แบบฟอร์ม 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์(objective)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 :
สนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้ การพัฒนา
มาตรฐานสากลและมีความ
ภาคอุตสาหกรรมเป็นมิตร
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
กับสิ่งแวดล้อม

หน้าที่ : 1/1
ตัวชี้วัด(KPI)ตามคารับรอง

เป้าหมายของตัวชี้วัด

- ระดับความสาเร็จการ
ดาเนินโครงการธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม

ระดับ 5

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์

1) การส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมให้เกิดธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม
2) การส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ สถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุข
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทาแผนการจัดการความรู้ คือ : การส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมให้เกิดธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : สนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐานละปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
องค์ความรู้ที่จาเป็น : การส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมให้เกิดธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เป็นองค์ความรู้ที่ต้องใช้ในการทางานโดยนาหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทางในการกากับให้ผู้ประกอบการ
ประกอบมีธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และชุมชนมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจภาคอุตสาหกรรมที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัดตามคารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทา KM : ระดับ 5 ของความสาเร็จของการดาเนินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

(นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล )
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

(นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : การส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมให้เกิดธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดตามคารับรอง (KPI) : ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคารับรอง : ระดับ 5
ลา
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ดับ
1. การบ่งชี้ความรู้
1.1 ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ก.พ. 55 - จานวนผู้เข้าร่วม
6 ราย - หัวหน้าฝ่ายของสานักงาน - หัวหน้าฝ่ายทุก
การส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมให้
ประชุม
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย ฝ่ายในสานักงาน
เกิดธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายนโยบายและแผนโรงงาน โรงงาน
อุตสาหกรรม /ฝ่าย
- คณะทางาน KM
อุสาหกรรมพื้นฐานและการ ทีม
เหมืองแร่/ฝ่ายนโยบายและ
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1 การจัดทาเอกสารคู่มือกระบวนการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ

1 ก.พ. 55 - คู่มือกระบวนการ
ส่งเสริมธรรมภิบาล
สิ่งแวดล้อมใน
สถานประกอบการ

10 เล่ม

- หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายของ
สานักงาน
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่
กาหนดในกระบวนงาน

หน้า 1/5

สถานะ
ดาเนินการ
แล้ว

- หัวหน้าฝ่าย
ดาเนินการ
โรงงานอุตสาหกรรม แล้ว
- คณะทางาน KM
ทีม

หมายเหตุ
CMP 1

CMP 2,3

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ลา
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ดับ
2.2 การกาหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
1 ก.พ. 55
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม/และการคัดเลือกสถาน
ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
2.3 การประชุมชี้แจงทาความเข้าใจให้
23 ก.พ. 55
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
3.1 รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานโครงการ / ก.พ.-ก.ย. 55
กิจกรรมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
สถานประกอบการให้เป็นระบบตามขั้นตอน
กระบวนงาน

หน้า 2/5
ตัวชี้วัด
- หลักเกณฑ์การ
ปะเมินสถาน
ประกอบการ

เป้าหมาย
2 เรื่อง/20 ชุด

- การประชุมชี้แจง 40 คน
การดาเนิน
โครงการ
- เอกสารสรุปผล
การดาเนินงานตาม
กิจกรรมที่เป็น
ระบบในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น CD/
แฟ้ม
- การตรวจติดตาม
ผลการดาเนินงาน/
การศึกษาดูงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

- คณะทางาน KM ทีม -หัวหน้าฝ่ายโรงงาน ดาเนินการ
- คณะกรรมการตรวจ อุตสาหกรรม
แล้ว
ติดตามการประเมินผล -คณะทางาน KM ทีม
- คณะทางาน KM ทีม -ฝ่ายโรงงาน
ดาเนินการ
- คณะกรรมการตรวจ อุตสาหกรรม
แล้ว
ติดตามการประเมินผล -คณะทางาน KM ทีม

- เอกสารสรุปผลที่ - ฝ่ายโรงงาน
เป็นระบบ
อุตสาหกรรม
- มีการตรวจ
- คณะทางาน KM ทีม
ติดตามผล 1ครั้ง
- จานวนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 65 คน
- รายละเอียด
ข้อมูลสถาน
ประกอบการที่เข้า
ร่วม 5 โรงงาน
- ชุดนิทรรศการ
ด้านธรรมาภิบาล
5 ชุด

-ฝ่ายโรงงาน
ดาเนินการ
อุตสาหกรรม
แล้ว
-คณะทางาน KM ทีม

CMP 3

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ลา
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ดับ
4 ประมวลและกลั่นกรองความรู้
4.1 รวบรวมองค์ความรู้หลักธรรมาภิบาล ก.พ.–ก.ย.55
สิ่งแวดล้อมและข้อมูลสถานประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการ

5 การเข้าถึงความรู้
5.1 เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดาเนิน
โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม

ก.ย. 55

หน้า 3/ 5
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

องค์ความรู้ด้านการ 1 องค์ความรู้
ส่งเสริมการ
ประกอบการ
อุตสาหกรรมให้เกิด
ธรรมาภิบาล

- ฝ่ายโรงงาน
อุตสาหกรรม
- คณะทางาน KM ทีม

- ฝ่ายโรงงาน
ดาเนินการ
อุตสาหกรรม
แล้ว
- คณะทางาน KM ทีม

CMP
3,5

- การเผยแพร่องค์ 3 ครั้ง
ความรู้
- การรายงานการ 12 เดือน
ปฏิบัติงานที่ประชุม
ประจาเดือนของ
หน่วยงาน

- คณะทางาน KM ทีม
- ผู้มีส่วนได้เสีย

- ฝ่ายโรงงาน
ดาเนินการ
อุตสาหกรรม
แล้ว
- คณะทางาน KM ทีม

CMP
2,4,6

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ลา
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ดับ
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษา
23 ก.พ. 55 - ข้อมูล/องค์
40 คน
ดูงาน
ความรู้ที่
แลกเปลี่ยน
5 โรงงาน
- ข้อมูลสถาน
ประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการ
6.2 การจัดนิทรรศการ

22 ก.พ.ส.ค. 55

- มีการจัด
4 โรงงาน
นิทรรศการใน
โรงงาน
อุตสาหกรรมที่เข้า
ร่วมโครงการ
3 ครั้ง/3หน่วยงาน
- หน่วยงานภาครัฐ
อื่น ๆ

หน้า 4/ 5
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

- คณะทางาน KM ทีม
- คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน
- ผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภาคประชาชน ฯลฯ

- คณะทางาน KM ทีม
- ฝ่ายโรงงาน
อุตสาหกรรม

ดาเนินการ
แล้ว

- คณะทางาน KM ทีม
- คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน
- ผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภาคประชาชน ฯลฯ

- คณะทางาน KM ทีม
- ฝ่ายโรงงาน
อุตสาหกรรม

หมาย
เหตุ
CMP
2,4

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ลา
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดับ
7 การเรียนรู้
7.1 นาความรู้ไปเผยแพร่
ต.ค. 55
มีการนาข้อมูล
ความรู้จากการ
ดาเนินงาน
โครงการไป
เผยแพร่ผ่านสื่อ
ต่างๆ

ผู้ทบทวน :

หน้า 5/ 5
เป้าหมาย
1 ครั้ง

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

- ฝ่ายโรงงาน
อุตสาหกรรม
- คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน
- ผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภาคประชาชน ฯลฯ
- คณะทางาน KM ทีม

- คณะทางาน KM ทีม
- ฝ่ายโรงงาน
อุตสาหกรรม

ผู้อนุมัติ :
(นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล )
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

(นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

สถานะ

หมาย
เหตุ

ดาเนินการ CMP
แล้ว
2,4

