกจางประจํา 
  คร้ังท่ี  6  วันท่ี 13 กันยายน  2553 เร่ือง สรุปการจัดทําแผนการจัดการความรูประจําป 2553 
  แผนท่ี 2  เปาหมาย : บุคลากรในฝายบริหารท่ัวไปของหนวยงานยอยท่ีรับผิดชอบงานกอง
การเจาหนาท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรูในการดําเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อน
เงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร  
  คร้ังท่ี 1 วันท่ี 17 กุมภาพนัธ 2553 เร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร  
  คร้ังท่ี 2 วันท่ี 25 มีนาคม 2553 เร่ือง การติดตามเพ่ือประมวลผลการปฏิบัติราชการและการ
เล่ือนเงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร 
  คร้ังท่ี 3  วันท่ี 17 กันยายน 2553 เร่ือง การบริหารงานบุคคลลูกจางประจํา 
  3. การจัดการคลังความรูกองการเจาหนาท่ี 
  คณะทํางานการจัดการความรูกองการเจาหนาท่ีไดออกแบบคลังความรูท่ีใชในงาน 
การเจาหนาท่ีเพื่อความสะดวกในการเขาถึงและคนหาขอมูล โดยจัดหมวดหมูตามภารกิจของกองการ
เจาหนาท่ีลงในเว็บไซดของกอง 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบคลังความรูกองการเจาหนาท่ี 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคความรูใหมท่ีเกิดขึ้น 



  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน  เปนการดําเนนิการท่ีมีหลักเกณฑ
และข้ันตอนการปฏิบัติตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ. ซ่ึงในทางปฏิบัติของแตละหนวยงานอาจมี
รายละเอียดท่ีแตกตางกัน  และบางคร้ังอาจไมเขาใจ  ซ่ึงการจัดการความรูของกองการเจาหนาท่ีมิไดมุงหวัง
ใหเกิดความรูใหม  แตตองการใหมีการปฏิบัติงานในแนวทางเดยีวกันเพื่อใหเกิดมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร  
สําหรับหัวขอองคความรูท่ีไดมีการสรุปจากการแลกเปล่ียนไดนํามาจดัทําเปนหวัขอความรู 
เพื่อเผยแพรตอไป  
 
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
  1. ตองการใหเกิดชุมชนนกัปฏิบัติ CoPs  (Community of Practices) คือ ผูปฏิบัติงาน 
และผูท่ีเกีย่วของมารวมในการจัดเวทีแลกเปล่ียนและสรางเครือขายผูปฏิบัติงานการเจาหนาท่ีภายใน 
กรมสงเสริมการเกษตรและกรมอ่ืนๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  2. กรมสงเสริมการเกษตร ควรมีนโยบายสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานดานการเจาหนาท่ีหรือ
ดานบริหารงานมีเวทีแลกเปล่ียนความรู เชน การจัดประชุมสัมมนาเพือ่ใหเกดิการแลกเปล่ียนเรียนรูและ
เพิ่มพูนความรูใหมากข้ึน 
  3. ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงในการจัดเวทีแตละคร้ังมี
คาใชจาย และบางคร้ังตองไปนอกสถานท่ีทํางาน 
  4. หาวิธีการในการใหทุกคนในกองการเจาหนาท่ีมีสวนรวมในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เชน 
จัดใหมีสัปดาหของการแลกเปล่ียนเรียนรู โดยมีคณะทํางานเปนผูชวยในการสนับสนุน หรือจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรูสัปดาหละ 1 คร้ัง โดยใหแตละฝายสงเขามาเรียนรูทุกคน โดยหมุนเวยีนกนัเพื่อใหมีโอกาส
ไดสัมผัสกับเวทีทุกคน 
  5. เจาหนาท่ีระดับบริหารของหนวยงานควรมีสวนรวมในการจัดการความรู เชน เขียนเร่ือง
เลาประสบการณในการทํางานลงในวารสารหรือส่ิงตีพิมพอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

(สําเนา) 
คําส่ัง กองการเจาหนาท่ี 



ท่ี     13/2553 
เร่ือง  แตงต้ังคณะทํางานบริหารจัดการตามภารกิจ 

_________________________ 
 

 เพื่อใหการบริหารจัดการภารกิจตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากกรมฯ บรรลุตามวัตถุประสงค 
และเพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจตาง ๆ ของกองฯ เปนไปดวยความเรียบรอยสอดคลองกับภารกิจ 
ท่ีไดรับมอบหมาย 
 กองการเจาหนาท่ีจึงขอแตงต้ังคณะทํางาน  ดังนี ้
 คณะทํางานจัดการความรู(KM)   ประกอบดวย 
 1. นายดนัย   ช่ืนอารมย    รักษาการผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบงาน ประธานคณะทํางาน 
    และอัตรากําลัง 
 2. นายกูเกียรติ   ลงกลิกานนท หัวหนาฝายบริหารทั่วไป    คณะทํางาน 
 3. นางคําเพชร   พูลลาภอนุสรณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ   คณะทํางาน 
 4. น.ส. เพทาย   เดชเพชร  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ   คณะทํางาน 
 5. นายคมกฤช   อุทะโก  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ   คณะทํางาน 
 6. นางเกษนุช    อัศวภัทรากร เจาพนกังานธุรการชํานาญงาน   คณะทํางาน 
 7. นายอภชิาติ    ญาณปญญา นิติกรปฏิบัติการ     คณะทํางาน 
 8. น.ส.ลักษณพร  เย็นประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
 9. นายโกสน    เพชรรักษ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
 10. น.ส.ขนิษฐา    พลบูรณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
 11. น.ส.สาริศา   ยางศิลา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
 12. นายภวูเนธ   มะลินิล  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
 13. น.ส.นวพร   วงษสุวรรณ เจาพนกังานธุรการ    คณะทํางาน 
 14. น.ส.มลฤดี   ชัยเดช  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ       เลขานุการและคณะทํางาน 
 15. น.ส.วาริศา   กมลรัตน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ             ผูชวยเลขานกุารและ 
               คณะทํางาน 
 16. นายภาสกร   พันธุอยู  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ              ผูชวยเลขานกุารและ 
                คณะทํางาน 
 

 
                        /โดยให... 
โดยใหคณะทํางานฯ มีหนาท่ี 
 1. จัดทําแผนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรู 



 2. วิเคราะห  สังเคราะห  และนําองคความรูท่ีไดจัดรวบรวมเปนหมวดหมู 
 3. นําองคความรูเผยแพรตามชองทางตาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4. ติดตาม และประเมินผลการทํางานโดยยึดหลักตามระบบควบคุมภายใน 
5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีกองการเจาหนาท่ีมอบหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนจัดการความรูของกองการเจาหนาท่ี 
 

แบบฟอรมท่ี  1  การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ :  กองการเจาหนาท่ี หนาท่ี :..1…./…2….. 

ประเด็น เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมายของตัวชี้วดั องคความรูท่ีจําเปนตอ                



ยุทธศาสตร (Objective) ตามคํารับรอง การปฏิบัติราชการ                   

ตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 3 
สนับสนุนและ
พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร 

บุคลากรของกองการ
เจาหนาท่ีไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานดาน
การเจาหนาท่ี 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะ
เจาหนาท่ีใหเหมาะสมกับ
ภารกิจ 

บุคลากรของกองการ
เจาหนาท่ีมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู 
ในเร่ืองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการและ
การเล่ือนเงินเดือนของ
ขาราชการกรมสงเสริม
การเกษตร 

องคความรูที่ตอบประเด็นยุทธศาสตร 
ที่ 3  ไดแก 
 1) การจัดการความรูเร่ืองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ
เลื่อนเงินเดือนเพื่อพัฒนา/บริหาร
จัดการในหนวยงาน 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 3 
สนับสนุนและ
พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร 

บุคลากรฝายบริหาร
ทั่วไปของหนวยงาน
ยอยไดรับการพัฒนา
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานดานการ
เจาหนาท่ี 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะ
เจาหนาท่ีใหเหมาะสมกับ
ภารกิจ 

บุคลากรในฝายบริหาร
ทั่วไปของหนวยงาน
ยอยที่รับผิดชอบงาน
การเจาหนาท่ีมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูใน
การดําเนินงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและการเล่ือน
เงินเดือนของ
ขาราชการ 
 

องคความรูที่ตอบประเด็นยุทธศาสตร 
ที่ 3  ไดแก 
1) การจัดการความรูเร่ืองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ
เลื่อนเงินเดอืนของขาราชการกรม
สงเสริมการเกษตรเพื่อพัฒนาบุคลากร
ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี 
 

  องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยทุธศาสตรท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 

แผนการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร         :  สนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

ความรูแผนท่ี 1 องคความรูที่จําเปน          :  การประเมนิผลการปฏิบัติราชการและการเลือ่นเงนิเดือนของขาราชการกรมสงเสริม
การเกษตร 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู   :  เพื่อพัฒนาใหบุคลากรเกิดการเรียนรูและเขาใจเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

และ 

การเล่ือนเงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร 

 ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายท่ีเลือกใชวัดการทํา KM  :  บุคลากรของกองการเจาหนาท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู
ในเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร 
 

  องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยทุธศาสตรท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 

แผนการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร         :  สนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
 

ความรูแผนท่ี 2 องคความรูที่จําเปน          :  การประเมนิผลการปฏิบัติราชการและการเลือ่นเงนิเดือนของขาราชการกรมสงเสริม
การเกษตร 
 



 เหตุผลที่เลือกองคความรู   :  เพื่อพัฒนาใหบุคลากรในหนวยงานยอยเรียนรูและเขาใจในการดําเนินงานดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร  เพื่อนําไปใชกับตัว
บุคลากรเองและสามารถใหคําปรึกษา คําแนะนําแกผูอื่นไดอยางถูกตอง 

 ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายท่ีเลือกใชวัดการทํา KM  :  บุคลากรในฝายบริหารทั่วไปของหนวยงานยอยที่
รับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรูในการดําเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน 

 

ผูทบทวน   : ………………………………………… 

ประธานคณะทํางานการจัดการความรู  

กองการเจาหนาท่ี กรมสงเสริมการเกษตร (CKO)  

 

ผูอนุมัติ   : ………………………………………… 

ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี (CEO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการความรู แผนท่ี 1 

แบบฟอรมท่ี 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ                :  กองการเจาหนาท่ี กรมสงเสริมการเกษตร หนาท่ี : …1…/…4... 

ประเด็นยุทธศาสตร         :  สนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
 



องคความรูท่ีจําเปน (K)   :   การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาท่ีใหเหมาะสมกับภารกิจ 

เปาหมายของตัวชี้วดัตามคํารับรอง  :  บุคลากรของกองการเจาหนาท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ 

การเล่ือนเงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร 

ลํา 

ดับ 

กิจกรรม 

การจัดการความรู 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

 เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1 

 

การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
1.1 ทบทวน/ปรับปรุงและ
แตงต้ังคณะทํางานการจัดการ
ความรู 
 

 
 

ธ.ค. 52 

 
 
คําส่ังแตงต้ัง
คณะทํางาน KM 

 
 
มีคณะทํางาน 
เพื่อขับเคลื่อน 
KM ของกอง
การเจาหนาท่ี 

 
 
KM Team 

 
 
กองการ
เจาหนาท่ี 

  

 
 

1.2 จัดทําแผนการจัดการความรู 
(KM Action Plan) 
 

ธ.ค.52-
ม.ค.53 

แผนการจัดการ
ความรูป 2553 

มีแผน KM เพื่อ
บริหารจัดการ/
ใชปฏิบัติงาน
ในป 2553 

เจาหนาท่ีทุกคน
ในกลุม/ฝาย 

1) KM Team 
2) กองการ
เจาหนาท่ี  

  

 1.3 ประชุมเจาหนาท่ีเพื่อชี้แจง
ทําความเขาใจและเห็น
ความสําคัญเก่ียวกับเปาหมาย 
แนวทาง และแผนการจัดการ
ความรู ของกองการเจาหนาท่ี 
ไดแก  
 1) ประชุมกองการเจาหนาท่ี 
 2) หนังสือแจงเวียนกลุม/ฝาย 
 

ม.ค.53 - รายงานการ
ประชุม 
- หนังสือแจง
เวียนแผนการ
จัดการความรูให
กลุม/ฝาย 
รับทราบแผน 

เจาหนาท่ี 
ทุกคน 
รับทราบ
เปาหมาย/
แนวทาง และ
แผน KM ของ
กองการ
เจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ีทุกคน
ในกลุม/ฝาย 

KM Team 
 
 

  
 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
2.1 กําหนดกรอบประเด็น
ความรูที่จําเปนตองใชในการ
ดําเนินงาน  จํานวน  1 เร่ือง 
1) เร่ืองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือนของขาราชการ 
กรมสงเสริมการเกษตร 
 

 
ม.ค.53 

 
จํานวนประเด็น/
เร่ืองของความรู
ที่นํามาใชใน
การประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการและการ
เลื่อนเงินเดอืน 

 
หัวขอความรู
ที่จะ
ดําเนินการ
จัดเวที
แลกเปล่ียน 

 
เจาหนาท่ีทุกคน
ในกองการ
เจาหนาท่ี  
 
 
 

 
1) KM Team 
2) กลุม/ฝาย 

  

ลํา 

ดับ 

กิจกรรม 

การจัดการความรู 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

 เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

3 การจัดการความรูใหเปนระบบ 
 3.1 รวบรวมความรูที่ไดจาก
การคนหา แลกเปลี่ยน และ

 
ก.พ. – ก.ย. 

53 

 
จํานวน
หมวดหมู/

 
2 หมวด
ความรู 

 
กลุม/ฝาย 

 
 KM Team 
 

  



สรุปโดยจัดหมวดหมู แบงเปน 
4 หมวด ไดแก 
1) การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
2) การเล่ือนเงินเดือน 
3) สมรรถนะ 
4) ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม/จงัหวัดใน
การบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการและการเล่ือนเงินเดือน 
 

ประเภทความรู  

 3.2 การนําความรูขึ้นเผยแพรใน 
Website ของกองการเจาหนาท่ี 
และ  K - center 
 

ก.พ. – ก.ย. 
53 

จํานวนชองทาง
ที่ใชจัดเก็บ
ความรู 

2 ชองทาง กลุม/ฝาย KM Team 
 

  

4 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเขาถึงความรู 
4.1 สรางชองทางในการเขาถึง
คลังความรูของกองการ
เจาหนาท่ี ไดแก 
 1) จัดบอรดกิจกรรม 
 2) จัดทําวารสาร km 
 3) จัดเก็บความรูไวใน 
Website ของกองการเจาหนาท่ี 
4) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

 
ม.ค.- ก.ย. 

53 

 
จํานวนชองทาง
ที่ใชจัดเก็บ
ความรู 

 
2 ชองทาง 

 
เจาหนาท่ีของ
กองการ
เจาหนาท่ี 

 
  KM Team 
 

  

5 การแบงปน แลกเปลี่ยนความรู 
5.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  
การประเมินผลปฏิบัติราชการ
และการเล่ือนเงินเดอืน 
 

 
ม.ค.- ก.ย. 

53 
 
 

 

 
จํานวนคร้ังท่ีจัด
เวทีเพื่อแบงปน
แลกเปล่ียน
ความรู 
 

 
6 คร้ัง 

 
 

 
เจาหนาท่ีของ
กองการ
เจาหนาท่ี 
 

 
1) KM Team 
2) กลุม/ฝาย 
 
 
 

  

 5.2 การจัดบอรดกิจกรรม ม.ค.- ก.ย. 
53 

จํานวนคร้ังท่ีจัด
บอรดกิจกรรม 

6 คร้ัง เจาหนาท่ีของ
กองการ
เจาหนาท่ี 

1) KM Team 
 
 

  

 5.3  จัดทําวารสารขาวภายใน
กองการเจาหนาท่ี 
 
 

ม.ค.- ก.ย. 
53 

จํานวนวารสาร 
ที่จัดทํา 

วารสารขาว
เดือนละ 1
ฉบับ 

เจาหนาท่ีของ
กองการ
เจาหนาท่ี 

1) KM Team 
 
 

  

ลํา 

ดับ 

กิจกรรม 

การจัดการความรู 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

 เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

 5.4เผยแพร/ประชาสัมพันธ 
ความรูผานชองทางการ
สื่อสารทาง website   

ม.ค.- ก.ย. 
53 

มีขอมูลเผยแพร มีขอมูลลง 
website  
กองการ

1) เจาหนาท่ี 
ของกองการ
เจาหนาท่ี 

KM Team   



กองการเจาหนาท่ี   
และ K-center 

เจาหนาท่ี 
และ  
K-center 

2) บุคลากรของ
กรมสงเสริม
การเกษตร 

6 การวัดผล 
6.1 มีการสรุปบทเรียน และ
ประเมินผลการนําองคความรู
ไปใชในการปฏิบัติงาน 
 

 
ม.ค.-ก.ย.

53 

 

รายงานผลสรุป
บทเรียน 

 

มีรายงาน
สรุปผล
บทเรียน 
จํานวน  
6 เร่ือง 
 

 
เจาหนาท่ีของ
กองการ
เจาหนาท่ี 

 
KM Team 
 

  

7 การยกยองชมเชยและการให
รางวัล 
7.1 มีกิจกรรมใหรางวัลแก
บุคคลท่ีเขารวมเวทแีลกเปลี่ยน
ความรู  ไดแก 
1) คุณกิจดีเดน 
2) คุณลิขิตดีเดน 

 
 

ม.ค.-ก.ย.
53 

 
 
จํานวนประเภท
รางวัล  

 
 
มีจํานวน 
ไมนอยกวา 
2  รางวัล 

 
 
เจาหนาท่ีของ
กองการ
เจาหนาท่ี 

 
 
KM Team 
 

  

8 ประชาสัมพันธและเผยแพร
ผลงาน 
8.1  จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธและเผยแพร
ตามชองทางตาง ๆ ดังน้ี 
1) จัดบอรดกิจกรรม 
 2) จัดทําวารสาร km 
 3) จัดเก็บความรูไวใน 
Website ของกองการเจาหนาท่ี 
4) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

 
 

ม.ค.-ก.ย.
53 

 
 
จํานวนกิจกรรม
ที่มีการเผยแพร 

 
 

5  คร้ัง 

 
 
เจาหนาท่ีของ
กองการ
เจาหนาท่ี 

 
 
KM Team 
 

  

9 สรุปและรายงานผลการจัดการ
ความรู 
9.1  รายงานความกาวหนาการ
จัดกิจกรรมการจัดการความรู
ของกองการเจาหนาท่ี 
รอบ  6 เดือน  9 เดอืน และ  
12 เดือน 
 
 

 
 

มี.ค. – ก.ย. 
53 

 
 
มีเอกสาร 
รายงานกาวหนา
การดําเนินงาน 
KM ของกอง
การเจาหนาท่ี 

 
 
3 คร้ัง/ป  
(รอบ 6 
เดือน  9  
เดือน  และ 
12 เดือน) 

 
 
เจาหนาท่ีของ
กองการ
เจาหนาท่ี 

 
 
KM Team 
 

  

ลํา 

ดับ 

กิจกรรม 

การจัดการความรู 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

 เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ  



 9.2  เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานการจัดการความรู
ของกองการเจาหนาท่ี 
 
 
 
 
 

ก.ย. 53 มีเอกสาร
สรุปผลการ
ดําเนินงานการ
จัดการความรู
ของกองการ
เจาหนาท่ีใน 
ป 2553 

1 คร้ัง/ป  เจาหนาท่ีของ
กองการ
เจาหนาท่ี 

KM Team 
 

  

 

ผูทบทวน   : ………………………………………… 

ประธานคณะทํางานการจัดการความรู  

กองการเจาหนาท่ี (CKO)  

 

ผูอนุมัติ   : ………………………………………… 

ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี (CEO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการความรู แผนท่ี 2 

แบบฟอรมท่ี 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 



ชื่อสวนราชการ                :  กองการเจาหนาท่ี กรมสงเสริมการเกษตร หนาท่ี : …1…/…4... 

ประเด็นยุทธศาสตร         :  สนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
 

องคความรูท่ีจําเปน (K)   :   การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง  :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาท่ีใหเหมาะสมกับภารกิจ 

เปาหมายของตัวชี้วดัตามคํารับรอง  :  บุคลากรในฝายบริหารทั่วไปของหนวยงานยอยที่รับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรูในการ

ดําเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร 

ลํา 

ดับ 

กิจกรรม 

การจัดการความรู 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

 เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1 

 

การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
1.1 ทบทวน/ปรับปรุงและ
แตงต้ังคณะทํางานการจัดการ
ความรู 
 

 
 

ธ.ค. 52 

 
 
คําส่ังแตงต้ัง
คณะทํางาน KM 

 
 
มีคณะทํางาน 
เพื่อขับเคลื่อน 
KM ของกอง
การเจาหนาท่ี 

 
 
KM Team 

 
 
กองการ
เจาหนาท่ี 

  

 
 

1.2 จัดทําแผนการจัดการความรู 
(KM Action Plan) 
 

ธ.ค.52-
ม.ค.53 

แผนการจัดการ
ความรูป 2553 

มีแผน KM เพื่อ
บริหารจัดการ/
ใชปฏิบัติงาน
ในป 2553 

เจาหนาท่ีทุกคน
ในกลุม/ฝาย 

1) KM Team 
2) กองการ
เจาหนาท่ี  

  

 1.3 ประชุมเจาหนาท่ีเพื่อชี้แจง
ทําความเขาใจและเห็น
ความสําคัญเก่ียวกับเปาหมาย 
แนวทาง และแผนการจัดการ
ความรู ของกองการเจาหนาท่ี 
ไดแก  
 1) ประชุมกองการเจาหนาท่ี 
 2) หนังสือแจงเวียนกลุม/ฝาย 
 

ม.ค.53 - รายงานการ
ประชุม 
- หนังสือแจง
เวียนแผนการ
จัดการความรูให
กลุม/ฝาย 
รับทราบแผน 

เจาหนาท่ี 
ทุกคน 
รับทราบ
เปาหมาย/
แนวทาง และ
แผน KM ของ
กองการ
เจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ีทุกคน
ในกลุม/ฝาย 

KM Team 
 
 

  
 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
2.1 กําหนดกรอบประเด็น
ความรูที่จําเปนตองใชในการ
ดําเนินงาน  จํานวน  1 เร่ือง 
1) เร่ืองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือนของขาราชการ 
กรมสงเสริมการเกษตร 
 

 
ม.ค.53 

 
จํานวนประเด็น/
เร่ืองของความรู
ที่นํามาใชใน
การประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการและการ
เลื่อนเงินเดอืน 

 
หัวขอความรู
ที่จะ
ดําเนินการ
จัดเวที
แลกเปล่ียน 

 
เจาหนาท่ีฝาย
บริหารทั่วไป
ของหนวยงาน
ยอยใน
สวนกลางและ
สวนภูมิภาค 
 
 

 
1) KM Team 
2) กลุม/ฝาย 

  
 

ลํา 

ดับ 

กิจกรรม 

การจัดการความรู 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

 เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 



3 การจัดการความรูใหเปนระบบ        

 3.1 รวบรวมความรูที่ไดจาก
การคนหา แลกเปลี่ยน และ
สรุปโดยจัดหมวดหมู แบงเปน 
4 หมวด ไดแก 
1) การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
2) การเล่ือนเงินเดือน 
3) สมรรถนะ 
4) ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม/จงัหวัดใน
การบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการและการเล่ือนเงินเดือน 

ก.พ. – ก.ย. 
53 

จํานวน
หมวดหมู/
ประเภทความรู 

2 หมวด
ความรู 

เจาหนาท่ีฝาย
บริหารทั่วไป
ของหนวยงาน
ยอยใน
สวนกลางและ
สวนภูมิภาค 
 
 

 KM Team 
 

 

  

 3.2 การนําความรูขึ้นเผยแพรใน 
Website ของกองการเจาหนาท่ี 
และ  K - center 
 
 
 
 
 

ก.พ. – ก.ย. 
53 

จํานวนชองทาง
ที่ใชจัดเก็บ
ความรู 

2 ชองทาง เจาหนาท่ีฝาย
บริหารทั่วไป
ของหนวยงาน
ยอยใน
สวนกลางและ
สวนภูมิภาค 

KM  Team 
 

  

4 การเขาถึงความรู        

 
 
 
 
 

4.1 สรางชองทางในการเขาถึง
คลังความรูของกองการ
เจาหนาท่ี ไดแก 
1) จัดเก็บความรูไวใน Website 
ของกองการเจาหนาท่ี   
และ K-center 
2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

 
ม.ค.- ก.ย. 

53 
 
 
 
 

 

 
จํานวนชองทาง
ที่ใชจัดเก็บ
ความรู 
 

 
2 ชองทาง 
 
 

 
เจาหนาท่ีฝาย
บริหารทั่วไป
ของหนวยงาน
ยอยใน
สวนกลางและ
สวนภูมิภาค 

 
  KM  Team 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

5 

 

 

 

 

การแบงปน แลกเปลี่ยนความรู 
5.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนสัญจร
ในสวนกลางหรือสวนภูมิภาค 
 

 
ม.ค. – ก.ย. 

53 
 
 
 

 

 
จํานวนการจัด
เวทีแลกเปล่ียน
สัญจร 

 
จํานวน 
2  คร้ัง 
 
 
 

 
เจาหนาท่ีฝาย
บริหารทั่วไป
ของหนวยงาน
ยอยใน
สวนกลางและ
สวนภูมิภาค 

 
KM  Team 
 
 

  

 5.2  เผยแพร/ประชาสัมพันธ
ความรูผานชองทางการส่ือสาร
อื่น ๆ  เชน  website  กองการ
เจาหนาท่ี และ K-center 

ม.ค. – ก.ย. 
53 

มีขอมูลเผยแพร มีขอมูลลง 
website  
กองการ
เจาหนาท่ี และ  
K-center 

เจาหนาท่ีฝาย
บริหารท่ัวไปของ
หนวยงานยอยใน
สวนกลางและ
สวนภูมิภาค 

1) KM Team  
2) เจาหนาท่ี
ทุกกลุม/ฝาย 

  

ลํา 

ดับ 

กิจกรรม 

การจัดการความรู 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

 เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ  



6 

 

 

 

 

การวัดผล 
6.1  มีการสรุปบทเรียนและ
ประเมินผลการนําองคความรู
ไปใชในการปฏิบัติงาน 

 
ม.ค. – ก.ย. 

53 

 
รายงานผลสรุป

บทเรียน 

 
มีรายงาน
สรุปผล
บทเรียน
จํานวน 2 
เร่ือง 

 
เจาหนาท่ีฝาย
บริหารทั่วไป
ของหนวยงาน
ยอยใน
สวนกลางและ
สวนภูมิภาค 
 
 

 
กองการ
เจาหนาท่ี 

  

7 

 
 
 

การยกยองชมเชยและการให
รางวัล 
7.1 มีกิจกรรมการยกยอง
ชมเชยและใหรางวัลแกบุคคล
ที่เขารวมเวทีแลกเปล่ียน
ความรู  ไดแก คุณกิจดีเดน 
 

 
 

ม.ค.-ก.ย.
53 

 
 
จํานวนประเภท
รางวัล  

 
 
มี 1 ประเภท
รางวัล 

 
 
เจาหนาท่ีฝาย
บริหารทั่วไป
ของหนวยงาน
ยอยใน
สวนกลางและ
ภูมิภาค 

 
 
กองการ
เจาหนาท่ี 
 

  

8 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธและเผยแพร
ผลงาน 
8.1  จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธและเผยแพร
ตามชองทางตาง ๆ ดังน้ี 
1) จัดเก็บความรูไวใน Website 
ของกองการเจาหนาท่ี  
และ K-center 
2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
 

ม.ค.-ก.ย.
53 

 
 
จํานวนกิจกรรม
ที่มีการเผยแพร 

 
 

2  คร้ัง 

 
 
เจาหนาท่ีฝาย
บริหารทั่วไป
ของหนวยงาน
ยอยใน
สวนกลางและ
สวนภูมิภาค 
 
 

 
 
KM Team 
 

  

9 สรุปและรายงานผลการจัดการ
ความรู 
9.1  รายงานความกาวหนาการ
จัดกิจกรรมการจัดการความรู
ของกองการเจาหนาท่ี 
รอบ  6 เดือน  9 เดอืน และ  
12 เดือน 
 
 
 
 
 
 

 
 

มี.ค. – ก.ย. 
53 

 
 
มีเอกสาร 
รายงานกาวหนา
การดําเนินงาน 
KM ของกอง
การเจาหนาท่ี 

 
 
3 คร้ัง/ป  
(รอบ 6 
เดือน  9  
เดือน  และ 
12 เดือน) 

 
 
เจาหนาท่ีฝาย
บริหารทั่วไป
ของหนวยงาน
ยอยใน
สวนกลางและ
สวนภูมิภาค 
 
 

 
 
KM Team 
 

  

ลํา 

ดับ 

กิจกรรม 

การจัดการความรู 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

 เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ  



 

9.2  เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานการจัดการความรู
ของกองการเจาหนาท่ี 
 
 
 
 

ก.ย. 53 มีเอกสาร
สรุปผลการ
ดําเนินงานการ
จัดการความรู
ของกองการ
เจาหนาท่ีใน 
ป 2553 

1 คร้ัง/ป  เจาหนาท่ีฝาย
บริหารทั่วไป
ของหนวยงาน
ยอยใน
สวนกลางและ
สวนภูมิภาค 
 
 

KM Team 
 

 

 

ผูทบทวน   : ………………………………………… 

ประธานคณะทํางานการจัดการความรู  

กองการเจาหนาท่ี กรมสงเสริมการเกษตร (CKO)  

ผูอนุมัติ   : ………………………………………… 

ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี  (CEO) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....6.......เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี  10   :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการการจัดการความรู 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประสงค  ประไพตระกูล 
                        รักษาการผูอํานวยการกองการเจาหนาที่    

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายณรงค   จรางกูร  
              ประธานคณะทํางานการจัดการความรู 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....6.......เดือน 

 
 

                        กองการเจาหนาที่ (CKO) 

โทรศัพท :  0-2579-9521 โทรศัพท :  0-2579-3699 

 
               ตัวช้ีวัดน้ี  ประกอบดวยตัวช้ีวัด  4   ตัว  ไดแก 

10.1   ระยะเวลาการสงจัดแผนการจัดการความรู  (นํ้าหนักรอยละ 0.5  ) 
10.2 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรู  (นํ้าหนักรอยละ 0.5  ) 
10.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  แผนที่ 1   (นํ้าหนักรอยละ  2  ) 
10.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  แผนที่ 2   (นํ้าหนักรอยละ  2  )     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี  10.1    :  ระยะเวลาการสงจัดแผนการจัดการความรู 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประสงค  ประไพตระกูล 
                        รักษาการผูอํานวยการกองการเจาหนาที่    

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายณรงค   จรางกูร  
              ประธานคณะทํางานการจัดการความรู 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....6.......เดือน 

                         กองการเจาหนาที่ (CKO) 
               

โทรศัพท :  0-2579-9521 โทรศัพท :  0-2579-3699 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
          วิธีการดําเนินงาน 
1.ทบทวน/ปรับปรุงและแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู โดยเนนใหมีตัวแทนจากทุกกลุม/ฝายเปนคณะทํางานฯ 
2.มีการประชุมหารือในการจัดทําแผนการจัดการความรูป 2553  ( แผน 1 และแผน 2 ) 
3.เสนอแผนการจัดการความรูป 2553 ใหผูบริหารกองการเจาหนาที่รับทราบและอนุมัติแผนฯ 
4.เสนอแผนการจัดการความรูป 2553 ในประชุมเจาหนาที่เพ่ือช้ีแจงทําความเขาใจและเห็นความสําคัญเก่ียวกับ
เปาหมายแนวทาง และแผนการจัดการความรูของกองการเจาหนาที่  
5.สงแผนการจัดความรูป 2553 ใหกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตรในวันที่ 13 มกราคม 2553  

 
เกณฑการใหคะแนน : 
      
        

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 สงไมทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 

2 - 

3 - 

4 - 

5 สงทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
    หมายเหตุ       กําหนดสงแผนการจัดการความรูภายในวันที่  15  มกราคม  2553 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....6.......เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
 (รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได  คาคะแนน 
 ถวงนํ้าหนัก 

ระยะเวลาการสงจัดแผนการจัดการ
ความรู 
 

0.5 5 5 2.5 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :     
     1.ใหคณะทํางานการจัดการความรูป 2553 รวมกันกําหนดประเด็นความรูที่จําเปนตองใชในการดําเนินการ 
     2.ประชุมคณะทํางานการจัดการความรูป 2553 พรอมทั้งทําความเขาใจและเห็นความสําคัญเปาหมายของแผนการ
จัดการความรูป 2553  และมอบหมายหนาที่อยางชัดเจน ไดแก 
         1.1 กลุมเลขาฯ 
         1.2 กลุมกิจกรรมสัมพันธ 
         1.3 กลุมวารสาร 
         1.4 กลุม k-center 
 
 

ปจจัยท่ีสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
      1.ผูบริหารกอง/กลุม/ฝายใหความสําคัญตอการจัดทําแผนการจัดการความรู ป 2553  
      2.กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร มีการจัดประชุมใหช้ีแจงและคําแนะนําในการจัดทําแผนฯ เปนอยางดี 
 
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
       1.มีการเปล่ียนแบบฟอรมในการจัดทําแผนฯ ป 2553 ซึ่งมีรายละเอียดมากกวาเดิมจึงทําใหระยะเวลาในการจัดทํา
แผนฯ นอยเกินไป  
 

หลักฐานอางอิง : 
    1.แผนการจัดการความรูป 2553 
    2.คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู 
    3.บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....6.......เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี  10.2    : ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรู 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประสงค  ประไพตระกูล 
                        รักษาการผูอํานวยการกองการเจาหนาที่    
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายณรงค   จรางกูร   
                 ประธานคณะทํางานการจัดการความรู 
                        กองการเจาหนาที่ (CKO) 

โทรศัพท :  0-2579-9521 โทรศัพท :  0-2579-3699 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
                วิธีการดําเนินงาน 
1.ทบทวน/ปรับปรุงและแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู โดยเนนใหมีตัวแทนจากทุกกลุม/ฝายเปนคณะทํางานฯ 
2.มีการประชุมหารือในการจัดทําแผนการจัดการความรูป 2553  ( แผน 1 และแผน 2 ) 
3.เสนอแผนการจัดการความรูป 2553 ใหผูบริหารกองการเจาหนาที่รับทราบและอนุมัติแผนฯ 
4.นําแผนการจัดการความรูป 2553 ประชุมเจาหนาที่เพ่ือช้ีแจงทําความเขาใจและเห็นความสําคัญเก่ียวกับเปาหมาย
แนวทาง และแผนการจัดการความรูของกองการเจาหนาที่ ไดแก 1) ประชุมกองการเจาหนาที่   2)หนังสือเวียนกลุม/ฝาย 
5.จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูป 2553 (แผน 1 และแผน 2) ซึ่งมีเปาหมายใหทุกคนไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรู
ในเรื่องประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร โดยแบงเปน 4 
หมวด 
     5.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
     5.2 การเล่ือนเงินเดือน 
     5.3 สมรรถนะ 
     5.4 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/จังหวัดในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือน 
6.รวบรวมความรูที่ไดจากการคนหา แลกเปล่ียนและสรุปองคความรูเปนหมวดหมู  โดยสรางชองทางในการเขาถึงคลัง
ความรูไดแก 
     6.1จัดบอรดกิจกรรม 
     6.2จัดทําวารสาร km 
     6.3จัดเก็บความรูไวใน  website กองการเจาหนาที่ และ k-center 
     6.4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

 
ประเด็นการใหคะแนน 

1.    แผนเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมและหัวหนา   
       หนวยงานใหความเห็นชอบ 
2. กิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนมีแนวโนมที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 
3.     เปาหมายท่ีตองการใหบรรลุตองชัดเจนในขอบเขตของเน้ืองานและบุคคลเปาหมาย 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....6.......เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได  1   ประเด็น 

2 - 

3 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได  2   ประเด็น 

4 - 

5 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   3   ประเด็น  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
 (รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได  คาคะแนน 
 ถวงนํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพของแผนการจัดการ
ความรู 

0.5 5 5 2.5 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :     
     1.เจาหนาที่กองการเจาหนาที่มีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดการความรูป 2553 มีการประชุมหารือเพ่ือหากรอบ
ประเด็นความรูที่จําเปนตองใชในการจัดทําแผนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 
     2.ผูบริหารกอง/กลุม/ฝายมีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ เพ่ือกําหนดทิศทางและเปาหมายรวมกัน 
 

ปจจัยท่ีสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
      1.ผูบริหารกอง/กลุม/ฝายใหความสําคัญตอการจัดทําแผนการจัดการความรู ป 2553  
      2.กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร มีการจัดประชุมใหช้ีแจงและคําแนะนําในการจัดทําแผนฯ เปนอยางดี 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1.มีการเปล่ียนแบบฟอรมในการจัดทําแผนฯ ป 2553 ซึ่งมีรายละเอียดมากกวาเดิมจึงทําใหระยะเวลาในการจัดทําแผนฯ 
นอยเกินไป  
 

หลักฐานอางอิง : 
       1.แผนการจัดการความรูป 2553 
       2.รายงานการประชุมกองการเจาหนาที่ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....6.......เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี  10.3   :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  แผนที่ 1 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประสงค  ประไพตระกูล 
                        รักษาการผูอํานวยการกองการเจาหนาที่    
 
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายณรงค   จรางกูร     
              ประธานคณะทํางานการจัดการความรู 
                        กองการเจาหนาที่ (CKO)  

โทรศัพท :  0-2579-9521 โทรศัพท :  0-2579-3699 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
                  วิธีการดําเนินการ 
   1.ทบทวน/ปรับปรุงและแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู 
   2.จัดทําแผนการจัดการความรูประจําป 2553 และสงแผนฯ ในวันที่ 13 มกราคม 2553 
   3.ประชุมเจาหนาที่เพ่ือช้ีแจงทําความเขาใจและเห็นความสําคัญเก่ียวกับเปาหมายแนวทาง และแผนการจัดการความรู
ของกองการเจาหนาที่  
   4.ดําเนินกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูต้ังแตเดือนมกราคม – มีนาคม 2553 ใหเปนไปตามแผน1  คือ  
       ครั้งที่ 1 วันที่  8  มกราคม  2553   จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู    เรื่องการจัดทําแผนการจัดการความรูประจําป 2553 
       ครั้งที่ 2  วันที่  4  กุมภาพันธ  2553 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร 
       ครั้งที่ 3  วันที่  22  มีนาคม  2553  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือติดตามการประเมินผลปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือน 
    5.นําความรูที่ไดลงเผยแพร  website  กองการเจาหนาที่และ k-center 
 

ประเด็นการใหคะแนน   
1. มีการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนไดอยางครบถวน 
2. ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผน 
3. เกิดองคความรูที่ไดจากการดําเนินงานตามแผน 
4. มีการนําองคความรูน้ันไปใชในการปฏิบัติงาน 
5. มีการนําองคความรูขึ้นสูระบบ  K-center   

เกณฑการใหคะแนน : 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   1    ประเด็น 

2 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   2     ประเด็น 

3 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   3    ประเด็น 

4 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   4    ประเด็น 

5 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   5    ประเด็น  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....6.......เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
 (รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได  คาคะแนน 
 ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู  แผนที่ 1 

2 4 4 8 

 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :   
      1.มีคณะทํางานของกองการเจาหนาที่ที่ทําหนาที่การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนเขามาเปนผูรู
ในการถายทอดความรูใหทุกคนมีความเขาใจมากขึ้น  
      2.ประเด็นความรูในการดําเนินงานตามแผนฯ ป 2553 เปนเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อน
เงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร   ซึ่งเปนเรื่องใหมสําหรับขาราชการท่ีจะตองจัดทําตัวช้ีวัดรายบุคคลเพื่อ
ใชประกอบการเล่ือนเงินเดือน จึงตองจัดเวทีเพ่ือใหความรูแกเจาหนาที่ทุกๆ คน 
 

ปจจัยท่ีสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
        1.เจาหนาที่ที่ทุกคนๆ ใหความสนใจและมีความรวมมือกันในการแลกเปล่ียนเรียนรูเปนอยางดี 
        2.ผูบริหารกอง/กลุม/ฝายใหความสําคัญตอการจัดทําแผนการจัดการความรู ป 2553 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      -ไมมี- 

หลักฐานอางอิง : 
  1.รายงานการประชุมในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
  2.หนังสือเชิญประชุม 
  3.เอกสาร/คูมือประกอบในการถายทอดความรูในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....6.......เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี  10.4   :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  แผนที่ 2 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประสงค  ประไพตระกูล 
                        รักษาการผูอํานวยการกองการเจาหนาที่    
 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายณรงค   จรางกูร     
               ประธานคณะทํางานการจัดการความรู 
                        กองการเจาหนาที่ (CKO) 

โทรศัพท :  0-2579-9521 โทรศัพท :  0-2579-3699 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
                  วิธีการดําเนินการ 
   1.ทบทวน/ปรับปรุงและแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู 
   2.จัดทําแผนการจัดการความรูประจําป 2553 และสงแผนฯ ในวันที่ 13 มกราคม 2553 
   3.ประชุมเจาหนาที่เพ่ือช้ีแจงทําความเขาใจและเห็นความสําคัญเก่ียวกับเปาหมายแนวทาง และแผนการจัดการความรู
ของกองการเจาหนาที่  
   4.ดําเนินกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูต้ังแตเดือนมกราคม – มีนาคม 2553 ใหเปนไปตามแผน2  คือ  
       ครั้งที่ 1    วันที่  17  กุมภาพันธ  2553 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู    เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ
เล่ือนเงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร สําหรับเจาหนาที่บริหารท่ัวไปและผูรับผิดชอบในการลงระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลของกอง/สํานักในสวนกลาง 
        ครั้งที่ 2    วันที่  25  มีนาคม  2553  มีการติดตามเพ่ือประมวลผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการติดตามผล ซึ่งจัดที่สํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง เปนเวทีแรก  
   5.นําความรูที่ไดลงเผยแพร  website  กองการเจาหนาที่และ k-center 

ประเด็นการใหคะแนน   
1.มีการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนไดอยางครบถวน 
2.ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผน 
3.เกิดองคความรูที่ไดจากการดําเนินงานตามแผน 
4.มีการนําองคความรูน้ันไปใชในการปฏิบัติงาน 
5.มีการนําองคความรูขึ้นสูระบบ  K-center   

 
เกณฑการใหคะแนน : 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   1    ประเด็น 

2 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   2     ประเด็น 

3 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   3    ประเด็น 

4 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   4    ประเด็น 

5 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   5    ประเด็น  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....6.......เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
 (รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได  คาคะแนน 
 ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู  แผนที่ 2 

2 4 4 8 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :     
       1.มีคณะทํางานของกองการเจาหนาที่ที่ทําหนาที่การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนเขามาเปนผูรู
ในการถายทอดความรูใหทุกคนมีความเขาใจมากขึ้น  
      2.ประเด็นความรูในการดําเนินงานตามแผนฯ ป 2553 เปนเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อน
เงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร   ซึ่งเปนเรื่องใหมสําหรับขาราชการท่ีจะตองจัดทําตัวช้ีวัดรายบุคคลเพื่อ
ใชประกอบการเล่ือนเงินเดือน จึงตองจัดเวทีเพ่ือใหความรูแกเจาหนาที่ทุกๆ คน 
      3.มีการติดตามและประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม 
 

ปจจัยท่ีสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
         1.เจาหนาที่กองการเจาหนาที่ทุกคนๆ ใหความสนใจและมีความรวมมือกันในการแลกเปล่ียนเรียนรูเปนอยางดี 
         2.ผูบริหารกอง/กลุม/ฝายใหความสําคัญตอการจัดทําแผนการจัดการความรู ป 2553 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
        1.ขาดงบประมาณในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูนอกสถานที่ 
 

หลักฐานอางอิง : 
        1.รายงานการประชุมในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
        2.หนังสือเชิญประชุม 
        3.เอกสาร/คูมือประกอบในการถายทอดความรูในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
        4.แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....6.......เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....9.......เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี  10   :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการการจัดการความรู 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประสงค  ประไพตระกูล 
                                  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่         
 
 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายณรงค   จรางกูร  
              ประธานคณะทํางานการจัดการความรู 
                        กองการเจาหนาที่ (CKO) 

โทรศัพท :  0-2579-9521 โทรศัพท :  0-2579-3699 

 
               ตัวช้ีวัดน้ี  ประกอบดวยตัวช้ีวัด  4   ตัว  ไดแก 

10.5   ระยะเวลาการสงจัดแผนการจัดการความรู  (นํ้าหนักรอยละ 0.5  ) 
10.6 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรู  (นํ้าหนักรอยละ 0.5  ) 
10.7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  แผนที่ 1   (นํ้าหนักรอยละ  2  ) 
10.8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  แผนที่ 2   (นํ้าหนักรอยละ  2  )    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....6.......เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี  10.1    :  ระยะเวลาการสงจัดแผนการจัดการความรู 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประสงค  ประไพตระกูล 
                                  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่         
 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายณรงค   จรางกูร  
              ประธานคณะทํางานการจัดการความรู 
                        กองการเจาหนาที่ (CKO) 
               

โทรศัพท :  0-2579-9521 โทรศัพท :  0-2579-3699 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
          วิธีการดําเนินงาน 
1.ทบทวน/ปรับปรุงและแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู โดยเนนใหมีตัวแทนจากทุกกลุม/ฝายเปนคณะทํางานฯ 
2.มีการประชุมหารือในการจัดทําแผนการจัดการความรูป 2553  ( แผน 1 และแผน 2 ) 
3.เสนอแผนการจัดการความรูป 2553 ใหผูบริหารกองการเจาหนาที่รับทราบและอนุมัติแผนฯ 
4.เสนอแผนการจัดการความรูป 2553 ในประชุมเจาหนาที่เพ่ือช้ีแจงทําความเขาใจและเห็นความสําคัญเก่ียวกับ
เปาหมายแนวทาง และแผนการจัดการความรูของกองการเจาหนาที่  
5.สงแผนการจัดความรูป 2553 ใหกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตรในวันที่ 13 มกราคม 2553  

 
เกณฑการใหคะแนน : 
      
        

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 สงไมทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 

2 - 

3 - 

4 - 

5 สงทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
    หมายเหตุ       กําหนดสงแผนการจัดการความรูภายในวันที่  15  มกราคม  2553 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....6.......เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
 (รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได  คาคะแนน 
 ถวงนํ้าหนัก 

ระยะเวลาการสงจัดแผนการจัดการ
ความรู 
 

0.5 5 5 2.5 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :     
     1.ใหคณะทํางานการจัดการความรูป 2553 รวมกันกําหนดประเด็นความรูที่จําเปนตองใชในการดําเนินการ 
     2.ประชุมคณะทํางานการจัดการความรูป 2553 พรอมทั้งทําความเขาใจและเห็นความสําคัญเปาหมายของแผนการ
จัดการความรูป 2553  และมอบหมายหนาที่อยางชัดเจน ไดแก 
         1.1 กลุมเลขาฯ 
         1.2 กลุมกิจกรรมสัมพันธ 
         1.3 กลุมวารสาร 
         1.4 กลุม k-center 
 
 

ปจจัยท่ีสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
      1.ผูบริหารกอง/กลุม/ฝายใหความสําคัญตอการจัดทําแผนการจัดการความรู ป 2553  
      2.กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร มีการจัดประชุมใหช้ีแจงและคําแนะนําในการจัดทําแผนฯ เปนอยางดี 
 
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
       1.มีการเปล่ียนแบบฟอรมในการจัดทําแผนฯ ป 2553 ซึ่งมีรายละเอียดมากกวาเดิมจึงทําใหระยะเวลาในการจัดทํา
แผนฯ นอยเกินไป  
 

หลักฐานอางอิง : 
    1.แผนการจัดการความรูป 2553 
    2.คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู 
    3.บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....6.......เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี  10.2    : ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรู 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประสงค  ประไพตระกูล 
                               ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่            
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายณรงค   จรางกูร   
                 ประธานคณะทํางานการจัดการความรู 
                        กองการเจาหนาที่ (CKO) 

โทรศัพท :  0-2579-9521 โทรศัพท :  0-2579-3699 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
                วิธีการดําเนินงาน 
1.ทบทวน/ปรับปรุงและแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู โดยเนนใหมีตัวแทนจากทุกกลุม/ฝายเปนคณะทํางานฯ 
2.มีการประชุมหารือในการจัดทําแผนการจัดการความรูป 2553  ( แผน 1 และแผน 2 ) 
3.เสนอแผนการจัดการความรูป 2553 ใหผูบริหารกองการเจาหนาที่รับทราบและอนุมัติแผนฯ 
4.นําแผนการจัดการความรูป 2553 ประชุมเจาหนาที่เพ่ือช้ีแจงทําความเขาใจและเห็นความสําคัญเก่ียวกับเปาหมาย
แนวทาง และแผนการจัดการความรูของกองการเจาหนาที่ ไดแก 1) ประชุมกองการเจาหนาที่   2)หนังสือเวียนกลุม/ฝาย 
5.จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูป 2553 (แผน 1 และแผน 2) ซึ่งมีเปาหมายใหทุกคนไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรู
ในเรื่องประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร โดยแบงเปน 4 
หมวด 
     5.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
     5.2 การเล่ือนเงินเดือน 
     5.3 สมรรถนะ 
     5.4 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/จังหวัดในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือน 
6.รวบรวมความรูที่ไดจากการคนหา แลกเปล่ียนและสรุปองคความรูเปนหมวดหมู  โดยสรางชองทางในการเขาถึงคลัง
ความรูไดแก 
     6.1จัดบอรดกิจกรรม 
     6.2จัดทําวารสาร km 
     6.3จัดเก็บความรูไวใน  website กองการเจาหนาที่ และ k-center 
     6.4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

 
ประเด็นการใหคะแนน 

1.    แผนเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมและหัวหนา   
       หนวยงานใหความเห็นชอบ 
3. กิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนมีแนวโนมที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 
3.     เปาหมายท่ีตองการใหบรรลุตองชัดเจนในขอบเขตของเน้ืองานและบุคคลเปาหมาย 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....6.......เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได  1   ประเด็น 

2 - 

3 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได  2   ประเด็น 

4 - 

5 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   3   ประเด็น  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
 (รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได  คาคะแนน 
 ถวงนํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพของแผนการจัดการ
ความรู 

0.5 5 5 2.5 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :     
     1.เจาหนาที่กองการเจาหนาที่มีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดการความรูป 2553 มีการประชุมหารือเพ่ือหากรอบ
ประเด็นความรูที่จําเปนตองใชในการจัดทําแผนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 
     2.ผูบริหารกอง/กลุม/ฝายมีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ เพ่ือกําหนดทิศทางและเปาหมายรวมกัน 
 

ปจจัยท่ีสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
      1.ผูบริหารกอง/กลุม/ฝายใหความสําคัญตอการจัดทําแผนการจัดการความรู ป 2553  
      2.กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร มีการจัดประชุมใหช้ีแจงและคําแนะนําในการจัดทําแผนฯ เปนอยางดี 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1.มีการเปล่ียนแบบฟอรมในการจัดทําแผนฯ ป 2553 ซึ่งมีรายละเอียดมากกวาเดิมจึงทําใหระยะเวลาในการจัดทําแผนฯ 
นอยเกินไป  
 

หลักฐานอางอิง : 
       1.แผนการจัดการความรูป 2553 
       2.รายงานการประชุมกองการเจาหนาที่ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....6.......เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี  10.3   :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  แผนที่ 1 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประสงค  ประไพตระกูล 
                                ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่           
 
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายณรงค   จรางกูร     
              ประธานคณะทํางานการจัดการความรู 
                        กองการเจาหนาที่ (CKO)  

โทรศัพท :  0-2579-9521 โทรศัพท :  0-2579-3699 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
                  วิธีการดําเนินการ 
   1.ทบทวน/ปรับปรุงและแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู 
   2.จัดทําแผนการจัดการความรูประจําป 2553 และสงแผนฯ ในวันที่ 13 มกราคม 2553 
   3.ประชุมเจาหนาที่เพ่ือช้ีแจงทําความเขาใจและเห็นความสําคัญเก่ียวกับเปาหมายแนวทาง และแผนการจัดการความรู
ของกองการเจาหนาที่  
   4.ดําเนินกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูต้ังแตเดือนมกราคม – มีนาคม 2553 ใหเปนไปตามแผน1  คือ  
       ครั้งที่ 1 วันที่  8  มกราคม  2553   จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู    เรื่องการจัดทําแผนการจัดการความรูประจําป 2553 
       ครั้งที่ 2  วันที่  4  กุมภาพันธ  2553 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร 
       ครั้งที่ 3  วันที่  22  มีนาคม  2553  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือติดตามการประเมินผลปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือน 
       ครั้งที่ 4  วันที่   21   เมษายน  2553  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูแผนความผาสุกภายในกองการเจาหนาที่ 
       ครั้งที่ 5  วันที่  26  พฤษภาคม  2553  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเรื่องระบบตําแหนงลูกจางประจํา 
    5.นําความรูที่ไดลงเผยแพร  website  กองการเจาหนาที่และ k-center 
 

ประเด็นการใหคะแนน   
6. มีการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนไดอยางครบถวน 
7. ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผน 
8. เกิดองคความรูที่ไดจากการดําเนินงานตามแผน 
9. มีการนําองคความรูน้ันไปใชในการปฏิบัติงาน 
10. มีการนําองคความรูขึ้นสูระบบ  K-center   

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....6.......เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   1    ประเด็น 

2 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   2     ประเด็น 

3 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   3    ประเด็น 

4 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   4    ประเด็น 

5 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   5    ประเด็น  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
 (รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได  คาคะแนน 
 ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู  แผนที่ 1 

2 4 4 8 

 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :   
      1.มีคณะทํางานของกองการเจาหนาที่ที่ทําหนาที่การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนเขามาเปนผูรู
ในการถายทอดความรูใหทุกคนมีความเขาใจมากขึ้น  
      2.ประเด็นความรูในการดําเนินงานตามแผนฯ ป 2553 เปนเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อน
เงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร   ซึ่งเปนเรื่องใหมสําหรับขาราชการท่ีจะตองจัดทําตัวช้ีวัดรายบุคคลเพื่อ
ใชประกอบการเล่ือนเงินเดือน จึงตองจัดเวทีเพ่ือใหความรูแกเจาหนาที่ทุกๆ คน 
 

ปจจัยท่ีสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
        1.เจาหนาที่ที่ทุกคนๆ ใหความสนใจและมีความรวมมือกันในการแลกเปล่ียนเรียนรูเปนอยางดี 
        2.ผูบริหารกอง/กลุม/ฝายใหความสําคัญตอการจัดทําแผนการจัดการความรู ป 2553 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      -ไมมี- 

หลักฐานอางอิง : 
  1.รายงานการประชุมในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
  2.หนังสือเชิญประชุม 
  3.เอกสาร/คูมือประกอบในการถายทอดความรูในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....6.......เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี  10.4   :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  แผนที่ 2 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประสงค  ประไพตระกูล 
                        รักษาการผูอํานวยการกองการเจาหนาที่    
 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายณรงค   จรางกูร     
               ประธานคณะทํางานการจัดการความรู 
                        กองการเจาหนาที่ (CKO) 

โทรศัพท :  0-2579-9521 โทรศัพท :  0-2579-3699 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
                  วิธีการดําเนินการ 
   1.ทบทวน/ปรับปรุงและแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู 
   2.จัดทําแผนการจัดการความรูประจําป 2553 และสงแผนฯ ในวันที่ 13 มกราคม 2553 
   3.ประชุมเจาหนาที่เพ่ือช้ีแจงทําความเขาใจและเห็นความสําคัญเก่ียวกับเปาหมายแนวทาง และแผนการจัดการความรู
ของกองการเจาหนาที่  
   4.ดําเนินกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูต้ังแตเดือนมกราคม – มีนาคม 2553 ใหเปนไปตามแผน2  คือ  
       ครั้งที่ 1    วันที่  17  กุมภาพันธ  2553 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู    เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ
เล่ือนเงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร สําหรับเจาหนาที่บริหารท่ัวไปและผูรับผิดชอบในการลงระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลของกอง/สํานักในสวนกลาง 
        ครั้งที่ 2    วันที่  25  มีนาคม  2553  มีการติดตามเพ่ือประมวลผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการติดตามผล ซึ่งจัดที่สํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง เปนเวทีแรก  
   5.นําความรูที่ไดลงเผยแพร  website  กองการเจาหนาที่และ k-center 

ประเด็นการใหคะแนน   
1.มีการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนไดอยางครบถวน 
2.ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผน 
3.เกิดองคความรูที่ไดจากการดําเนินงานตามแผน 
4.มีการนําองคความรูน้ันไปใชในการปฏิบัติงาน 
5.มีการนําองคความรูขึ้นสูระบบ  K-center   

 
เกณฑการใหคะแนน : 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   1    ประเด็น 

2 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   2     ประเด็น 

3 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   3    ประเด็น 

4 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   4    ประเด็น 

5 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   5    ประเด็น  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....6.......เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
 (รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได  คาคะแนน 
 ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู  แผนที่ 2 

2 4 4 8 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :     
       1.มีคณะทํางานของกองการเจาหนาที่ที่ทําหนาที่การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนเขามาเปนผูรู
ในการถายทอดความรูใหทุกคนมีความเขาใจมากขึ้น  
      2.ประเด็นความรูในการดําเนินงานตามแผนฯ ป 2553 เปนเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อน
เงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร   ซึ่งเปนเรื่องใหมสําหรับขาราชการท่ีจะตองจัดทําตัวช้ีวัดรายบุคคลเพื่อ
ใชประกอบการเล่ือนเงินเดือน จึงตองจัดเวทีเพ่ือใหความรูแกเจาหนาที่ทุกๆ คน 
      3.มีการติดตามและประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม 
 

ปจจัยท่ีสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
         1.เจาหนาที่กองการเจาหนาที่ทุกคนๆ ใหความสนใจและมีความรวมมือกันในการแลกเปล่ียนเรียนรูเปนอยางดี 
         2.ผูบริหารกอง/กลุม/ฝายใหความสําคัญตอการจัดทําแผนการจัดการความรู ป 2553 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
        1.ขาดงบประมาณในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูนอกสถานที่ 

หลักฐานอางอิง : 
        1.รายงานการประชุมในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
        2.หนังสือเชิญประชุม 
        3.เอกสาร/คูมือประกอบในการถายทอดความรูในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
        4.แบบสอบถาม 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....12.......เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี  10   :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการการจัดการความรู 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประสงค  ประไพตระกูล 
                                  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่         
 
 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายดนัย  ช่ืนอารมย  
              ประธานคณะทํางานการจัดการความรู 
                        กองการเจาหนาที่ (CKO) 

โทรศัพท :  0-2579-9521 โทรศัพท :  0-2579-3699 

 
               ตัวช้ีวัดน้ี  ประกอบดวยตัวช้ีวัด  4   ตัว  ไดแก 

10.9   ระยะเวลาการสงจัดแผนการจัดการความรู  (นํ้าหนักรอยละ 0.5  ) 
10.10 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรู  (นํ้าหนักรอยละ 0.5  ) 
10.11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  แผนที่ 1   (นํ้าหนักรอยละ  2  ) 
10.12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  แผนที่ 2   (นํ้าหนักรอยละ  2  )     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....12.......เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี  10.1    :  ระยะเวลาการสงจัดแผนการจัดการความรู 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประสงค  ประไพตระกูล 
                                  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่         
 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายดนัย  ช่ืนอารมย 
              ประธานคณะทํางานการจัดการความรู 
                        กองการเจาหนาที่ (CKO) 
               

โทรศัพท :  0-2579-9521 โทรศัพท :  0-2579-3699 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
          วิธีการดําเนินงาน 
1.ทบทวน/ปรับปรุงและแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู โดยเนนใหมีตัวแทนจากทุกกลุม/ฝายเปนคณะทํางานฯ 
2.มีการประชุมหารือในการจัดทําแผนการจัดการความรูป 2553  ( แผน 1 และแผน 2 ) 
3.เสนอแผนการจัดการความรูป 2553 ใหผูบริหารกองการเจาหนาที่รับทราบและอนุมัติแผนฯ 
4.เสนอแผนการจัดการความรูป 2553 ในประชุมเจาหนาที่เพ่ือช้ีแจงทําความเขาใจและเห็นความสําคัญเก่ียวกับ
เปาหมายแนวทาง และแผนการจัดการความรูของกองการเจาหนาที่  
5.สงแผนการจัดความรูป 2553 ใหกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตรในวันที่ 13 มกราคม 2553  

 
เกณฑการใหคะแนน : 
      
        

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 สงไมทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 

2 - 

3 - 

4 - 

5 สงทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
    หมายเหตุ       กําหนดสงแผนการจัดการความรูภายในวันที่  15  มกราคม  2553 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....12.......เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
 (รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได  คาคะแนน 
 ถวงนํ้าหนัก 

ระยะเวลาการสงจัดแผนการจัดการ
ความรู 
 

0.5 5 5 2.5 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :     
     1.ใหคณะทํางานการจัดการความรูป 2553 รวมกันกําหนดประเด็นความรูที่จําเปนตองใชในการดําเนินการ 
     2.ประชุมคณะทํางานการจัดการความรูป 2553 พรอมทั้งทําความเขาใจและเห็นความสําคัญเปาหมายของแผนการ
จัดการความรูป 2553  และมอบหมายหนาที่อยางชัดเจน ไดแก 
         1.1 กลุมเลขาฯ 
         1.2 กลุมกิจกรรมสัมพันธ 
         1.3 กลุมวารสาร 
         1.4 กลุม k-center 
 
 

ปจจัยท่ีสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
      1.ผูบริหารกอง/กลุม/ฝายใหความสําคัญตอการจัดทําแผนการจัดการความรู ป 2553  
      2.กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร มีการจัดประชุมใหช้ีแจงและคําแนะนําในการจัดทําแผนฯ เปนอยางดี 
 
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
       1.มีการเปล่ียนแบบฟอรมในการจัดทําแผนฯ ป 2553 ซึ่งมีรายละเอียดมากกวาเดิมจึงทําใหระยะเวลาในการจัดทํา
แผนฯ นอยเกินไป  
 

หลักฐานอางอิง : 
    1.แผนการจัดการความรูป 2553 
    2.คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู 
    3.บันทึกรายงานการประชุม 
 
 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี  10.2    : ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรู 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....12.......เดือน 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประสงค  ประไพตระกูล 
                               ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่            
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายดนัย  ช่ืนอารมย 
                 ประธานคณะทํางานการจัดการความรู 
                        กองการเจาหนาที่ (CKO) 

โทรศัพท :  0-2579-9521 โทรศัพท :  0-2579-3699 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
                วิธีการดําเนินงาน 
1.ทบทวน/ปรับปรุงและแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู โดยเนนใหมีตัวแทนจากทุกกลุม/ฝายเปนคณะทํางานฯ 
2.มีการประชุมหารือในการจัดทําแผนการจัดการความรูป 2553  ( แผน 1 และแผน 2 ) 
3.เสนอแผนการจัดการความรูป 2553 ใหผูบริหารกองการเจาหนาที่รับทราบและอนุมัติแผนฯ 
4.นําแผนการจัดการความรูป 2553 ประชุมเจาหนาที่เพ่ือช้ีแจงทําความเขาใจและเห็นความสําคัญเก่ียวกับเปาหมาย
แนวทาง และแผนการจัดการความรูของกองการเจาหนาที่ ไดแก 1) ประชุมกองการเจาหนาที่   2)หนังสือเวียนกลุม/ฝาย 
5.จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูป 2553 (แผน 1 และแผน 2) ซึ่งมีเปาหมายใหทุกคนไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรู
ในเรื่องประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร โดยแบงเปน 4 
หมวด 
     5.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
     5.2 การเล่ือนเงินเดือน 
     5.3 สมรรถนะ 
     5.4 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/จังหวัดในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือน 
6.รวบรวมความรูที่ไดจากการคนหา แลกเปล่ียนและสรุปองคความรูเปนหมวดหมู  โดยสรางชองทางในการเขาถึงคลัง
ความรูไดแก 
     6.1จัดบอรดกิจกรรม 
     6.2จัดทําวารสาร km 
     6.3จัดเก็บความรูไวใน  website กองการเจาหนาที่ และ k-center 
     6.4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

 
ประเด็นการใหคะแนน 

1.    แผนเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมและหัวหนา   
       หนวยงานใหความเห็นชอบ 
4. กิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนมีแนวโนมที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 
3.     เปาหมายท่ีตองการใหบรรลุตองชัดเจนในขอบเขตของเน้ืองานและบุคคลเปาหมาย 
 
 

เกณฑการใหคะแนน : 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....12.......เดือน 

 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได  1   ประเด็น 

2 - 

3 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได  2   ประเด็น 

4 - 

5 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   3   ประเด็น  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
 (รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได  คาคะแนน 
 ถวงนํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพของแผนการจัดการ
ความรู 

0.5 5 5 2.5 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :     
     1.เจาหนาที่กองการเจาหนาที่มีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดการความรูป 2553 มีการประชุมหารือเพ่ือหากรอบ
ประเด็นความรูที่จําเปนตองใชในการจัดทําแผนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 
     2.ผูบริหารกอง/กลุม/ฝายมีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ เพ่ือกําหนดทิศทางและเปาหมายรวมกัน 
 

ปจจัยท่ีสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
      1.ผูบริหารกอง/กลุม/ฝายใหความสําคัญตอการจัดทําแผนการจัดการความรู ป 2553  
      2.กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร มีการจัดประชุมใหช้ีแจงและคําแนะนําในการจัดทําแผนฯ เปนอยางดี 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1.มีการเปล่ียนแบบฟอรมในการจัดทําแผนฯ ป 2553 ซึ่งมีรายละเอียดมากกวาเดิมจึงทําใหระยะเวลาในการจัดทําแผนฯ 
นอยเกินไป  
 

หลักฐานอางอิง : 
       1.แผนการจัดการความรูป 2553 
       2.รายงานการประชุมกองการเจาหนาที่ 
 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี  10.3   :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  แผนที่ 1 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....12.......เดือน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประสงค  ประไพตระกูล 
                                ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่           
 
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายดนัย  ช่ืนอารมย 
              ประธานคณะทํางานการจัดการความรู 
                        กองการเจาหนาที่ (CKO)  

โทรศัพท :  0-2579-9521 โทรศัพท :  0-2579-3699 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
                  วิธีการดําเนินการ 
   1.ทบทวน/ปรับปรุงและแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู 
   2.จัดทําแผนการจัดการความรูประจําป 2553 และสงแผนฯ ในวันที่ 13 มกราคม 2553 
   3.ประชุมเจาหนาที่เพ่ือช้ีแจงทําความเขาใจและเห็นความสําคัญเก่ียวกับเปาหมายแนวทาง และแผนการจัดการความรู
ของกองการเจาหนาที่  
   4.ดําเนินกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูต้ังแตเดือนมกราคม – มีนาคม 2553 ใหเปนไปตามแผน1  คือ  
       ครั้งที่ 1 วันที่  8  มกราคม  2553   จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู    เรื่องการจัดทําแผนการจัดการความรูประจําป 2553 
       ครั้งที่ 2  วันที่  4  กุมภาพันธ  2553 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร 
       ครั้งที่ 3  วันที่  22  มีนาคม  2553  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือติดตามการประเมินผลปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือน 
       ครั้งที่ 4  วันที่   21   เมษายน  2553  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่องแผนความผาสุกภายในกองการเจาหนาที่ 
       ครั้งที่ 5  วันที่  26  พฤษภาคม  2553  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่องระบบตําแหนงลูกจางประจํา 
       ครั้งที่ 6  วันที่ 13 กันยายน  2553 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่องสรุปการจัดทําแผนการจัดการความรูประจําป 2553 
    5.นําความรูที่ไดลงเผยแพร  website  กองการเจาหนาที่และ k-center 
       

ประเด็นการใหคะแนน   
11. มีการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนไดอยางครบถวน 
12. ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผน 
13. เกิดองคความรูที่ไดจากการดําเนินงานตามแผน 
14. มีการนําองคความรูน้ันไปใชในการปฏิบัติงาน 
15. มีการนําองคความรูขึ้นสูระบบ  K-center   

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....12.......เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   1    ประเด็น 

2 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   2     ประเด็น 

3 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   3    ประเด็น 

4 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   4    ประเด็น 

5 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   5    ประเด็น  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
 (รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได  คาคะแนน 
 ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู  แผนที่ 1 

2 4 4 8 

 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :   
      1.มีคณะทํางานของกองการเจาหนาที่ที่ทําหนาที่การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนเขามาเปนผูรู
ในการถายทอดความรูใหทุกคนมีความเขาใจมากขึ้น  
      2.ประเด็นความรูในการดําเนินงานตามแผนฯ ป 2553 เปนเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อน
เงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร   ซึ่งเปนเรื่องใหมสําหรับขาราชการท่ีจะตองจัดทําตัวช้ีวัดรายบุคคลเพื่อ
ใชประกอบการเล่ือนเงินเดือน จึงตองจัดเวทีเพ่ือใหความรูแกเจาหนาที่ทุกๆ คน 
 

ปจจัยท่ีสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
        1.เจาหนาที่ที่ทุกคนๆ ใหความสนใจและมีความรวมมือกันในการแลกเปล่ียนเรียนรูเปนอยางดี 
        2.ผูบริหารกอง/กลุม/ฝายใหความสําคัญตอการจัดทําแผนการจัดการความรู ป 2553 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      -ไมมี- 

หลักฐานอางอิง : 
  1.รายงานการประชุมในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
  2.หนังสือเชิญประชุม 
  3.เอกสาร/คูมือประกอบในการถายทอดความรูในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....12.......เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี  10.4   :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  แผนที่ 2 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประสงค  ประไพตระกูล 
                        รักษาการผูอํานวยการกองการเจาหนาที่    
 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายดนัย  ช่ืนอารมย 
               ประธานคณะทํางานการจัดการความรู 
                        กองการเจาหนาที่ (CKO) 

โทรศัพท :  0-2579-9521 โทรศัพท :  0-2579-3699 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
                  วิธีการดําเนินการ 
   1.ทบทวน/ปรับปรุงและแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู 
   2.จัดทําแผนการจัดการความรูประจําป 2553 และสงแผนฯ ในวันที่ 13 มกราคม 2553 
   3.ประชุมเจาหนาที่เพ่ือช้ีแจงทําความเขาใจและเห็นความสําคัญเก่ียวกับเปาหมายแนวทาง และแผนการจัดการความรู
ของกองการเจาหนาที่  
   4.ดําเนินกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูต้ังแตเดือนมกราคม – มีนาคม 2553 ใหเปนไปตามแผน2  คือ  
       ครั้งที่ 1    วันที่  17  กุมภาพันธ  2553 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู    เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ
เล่ือนเงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร สําหรับเจาหนาที่บริหารท่ัวไปและผูรับผิดชอบในการลงระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลของกอง/สํานักในสวนกลาง 
        ครั้งที่ 2    วันที่  25  มีนาคม  2553  มีการติดตามเพ่ือประมวลผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการติดตามผล ซึ่งจัดที่สํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง เปนเวทีแรก  
       ครั้งที่ 3   วันที่ 17 กันยายน 2553  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่อง การบริหารงานบุคคลลูกจางประจํา 
   5.นําความรูที่ไดลงเผยแพร  website  กองการเจาหนาที่และ k-center 

ประเด็นการใหคะแนน   
1.มีการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนไดอยางครบถวน 
2.ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผน 
3.เกิดองคความรูที่ไดจากการดําเนินงานตามแผน 
4.มีการนําองคความรูน้ันไปใชในการปฏิบัติงาน 
5.มีการนําองคความรูขึ้นสูระบบ  K-center                                                  

เกณฑการใหคะแนน : 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   1    ประเด็น 

2 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   2     ประเด็น 

3 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   3    ประเด็น 

4 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   4    ประเด็น 

5 ทําตามประเด็นการใหคะแนนได   5    ประเด็น  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ.....12.......เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
 (รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได  คาคะแนน 
 ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู  แผนที่ 2 

2 4 4 8 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :     
       1.มีคณะทํางานของกองการเจาหนาที่ที่ทําหนาที่การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนเขามาเปนผูรู
ในการถายทอดความรูใหทุกคนมีความเขาใจมากขึ้น  
      2.ประเด็นความรูในการดําเนินงานตามแผนฯ ป 2553 เปนเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อน
เงินเดือนของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร   ซึ่งเปนเรื่องใหมสําหรับขาราชการท่ีจะตองจัดทําตัวช้ีวัดรายบุคคลเพื่อ
ใชประกอบการเล่ือนเงินเดือน จึงตองจัดเวทีเพ่ือใหความรูแกเจาหนาที่ทุกๆ คน 
      3.มีการติดตามและประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม 
 

ปจจัยท่ีสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
         1.เจาหนาที่กองการเจาหนาที่ทุกคนๆ ใหความสนใจและมีความรวมมือกันในการแลกเปล่ียนเรียนรูเปนอยางดี 
         2.ผูบริหารกอง/กลุม/ฝายใหความสําคัญตอการจัดทําแผนการจัดการความรู ป 2553 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
        1.ขาดงบประมาณในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูนอกสถานที่ 

หลักฐานอางอิง : 
        1.รายงานการประชุมในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
        2.หนังสือเชิญประชุม 
        3.เอกสาร/คูมือประกอบในการถายทอดความรูในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
        4.แบบสอบถาม 
 
 
 

 



ภาพกจิกรรมการจัดการความรูกองการเจาหนาที ่
 

ภาพกจิกรรมการจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเรือ่งการจดัทาํแผนการจดัการความรูประจาํป 2553 
 กองการเจาหนาที ่ วนัที ่8 มกราคม 2553 
 

     
 
   
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกจิกรรมการจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเรือ่งการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการและการเลือ่นเงนิเดือน 
ของขาราชการกรมสงเสรมิการเกษตร 
 กองการเจาหนาท่ี  วันที่ 4 กุมภาพันธ 2553 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*************************** 



ภาพกจิกรรมการจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเรือ่ง แผนความผาสกุภายในกองการเจาหนาที ่ 
กองการเจาหนาท่ี   วันที่  21  พฤษภาคม  2553 
 

 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

☺☺☺☺☺☺ 



ภาพกจิกรรมการจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเรือ่ง การบรหิารงานบคุคลลกูจางประจาํ 
กองการเจาหนาท่ี   วันที่  17  กันยายน  2553 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาพกจิกรรมการจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเรือ่ง สรปุการจดัทาํแผนการจดัการความรูประจาํป 2553 
กองการเจาหนาท่ี   วันที่  13  กันยายน  2553 
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 ‘มุมสุขภาพ-กินดี’ สรรหา
เครื่ อง ดื่มเพื่ อสุขภาพที่ ว า กันถึง 
‘อาการสมองเสื่อม’ ซึ่งสามารถ
ปองกันดวย ‘ทับทิม’ ผลไมมากคุณคา 
สีสันสวยงาม โดยคุณพล ตัณฑเสถียร 
ฟูดสไตลิสตคนดัง สรางสรรคเปน
เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แ ก ว เ ก  
ชื่อ ‘Red Shooter’… 
 ทับทิม เปนผลไมที่มีสรรพคุณ
ปองกันอาการหลง ๆ ลืม ๆ ทั้งยัง
ชวยบํารุงผิวพรรณ ในสวนของ

เมล็ดยังอุดมไปดวยสารตานอนุมูล
อิสระตัวการกอมะเร็ง  
 นอกจากทับทิมแลว เครื่องดื่ม
แกวนี้ยังตองการสวนผสมเพื่อเพิ่ม
คุณคาเขาไปอีก มีทั้งแตงโม มะนาว 
สม และสับปะรด ที่ เปยมไปดวย
วิตามินซี ชวยชะลอความเสื่อมของ
เซลล และทําใหแผลหายเร็วอีกดวย 
 สรุปสวนผสมที่ตองเตรียม คือ
....ทับทิม  แตงโม  มะนาว  สม  
สับปะรด  
 ขั้นตอนในการทํา เริ่มจาก
การแกะเมล็ดทับทิมออกจากผล แลว
ใสรวมกันในผาขาวบาง บีบคั้นเอา
แตน้ํา สวนผลไมชนิดอื่นๆ นําไปคั้น
เอาแตน้ําเชนกัน เมื่อไดสวนผสมทั้ง
ห ม ด แ ล ว ใ ห นํ า ไ ป ผ ส ม ร ว ม กั น 
จากนั้นนําไปเขยารวมกับน้ําแข็ง
ก อ น ใ ห ญ เ พี ย ง ชั่ ว ค รู  ก็ จ ะ ไ ด
เครื่องดื่มรสเปรี้ยวอมหวานที่เย็นจับ
ใจ ดื่มไดทันที. 
ที่มา : http://www.teenee.com 
 

                              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วารสาวารสารร  
KKMM  กองการเจาหนาที่กองการเจาหนาที่  

ฉบับที่ฉบับที่  3 3  เดือน มีนาคม เดือน มีนาคม 25532553  

MMeemmoorryy……..........................................



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          

   วารสาร KM ประจําเดือนมีนาคม 2553  
สวัสดี ครับ......หมูสมาชิก KM. กกจ. ฉบับนี้เปนฉบับที่ 3 
แลวนะครับ ในรอบเดือนที่ผานมากองเรามีการเปลี่ยนแปลง
ในหลาย ๆ เรื่อง เชน ผูบริหารของกองจากทาน ผอ.วิทยา 
อธิปอนันต เปน ผอ .ประสงค ประไพตระกูล และยังมี
หัวหนาณรงค จรางกูร ไปดํารงตําแหนงหัวหนากลุมงาน
วินัยและนิติการ และเราก็ไดหัวหนาฝายทะเบียนประวัติและ
บําเหน็จความชอบทานใหม คือ คุณสุขใจ พุทธวิเศษ จากฝาย
ชวยอํานวยการและประสานราชการ สํานักงานเลขานุการกรม   
มารักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทะเบียนฯ และคุณดนัย 
(ทานเลขาของคณะทํางานkMของเรา) รักษาการในตําแหนง 
ผอ.กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง ทั้งหมดที่ไดกลาวมา 
พวกเราหมูมวลสมาชิก KM กกจ.ขอแสดงความยินดีกับทุก
ทาน และพวกเรายินดีตอนรับคุณสุขใจ พุทธวิเศษที่มาเปนสมาชิก
ใหมในบาน กกจ. ดวยความจริงใจ ฉบับนี้พื้นที่หมดครับแลว
พบกันใหมฉบับหนา 

   
กอง บก. 

 
    

 
 

 
 

การจดัระบบตาํแหนงลกูจางประจาํ 
ของสวนราชการ 

 ดวยมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร
และอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  
 บัญญัติใหโอนกิจการและอํานาจหนา ที่ของสํานัก

นายกรัฐมนตรีในสวนของสํานักงบประมาณเฉพาะงานที่เกี่ยว 

กับการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวมาเปน

ของสํานักงาน ก.พ.  
 บัดนี้สํานักงาน ก.พ. ไดจัดระบบตําแหนงลูกจางประจํา
ของสวนราชการในสังกัดฝายบริหารที่เบิกจายเงินจากงบประมาณ

งบบุคลากรไว ดังนี้ 
 ๑. จัดตําแหนงลูกจางประจําตามลักษณะงาน เปน ๔ 
กลุมงานมีสายงานทั้งหมดรวม ๓๕๖ สายงาน ไดแก  
  ๑.๑ กลุมงานบริการพื้นฐาน หมายถึง กลุมตําแหนง  

ในสายงานที่มีลักษณะงานใหบริการเปนหลัก หรือเปนงาน

พื้นฐานของสวนราชการ มีจํานวน ๕๕ สายงาน 
 ๑.๒ กลุมงานสนับสนุน หมายถึง กลุมตําแหนงในสาย
งานที่มีลักษณะงานในการชวยปฏิบัติหรือสนับสนุนผูปฏิบัติ

ภารกิจหลัก มีจํานวน ๑๕๐ สายงาน 
 ๑.๓ กลุมงานชาง หมายถึง กลุมตําแหนงในสายงาน   

ที่มีลักษณะงานในการปฏิบัติงานชาง ไดแก สราง ใช ซอมแซม 
ปรับแกติดตั้งประกอบเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณมีจํานวน 
๑๔๑ สายงาน 
 ๑.๔ กลุมงานเทคนิคพิเศษ หมายถึง กลุมตําแหนง  

ในสายงานที่มีลักษณะงานที่ตองใชความสามารถเฉพาะตัว ทักษะ
พิเศษ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะในการ
ปฏิบัติงาน มีจํานวน ๑๐ สายงาน 
 ๒. กําหนดระดับชั้นงานของตําแหนงในแตละกลุมงาน ดังนี้ 
 ๒.๑ กลุมงานบริการพื้นฐาน มีระดับชั้นงานไมเกิน ๒ ระดับ  
 ๒.๒ กลุมงานสนับสนุน มีระดับชั้นงานไมเกิน ๔ ระดับ  
 ๒.๓ กลุมงานชาง มีระดับชั้นงานไมเกิน ๔ ระดับ  
 ๒.๔ กลุมงานเทคนิคพิเศษ มีระดับชั้นงานไมเกิน ๓ ระดับ  



 ๓. การใชชื่อตําแหนงลูกจางประจําซึ่งไมไดทําหนาที่

หัวหนางาน ใหใชตามชื่อสายงานและระดับชั้นงาน เชน “พนักงาน

ขับรถยนต ระดับ ส ๑” สวนตําแหนงซึ่งทําหนาที่หัวหนางาน ใหใช

ชื่อสายงานและระดับชั้นงาน เชน “พนักงานขับรถยนต ระดับ     

ส ๒/หัวหนา” หรืออาจใชชื่อตําแหนงทางการบังคับบัญชา     

โดยระบุคําวา “หัวหนา” และชื่อสายงาน  
 ๔. กําหนดใหระบบตําแหนงลูกจางประจําตามหนังสือ

ฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ เปนตนไป 

 ๕. การบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําตามระบบนี้ เชน 

การปรับระดับชั้นงานการเปลี่ยนชื่อตําแหนง สายงาน หรือกลุม

งานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.พ. จะกําหนดตอไป 

 ๖. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง       

การกําหนดอัตราคาจางของตําแหนงและการบริหารงานบุคคล

ของลูกจ า งประ จํา ในตําแหน ง ที่ กํ าหนดให เปนไปตาม ที่

กระทรวงการคลังกําหนด 
 
 
 
 
 
 
  

ปรั ชญ า ช า วบ า นปรั ชญ า ช า วบ า น ……………….... 
“ แกตัวไมไดชวยอะไร แตแกไขชวยใหดีขึ้น ” 
    


