แบบฟอร์มที่ 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน้าที่ : 1/1
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าประสงค์
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
(Objective)
ตามคารับรอง
ของตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตสินค้าและแปร ร้อยละของจานวนเกษตรกร
ร้อยละ 100 1. การป้องกันกาจัดแมลงศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดามะพร้าว)
การพัฒนาการผลิตและแปรรูป รูปสับปะรดและมะพร้าว กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
2. การปรับปรุงบารุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สับปะรดและมะพร้าวเพื่อการ ได้มาตรฐาน
เตรียมความพร้อมตาม
3. การเพิ่มผลผลิตสับปะรด
บริโภคในประเทศและการ
มาตรฐาน GAP (สับปะรด
4. การเพิ่มผลผลิตมะพร้าว
ส่งออก
และมะพร้าว)
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทาแผนการจัดการความรู้ คือ การป้องกันกาจัดแมลงศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดามะพร้าว)
แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการผลิตและแปรรูปสับปะรดและมะพร้าวเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก
องค์ความรู้ที่จาเป็น : การป้องกันกาจัดแมลงศัตรูมะพร้าว
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่การปลูกมะพร้าว ไร่ และใน 2-3 ปีที่ผ่านมามะพร้าวได้ประสบปัญหาภัยพิบัติจากแมลงศัตรู
มะพร้าว ซึ่งมีพื้นที่การระบาด ประมาณ 128,305 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 27 ของพื้นที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมด ซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงและได้ส่งผล
กระทบต่อปริมาณ คุณภาพ ของผลผลิตที่ลดลง พื้นที่ที่เกิดความเสียหายต้องโค่นต้นทาให้พื้นที่ปลูกลดลงด้วย เมื่อไม่มีผลผลิตเกษตรกรก็ ได้รับความ
เดือดร้อน ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในจังหวัด ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดามะพร้าว) อย่างถูกต้อง

ผู้ทบทวน :

ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จาเป็น : พื้นที่ระบาดจากการทาลายของหนอนหัวดามะพร้าวลดระดับความรุนแรงลง
ตัวชี้วัดองค์ความรู้ : ร้อยละของพื้นที่ที่ลดระดับความรุนแรงจากการทาลายของหนอนหัวดามะพร้าว
เป้าประสงค์ตัวชี้วัดองค์ความรู้ : ร้อยละ 50
ตัวชี้วัดตามคารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทา KM : ร้อยละของจานวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามมาตรฐาน
GAP (สับปะรดและมะพร้าว) : ร้อยละ 100
ผู้อนุมัติ :
(นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล )
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

(นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ :การพัฒนาการผลิตและแปรรูปสับปะรดและมะพร้าวเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก
องค์ความรู้ที่จาเป็น :การป้องกันกาจัดแมลงศัตรูมะพร้าว
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง :ร้อยละของจานวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามมาตรฐาน GAP (สับปะรดและมะพร้าว)
เป้าหมายตามตัวชี้วัดตามคารับรอง : ร้อยละ 100
ลา
เครื่องมือ/
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ดับ
อุปกรณ์
1 การบ่งชี้ความรู้
1.1 จัดประชุม KM Team กาหนด
ก.พ. 55 ร้อยละของ
90%
KM Team ของ
เกษตรจังหวัด CoP
องค์ความรู้ที่จาเป็นเรื่องการป้องกัน
จานวน KM
สานักงานเกษตร
และ KM Team
กาจัดแมลงศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดา
Team
จังหวัด
มะพร้าว)
2 การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1 คณะทางาน KM ได้รับมอบหมายให้ มี.ค. 55
จานวนแหล่ง
อย่างน้อย 1. เอกสารงานวิจัย KM Team ของ ฐานความรู้
แสวงหาความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ความรู้
3 แหล่ง 2. อาจารย์
สานักงาน
ป้องกันกาจัดแมลงศัตรูมะพร้าว (หนอน
มหาวิทยาลัย
เกษตรจังหวัด
หัวดามะพร้าว)
3. เอกสาริชาการ
กรมวิชาการเกษตร
4. ฐานความรู้จาก
นักวิชาการในพื้นที่
และภูมิปัญญา
ชาวบ้าน
5. เว็บไซด์
2.2 จัดเวทีสัมมนาคณะทางาน
เม.ย. 55 จานวนครั้งใน อย่างน้อย 1 KM Team ของ
KM Team ของ CoP
ผู้รับผิดชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
การจัดสัมมนา
ครั้ง
สานักงานเกษตร
สานักงาน
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศัตรูพืช
จังหวัดและ
เกษตรจังหวัด
ผู้เกี่ยวข้อง

หน้าที่ 1/4

สถานะ

หมายเหตุ

ระยะเริ่ม KMP 1
ดาเนินการ CMP 2,3

ระยะเริ่ม KMP 2
ดาเนินงาน CMP 1,2,3

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน้าที่ 2/4
ประเด็นยุทธศาสตร์ :การพัฒนาการผลิตและแปรรูปสับปะรดและมะพร้าวเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก
องค์ความรู้ที่จาเป็น :การป้องกันกาจัดแมลงศัตรูมะพร้าว
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง : ร้อยละของจานวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามมาตรฐาน GAP (สับปะรดและมะพร้าว)
เป้าหมายตามตัวชี้วัดตามคารับรอง :ร้อยละ 100
ลา
เครื่องมือ/
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานะ หมายเหตุ
ดับ
อุปกรณ์
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
3.1 รวบรวมความรู้ที่ได้จากการไป
มี.ค. 55 จานวนฐานข้อมูล อย่างน้อย 1
KM Team ของ KM Team ของ ฐานความรู้ ระยะ
KMP 3
ค้นคว้าเพิ่มเติมนามาจัดเป็นหมวดหมู่
แหล่งความรู้
เรื่อง
สานักงานเกษตร
สานักงาน
ดาเนินการ CMP 1,2,3
และจัดทาฐานข้อมูลเป็น Knowledge
จังหวัด
เกษตรจังหวัด
Base การป้องกันกาจัดแมลงศัตรู
มะพร้าว(หนอนหัวดามะพร้าว)
3.2 จัดทาทาเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ และ
เม.ย.55 ทาเนียบ
1 ชุด
ทาเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ KM Team ของ
สมุด
ผู้เชียวชาญด้านการป้องกันกาจัดแมลง
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
และผู้เชียวชาญด้าน
สานักงาน
ทาเนียบ
ศัตรูพืช
ผู้เชียวชาญ
การป้องกันกาจัด
เกษตรจังหวัด
แมลงศัตรูมะพร้าว
4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
4.1 จัดเวทีสัมมนาผู้มีความรู้เพื่อ
พ.ค. 55 จานวนครั้งของ อย่างน้อย
KM Team ของ
KM Team ของ CoP
KMP 4
พิจารณาองค์ความรู้ ว่ามีความถูกต้อง
การเสวนาองค์
1 ครั้ง
สานักงานเกษตร
สานักงาน
CMP 1,2,3
หรือไม่
ความรู้
จังหวัดและ
เกษตรจังหวัด
และ 4
4.2 ประชุมสัมมนาดาเนินการ
มิ.ย. 55
จานวนฐานข้อมูล อย่างน้อย
ผู้เกี่ยวข้อง
ประมวลผลและกลั่นกรองความรู้โดย
ที่ผ่านการ
1 ฐานความรู้ KM Team ของ
KM Team ของ CoP
พิจารณารูปแบบและภาษาให้เป็น
ประมวลและ
สานักงานเกษตร
สานักงาน
มาตรฐานเดียวกันเรียบเรียนให้เข้าใจ
กลั่นกรอง
จังหวัดและ
เกษตรจังหวัด
ง่ายและสมบูรณ์เพื่อความสะดวกใน
ผู้เกี่ยวข้อง
การศึกษาค้นคว้า

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน้าที่ 3/4
ประเด็นยุทธศาสตร์ :การพัฒนาการผลิตและแปรรูปสับปะรดและมะพร้าวเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก
องค์ความรู้ที่จาเป็น :การป้องกันกาจัดแมลงศัตรูมะพร้าว
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง : ร้อยละของจานวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามมาตรฐาน GAP (สับปะรดและมะพร้าว)
เป้าหมายตามตัวชี้วัดตามคารับรอง :ร้อยละ 100
ลา
เครื่องมือ/
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานะ หมายเหตุ
ดับ
อุปกรณ์
5 การเข้าถึงความรู้
5.1 นาความรู้ที่ได้กลั่นกรองความรู้
มิ.ย. 55 จานวนฐานข้อมูล อย่างน้อย 1 เกษตรกรภายใน
KM Team ของ ฐานความรู้
ระยะ KMP 5
มาพัฒนาเข้าสู่ระบบสารสนเทศ
ในระบบ
เรื่อง
จังหวัด
สานักงาน
ดาเนินการ CMP 1,2,3
เทคโนโลยี
ประจวบคีรีขันธ์
เกษตรจังหวัด
และ 4
สารสนเทศ
และผู้เกี่ยวข้อง
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล มิ.ย. 55 ช่องทางที่เผยแพร่ อย่างน้อย 3 1.หนังสือเวียน
เว็บไซด์
และองค์ความรู้ในรูปแบบเอกสาร
เอกสาร
ช่องทาง 2.ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือเวียน ข่าว
3.เว็บไซด์
เว็บไซด์ ฯลฯ ในเรื่องการป้องกันกาจัด
แมลงศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดา
มะพร้าว)
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
ก.ค. - ส.ค. จานวนครั้งในการ อย่างน้อย 1 KM Team ของ
KM Team ของ Knowledg ระยะ
CMP 3
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
55
จัดเวทีสัมมนา
ครั้ง
สานักงานเกษตร
สานักงาน
e Forum ดาเนินการ
จังหวัด
เกษตรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และ ประจวบคีรีขันธ์
ผู้เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ :การพัฒนาการผลิตและแปรรูปสับปะรดและมะพร้าวเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก
องค์ความรู้ที่จาเป็น :การป้องกันกาจัดแมลงศัตรูมะพร้าว
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง : ร้อยละของจานวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามมาตรฐาน GAP (สับปะรดและมะพร้าว)
เป้าหมายตามตัวชี้วัดตามคารับรอง :ร้อยละ 100
ลา
เครื่องมือ/
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ดับ
อุปกรณ์
7 การเรียนรู้
7.1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้า มิ.ย.-ก.ย. 55 จานวนครั้งที่
อย่างน้อย
หนังสือเวียน
KM Team ของ เว็บไซด์
ร่วมเวทีเรียนรู้และนาความรู้ไปปฏิบัติ
ประชาสัมพันธ์
8 ครั้ง
เว็บไซด์
สานักงานเกษตร
จังหวัดและ
ผู้เกี่ยวข้อง
7.2 จัดเวทีเรียนรู้และนาความรู้ไปปฏิบัติ มิ.ย.-ก.ย. 55 จานวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมเวที เกษตรกร
KM Team ของ Knowledg
เวทีเรียนรู้
เรียนรู้
KM Team ของ สานักงานเกษตร e Forum
จานวน
สานักงานเกษตร จังหวัดและ
800 ราย
จังหวัดและ
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้เกี่ยวข้อง
8 การยกย่องชมเชย
8.1 การยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย
ก.ย. 55
ร้อยละ
ร้อยละ 70 เกษตรกร
KM Team ของ
กลุ่มเป้าหมายใน
KM Team ของ สานักงานเกษตร
ขั้นตอนที่ 7 เข้า
สานักงานเกษตร จังหวัดและ
รับการอบรมและ
จังหวัดและ
ผู้เกี่ยวข้อง
นาไปขยายผล
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)
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สถานะ
ระยะ
ดาเนินการ
ระยะสิ้นสุด
การดาเนินการ

หมายเหตุ
KMP 7
CMP
1,2,3,4
และ 5
CMP 6

ระยะสิ้นสุด
CMP 6
การดาเนินการ

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

