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แบบฟอรม 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด     :  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงราย/จังหวัดเชยีงราย หนา 1/4 
ประเด็นยุทธศาสตร         :    สรางความเขมแข็งภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา 
องคความรูที่จําเปน  (K)       องคความรูการผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP 
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI)     รอยละของเกษตรกรกลุมเปาหมายที่ผานการเตรียมความพรอมตามระบบมาตรฐาน GAP 
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง    รอยละ 100 
ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วดั เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ
1. การบงชี้ความรู 

1.1 ประชุมทีม KM เพื่อทํา
การตรวจสอบความรูการ
ผลิตขาวตามาตรฐาน GAP  
1.2 จัดทําทะเบียนความรู
เบื้องตนจากขอมูลที่มีอยู 

19 พ.ค. 52 ทะเบียนความรู ความรูการผลิต
ขาวตามมาตรฐาน 
GAP 

ทีม KM สนง.กษ.ชร.      

2. การสรางและแสวงหา
ความรูภายใน 
2.1 ประชุมทีม KM พิจารณา
จําแนกความรู 
2.2 จัดทําระบบสารบรรณ
ความรู 
2.3 ศึกษาจากตํารา/ทฤษฎี/
คูมือตางๆ และ แลกเปลี่ยน
ประสบการณของเจาหนาที ่

26 พ.ค. 52 ฐานความรูการ
ผลิตขาว GAP 

ขั้นตอนการผลิต 7 
ขั้นตอน 

ทีม KM สนง.กษ.ชร.   
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แบบฟอรม 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด     :  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงราย/จังหวัดเชยีงราย หนา 2/4 
ประเด็นยุทธศาสตร         :    สรางความเขมแข็งภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา 
องคความรูที่จําเปน  (K)       องคความรูการผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP 
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI)     รอยละของเกษตรกรกลุมเปาหมายที่ผานการเตรียมความพรอมตามระบบมาตรฐาน GAP 
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3. การจัดการความรูใหเปน

ระบบ 
  - แบงชนดิและประโยชน
ของความรู โดยแบง
ฐานขอมูลเปนความรูที่ชัด
แจง (Explicit Knowledge) 
และความรูที่ฝงตัวอยูในคน 
(Tacit Knowledge) 

1-4 มิ.ย. 52 ระบบการผลิต
ขาว GAP 7 
ขั้นตอน 

วิธีการผลิต
ตามขั้นตอน
ที่ 1-7 

ทีม KM สนง.กษ.ชร.   

4. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู 
4.1 กลั่นกรองความรู จัดทํา
ฐานขอมูลใหเปนหมวดหมู 
4.2 เรียบเรียงและปรับปรุง
เนื้อหาใหทันสมัยและตรง
ความตองการ 

22-26 มิ.ย.
52 

ระบบการผลิต
ขาว GAP 7 
ขั้นตอน 

วิธีการผลิต
ตามขั้นตอน
ที่ 1-7 

ทีม KM สนง.กษ.ชร.   
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แบบฟอรม 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
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5. การเขาถึงความรู 

  - จัดทําฐานขอมูลองคความรู
การผลิตขาวตามมาตรฐาน 
GAP ทางเว็บไวด วิทยุ และ
เอกสาร 

1 ก.ค. 52 ชองทางการ
เขาถึงองคความรู 

3 ชองทาง 
เว็บไซด 
วิทยุ เอกสาร 

จนท.ผูปฏิบัติงานและ
เกษตรกร 

สนง.กษ.ชร.   

6. การแบงปนความรู 
  - จัดประชุมทีม KM เพื่อ
แบงปนความรู 

31 ก.ค. 52 ประเด็นการ
แบงปนความรู 

ขั้นตอนการ
ผลิตขาว 7 
ขั้นตอน 

ทีม KM สนง.กษ.ชร.   

7. การเรียนรู 
  - จัดประชุมชี้แจงใหกับ 
จนท. ผูปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตร เพือ่นําความรูไป
ใชประโยชน 
 

1-31 ส.ค.52 การจัดประชุม
ชี้แจง 

1 ครั้ง ผูปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตร 

สนง.กษ.ชร.   
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8. การใหรางวัลยกยองชมเชย ภายใน ก.ย. 
52 

แปลงผลิตขาวที่
ผานเกณฑการ
ประเมินความ
พรอม 

5 แปลง เกษตรกรที่เขารวมโครการ สนง.กษ.ชร.   

 
ผูทบทวน    ........................................................... 

                                                       (นายพินิจ  หาญพาณิชย) 
                                                  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 

                       ผูบริหารสูงสดุดานการจัดการความรู (CKO) 
 

 
                            ผูอนุมัติ................................................. 

(นายสุเมธ  แสงนิ่มนวล) 
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 

ผูบริหารสูงสดุของสวนราชการ 

 
 
 
 


