
 

 

 

 

                                                           
                                                                  
                       

แผนการจัดการความรู� 
(KM Action Plan) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ6 

 
 
 
 

 



 

 

 

แบบฟอร�มท่ี ๑ 

 

แบบฟอร6มท่ี  ๑  การจําแนกองค�ความรู�ท่ีจําเป�นในการปฏิบัติราชการตามบทบาท/ภารกิจของหน"วยงาน 

ชื่อส>วนราชการ :  สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ� หน�าท่ี :..1/1 

ประเด็น 
 

(๑) 

เปBาประสงค6 
(Objective) 

(๒) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
 

(๓) 

เปBาหมายของตัวชี้วัด 
(๔) 

องค6ความรู�ท่ีจําเปMนต>อ                      
การปฏิบัติราชการ   

(๕)                          

1. การถอดองค�ความรู� - เพ่ือเก็บรักษา - จํานวนองค�ความรู� - จํานวนองค�ความรู� 1. การถอดบทเรียน 
จากผู�ท่ีจะเกษียณอาย ุ องค�ความรู�ท่ีเป�น ท่ีจัดเก็บจากผู�ท่ีจะ อย"างน�อย 4 องค� 2. การทํางานเป�นทีม 
ในอีก 5 ป; ข�างหน�า ประโยชน� ต"อการ เกษียณอายุในอีก ความรู�  
ผู�ทรงความรู� หรือ ปฏิบัติงาน จากผู�ท่ีจะ 5 ป;ข�างหน�า    
เจ�าหน�าท่ีท่ีได�รับ เกษียณอายุ ผู�ทรง ผู�ทรงความรู� หรือ   
คัดเลือกให�เป�น ความรู� หรือเจ�าหน�าที เจ�าหน�าท่ีท่ีได�รับ   
ข�าราชการดีเด"น ท่ีได�รับคัดเลือกให�เป�น คัดเลือกให�เป�น   
(แผนท่ี 1) ข�าราชการดีเด"น ข�าราชการดีเด"น   
 สําหรับเป�นข�อมูลให� จํานวน 4 คน   
 เจ�าหน�าท่ีใช�ประโยชน�    
 ในการทํางานต"อไป    
     
2. การถอดองค�ความรู� - เพ่ือเป�นข�อมูล - จํานวนองค�ความรู� - จํานวนองค�ความรู� 1.การถอดบทเรียน 
จากเกษตรกรต�นแบบ สําหรับเจ�าหน�าท่ี ท่ีจัดเก็บจาก อย"างน�อย 18 องค� 2. การทํางานเป�นทีม 
(แผนท่ี 2) และผู�สนใจ นําไปใช� เกษตรกรต�นแบบ ความรู�  
 ประโยชน�ในการ จํานวน 18 คน   
 ทํางานและการ    
 ประกอบอาชีพต"อไป    
     
     
     
     
     
 

การถอดองค�ความรู�จากเกษตรกรต�นแบบ 
 
ผู�ทบทวน   : ………………………………………………………………. 

(นายประยงค6  ภูดินทราย) 
หัวหน�ากลุ>มยุทธศาสตร6และสารสนเทศ 
ประธานคณะทํางานการจัดการความรู� 

ผู�บริหารสูงสุดด�านการจัดการความรู� (CKO) 
 

 

 
 
 
 

ผู�อนุมัติ   : .................................................................. 

(นายประพาส  บุญสุข) 
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ6 

ผู�บริหารสูงสุดของส>วนราชการ CEO) 

 



 

 

 

 
 
 

แบบฟอร�มท่ี ๒ (แผนท่ี 1) 
 

แผนการจัดการความรู� (KM  Action Plan) 

แผนท่ี 1 เน�นเปBาหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน>วยงาน 

ชื่อส>วนราชการ  : สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ� หน�าท่ี : 1/2 

ประเด็น : การถอดองค�ความรู�จากผู�ท่ีจะเกษียณอายุในอีก 5 ป; ข�างหน�า ผู�ทรงความรู� ข�าราชการดเีด"น 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู� ระยะเวลา 
กลุ>ม 

 เปBาหมาย ผู�รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การบ>งชี้ความรู� 
หลักการ/วิธกีารทํางาน/ผลงานท่ีสร�างช่ือเสียงและ
ภาคภูมิใจของผู�ท่ีจะเกษยีณอายุในอีก 5 ป; ข�างหน�า 
ผู�ทรงความรู� ข�าราชการดีเด"น 

กุมภาพันธ�- 
มีนาคม 
2558 

ผู�ท่ีจะเกษียณอาย ุ
ในอีก 5 ป; ข�างหน�า 
ผู�ทรงความรู� ข�าราชการ
ดีเด"น 

CKO และ KM Team 
ของสํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ� 

 

๒. การสร�างและแสวงหาความรู� 
- ประสานงานผู�ท่ีจะเกษยีณอายุในอีก 5 ป;ข�างหน�า 
เพื่อออกสัมภาษณ�/ถอดองค�ความรู� ผู�ทรงความรู� 
ข�าราชการดีเด"น 

มีนาคม -
มิถุนายน
2558 

ผู�ท่ีจะเกษียณอาย ุ
ในอีก 5 ป; ข�างหน�า 
ผู�ทรงความรู� ข�าราชการ
ดีเด"น 

KM Team ของสํานักงาน
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ� 

 

๓. การจัดการความรู�ให�เปMนระบบ 
- KM Team รวบรวมองค�ความรู�ท่ีได�จากผู�ท่ีจะ
เกษียณอายุอีก 5 ป; ข�างหน�า ผู�ทรงความรู�  ข�าราชการ
ดีเด"น วิเคราะห�และคัดแยกความรู�เป�นกลุ"ม/หมวดหมู"  
ให�เข�าถึงได�ง"าย 

พฤษภาคม-
กรกฎาคม
2558 

KM Team ของสํานักงาน
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ� 

CKO และ KM Team 
ของสํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ� 

 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู� 
- พิจารณาเน้ือหาความเหมาะสมขององค�ความรู� 
ปรับปรุงให�มีความสมบูรณ� เสนอ CKO และ CEO 
 

สิงหาคม 
2558 

KM Team ของสํานักงาน
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ� 

KM Team ของสํานักงาน
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ� 

 

5. การเข�าถึงความรู� 
- นําองค�ความรู�เข�าสู"ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน"วยงาน 
 

สิงหาคม 
2558 

-  website หน"วยงาน 
- ประชาสัมพันธ� 

- ผู�ดูแลระบบ website 
หน"วยงาน 
- เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ� 

 

6. การแบ>งป]นแลกเปล่ียนความรู� 
นําองค�ความรู�เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู�ในเวทีต"างๆ   

พฤษภาคม 
–สิงหาคม
2558 

เจ�าหน�าท่ีส"งเสริม
การเกษตรจังหวัด/อาํเภอ 

CKO และ KM Team 
ของสํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ� 

 

7. การเรียนรู� 
- เจ�าหน�าท่ีส"งเสริมการเกษตร นําองค�ความรู�ไปปรับใช� 
ให�เกิดการเรียนรู�และพัฒนาอย"างต"อเน่ือง 
 

สิงหาคม 
2558 เป�น

ต�นไป 

เจ�าหน�าท่ีส"งเสริมการ 
เกษตรจังหวัด/อําเภอ  
 

CKO และ KM Team 
ของสํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ� 

 

 
 
 
ผู�ทบทวน   : ………………………………………………………………. 

(นายประยงค6  ภูดินทราย) 
หัวหน�ากลุ>มยุทธศาสตร6และสารสนเทศ 
ประธานคณะทํางานการจัดการความรู� 

ผู�บริหารสูงสุดด�านการจัดการความรู� (CKO) 
 

 
 
 
ผู�อนุมัติ   : .................................................................. 

(นายประพาส  บุญสุข) 
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ6 

ผู�บริหารสูงสุดของส>วนราชการ CEO) 



 

 

 

 

 
 

แบบฟอร�มท่ี ๒ (แผนท่ี 2) 
 

แผนการจัดการความรู� (KM  Action Plan) 

แผนท่ี 2 เน�นเปBาหมายเพ่ือตอบสนองลูกค�า/ผู�รับบรกิาร 

ชื่อส>วนราชการ  : สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ� หน�าท่ี : 2/2 

ประเด็น : การถอดองค�ความรู�จากเกษตรกรต�นแบบ 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู� ระยะเวลา 
กลุ>ม 

 เปBาหมาย ผู�รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การบ>งชี้ความรู� 
- หลักการ/วธิีการทํางาน/การพัฒนาเจ�าหน�าท่ีส"งเสริม
การเกษตรระดับอําเภอ  ในการเพิ่มทักษะในการถอด
องค�ความรู�จากเกษตรกรต�นแบบ 

กุมภาพันธ�- 
มีนาคม 
2558 

เจ�าหน�าท่ีส"งเสริม
การเกษตรระดับอําเภอ 
 

CKO และ KM Team 
ของสํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ� 

 

๒. การสร�างและแสวงหาความรู� 
- ประสานงานเกษตรกรต�นแบบ เพื่อออกสัมภาษณ� 
ถอดองค�ความรู� 

มีนาคม -
มิถุนายน
2558 

เกษตรกรต�นแบบ 
อําเภอละ 1 คน 

KM Team ของสํานักงาน
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ� 

 

๓. การจัดการความรู�ให�เปMนระบบ 
- KM Team รวบรวมองค�ความรู�ท่ีได�จากการถอดองค�
ความรู�จากเกษตรกรต�นแบบ 
วิเคราะห�และคัดแยกความรู�เป�นกลุ"ม/หมวดหมู"  
ให�เข�าถึงได�ง"าย 

พฤษภาคม-
กรกฎาคม
2558 

KM Team ของสํานักงาน
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ� 

CKO และ KM Team 
ของสํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ� 

 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู� 
- พิจารณาเน้ือหาความเหมาะสมขององค�ความรู� 
ปรับปรุงให�มีความสมบูรณ� เสนอ CKO และ CEO 
 

สิงหาคม 
2558 

KM Team ของสํานักงาน
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ� 

KM Team ของสํานักงาน
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ� 

 

5. การเข�าถึงความรู� 
- นําองค�ความรู�เข�าสู"ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน"วยงาน 
 

สิงหาคม 
2558 

-  website หน"วยงาน 
- ประชาสัมพันธ� 

- ผู�ดูแลระบบ website 
หน"วยงาน 
- เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ� 

 

6. การแบ>งป]นแลกเปล่ียนความรู� 
นําองค�ความรู�เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู�ในเวทีต"างๆ   

พฤษภาคม 
–สิงหาคม
2558 

เจ�าหน�าท่ีส"งเสริม
การเกษตรจังหวัด/อาํเภอ 

CKO และ KM Team 
ของสํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ� 

 

7. การเรียนรู� 
- เจ�าหน�าท่ีส"งเสริมการเกษตร นําองค�ความรู�ไปปรับใช� 
ให�เกิดการเรียนรู�และพัฒนาอย"างต"อเน่ือง 
 

สิงหาคม 
2558 เป�น

ต�นไป 

เจ�าหน�าท่ีส"งเสริมการ 
เกษตรจังหวัด/อําเภอ  
ผู�สนใจท่ัวไป 

CKO และ KM Team 
ของสํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ� 

 



 

 

 

 
 
 
ผู�ทบทวน   : ………………………………………………………………. 

(นายประยงค6  ภูดินทราย) 
หัวหน�ากลุ>มยุทธศาสตร6และสารสนเทศ 
ประธานคณะทํางานการจัดการความรู� 

ผู�บริหาร สูงสุดด�านการจัดการความรู� (CKO) 
 

 

 
 
 
ผู�อนุมัติ   : ............. ..................................................... 

(นายประพาส  บุญสุข) 
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ6 

ผู�บริหารสูงสุดของส>วนราชการ (CEO) 

 


