
ตัวอยางแผนการจัดการความรู

 • การจัดการผลิตปาลมน้ํามันสําหรับเกษตรกรรายยอย



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจดัการความรู (KM Action  Plan)                                                                                                                                         
สวนราชการ / จังหวัด : สํานักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                         
ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการเกษตร อุตสาหกรรมผลติภัณฑ OTOP และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม
องคความรูที่จําเปน (K) :  การจัดการผลิตปาลมน้ํามันสําหรับเกษตรกรรายยอย
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : รอยละของจํานวนเกษตรกรกลุมเปาหมายที่ผานการเตรียมความพรอมตามระบบมาตรฐาน GAP พืช(ปาลมน้ํามัน)

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ กิจกรรม

การจัดการความรู
ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

๑ การบงชี้ความรู
    คณะทํางานการจัดการความรู (Km Team)
จังหวัดนครศรีธรรมราช และ คณะทํางานการ
จัดการความรู (Km Team) สํานักงานเกษตร
จังหวัด เกษตรกร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ดําเนินการดังนี้
    ๑.๑ ระดมความคิดเห็นเพื่อบงชี้ประเด็น
ความรูที่จําเปนในการจัดการผลิตปาลมน้ํามัน 
สําหรับเกษตรกรรายยอย  ที่เกษตรกรรายยอย
จําเปนตองรูในการนําไปพิจารณา วิเคราะห 
ประกอบการตัดสินใจ และนําปฏบิัติเพื่อลดความ
เสี่ยง ในการผลิตปาลมน้ํามันของเกษตรกร  
    ๑.๒ ระดมความคิดเห็น เพื่อแสวงหาความรู 
ตามประเด็นความรูท่ีบงชี้ในขอ ๑.๑ โดย
แสวงหาความรูทั้งภายใน และภายนอกองคกร  
ใหไดความรูจากแหลงความรูที่มีการจัดเก็บไว
แลวในคลัง  และแหลงความรูในตัวคนที่เปน
ผูผลิตปาลมน้ํามันที่ประสบความความสําเร็จ
รวมถึงนักวิชาการ หรือผูรูที่มีประสบการณมีภูมิ
ปญญา
    KM Team แบงหนาที่ความรับผิดชอบหา
ความรูตามประเด็นท่ีกําหนด 

กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ประเด็นความรูที่จําเปน
ในการผลิตปาลมน้ํามัน
ของเกษตรกรรายยอย 
ที่จําเปนตองรู

๔ ประเด็น - KM Team จังหวัด
นครศรีธรรมราช
- KM Team
ของสํานักงานเกษตร
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
และผูรับผิดชอบงาน 
ปาลมนํามันสํานักงาน
เกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช
- เกษตรกรผูปลูก
ปาลม

- KM Team
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
- KM Team
ของสํานักงาน
เกษตรจังหวัด

ระยะเริ่ม
ดําเนินการ

KMP 1
CMP 1
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สวนราชการ / จังหวัด :  จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                         
ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการเกษตร อุตสาหกรรมผลติภัณฑ OTOP และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม
องคความรูที่จําเปน (K) การจัดการผลิตปาลมน้ํามันสําหรับเกษตรกรรายยอย
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : รอยละของจํานวนเกษตรกรกลุมเปาหมายที่ผานการเตรียมความพรอมตามระบบมาตรฐาน GAP พืช(ปาลมน้ํามัน)
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ กิจกรรม

การจัดการความรู
ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

๒ การสรางและแสวงหาความรู
  ๒.๑ คณะทํางานที่ไดรับมอบหมายการแบง
หนาที่ ใหแสวงหาความรูในประเด็นตาง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดการผลิตปาลมน้ํามนัสําหรับ
เกษตรกรรายยอย ดําเนินการหาความรู ตาม
ความรับผิดชอบ เชน เว็บไซต เอกสารทาง
วิชาการ 

๒.๒ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอด
บทเรียนเกษตรกรผูประสบความสําเร็จในการ
ผลิตปาลมน้ํามันตามทะเบียนที่ไดจัดทําไว

มีนาคม ๒๕๕๔

เมษายน ๒๕๕๔

จํานวนแหลงความรู

บันทึกการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

 ๓ แหลง

๑ ครั้ง 

- แหลงความรูสําเร็จที่
เปนสื่อเอกสาร คูมือ
รายงาน หรือขอมูล
ความรูที่เผยแพรใน
เครือขายอินเตอรเนต
- เกษตรกรผูประสบ
ความสําเร็จในพื้นที่
ตาง ๆ และเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของที่มี
ประสบการณ

เกษตรกร ผูมี
ประสบการณตาม
ทะเบียนแหลงความรู 

- KM Team 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
- KM Team 
สํานักงานเกษตร
จังหวัด
- ผูรับผิดชอบงาน
ปาลมน้ํามัน
สํานักงานเกษตร
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

- KM Team 
สํานักงานเกษตร
จังหวัด
- ผูรับผิดชอบงาน
ปาลมน้ํามัน
สํานักงานเกษตร
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเร่ิม

ดําเนินการ

ระยะ

ดําเนินการ

CMP 1,3
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สวนราชการ / จังหวัด :  จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                         
ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ OTOP และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวฒันธรรม
องคความรูที่จําเปน (K) : การจัดการผลิตปาลมน้ํามนัสําหรับเกษตรกรรายยอย
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : รอยละของจํานวนเกษตรกรกลุมเปาหมายที่ผานการเตรียมความพรอมตามระบบมาตรฐาน GAP พืช(ปาลมน้ํามัน)

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ กิจกรรม

การจัดการความรู
ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

๓ การจัดการความรูใหเปนระบบ
๓.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ KM Team เพื่อจัด
ความรูที่ไดจากการสรางคนควารวบรวมใหเปน
หมวดหมู จัดทําเปนฐานขอมูลเปน Knowledge 
Base  การจัดการผลิตปาลมน้ํามันสําหรับ
เกษตรกรรายยอย

เมษายน ๒๕๕๔ จํานวนฐานขอมูลแหลง
ความรู

๔ ประเด็น - KM Team จังหวัด
นครศรีธรรมราช
- KM Team
ของสํานักงานเกษตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- เกษตรกร

KMP 3

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู
 ๔.๑ จัดเสวนาผูมีความรูเก่ียวกับการผลิตปาลม
น้ํามันของเกษตรกรรายยอย รวมถึงเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของเพื่อกลั่นกรองและเติมเต็มองคความรู  
ใหมีความสมบูรณสามารถอางอิงได  โดยจัดทํา 
“รางเอกสาร” กอนนําไปสูการปฏิบัติ

พฤษภาคม 

๒๕๕๔

จํานวนครั้งของการ

เสวนาเนื้อหา

องคความรู

๑ ครั้ง - เกษตรกรผูประสบ

ความสําเร็จการจัดการ

ผลิตปาลมน้ํามัน

- นักวิชาการ

KM Team

ของสํานักงาน

เกษตรจังหวัด

นครศรีธรรมราช

และผูรับผิดชอบ

งานปาลมน้ํามัน

ระยะ

ดําเนินการ

CMP 2



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action  Plan)                                                                                                                                         หนา 1 / 2
สวนราชการ / จังหวัด :  จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                         
ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ OTOP และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวฒันธรรม
องคความรูที่จําเปน (K) : การจัดการผลิตปาลมน้ํามนัสําหรับเกษตรกรรายยอย
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : รอยละของจํานวนเกษตรกรกลุมเปาหมายที่ผานการเตรียมความพรอมตามระบบมาตรฐาน GAP พืช(ปาลมน้ํามัน)
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ กิจกรรม

การจัดการความรู
ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

๕. การเขาถึงความรู
๕.๑ นําความรูมาพัฒนาเขาสูระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๕.๑ เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล และองค

ความรูเกี่ยวกับ

- การจัดการผลิตปาลมน้ํามันสําหรับเกษตรกร

รายยอย  ในรูปแบบเอกสาร เว็บไซต 

พฤษภาคม

๒๕๕๔

จํานวนฐานขอมูลใน

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

- จํานวนชองทาง

เผยแพร

๓ เรื่อง

๓ ชองทาง

- เกษตรกร และบุคคล

ทั่วไปที่สนใจจะผลิต

ปาลมน้ํามัน.แบบราย

ยอย

- เว็บไซต

- หนังสือเวียน

- เอกสารแผนพับ

KM Team

ของสํานักงาน

เกษตรจังหวัด

นครศรีธรรมราช

และผูรับผิดชอบ

งานปาลมน้ํามัน

ระยะ

ดําเนินการ

CMP 2

๖. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
๖.๑ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เกษตรกรผู

ประสบความสําเร็จ ในการจัดการผลิตปาลม

น้ํามันสําหรับเกษตรกรรายยอย  นักวิชาการ  

ประชาชนผูสนใจ  มารวมกันวิพากษองคความรู 

มิถุนายน 

๒๕๕๔

จํานวนครั้งในการจัด

เวที

๑ ครั้ง - เกษตรกรผูประสบ

ความสําเร็จ

- นักวิชาการผูมี

ประสบการณเกี่ยวกับ

KM Team

ของสํานักงาน

เกษตรจังหวัด

นครศรีธรรมราช

CMP 3



ลําดับ กิจกรรม
การจัดการความรู

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

ที่กําหนดใหเกิดความสําเร็จเพื่อการพัฒนาการ

ผลิตปาลมน้ํามันสําหรับเกษตรกรรายยอย

การผลิตปาลมน้ํามัน

- ประชาชนผูสนใจ

ทั่วไปที่กําลังตัดสินใจ

ผลิตปาลมน้ํามัน

๗. การเรียนรู
๗.๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผูสนใจใน

การจัดการผลิตปาลมน้ํามันสําหรับเกษตรกร

รายยอย  

กรกฎาคม 

๒๕๕๔

จํานวนเกษตรกรผูเขา

รับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ

30 คน รับสมัครเกษตรกร

ผูสนใจการผลิตปาลม

น้ํามันรายใหม

KM Team

ของสํานักงาน

เกษตรจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ระยะ

ดําเนินการ

CMP 4 และ 5

8 การยกยองชมเชยกลุมเปาหมาย กันยายน

๒๕๕๔

จํานวนเกษตรกรผูรับ

การอบรม และนําไป

ปฏิบัติ 

3  คน เกษตรกรผูสนใจราย

ใหมที่เขารับการ

ฝกอบรมและนําไป

ปฏิบัติ 

KM Team

ของสํานักงาน

เกษตรจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ระยะ

ดําเนินการ

CMP 6

ผูทบทวน : ………ฐิฒวัฒน  เชาวลิต………….

                   (วาที่ รอยตรี ฐิฒวัฒน  เชาวลิต)
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

ผูอนุมัต ิ: ..……ธีระ  มินทราศักดิ์…….

                      (นายธีระ  มินทราศักดิ์)
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ  (CEO)




