
แบบฟอรมท่ี ๑ 

 
แบบฟอรมท่ี  ๑  การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติราชการตามบทบาท/ภารกิจของหนวยงาน 

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๖ จ.เชียงใหม หนาท่ี : ๑/๑ 

ประเด็น 

 

(๑) 

เปาประสงค 

(Objective) 

(๒) 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

(๓) 

เปาหมายของตัวชี้วัด 

(๔) 

องคความรูท่ี

จําเปนตอ                      

การปฏิบัติราชการ   

(๕)                           

๑. การถอดองคความรู

จาก : ผูท่ีจะเกษียณอายุ

ราชการในอีก 5 ป

ขางหนา    

นายชิตคณญัญ ศรีชัยวงศ  

รักษาการ หัวหนาฝาย

บริหารท่ัวไป  

เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 

นําองคความรูดานการ

ดําเนินการจัดซื้อจดัจาง 

ไปปรับใชในการปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการถอดองคความรู

จากผูท่ีจะเกษียณอายุ

ราชการในอีก 5 ปขางหนา  

จํานวนองคความรูท่ี

จัดเก็บ ๑ องคความรู 

 

๑, การดาํเนินการ

จัดซื้อจัดจาง 

๒. การบริหารงาน

บุคลากรท่ีเก่ียวของ

กับการจัดซื้อจดั

จาง  

๒.การถอดองคความรู

จาก : ศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลติ

สินคาเกษตร (ศพก.) 

ตําบลบุญนาคพัฒนา 

อําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง  

(นายกฤษณะ สทิธิหาญ) 

เพ่ือคนหาองคความรู 

เทคโนโลยีการผลติสัปปะ

รด ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการถอดองคความรู

จาก 

นายกฤษณะ สิทธิหาญ 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลติสินคา

เกษตร (ศพก.) ตําบลบุญ

นาคพัฒนา อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง  

จํานวนองคความรูท่ี

จัดเก็บ ๑ องคความรู 

 

เทคโนโลยีการผลติ

สัปปะรด 

 

ผูทบทวน :             ศิริลักษณ  กมล 

(นางสาวศิริลักษณ  กมล) 

ประธานคณะทํางานการจัดการความรู 

ผูบริหารสูงสุดดานการจดัการความรู (CKO) 

 

ผูอนุมัติ   :   

         วาท่ี ร.ต.       สมสวย  ปญญาสิทธิ  

                      (ดร.สมสวย  ปญญาสิทธิ )  

 ผูอํานวยการสาํนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๖ จ.เชียงใหม 

                ผูบริหารสูงสดุของสวนราชการ (CEO) 

 
 
 
 

  



แบบฟอรมท่ี ๒ 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ  : สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๖ จ.เชียงใหม หนาท่ี : ๒/๑ 

ประเด็น : การถอดองคความรูจากผูท่ีจะเกษียณอายุราชการในอีก 5 ปขางหนา นายชิตคณัญญ ศรชัียวงศ   

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา กลุม เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การบงชี้ความรู กุมภาพันธ คณะทํางาน KM คณะทํางาน KM  

๒. การสรางและแสวงหาความรู 

 
มีนาคม - 

เมษายน 

คณะทํางาน KM 

และผูเก่ียวของ 

คณะทํางาน KM  

๓. การจัดการความรูใหเปนระบบ 

 
เมษายน - 

มิถุนายน 

คณะทํางาน KM 

และผูเก่ียวของ 

คณะทํางาน KM  

๔. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู มิถุนายน - 

กรกฎาคม 

คณะทํางาน KM 

และผูเก่ียวของ 

คณะทํางาน KM  

๕. การเขาถึงความรู กรกฎาคม - 

สิงหาคม 

คณะทํางาน KM 

และผูเก่ียวของ 

คณะทํางาน KM  

๖. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู กรกฎาคม - 

สิงหาคม 

คณะทํางาน KM 

และผูเก่ียวของ 

คณะทํางาน KM  

๗. การเรียนรู กรกฎาคม - 

สิงหาคม 

คณะทํางาน KM 

และผูเก่ียวของ 

คณะทํางาน KM  

หมายเหตุ : ใหหนวยงานยอยพิจารณากิจกรรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ี อาจจะมีไมครบท้ัง ๗ กิจกรรม หรือมีกิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจาก  

ผูทบทวน :   

ศิริลักษณ  กมล 

(นางสาวศิริลักษณ  กมล) 

ประธานคณะทํางานการจัดการความรู 

ผูบริหารสูงสุดดานการจดัการความรู (CKO) 

ผูอนุมัติ   :   

          

         วาท่ี ร.ต.       สมสวย  ปญญาสิทธิ  

                        (ดร.สมสวย  ปญญาสิทธ์ิ)  

 ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๖ จ.เชียงใหม 

                 ผูบริหารสูงสดุของสวนราชการ (CEO) 

 

  



แบบฟอรมท่ี ๒ 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ  : สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๖ จ.เชียงใหม หนาท่ี : ๒/๒ 

ประเด็น :   การถอดองคความรูจากศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร (ศพก.) ตําบลบุญนาคพัฒนา อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง (นายกฤษณะ สิทธิหาญ) 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา กลุม เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การบงชี้ความรู กุมภาพันธ คณะทํางาน KM คณะทํางาน KM  

๒. การสรางและแสวงหาความรู 

 
มีนาคม - 

เมษายน 

คณะทํางาน KM 

และผูเก่ียวของ 

คณะทํางาน KM  

๓. การจัดการความรูใหเปนระบบ 

 
เมษายน – 

พฤษภาคม 

คณะทํางาน KM 

และผูเก่ียวของ 

คณะทํางาน KM  

๔. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู มิถุนายน - 

กรกฎาคม 

คณะทํางาน KM 

และผูเก่ียวของ 

คณะทํางาน KM  

๕. การเขาถึงความรู กรกฎาคม - 

สิงหาคม 

คณะทํางาน KM 

และผูเก่ียวของ 

คณะทํางาน KM  

๖. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู กรกฎาคม - 

สิงหาคม 

คณะทํางาน KM 

และผูเก่ียวของ 

คณะทํางาน KM  

๗. การเรียนรู กรกฎาคม - 

สิงหาคม 

คณะทํางาน KM 

และผูเก่ียวของ 

คณะทํางาน KM  

หมายเหตุ : ใหหนวยงานยอยพิจารณากิจกรรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ี อาจจะมีไมครบท้ัง ๗ กิจกรรม หรือมีกิจกรรมอ่ืน 

ผูทบทวน :   

ศิริลักษณ  กมล 

(นางสาวศิริลักษณ  กมล) 

ประธานคณะทํางานการจัดการความรู 

ผูบริหารสูงสุดดานการจดัการความรู (CKO) 

ผูอนุมัติ   :   

         

       วาท่ี ร.ต.       สมสวย  ปญญาสิทธิ  

                      (ดร.สมสวย  ปญญาสิทธิ )  

ผูอํานวยการสํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี ๖ จ.เชียงใหม 

              ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) 

 

 


