แบบฟอร์มที่ ๑
แบบฟอร์มที่ ๑ การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นในการปฏิบัติราชการตามบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน
ชื่อส่วนราชการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีรมส่งเสริมการเกษตร
หน้าที่ :..…./……..
ประเด็น
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมายของ
องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อ
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการ
(๑)
(Objective)
(๓)
(๒)
(๔)
(๕)
เกษตรกรเข้าใจ ใน ร้อยละของจํานวน ร้อยละ ๙๐ ของ
๑. การขับเคลื่อน
๑. การวางแผนก่อนตัดสินใจ
การดําเนินกิจกรรม เกษตรกรที่ผ่านการ เกษตรกรเป้าหมาย ลงทุนดําเนินกิจกรรมในไร่นา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
ทางการเกษตรตาม เรียนรู้จากศูนย์
พอเพียง
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น ๒. ความรอบรู้เชิงวิชาการอย่างมี
แนวทางเศรษฐกิจ เรียนรู้
อย่างพอเพียง
เหตุ มีผล
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียงว่าด้วย
๓. ระบบการผลิตทางการเกษตรที่
ความพอประมาณ สามารถประยุกต์ใช้
เป็นภูมิคุ้มกันต่อการผลิตทาง
หลักปรัชญา
ความมีเหตุ มีผล
การเกษตร
และการรู้จักสร้าง เศรษฐกิจ พอเพียง
ในการดําเนินชีวิต
ภูมิคุ้มกันให้กับ
และประกอบอาชีพ
ตนเอง
๒. การพัฒนาองค์กร
เกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน 1 อําเภอ 1 กลุ่ม
ตัวอย่าง

เพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินกิจกรรม
ของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน

ร้อยละของกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน
1 อําเภอ 1 กลุ่ม
ตัวอย่าง มีการ
ดําเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ ๙๐ ของ
กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน 1
อําเภอ 1 กลุ่ม
ตัวอย่าง มีการ
ดําเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง

๑. การบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
๒. การวางแผนดําเนินกิจกรรม
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน
๓. การเชื่อมโยงเครือข่ายและ
การตลาดของกลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

๓. การส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต

เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของ
เกษตรกรโดยการใช้
ปุ๋ยเคมีตรงกับความ
ต้องการธาตุอาหาร
พืช

ร้อยละของ
เกษตรกรที่เข้า
อบรมมีการใช้
ปุ๋ยเคมีในการผลิต
ได้อย่างถูกต้องกับ
พืชแต่ละชนิด

ร้อยละ ๙๐ ของ
เกษตรกรเป้าหมาย
มีการใช้ปุ๋ยเคมีใน
การผลิตได้อย่าง
เหมาะสมกับพืชที่
ผลิต

๑. การเก็บตัวอย่างดิน
๒. การวิเคราะห์ดินก่อนการใช้
ปุ๋ยเคมี
๓. การปรับทัศนคติต่อการใช้
ปุ๋ยเคมีเชิงเปรียบเทียบ

๔. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้าน
สารสนเทศของบุคลากร
ในหน่วยงาน

๔.๑ เจ้าพนักงาน
ธุรการ/เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี/
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
สํานักงานเกษตร
จังหวัดและอําเภอใช้
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบได้

๑. ร้อยละของ
เจ้าพนักงาน
ธุรการ/เจ้า
พนักงานการเงิน
และบัญชี/
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
สํานักงานเกษตร
จังหวัดและอําเภอ
สามารถใช้
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบได้

๑. ร้อยละ ๙๐ ของ
เจ้าพนักงานธุรการ/
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี/เจ้าหน้าที่
พัสดุเป้าหมาย
สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบ Online ในการรายงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณและการ
รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
๒. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบ สารสนเทศประสานการ
ทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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๔.๒ เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรที่
รับผิดชอบงาน
สารสนเทศ
สํานักงานเกษตร
จังหวัดและอําเภอมี
ความรู้ทักษะด้าน
สารสนเทศ และ
นํามาใช้ในงาน
ส่งเสริมการเกษตร
ได้อย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ

๒. ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่สง่ เสริม
การเกษตรที่
รับผิดชอบงาน
ระบบสารสนเทศใน
งานส่งเสริม
การเกษตร
สํานักงานเกษตร
จังหวัดและอําเภอ
สามารถใช้
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้

๒.ร้อยละ ๙๐ ของ
เจ้าหน้าที่สง่ เสริม
การเกษตรที่
รับผิดชอบงาน
ระบบสารสนเทศใน
งานส่งเสริม
การเกษตร
สํานักงานเกษตร
จังหวัดและอําเภอ
สามารถใช้
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

๑.การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบ Online ในการรายงานผล
การดําเนินงานส่งเสริมการเกษตร
๒. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบ สารสนเทศกับเครือข่าย
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนพัฒนาการเกษตร
ระดับตําบลร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.)

เจ้าหน้าส่งเสริม
ร้อยละของ
ร้อยละ ๙๐ ของ
๑.การประสานแผนการจัดทํา
การเกษตรที่
เจ้าหน้าที่สง่ เสริม เจ้าหน้าที่สง่ เสริม
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
รับผิดชอบตําบล มี การเกษตรที่
การเกษตรที่
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ความรู้ ความเข้าใจ รับผิดชอบตําบล
รับผิดชอบตําบล
ท้องถิ่น (อปท.)
ในขั้นตอนการจัดทํา สามารถจัดทําแผน จัดทําแผนพัฒนา
๒.การใช้เทคนิคการจัดทําแผน
แผนฯ และสามารถ พัฒนาการเกษตร การเกษตรระดับ
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม /จัดเวที
นําไปใช้ในการจัดทํา ระดับตําบลได้ตาม ตําบลได้ครบทุก
ชุมชน ในการจัดทําแผนพัฒนา
แผน พัฒนาการ
ขั้นตอนการจัดทํา ขั้นตอนการจัดทํา การเกษตรระดับตําบล
เกษตรระดับตําบล แผนฯอย่างมี
แผนฯ อย่างมี
ได้
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ
แผนที่ ๑ เน้นเป้าหมาย
ประเด็น : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสารสนเทศของบุคลากรในหน่วยงาน
บุคลากรในหน่วยงาน
องค์ความรู้ที่จําเป็น : การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ Online ในการรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณและรายงานผลการดําเนินงานตามระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการเกษตร
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จําเป็น : ๑. เจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/
เจ้าหน้าที่พสั ดุ สํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบงานสารสนเทศสํานักงานเกษตรจังหวัดและ
อําเภอมีความรู้ทักษะด้านสารสนเทศ และนํามาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) : ๑. ร้อยละของเจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
สํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอสามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบได้
๒. ร้อยละของเจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรที่รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศใน
งานส่งเสริมการเกษตรสํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอสามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับงานที่รบั ผิดชอบได้
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เป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทํา KM : ๑. ร้อยละ ๙๐ เจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี/เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒.ร้อยละ ๙๐ ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศใน
งานส่งเสริมการเกษตรสํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอสามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
ประเด็น : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)
องค์ความรู้ที่จําเป็น : การใช้เทคนิคการจัดทําแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม จัดเวทีชุมชน ในการจัดทํา
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จําเป็น : เจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตําบล มีความรู้ ความ
เข้าใจในขั้นตอนการจัดทําแผนฯ และสามารถนําไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับ
ตําบลได้
ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตําบล สามารถจัดทํา
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลได้ตามขั้นตอนการจัดทําแผนฯอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่ ๒ เน้นเป้าหมาย
ที่ลูกค้า/ผู้รบั บริการ

เป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทํา KM : ร้อยละ ๙๐ ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบ
ตําบลจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลได้ครบทุกขั้นตอนการจัดทําแผนฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประเด็น : การส่งเสริมการใช้ปยุ๋ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
องค์ความรู้ที่จําเป็น : การปรับทัศนคติต่อการใช้ปุ๋ยเคมีเชิงเปรียบเทียบ
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกวิธี ตรงกับชนิดพืชปลูก
เพื่อลดต้นทุนการผลิตลง
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จําเป็น : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรโดยการใช้ปุ๋ยเคมีให้
ตรงกับความต้องการธาตุอาหารพืช
ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าอบรมมีการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตได้อย่างถูกต้อง กับพืช
แต่ละชนิด
เป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทํา KM : ร้อยละ ๙๐ ของเกษตรกรแกนนําเป้าหมาย ๓๔๐ คน มีการใช้
ปุ๋ยเคมีในการผลิตได้อย่างเหมาะสมตรงกับพืชทีผลิต
ประเด็น : การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
องค์ความรู้ที่จําเป็น : การบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 1 อําเภอ 1
กลุ่มตัวอย่าง
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่กลุ่มและสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชน
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จําเป็น : เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 1 อําเภอ 1 กลุ่มตัวอย่าง
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ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 1 อําเภอ 1 กลุ่มตัวอย่าง
มีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
เป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทํา KM : ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
เป้าหมาย 1 อําเภอ 1 กลุ่มตัวอย่าง มีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ประเด็น : การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องค์ความรู้ที่จําเป็น : ระบบการผลิตทางการเกษตรที่เป็นภูมคิ ุ้มกันต่อการผลิตทางการเกษตร
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร บูรณาการกิจกรรมการเกษตร
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในไร่นา
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จําเป็น : เกษตรกรเข้าใจ ในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุ มีผล และการรู้จักสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับตนเอง
ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของจํานวนเกษตรกรที่ผ่านการเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ
เป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทํา KM : ร้อยละ ๙๐ ของเกษตรกรเป้าหมาย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
อย่างพอเพียง
ผู้ทบทวน : ……………………………………………………………

ผู้อนุมัติ : ...........................................................

(นายเกษม รักสุจริต)

(นายสมบูรณ์ วุฒิพงศ์ประเสริฐ)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

เกษตรจังหวัดอุดรธานี

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

5

แบบฟอร์มที่ ๒
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
(ทําเครื่องหมาย )
แผนที่ ๑ เน้นเป้าหมายบุคลากรในหน่วยงาน
แผนที่ ๒ เน้นเป้าหมายที่ลกู ค้า/ผู้รับบริการ
ชื่อส่วนราชการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

หน้าที่ : ……./……….

ประเด็น : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสารสนเทศของบุคลากรในหน่วยงานงากิจชุมชน (การส่งเสริม
องค์ความรู้ที่จําเป็น (K) : การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ Online ในการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามระบบสารสนเทศชองกรมส่งเสริมการเกษตร
รู้ชุมชน
ตัวชี้วัด (KPI) : ๑. ร้อยละของเจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/เจ้าหน้าที่พสั ดุ สํานักงานเกษตรจังหวัดและ
อําเภอสามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบได้
๒. ร้อยละของเจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรที่รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรสํานักงาน
เกษตรจังหวัดและอําเภอสามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบได้ถน
เป้าหมายของตัวชี้วัด : ๑. ร้อยละ ๙๐ ของเกี่ยวกับงานที่รบั ผิดชอบเป้าหมาย สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.ร้อยละ ๙๐ ของเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศในงานส่งเสริม
การเกษตรสํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
กลุ่ม
ลํา กิจกรรมการจัดการ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ดับ
ความรู้
๑. มีคณะ
๑. เจ้าหน้าที่ กลุ่มยุทธศาสตร์
ม.ค.- ๑. คําสั่งแต่งตั้ง
๑. การบ่งชี้ความรู้
สํานักงาน และสารสนเทศ
๑.๑ ทบทวน/ปรับปรุง ก.พ. ๕๕ คณะทํางานจัดการ ทํางานจัดการ
ความรู้ใน
เกษตรจังหวัด สํานักงาน
ความรู้ระดับ
การบริหารจัดการด้าน
หน่วยงานย่อยเพื่อ อุดรธานี
จังหวัด/ระดับ
สารสนเทศและแต่งตั้ง
เกษตรจังหวัด
คณะทํางานการจัดการ
อําเภอ
ขับเคลื่อนกระบวน ๒. เจ้าหน้าที่ อุดรธานี
สํานักงาน
ความรู้
๒. แผนการจัดการ งาน
ความรู้ KM :
เกษตรอําเภอ
๑.๒ กําหนดแผนการ
Action plan
๒. มีการบริหาร
๑. คณะ
จัดการความรู้ของ
จัดการความรู้ KM :
๓. รายงานการ
ประชุม
หน่วยงานย่อยตาม
Action plan
คณะทํางาน
แผนการจัดการ
ความรู้
๑.๓ จัดประชุม
KM : Action
คณะทํางานจัดการ
plan
ความรู้ (KM)
๓. มีการจัด
ประชุม
คณะทํางานตาม
แผนไม่น้อยกว่า ๓
ครั้ง/ปี ในเวที
DM,DW และ
PM,PW
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๒. การสร้างและแสวงหา
ความรู้
๒.๑ แสวงหาความรู้โดย
พัฒนาความรู้ให้
กลุ่มเป้าหมาย
๒.๒ แสวงหาความรู้
๒.๓ ศึกษาองค์ความรู้
๓. การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ
ค้นหา/รวบรวม จัด
หมวดหมู่ข้อมูลเนื้อหา
เกี่ยวกับการดําเนินงาน
สารสนเทศ
๔. การประมวลผลและ
กลั่นกรองความรู้
ประมวลความรู้โดยจัด
ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อ
ประมวลและวิเคราะห์
สรุปองค์ความรู้เพื่อใช้
ในการดําเนินงานด้าน
สารสนเทศ
๕. การเข้าถึงความรู้
๑) จัดทํากระดานข่าว
๒) จัดแฟ้มผลงาน
๓) จัดเก็บความรู้ไว้ใน
Website
๔) จัดทําเอกสารสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ
๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้
ผ่านเวทีตามระบบ
ส่งเสริม
การเกษตร เวที
โครงการ และสื่อต่างๆ
ได้แก่PW/DW/
Website/อื่น ๆ

ม.ค.- จํานวนประเด็น/
ก.พ. ๕๕ เรือ่ งของความรู้ที่
นํามาใช้ ในเวที
ตามระบบส่งเสริม
การเกษตร

ไม่น้อยกว่า ๑
เรื่อง

คณะทํางาน

มี.ค.- จํานวนหมวดหมู่
พ.ค. ๕๕ ของข้อมูล/ความ รู้
ทางสารสนเทศ

ไม่น้อยกว่า 2
หมวด

เจ้าหน้าที่
ธุรการ

มี.ค. – รายงานการ
พ.ค.๕๕ ประชุม

เม.ย.- จํานวนช่องทางสื่อ
ก.ย. ๕๕ ทีใ่ ช้ในการ
จัดเก็บความรู้

ก.พ. – จํานวนครั้งในการ
ก.ย. ๕๕ จัดเวที/สื่อเรียนรู้

แนวทางการ
พัฒนางาน
สารสนเทศ

ไม่น้อยกว่า ๒
ช่องทางสื่อ

คณะทํางาน

คณะทํางาน

ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง คณะทํางาน
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๗. การเรียนรู้
ก.พ. – รายงานผลการจัด ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่เรียนรู้เนื้อหา ก.ย. ๕๕ กิจกรรมการเรียนรู้
ธุรการ
การปฏิบัติ โดยการ
ฝึกอบรม การปฏิบัติด้วย
ตนเอง สื่อ เอกสาร
สิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ
หมายเหตุ : ให้หน่วยงานย่อยพิจารณากิจกรรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจจะมีไม่ครบทัง้ ๗ กิจกรรม หรือมีกิจกรรมอื่น
นอกเหนือจาก ๗ กิจกรรมก็ได้
ผู้ทบทวน : ……………………………………………………
(นายเกษม รักสุจริต)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ CKO)

ผู้อนุมัติ : น..................................................................
(นายสมบูรณ์ วุฒิพงศ์ประเสริฐ)
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
(ทําเครื่องหมาย )
แผนที่ ๑ เน้นเป้าหมายบุคลากรในหน่วยงาน
แผนที่ ๒ เน้นเป้าหมายที่ลกู ค้า/ผู้รับบริการ
ชื่อส่วนราชการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

หน้าที่ : ……./……….

ประเด็น : การส่งเสริมการใช้ปยุ๋ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและวิสาหกิจชุมชน (การส่งเสริม
องค์ความรู้ที่จําเป็น (K) : การปรับทัศนคติต่อการใช้ปุ๋ยเคมีเชิงเปรียบเทียบ
ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าอบรมมีการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการธาตุอาหารของพืช
แต่ละชนิด
เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ ๙๐ ของเกษตรกรเป้าหมาย มีการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตได้อย่างเหมาะสมตรงกับพืชทีผ่ ลิต
กลุ่ม
ลํา
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ดับ
๑. การเตรียมการและปรับ
ม.ค.- - มีคําสั่งแต่งตัง้ มีคณะทํา
คณะทํางาน กลุ่มส่งเสริมและ
เปลี่ยนพฤติกรรม
ก.พ. ๕๕ คณะทํางานฯ งาน ระดับ
พัฒนาการผลิต
๑.๑ ทบทวน/ปรับปรุง
- แผนการ
จังหวัดและ
สํานักงานเกษตร
และแต่งตั้งคณะทํางาน
จัดการความรู้ ระดับอําเภอ
จังหวัดอุดรธานี
๒. การสร้างและแสวงหา
ม.ค.- จํานวน
ไม่น้อยกว่า
คณะทํางาน
ก.พ. ๕๕ ประเด็น/
๑ เรื่อง
ความรู้
๒.๑ แสวงหาความรู้โดย
เรื่องของความรู้
พัฒนาความรู้ให้
ที่นํามา
กลุ่มเป้าหมาย
อภิปราย ใน
๒.๒ แสวงหาความรู้
เวทีตามระบบ
๒.๓ ศึกษาองค์ความรู้
ส่งเสริม
การเกษตร
๓. การจัดการความรู้ให้เป็น
มี.ค.- จํานวน
ไม่น้อยกว่า
นักวิชาการ
ระบบ
พ.ค. ๕๕ หมวดหมู่
๑ หมวด
ส่งเสริมการ
ค้นหา/รวบรวม จัด
ของข้อมูล/
เกษตร
หมวดหมู่ข้อมูลเนื้อหา
ความ รู้ใน
เกี่ยวกับการดําเนินงาน
เว็บไซต์ สนง.
เกษตรจังหวัด
๔. การประมวลผลและ
มี.ค. – รายงานการ
แนวทางการ คณะทํางาน
กลั่นกรองความรู้
พ.ค.๕๕ ประชุม
ฝึกอบรมและ
ประมวลความรู้โดยจัด
การดําเนิน งาน
ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อ
ครั้งต่อไป
ประมวลและวิเคราะห์สรุป
องค์ความรู้เพื่อใช้ในการ
ดําเนินงาน
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๕.

การเข้าถึงความรู้
เม.ย.- จํานวน
ไม่น้อยกว่า
คณะทํางาน
๑) จัดทํากระดานข่าว
ก.ย. ๕๕ ช่องทาง/
๒ ช่องทาง
สื่อที่ใช้ในการ
สื่อ
๒) จัดแฟ้มผลงาน
๓) จัดเก็บความรู้ไว้ใน
จัดเก็บความรู้
Website
๔) จัดทําเอกสารสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ
๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ก.พ. – จํานวนครั้งใน ไม่น้อยกว่า
นักวิชาการ
ความรู้
ก.ย. ๕๕ การจัดเวที/สื่อ
๓ ครั้ง
ส่งเสริมการ
ผ่านเวทีตามระบบส่งเสริม
เรียนรู้
เกษตร
การเกษตร เวทีโครงการ
และสื่อต่างๆ ได้แก่
PW/DW/ Website/อื่น ๆ
๗. การเรียนรู้
ก.พ. – รายงานผลการ ไม่น้อยกว่า
นักวิชาการ
เจ้าหน้าที่เรียนรู้เนื้อหาการ ก.ย. ๕๕ จัดกิจกรรมการ
๑ ครั้ง
ส่งเสริม
ปฏิบัติ โดยการฝึกอบรม
เรียนรู้
การเกษตร
การปฏิบัติด้วยตนเอง สื่อ
เอกสารสิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ
หมายเหตุ : ให้หน่วยงานย่อยพิจารณากิจกรรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจจะมีไม่ครบทัง้ ๗ กิจกรรม หรือมีกิจกรรมอื่น
นอกเหนือจาก ๗ กิจกรรมก็ได้
ผู้ทบทวน : ……………………………………………………………….

ผู้อนุมัติ : น..................................................................

(นายเกษม รักสุจริต)

(นายสมบูรณ์ วุฒิพงศ์ประเสริฐ)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

เกษตรจังหวัดอุดรธานี

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
(ทําเครื่องหมาย )
แผนที่ ๑ เน้นเป้าหมายบุคลากรในหน่วยงาน
แผนที่ ๒ เน้นเป้าหมายที่ลกู ค้า/ผู้รับบริการ
ชื่อส่วนราชการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

หน้าที่ : ……./……….

ประเด็น : การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมชุมชน)
องค์ความรู้ที่จําเป็น (K) : การบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 1 อําเภอ 1 กลุ่มตัวอย่าง
ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีสถานภาพกลุ่มปานกลาง-ดี มีการดําเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย 1 อําเภอ 1 กลุ่มตัวอย่าง
มีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
กลุ่ม
กิจกรรมการจัดการ
ลําดับ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ความรู้
๑. การเตรียมการและปรับ ม.ค.- - มีคําสั่งแต่งตัง้
มีคณะทํางาน คณะทํางาน กลุ่มส่งเสริมและ
เปลี่ยนพฤติกรรม
ก.พ. ๕๕ คณะทํางาน
ระดับจังหวัด
พัฒนาเกษตรกร
- แผนการจัดการ
และระดับ
สํานักงานเกษตร
๑.๑ ทบทวน/ปรับปรุง
และแต่งตั้งคณะทํางาน
ความรู้
อําเภอ
จังหวัดอุดรธานี
๒. การสร้างและแสวงหา ม.ค.- จํานวนประเด็น/
ไม่น้อยกว่า
นักวิชาการ
ความรู้
ก.พ. ๕๕ เรื่องของความรู้ที่
๑ เรื่อง
ส่งเสริมการ
๒.๑ แสวงหาความรู้โดย
นํามาใช้ในการ
เกษตร
พัฒนาความรู้ให้
ส่งเสริม
กลุ่มเป้าหมาย
๒.๒ แสวงหาความรู้
๒.๓ ศึกษาองค์ความรู้
๓. การจัดการความรู้ให้เป็น มี.ค.- จํานวนหมวดหมู่
ไม่น้อยกว่า
คณะทํางาน
ระบบ
พ.ค. ๕๕ ของข้อมูล/ความรู้
๑ หมวด
ค้นหา/รวบรวม จัด
ในเว็บไซต์ สนง.
หมวดหมู่ข้อมูลเนื้อหา
เกษตรจังหวัด
เกี่ยวกับการดําเนินงาน
๔. การประมวลผลและ
มี.ค. – รายงานการ
แนวทางการ คณะทํางาน
กลั่นกรองความรู้
พ.ค.๕๕ ประชุม
ดําเนินงาน
ประมวลความรู้โดยจัด
ของกลุ่ม
ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อ
วิสาหกิจ
ประมวลและวิเคราะห์
สรุปองค์ความรู้เพื่อใช้
ในการดําเนินงาน
๕. การเข้าถึงความรู้
เม.ย.- จํานวนช่องทาง
ไม่น้อยกว่า
คณะทํางาน
๒ ช่องทาง
๑) จัดทํากระดานข่าว ก.ย. ๕๕ สื่อที่ใช้ในการ
๒) จัดแฟ้มผลงาน
จัดเก็บความรู้
สื่อ
๓) จัดเก็บความรู้ไว้ใน
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Website
๔) จัดทําเอกสารสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ
๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน ก.พ. – จํานวนครั้งในการ ไม่น้อยกว่า
นักวิชาการ
ความรู้
ก.ย. ๕๕ จัดเวที/สื่อเรียนรู้
๓ ครั้ง
ส่งเสริม
ผ่านเวทีตามระบบ
การเกษตร
ส่งเสริม
การเกษตร เวที
โครงการ และสื่อต่างๆ
ได้แก่PW/DW/
Website/อื่น ๆ
๗. การเรียนรู้
ก.พ. – รายงานผลการ
ไม่น้อยกว่า
นักวิชาการ
เจ้าหน้าที่เรียนรู้เนื้อหา ก.ย. ๕๕ จัดกิจกรรมการ
๑ ครั้ง
ส่งเสริม
การปฏิบัติ โดยการ
เรียนรู้
การเกษตร
ฝึกอบรม การปฏิบัติด้วย
ทุกคน
ตนเอง สื่อ เอกสาร
สิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ
หมายเหตุ : ให้หน่วยงานย่อยพิจารณากิจกรรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจจะมีไม่ครบทัง้ ๗ กิจกรรม หรือมีกิจกรรมอื่น
นอกเหนือจาก ๗ กิจกรรมก็ได้
ผู้ทบทวน : ……………………………………………………………….

ผู้อนุมัติ : น..................................................................

(นายเกษม รักสุจริต)

(นายสมบูรณ์ วุฒิพงศ์ประเสริฐ)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

เกษตรจังหวัดอุดรธานี

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
(ทําเครื่องหมาย )
แผนที่ ๑ เน้นเป้าหมายบุคลากรในหน่วยงาน
แผนที่ ๒ เน้นเป้าหมายที่ลกู ค้า/ผู้รับบริการ
ชื่อส่วนราชการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

หน้าที่ : ……./……….

ประเด็น : การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชน (การส่งเสริมและชุมชน)
องค์ความรู้ที่จําเป็น (K) : ระบบการผลิตทางการเกษตรที่เป็นภูมิคุ้มกันต่อการผลิตทางการเกษตร
ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของจํานวนเกษตรกรที่ผ่านการเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสามารประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ
เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ ๙๐ ของเกษตรกรเป้าหมาย มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้นอย่างพอเพียง
กลุ่ม
กิจกรรมการจัดการ
ลําดับ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
เป้าหมาย
ความรู้
๑. การเตรียมการและปรับ
ม.ค.- - มีคําสั่งแต่งตัง้
มีคณะทํางาน คณะทํางาน กลุ่มส่งเสริมและ
เปลี่ยนพฤติกรรม
ก.พ. ๕๕ คณะทํางานฯ
ระดับจังหวัด
พัฒนาการผลิต
๑.๑ ทบทวน/ปรับปรุง
- แผนการจัดการ และระดับ
สํานักงานเกษตร
และแต่งตั้งคณะทํางาน
ความรู้
อําเภอ
จังหวัดอุดรธานี
๒. การสร้างและแสวงหา
ม.ค.- จํานวนประเด็น/ ไม่น้อยกว่า
นักวิชาการ
ก.พ. ๕๕ เรื่องของความรู้ที่
๑ เรื่อง
ส่งเสริมการ
ความรู้
๒.๑ แสวงหาความรู้โดย
นํามาใช้ในการ
เกษตรทุก
พัฒนาความรู้ให้
ส่งเสริม
คน
กลุ่มเป้าหมาย
๒.๒ แสวงหาความรู้
๒.๓ ศึกษาองค์ความรู้
๓. การจัดการความรู้ให้เป็น มี.ค.- จํานวนหมวดหมู่ ไม่น้อยกว่า
คณะทํางาน
ระบบ
พ.ค. ๕๕ ของข้อมูล/ความ
๑ หมวด
ค้นหา/รวบรวม จัด
รู้ในเว็บไซต์ สนง.
หมวดหมู่ข้อมูลเนื้อหา
เกษตรจังหวัด
เกี่ยวกับการดําเนินงาน
๔. การประมวลผลและ
มี.ค. – รายงานการ
แนวทางการ คณะทํางาน
กลั่นกรองความรู้
พ.ค.๕๕ ประชุม
จัดการฟาร์ม
ประมวลความรู้โดยจัด
ตามแนว
ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อ
เศรษฐกิจ
ประมวลและวิเคราะห์
พอเพียง
สรุปองค์ความรู้เพื่อใช้ใน
การดําเนินงาน
๕. การเข้าถึงความรู้
เม.ย.- จํานวนช่องทาง/ ไม่น้อยกว่า
คณะทํางาน
๑) จัดทํากระดานข่าว
ก.ย. ๕๕ สื่อที่ใช้ในการ
๒ ช่องทาง
๒) จัดแฟ้มผลงาน
จัดเก็บความรู้
สื่อ
๓) จัดเก็บความรู้ไว้ใน
Website
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๔) จัดทําเอกสารสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ
๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน ก.พ. – จํานวนครั้งใน
ไม่น้อยกว่า
นักวิชาการ
ความรู้
ก.ย. ๕๕ การจัดเวที/สื่อ
๓ ครั้ง
ส่งเสริม
ผ่านเวทีตามระบบ
เรียนรู้
การเกษตร
ส่งเสริม
ทุกคน
การเกษตร เวทีโครงการ
และสื่อต่างๆ ได้แก่
PW/DW/ Website/อื่น
๗. การเรียนรู้
ก.พ. – รายงานผลการ ไม่น้อยกว่า
นักวิชาการ
เจ้าหน้าที่เรียนรู้เนื้อหา ก.ย. ๕๕ จัดกิจกรรมการ
๑ ครั้ง
ส่งเสริม
การปฏิบัติ โดยการ
เรียนรู้
การเกษตร
ฝึกอบรม การปฏิบัติด้วย
ทุกคน
ตนเอง สื่อ เอกสาร
สิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ
หมายเหตุ : ให้หน่วยงานย่อยพิจารณากิจกรรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจจะมีไม่ครบทัง้ ๗ กิจกรรม หรือมีกิจกรรมอื่น
นอกเหนือจาก ๗ กิจกรรมก็ได้
ผู้ทบทวน : ……………………………………………………………….

ผู้อนุมัติ : น..................................................................

(นายเกษม รักสุจริต)

(นายสมบูรณ์ วุฒิพงศ์ประเสริฐ)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

เกษตรจังหวัดอุดรธานี

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
(ทําเครื่องหมาย )
แผนที่ ๑ เน้นเป้าหมายบุคลากรในหน่วยงาน
แผนที่ ๒ เน้นเป้าหมายที่ลกู ค้า/ผู้รับบริการ
ชื่อส่วนราชการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

หน้าที่ : ……./……….

ประเด็น : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจชน(กรส่งเสริมละ)
องค์ความรู้ที่จําเป็น (K) : การใช้เทคนิคการจัดทําแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม/จัดเวทีชุมชน ในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับตําบล
ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการเกษตรสามารถจัดทําแผน พัฒนาการเกษตรระดับตําบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ ๙๐ ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตําบล
กลุ่ม
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ม.ค.- - มีคําสั่งแต่งตัง้
มีคณะทํางาน คณะทํางาน กลุ่มยุทธศาสตร์
ก.พ. ๕๕ คณะทํางานฯ
ระดับจังหวัด
และสารสนเทศ
- แผนการจัดการ และระดับ
สํานักงาน
ความรู้
อําเภอ
เกษตรจังหวัด
อุดรธานี
ม.ค.- จํานวนประเด็น/ ไม่น้อยกว่า
นักวิชาการ
ก.พ. ๕๕ เรื่องของความรู้ที่
๑ เรื่อง
ส่งเสริมการ
นํามาใช้ในการ
เกษตรทุก
ส่งเสริม
คน

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา
๑.

การเตรียมการและปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม
๑.๑ ทบทวน/ปรับปรุงและ
แต่งตั้งคณะทํางาน

๒.

การสร้างและแสวงหา
ความรู้
๒.๑ แสวงหาความรู้โดย
พัฒนาความรู้ให้
กลุ่มเป้าหมาย
๒.๒ แสวงหาความรู้
๒.๓ ศึกษาองค์ความรู้
การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ
ค้นหา/รวบรวม จัด
หมวดหมู่ข้อมูลเนื้อหา
เกี่ยวกับการดําเนินงาน
การประมวลผลและ
กลั่นกรองความรู้
ประมวลความรู้โดยจัด
ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อ
ประมวลและวิเคราะห์สรุป
องค์ความรู้เพื่อใช้ในการ
ดําเนินงาน
การเข้าถึงความรู้
๑) จัดทํากระดานข่าว
๒) จัดแฟ้มผลงาน
๓) จัดเก็บความรู้ไว้ใน

๓.

๔.

๕.

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

มี.ค.- จํานวนหมวดหมู่ ไม่น้อยกว่า
พ.ค. ๕๕ ของข้อมูล/ความ
๑ หมวด
รู้ในเว็บไซต์ สนง.
เกษตรจังหวัด
มี.ค. – รายงานการ
พ.ค.๕๕ ประชุม

คณะทํางาน

แนวทางการ คณะทํางาน
จัดการฟาร์ม
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง

เม.ย.- จํานวนช่องทาง/ ไม่น้อยกว่า
ก.ย. ๕๕ สือ่ ที่ใช้ในการ
๒ ช่องทาง
จัดเก็บความรู้
สื่อ

คณะทํางาน
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๖.

Website
๔) จัดทําเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง
ๆ
การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ก.พ. – จํานวนครั้งใน
ความรู้
ก.ย. ๕๕ การจัดเวทีสื่อ
ผ่านเวทีตามระบบส่งเสริม
เรียนรู้
การเกษตร เวทีโครงการ
และสื่อต่างๆ ได้แก่
PW/DW/ Website/อื่น ๆ

ไม่น้อยกว่า
๓ ครั้ง

นักวิชาการ
ส่งเสริม
การเกษตร
ทุกคน

๗.

การเรียนรู้
ก.พ. – รายงานผลการ ไม่น้อยกว่า
นักวิชาการ
เจ้าหน้าที่เรียนรู้เนื้อหาการ ก.ย. ๕๕ จัดกิจกรรมการ
๑ ครั้ง
ส่งเสริม
ปฏิบัติ โดยการฝึกอบรม การ
เรียนรู้
การเกษตร
ปฎิบัติด้วยตนเอง สื่อ
ทุกคน
เอกสารสิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ
หมายเหตุ : ให้หน่วยงานย่อยพิจารณากิจกรรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจจะมีไม่ครบทัง้ ๗ กิจกรรม หรือมีกิจกรรมอื่น
นอกเหนือจาก ๗ กิจกรรมก็ได้
ผู้ทบทวน : ……………………………………………………………….

ผู้อนุมัติ : น..................................................................

(นายเกษม รักสุจริต)

(นายสมบูรณ์ วุฒิพงศ์ประเสริฐ)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

เกษตรจังหวัดอุดรธานี

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

