แบบฟอร์มที่ ๑ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติราชการตามบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
หน้าที่ : ๑/๓
ประเด็น
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมายของ
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อ
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการ
(Objective)
(๑)
(๓)
(๒)
(๔)
(๕)
๑. การถอดองค์ความรู้ : เพื่อเก็บหรือรักษา ร้อยละของ
จานวนองค์ความรู้ที่ การดาเนินการพื้นที่เกษตรแปลง
นายร่ม วรรณประเสริฐ
องค์ความรู้ที่เป็น เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ จัดเก็บ ๑ องค์ความรู้ ใหญ่ด้านข้าว
เกษตรกรต้นแบบ เป็น
ประโยชน์ต่อการ การถ่ายทอด
เกษตรกรสมาชิกแปลง
ปฏิบัติงานจาก
ความรู้ไม่น้อยกว่า
ใหญ่ ด้านข้าว
เกษตรกรต้นแบบ ร้อยละ 70
สาหรับเป็นข้อมูล
ให้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร
ใช้ประโยชน์ในการ
ดาเนินงานต่อไป
๒. การถอดองค์ความรู้ : เพื่อเก็บหรือรักษา
ผู้ที่จะเกษียณอายุในอีก 5 องค์ความรู้ที่เป็น
ปีข้างหน้า / ผู้ทรงความรู้ ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานจากผู้ที่
เกษียณอายุราชการ
สาหรับเป็นข้อมูล
ให้เจ้าหน้าที่ใช้
ประโยชน์ในการ
ทางานต่อไป

จานวนองค์ความรู้ที่
ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ จัดเก็บ ๖ องค์ความรู้
การถ่ายทอด
ความรู้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ผู้ทบทวน : นายไพโรจน์ คาหวาน
(นายไพโรจน์ คาหวาน)
ประธานคณะทางานการจัดการความรู้
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

1. การปลูกพืชปลอดภัยจาก
สารพิษ
2. การดาเนินงานโครงการเร่งด่วน
ตามนโยบายของรัฐบาล
3. การจัดทาแผนพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน
4. การบริหารจัดการศูนย์บริการ
เทคโนโลยีทางการเกษตร
5. การบริหารจัดการองค์กร
หลักการดาเนินงานกิจกรรมใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้
6. การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรให้ประสบผลสาเร็จ

ผู้อนุมัติ : นายเกษม ไตรพิจารณ์
(นายเกษม ไตรพิจารณ์)
เกษตรจังหวัดสระบุรี
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

หน้าที่ : ๒/๓

ประเด็น : การถอดองค์ความรู้จากนายร่ม วรรณประเสริฐ เกษตรกรต้นแบบ เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดสระบุรี
ลาดั
กลุ่ม เป้าหมาย
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
บ
๑. การแต่งตั้งคณะทางาน (KM) กพ 59
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับ กลุ่มยุทธศาสตร์และ
จังหวัด ในสังกัดสานักงานเกษตร
สารสนเทศ สานักงาน
จังหวัดสระบุรี
เกษตรจังหวัดสระบุรี
๒. การประชุมคณะทางาน (KM) กพ 59
คณะทางานการจัดการองค์ความรู้ KM Team ระดับ
(KM Team ระดับจังหวัด)
จังหวัด
๓. การบ่งชี้ความรู้
กพ 59
คณะทางานการจัดการองค์ความรู้ KM Team ระดับ
(KM Team ระดับจังหวัด)
จังหวัด
๔. การสร้างและแสวงหาความรู้ กพ59-พค59 นายร่ม วรรณประเสริฐ เกษตรกร
KM Team ระดับ
ต้นแบบ เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัด
๕. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ มิย 59
คณะทางานการจัดการองค์ความรู้ KM Team ระดับ
(KM Team ระดับจังหวัด)
จังหวัด
๖. การประมวลผลและกลั่นกรอง มิย 59
คณะทางานการจัดการองค์ความรู้ KM Team ระดับ
ความรู้
(KM Team ระดับจังหวัด)
จังหวัด
๗. การเข้าถึงความรู้
กค 59
องค์ความรู้จานวน ๑ องค์ความรู้
KM Team ระดับ
จังหวัด
๘. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ กค 59
นายร่ม วรรณประเสริฐ เกษตรกร
KM Team ระดับ
ต้นแบบ กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
จังหวัด
การเกษตร ในสังกัดสานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรี
๙. การเรียนรู้
สค 59
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ใน
KM Team ระดับ
สังกัดสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จังหวัด
๑๐. การบันทึกรายงานผลการ
กพ59-กย59 รายงานดาเนินงานการจัดการองค์
KM Team ระดับ
ดาเนินงานการจัดการองค์
ความรู้ของสานักงานเกษตรจังหวัด จังหวัด
ความรู้ของสานักงานเกษตร
สระบุรี จานวน ๑ องค์ความรู้เข้าสู่
จังหวัดสระบุรี
ระบบ
ผู้ทบทวน: นายไพโรจน์ คาหวาน

ผู้อนุมัติ : นายเกษม ไตรพิจารณ์

(นายไพโรจน์ คาหวาน)

(นายเกษม ไตรพิจารณ์)

ประธานคณะทางานการจัดการความรู้

เกษตรจังหวัดสระบุรี

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

หน้าที่ : ๓/๓

ประเด็น : การถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในอีก ๕ ปี ข้างหน้า/ผู้ทรงความรู้
ลาดั
กลุ่ม เป้าหมาย
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา
บ
๑. การแต่งตั้งคณะทางาน (KM) กพ 59
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับ
จังหวัด ในสังกัดสานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรี
๒. การประชุมคณะทางาน (KM) กพ 59
คณะทางานการจัดการองค์ความรู้
(KM Team ระดับจังหวัด)
๓. การบ่งชี้ความรู้
กพ 59
คณะทางานการจัดการองค์ความรู้
(KM Team ระดับจังหวัด)
๔. การสร้างและแสวงหาความรู้ กพ59-พค59 ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในสังกัด
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี อีก
๕ ปี ข้างหน้า
๕. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ มิย 59
คณะทางานการจัดการองค์ความรู้
(KM Team ระดับจังหวัด)
๖. การประมวลผลและกลั่นกรอง มิย 59
คณะทางานการจัดการองค์ความรู้
ความรู้
(KM Team ระดับจังหวัด)
๗. การเข้าถึงความรู้
กค 59
องค์ความรู้จานวน ๖ องค์ความรู้

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ สานักงาน
เกษตรจังหวัดสระบุรี
KM Team ระดับ
จังหวัด
KM Team ระดับ
จังหวัด
KM Team ระดับ
จังหวัด

KM Team ระดับ
จังหวัด
KM Team ระดับ
จังหวัด
KM Team ระดับ
จังหวัด
๘. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ กค 59
ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ กับ
KM Team ระดับ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในสังกัด จังหวัด
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
๙. การเรียนรู้
สค 59
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ใน
KM Team ระดับ
สังกัดสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จังหวัด
๑๐. การบันทึกรายงานผลการ
กพ59-กย59 รายงานดาเนินงานการจัดการองค์
KM Team ระดับ
ดาเนินงานการจัดการองค์
ความรู้ของสานักงานเกษตรจังหวัด จังหวัด
ความรู้ของสานักงานเกษตร
สระบุรี จานวน 6 องค์ความรู้เข้าสู่
จังหวัดสระบุรี
ระบบ
ผู้ทบทวน: นายไพโรจน์ คาหวาน

ผู้อนุมัติ : นายเกษม ไตรพิจารณ์

(นายไพโรจน์ คาหวาน)

(นายเกษม ไตรพิจารณ์)

ประธานคณะทางานการจัดการความรู้

เกษตรจังหวัดสระบุรี

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

หมายเหตุ

