
 

 

 

แผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

จัดท าโดย 
 
 
 
 
 

คณะท างานจัดการความรู้ 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 



 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยทุธศาสตร์ 
ชื่อส่วนราชการ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์
(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
 

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและ
บรรเทาภัยพิบัต ิ
 

ด้านประสิทธิผล 
พื้นที่ประสบภัยแล้ง 
ภัยพิบัติและการ  
ขาดแคลนน้้าตน้ทนุ
ได้รับการแก้ไข 

 
ร้อยละของจ้านวนพื้นที่
ประสบภัยแลง้ทีไ่ด้รับการ
ช่วยเหลือ 
 

 
ร้อยละ 
73.92 

 

 
1. การบริหารจัดการสารฝนหลวง 
2. การปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพืน้ที ่
3. การปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทา 
    ภัยพิบัต ิ

ด้านคุณภาพ 
- ผู้รับบริการ/ประชาชน 
ได้รับความพงึพอใจ
จากการปฏิบัติการ  
ฝนหลวงและการ
บรรเทาภัยพิบัต ิ

 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
การปฏิบัติการฝนหลวง 
และบรรเทาภัยพบิัต ิ

 
ร้อยละ 85 

 
 
 
 

 
การสร้างการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร 
ฝนหลวงอย่างยั่งยนื 
 
 

2. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  
การดัดแปร
สภาพอากาศ 

ด้านประสิทธผิล 
การดัดแปรสภาพ
อากาศได้รับการ
พัฒนา 

 
จ้านวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรมที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติการฝนหลวง 

 
จ้านวน  
1 เรื่อง 

 
1. การปฏิบัติการฝนหลวงตามต้ารา 
    ฝนหลวงพระราชทาน 
2. แนวทางการปฏบิัติงานวิจยัทีด่ี    
 

 ด้านคุณภาพ 
- การยอมรับ/ความ
พึงพอใจของเครือข่าย
และความร่วมมือทาง
วิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

 
จ้านวนผลงานวิจัย 
ที่เผยแพร่ในประเทศ
และต่างประเทศ 
 

 
จ้านวน  
1 เรื่อง 

 

 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีฝนหลวง 
สู่การใช้ประโยชน ์
 

3. การบริหาร
จัดการด้าน 
การบิน 

ด้านประสิทธผิล 
การบริการด้าน 
การบินได้มาตรฐาน 

 
จ้านวนมาตรฐาน 
การบินปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

 
1 มาตรฐาน 

 
1. มาตรฐานการบนิปฏบิัติการฝนหลวง 
2. กฎระเบียบข้อบังคับส้าหรับการบิน 
3. การประเมินมาตรฐานการบนิ 

 ด้านคุณภาพ 
ผู้รับบริการมีความ
เชื่อมั่นและพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ 
ด้านการบิน 

 
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการด้านการบนิ  
ที่มีต่อการให้บริการ
อากาศยาน 

 
ร้อยละ 85 

 
1. ปัจจัยในการเลือกใช้บริการการบิน 
2. Human Factors  in Aviation  
3. มาตรฐานและความปลอดภัยด้านการบิน  



 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู ้คือ 

แผนการจัดการความรู้ 
แผนที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแลง้และบรรเทาภัยพบิัติ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น       :  การบริหารจัดการสารฝนหลวง 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้  :  สารฝนหลวงเป็นปัจจัยสา้คัญในการปฏิบัติการฝนหลวง 
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น : บุคลากรกลุ่มเป้าหมายนา้ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงาน 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจ้านวนกลุม่เป้าหมายทีน่้าความรู้ไปประยกุต์ใช้ 
 ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท างาน KM : ร้อยละของจ้านวนพื้นที่ประสบ 

ภัยแล้งที่ได้รบัการช่วยเหลือ (เป้าหมาย  ร้อยละ 73.92) 
แผนการจัดการความรู้ 
แผนที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2    :  การเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศ 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น         :  แนวทางการปฏิบัตงิานวิจัยที่ด ี
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้   :  เพื่อน้าความรู้ดา้นการปฏิบัติงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานวิจยั 
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น : บุคลากรกลุ่มเป้าหมายนา้ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงาน 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจ้านวนกลุม่เป้าหมายทีน่้าความรู้ไปประยกุต์ใช้ 
 ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท างาน KM :  จ้านวนผลงานวจิัย/นวัตกรรม 

ที่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติการฝนหลวง (เป้าหมาย จ้านวน 1 เรื่อง) 
แผนการจัดการความรู้ 
แผนที่ 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3    :  การบริหารจัดการด้านการบนิ 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น        :  มาตรฐานการบินปฏิบัติการฝนหลวง 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้   :  สามารถนา้ความรูไ้ปเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัตดิ้านการบนิให้กับหน่วยงาน 

ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น :  บุคลากรกลุ่มเป้าหมายน้าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด  :  ร้อยละของจ้านวนกลุ่มเป้าหมายทีน่้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
 ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท างาน KM :  จ้านวนมาตรฐานการบนิปฏิบัติการ

ฝนหลวง (เป้าหมาย จา้นวน 1 มาตรฐาน) 
 

 
ผู้ทบทวน   : …………………………………………………..……………… 

 (นายพรชัย  ทองยิ่งสกุล) 
        รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร                   
             ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 
ผู้อนุมัติ   : ………………………………………….…………………… 
                 (นายเลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย)์ 

                อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร                        
                 ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 

 

 



 

 

แผนการจัดการความรู้  แผนที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ :   การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น  :   การบริหารจัดการสารฝนหลวง 
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง :   ร้อยละของจ านวนพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือ  
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง :   ร้อยละ 73.92 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

หมายเหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้  
ก.พ. 59 

 
ร้อยละของ 

จ้านวนคณะท้างาน KM 
ที่เข้าร่วมประชุม 

 
ร้อยละ 70 

 
คณะท้างาน KM 

 
คณะท้างาน KM 

  
 1.1 ประชุมคณะท้างานจดัการความรู้เพื่อก้าหนดความรู้ที่ต้องมี 

ได้แก่      
    1) การตรวจสอบคุณภาพสารฝนหลวง  
    2) การจัดเก็บสารฝนหลวงในคลังสาร  
    3) การเตรียมสารฝนหลวงกอ่นขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง  

CoP 
 

KMP1 
CMP 2-3 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้        
 2.1 รวบรวมความรู้ที่จา้เป็น ก.พ. - เม.ย. 59 จ้านวนแหล่งที่มาของ

ความรู้ที่รวบรวมได ้
2 แหล่ง นักวิชาการ 

ฝนหลวง 
กองปฏิบัติการ

ฝนหลวง 
ฐาน 

ความรู ้
 

KMP 2 
CMP 1-3 

 2.2 เตรียมความรู้ที่ได้รับเพื่อน้าเขา้เว็บไซต ์KM พ.ค. 59 จ้านวนความรู ้
ที่รวบรวมได ้

3 เรื่อง นักวิชาการ 
ฝนหลวง 

กองปฏิบัติการ
ฝนหลวง 

  

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
3.1 ด้านการปฏิบัติการฝนหลวง 
       การตรวจสอบคุณภาพสารฝนหลวง 
       การเตรียมสารฝนหลวงกอ่นขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง 
3.2 ด้านคลังพัสด ุ
       การจัดเก็บสารฝนหลวงในคลังสาร 

ก.พ. 59 จ้านวนความรู ้
ทีจ่ัดการอย่างเป็นระบบ 

2 ด้าน คณะท้างาน KM คณะท้างาน KM ฐานข้อมูล KMP 3 
CMP 1-3 



 

 

 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

หมายเหตุ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
    ปรับองค์ความรู้ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมีเนื้อหากระชับชัดเจน 
เป็นมาตรฐาน โดยผู้เกีย่วข้องร่วมกันพิจารณากลั่นกรองข้อมูล
องค์ความรู้ร่วมกัน 

เม.ย. – พ.ค. 59 จ้านวนครั้งในการ 
ประชุมกลั่นกรองความรู ้

2 ครั้ง นักวิชาการ 
ฝนหลวง/ 

คณะท้างาน KM 

 

คณะท้างาน KM CoP 
 

KMP 4 
CMP 1-4 

5 การเข้าถึงความรู้  
มิ.ย. 59 

 

 
จ้านวนเรื่องทีเ่ผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ KM 
 

 
3 เรื่อง 

 
 

 
นักวิชาการ 
ฝนหลวง 

 
กองปฏิบัติการ 

ฝนหลวง/ 
กองวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยฝีนหลวง 

 

  
 5.1 น้าความรู้เผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ KM 

 
 
 

เว็บไซต์ KMP 5 
CMP 1-4 

 5.2 จัดท้าบอรด์ประชาสัมพันธ ์ มิ.ย. - ก.ย. 59 จ้านวนเรื่องที่จัดบอรด์
ประชาสมัพันธ์ 

3 เรื่อง 
 

นักวิชาการ 
ฝนหลวง 

กองปฏิบัติการ
ฝนหลวง 

 

บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  

6 การแลกเปลี่ยนความรู้ 
6.1 กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) 

 
ก.ค. 59 

 

ร้อยละของจ้านวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 
นักวิชาการ 
ฝนหลวง 

 
กองปฏิบัติการ

ฝนหลวง 

 
Knowledge 

Forum  

 
KMP 6 

CMP 1-4 
 

6.2 กิจกรรมจัดท้าฐานข้อมลูความรู ้ พ.ค. 59 จ้านวนฐานความรู ้ 2 ฐาน 
ความรู ้

นักวิชาการ 
ฝนหลวง 

กองปฏิบัติการ
ฝนหลวง 

 

ฐานความรู ้

 



 

 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

หมายเหตุ 

7 การเรียนรู้        
7.1 ได้รับความรู้และน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ มิ.ย. - ก.ย. 59 จ้านวนคู่มือปฏิบัติงาน 1 คู่มือ นักวิชาการ 

ฝนหลวง 
กองปฏิบัติการ

ฝนหลวง 
การประเมินผล KMP 7 

CMP 1-5 

7.2  การยกย่องชมเชย ก.ย. 59 จ้านวนหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมการจัดการ

ความรู ้

3 หน่วยงาน นักวิชาการ 
ฝนหลวง 

คณะท้างาน KM ประกาศ
เกียรติคณุ 

CMP 6 

   
 

ผู้ทบทวน :                                                                                .            
                                  (นายพรชัย   ทองยิ่งสกลุ) 
            รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 
    ผู้บริหารสูงสดุด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

    
 

ผู้อนุมัติ :  .................................................................................................................  
                                    (นายเลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย์) 
                                 อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
                               ผู้บรหิารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร ์  :  การเพิ่มประสิทธิภาพการดดัแปรสภาพอากาศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น      :  แนวทางการปฏิบัติงานวจิัยที่ด ี
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง    :  จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง    :  จ านวน 1 เรื่อง   

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

หมายเหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู ้  
ก.พ. 59 

 
ร้อยละของ 

จ้านวนคณะท้างาน KM 
ที่เข้าร่วมประชุม 

 
ร้อยละ 70 

 
คณะท้างาน KM 

 
คณะท้างาน KM 

  
 1.1 ประชุมคณะท้างานจดัการความรู้เพื่อก้าหนดความรู้ที่ต้องมี 

ได้แก่  
     1) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
     2) การด้าเนินงาน การบันทึก วิเคราะห์  
        และสรุปผลงานวิจยั 
     3) การเผยแพรผ่ลงานวิจยั/ผลงานวิชาการ 

CoP 
 

KMP1 
CMP 2-3 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้        
 2.1 รวบรวมความรู้ที่จา้เป็น ก.พ. – เม.ย. จ้านวนแหล่งที่มาของ

ความรู้ที่รวบรวมได ้
 2 แหล่ง นักวิชาการฝนหลวง กองวจิัย 

และพัฒนาฯ  
ฐาน 

ความรู ้
 

KMP 2 
CMP 1-3 

 2.2 เตรียมความรู้ที่ได้รับเพื่อน้าเขา้เว็บไซต ์KM พ.ค. 59 จ้านวนความรู ้
ที่รวบรวมได ้

3 เรื่อง นักวิชาการฝนหลวง กองวิจัย 
และพัฒนาฯ 

  

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
3.1 ด้านการจัดท้าโครงการวิจัย 
       เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
       การด้าเนินงาน การบันทึก วิเคราะห์ และสรุปผลงานวิจัย  
 

ก.พ. 59 จ้านวนความรู ้
ทีจ่ัดการอย่างเป็นระบบ 

2 ด้าน คณะท้างาน KM คณะท้างาน KM ฐานข้อมูล KMP 3 
CMP 1-3 



 

 

 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

หมายเหตุ 

 3.2 ด้านการนา้เสนอผลงานวิจยั 
       การเผยแพรผ่ลงานวิจยั/ผลงานวิชาการ 

       

4  การประมวลและกลั่นกรองความรู ้
    ปรับองค์ความรู้ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมีเนื้อหากระชับชัดเจน 
เป็นมาตรฐาน โดยผู้เกีย่วข้องร่วมกันพิจารณากลั่นกรองข้อมูล
องค์ความรู้ร่วมกัน 

เม.ย. – พ.ค. 59 จ้านวนครั้งในการ 
ประชุมกลั่นกรองความรู ้

2 ครั้ง นักวิชาการ 
ฝนหลวง/ 

คณะท้างาน KM 
 

กองวิจัย 
และพัฒนาฯ/ 

คณะท้างาน KM 

CoP 
 

KMP 4 
CMP 1-4 

5 การเข้าถึงความรู้  
มิ.ย. 59 

 
จ้านวนเรื่อง 

ทีเ่ผยแพร่ทาง 
เว็บไซต์ KM 

 
3 เรื่อง 

 
นักวิชาการ 
ฝนหลวง 

 

 

กองวิจัย 
และพัฒนาฯ 

  
 5.1 น้าความรู้เผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ KM 

 
 

เว็บไซต์ KMP 5 
CMP 1-4 

 5.2 จัดท้าบอรด์ประชาสัมพันธ ์ มิ.ย. – ก.ย. 59 จ้านวนเรื่องที่จัดบอรด์
ประชาสมัพันธ์ 

3 เรื่อง 
 

นักวิชาการ 
ฝนหลวง 

กองวิจัย 
และพัฒนาฯ 

บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ 

 
6 การแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum)  
 

 
ก.ค. 59 

 
ร้อยละของจ้านวน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรม  

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 
นักวิชาการ 
ฝนหลวง 

 

 
กองวิจัย 

และพัฒนาฯ 

 
Knowledge 

Forum  

 
KMP 6 

CMP 1-4 
 

6.2 กิจกรรมจัดท้าฐานข้อมลูความรู ้ พ.ค. 59 จ้านวนฐานความรู ้ 2 ฐานความรู ้ นักวิชาการ 
ฝนหลวง 

 

กองวิจัย 
และพัฒนาฯ 

 

ฐานความรู ้  

  
 
        



 

 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

หมายเหตุ 

7 การเรียนรู้        
 7.1 ได้รับความรู้และน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ม.ิย. – ก.ย. 59 จ้านวนคู่มือปฏิบัติงาน 1 คู่มือ นักวิชาการ 

ฝนหลวง 
 

กองวิจัย 
และพัฒนาฯ 

การประเมินผล KMP 7 
CMP 1-5 

 7.2  การยกย่องชมเชย ก.ย. 59 จ้านวนหน่วยงานท่ีเข้า
ร่วมการจดัการความรู ้

3 หน่วยงาน นักวิชาการ 
ฝนหลวง 

 

คณะท้างาน KM ประกาศ
เกียรติคณุ 

CMP 6 

 

ผู้ทบทวน :                                                                                      .            
                                     (นายพรชัย  ทองยิ่งสกุล) 
                 รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 
       ผู้บริหารสูงสดุด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ : :                                                                                      .  
                                      (นายเลอศักดิ ์ ริ้วตระกูลไพบูลย)์ 
                                 อธิบดีกรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 
                                 ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 
ประเด็นยุทธศาสตร ์   :  การบริหารจัดการด้านการบนิ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น  :  มาตรฐานการบินปฏบิัติการฝนหลวง 
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง :  จ านวนมาตรฐานการบินปฏบิัติการฝนหลวง 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง  :  1 มาตรฐาน   

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

หมายเหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู ้  
ก.พ. 59 

 
ร้อยละของ 

จ้านวนคณะท้างาน KM 
ที่เข้าร่วมประชุม 

 
ร้อยละ 70 

 
คณะท้างาน KM 

 
คณะท้างาน KM 

  
 1.1 ประชุมคณะท้างานจดัการความรู้เพื่อก้าหนดความรู้ที่ต้องมี 

ได้แก่  
    1) มาตรฐานก่อนท้าการบิน 
    2) มาตรฐานขณะท้าการบิน 
    3) มาตรฐานหลังท้าการบิน 

CoP 
 

KMP1 
CMP 2-3 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้        
 2.1 รวบรวมความรู้ที่จา้เป็น ก.พ. – เม.ย. 59 จ้านวนแหล่งที่มาของ

ความรู้ที่รวบรวมได ้
 2 แหล่ง นักบิน/ช่างเครื่องบิน/ 

เจ้าหน้าทีส่ื่อสาร/  
กองบริหาร 

การบินเกษตร 
ฐาน 

ความรู ้
 

KMP 2 
CMP 1-3 

 2.2 เตรียมความรู้ที่ได้รับเพื่อน้าเขา้เว็บไซต ์KM พ.ค. 59 จ้านวนความรู ้
ที่รวบรวมได ้

3 เรื่อง นักบิน/ช่างเครื่องบิน/ 
เจ้าหน้าทีส่ื่อสาร/ 

กองบริหาร 
การบินเกษตร 

  

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
3.1 ด้านการปฏิบัตภิาคพื้น 
       มาตรฐานก่อนท้าการบิน 
       มาตรฐานหลังทา้การบนิ 

ก.พ. 59 จ้านวนความรู ้
ทีจ่ัดการอย่างเป็นระบบ 

 

2 ด้าน คณะท้างาน KM คณะท้างาน KM ฐานข้อมูล KMP 3 
CMP 1-3 



 

 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

หมายเหตุ 

 3.2 ด้านการปฏิบัติขณะท้าการบนิ 
       มาตรฐานขณะท้าการบิน 

       

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
    ปรับองค์ความรู้ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมีเนื้อหากระชับชัดเจน 
เป็นมาตรฐาน โดยผู้เกีย่วข้องร่วมกันพิจารณากลั่นกรองข้อมูล
องค์ความรู้ร่วมกัน 

เม.ย. – พ.ค. 59 จ้านวนครั้งในการ 
ประชุมกลั่นกรองความรู ้

2 ครั้ง นักบิน/ช่างเครื่องบิน/ 
เจ้าหน้าทีส่ื่อสาร/ 
คณะท้างาน KM 

กองบริหาร 
การบินเกษตร/
คณะท้างาน KM 

CoP 
 

KMP 4 
CMP 1-4 

5 การเข้าถึงความรู้        

 5.1 น้าความรู้เผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ KM 
 

มิ.ย. 59 จ้านวนเรื่อง 
ทีเ่ผยแพร่ทางเว็บไซต์ KM 

3 เรื่อง นักบิน/ช่างเครื่องบิน/ 
เจ้าหน้าทีส่ื่อสาร/ 

กองบริหาร 
การบินเกษตร/ 

กองวิจัยและ 
พัฒนาเทคโนโลยี 

ฝนหลวง 

เว็บไซต์ KMP 5 
CMP 1-4 

 5.2 จัดท้าบอรด์ประชาสัมพันธ ์ มิ.ย. – ก.ย. 59 จ้านวนเรื่องที่จัดบอรด์
ประชาสมัพันธ์ 

3 เรื่อง 
 

นักบิน/ช่างเครื่องบิน/ 
เจ้าหน้าทีส่ื่อสาร/ 

กองบริหาร 
การบินเกษตร 

บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

 

6 การแลกเปลี่ยนความรู้ 
6.1 กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) 

 
ก.ค. 59 

 
ร้อยละของจ้านวน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 
นักบิน/ช่างเครื่องบิน/ 

เจ้าหน้าทีส่ื่อสาร/ 

 
กองบริหาร 

การบินเกษตร 

 
Knowledge 

Forum 

 
KMP 6 

CMP 1-4 
 

 6.2 กิจกรรมจัดท้าฐานข้อมลูความรู ้ พ.ค. 59 จ้านวนฐานความรู ้ 2 ฐาน 
ความรู ้

นักบนิ/ช่างเครื่องบิน/ 
เจ้าหน้าทีส่ื่อสาร/ 

กองบริหาร 
การบินเกษตร 

ฐานความรู ้  

 

 

 



 

 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

หมายเหตุ 

7 การเรียนรู้ 
7.1 ได้รับความรู้และน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

 
ม.ิย. – ก.ย. 59 

 
จ้านวนคู่มือปฏิบัติงาน 

 
1 คู่มือ 

 
นักบิน/ช่างเครื่องบิน/ 

เจ้าหน้าทีส่ื่อสาร/ 

 
กองบริหาร 

การบินเกษตร 

 
การประเมินผล 

 
KMP 7 

CMP 1-5 

7.2  การยกย่องชมเชย ก.ย. 59 จ้านวนหน่วยงาน 

ที่เข้าร่วมการจัดการ
ความรู ้

3 หน่วยงาน นักบิน/ช่างเครื่องบิน/ 
เจ้าหน้าทีส่ื่อสาร/ 

คณะท้างาน KM ประกาศ 
เกียรติคณุ 

CMP 6 

 
 

ผู้ทบทวน :                                                                                     .            
                                   (นายพรชยั  ทองยิ่งสกลุ) 
                  รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 
        ผู้บริหารสูงสดุด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
 

ผู้อนุมัติ :                                                                                       
                                       (นายเลอศักดิ ์ ริ้วตระกูลไพบลูย์) 

      อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
      ผู้บริหารสูงสดุของส่วนราชการ (CEO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




