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1
แบบฟอรม 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสว นราชการ/จังหวัด
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หนาที่ : 1/5
ประเด็น
เปาประสงค
ตัวชี้วัด (KPI)
เปาหมายของ
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ยุทธศาสตร
(Objective)
ตามคํารับรอง
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร
1. ทําประจวบคีรีขันธ
1.1 เพิ่มรายไดจากการ
1.1 รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
รอยละ 3
1. การพัฒนาการบริการตาม
ใหเหมาะแกก ารเปน
บริการและการทองเที่ยว
รายไดจากการทองเที่ยว
หลักมาตรฐานสากล
เมืองทองเที่ยว
1.2 เพิ่มขีดความสามารถ
1.2 ระดับความสําเร็จของ
ระดับ 5
2. การจัดการการทองเที่ยว
สําหรับครอบครัว
การบริหารจัดการดาน
การพัฒนาคุณภาพแหลง
โดยชุมชนอยางยั่งยืน
และสุขภาพ
การทองเที่ยวโดย
ทองเที่ยวจังหวัด
3. การเพิ่มมาตรฐานความ
กระบวนการรวมมือ
ปลอดภัยและสิ่งอํานวยความ
ภาครัฐ ภาคเอกชน
สะดวกดานทองเที่ยว
ภาคประชาชนและ อปท.
4. การรัก ษาสภาพแวดลอมใน
แหลงทองเที่ยวหลักและพัฒนา
แหลงทองเทีย่ วรองหรือแหลง
ทองเที่ยวเสื่อมโทรมใหมีคุณภาพ
5. มาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร
6. มาตรฐานสถานที่ผลิต
ผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน
7. มาตรฐานสถานบริก ารดาน
สุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
8. มาตรฐานตลาดสดนาซื้อ
9. มาตรฐานรานอาหารสะอาด
รสชาติอรอย
2. พัฒนาใหเปนศูนย
2.1 การผลิตและการ
2.1 รอยละของเกษตรกรผู
รอยละ 7
1. การผลิตสับปะรดตามระบบ
กลางการผลิตและ
แปรรูปสับปะรดไดรับ
ปลูก สับปะรดในจังหวัดที่
การจัดการคุณภาพ GAP
แปรรูปสับปะรดที่ได
การพัฒนาคุณภาพที่
ผานการประเมินความพรอม
2. การเพิ่มผลผลิตสับปะรด
มาตรฐานในการ
ไดมาตรฐานตรงตาม
ของจังหวัดที่เขาสูกระบวน
3. การลดตนทุนการผลิตสับปะรด
สงออก
ความตองการของตลาด
การรับรองระบบการจัดการ
4. การปองกันการเกิดโรคเหี่ยว
และเพิ่มปริมาณการ
คุณภาพพืช:สับปะรด
ใบสับปะรด
สงออก
(GAP)
2.2 รอยละของเกษตรกร
รอยละ 100
เปาหมายที่ไดรับใบรับรอง
Q GAP สับปะรด
2.3 จํานวนที่เพิ่มขึ้นของ
3 โรงงาน
โรงงานแปรรูปสับปะรดใน
จังหวัดที่ไดรับการพัฒนา
ผานการรับรองมาตรฐานสากล
2.4 รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
รอยละ 5
ปริมาณการสงออกสับปะรด

2
แบบฟอรม 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสว นราชการ/จังหวัด
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หนาที่ : 2/5
ประเด็น
เปาประสงค
ตัวชี้วัด (KPI)
เปาหมายของ
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ยุทธศาสตร
(Objective)
ตามคํารับรอง
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร
3. พัฒนาการเกษตร
3.1 การผลิตมี
3.1 รอยละของอาหารสดที่
รอยละ 98
1. การแกไขปญหาการใชสาร
ใหผลผลิตมีปริมาณ
ประสิทธิภาพ คุณภาพ
ปราศจากสารปนเปอน 5
เรงเนื้อแดงในสุก ร
และคุณภาพไดมาตรฐาน
ผลผลิตผานการรับรอง
ชนิดและตรวจพบยาฆา
2. ตรวจสอบและรับรอง
สากลเปนอาหาร
มาตรฐานความปลอดภัย
แมลงผานเกณฑความ
ผลิตภัณฑปศุสัตว
ปลอดภัยและเปน
ปลอดภัย
3. ติดตามและตรวจสอบ
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
3.2 รอยละของฟารมเพาะ
รอยละ 100
ผูประกอบการตาม พ.ร.บ.
เลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกร
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
กลุมเปาหมายที่ไดใบรับรอง
พ.ศ.2525
GAP เทียบกับจํานวนฟารม
ที่ยื่นขอและไดรับการตรวจ
4. สงเสริมการพัฒนา
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
4.1 จํานวนสถานประกอบการ
3 แหง
1. การใหคําปรึกษาแนะนํา
และยกระดับการผลิต
การผลิตและลดมลภาวะ
อุตสาหกรรมที่ไดใบรับรอง
ดานการผลิตใหไดมาตรฐาน
ภาคอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดลอมของภาค
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน
ลดมลภาวะตอ
อุตสาหกรรม
4.2 จํานวนผลิตภัณฑชุมชน
50 ผลิตภัณฑ
2. การพัฒนาความรูดานการ
สิ่งแวดลอม
ที่ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
ชุมชน
3. พัฒนาฝมือในการผลิตใหได
มาตรฐาน
5. การพัฒนา
5.1 ผูประกอบการภาค
5.1 ระดับความสําเร็จการ
ระดับ 5
1. หลักธรรมาภิบาล
ผูประกอบการและ
ธุรกิจเอกชนมีศักยภาพ
พัฒนาองคความรูใหก ับ
2. แนวทางการพัฒนา
สงเสริมธุรกิจให
การประกอบธุรกิจได
ผูประกอบการ
ผูประกอบการ
สามารถแขงขันได
อยางยั่งยืน โดยยึดหลัก
3. การสงเสริมธุรกิจในตลาด
ธรรมาภิบาล
การคาเสรี
6. พัฒนาสังคมและ
6.1 ประชาชนในจังหวัด
6.1 รอยละที่ลดลงของครัวเรือน
รอยละ 50
1. การบริหารรายจายของ
ยกระดับคุณภาพ
ไดรับการยกระดับ
ที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ จปฐ.
ครัวเรือน
ชีวิตของประชาชน
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6.2 รอยละของประชากร
รอยละ 97.5
2. การเสริมสรางพลังแผนดิน
กลุมเปาหมายไดรับการบริการ
ใหเขมแข็งเพื่อตอตานยาเสพติด
ดานสุขภาพ การกีฬาและ
3. พัฒนาศักยภาพของชุมชน
สวัสดิก ารสังคมตามสิทธิ
ในการปองกันและแกไขปญหา
6.3 รอยละของประชากร
รอยละ 100
ดานความปลอดภัยในชีวิตและ
วัยเรียนไดรับการศึกษา
ทรัพยสิน
อยางทั่วถึงเทาเทียมตอเนื่อง
4. การสรางโอกาสทางการ
และมีค ุณภาพ
ศึกษา
6.4 ระดับความสําเร็จใน
ระดับ 5
การปองกันและปราบปราม
การเกิดอาชญากรรม
6.5 ระดับความสําเร็จใน
ระดับ 5
การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยและลดอุบตั ิเหตุ
จราจรทางบก
6.6 รอยละของหมูบาน
รอยละ 100
ชุมชนเขมแข็งที่ตอสูเอาชนะ
ยาเสพติด
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แบบฟอรม 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสว นราชการ/จังหวัด
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หนาที่ : 3/5
ประเด็น
เปาประสงค
ตัวชี้วัด (KPI)
เปาหมายของ
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ยุทธศาสตร
(Objective)
ตามคํารับรอง
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร
7. อนุรักษและฟนฟู
7.1 ความอุดมสมบูรณ
7.1 ระดับความสําเร็จของการ
ระดับ 5
1. การจัดทําแผนปฏิบัติก าร
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของทรัพยากรธรรมชาติ
บริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการจัดการทรัพยากร
อยางรูค าและรัก ษา
และความหลากหลาย
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คุณภาพสิ่งแวดลอม
ทางชีวภาพควบคูกับ
ในระดับจังหวัด
ที่ดีใหแกสังคม
การรัก ษาคุณภาพ
2. การนําแบบปฏิบัติก ารไปสู
สิ่งแวดลอมเปนรากฐาน
การปฏิบัติท ี่มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
3. การสรางภาคีการมีสวนรวม
และสังคม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
7.2 เกิดความสมดุล
ในการปองกันการบุกรุกทําลาย
ระหวางการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
กับการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางเหมาะสม
7.3 รัก ษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสมและ
ไดมาตรฐาน
7.4 เพิ่มขีดความสามารถ
ของทุก ภาคสวนใหมี
บทบาทและหนาที่
รับผิดชอบรวมกันใน
การอนุรัก ษทรัพยากร
ธรรมชาติและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม
8. การเพิ่มขีดความ
8.1 สนับสนุนการพัฒนา
8.1 ระดับความสําเร็จของ
ระดับ 5
1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สามารถในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมเหล็กและ
การสนับสนุนการพัฒนา
ขนสง
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ระบบการขนถายสินคา
อุตสาหกรรมเหล็ก
2. สงเสริมการขยายกําลัง
เหล็กที่ใชเทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรมเหล็ก
การผลิตที่มีประสิท ธิ3. สรางความเขาใจการพัฒนาฯ
ภาพสูง และปลอดภัย
กับชุมชนที่เกี่ยวของ
ตอสิ่งแวดลอม และ
พัฒนาระบบการขนถาย
สินคา(Logistics)
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แบบฟอรม 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสว นราชการ/จังหวัด
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : จังหวัดประจวบคีรขี ันธ
หนาที่ : 4/5
ประเด็น
เปาประสงค
ตัวชี้วัด (KPI)
เปาหมายของ
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ยุทธศาสตร
(Objective)
ตามคํารับรอง
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร
9. การพัฒนาระบบ
9.1 ประชาชนมีความ
9.1 รอยละของระดับความ
รอยละ 85
1. แนวทางการบริก ารรูปแบบ
บริหารงานภาครัฐ
พึงพอใจในคุณภาพการ
พึงพอใจของผูรับบริก าร
ใหมและการบริหารดวย
ใหมีประสิท ธิภาพ
ใหบริก ารภาครัฐ
9.2 ระดับความสําเร็จของ
ระดับ 5
จิตสํานึก (Service Mind)
บนพื้นฐานหลัก
9.2 บุคลากรและองคกร
การพัฒนาศูนยบริการรวม
2. การพัฒนาสมรรถนะ
ธรรมาภิบาล
ภาครัฐมีค วามพรอม
หรือเคานเตอรบริก าร
บุคลากร
ในการปฏิบัติงานในระดับ
ประชาชน
3. การลดขั้นตอนและระยะเวลา
เกณฑมาตรฐานโดย
9.3 ระดับความสําเร็จในการ
ระดับ 5
ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
ยึดมั่นตามหลัก ธรรมา
เปดโอการใหประชาชนเขา
ภิบาล
มามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
9.4 ระดับความสําเร็จในการ
ระดับ 5
เปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการ
9.5 ระดับความสําเร็จของ
ระดับ 5
การดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
9.6 ระดับความสําเร็จของ
ระดับ 5
การดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
9.7 ระดับความสําเร็จของ
ระดับ 5
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ใน
การรักษามาตรฐานระยะ
เวลาการใหบริก าร
9.8 ระดับความสําเร็จของ
ระดับ 5
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)
10. การพัฒนาและ
10.1 หมูบาน/ชุมฃน
10.1 รอยละของหมูบาน/
รอยละ 100
1. หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสรางความเขมแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได
ชุมชนมีการจัดทําแผนชุมชน
“อยูเย็นเปนสุข”
ของชุมชน
อยางยั่งยืน
ที่มีค ุณภาพ
2. ศูนยเรียนรูชุมชน
10.2 รอยละของหมูบาน/
รอยละ 50
3. ยุท ธศาสตรกลุมออมทรัพย
ชุมชนที่มีความสามารถใน
เพื่อการผลิต
การบริหารจัดการปญหาโดย
ชุมชนตามเกณฑท ี่กําหนด

5
แบบฟอรม 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสว นราชการ/จังหวัด
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หนาที่ : 5/5
ประเด็น
เปาประสงค
ตัวชี้วัด (KPI)
เปาหมายของ
องคความรูท ี่จําเปนตอการปฏิบัติ
ยุทธศาสตร
(Objective)
ตามคํารับรอง
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร
11. การรัก ษาความ
11.1 พื้นที่ชายแดนและ
11.1 ระดับความสําเร็จของ
ระดับ 5
1. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่ม
มั่นคงชายแดนและ
ชายฝงทะเลมีความมั่นคง
การดําเนินงานตามแผน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่
ชายฝงทะเล
บนพื้นฐานการมีสวนรวม
ดานความมั่นคง
ของบุคลากร
ของประชาชน และอยู
2. พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคง
รวมกับประเทศ
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551
เพื่อนบานอยางมี
3. จัดระเบียบพื้นที่ชายแดนและ
ความสุข
ชายฝงทะเล
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัต ิราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ
แผนการจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร
: พัฒนาใหเปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูปสับปะรดที่ไดมาตรฐานในการสงออก
ความรูแผนที่ 1
องคความรูที่จําเปน
: การลดตนทุนการผลิตสับปะรด
เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพื่อพัฒนาใหเปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูปสับปะรดที่ไดมาตรฐานในการสงออก
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละของจํานวนเกษตรกรกลุมเปาหมายที่ผานการ
เตรียมความพรอมตามระบบมาตรฐาน GAP (สับปะรด)
แผนการจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร
: การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ความรูแผนที่ 2
องคความรูที่จําเปน
: หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข”
เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพื่อพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
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แบบฟอรม 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หนาที่ : 1/2
ประเด็นยุทธศาสตร
: พัฒนาใหเปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูปสับปะรดที่ไดมาตรฐานในการสงออก
องคความรูที่จําเปน (K)
: การลดตนทุนการผลิตสับปะรด
ตัวชี้วัดตามคํารับ รอง (KPI)
: รอยละของจํานวนเกษตรกรกลุมเปาหมายที่ผานการเตรียมความพรอมตามระบบมาตรฐาน GAP (สับปะรด)
เปาหมายของตัวชี้ว ัดตามคํารับรอง : รอยละ 7
ลํา
กิจกรรมการจัดการ
ระยะ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
กลุม
ผูรับผิดชอบ
สถานะ
ดั
หมายเหตุ
ความรู
เวลา
เปาหมาย
บ
1. ประชุมระดมความคิด เห็น
เม.ย.51 จํานวนครั้งที่
1ครั้ง
นัก วิชาการฯ KM TEAM
ดําเนินการแลว
ระหวางนักวิชาการสงเสริมการ
จัดประชุม
และเจาหนาที่
เกษตรที่รับผิดชอบงานสับปะรด
สงเสริม
กับนักวิชาการสงเสริมการเกษตร
การเกษตร
ที่รับผิดชอบงายุท ธศาสตรและ
การจัดการความรู
2.

การสรางและแสวงหาความรู
โดย
2.1 คนควาและรวบรวมความรู
2.2 ถอดสกัด องคความรูจาก
เกษตรกรตนแบบ จาก 3 อําเภอ
2.3 สรุปเปนองคค วามรูของ
จังหวัด

เม.ย.51
เม.ย.51

ระดับความ
สําเร็จในการ
ดําเนินงาน

3 ขั้นตอน

เกษตรกร
ตนแบบ
9 ราย

“

“

เม.ย.51

3.

จัดการความรูใหเปนระบบ
ดวยการจัดทําทะเบียนของ
องคความรูและขอมูลเกษตรกร
ตนแบบ

มิ.ย.51

มีท ะเบียน
องคค วามรู
และขอมูล
เกษตรกร

1 ชุด

เกษตรกร
ตนแบบ
9 ราย

“

“

4.

กระบวนการกลั่นกรองความรู
4.1 นักวิชาการฯ ที่รับผิดชอบงาน พ.ค.51
สับปะรด ตรวจสอบความถูกตอง
ที่สอดคลองกับหลักวิชาการ
4.2 ปรับปรุงองคค วามรูใหถูกตอง มิ.ย.51
และใหผูใชองคความรู สามารถนํา
องคความรูไปปฏิบัติไดจริง

องคความรูท ี่
ผานการกลั่น
กรองแลว

1 องค
ความรู

นัก วิชาการฯ
และเจาหนาที่
สงเสริมการ
เกษตร

“

“

5.

จัดระบบการเขาถึงองคความรู
ใหมีความสะดวกตอกลุม
ผูใชงาน โดย
5.1 จัดทําเอกสารแผนพับ/คูมือ
5.2 บอรดนิทรรศการ
5.3 เผยแพรทางเว็บไซต

จํานวนระบบ
เขาถึง
องคค วามรู

3 ระบบ

เจาหนาที่
สงเสริมการ
เกษตรและ
เกษตรกร
ผูปลูก
สับปะรด

“

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ก.ค.51
ก.ค.51
ก.ค.51
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แบบฟอรม 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หนาที่ : 2/2
ประเด็นยุทธศาสตร
: พัฒนาใหเปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูปสับปะรดที่ไดมาตรฐานในการสงออก
องคความรูที่จําเปน (K)
: การลดตนทุนการผลิตสับปะรด
ตัวชี้วัดตามคํารับ รอง (KPI)
: รอยละของจํานวนเกษตรกรกลุมเปาหมายที่ผานการเตรียมความพรอมตามระบบมาตรฐาน GAP (สับปะรด)
เปาหมายของตัวชี้ว ัดตามคํารับรอง : รอยละ 7
ลํา
กิจกรรมการจัดการ
ระยะ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
กลุม
ผูรับผิดชอบ
สถานะ
ดั
หมายเหตุ
ความรู
เวลา
เปาหมาย
บ
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
จํานวนครั้งที่
3 ครั้ง
เจาหนาที่
KM TEAM
อยูระหวาง
โดยการ
จัดสัมมนา
สงเสริมการ
ดําเนินการ
6.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ส.ค.51
เกษตรและ
สงเสริมการเกษตร
เกษตรกร
6.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ก.ค.51
ผูปลูก
เว็บไซต
สับปะรด
6.3 การสัมมนาใหความรูแก
ก.ค.เกษตรกรผูปลูก สับปะรด
ส.ค.51
7.

การเรียนรู โดย
7.1 การนําประสบการณจากการ
นําความรูไปปฏิบัติจริง
7.2 นําองคค วามรูที่ไดไปปฏิบัติ
ในแปลงทดลองของเกษตรกรเพื่อ
พิสูจนองคความรู

ส.ค.51

จํานวนแปลง
ทดลองพิสูจน
องคค วามรู

3 แปลง

เกษตรกร
ผูปลูก
สับปะรด

นัก วิชาการ
ที่รับผิดชอบ
งานสับปะรด

ยังไมได
ดําเนินการ

ส.ค.51

ผูทบทวน : .....................................................................
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

ผูอ นุมัติ : ...................................................................................
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ
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แบบฟอรม 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หนาที่ : 1/2
ประเด็นยุทธศาสตร
: การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
องคความรูที่จําเปน (K)
: หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข”
ตัวชี้วัดตามคํารับ รอง (KPI)
: ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
เปาหมายของตัวชี้วดั ตามคํารับรอง :
ลํา
ดับ
1.

2.

3.

4.

5.

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

ระยะ
เวลา

การบงชี้ค วามรู
1.1 ชี้แจงแนวทางการ
พ.ค.51
ดําเนินงานหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูเย็นเปนสุขแก
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัด

เจาหนาที่มี
ความรูความ
เขาใจใน
แนวทางการ
ดําเนินงาน
1.2 เจาหนาที่ พช.ใหค วามรู มิ.ย.51 หมูบานผาน
แกก ลุมเปาหมายดําเนินการ
เกณฑก าร
ตามแนวทางและเกณฑการ
ประเมินเปน
ประกวดหมูบานเศรษฐกิจ
หมูบาน
พอเพียงอยูเย็นเปนสุข
เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ
1.3 คณะกรรมการติดตาม
มิ.ย.51- หมูบาน
ประเมินผลหมูบานเศรษฐกิจ ก.ค.51 เศรษฐกิจ
พอเพียงอยูเย็นเปนสุข
พอเพียงอยูเย็น
เปนสุขระดับ
จังหวัด
การสรางและแสวงหา
ความรู
2.1 คนควาและรวบรวม
ก.ค. – องคความรู
ความรูจากเอกสาร/
ส.ค.51 ถูกรวบรวมใน
เว็บไซต/กรณีศึกษา
รูปแบบที่
2.2 ศึก ษาจากการจัด
เหมาะสม
เวที
จัดการความรูใหเปน
ส.ค.51 มีฐานขอมูล
ระบบดวยการรวบรวม
ความรู
ความรูเปนหมวดหมู
และจัดทําเปนฐานขอมูล
กระบวนการกลั่นกรอง
ส.ค. 51 มีองคค วามรู
ความรู โดยวิเคราะห
สังเคราะหองคความรู
และปรับปรุงเอกสาร
องคความรู
จัดระบบการเขาถึง
ก.ย.51 มีเอกสารและ
องคความรูใ หมีความ
สื่อสารสนเทศ
สะดวกตอกลุมผูใชงาน
ที่บรรจุเนื้อหา
5.1 เอกสารรูปเลม
องคความรู

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

เจาหนาที่
จนท.พช. จังหวัด จนท.พช.
พัฒนาชุมชน
จังหวัด
ทุก อําเภอ

ดําเนินการ
แลว

หมูบาน
เปาหมาย
2 หมูบาน

ผูนําชุมชน กลุม จนท.พช.
องคกรชุมชนและ อําเภอ
ประชาชน

ดําเนินการ
แลว

หมูที่ 6 บาน
โคนมพัฒนา
ต.หวยสัตว
ใหญ
อ.หัวหิน

คณะกรรมการ/
จนท.พช. ผูนํา
ชุมชน กลุม
องคกรเครือขาย
และประชาชน

จนท.พช.
จังหวัด
อําเภอ

ดําเนินการ
แลว

มีองคความรู
ของ
หมูบาน
พอเพียง

จนท. พช.
จังหวัด/อําเภอ

นว.พช.จังหวัด อยูระหวาง
ดําเนินการ

มีฐานขอมูล
องคความรู
ที่เปนแหลง
เรียนรู
องคความรู
1 องค
ความรู

จนท.พช

นว.พช.

ยังไมได
ดําเนินการ

นว.พช

นว.พช

ยังไมได
ดําเนินการ

จํานวน
เอกสาร
และสื่อ
สารสนเทศ

ยังไมได
ดําเนินการ

หมายเหตุ

9
แบบฟอรม 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หนาที่ : 2/2
ประเด็นยุทธศาสตร
: การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
องคความรูที่จําเปน (K)
: หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข”
ตัวชี้วัดตามคํารับ รอง (KPI)
: ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :
ลํา
ดับ

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

ระยะ
เวลา

5.2 ระบบขอมูล
สารสนเทศ

6.

7.

ตัวชี้วัด
ที่ไดทําการ
สังเคราะห
อยางเปนระบบ
เผยแพรอยาง
ตอเนื่อง

การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู
6.1 การสัมมนาเจาหนาที่
พัฒนาชุมชน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
6.2 ถอดบทเรียน บันทึก
ภูมิปญญา สรางเครือขาย
การเรียนรู
การเรียนรู
- การนําประสบการณ
จากการนําความรู
นําความรูไปปฏิบัติจริง
- การปรับเปลี่ยน
พฤติก รรมเพื่อสงเสริม/
ผลักดันการทํา KM

ก.ย.51

สรางกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู

ก.ค. ก.ย.51

จัดทําสรุป
บทเรียน

ก.ค. ก.ย.51

จนท.ทุกระดับ
มีความรูเรื่อง
KM

- การสื่อสารเพื่อสงเสริม/
ผลักดันการทํา KM

พ.ค. ก.ย.51

จนท.ทุกระดับ
มีความรูเรื่อง
KM

- การยกยองชมเชยและ
รางวัลเพื่อสงเสริม/
ผลักดันการทํา KM

ก.ย.50

ประกวดผลงาน
การจัดทํา KM
ของ จนท.

เปาหมาย
ที่เผยแพร
รวมทั้งความ
พึงพอใจ
ของผูนํา
เอกสารและ
สื่อไปใช
ประโยชนได
มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู

สามารถนํา
ความรูที่ได
ไปปฏิบัติ
งานจริง
จนท.
สามารถ
จัดการ
ความรูได
จนท.
สามารถ
จัดการ
ความรูได
เพื่อใหมี
ตัวอยาง
การจัดทํา
KM ที่มี
คุณภาพ

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

จนท.พช.

นว.พช

ยังไมได
ดําเนินการ

จนท.พช

จังหวัด

ยังไมได
ดําเนินการ

จนท.พช.

กรมฯ/ศพช.
เขต/จังหวัด

ยังไมได
ดําเนินการ

จนท.พช.

กรมฯ/ศพช.
เขต/จังหวัด

ยังไมได
ดําเนินการ

จนท.พช.

จังหวัด

ยังไมได
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ผูทบทวน : .................................................................. ผูอนุมัติ : ...................................................................................
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ

ภาคผนวก

สวนที่ 1 : ชื่อหนวยงาน/ผูบริหารดานการจัดการความรู
หนวยงาน : จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Office : CKO)
ชื่อ : นายบงการ นามสกุล : ลิมปะพันธุ
สวนที่ 2 : ขอมูลสวนบุคคล
MR.Bongkarn Limpabandhu
ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ)
10 กุมภาพันธ 2493
วัน-เดือน-ปเกิด
รองผูวา ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ตําแหนงงาน (ปจจุบัน)
ฝาย/แผนก/หนวย
การศึกษาดูงาน
เกียรติคุณที่ไดรับ
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ ถนนสละชีพ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ที่อยู
โทรศัพท
: 0-3261-1182
โทรศัพทมือถือ : 089-2032377
การติดตอสื่อสาร
E-mail address : lbongkarn@yahoo.com
ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาลาสุด - เริ่มตน)
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ป พ.ศ.ที่จบการศึกษา
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี
รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายชื่อทีมงาน KM
เพื่อใหการจัดการความรูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ เกิดประสิทธิผลในการผลักดันการปฏิบัติ
ราชการไดบรรลุผลสําเร็จในแตละประเด็นยุทธศาสตร จังหวัดประจวบคีรีขันธจึงไดกําหนดใหมีทีมงานในการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูดังตอไปนี้
1. นายบงการ ลิมปะพันธุ
รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
CKO
2. นายพยุง อยูกลิ่น
หัวหนาสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
หัวหนาคณะทํางาน
สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
3. นายวรพจน แววสิงหงาม
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
4. นายสิทธิโชค เล็งไพบูลย
ผูอํานวยการศูนยการทองเที่ยว กีฬา
คณะทํางาน
และนันทนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
5. นายสุรศักดิ์ สุทธิเวทย
เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ
คณะทํางาน
สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ
6. นายสุภัทรพงศ นวรัตนธนากร
เกษตรและสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ
คณะทํางาน
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ
7. นายอัมพร รักธรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ
คณะทํางาน
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ
8. นายศรัณพจน วีระประเสริฐ
พาณิชยจังหวัดประจวบคีรีขันธ
คณะทํางาน
สํานักงานพาณิชยจังหวัดประจวบคีรขี ันธ
9. นายสมศักดิ์ พูรัตนะ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด คณะทํางาน
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
10. นายสามารถ มีดําเนิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
คณะทํางาน
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
11. นายสายันต มังคละไชยา
พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
คณะทํางาน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ
------------------------------------------

แผนการจัดการความรู้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
จัดทําโดย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ

หนาที่ :

1

เปาประสงค

ตัวชี้วัด (KPI)

(Objective)

ตามคํารับรอง

พัฒนาการผลิตและ

1.1 การผลิตและแปรรูปสินคา

ตัวชี้วัด 1.1 รอยละของจํานวนแปลง/ฟารม

แปรรูปสินคาเกษตร

เกษตรไดมาตรฐาน

ที่ไดรับรองมาตรฐาน GAP (พืช ประมง

คุณภาพ GAP

เพื่อการคา

1.2 ปริมาณและมูลคาการ

ปศุสัตว) เทียบกับจํานวนแปลง/ฟารม

2. การสงเสริมการควบคุมคุณภาพผลผลิตการเกษตรให

จําหนายสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น

ทีไ
่ ดรับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและ

ปลอดภัยและไดมาตรฐาน

สหกรณ

3. การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาหมายของตัวชี้วัด

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
รอยละ 100

- สับปะรด
ตัวชี้วัด 1.2 รอยละของเกษตรกรที่ผานการ

4. การพัฒนาขีดความสามารถในการสงเสริมการผลิต
รอยละ 7

ประเมินความพรอมเพื่อเขาสูกระบวนการ
รับรองระบบกระบวนการจัดการคุณภาพพืชสับปะรด
ตัวชี้วัด 1.3 รอยละของอาหารสดที่

รอยละ 98

ปราศจากสารปนเปอน 5 ชนิด และตรวจพบ
ยาฆาแมลงผานเกณฑความปลอดภัย
ตัวชี้วัด 1.4 จํานวนโรงงานแปรรูปสินคา

3 โรงงาน

เกษตรไดรับมาตรฐานเพิ่มขึ้น (สับปะรดมะพราว)
ตัวชี้วัด 1.5 จํานวนผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับ

1. การสงเสริมผลิตภัณฑพืชตามระบบรับรองมาตรฐาน

50 ผลิตภัณฑ

มาตรฐาน มผช.
ตัวชี้วัด 1.6 รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตพืช
- สับปะรด

รอยละ 2

- มะพราว

รอยละ 3

สินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน

แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประเด็นยุทธศาสตร

หนาที่ :

เปาประสงค

ตัวชี้วัด (KPI)

(Objective)

ตามคํารับรอง

เปาหมายของตัวชี้วัด

2

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ทําประจวบคีรีขันธ

2.1 เพิ่มรายไดจากการ

ตัวชี้วัด 2.1 รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจาก

ใหเปนเมืองทองเที่ยว

ทองเที่ยวและบริการ

การทองเที่ยว

สําหรับครอบครัวและ

2.2 เพิ่มขีดความสามารถ

ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

สุขภาพ

ในการบริหารจัดการดานการ

คุณภาพแหลงทองเที่ยวจังหวัด

รอยละ 2.5

1. หมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยว OTOP Village
Cham[ion (OVC)

ระดับ 5

2. การพัฒนาการบริการตามหลักมาตรฐานสากล
3. การจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน

ทองเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาโครงสราง

3.1 มีแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

ตัวชี้วัด 3.1 จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับการ

รอยละ 85

1. การจัดระบบโครงสรางพื้นฐาน

พื้นฐานเพื่อรองรับการ

และการอุปโภคบริโภคเพียงพอ

พัฒนาเพิ่มขึ้น

2. การสรางความเขาใจ ใหความรูในการพัฒนากับชุมชน

พัฒนาจังหวัด

3..2 มีโครงขายคมนาคมที่

ตัวชี้วัด 3.2 เสนทางคมนาคมที่ไดรับการ

ที่เกี่ยวของ

สะดวก

พัฒนา (กม.)

3. มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประเด็นยุทธศาสตร

หนาที่ :

3

เปาประสงค

ตัวชี้วัด (KPI)

เปาหมายของ

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ

(Objective)

ตามคํารับรอง

ตัวชี้วัด

ตามประเด็นยุทธศาสตร

รอยละ 50

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาสังคมและยกระดับ

4.1 ประชาชนในจังหวัดไดรับ

ตัวชี้วัด 4.1 รอยละที่ลดลงของครัวเรือนที่มี

คุณภาพชีวิตของประชาน

การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รายไดเฉลี่ยต่ําเกณฑ จปฐ.

4.2 หมูบาน/ชุมชนสามารถ

ตัวชี้วัด 4.2 ระดับความสําเร็จของการ

พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน

แกปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับความสําเร็จในการปองกัน

1. แผนชุมชนดีเดนบานกํามะเสน
2. หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” บานทุงบัวทอง

ระดับ 5

3. แผนชุมชนบานหนองมะคา
4. ศูนยเรียนรูชุมชนกับคนทุงยาว

ระดับ 5

และปราบปรามการเกิดอาชญากรรม
ตัวชี้วัด 4.4 รอยละของหมูบาน/ชุมชน

รอยละ 100

เขมแข็งที่ตอสูเอาชนะยาเสพติด
ตัวชี้วัด 4.5 ระดับความสําเร็จของการ

ระดับ 5

สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน
ดวยกระบวนการมีสวนรวม
ตัวชี้วัด 4.6 รอยละของตลาดประเภทที่ 1

รอยละ 80

ที่ไดรับการรองรับความสะอาดและผาน
เกณฑตลาดสดนาซื้อระดับดี (3 ดาว) หรือ
ระดับดีมาก (5 ดาว)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
อนุรักษ ฟนฟู และบริหาร

5.1 เกิดความสมดุลระหวางการ

ตัวชี้วัด 5.1 ระดับความสําเร็จของการบริหาร

จัดการการใชประโยชน

ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติเฝา

และสิ่งแวดลอมกับการอนุรักษ

ระวังและรักษาคุณภาพ

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพื่อประโยชน

สิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของ

สุขแกสังคม

ทุกภาคสวน

ระดับ 5

1. การจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน
2. การจัดตั้งองคกรประมงทองถิ่น
3. การบริหารจัดการทรัพยากรประมงอยางยั่งยืน

แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประเด็นยุทธศาสตร

หนาที่ :

4

เปาประสงค

ตัวชี้วัด (KPI)

เปาหมายของ

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ

(Objective)

ตามคํารับรอง

ตัวชี้วัด

ตามประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
การรักษาความมั่นคง

6.1 พื้นที่ชายแดนและชายฝง

ตัวชี้วัด 6.1 ระดับความสําเร็จของการ

ระดับ 5

1. การเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีกับประเทศ

ชายแดนและชายฝง

ทะเลมีความมั่นคงบนพื้นฐาน

ดําเนินงานตามแผนดานความมั่นคง

ทะเล

การมีสวนรวมของประชาชน

2. การเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน อพป.

และอยูรวมกับประเทศเพื่อน

3. การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนและชายฝงทะเล

เพื่อนบาน

บานอยางมีความสุข
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7
สนับสนุนกระบวนการ

7.1 ชุมชนมีความเขาใจและมี

ตัวชี้วัด 7.1 จํานวนกิจกรรมสรางความเขาใจ

ผลิตอุตสาหกรรมเหล็ก

สวนรวมในการพัฒนา

และมีสวนรวมในการพัฒนา

ที่ไดมาตรฐานสากล

7.2 การผลิตและการปองกัน

ตัวชี้วัด 7.2 จํานวนครั้งการเขาตรวจสอบ

และมีความปลอดภัย

สิ่งแวดลอมไดมาตรฐานสากล

ของคณะไตรภาคี

4 โรงงาน

1. การสงเสริมใหผูประกอบการมีความเขาใจและยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม

4 โรงงาน

2. การสงเสริมใหผูประกอบการอุตสาหกรรมมีจิตสํานึกในการ
ปองกันปญหาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยโดยใชหลัก

ตอสิ่งแวดลอม

ธรรมาภิบาล
3. การสงเสริมใหชุมชนในพื้นที่ใกลเคียงกับสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม มีความรู ความเขาใจในสวนของภาคอุตสาหกรรม
ในการอยูรวมกันอยางเปนสุข

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8
การพัฒนาระบบ

8.1 ประชาชนมีความพึงพอใจ

ตัวชี้วัด 8.1 รอยละความพึงพอใจของ

บริหารงานภาครัฐใหมี

ในคุณภาพการใหบริการภาครัฐ

ผูรับบริการ

ประสิทธิภาพบนพื้นฐาน

ตัวชี้วัด 8.2 ระดับความสําเร็จในการเปด

หลักธรรมาภิบาล

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น และรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

รอยละ 85

1. แนวทางการบริการรูปแบบใหมและบริหารดวยจิตสํานึก
(Service Mind)

ระดับ 5

2. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
3. การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ : ความรูในขั้นตอนและกระบวนการจัดการตามระบบ GAP
แผนการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาการผลิตเกษตรและแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อการคา

ความรูแผนที่ 1

องคความรูที่จําเปน : การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพิ่มขีดความสามารถของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรใหสามารถถายทอดความรูตามกระบวนการผลิตสินคาปลอดภัยและไดมาตรฐานตามระบบ
คุณภาพ GAP พืช
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละ 7 ของเกษตรกรกลุมผูปลูกสับปะรดจังหวัดประจวบฯ ที่ผานการประเมินความพรอมเพื่อเขาสู
กระบวนการรับรองระบบการจัดคุณภาพ GAP สับปะรด

แผนการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร : ทําเมืองประจวบคีรีขันธใหเปนเมืองทองเที่ยวสําหรับครอบครัวและสุขภาพ

ความรูแผนที่ 2

องคความรูที่จําเปน : หมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยว OTOP Village Cham[ion (OVC)
เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานหมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยว และสามารถนําไปขยายผลการดําเนินงานใหหมูบานอื่นๆได
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว

แผนการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ความรูแผนที่ 3

องคความรูที่จําเปน : แผนชุมชนดีเดนบานกํามะเสน
เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพื่อสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวม
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ดวยกระบวนการมีสวนรวม

ผูทบทวน

:

ผูอนุมัติ :

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ / จังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร

: สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ

หนาที่ :

1/4

: พัฒนาการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อการคา

องคความรูที่จําเปน (K)

: การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง

: รอยละของเกษตรกรที่ผานการประเมินความพรอมเพื่อเขาสูกระบวนการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ GAP สับปะรด

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : รอยละ 7 ของเกษตรกรกลุมผูปลูกสับปะรดจังหวัดประจวบฯ ที่ผานการประเมินความพรอมเพื่อเขาสูกระบวนการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ GAP สับปะรด
กิจกรรม

ลําดับ
1

การจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

การบงชี้ความรู
1) การแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรู

ก.พ. 52

ของจังหวัดฯ

มีคณะ ทํางานจัดการความรูจังหวัด คําสั่งคณะทํางาน
ประจวบคีรีขันธ

ระดับจังหวัด

- สวนราชการที่

สํานักงานจังหวัด

เกี่ยวของกับประเด็น
ยุทธศาสตรจังหวัด

2) สรางความรูความเขาใจ โดยการ

มี.ค.52

จํานวนครั้งที่จัดประชุม

ไมนอยกวา 1 ครั้ง

- KM-Team

สํานักงานจังหวัด

ทะเบียนผูรู 1 ชุด

- จนท.สงเสริม

- KM.-Team ของ
สนง.กษจ.

ประชุม/สัมมนาคณะทํางานจัดการความรู
เพื่อพิจารณาองคความรูที่สนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร
2

การสรางและแสวงหาความรู
2.1 สํารวจผูร/ู วิทยากร เรื่องการสงเสริม

เม.ย.-พ.ค.52 มีทะเบียนผูร/ู วิทยากร เรื่อง การ

การผลิตพืชตามระบบรับรองมาตรฐาน

สงเสริมการผลิตพืชตามระบบ

การเกษตร,

คุณภาพ GAP (ภายในและภายนอก

รับรองมาตรฐานคุณภาพ GAP

ปราชญชาวบาน

องคกร)
2.2 สืบเสาะแสวงหาความรูที่จําเปนตอง
ใชในการทํางานของเจาหนาที่

เม.ย.-พ.ค.52 ไดประเด็นองคความรูที่เหมาะสม
ในการสนับสนุนการดําเนินงาน
การสงเสริมการผลิตพืชตามระบบ
รับรองมาตรฐานคุณภาพ GAP

ไมนอยกวา 1 ประเด็น - เกษตรกร,

- KM Team ของ

จนท.สงเสริมการเกษตร สนง.กษจ.

สถานะ

หมายเหตุ

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ / จังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร

: สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ

หนาที่ :

2/4

: พัฒนาการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อการคา

องคความรูที่จําเปน (K)

: การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง

: รอยละของเกษตรกรที่ผานการประเมินความพรอมเพื่อเขาสูกระบวนการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ GAP สับปะรด

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : รอยละ 7 ของเกษตรกรกลุมผูปลูกสับปะรดจังหวัดประจวบฯ ที่ผานการประเมินความพรอมเพื่อเขาสูกระบวนการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ GAP สับปะรด
ลําดับ

กิจกรรม
การจัดการความรู
2.3 กรณีตัวอยางองคความรูของการ

ระยะเวลา
มิ.ย.52

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

จํานวนองคความรูที่สนับสนุนการ

ไมนอยกวา

สงเสริมการผลิตพืชตามระบบรับรอง

ดําเนินงานการสงเสริมการผลิต

1 องคความรู

มาตรฐานคุณภาพ GAP

พืชตามระบบรับรองมาตรฐาน

กลุม
เปาหมาย
- เกษตรกรตัวอยาง

ผูรับผิดชอบ
- KM Team ของ
สนง.กษจ.

คุณภาพ GAP
2.4 สรางโอกาสเพื่อสนับสนุนการ

ม.ค.- ก.ย.52

แลกเปลี่ยนเรียนรูของเจาหนาที่

มีการจัดเวทีเพื่อสนับสนุนขอมูล

ไมนอยกวา 1 ครั้ง

ขาวสารเรื่องการสงเสริมการผลิต

- จนท.สงเสริม

- KM Team ของ

การเกษตร

สนง.กษจ.

พืชตามระบบรับรองมาตรฐาน
คุณภาพGAPและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูใหกับเจาหนาที่
3

การจัดการความรูใหเปนระบบ

ม.ค.-ก.ย.52

มีการจัดหมวดหมูประเภทองค

3.1 จัดหมวดหมูและจําแนกประเภทของ

ความรูใ นการสงเสริมการผลิตพืช

องคความรูในการสงเสริมการผลิตพืช

ตามระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ตามระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพ GAP

GAP

3.2 จัดสัมมนา เพื่อพัฒนาเจาหนาที่
เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรูการ
สงเสริมการผลิตพืชตามระบบรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ GAP

ม.ค.-ก.ย.52

เจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดรับการ
พัฒนาการจัดการความรู

1 ระบบ

- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ - KM Team ของ
งานGAP

จํานวน 45 คน

สนง.กษจ.

- เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ - KM Team ของ
ทุกระดับ

สนง.กษจ.

สถานะ

หมายเหตุ

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ / จังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร

: สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ

หนาที่ :

3/4

: พัฒนาการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อการคา

องคความรูที่จําเปน (K)

: การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง

: รอยละของเกษตรกรที่ผานการประเมินความพรอมเพื่อเขาสูกระบวนการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ GAP สับปะรด

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : รอยละ 7 ของเกษตรกรกลุมผูปลูกสับปะรดจังหวัดประจวบฯ ที่ผานการประเมินความพรอมเพื่อเขาสูกระบวนการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ GAP สับปะรด
กิจกรรม

ลําดับ
4

การจัดการความรู
ประมวลและกลั่นกรองความรู

ระยะเวลา
ม.ค.-ก.ย.52

4.1 ใหบุคลากรผูมีความรูและเชี่ยวชาญ

ตัวชี้วัด

กลุม

เปาหมาย

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

จํานวนองคความรูที่ผานการ

ไมนอยกวา 3 องค

- เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ - KM Team ของ

ประมวลและกลั่นกรอง

ความรู

ทุกระดับ

รวมประมวลและกลั่นกรององคความรูให

สนง.กษจ.

- เกษตรกร

สมบูรณ
5

การเขาถึงความรู

ม.ค.-ก.ย.52

จนท.ของ สนง.เกษตรจังหวัด

ไมนอยกวา

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุก - KM Team ของ

5.1 จัดการเรียนรูใหกับเจาหนาที่โดย

ประจวบฯ ไดรับความรูดาน KM

3 ชองทาง

ระดับ

สนง.กษจ.

ผานสื่อ/ชองทางตางๆ เชน website /

ผาน website/เอกสาร/อื่นๆ
ไมนอยกวา 2 ครั้ง

- เกษตรกร

- KM Team ของ

เอกสาร/อื่นๆ
5.2 การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค

ม.ค.-ก.ย.52 จํานวนครั้งที่นําองคความรูไปรวม

ความรูที่เกี่ยวของกับ GAP ในการ

จัดนิทรรศการ

สนง.กษจ.

ใหบริการแกเกษตรกรในโอกาสตางๆ
6

การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
6.1 ระบบพี่เลี่ยง

มี.ค.-ก.ย.52

เกษตรกรผูรวมโครงการ GAP

เกษตรกร 1,500 ราย - เกษตรกร

ไดรับคําแนะนําดาน GAP
6.2 แลกเปลี่ยนเรียนรูในweb board
และ web site ของสํานักงานเกษตร
จังหวัดประจวบฯ,กรมสงเสริมการเกษตร
และ http//:gotoknow.org

ม.ค.-ก.ย.52

- เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร

จํานวนชองทางการแลกเปลี่ยน

ไมนอยกวา

-เจาหนาที่, เกษตรกร

- KM Team ของ

เรียนรู

3 ชองทาง

และผูสนใจทั่วไป

สนง.กษจ.

สถานะ

หมายเหตุ

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ / จังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร

: สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ

หนาที่ :

4/4

: พัฒนาการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อการคา

องคความรูที่จําเปน (K)

: การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง

: รอยละของเกษตรกรที่ผานการประเมินความพรอมเพื่อเขาสูกระบวนการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ GAP สับปะรด

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : รอยละ 7 ของเกษตรกรกลุมผูปลูกสับปะรดจังหวัดประจวบฯ ที่ผานการประเมินความพรอมเพื่อเขาสูกระบวนการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ GAP สับปะรด
กิจกรรม

ลําดับ

การจัดการความรู
6.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระยะเวลา
ม.ค.-ก.ย.52

ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งในการจัดเวที

เปาหมาย
ไมนอยกวา 1 ครั้ง

แลกเปลี่ยนเรียนรู
7

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

- เจาหนาที่สงเสริม

- KM Team ของ

การเกษตร

สนง.กษจ.

การเรียนรู
7.1 รวบรวมและจัดเก็บองคความรู

ม.ค.-ก.ย.52

มีองคความรูที่เกิดขึ้นใหมในรอบป

ไมนอยกวา 3 องค

- เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ - KM Team ของ

ของการสงเสริมการผลิตพืชตาม

ความรู

กับการดําเนินงาน

ระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพ

สนง.กษจ.

โครงการ

GAP
7.2 คัดเลือกเกษตรกรที่ประสบ

ส.ค.-ก.ย.52

ความสําเร็จและจัดเก็บเปน Best Practice

มีแหลงเรียนรู GAPของเกษตรกร

ไมนอยกวา 1 ราย

- Best Practice

ที่ประสบความสําเร็จ (Best

- KM Team ของ
สนง.กษจ.

Practices)ในจังหวัด
7.3 การอบรมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ส.ค.-ก.ย.52

จํานวนเกษตรกรที่รับการอบรม

1,500 ราย

GAP
ผูทบทวน :

- เกษตรกรที่เขารวม

- เจาหนาที่สงเสริม

โครงการ

การเกษตร

ผูอนุมัติ :

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

สถานะ

หมายเหตุ

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประเด็นยุทธศาสตร

: หมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยว OTOP Village Cham[ion (OVC)

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง

: รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง

1

1/4

: ทําประจวบคีรีขันธใหเปนเมืองทองเที่ยวสําหรับครอบครัวและสุขภาพ

องคความรูที่จําเปน (KM)

ลําดับ

หนาที่ :

: รอยละ 2.5

กิจกรรม
การจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

การบงชี้ความรู
1) การแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรู

ก.พ. 52

ของจังหวัดฯ

มีคณะ ทํางานจัดการความรู

คําสั่งคณะทํางานระดับ - สวนราชการที่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จังหวัด

สํานักงานจังหวัด

ดําเนินการแลว

เกี่ยวของกับประเด็น
ยุทธศาสตรจังหวัด

2) สรางความรูความเขาใจ โดยการ

มี.ค.52

จํานวนครั้งที่จด
ั ประชุม

ไมนอยกวา 1 ครั้ง

- KM Team

สํานักงานจังหวัด

ดําเนินการแลว

ไมนอยกวา 3 กิจกรรม

เจาหนาที่พัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนา

ระยะดําเนินการ

ประชุม/สัมมนาคณะทํางานจัดการ
ความรู เพื่อพิจารณาองคความรูที่
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
3) จัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพ

มี.ค.-เม.ย.52 มีกิจกรรมในการพัฒนา

ในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
4) จัดทําแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ

ศักยภาพใหเปนแหลง

ผูนําชุมชน/อบต.และ

ชุมชนจังหวัด/

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ภาคีการพัฒนา

อําเภอหัวหิน

มี.ค.-เม.ย.52 มีผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนา

จํานวน 2 ผลิตภัณฑ

และเพิ่มชองทางการตลาด

เจาหนาที่พัฒนาชุมชน สนง.พช จังหวัด/
ผูนําชุมชน/อบต.และ

ระยะดําเนินการ

อําเภอ

ภาคีการพัฒนา
2

การสรางและแสวงหาความรู
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการเสริมสรางศักยภาพนักจัดการ
ความรูเพื่อการพัฒนาชุมชน

พ.ค. 52

มีคณะกรรมการการจัดการ

คําสั่งคณะทํางานระดับ พจ./หัวหนากลุม/ฝาย

สํานักงานพัฒนา

ความรูระดับจังหวัด

จังหวัด 1 คณะ

ชุมชนจังหวัด

และนว.พช.จังหวัด

ระยะดําเนินการ

หมายเหตุ

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประเด็นยุทธศาสตร

2/4

: ทําประจวบคีรีขันธใหเปนเมืองทองเที่ยวสําหรับครอบครัวและสุขภาพ

องคความรูที่จําเปน (KM)

: หมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยว OTOP Village Cham[ion (OVC)

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง

: รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง
ลําดับ

หนาที่ :

: รอยละ 2.5

กิจกรรม
การจัดการความรู
2. ฝกอบรมสรางความรู ความเขาใจ

ระยะเวลา
มิ.ย. 52

ตัวชี้วัด
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน

เรื่องการจัดการความรูแกเจาหนาที่

เปาหมายมีความรูและสามารถ

พัฒนาชุมชน

จัดการความรูไดและเปน

กลุม

เปาหมาย
คนละ 1 องคความรู

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่พัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนา
จํานวน 43 คน

ชุมชนจังหวัด

ผูนําชุมชน/ประชาชน

สํานักงานพัฒนา

สถานะ
ระยะดําเนินการ

KM Team
3. รวบรวมความรูจากการจัดเวที

พ.ค. 52

ประชาคมและจากผูรูในพื้นที่
3

ผลิตภัณฑ
ก.ค.-ส.ค.52

องคความรูเพื่อการพัฒนาชุมชน

ระยะดําเนินการ

ชุมชนจังหวัด

มีการจัดหมวดหมูประเภทองค

จํานวน 4 ดาน

ความรูเพื่อการพัฒนาชุมชน

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

สํานักงานพัฒนา

KM

ชุมชนจังหวัด

ระยะดําเนินการ

ประมวลและกลั่นกรองความรู
4.1 คณะกรรมการวิเคราะห สังเคราะห

ส.ค. 52

และปรับปรุงเอกสารองคความรู
5

จํานวน 2 ขอมูล

การจัดการความรูใหเปนระบบ
3.1 จัดหมวดหมูและจําแนกประเภท

4

มีฐานขอมูลการทองเที่ยวและ

จํานวนองคความรูที่ผานการ

ไมนอยกวา

เจาหนาที่พัฒนาชุมชน

สํานักงานพัฒนา

ประมวลและกลั่นกรอง

3 องคความรู

จํานวน 43 คน

ชุมชนจังหวัด

มีเอกสารองคความรูเพื่อการ

จํานวน 43 เลม

เจาหนาที่พัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนา

ระยะดําเนินการ

การเขาถึงความรู
5.1 จัดทําเอกสารองคความรูเปนรูปเลม ก.ค.-ส.ค.52

พัฒนาชุมชน
มีเอกสารองคความรูหมูบาน

จํานวน 43 คน
จํานวน 2 เลม

OTOP เพื่อการทองเที่ยว
มีเอกสารองคความรูดีเดน

จํานวน 2 เลม

ชุมชนจังหวัด

ระยะดําเนินการ

หมายเหตุ

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประเด็นยุทธศาสตร

: หมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยว OTOP Village Cham[ion (OVC)

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง

: รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง

6

3/4

: ทําประจวบคีรีขันธใหเปนเมืองทองเที่ยวสําหรับครอบครัวและสุขภาพ

องคความรูที่จําเปน (KM)

: รอยละ 2.5

กิจกรรม

ลําดับ

หนาที่ :

การจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ส.ค. 52

จํานวนองคความรูที่ไดนําเสนอ

กลุม

เปาหมาย

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
6.1 จัดมหกรรมนําเสนอผลการจัดการ
ความรู

43 องคความรู

และแลกเปลี่ยนเรียนรู

เจาหนาที่พัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนา
ที่เขารวมโครงการ

ระยะดําเนินการ

ชุมชนจังหวัด

เสริมสรางศักยภาพนัก
จัดการความรู
6.2 จัดนิทรรศการนําเสนอกระบวนการ

ส.ค. 52

จํานวนอําเภอที่จัดนิทรรศการ

8 อําเภอ

จัดการความรูจากงานพัฒนาชุมชนของ

เจาหนาที่พัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนา
อําเภอ

ชุมชนจังหวัด

- กรมการพัฒนาชุมชน

สํานักงานพัฒนา

- จนท.พัฒนาชุมชน

ชุมชนจังหวัด

เจาหนาที่ IT

สํานักงานพัฒนา

ระยะดําเนินการ

อําเภอ
6.3 จัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร

ก.ย. 52

ประชาสัมพันธ
6.4 จัดทําองคความรูเผยแพร
ประชาสัมพันธทางเว็บไซด
7

จํานวนเอกสารที่ไดรับการ

จํานวน 8 เลม

เผยแพร
ก.ย. 52

จํานวนองคความรูที่ไดรับการ

ไมนอยกวา

เผยแพร

3 องคความรู

จัดการความรูจากกิจกรรมที่ดําเนินการ
7.2 ฝกอบรมใหความรูเรื่องการจัดการ
ความรูแกเจาหนาที่พัฒนาชุมชนและ
ชุมชน

ระยะดําเนินการ

ชุมชนจังหวัด

การเรียนรู
7.1 สงเสริมใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชน

ระยะดําเนินการ

ระยะดําเนินการ
พ.ค.-ก.ย. 52 จํานวนกิจกรรมที่ไดมีการจัดการ ไมนอยกวา 2 กิจกรรม เจาหนาทีพ
่ ัฒนาชุมชน
ความรู
เม.ย.-ส.ค. 52 จํานวนครั้งของการใหความรู

ทุกระดับ
ไมนอยกวา 1 ครั้ง

สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เจาหนาที่พัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

ระยะดําเนินการ

หมายเหตุ

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประเด็นยุทธศาสตร

4/4

: ทําประจวบคีรีขันธใหเปนเมืองทองเที่ยวสําหรับครอบครัวและสุขภาพ

องคความรูที่จําเปน (KM)

: หมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยว OTOP Village Cham[ion (OVC)

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง

: รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง

: รอยละ 2.5

กิจกรรม

ลําดับ

หนาที่ :

การจัดการความรู
7.3 มอบเกียรติบัตรแกเจาหนาที่พัฒนา

ระยะเวลา
ส.ค. 52

ชุมชนที่ไดรับการฝกอบรมและจัดทํา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมและ จํานวน 43 คน
สงองคความรู

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่พัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนา

สถานะ
ระยะดําเนินการ

ชุมชนจังหวัด

องคความรู
7.4 ประกวดองคความรูดีเดนและมอบ
โลประกาศเกียรติคุณ

ก.ย. 52

จํานวนองคความรูที่ผานการ

จํานวน 3 องคความรู

ประเมิน

ผูทบทวน :

เจาหนาที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการ
ประเมินผล

ผูอนุมัติ :

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

หมายเหตุ

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประเด็นยุทธศาสตร

: แผนชุมชนดีเดนบานกํามะเสน

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง

: ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ดวยกระบวนการมีสวนรวม

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง

1

1/4

: พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

องคความรูที่จําเปน (KM)

ลําดับ

หนาที่ :

: ระดับ 5

กิจกรรม
การจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

การบงชี้ความรู
1) การแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรู

ก.พ. 52

ของจังหวัดฯ

มีคณะ ทํางานจัดการความรูจังหวัด คําสั่งคณะทํางาน

สวนราชการที่

ประจวบคีรีขันธ

เกี่ยวของกับประเด็น

ระดับจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

ดําเนินการแลว

สํานักงานจังหวัด

ดําเนินการแลว

สํานักงานพัฒนา

ระยะดําเนินการ

ยุทธศาสตรจังหวัด
2) สรางความรูความเขาใจ โดยการ

มี.ค.52

จํานวนครั้งที่จัดประชุม

ไมนอยกวา 1 ครั้ง

KM-Team

ประชุม/สัมมนาคณะทํางานจัดการความรู
เพื่อพิจารณาองคความรูที่สนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร
3) สรางความรูความเขาใจการขับเคลื่อน

2

มี.ค.-เม.ย.52 จํานวนครั้งของการจัดประชุม

ไมนอยกวา 1 ครั้ง เจาหนาที่พัฒนา

แผนชุมชนแกเจาหนาที่พัฒนาชุมชน

ชุมชน ผูนําชุมชนและ ชุมชนจังหวัด

ภาคีการพัฒนาและผูนําชุมชน

ภาคีการพัฒนา

การสรางและแสวงหาความรู
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

พ.ค. 52

มีคณะกรรมการการจัดการความรู

คําสั่งคณะทํางาน

พจ./หัวหนากลุม/

สํานักงานพัฒนา

ระดับจังหวัด

ระดับจังหวัด

ฝาย และ นว.พช.

ชุมชนจังหวัด

1 คณะ

จังหวัด

เจาหนาที่พัฒนาชุมชนเปาหมาย

คนละ 1 องค

เจาหนาที่พัฒนา

เรื่องการจัดการความรูแกเจาหนาที่

มีความรูและสามารถจัดการ

ความรู

ชุมชนจํานวน 43 คน ชุมชนจังหวัด

พัฒนาชุมชน

ความรูไดและเปน KM Team

โครงการเสริมสรางศักยภาพนักจัดการ
ความรูเพื่อการพัฒนาชุมชน
2. ฝกอบรมสรางความรู ความเขาใจ

มิ.ย. 52

สํานักงานพัฒนา

ระยะดําเนินการ

ระยะดําเนินการ

หมายเหตุ

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประเด็นยุทธศาสตร

2/4

: พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

องคความรูที่จําเปน (KM)

: แผนชุมชนดีเดนบานกํามะเสน

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง

: ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ดวยกระบวนการมีสวนรวม

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง
ลําดับ

หนาที่ :

: ระดับ 5

กิจกรรม
การจัดการความรู
3.จัดเวทีประชาคมเพื่อปรับปรุงและ

ระยะเวลา
พ.ค. 52

พัฒนาคุณภาพแผนชุมชน

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ
ระยะดําเนินการ

มีแผนชุมชนที่มีคุณภาพและ

จํานวน 409

ผูนําชุมชน/

สํานักงานพัฒนา

สามารถใชประโยชนได

หมูบาน

ประชาชน/วิทยากร

ชุมชนจังหวัด

กระบวนการ
3

การจัดการความรูใหเปนระบบ
3.1 จัดหมวดหมูและจําแนกประเภทองค

ก.ค.-ส.ค. 52 มีการจัดหมวดหมูประเภทองค

ความรูเพื่อการพัฒนาชุมชน

ความรูเพื่อการพัฒนาชุมชน

จํานวน 4 ดาน

เจาหนาที่

-ดานพัฒนาชุมชน ผูรับผิดชอบ KM

สํานักงานพัฒนา

ระยะดําเนินการ

ชุมชนจังหวัด

-ดานพัฒนาอาชีพ
-ดานพัฒนาผูนํา
-ดานพัฒนาชาติ
4

ประมวลและกลั่นกรองความรู
4.1 คณะกรรมการวิเคราะห สังเคราะห

ส.ค. 52

และปรับปรุงเอกสารองคความรู
5

จํานวนองคความรูที่ผานการ

ไมนอยกวา 3 องค เจาหนาที่พัฒนา

ประมวลและกลั่นกรอง

ความรู

สํานักงานพัฒนา

ระยะดําเนินการ

ชุมชน จํานวน 43 คน ชุมชนจังหวัด

การเขาถึงความรู
5.1 จัดทําเอกสารองคความรูเปนรูปเลม

ก.ค.-ส.ค.52

มีเอกสารองคความรูเพื่อการพัฒนา จํานวน 43 เลม

เจาหนาที่พัฒนา

ชุมชน

ชุมชนจํานวน 43 คน ชุมชนจังหวัด

มีเอกสารองคความรูการขับเคลื่อน จํานวน 2 เลม
แผนชุมชนดีเดน
มีเอกสารองคความรูดีเดน

จํานวน 2 เลม

สํานักงานพัฒนา

ระยะดําเนินการ

หมายเหตุ

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประเด็นยุทธศาสตร

: แผนชุมชนดีเดนบานกํามะเสน

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง

: ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ดวยกระบวนการมีสวนรวม

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง

6

3/4

: พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

องคความรูที่จําเปน (KM)

: ระดับ 5

กิจกรรม

ลําดับ

หนาที่ :

การจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
6.1 จัดมหกรรมนําเสนอผลการจัดการ

ส.ค.52

ความรู

จํานวนองคความรูที่ไดนําเสนอและ 43 องคความรู

เจาหนาที่พัฒนา

สํานักงาพัฒนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ชุมชนที่เขารวม

ชุมชนจังหวัด
ระยะดําเนินการ

โครงการเสริมสราง
ศักยภาพนักจัดการ
ความรู
6.2 จัดนิทรรศการนําเสนอกระบวนการ

ส.ค. 52

จํานวนอําเภอที่จัดนิทรรศการ

8 อําเภอ

จัดการความรูจากงานพัฒนาชุมชนของ

เจาหนาที่พัฒนา

สํานักงานพัฒนา

ชุมชนอําเภอ

ชุมชนจังหวัด
ระยะดําเนินการ

อําเภอ
6.3 จัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร

ก.ย. 52

จํานวนเอกสารที่ไดรับการเผยแพร จํานวน 8 เลม

ประชาสัมพันธ
6.4 จัดทําองคความรูเผยแพร

-กรมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนา
-จนท.พัฒนาชุมชน

ก.ย. 52

ประชาสัมพันธทางเว็บไซด
7

ระยะดําเนินการ

ชุมชนจังหวัด

จํานวนองคความรูที่ไดรับการ

ไมนอยกวา 3 องค เจาหนาที่ IT

สํานักงานพัฒนา

เผยแพร

ความรู

ชุมชนจังหวัด

จํานวนกิจกรรมที่ไดมีการจัดการ

ไมนอยกวา

เจาหนาที่พัฒนา

สํานักงานพัฒนา

ความรู

2 กิจกรรม

ชุมชนทุกระดับ

ชุมชนจังหวัด

การเรียนรู
7.1 สงเสริมใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
จัดการความรูจากกิจกรรมที่ดําเนินการ

พ.ค.-ก.ย.52

ระยะดําเนินการ

หมายเหตุ

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประเด็นยุทธศาสตร

4/4

: พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

องคความรูที่จําเปน (KM)

: แผนชุมชนดีเดนบานกํามะเสน

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง

: ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ดวยกระบวนการมีสวนรวม

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง

: ระดับ 5

กิจกรรม

ลําดับ

หนาที่ :

การจัดการความรู
7.2 ฝกอบรมใหความรูเรื่องการจัดการ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เม.ย.-ส.ค.52 จํานวนครั้งของการใหความรู

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ไมนอยกวา 1 ครั้ง เจาหนาที่พัฒนา

ความรูแกเจาหนาที่พัฒนาชุมชนและ

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานพัฒนา

ชุมชน

ชุมชนจังหวัด

เจาหนาที่พัฒนา

สํานักงานพัฒนา

ชุมชน

ชุมชนจังหวัด

สถานะ
ระยะดําเนินการ

ชุมชน
7.3 มอบเกียรติบัตรแกเจาหนาที่พัฒนา

ส.ค. 52

ชุมชนที่ไดรับการฝกอบรมและจัดทํา

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมและ

จํานวน 43 คน

สงองคความรู

ระยะดําเนินการ

องคความรู
7.4 ประกวดองคความรูดีเดนและมอบโล
ประกาศเกียรติคุณ

ก.ย. 52

จํานวนองคความรูที่ผานการ

จํานวน 3 องค

เจาหนาที่พัฒนา

คณะกรรมการ

ประเมิน

ความรู

ชุมชน

ประเมินผล

ผูทบทวน :

ระยะดําเนินการ

ผูอนุมัติ :

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

หมายเหตุ

แผนการจัดการความรู้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
จัดทําโดย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ
แผนการจัดการความรู ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อการคา
แผนที่ 1
องคความรูที่จําเปน : การผลิตสับปะรดตามระบบจัดการคุณภาพ GAP
เหตุผลที่เลือกองคความรู : การนําเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดที่ถูกตองและเหมาะสม มาใชในการะบวนการผลิตสับปะรดจะชวยใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิต
เพิ่มผลผลิตตอหนวย และยังไดผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ ตรงตามความตองการของตลาด
ผลสัมฤทธิ์ขององคความรูที่จําเปน : เกษตรกรผูปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สามารถนําองคความรูที่ไดรับไปใชปรับปรุงกระบวนการผลิตสับปะรด
ตามระบบ GAP เพื่อลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตตอหนวย และไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด : รอยละ 90 ของกลุมเปาหมายในองคความรูที่จําเปนสามารถนําแนวทางในการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปใชประโยชนในการถายทอดองคความรู
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดแกเกษตรได
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละของจํานวนแปลงที่ไดรับรองมาตรฐาน GAP สับปะรด ตอจํานวนแปลงที่ไดรับการตรวจ
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แผนการจัดการความรู ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนที่ 2
องคความรูที่จําเปน : การดําเนินงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
เหตุผลที่เลือกองคความรู : การดําเนินงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ สามารถชวยเหลือและแกไขปญหาความยากจนของประชาชนไดและสามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ขององคความรูที่จําเปน : หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบสามารถขยายผลการดําเนินงานสูหมูบานที่ยังไมมีการดําเนินงานตามแนวทาง
เศรษฐกิจได
ตัวชี้วัด : จํานวนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบสามารถขยายผลการดําเนินงานสูหมูบานที่ยังไมมีการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจได (เปาหมาย:1
หมูบาน)
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ

-2องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ
แผนการจัดการความรู ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล
แผนที่ 3
องคความรูที่จําเปน : การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม พ."." .ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.".2551
เหตุผลที่เลือกองคความรู : 1. เปนเครื่องมือใหสวนราชการและจังหวัดใชในการกํากับติดตาม เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ และคุมคา
2. เพื่อใหผูบังคับบัญชานําผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และการใหเงินรางวัล
ประจําปแกขาราชการพลเรือนสามัญ ตามหลักการของระบบคุณธร÷z
ผลสัมฤทธิ์ขององคความรูที่จําเปน : ขาราชการสามารถนําองคความรู เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน ที่ไดรับไปใชประโยชนใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
ตัวชี้วัด : รอยละ 85 ของกลุมเปาหมายในองคความรูที่จําเปนสามารถนําแนวทางในการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปใชประโยชนในการถายทอดองคความรู
เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ผูทบทวน :

ผูอนุมัติ :

(นายบงการ ลิมปะพันธุ )
รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

(นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล)
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด
ชื่อสวนราชการ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หนาที่ :..1…./…1…..
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
ตัวชี้วัด (KPI)
เปาหมายของ
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
ตามประเด็นยุทธศาสตร
(Objective)
ตามคํารับรอง
1. พัฒนาการผลิตและแปรรูป
- การผลิตและแปรรูปสินคา - รอยละของจํานวนแปลงที่ไดรับ
รอยละ 100
1. การผลิตสับปะรดตามระบบคุณภาพ GAP
สินคาเกษตรเพื่อการคา
เกษตรไดมาตรฐาน
รองมาตรฐาน GAP สับปะรด ตอ
2. การเพิ่มผลผลิตสับปะรด
จํานวนแปลงที่ไดรับการตรวจจาก
3. การพัฒนาขีดความสามารถในการสงเสริมการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ : การผลิตสับปะรดตามระบบจัดการคุณภาพ GAP
แผนการจัดการความรู ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อการคา
แผนที่ 1
องคความรูที่จําเปน : การผลิตสับปะรดตามระบบจัดการคุณภาพ GAP
เหตุผลที่เลือกองคความรู : การนําเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดที่ถูกตองและเหมาะสม มาใชในการะบวนการผลิตสับปะรดจะชวยใหเกษตรกรลดตนทุนการ
ผลิต เพิ่มผลผลิตตอหนวย และยังไดผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ ตรงตามความตองการของตลาด
ผลสัมฤทธิ์ขององคความรูที่จําเปน : เกษตรกรผูปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สามารถนําองคความรูที่ไดรับไปใชปรับปรุงกระบวนการผลิต
สับปะรดตามระบบ GAP เพื่อลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตตอหนวย และไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด : รอยละ 90 ของกลุมเปาหมายในองคความรูที่จําเปนสามารถนําแนวทางในการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปใชประโยชนในการถายทอดองค
ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดแกเกษตรได
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละของจํานวนแปลงที่ไดรับรองมาตรฐาน GAP สับปะรด ตอจํานวนแปลงที่ไดรับการ
ตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูทบทวน :
ผูอนุมัติ :

(นายบงการ ลิมปะพันธุ )
รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

(นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล)
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชือ่ สวนราชการ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หนาที่ : …1…/…4...
ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อการคา
องคความรูที่จําเปน (K) : การผลิตสับปะรดตามระบบคุณภาพ GAP
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของจํานวนแปลงที่ไดรับรองมาตรฐาน GAP สับปะรด ตอจํานวนแปลงที่ไดรับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : รอยละ 100
ลํา
กิจกรรม
กลุม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
สถานะ
หมายเหตุ
ดับ
การจัดการความรู
เปาหมาย
1 การบงชี้ความรู
การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
1.1 ประชุมคณะทํางานจัดการ
".". 53 - จํานวนเจาหนาที่ที่ - เจาหนาที่ 15 ราย
KM Team ของ
- เกษตรจังหวัด ระยะเริ่มดําเนินการ CMP 1
ความรูเพื่อทบทวนองคความรูที่
เขารวมประชุม
สํานักงานเกษตร
- KM-Team
จําเปนเกี่ยวกับการผลิตสับปะรด
จังหวัดประจวบฯ
ตามระบบจัดการคุณภาพ GAP
1.2 กําหนดประเด็นองคความรูที่ ".". 53 - จํานวนประเด็นองค - ไมนอยกวา 1 องค
KM Team ของ
- KM-Team
ระยะเริ่มดําเนินการ
จะดําเนินการ ไดแก การเพิ่ม
ความรู
ความรู
AP."." .".ประจวบฯ
ผลผลิตและลดตนทุนการผลิต
สับปะรด
2 การสืบเสาะและแสวงหาความรู
2.1 สํารวจผูรู/วิทยากร เรื่อง การ "." . 53 - จํานวนผูรู/วิทยากร - ไมนอยกวา 8 ÷3
- เจาหนาที่สงเสริม - เจาหนาที่ทุกคน ระยะดําเนินการ
KMP 2
ผลิตสับปะรดปลอดภัยและได
เรื่อง การผลิต
"ารเกษตร,ปราชญ - KM Team
CMP 2,3
มาตรฐาน
สับปะรดปลอดภัยและ
ชาวบาน,เกษตรกร
ไดมาตรฐาน

ลํา
ดับ

กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
การจัดการความรู
2.2 ประกวดคัดสรรสุดยอด
เม.".53 - จํานวนเกษตรกร - 8 คน / 8 องคความรู
เกษตรกรผูปลูกสับปะรดคุณภาพ
ตัวอยางและองค
( Best Practice ) เพื่อใหไดองค
ความรูที่ประสบ
ความรูการเพิ่มผลผลิตและลด
ความสําเร็จ
ตนทุนการผลิตสับปะรด ตามระบบ
การจัดการคุณภาพ
3 การจัดการความรูใหเปนระบบ
3.1 รวบรวมความรูที่ไดจากการ " .". 53 - จํานวนฐานขอมูลการ - 3 กลุมฐานขอมูล
ประกวดคัดสรรสุดยอดเกษตรกรผู
ผลิตสับปะรดคุณภาพ
ปลูกสับปะรดคุณภาพ นํามาจัด
หมวดหมูและจัดทําฐานขอมูลการ
ผลิตสับปะรดคุณภาพ
" .". 53 - จํานวนทะเบียนผูรู/ - 1 ชุด
3.2 จัดทําทะเบียนผูรู/วิทยากรดาน
วิทยากรการปลูก
การปลูกสับปะรดคุณภาพจังหวัด
สับปะรด
ประจวบคีรีขันธ
4 การประมวลผลและกลั่นกรอง
ความรู
4.1 รวบรวมองคความรูการผลิต " .". 53
สับปะรดคุณภาพ และจัดพิมพใน
เบื้องตน
4.2 เจาหนาที่วิเคราะห และ
มิ.". 53
ตรวจสอบองคความรูที่รวบรวมได
เพื่อกลั่นกรองความถูกตองของ
เนื้อหา

- จํานวนองคความรูที่ - 8 องคความรู
CMP 2
- จํานวนครั้งที่มีการ
ตรวจสอบ

- ไมนอยกวา 2 ครั้ง

กลุม
เปาหมาย
- เกษตรกรผูปลูก
สับปะรดจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

- KM Team
ระยะดําเนินการ KMP 2
- คณะกรรมการคัด
CMP 2,3
สรรสุดยอด
เกษตรกรฯ

- KM Team
- เกษตรกรตัวอยาง

- KM Team

ระยะดําเนินการ KMP 3
CMP 1,2,3

- เกษตรกรตัวอยาง

- KM-Team

ระยะดําเนินการ

- จ."." .ผูรับผิดชอบ
งานสงเสริมการผลิต
สับปะรด
- จ."." .ผูรับผิดชอบ
งานสงเสริมการผลิต
สับปะรด

- KM-Team

ระยะดําเนินการ KMP 4
CMP 1,2,3

- KM-Team

ระยะดําเนินการ CMP 5

ลํา
กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดับ
การจัดการความรู
5 การเขาถึงความรู
5.1 นําความรูมาพัฒนาเขาสูระบบ ".". 53 - จํานวนฐานขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องคความรูในระบบฯ
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธองค ".".-".". 53 - จํานวนชองทางการ
ความรูทางชองทางตางๆ ไดแก
เผยแพรองคความรู
จัดพิมพหนังสือคูมือการผลิต
สับปะรดคุณภาพ เว็บไซต ขาวชุด
นิทรรศการ เปนตน
6 การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
6.1 นําเกษตรกรที่ไดรับการ
คัดเลือกเปนสุดยอดเกษตรกรผูปลูก พ.". 53 - จํานวนครั้งที่จัดเวที
สับปะรดคุณภาพ ( Best
แลกเปลี่ยนเรียนรู
Practice) มาถายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตร
".". 53 -จํานวนครั้งที่มีการจัด
6.2 จัดเวทีสรุปบทเรียนปลายป
เวทีเพื่อนําเสนอและ
งบประมาณ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
สรุปผล KM ที่
จากกรณีตัวอยางการผลิตสับปะรด
เกี่ยวของกับการผลิต
คุณภาพ
สับปะรดคุณภาพ
".".-".".53 - จํานวนชองทางที่
6.3 การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
ประชาสัมพันธ

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

- ไมนอยกวา 1 ระบบ - เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ทุกระดับ
- ไมนอยกวา 3 ชองทาง - เจาหนาที่ , เกษตรกร
ผูปลูกสับปะรด และ
ผูสนใจทั่วไป

ผูรับผิดชอบ
- KM-Team
- เจาหนาที่
ประชาสัมพันธ
- KM Team

สถานะ

หมายเหตุ

ระยะดําเนินการ KMP 5
CMP 1,2,3
ระยะดําเนินการ และ 4

- 1 ครั้ง

- Best Practice
- CoP
- เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร ( 34 คน )

ระยะดําเนินการ KMP 6
CMP1,2,3
และ 4

- 1 ครั้ง

- Best Practice
- เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร
( 80 คน )

ระยะดําเนินการ

- 3 ชองทาง

- เจาหนาที่ , เกษตรกร - เจาหนาที่
ผูปลูกสับปะรด และ
ประชาสัมพันธ
ผูสนใจทั่วไป
- KM Team

- CoP

ระยะดําเนินการ

ลํา
กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ดับ
การจัดการความรู
7 การเรียนรู
7.1 จัดทําเอกสารคูมือการผลิต
".". 53 - จํานวนเอกสารคูมือ - 2,000 เลม
สับปะรดคุณภาพจากกรณีตัวอยาง
การผลิตสับปะรด
ที่ไดผล นําเผยแพรแกเกษตรกรผู
คุณภาพ
ปลูกสับปะรดและผูสนใจทั่วไป
7.2 ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ".". 53 - จํานวนชองทางการ - ไมนอยกวา 3
ประชาสัมพันธ
ชองทาง
7.3 จัดกิจกรรมนําเกษตรกรชม ".".53
นิทรรศการและศึกษาดูงานแปลง
เรียนรูการผลิตสับปะรดคุณภาพ
8 การยกยองชมเชยกลุมเปาหมาย
8.1 การมอบรางวัลแกเกษตรกร มิ.". 53
ตัวอยางที่ไดรับการคัดสรรเปนสุด
ยอดเกษตรกรผูปลูกสับปะรด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผูทบทวน :

- จํานวนเกษตรกรที่
รวมกิจกรรม

- ไมนอยกวา 1 ครั้ง
- 500 ราย

- จํานวนเกษตรกรที่
ไดรับการคัดสรร

- 8 ราย

(นายบงการ ลิมปะพันธุ )
รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

- เจาหนาที่ทุกระดับที่ - เจาหนาที่
เกี่ยวของ
ประชาสัมพันธ
- KM Team

ระยะดําเนินการ KMP 7
CMP1, 2,3,
4 และ 5

- เกษตรกรผูปลูก
สับปะรด
- จ.".ท สงเสริม
การเก 00
- เกษตรกรผูปลูก
สับปะรด

- เจาหนาที่
ประชาสัมพันธ

ระยะดําเนินการ

- เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร

ระยะดําเนินการ

- เกษตรกร Best
Practice

- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ระยะดําเนินการ CMP 6
การประกวด

ผูอนุมัติ :

(นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล)
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Objective)

4. พัฒนาสังคมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ประชาชนในจังหวัด
ไดรับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หนาที่ :..1…./…2…..

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง

เปาหมายของ
ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหา
เพื่อลดจํานวนครัวเรือนยากจนที่มี
รายไดเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ จปฐ.

ระดับ 5

องคความรูที่จําเปนตอ การปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร
1.การดําเนินงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
2.Clean Food Good Test
3.ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ
แผนการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ความรูแผนที่ 1 องคความรูที่จําเปน : การดําเนินงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
เหตุผลที่เลือกองคความรู : การดําเนินงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ สามารถชวยเหลือและแกไขปญหาความยากจนของประชาชนไดและสามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ขององคความรูที่จําเปน : หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบสามารถขยายผลการดําเนินงานสูหมูบานที่ยังไมมีการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจได
ตัวชี้วัด : จํานวนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบสามารถขยายผลการดําเนินงานสูหมูบานที่ยังไมมีการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจได
(เปาหมาย : 1 หมูบาน)
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ จปฐ.
ผูทบทวน :
ผูอนุมัติ :

(นายบงการ ลิมปะพันธุ )
รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

(นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล)
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หนาที่ : …1…/…3...
ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
องคความรูที่จําเปน (K) : การดําเนินงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ จปฐ.
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
กิจกรรม
กลุม
ลําดับ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เปาหมาย
การจัดการความรู
1 การบงชี้ความรู
1. คัดเลือกหมูบานเปาหมายที่ผาน "." . 53 มีหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 2 หมูบาน ผูนําชุมชน/สมาชิกใน
เกณฑการประเมินตามตัวชี้วัด
ระดับพออยูพอกิน
ชุมชนจนท.พัฒนา
กระทรวงมหาดไทยระดับพออยู
ชุมชนอําเภอและภาคี
พอกิน
การพัฒนา
2. ประชุมชี้แจงสรางความรู ความ
" .". 53 มีแกนนําและสมาชิกในชุมชนมี จํานวน 2 หมูบาน ผูนําชุมชน/สมาชิกใน
เขาใจแกผูนําชุมชน/สมาชิกใน
ความรูความเขาใจดานเศรษฐกิจ
ชุมชนจนท.พัฒนา
ชุมชนและเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
พอเพียง
ชุมชนอําเภอ
อําเภอ
มิ.". 53 มีครอบครัวพัฒนาตามแนว
จํานวน 30 คน
ผูนําชุมชน/สมาชิกใน
3. คัดเลือกครอบครัวพัฒนาตาม
เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนจนท.พัฒนา
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนอําเภอ

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

คณะทํางาน
÷0 .จังหวัด

ระยะเริ่มตน CMP 1
ดําเนินการ

คณะทํางาน
÷0 .จังหวัด

ระยะ
ดําเนินการ

คณะทํางาน

ระยะ
ดําเนินการ

ลําดับ
2

3

4

กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
การจัดการความรู
การสรางและแสวงหาความรู
1. ศึกษาดูงานและเรียนรูการ
".". 53 มีสถานที่ศึกษาเรียนรูดาน จํานวน 2 แหง
ดําเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
2. คนหาครอบครัวพัฒนาตัวอยางที่ ".". 53 มีครอบครัวพัฒนาดาน
จํานวน 3 ครอบครัว
มีผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
ตัวอยาง
".". 53 จํานวนแหลงความรู
2 แหลง
3. ศึกษาจากเอกสารการดําเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียง เว็บไซด
การจัดการความรูใหเปนระบบ
1. จัดประชุมติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรวบรวมองค
ความรู

".". 53 จํานวนครั้งในการประชุม จํานวน 1 ครั้ง

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ครอบครัวพัฒนา/ K) .
อําเภอ/จังหวัด
ครอบครัวพัฒนาใน
หมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ
K) .พัฒนาชุมชน
จังหวัด

คณะทํางาน

ครอบครัวพัฒนา/
K) .ö‚.อําเภอ

สถานะ

หมายเหตุ

คณะทํางาน/
÷3 .จังหวัด

ระยะ
CMP2,3
ดําเนินการ
ระยะ
ดําเนินการ

คณะทํางาน/
÷3 .จังหวัด

ระยะ
ดําเนินการ

ö‚.จังหวัด

ระยะ
CMP 3
ดําเนินการ

ประมวลและกลั่นกรองความรู
1. รวบรวมองคความรูดาน
".".-".".53 จํานวนองคความรูดาน จํานวน 6 องคความรู K) .".อําเภอ/จังหวัด/ คณะทํางาน/÷‚ . ระยะ
CMP3,5
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
ผูนําชุมชน
จังหวัด
ดําเนินการ
2. จัดทําเอกสารองคความรูหมูบาน ".".-".".53 มีเอกสารองคความรู
จํานวน 2 เลม
เศรษฐกิจพอเพียง
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

ลําดับ
5
6

7
8

กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
การจัดการความรู
การเขาถึงความรู
1. เผยแพรประชาสัมพันธทาง
".". 53 จํานวนชองทางการเผยแพร
ชองทางตางๆ
องคความรู
การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
".".-".".53 จํานวนผูเ ขารวมกิจกรรม
เรียนรูของครอบครัวพัฒนา
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
".".53 จํานวนครัง้ ของการจัด
เรียนรูผูมีผลงานพัฒนาชุมชน
กิจกรรม
ดีเดน
".".53 จํานวนชองทางที่
3. ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
ประชาสัมพันธ
การเรียนรู
1. จัดทําเอกสารองคความรู
".".53 จํานวนเว็บไซดที่เผยแพร
เผยแพรทางเว็บไซด
การยกยองชมเชย
1. มอบเกียรติบัตรแกหมูบาน
มิ.".53 จํานวนหมูบานเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลงาน
พอเพียงดีเดน
ดีเดน

ผูทบทวน :

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

2 ชองทาง
(เว็บไซด/เอกสาร

K) .÷‚ ./ผูนําชุมชน/
ประชาชน

คณะทํางาน

ระยะ
CMP2,3
ดําเนินการ

จํานวน 30 öB

ครอบครัวพัฒนา/
K) .öB.
ตัวแทนกิจกรรมดีเดน

คณะทํางาน /
öB.จังหวัด

ระยะ
CMP 2,4,6
ดําเนินการ

คณะทํางาน /
ö/ .จังหวัด

ระยะ
CMP4
ดําเนินการ

จํานวน 1 ครั้ง
20 คน จํานวน
2 öBองทาง
2 เว็บไซด

เว็บไซด,การประชุม
,6 .ö ./ประชาชน
ทั่วไป

จํานวน 1 หมูบาน ผูนําชุมชนและเครือขาย öe.จังหวัด
ผูอนุมัติ :

(นายบงการ ลิมปะพันธุ )
รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

สถานะ

(นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล)
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

ระยะ
CMP6
ดําเนินการ

แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด
ชื่อสวนราชการ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หนาที่ :..1…./…1…..
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
ตัวชีว้ ัด (KPI)
เปาหมายของ
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
ตามประเด็นยุทธศาสตร
(Objective)
ตามคํารับรอง
8. การพัฒนาระบบ
- ประชาชนมีความพึงพอใจ 1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ - รอยละ 85 1.การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม พ."." .ระเบียบ
บริหารงานภาครัฐใหมี
ในคุณภาพการใหบริการ
2. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ขาราชการพลเรือน พ.".2551
ประสิทธิภาพบนพื้นฐาน ภาครัฐ
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง - ระดับ 5
2.แนวทางการบริการรูปแบบใหมและบริหารดวยจิตสํานึก
หลักธรรมาภิบาล
ความคิดเห็น และรวมติดตามตรวจสอบ
(Service Mind)
ผลการปฏิบัติราชการ
3.การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชกา"เพือ่ ประชาชน
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
แผนการจัดการความรู
ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล
แผนที่ 1
องคความรูที่จําเปน : การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม พ."." .ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.".2551
เหตุผลที่เลือกองคความรู : 1. เปนเครื่องมือใหสวนราชการและจังหวัดใชในการกํากับติดตาม เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคา
2. เพื่อใหผูบังคับบัญชานําผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และการใหเงิน
รางวัลประจําปแกขาราชการพลเรือนสามัญ ตามหลักการของระบบคุณธรรม
ผลสัมฤทธิ์ขององคความรูที่จําเปน : ขาราชการสามารถนําองคความรู เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน ที่ไดรับไปใช
ประโยชนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
ตัวชี้วัด : รอยละ 85 ของกลุมเปาหมายในองคความรูที่จําเปนสามารถนําแนวทางในการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปใชประโยชนในการถายทอดองค
ความรูเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ผูทบทวน :
ผูอนุมัติ :

(นายบงการ ลิมปะพันธุ )
รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

(นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล)
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หนาที่ : …1…/…3...
ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล
องคความรูที่จําเปน (K) : การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม พ."." ."ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.".2551
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : รอยละ 85
กิจกรรม
กลุม
ลําดับ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
สถานะ
หมายเหตุ
การจัดการความรู
เปาหมาย
1 การบงชี้ความรู
การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1.1 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ".".52
- มีหลักเกณฑการ - มีหลักเกณฑ
สวนราชการใน
- คณะกรรมการ ระยะเริ่ม
CMP 1
เพื่อจัดทําหลักเกณฑการประเมินผลการ
ประเมินผลการ
จังหวัดประจวบฯ กลั่นกรองฯ
ดําเนินการ
ปฎิบัติราชการของสวนราชการ
ปฎิบัติราชการ
1.2 กําหนดองคความรู / ตัวชี้วัดของ
".".53 - จํานวนตัวชีว้ ัด - ไมนอยกวา 4 ตัวชี้วัด สวนราชการใน
- สํานักงานจังหวัด
สวนราชการ
จังหวัดประจวบฯ
2 การสืบเสาะและแสวงหาความรู
2.1 สํารวจผูรู/วิทยากร เรื่องการ
"." .53
- จํานวนผูรู/
- ไมนอยกวา 5 ö3
สวนราชการใน
- สํานักงานจังหวัด
CMP 1,2
ประเมินผลการปฎิบัติราชการ
วิทยากร
จังหวัดประจวบฯ - KM-Team

-2ลําดับ
3

กิจกรรม
การจัดการความรู
การจัดการความรูใหเปนระบบ
3.1 รวบรวมความรูที่ไดจากการอบรม /
สัมนา

ระยะเวลา
มิ.". 53

3.2 จัดทําทะเบียนผูรู / วิทยากรดานการ มิ.". 53
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4

5

การประมวลผลและกลั่นกรองความรู
4.1 รวบรวมองคความรูจากการประชุม ".". 53
เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4.2 เจาหนาที่รวบรวมองคความรูที่
".". 53
รวบรวมได และประชุมเพื่อกลั่นกรอง
ความถูกตองขององคความรู
การเขาถึงความรู
5.1 นําความรูมาพัฒนาในเรื่องการ
".". 53
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธองคความรูทาง ".".-".". 53
ชองทางตางๆ ไดแก เว็บไซต คูมือ
เปนตน

ตัวชี้วัด
- จํานวนองค
ความรู

เปาหมาย
- องคความรู

- จํานวนทะเบียน - 1 ชุด
ผูรู /วิทยากร

กลุม
เปาหมาย
- ขาราชการที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
- วิทยากร

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

- สํานักงาน
จังหวัด
- KM-Team

ระยะดําเนินการ CMP 3

- สํานักงาน
จังหวัด
- KM-Team

ระยะดําเนินการ

- จํานวนองค
- 3 องคความรู
ความรูที่รวบรวม
- จํานวนครั้งที่มี - ไมนอยกวา 2 ครั้ง
การตรวจสอบ

- เจาหนาที่
- KM-Team
ผูรับผิดชอบ
- เจาหนาที่
- KM-Team
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด

ระยะดําเนินการ CMP 3,5

- จํานวนองค
ความรู
- จํานวนชอง
ทางการเผยแพร
องคความรู

- เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ
- เจาหนาที่ทุกคน

- KM-Team

"ะยะดําเนินการ CMP 2,3

- เจาหนาที่ฝาย
ขอมูลสารสนเทศ
- KM Team

ระยะดําเนินการ

- ไมนอยกวา 3 องค
ความรู
- ไมนอยกวา 2
ชองทาง

ระยะดําเนินการ

-3ลําดับ
6

7

8

กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
การจัดการความรู
การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
6.1 จัดอบรมเพื่อใหความรู เรื่องการ
มิ.". 53
- จํานวนครั้งที่จัด - 1 ครั้ง
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อบรม
6.2 เผยแพรบน wetsite , หนังสือเวียน มิ.".-".".53 - จํานวนบุคคลที่ - 30 ÷
เขาดู wetsite
6.3 ประชุมแลกเปลี่ยนความรู
มิ.".-".".53 - จํานวนครั้งที่จัด - 3 ครั้ง
ประชุม
การเรียนรู
7.1 จัดประชุมขาราชการและเจาหนาที่ที่ ".". 53
-จํานวนครั้งในการ - 1 ครั้ง
เกี่ยวของของสํานักงานจังหวัดประจวบฯ
ประชุม
เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
การยกยองชมเชยกลุมเปาหมาย
8.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ".". 53
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูที่มีระดับดีเดน

ผูทบทวน :

(นายบงการ ลิมปะพันธุ )
รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

- จํานวน
- 4 ราย
ขาราชการที่
ปฏิบัติงานดีเดน
ผูอนุมัติ :

กลุม
เปาหมาย
- เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ 40 ÷
- ขาราชการและ
เจาหนาที่ 30 ÷
- เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ 30 ÷

ผูรับผิดชอบ
- สํานักงาน
จังหวัด
- สํานักงาน
จังหวัด
- สํานักงาน
จังหวัด

สถานะ

หมายเหตุ

ระยะดําเนินการ CMP 2,4
ระยะดําเนินการ
ระยะดําเนินการ

- ขาราชการและ - สํานักงานจังหวัด ระยะดําเนินการ CMP 4
เจาหนาที่ทุกระดับที่ - KM Team
เกี่ยวของ
- ขาราชการใน
- สํานักงานจังหวัด ระยะดําเนินการ CMP 6
จังหวัดประจวบฯ

(นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล)
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

