
 

 

 

 

                                                           
                                                                  
                       

แผนการจัดการความรู้ 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 

 



 

 

 

แบบฟอร์มท่ี ๑ 
 

แบบฟอร์มท่ี  ๑  การจําแนกองค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติราชการตามบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน 

ชื่อส่วนราชการ :  สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธ์ุ หน้าท่ี :..1/2 

ประเด็น 
 

(๑) 

เป้าประสงค์ 
(Objective) 

(๒) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
 

(๓) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(๔) 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อ                      
การปฏิบัติราชการ   

(๕)                          

1. การถอดองค์ความรู ้ - เพ่ือเก็บรักษา - จํานวนองค์ความรู้ - จํานวนองค์ความรู้ 1. การถอดบทเรียน 
จากผู้ท่ีจะเกษียณอาย ุ องค์ความรู้ท่ีเป็น ท่ีจัดเก็บจากผู้ท่ีจะ ท่ีจัดเก็บ 1 คน  2. การทํางานเป็นทีม 
ในอีก 5 ปี ข้างหน้า ประโยชน์ ต่อการ เกษียณอายุในอีก ต่อ 1 องค์ความรู ้  
 ปฏิบัติงาน จากผู้ท่ีจะ 5 ปีข้างหน้า รวมอย่างน้อย    
 เกษียณอายุ สําหรับ จํานวน 15 คน 15 องค์ความรู ้  
 เป็นข้อมูลให้    
 เจ้าหน้าท่ีใช้ประโยชน์    
 ในการทํางานต่อไป    
2. การพัฒนาเจ้าหน้าท่ี เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าท่ี ระดับความสําเร็จ เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ 1.ความสําคัญของการพัฒนา 
ส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ของการพัฒนา การเกษตรระดับอําเภอ งานประจําให้เป็นงานวิจัย 
ระดับอําเภอ ในพัฒนา ระดับอําเภอ  ให้มี เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ จํานวน 112 คน 2.การฝึกปฏิบัติในการ 
งานประจําให้เป็นงาน ความรู้ และทักษะ การเกษตรระดับ ได้รับการฝึกปฏิบัต ิ พัฒนางานประจําให้เป็น 
วิจัย (Routine to ในการพัฒนางาน อําเภอ ในการ ในการพัฒนางาน งานวิจัย 
Research: R2R) ประจําให้เป็นงานวิจยั พัฒนางานประจํา ประจําให้เป็นงานวิจยั  
  ให้เป็นงานวิจัย จากการปฏิบัติจริง  
     
     
องค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติราชการท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ  
          1. การถอดบทเรียน 
          2. การทํางานเป็นทีม 
          3. ความสําคัญของการพัฒนางานประจําให้เป็นงานวิจยั 
          4. การฝึกปฏิบัติในการพัฒนางานประจําให้เป็นงานวิจยั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

แบบฟอร์มท่ี ๑ 
 

แบบฟอร์มท่ี  ๑  การจําแนกองค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติราชการตามบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน 

ชื่อส่วนราชการ :  สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธ์ุ หน้าท่ี :..2/2 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติราชการท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ 

 แผนท่ี ๑ เน้นเป้าหมายเพ่ือ             
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 

ประเด็น :  การถอดองค์ความรูจ้ากผู้ท่ีจะเกษียณอายุในอีก 5 ปี ข้างหน้า 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น :  การถอดบทเรียน 
เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้ :  ปัญหาการทํางานของเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตร ในปัจจุบัน คือ 
มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และการพัฒนาความรู้ เพ่ือการนําไปปฏิบัตน้ิอย เน่ืองจากไม่ได้มีวิธีการ
นําเอาความรู้ท่ีตกผลึก หรือความรู้ท่ีฝังลึก จากผู้ท่ีมีประสบการณ/์ผู้ทรงความรู้และผู้ท่ีเกษียณ 
อายุราชการไปแล้ว ดังน้ัน องค์ความรู้เรื่องการถอดบทเรยีนจึงจําเป็นสําหรับการทํางานของ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตรในปัจจุบัน เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ละการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง              
ผลสัมฤทธิข์ององค์ความรู้ท่ีจําเป็น : มีองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน จากผู้ท่ีจะ 
เกษียณอายุ สําหรับเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าท่ีใช้ประโยชน์ในการทํางานต่อไป 
ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนองค์ความรู้ท่ีจัดเก็บจากผู้ท่ีจะเกษียณอายุในอีก 5 ปีข้างหน้า 
จํานวน 15 คน 
เป้าหมายท่ีเลือกใช้วัดการทํา KM : จํานวนองค์ความรู้ท่ีจดัเก็บ 1 คน ต่อ 1 องค์ความรู้  
รวมอย่างน้อย 15 องค์ความรู้   

แผนท่ี ๒ เน้นเป้าหมายเพ่ือ 
ตอบสนองลูกค้า/ผูร้ับบริการ 
 
 
 
 
 

ประเด็น : การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตรระดับอําเภอ ในพัฒนางานประจําให้เป็นงาน 
วิจัย (Routine to Research: R2R) 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น : ความสําคัญของการพัฒนางานประจําให้เป็นงานวิจัย 
เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้ : การพัฒนางานประจําของเจ้าหน้าทีส่งเสริมการเกษตร ถ้าจะทํางาน
ให้ดีข้ึน การแก้ปัญหาการสร้างความรู้จากข้อมลูการปฏิบัติงานและปัญหาท่ีเกิดข้ึนตาม
สถานการณ์จริงวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกันตามบริบทตา่งๆ จนประสบกับความสําเรจ็ใน
การสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม ่ดังน้ัน จึงเห็นควรท่ีเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอ  
ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนางานประจําให้เป็นงานวิจัย 
ผลสัมฤทธิข์ององค์ความรู้ท่ีจําเป็น : เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอสามารถพัฒนา
งานประจําของตนเองได้อย่างมีรูปแบบเป็นข้ันตอน โดยใช้กระบวนการทางการวิจัย 
ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตรระดับอําเภอ ในการ 
พัฒนางานประจําให้เป็นงานวิจัยจากการปฏิบัติจริง 
เป้าหมายท่ีเลือกใช้วัดการทํา KM : เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอ จํานวน 112 คน 
ได้รับการฝึกปฏิบัติในการพัฒนางานประจําให้เป็นงานวิจัย 

 

 

 
 
ผู้ทบทวน   : ………………………………………………………………. 

                          (นายประยงค์  ภูดินทราย) 
                  ประธานคณะทํางานการจัดการความรู ้ 
               ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู ้(CKO) 
                 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ   : .................................................................. 

(นายปัญญา  ศิลปะ) 
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ CEO) 

 



 

 

 

 
 

แบบฟอร์มท่ี ๒ 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

(ทําเครื่องหมาย ����) 

     แผนท่ี ๑ เน้นเป้าหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 

     แผนท่ี ๒ เน้นเป้าหมายเพ่ือตอบสนองลูกค้า/ผู้รับบริการ 

ชื่อส่วนราชการ  : สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธ์ุ หน้าท่ี : 1/4 

ประเด็น : การถอดองค์ความรู้จากผู้ท่ีจะเกษียณอายุในอีก 5 ปี ขา้งหน้า 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น (K) : การถอดบทเรียน 

ตัวชี้วัด (KPI)  : จํานวนองค์ความรู้ท่ีจัดเก็บจากผู้ท่ีจะเกษียณอายใุนอีก 5 ปีข้างหน้าจํานวน 15 คน 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  : จํานวนองค์ความรู้ท่ีจัดเก็บ 1 คน ต่อ 1 องค์ความรู้รวมอย่างน้อย 15 องค์ความรู้   

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กลุ่ม 

 เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การบ่งชี้ความรู ้
ผลงานท่ีสร้างช่ือเสียงและ
ภาคภูมิใจ 
 

กุมภาพันธ ์
2556 

จํานวนองค์ความรู้
ท่ีถอดจากผู้ท่ีจะ
เกษียณอาย ุ

จํานวน 
15 คน 

ผู้ท่ีจะเกษียณ 
อายุในอกี 5 ปี 
ข้างหน้า 

CKO และ KM 
Team ของ
สํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ ์

 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู ้
๒.1 รวบรวมองค์ความรู้ใหม่ 
๒.2 รักษาความรู้เดิม 
2.3 กรองความรู้ที่ไม่ได้ใช้ 
ออกจากแหล่งรวบรวม 

มีนาคม -
กรกฎาคม
2556 

องค์ความรู้ใหม่ 
ท่ีเกิดขึ้น 
  

อย่างน้อย 
15 องค์ 
ความรู้ 

ผู้ท่ีจะเกษียณ 
อายุในอกี 5 ปี 
ข้างหน้า 

CKO และ KM 
Team ของ
สํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ ์

 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
วิเคราะห์และคัดแยกความรู้ 
เป็นกลุ่ม/หมวดหมู่ ให้เข้าถึง
ได้ง่าย 

เมษายน-
มิถุนายน 
2556 

จํานวนฐานขอ้มูล 
 

1 ฐาน 
ข้อมูล 

KM Team ของ
สํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ ์

CKO และ KM 
Team ของ
สํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ ์

 

4. การเข้าถึงความรู ้
จัดหาช่องทางและเผยแพร่  
องค์ความรู้ 
- คู่มือ 
- แผ่นพับ 
- Website 

ต้ังแต่
พฤษภาคม 
2556 เป็น

ต้นไป 

จํานวนส่ือท่ี
เผยแพร่  

อย่างน้อย 
3 

ช่องทาง 

เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตร
จังหวัด/อําเภอ 

CKO และ KM 
Team ของ
สํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ ์

 

5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้
จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
      PW/DW/MM 
 

กุมภาพันธ์ -
กรกฎาคม
2556 

กิจกรรมแบ่งปัน
และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

อย่างน้อย 
2 เดือน/

คร้ัง 

เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตร
จังหวัด/อําเภอ 

CKO และ KM 
Team ของ
สํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบฟอร์มท่ี ๒ 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

(ทําเครื่องหมาย ����) 

     แผนท่ี ๑ เน้นเป้าหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 

     แผนท่ี ๒ เน้นเป้าหมายเพ่ือตอบสนองลูกค้า/ผู้รับบริการ 

ชื่อส่วนราชการ  : สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธ์ุ หน้าท่ี : 2/4 

ประเด็น : การถอดองค์ความรู้จากผู้ท่ีจะเกษียณอายุในอีก 5 ปี ขา้งหน้า 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น (K) : การถอดบทเรียน 

ตัวชี้วัด (KPI)  : จํานวนองค์ความรู้ท่ีจัดเก็บจากผู้ท่ีจะเกษียณอายใุนอีก 5 ปีข้างหน้าจํานวน 15 คน 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  : จํานวนองค์ความรู้ท่ีจัดเก็บ 1 คน ต่อ 1 องค์ความรู้รวมอย่างน้อย 15 องค์ความรู้   

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กลุ่ม 

 เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6. การเรียนรู ้
สรุปผล/ประเมินผลการนํา
ความรู้ไปใช้ 

ต้ังแต่
พฤษภาคม 
2556 เป็น

ต้นไป 

จํานวนผู้นําองค์
ความรู้ไปใช้ 
 

เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริม

การ 
เกษตร
จังหวัด/
อําเภอ  

150 คน 

เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตร
จังหวัด/อําเภอ 

CKO และ KM 
Team ของ
สํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ ์

 

 
 
 
 
 

ผูท้บทวน   : ………………………………………………………………. 

                          (นายประยงค์  ภูดนิทราย) 
                  ประธานคณะทํางานการจัดการความรู ้ 
               ผู้บรหิารสูงสุดด้านการจัดการความรู ้(CKO) 
                 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติ   : .................................................................. 

(นายปญัญา  ศิลปะ) 
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ ์

ผูบ้รหิารสูงสุดของส่วนราชการ CEO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบฟอร์มท่ี ๒ 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

(ทําเครื่องหมาย ����) 

     แผนท่ี ๑ เน้นเป้าหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 

     แผนท่ี ๒ เน้นเป้าหมายเพ่ือตอบสนองลูกค้า/ผู้รับบริการ 

ชื่อส่วนราชการ  : สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธ์ุ หน้าท่ี : 3/4 

ประเด็น : การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตรระดับอําเภอ ในพัฒนางานประจําให้เป็นงานวิจยั (Routine to Research: R2R) 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น (K) : ความสําคัญของการพัฒนางานประจําให้เป็นงานวิจัย 

ตัวชี้วัด (KPI)  : ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตรระดับอําเภอ ในการพัฒนางานประจําให้เป็นงานวิจยั 

จากการปฏิบัติจริง 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  : เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตรระดับอําเภอ จํานวน 112 คน ไดร้ับการฝึกปฏิบัติในการพัฒนางานประจํา 

ให้เป็นงานวิจัย 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กลุ่ม 

 เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การบ่งชี้ความรู ้
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ 
กําหนดหวัข้อองค์ความรู้ท่ีจําเป็น 
-ค้นหาเป้าหมายจากงานประจํา 
 
 

กุมภาพันธ์ 
2556 

จํานวนคร้ังในการ
ประชุม 
 
 

1 คร้ัง KM Team ของ
สํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ ์

CKO และ KM 
Team ของ
สํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ ์

 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู ้
๒.1 รวบรวมองค์ความรู้ใหม่ 
๒.2 รักษาความรู้เดิม 
2.3 กรองความรู้ที่ไม่ได้ใช้ 
ออกจากแหล่งรวบรวม 

มีนาคม -
กรกฎาคม
2556 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น 
เกี่ยวกบัการพัฒนา 
งานประจําให้เป็น
งานวิจัย 
 

อย่างน้อย
2 เร่ือง 

KM Team ของ
สํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ ์

CKO และ KM 
Team ของ
สํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ ์

 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
วิเคราะห์และคัดแยกความรู้ 
เป็นกลุ่ม/หมวดหมู่ ให้เข้าถึงได้
ง่าย 

เมษายน-
มิถุนายน 
2556 

จํานวนฐานขอ้มูล 
 

1 ฐาน 
ข้อมูล 

KM Team ของ
สํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ ์

CKO และ KM 
Team ของ
สํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ ์

 

4. การเข้าถึงความรู ้
จัดหาช่องทางและเผยแพร่  
องค์ความรู้ 
- คู่มือ 
- แผ่นพับ 
- Website 

ต้ังแต่
พฤษภาคม 

2556 
เป็นต้นไป 

จํานวนส่ือท่ีเผยแพร่  อย่างน้อย 
1 

ช่องทาง 

เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตร
จังหวัด/อําเภอ 

CKO และ KM 
Team ของ
สํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ ์

 

5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้
จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
โดยวธิีต่าง ๆ 
- การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
- ชุมชนนักปฏิบัติ 
- เวทีเสวนา 
- การศึกษาดูงาน 
 

เมษายน -
กันยายน
2556 

จํานวนองค์ความรู้ที่
มีการแลกเปล่ียน 

อย่างน้อย
2 เร่ือง 

เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตร
จังหวัด/อําเภอ/
ผู้รู้/ปราชญ์ 

CKO และ KM 
Team ของ
สํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ ์

 

 

 



 

 

 

 

แบบฟอร์มท่ี ๒ 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

(ทําเครื่องหมาย ����) 

     แผนท่ี ๑ เน้นเป้าหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 

     แผนท่ี ๒ เน้นเป้าหมายเพ่ือตอบสนองลูกค้า/ผู้รับบริการ 

ชื่อส่วนราชการ  : สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธ์ุ หน้าท่ี : 4/4 

ประเด็น : การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตรระดับอําเภอ ในพัฒนางานประจําให้เป็นงานวิจยั (Routine to Research: R2R) 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น (K) : ความสําคัญของการพัฒนางานประจําให้เป็นงานวิจัย 

ตัวชี้วัด (KPI)  : ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตรระดับอําเภอ ในการพัฒนางานประจําให้เป็นงานวิจยั 

จากการปฏิบัติจริง 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  : เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตรระดับอําเภอ จํานวน 112 คน ไดร้ับการฝึกปฏิบัติในการพัฒนางานประจํา 

ให้เป็นงานวิจัย 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กลุ่ม 

 เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6. การเรียนรู ้
สรุปผล/ประเมินผลการนํา
ความรู้ไปใช้ 

ต้ังแต่
พฤษภาคม 
2556 เป็น

ต้นไป 

จํานวนผู้นําองค์
ความรู้ไปใช้ 
 

เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริม

การเกษตร
ระดับอําเภอ 

จํานวน 
112 คน 

เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรระดับ
อําเภอ 

CKO และ KM 
Team ของ
สํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ ์

 

 
 
 
 
 
ผูท้บทวน   : ………………………………………………………………. 

                          (นายประยงค์  ภูดนิทราย) 
                  ประธานคณะทํางานการจัดการความรู ้ 
               ผู้บรหิารสูงสุดด้านการจัดการความรู ้(CKO) 
                 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ   : .................................................................. 

(นายปญัญา  ศิลปะ) 
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ ์

ผูบ้รหิารสูงสุดของส่วนราชการ CEO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


