
แบบฟอร์มที่ 1 การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดตามคํารับรอง เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

2. การบูรณาการส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่ 

มีการบูรณาการงานส่งเสริม
การเกษตรในพื้นที่ 

จํานวนงบประมาณที่มีการใช้         
ในการบรูณาการในพื้นที่ 

มีการใชง้บประมาณเชงิบูรณาการ        
ในพื้นที่ อย่างน้อย 1 โครงการ 

1. ท่องเที่ยวเกษตร  
2. การจัดทําแผนวิสาหกิจชุมชน 
3. การสนับสนุนแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
4. การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 
5. การพัฒนาศักยภาพผู้นําและสมาชิกวิสาหกิจชุมชน    
6. การประสานงานหน่วยงานภาคี 
7. การบูรณาการแผนพัฒนา 
8. การจัดเวทีหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
9. การสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย 
10. การเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงสินค้าเกษตรไม่ปลอดภัย 
11. การพัฒนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
12. การเกษตรพอเพียง 

3. การมุ่งเน้นความสําเร็จการ
ดําเนินงานส่งเสริมการเกษตร 

เกษตรกรมีความสามารถ        
ในการผลิตและจัดการสินค้า
เกษตร 

เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตและจัดการ
สินค้าเกษตร มีการนําไปปฏิบัต ิ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1. พืชผักปลอดภัย  
2. การผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
3. การขยายพันธุ์พืช 
4. การบริหารจัดการศัตรูพืช 
5. การวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น 
6. การใช้สารชีวภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ 
7. การวางแผนผลิตพืช 
8. การเพิ่มปริมาณและคุณภาพพืชเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต 
9. การปลูกพืชไร้ดิน 
10. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร/สินค้าแปรรูป 
11. การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
12. การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร/วิสาหกิจชมุชน 
13. การจัดเวทีเรียนรู้ 
14. การพัฒนาสถาบันเกษตรกร 
15. การจัดการดิน+ปุ๋ย 
16. การผลิตและขยายแมลงศัตรูพืช/ชีวินทรีย์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดตามคํารับรอง เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

4. การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริม
การเกษตร 

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ         
ตามแนวทางที่กําหนด 

ระดับความสําเร็จการพัฒนา
ศักยภาพการส่งเสริมการเกษตร 

บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

1. ความรู้จากผู้ใกล้จะเกษียณ 
2. จิตวิทยาการส่งเสริมการเกษตร 
3. วิทยากรกระบวนการ 
4. การประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
5.ทักษะการให้บริการที่ดี 
6. ทักษะการบรรยาย 
7. พิธีกร 
8. รูปแบบการเกษตรที่เหมาะสม 
9. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 
10. การประเมินความพึงพอใจ 
11. การบริหารงานโครงการ 
12. การเขียนแผนงานโครงการที่มีคุณภาพ 
13. การถ่ายภาพ 
14. การวิจัยเชิงพื้นที่ 
15. การผลิตสื่อต่างๆ 
16. งานสารบรรณ 
17. ระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
18. พืชทําเงินในพื้นที่ 
19. การบริหารงานสํานักงานฯ 
20. การสร้างความสมดุลระหว่างการงานและชีวิต 
21. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
22. การเข้าถึงเกษตรกร 
23. การทํางานอย่างมีความสุข 
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องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ 
แผนการจัดการความรู้ ที่  1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบูรณาการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 

องค์ความรู้ที่จําเป็น : ท่องเที่ยวเกษตร 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตรและแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง จํานวนงบประมาณที่มีการใช้ในการบูรณาการในพื้นที่   
เป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทํา KM  : มีการใชง้บประมาณเชิงบรูณาการในพื้นที่อย่างน้อย 1 โครงการ 

แผนการจัดการความรู้ ที่  2 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การมุ่งเน้นความสําเร็จการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตร 
องค์ความรู้ที่จําเป็น : พืชผักปลอดภัย 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : สนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในการเป็นครัวอันดามัน   
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม  พัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร มีการนําไปปฏิบัติ 
เป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทํา KM : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

แผนการจัดการความรู้ ที่  3 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการเกษตร 
องค์ความรู้ที่จําเป็น : การถอดความรู้จากผู้ทรงความรู้ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : จัดเก็บความรู้จากผู้ที่จะเกษียณไว้เป็นบทเรียนข้าราชการรุ่นต่อไป  
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับความสําเร็จในการถอดองค์ความรู้จากผู้ทรงความรู้ 
เป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทํา KM : ระดับ 5 องค์ความรู้จากผู้ทรงความรู้อย่างน้อย 4 คน 

ผู้ทบทวน :                                

 
(

ผู้อนุมัติ :                                             
(นายปารเมศ  ทองปรีชา) นายชาลี  สิตบุศย์) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
เกษตรจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนการจดัการความรู้ (KM  Action  Plan) 

ชื่อส่วนราชการ : สาํนกังานเกษตรจงัหวดัภเูกต็  

ประเดน็ยทุธศาสตร์  : การบูรณาการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 

องคค์วามรู้ที่จาํเป็น  : ท่องเที่ยวเกษตร 

ตวัชี้วดั (KPI) ตามคาํรับรอง : ระดบัความสาํเร็จในการดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์(งบพฒันาจงัหวดั 2556) 

เป้าหมายของตวัชี้วดัตามคาํรับรอง : ระดบั 5 ดาํเนินงานโครงการแบบบูรณาการ 

ลาํดบั กิจกรรม ระยะเวลา ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผูร้ับผดิชอบ สถานะ 

1 การบ่งชี้ความรู้      

1.1 ประชุม  KM  Team 

1.2 ทบทวน วเิคราะห์ผลงาน และกาํหนด

เป้าหมายจดัการความรู้องคก์ร 

1.3 จดัทาํแผนจดัการความรู้  2556 

ธ.ค.55 -ก.พ.56  

จาํนวนครั้งในการประชุม 

จาํนวนองคค์วามรู้ที่ตอ้งการ 

 

จาํนวนแผนจดัการความรู้ 

 

1 ครั้ง 

2 องคค์วามรู้ 

 

2 แผน 

 

KM  Team   

เจา้หนา้ที่รับผิดชอบ/

คณะทาํงานโครงการ 

 

CEO 

KM  Team 

 

ดาํเนินการแลว้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 มอบหมายคณะทาํงานที่รับผิดชอบ 

แสวงหาความรู้ เกี่ยวกบัท่องเที่ยวเกษตร 

2.2 จดัเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2.3 ศึกษาดูงาน 

2.4 ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม 

ม.ค.- ก.ค.56  

จาํนวนคณะทาํงานที่รับผดิชอบ 

 

จาํนวนครั้งในการเสวนา 

จาํนวนครั้งในการศึกษาดูงาน 

ช่องทางอื่นๆที่ไดข้อ้มูลเพิ่มเติม 

 

1 คณะ 

 

2 ครั้ง 

1 ครั้ง 

2 ช่องทาง 

 

คณะทาํงานยอ่ย/

คณะทาํงานโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

สถานที่ศึกษาดูงาน 

สื่อต่างๆ 

 

CKO 

กาํลงัดาํเนินการ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

3.1 รวบรวม ความรู้ที่ไดจ้ากการเสวนา 

และจากการคน้ควา้เพิ่มเติม 

3.2 จดัหมวดหมู่ องคค์วามรู้ เรื่อง            

ท่องเที่ยวเกษตร 

มี.ค. - ก.ค.56  

จาํนวนแหล่งความรู้ 

 

จาํนวนหมวดหมู่  

 

 

 

อยา่งนอ้ย 2 แหล่ง 

 

2 หมวดหมู่ 

 

 

 

 

คณะทาํงานยอ่ย/

คณะทาํงานโครงการ 

เจา้หนา้ที่อาํเภอ        

KM  Team กาํลงัดาํเนินการ 
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กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ลาํดบั ระยะเวลา ตวัชี้วดั เป้าหมาย ผูร้ับผดิชอบ สถานะ 

การประมวลผลและกลัน่กรองความรู้  พ.ค.-ส.ค.56  KM  Team  4  

อยา่งนอ้ย 1 ครั้ง คณะทาํงานยอ่ย/

กลุ่มเป้าหมาย 

จาํนวนครั้ง  4.1 จดัเสวนา พิจารณาความถูกตอ้ง  

ครบถว้นของความรู้  เรื่องท่องเที่ยวเกษตร  

 

3 

 

  4.2 ประชุมพิจารณาการเรียบเรียง              

ใหเ้ขา้ใจง่าย  ทนัสมยั คณะทาํงานยอ่ย/

กลุ่มเป้าหมาย 

ประเดน็ จาํนวนประเดน็ที่ไดพ้ิจารณา 

เตรียมการ 

การเข้าถึงความรู้ เครือข่ายท่องเที่ยวเ/

เอกชน/ภาครัฐ 

KM  Team ก.ค.-ก.ย.56   5 

จาํนวนเรื่องที่เผยแพร่ อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 5.1 นาํความรู้ มาพฒันาเขา้สู่เวบ็ไซต ์             

ของหน่วยงาน/อื่นๆ  

เตรียมการ 

การแบ่งปันแลกเปลีย่นเรียนรู้ เครือข่ายท่องเที่ยว/

เอกชน/ภาครัฐ 

 KM  Team 6 มิ.ย.-ก.ย.56  

- อยา่งนอ้ย  1 ครั้ง จาํนวนครั้งในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

6.1 สรุปผลการพฒันาองคค์วามรู้                 

6.2 จดันิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เตรียมการ 

การเรียนรู้ 7 

7.1 การยกยอ่งชมเชยกลุ่มเป้าหมาย 

7.2 ใหค้วามรู้ 

 

ส.ค.-ก.ย.56 

 

 

- จาํนวนเจา้หนา้ที่ที่ไดร้ับความรู้ 

 

 

 

25 คน 

เจา้หนา้ที่ส่งเสริม

การเกษตร 

KM  Team เตรียมการ 

ผู้อนุมัติ :                                             ผู้ทบทวน :                                

 
(  

                                                  (
นายชาลี  สิตบุศย์) 

นายปารเมศ  ทองปรีชา) 
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

                           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

เกษตรจังหวัดภูเก็ต 
 
 

 
 

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนการจดัการความรู้ (KM  Action  Plan) 

ชื่อส่วนราชการ : สาํนกังานเกษตรจงัหวดัภเูกต็  

ประเดน็ยทุธศาสตร์  : การมุ่งเนน้ความสาํเร็จจากการดาํเนินงานส่งเสริมการเกษตร 

องคค์วามรู้ที่จาํเป็น  : พืชผกัปลอดภยั 

ตวัชี้วดั (KPI) ตามคาํรับรอง : เรื่องที่เกษตรกรปฏิบตัิใหเ้กิดความปลอดภยัในการผลิต 

เป้าหมายของตวัชี้วดัตามคาํรับรอง : อยา่งนอ้ย 5 เรื่อง 

ลาํดบั กิจกรรม ระยะเวลา ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผูร้ับผดิชอบ สถานะ 

1 การบ่งชี้ความรู้      

1.1 ประชุม  KM  Team 

1.2 ทบทวน วเิคราะห์ผลงาน และกาํหนด

เป้าหมายจดัการความรู้องคก์ร 

1.3 จดัทาํแผนจดัการความรู้  2556  

ธ.ค.55 -ก.พ.56  

จาํนวนครั้งในการประชุม 

จาํนวนองคค์วามรู้ที่ตอ้งการ 

 

จาํนวนแผนจดัการความรู้ 

 

1 ครั้ง 

2 องคค์วามรู้ 

 

2 แผน 

 

KM  Team   

เจา้หนา้ที่รับผิดชอบ/

คณะทาํงานโครงการ 

 

CEO 

KM  Team 

 

ดาํเนินการแลว้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 มอบหมายคณะทาํงานที่รับผิดชอบ 

แสวงหาความรู้ เกี่ยวกบัพืชผกัปลอดภยั 

2.2 จดัเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2.3 ศึกษาดูงาน 

2.4 แสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติม 

ม.ค.- ก.ค.56  

จาํนวนคณะทาํงานที่รับผดิชอบ 

 

จาํนวนครั้งในการเสวนา 

จาํนวนครั้งในการศึกษาดูงาน 

ช่องทางอื่นๆที่ไดข้อ้มูลเพิ่มเติม 

 

1 คณะ 

 

2 ครั้ง 

1 ครั้ง 

2 ช่องทาง 

 

คณะทาํงานยอ่ย/

คณะทาํงานโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

สถานที่ศึกษาดูงาน 

สื่อต่างๆ 

 

CKO 

กาํลงัดาํเนินการ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

3.1 รวบรวม ความรู้ที่ไดจ้ากการเสวนา 

และจากการคน้ควา้เพิ่มเติม 

3.2 จดัหมวดหมู่ องคค์วามรู้ เรื่อง            

พืชผกัปลอดภยั 

มี.ค. - ก.ค.56  

จาํนวนแหล่งความรู้ 

 

จาํนวนหมวดหมู่  

 

 

 

อยา่งนอ้ย 2 แหล่ง 

 

2 หมวดหมู่ 

 

 

 

 

 

คณะทาํงานยอ่ย/

คณะทาํงานโครงการ 

เจา้หนา้ที่อาํเภอ        

KM  Team กาํลงัดาํเนินการ 
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กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ลาํดบั ระยะเวลา ตวัชี้วดั เป้าหมาย ผูร้ับผดิชอบ สถานะ 

การประมวลผลและกลัน่กรองความรู้  พ.ค.-ส.ค.56  4  

4.1 จดัเสวนา พิจารณาความถูกตอ้ง  

ครบถว้นของความรู้  เรื่องท่องเที่ยวเกษตร 

4.2 ประชุมพิจารณาการเรียบเรียง              

ใหเ้ขา้ใจง่าย  ทนัสมยั 

จาํนวนครั้ง  

 

จาํนวนประเดน็ที่ไดพ้ิจารณา 

อยา่งนอ้ย 1 ครั้ง คณะทาํงานยอ่ย/

กลุ่มเป้าหมาย 

 

 

KM  Team  

 

3 ประเดน็ 

เตรียมการ 

การเข้าถึงความรู้ เกษตรกร/เจา้หนา้ที่/

ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

KM  Team ก.ค.-ก.ย.56   5 

จาํนวนเรื่องที่เผยแพร่ อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 5.1 นาํความรู้ มาพฒันาเขา้สู่เวบ็ไซต ์             

ของหน่วยงาน/อื่นๆ  

เตรียมการ 

การแบ่งปันแลกเปลีย่นเรียนรู้  เกษตรกร/เจา้หนา้ที่/

ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

KM  Team 6 มิ.ย.-ก.ย.56  

- อยา่งนอ้ย  1 ครั้ง จาํนวนครั้งในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

6.1 สรุปผลการพฒันาองคค์วามรู้                 

6.2 จดันิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เตรียมการ 

การเรียนรู้ เจา้หนา้ที่ส่งเสริม

การเกษตร 

KM  Team 7 

7.1 การยกยอ่งชมเชยกลุ่มเป้าหมาย 

7.2 ใหค้วามรู้ 

  

 

- 

ส.ค.-ก.ย.56 

จาํนวนเจา้หนา้ที่ที่ไดร้ับความรู้ 

 

 

 

25 คน 

เตรียมการ 

ผูอ้นุมตัิ :  ผูท้บทวน :  

 
(  

(
นายชาลี  สิตบุศย์) 

นายปารเมศ  ทองปรีชา) 
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

เกษตรจังหวัดภูเก็ต 
 

 

 

 

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนการจดัการความรู้ (KM  Action  Plan) 

ชื่อส่วนราชการ : สาํนกังานเกษตรจงัหวดัภเูกต็  

ประเดน็ยทุธศาสตร์  : การพฒันาศกัยภาพการส่งเสริมการเกษตร 

องคค์วามรู้ที่จาํเป็น  : การถอดความรู้จากผูท้รงความรู้ 

ตวัชี้วดั (KPI) ตามคาํรับรอง : ระดบัความสาํเร็จในการถอดองคค์วามรู้จากผูท้รงความรู้ 

เป้าหมายของตวัชี้วดัตามคาํรับรอง : ระดบั 5 องคค์วามรู้จากผูท้รงความรู้อยา่งนอ้ย 4 คน 

ลาํดบั กิจกรรม ระยะเวลา ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผูร้ับผดิชอบ สถานะ 

1 การบ่งชี้ความรู้      

1.1 ประชุม  KM  Team 

1.2 ทบทวน วเิคราะห์ผลงาน และกาํหนด

เป้าหมายจดัการความรู้องคก์ร 

1.3 จดัทาํแผนจดัการความรู้  2556  

ธ.ค.55 -ก.พ.56  

จาํนวนครั้งในการประชุม 

จาํนวนองคค์วามรู้ที่ตอ้งการ 

 

จาํนวนแผนจดัการความรู้ 

 

1 ครั้ง 

4 องคค์วามรู้ 

 

2 แผน 

 

ผูท้ี่จะเกษียณในอีก  

5 ปีขา้งหนา้ 

 

CEO 

KM  Team 

 

ดาํเนินการแลว้ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

2.1 มอบหมายคณะทาํงานที่รับผิดชอบ 

แสวงหาความรู้ เกี่ยวกบัการถอดองคค์วามรู้

ผูท้ี่เกษียณในอีก 5 ปีขา้งหนา้ 

2.2 เสวนาถอดบทเรียน 

2.3 บนัทึกขอ้มูลจากการเสวนา 

ม.ค.- ก.ค.56  

จาํนวนคณะทาํงานที่รับผดิชอบ 

 

 

จาํนวนครั้งในการเสวนา 

 

 

1 คณะ 

 

 

2 ครั้ง 

 

 

คณะทาํงานยอ่ย/          

ผูท้ี่จะเกษียณในอีก  

5 ปีขา้งหนา้ 

 

 

 

CKO 

กาํลงัดาํเนินการ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

3.1 รวบรวม ความรู้ที่ไดจ้ากการเสวนา 

และจากการคน้ควา้เพิ่มเติม 

3.2 จดัหมวดหมู่องคค์วามรู้  

มี.ค. - ก.ค.56  

จาํนวนแหล่งความรู้ 

 

จาํนวนหมวดหมู่  

 

 

 

อยา่งนอ้ย 4 คน 

 

4 หมวดหมู่ 

 

 

 

 

 

คณะทาํงานยอ่ย/         

ผูท้ี่จะเกษียณในอีก  

5 ปีขา้งหนา้ 

KM  Team กาํลงัดาํเนินการ 
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ลาํดบั กิจกรรม ระยะเวลา ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผูร้ับผดิชอบ สถานะ 

4 การประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ 

4.1 จดัเสวนา พิจารณาความถูกตอ้ง  

ครบถว้นของความรู้   

4.2 ประชุมพิจารณาการเรียบเรียง              

ใหเ้ขา้ใจง่าย  ทนัสมยั 

พ.ค.-ส.ค.56  

จาํนวนครั้ง  

 

จาํนวนประเดน็ที่ไดพ้ิจารณา 

 

อยา่งนอ้ย 1 ครั้ง 

 

3 ประเดน็ 

 

คณะทาํงานยอ่ย/         

ผูท้ี่จะเกษียณในอีก  

5 ปีขา้งหนา้ 

 

KM  Team  เตรียมการ 

5 การเข้าถึงความรู้ 

5.1 นาํความรู้ มาพฒันาเขา้สู่เวบ็ไซต ์             

ของหน่วยงาน/อื่นๆ 

ก.ค.-ก.ย.56  

จาํนวนเรื่องที่เผยแพร่ 

 

อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 

 

คณะทาํงานยอ่ย/         

เจา้หนา้ที่ส่งเสริม

การเกษตร 

KM  Team เตรียมการ 

6 การแบ่งปันแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

6.1 สรุปผลการพฒันาองคค์วามรู้                 

6.2 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มิ.ย.-ก.ย.56  

- จาํนวนครั้งในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

 

อยา่งนอ้ย  1 ครั้ง 

 

คณะทาํงานยอ่ย/      

เจา้หนา้ที่ส่งเสริม

การเกษตร 

KM  Team เตรียมการ 

7 การเรียนรู้ 

7.1 การยกยอ่งชมเชยกลุ่มเป้าหมาย 

7.2 ใหค้วามรู้ 

 

ส.ค.-ก.ย.56 

 

 

- จาํนวนเจา้หนา้ที่ที่ไดร้ับความรู้ 

 

 

 

25 คน 

เจา้หนา้ที่ส่งเสริม

การเกษตร 

KM  Team เตรียมการ 

ผูท้บทวน :  

 
(นายชาลี  สิตบุศย์) 

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

ผูอ้นุมตัิ :  

 
(นายปารเมศ  ทองปรีชา) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
เกษตรจังหวัดภูเก็ต 

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 

 

 


