แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ : การส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
องค์ความรู้ที่จาเป็น : การพัฒนาระบบการกระจายการผลิต
ตัวชี้วัดตามคารับรอง: จานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการกระจายการผลิต
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคารับรอง : ๒๕๐ ราย
ลาดับ
๑
๑.๑

๒
๒.๑

๓
๓.๑

กิจกรรมการ
ระยะเวลา
จัดการความรู้
การบ่งชี้ความรู้
ประชุมระดมความ ธ.ค. ๕๔
คิดเห็นของ
คณะทางานเพื่อ
ตรวจสอบบ่งชี้องค์
ความรู้ที่เป็นการ
พัฒนาระบบการ
กระจายการผลิต
ทั้ง EK และ TK
การสร้างและแสวงหาความรู้
สร้างค้นคว้าและ มีค-กค
แสวงหาเพิ่มเติม
๕๕
จาก EK และ TK
โดยการจัดเวที
แลกเปลี่ยนและ
ถอดองค์ความรู้
เวทีชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoP),การ
เล่าเรื่อง/
ประสบการณ์
(Story Telling)
และแสวงหา
กิจกรรมที่เป็นเลิศ
ในแต่ละด้าน(Best
Practice)
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
ประชุม
พค ๕๕
คณะทางาน
จัดระบบและ
หมวดหมู่องค์
ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบ
การกระจายการ
ผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน้า ๑/๗

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/ สถานะ หมายเหตุ
อุปกรณ์

องค์ความรู้ที่จาเป็น จานวน ๑
ทั้ง EK และ TK
ครัง้

คณะทางาน KM
ของสานักงาน
เกษตรจังหวัด

ประสงค์
บุญเจริญ

องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบ
การกระจายการ
ผลิต

-เวที CoP
และ
Story
Telling ๑
ครั้ง ๑ วัน
-Best
Practice
๑ ครั้ง ๑
วัน

บุคลากรสานักงาน
เกษตรจังหวัด
อาเภอ และ
เกษตรกรผู้รู้

คณะทางาน
KM ของ
สานักงาน
เกษตร
จังหวัด

ระหว่าง KMP๒
ดาเนิน CMP๑
การ
CMP๒

หมวดหมู่องค์
ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการ
กระจายการผลิต

จานวน ๑
ชุด

คณะทางาน KM
ของสานักงาน
เกษตรจังหวัด

ประสงค์
บุญเจริญ

ระหว่าง KMP๓
ดาเนิน CMP๒
การ

ฐานความรู้ ดาเนิน
การ
แล้ว

-KMP๑
CMP๓
-ในและ
นอก
องค์กร

ลาดับ
๔
๔.๑

๕
๕.๑

๕.๒

๖
๖.๑

๖.๒

กิจกรรมการจัดการ ระยะเว
ความรู้
ลา
การประมวลและกลั่นกรองความรู้
ประชุมคณะทางาน มิย ๕๕
เพื่อประมวลและ
กลั่นกรององค์ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบการกระจาย
การผลิต
การเข้าถึงความรู้
จัดทาสื่อเผยแพร่
มิย-กย
ความรู้เกี่ยวกับการ ๕๕
พัฒนาระบบการ
กระจายการผลิต
เช่น ชุดนิทรรศการ
แผ่นพับ จดหมาย
ข่าว บทความที่ใช้
เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ
เผยแพร่
มิย-กย
ประชาสัมพันธ์องค์ ๕๕
ความรู้ผ่านเว็บไซด์
www.chumphond
oae.go. th และ
www.gotoknow.or
g/blog/magr
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้
จัดกิจกรรมและ
กพ-กย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๕๕
ระดับเจ้าหน้าที่

จัดกิจกรรมแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
นักวิชาการและ
เกษตรกรตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร

กพ-กย
๕๕

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือ สถานะ หมายเหตุ
/อุปกรณ์

องค์ความรู้การ
พัฒนาระบบการ
กระจายการผลิต
ที่ผ่านการ
ประมวลและ
กลั่นกรองแล้ว

จานวน ๑ คณะทางาน KM
ชุด
ของสานักงาน
เกษตรจังหวัด

ประสงค์ บุญ
เจริญ
กิตติศักดิ์
แผ่ดิลกกุล

ระหว่าง KMP๔
ดาเนิน CMP๑
การ
CMP๒

จานวนเรื่องการ
พัฒนาระบบการ
กระจายการผลิต
ที่ใช้เผยแพร่

-นิทรรศ คณะทางาน KM
การ ๑
ของสานักงาน
ชุด
เกษตรจังหวัด
-แผ่นพับ
๕ เรื่อง
-บทความ
๕ เรื่อง

ประสงค์ บุญ
เจริญ
กิตติศักดิ์
แผ่ดิลกกุล

ระหว่าง KMP๕
ดาเนิน CMP๒
การ

จานวนเรื่อง

อย่าง
น้อย ๕
เรื่อง

คณะทางาน KM
ของสานักงาน
เกษตรจังหวัด

ประสงค์ บุญ
เจริญ
กิตติศักดิ์
แผ่ดิลกกุล

ระหว่าง KMP๕
ดาเนิน CMP๒
การ

จานวนครั้งและ
จานวนผู้เข้าร่วม
เวทีการแบ่งปัน/
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

๑ ครั้ง
๕๖ คน

นักวิชาการ
คณะทางาน KM
ส่งเสริม
ของสานักงาน
การเกษตรของ เกษตรจังหวัด
สานักงานจังหวัด
และสานักงาน
เกษตรอาเภอ

ระหว่าง KMP๖
ดาเนิน CMP๓
การ

จานวนครั้งและ
จานวนผู้เข้าร่วม
เวทีการแบ่งปัน/
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

๘ ครั้ง

นักวิชาการ
คณะทางาน KM
ส่งเสริม
ของสานักงาน
การเกษตรของ เกษตรจังหวัด
สานักงานจังหวัด
สานักงานเกษตร
อาเภอและ
เกษตรกร
เป้าหมาย

ระหว่าง KMP๖
ดาเนิน CMP๓
การ

ลาดับ กิจกรรมการจัดการ
ความรู้
๖.๓ จัดเวทีเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่าง KM ทีม

๗
๗.๑

๘
๘.๑

ระยะเว ตัวชี้วัด
ลา
มิย-กย จานวนครั้ง
๕๕

การเรียนรู้
เจ้าหน้าที่นา
พค-สค ๕๕
ความรู้เรื่องการ
พัฒนาระบบ
การกระจาย
การผลิตไป
ดาเนินการ
ส่งเสริมในพื้นที่
การยกย่องชมเชย
ยกย่องและ
สค-กย ๕๕
ชมเชยแก่ส่วน
ราชการที่ร่วม
กระบวนการ
การจัดการ
ความรู้ตาม
แผนการจัดการ
ความรู้ของ
จังหวัด

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

๑ ครั้ง

ประสงค์ บุญ
เจริญ
กิตติศักดิ์
แผ่ดิลกกุล

คณะทางาน
PMQA หมวด ๔
-KM ทีมของ ๓
แผนการจัดการ
ความรู้

เครื่องมือ สถานะ หมาย
/อุปกรณ์
เหตุ
ยังไม่
KMP๖
ดาเนิน CMP๓
การ

จัดเวทีการเรียนรู้
การพัฒนาระบบ
การกระจายการ
ผลิตแก่เกษตรกร

จานวน ๘ นักวิชาการ
ครั้ง
ส่งเสริม
การเกษตร ๘
อาเภอ

คณะทางาน
KM ของ
สานักงาน
เกษตรจังหวัด

ยังไม่
ดาเนิน
การ

KMP๗
CMP๔

จานวนรางวัล

๑ รางวัล

-CKO
-คณะกรรม
การจัดการ
ความรู้จังหวัด

ยังไม่
ดาเนิน
การ

CMP๖

ผู้ทบทวน : นายประสงค์ บุญเจริญ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

สานักงานเกษตร
จังหวัด

ผู้อนุมัติ : ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง KMP และ CMP ของแผนการจัดการความรู้แผนที่ ๑
การพัฒนาระบบการกระจายการผลิต
๑.การ
๒.การสื่อสาร
CMP เตรียมการและ
การ
KMP
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
๑.การบ่งชี้
ความรู้
๒.การสร้าง
และแสวงหา
ความรู้
๓.การจัดการ
ความรู้ให้เป็น
ระบบ
๔.การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู้
๕.การเข้าถึง
ความรู้
๖.การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้
๗.การเรียนรู้

หมายเหตุ



๓.กระบวนการ ๔.การเรียนรู้
และเครื่องมือ

๕.การวัดผล

๖.การยกย่อง
ชมเชยและการ
ให้รางวัล



































 หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับมาก
 หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับปานกลาง



