แผนการจัดการความรูข้ องจังหวัดอุทยั ธานี
แบบฟอร์มที่ 1 การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทยั ธานี
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ
สนับสนุนการดําเนินงานทางเศรษฐกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ : 1/1
เป้าประสงค์
(Objective)
1.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และสภาพสังคม
2.การบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

1.รายได้จากการท่องเที่ยวมีการขยายตัว
สร้างเอกลักษณ์และเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานี อย่างต่อเนือ่ ง
ให้มีลักษณะโดดเด่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนากระบวนการผลิตด้าน
การเกษตรให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า

1.ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัย
ได้มาตรฐาน GAP
2.รายได้/มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรมี
เสถียรภาพ

ตัวชีว้ ัด (KPI)
ตามคํารับรอง
3.4 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของตัวชีว้ ัด องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็นต่อการปฏิบัตริ าชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์
ระดับ 5

1.การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
2.การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา โดยชุมชน
มีส่วนร่วม

1.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

1.พัฒนากระบวนการผลิตด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

แบบฟอร์มที่ 1 การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทยั ธานี
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ
การศึกษา การเรียนรู้ วัฒนธรรม
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทาง
สังคมให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

หน้าที่ : 1/2
เป้าประสงค์
(Objective)
1.ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีความ
มั่นคงในการดํารงชีวิต
2.ประชาชนมีรายได้จากการประกอบ
อาชีพอย่างพอเพียงและยั่งยืน

ตัวชีว้ ัด (KPI)
ตามคํารับรอง
1.2.7 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานอาหารปลอดภัยเพื่อ
คุ้มครองสุขภาพ

เป้าหมายของตัวชีว้ ัด องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็นต่อการปฏิบัตริ าชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์
ระดับ 5

1.การผลิตสัตว์น้ําให้มีคุณภาพ (มาตรฐาน GAP)
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัด
อุทัยธานี
3.การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดและ
ผู้บริโภค
4.สัมมพุทธยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ประจําปี 2555
5.ปกครองควบคุมผู้ต้องขังด้วยความเป็นธรรม
เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
6.การพัฒนาคุณภาพการจัดทํารายงานสถานการณ์
ด้านแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
7.สถานการณ์ด้านแรงงานของสํานักงานจัดหารงาน
จังหวัดอุทัยธานี
8.การพัฒนาความรู้ในกฎหมายระเบียบ การเงิน
การบัญชี การพัสดุ และการควบคุมภายใน

แบบฟอร์มที่ 1 การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทยั ธานี
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน้าที่ : 1/3
เป้าประสงค์
(Objective)

ตัวชีว้ ัด (KPI)
ตามคํารับรอง

เป้าหมายของตัวชีว้ ัด องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็นต่อการปฏิบัตริ าชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์

องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ
แผนการจัดการความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการดําเนินงานทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ความรู้ทจี่ าํ เป็น : การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เหตุผลทีเ่ ลือกองค์ความรู้ : การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างเป็นระบบและทั่วถึง จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ทจี่ าํ เป็น : ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและทั่วถึง เกิดความยั่งยืนในการนําไปใช้ประโยชน์
ตัวชีว้ ัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง (พื้นที่ต้นแบบ) สามารถกําจัดขยะมูลฝอยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 80
ตัวชีว้ ัดตามคํารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วดั การทํางาน KM : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มที่ 1 การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทยั ธานี
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน้าที่ : 1/4
เป้าประสงค์
(Objective)

ตัวชีว้ ัด (KPI)
ตามคํารับรอง

เป้าหมายของตัวชีว้ ัด องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็นต่อการปฏิบัตริ าชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์

องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ
แผนการจัดการความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ วัฒนธรรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
องค์ความรู้ทจี่ าํ เป็น : การผลิตสัตว์น้ําให้มีคุณภาพ (มาตรฐาน GAP)
เหตุผลทีเ่ ลือกองค์ความรู้ :

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ํามีการผลิตสัตว์น้ําให้มีคุณภาพ (มาตรฐาน GAP)

ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ทจี่ าํ เป็น : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ํามีการผลิตสัตว์น้ําให้มีคุณภาพ (มาตรฐาน GAP)
ตัวชีว้ ัด : จํานวนเกษตรกรที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการผลิตสัตว์น้ําให้มีคุณภาพ (มาตรฐาน GAP) ด้านประมง จํานวน 24 ราย
ตัวชีว้ ัดตามคํารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วดั การทํางาน KM : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพ

แบบฟอร์มที่ 1 การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทยั ธานี
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน้าที่ : 1/5
เป้าประสงค์
(Objective)

ตัวชีว้ ัด (KPI)
ตามคํารับรอง

เป้าหมายของตัวชีว้ ัด องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็นต่อการปฏิบัตริ าชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์

องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ การพัฒนาอาชีพกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP
แผนการจัดการความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ วัฒนธรรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ทั่วถึง และเป็นธรรม
องค์ความรู้ทจี่ าํ เป็น : การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด และผู้บริโภค
เหตุผลทีเ่ ลือกองค์ความรู้ : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพ และมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ทจี่ าํ เป็น : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สามารถนําองค์ความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
ตัวชีว้ ัด : ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ OTOP
ตัวชีว้ ัดตามคํารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วดั การทํางาน KM : ร้อยละของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบประมาณ 2555 ของจังหวัดสูงกว่า

เมื่อเทียบกับมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 2

แบบฟอร์มที่ 1 การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทยั ธานี
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน้าที่ : 1/6
เป้าประสงค์
(Objective)

ผูท้ บทวน

บุญเลิศ พรหมจิรโชติ

(นายบุญเลิศ พรหมจิรโชติ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดกาดรความรู้ (CKO)

ตัวชีว้ ัด (KPI)
ตามคํารับรอง

เป้าหมายของตัวชีว้ ัด องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็นต่อการปฏิบัตริ าชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์

ผูอ้ นุมตั ิ

วันชัย โอสุคนธ์ทิพย์
(นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด (CEO)

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทัยธานี

หน้าที่ : 1/1

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการดําเนินงานทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็น (K) : การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตัวชีว้ ัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

1 การบ่งชีค้ วามรู้
1.1 แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการ มี.ค. 2555
ตามแผนการจัดการความรู้
(KM TEAM)
1.2 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ม.ค. - มี.ค.
สนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะ
2555
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายจากชุมชน

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กลุ่ม เป้าหมาย

คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน

1 คณะ/1 องค์ คณะทํางาน KM TEAM และ
ความรู้
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ

แผนการปฏิบัติงาน
สนับสนุนและเสริมสร้าง
สมรรถนะให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1 แผน

สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ผู้นําชุมชน
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกชุมชนใน
เทศบาลตําบลเขาบางแกรก

ผูร้ ับผิดชอบ

สํานักงาน
จังหวัดอุทัยธานี
คณะทํางานฯ
สนง.ทสจ.
อุทัยธานี
สนง.สิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 4
นครสวรรค์

เครือ่ งมือ /
อุปกรณ์
Cop

สถานะ

ระยะเริ่ม
ดําเนินการ

หมายเหตุ

KMP 1
CMP 1

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทัยธานี

หน้าที่ : 1/2

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการดําเนินงานทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็น (K) : การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตัวชีว้ ัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

2 การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1 ประสานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายสมัครเข้า
ร่วมโครงการ
2.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการให้ความรู้ด้านวิชาการ

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ัด

ม.ค. - มี.ค. อปท.ในพื้นที่เข้าร่วม
2555
โครงการ

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
3.1 รวบรวมความรู้ที่ได้จากแหล่ง
มี.ค. – เม.ย.
ความรู้ นํามาจัดทําเป็นเอกสารความรู้ 2555
เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายจากชุมชน

จํานวนแหล่งความรู้

จํานวนฐานความรู้
-เรื่อง ปริมาณขยะมูลฝอย
ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
-เรื่อง แผนแม่บทในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของอปท.
-เรื่อง การลด การคัดแยก
และการนํากลับไปใช้
ประโยชน์

เป้าหมาย

1 แห่ง
(พื้นที่ต้นแบบ)
3 แห่ง

3 เรื่อง

กลุ่ม เป้าหมาย

ผูร้ ับผิดชอบ

ทุกชุมชนในเทศบาลตําบล คณะทํางาน
เขาบางแกรก
KM TEAM ,
สนง.ทสจ.
สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 อุทัยธานี
สนง.สิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
ภาคที่ 4
สนง.ทสจ.อุทัยธานี
นครสวรรค์
สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
กรมควบคุมมลพิษ
สนง.ทสจ.อุทัยธานี

คณะทํางาน KM
TEAM และสนง.
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุทัยธานี

เครือ่ งมือ /
อุปกรณ์

สถานะ

หมายเหตุ

Cop

ระยะเริ่ม
ดําเนินการ

KMP 2
CMP 2,3

ฐานความรู้

ระยะ
ดําเนินการ

KMP 3
CMP 1,2,3

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทัยธานี

หน้าที่ : 1/3

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการดําเนินงานทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็น (K) : การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตัวชีว้ ัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (ต่อ)
3.2 จัดทําคู่มือ ด้าน การบริหาร
มี.ค. – เม.ย. คู่มือ ด้าน การบริหารจัดการ 1 ชุด
จัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
2555
ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย
อันตราย

กลุ่ม เป้าหมาย

ผู้นําชุมชน , ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่อปท.

ผูร้ ับผิดชอบ

เครือ่ งมือ /
อุปกรณ์

สถานะ

คณะทํางาน KM สมุดหน้าเหลือง ระยะ
TEAM และสนง.
ดําเนินการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุทัยธานี

หมายเหตุ

KMP 3
CMP 1,2,3

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทัยธานี

หน้าที่ : 1/4

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการดําเนินงานทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็น (K) : การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตัวชีว้ ัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กลุ่ม เป้าหมาย

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
4.1 ชี้แจงทําความเข้าใจการ
ม.ค. – มี.ค 1 ครั้ง
ร้อยละ 80 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กร
ดําเนินงานการบริหารจัดการขยะมูล 2555
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน
ฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการดําเนินงาน
4.2 จัดเตรียมแผนการฝึกอบรม
เม.ย. –มิ.ย. - จํานวนผู้ผ่านการอบรม
50 คน
ผู้ผ่านการอบรม ศึกษาดูงาน
หลักสูตรการฝึกอบรม แผนการศึกษาดู
ศึกษาดูงานด้านการบริหาร
ด้านการบริหารจัดการขยะมูล
งาน ประสานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการขยะมูลฝอย
ฝอย และคณะทํางาน KM
บริหารจัดการขยะมูลฝอย มาให้ความรู้
- จํานวนฐานความรู้ที่ผ่าน 3 ฐานความรู้ TEAM และสนง.ทรัพยากรธรรม
และศึกษาดูงานตามแผน เพื่อเสริมสร้าง
การประมวลและกลั่นกรอง
ชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ความรู้ความเข้าใจให้แก่ ผูบ้ ริหารและ
อุทัยธานี
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บา้ น

ผูร้ ับผิดชอบ

คณะทํางาน KM
TEAM ,สนง.
ทสจ.อุทัยธานี

เครือ่ งมือ /

สถานะ

หมายเหตุ

Cop

ระยะ
ดําเนินการ

KMP 4
CMP 1,2,3,4

Cop

ระยะ
ดําเนินการ

อุปกรณ์

สนง.สิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 4
นครสวรรค์
คณะทํางาน KM
TEAM และสนง.
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุทัยธานี

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทัยธานี

หน้าที่ : 1/5

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการดําเนินงานทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็น (K) : การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตัวชีว้ ัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
5 การเข้าถึงความรู้
- รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เม.ย. - มิ.ย.
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 55
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าสู่ระบบสารสนเทศ

-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานความรู้
และองค์ความรู้ ในรูปแบบต่างๆ

จํานวนข้อมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยที่
ครบถ้วน สมบูรณ์ รวมทั้ง
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี

3 เรื่อง

ช่องที่เผยแพร่
-หนังสือราชการ
- เอกสารเผยแพร่
- เสียงตามสาย

3 ช่องทาง

ทุกชุมชนในเทศบาลตําบล คณะทํางาน KM ฐานความรู้
เขาบางแกรก
TEAM และสนง.
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุทัยธานี
สนง.สิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 4
นครสวรรค์
ทุกชุมชนในเทศบาลตําบล
เขาบางแกรก

ระยะ
ดําเนินการ

KMP 4
CMP 1,2,3,4

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทัยธานี

หน้าที่ : 1/6

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการดําเนินงานทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็น (K) : การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตัวชีว้ ัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
6 การแบ่งบันแลกเปลี่ยนความรู้
-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ลด ก.ค. - ส.ค.
คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูล 55
ฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน
(กิจกรรม 3 R) ในรูปแบบต่างๆ

- จัดทําเอกสารคู่มือองค์ความรู้
เกี่ยวกับ การลด คัดแยก และใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายจากชุมชน(กิจกรรม 3 R)

จํานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม

1 ครั้ง

คณะทํางาน KM TEAM
และสนง.ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุทัยธานี ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ ผู้นําชุมชน กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

คณะทํางาน KM
TEAM และสนง.
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุทัยธานี
สนง.สิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 4
นครสวรรค์

จํานวนเรื่อง

1 เรื่อง

คณะทํางาน KM TEAM
และสนง.ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุทัยธานี

คณะทํางาน KM
TEAM และสนง.
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุทัยธานี

ระยะ
ดําเนินการ

KMP 4
CMP 1,2,3,4

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทัยธานี

หน้าที่ : 1/7

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการดําเนินงานทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็น (K) : การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตัวชีว้ ัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

7 การเรียนรู้
-ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารและ
ก.ย. 55
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นํา
ชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประเมิน
สมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย

- จัดประชุมชี้แจงเพื่อประเมินสมรรถนะ ก.ย. 55
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ตามที่กําหนดไว้ 6 เกณฑ์ พร้อม
รับฟังและชี้แจงข้อเสนอแนะและปัญหา
อุปสรรคเพื่อร่วมกันแก้ไข

ตัวชีว้ ัด

จํานวนครั้งที่ประชาสัมพันธ์

จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม

เป้าหมาย

1 ครั้ง

ร้อยละ 80

กลุ่ม เป้าหมาย

ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ผู้นํา
ชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป

ผูร้ ับผิดชอบ

คณะทํางาน KM
TEAM และสนง.
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุทัยธานี
สนง.สิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 4
นครสวรรค์
ทุกชุมชนในเทศบาลตําบล คณะทํางาน KM
เขาบางแกรก
TEAM และสนง.
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด

เครือ่ งมือ /
อุปกรณ์

สถานะ

ระยะ

หมายเหตุ

KMP 4
CMP 1,2,3,4,5

ดําเนินการ

CMP 6

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทัยธานี

หน้าที่ : 1/8

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการดําเนินงานทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็น (K) : การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตัวชีว้ ัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ
8

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

การยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย
- การมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่
ก.ย. 55
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย
- มอบเกียรติบัตรแก่ชุมชนทุกชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลเขาบางแกรก ที่เข้าร่วม
โครงการ

- มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ให้
การสนับสนุนองค์ความรู้

ก.ย.55

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กลุ่ม เป้าหมาย

ผูร้ ับผิดชอบ

เครือ่ งมือ /
อุปกรณ์

สถานะ

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ร้อยละ 80
ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ
การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย
ตามที่กําหนดไว้คือ 4 ใน 6
เกณฑ์

- เทศบาลตําบลเขาบางแกรก คณะทํางาน KM การประเมินผล ระยะสิ้นสุด CMP 6
- ทุกชุมชนในเทศบาลตําบล TEAM และสนง.
การดําเนินการ
เขาบางแกรก
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุทัยธานี
สนง.สิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 4
นครสวรรค์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การจัดทําแผนการ
จัดการความรู้

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุทัยธานี

1
หน่วยงาน

สํานักงาน
จังหวัด
อุทัยธานี

เกียรติบัตร

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทัยธานี

หน้าที่ : 1/9

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการดําเนินงานทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็น (K) : การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตัวชีว้ ัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ผูท้ บทวน :

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ัด

บุญเลิศ พรหมจิรโชติ
(นายบุญเลิศ พรหมจิรโชติ)
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

เป้าหมาย

กลุ่ม เป้าหมาย

ผูอ้ นุมัติ :

ผูร้ ับผิดชอบ

เครือ่ งมือ /
อุปกรณ์

สถานะ

วันชัย โอสุคนธ์ทพิ ย์
(นายวันชัย โอสุคนธ์ทพิ ย์)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด (CEO)

หมายเหตุ

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทัยธานี

หน้าที่ : 1/1

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ วัฒนธรรมรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็น (K) : การผลิตสัตว์น้ําให้มีคุณภาพ (มาตรฐาน GAP )
ตัวชีว้ ัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน อาหารปลอดภัย เพื่อคุ้มครองสุขภาพ
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคํารับรอง : ระดับ ๕
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

1 การบ่งชีค้ วามรู้
-แต่งตั้งคณะทํางานการบริหารจัดการ
ความรู้เรื่องการผลิตสัตว์น้ําให้มี
คุณภาพ (มาตรฐาน GAP )
-จัดประชุมคณะทํางานกําหนดองค์
ความรู้ด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ในปลา
2 การสร้างและแสวงหาความรู้
-ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาบุคคลากร
-มอบหมายคณะทํางานแสวงหา
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยในปลาตามแหล่งข้อมูล
ต่างๆ

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กลุ่ม เป้าหมาย

ผูร้ ับผิดชอบ

เครือ่ งมือ /

มีนาคม
2555

คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน

1 คณะ

คณะทํางาน KM Team
สํานักงานประมงจังหวัด
อุทัยธานี

สํานักงาน
Cop
จังหวัดอุทัยธานี

เมษายน
2555

ประชุม/สรุปผลการประชุม 1 ครั้ง

คณะทํางาน KM Team
สํานักงานประมงจังหวัด
อุทัยธานี

สํานักงาน
ประมงจังหวัด
อุทัยธานี

เมษายน
2554

จํานวนครั้งในการอบรม
จํานวนแหล่งความรู้ที่
แสวงหาทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร

1 ครั้ง

คณะทํางาน KM Team
สํานักงานประมงจังหวัด
อย่างน้อย 2 อุทัยธานี
แหล่ง
ห้องสมุดกรมประมง
แฟ้ม food safety
www.fisheriesgo.th

สํานักงานประมง Cop
จังหวัดอุทัยธานี
คณะทํางานKM
Team

อุปกรณ์

สถานะ

หมายเหตุ

KMP 1
Cmp 1

KMP 2
Cmp 1,3

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทัยธานี

หน้าที่ : 1/2

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ วัฒนธรรมรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็น (K) : การผลิตสัตว์น้ําให้มีคุณภาพ (มาตรฐาน GAP )
ตัวชีว้ ัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน อาหารปลอดภัย เพื่อคุ้มครองสุขภาพ
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคํารับรอง : ระดับ ๕
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
-รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการ
มิถุนายน
ค้นคว้าเพิ่มเติมนํามาจัดหมวดหมู่ 2555
และจัดทําฐานข้อมูลมาตรฐานอาหาร
GAP ด้านประมง

ตัวชีว้ ัด

จํานวนเอกสาร/ไฟล์ข้อมูล

เป้าหมาย

กลุ่ม เป้าหมาย

อย่างน้อย 1 คณะทํางาน KM Team
เรื่อง
สํานักงานประมงจังหวัด
อุทัยธานี

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
- จัดประชุมเพื่อประมวลผลและ
พฤษภาคม - - จํานวนเนื้อหาองค์ความรู้ 1 เรื่อง
กลั่นกรองความรู้ด้านมาตรฐาน GAP สิงหาคม
ด้านประมงเพื่อจัดทําร่างเอกสารก่อน 2555
นําไปสู่การปฏิบตั ิ

คณะทํางาน KM Team
สํานักงานประมงจังหวัด
อุทัยธานี

ผูร้ ับผิดชอบ

เครือ่ งมือ /
อุปกรณ์

สถานะ

หมายเหตุ

คณะทํางานKM Cop
Team

KMP 3
Cmp 2

คณะทํางานKM ประชุม
Team

KMP 4
Cmp 3

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทัยธานี

หน้าที่ : 1/3

ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทัยธานี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ วัฒนธรรมรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็น (K) : การผลิตสัตว์น้ําให้มีคุณภาพ (มาตรฐาน GAP )
ตัวชีว้ ัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน อาหารปลอดภัย เพื่อคุ้มครองสุขภาพ
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

5 การเข้าถึงความรู้
-นําความรู้ที่ได้รับจากการประมวล
กลั่นกรองมาพัฒนาเข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยี
-เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบ
เอกสาร เช่น หนังสือเวียน

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กรกฎาคม
2555

-จํานวนเนื้อหาองค์ความรู้

1 เรื่อง

สิงหาคม
2555

-จํานวนช่องทาง
ประชาสัมพันธ์

2 ช่องทาง
เว็ปไซด์/
หนังสือเวียน

6 การแบ่งบันแลกเปลี่ยนความรู้
-จัดประชุมชี้แจงความรู้การผลิตสัตว์ พฤษภาคม - -จํานวนครั้งในการจัด
น้ําเข้าสู่ระบบมาตรฐานGAP
กันยายน
ประชุม
2555

1 ครั้ง

กลุ่ม เป้าหมาย

ผูร้ ับผิดชอบ

เครือ่ งมือ /
อุปกรณ์

สถานะ

หมายเหตุ

-ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา/
ประชาชนทั่วไป

คณะทํางานKM เว็ปไซด์/
Team
หนังสือเวียน

KMP5
Cmp 2,3,4

-ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

คณะทํางานKM องค์ความรู้ที่ผ่าน
Team
การกลัน่ กรอง

KMP6
Cmp 2,3,4

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทัยธานี

หน้าที่ : 1/4

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ วัฒนธรรมรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็น (K) : การผลิตสัตว์น้ําให้มีคุณภาพ (มาตรฐาน GAP )
ตัวชีว้ ัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน อาหารปลอดภัย เพื่อคุ้มครองสุขภาพ
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคํารับรอง : ระดับ ๕
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ัด

7 การเรียนรู้
-ผู้เข้าร่วมประชุมนําความรู้ที่ได้ไป พฤษภาคม - -จํานวนผู้นําความรู้ที่ได้ไป
ปฎิบัติให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP กันยายน
ปฏิบัติ
ด้านประมง
2555

8 การยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย
-มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การ กันยายน
สนับสนุนองค์กร
2555

เป้าหมาย

24 ราย

กลุ่ม เป้าหมาย

-ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

ผูร้ ับผิดชอบ

เครือ่ งมือ /
อุปกรณ์

คณะทํางานKM -องค์ความรู้ที่ผ่าน
Team
การกลัน่ กรอง
-ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงานที่รับผิดชอบการ 1 หน่วยงาน -สํานักงานประมงจังหวัด -สํานักงานจังหวัด -เกียรติบัตร
จัดทําแผนการจัดการความรู้
อุทยั ธานี
อุทยั ธานี

สถานะ

หมายเหตุ

KMP 7
Cmp 4,5

Cmp 6

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทัยธานี

หน้าที่ : 1/5

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ วัฒนธรรมรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็น (K) : การผลิตสัตว์น้ําให้มีคุณภาพ (มาตรฐาน GAP )
ตัวชีว้ ัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน อาหารปลอดภัย เพื่อคุ้มครองสุขภาพ
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคํารับรอง : ระดับ ๕
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ผูท้ บทวน :

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ัด

บุญเลิศ พรหมจิรโชติ
(นายบุญเลิศ พรหมจิรโชติ)
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

เป้าหมาย

กลุ่ม เป้าหมาย

ผูอ้ นุมัติ :

ผูร้ ับผิดชอบ

เครือ่ งมือ /
อุปกรณ์

วันชัย โอสุคนธ์ทิพย์
(นายวันชัย โอสุคนธ์ทพิ ย์)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ผูบ้ ริหารสูงสุดของจังหวัด (CEO)

สถานะ

หมายเหตุ

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทัยธานี

หน้าที่ : 1/1

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ วัฒนธรรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ทั่วถึง และเป็นธรรม
องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็น (K) : การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด และผู้บริโภค
ตัวชีว้ ัด (KPI) ตามคํารับรอง : ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ OTOP
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคํารับรอง : ร้อยละของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบประมาณ 2555 ของจังหวัดสูงกว่าเมื่อเทียบกับมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 2
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

1 การบ่งชีค้ วามรู้
- แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการตาม มี.ค. 2555
แผนการจัดการความรู้ (KM TEAM)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
เม.ย.๒๕๕๕
ผู้ผลิตชุมชน เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์
การดําเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตชุมชน

ตัวชีว้ ัด

คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน

เป้าหมาย

1 คณะ

- สรุปผลการประชุมเพื่อ ๑ ครั้ง
ทราบปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการกลุ่ม

2 การสร้างและแสวงหาความรู้
- รวบรวมองค์ความรู้ แสวงหาความรู้ เม.ย. ๒๕๕๕ - จํานวนองค์ความรู้ที่
ใหม่ และศึกษากลุ่มที่ประสบ
รวบรวม
ความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

๑ กิจกรรม

กลุ่ม เป้าหมาย

ผูร้ ับผิดชอบ

คณะทํางาน KM TEAM

สํานักงาน
จังหวัด
- คณะกรรมการ
KM TEAM/
เครือข่าย OTOP จังหวัด/ จนท.สนง.พช.
ผู้แทนกลุ่ม นตผ.จังหวัด
- คณะกรรมการเครือข่าย KM TEAM/
OTOP จังหวัด
จนท.สนง.พช.

เครือ่ งมือ /
อุปกรณ์
COP

สถานะ

ระยะเริ่ม

หมายเหตุ

KMP 1
CMP 1,2

ระดมสมอง/การ ดําเนินการ/
คิดเชิงวิเคราะห์ ระยะดําเนินการ

ระดมสมอง/การ ระยะดําเนินการ KMP 2
คิดเชิงวิเคราะห์
CMP 2,3

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทัยธานี

หน้าที่ : 1/2

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ วัฒนธรรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ทั่วถึง และเป็นธรรม
องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็น (K) : การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด และผู้บริโภค
ตัวชีว้ ัด (KPI) ตามคํารับรอง : ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ OTOP
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคํารับรอง : ร้อยละของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบประมาณ 2555 ของจังหวัดสูงกว่าเมื่อเทียบกับมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เฉลีย่
ย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 2
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
- รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากขั้นตอน พ.ค.-มิ.ย.
ที่ ๒ มาจัดหมวดหมู่และจัดทํา
๒๕๕๕
ฐานข้อมูลเพื่อจัดหมวดหมู่ประเภท
ผลิตภัณฑ์
- จัดทําทําเนียบกลุ่มที่มีการพัฒนา
พ.ค.-ก.ย.
ผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลสําเร็จ
๒๕๕๕
4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
- พบปะผู้ปฏิบัติงาน และ
คณะกรรมการเครือข่าย OTOP
จังหวัด ร่วมพิจารณาองค์ความรู้ ว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ พร้อมเรียบ
เรียงข้อมูลเป็นรูปเล่ม

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

- จํานวนฐานข้อมูล
๑ ฐานความรู้
ผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ประสบ
ความสําเร็จ/รายได้เพิ่มขึ้น
- ทําเนียบกลุ่มที่มีการพัฒนา
๑ ชุด
ผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลสําเร็จ

มิ.ย. – ส.ค. - จํานวนองค์ความรู้ที่เรียบ ๑ เรื่อง
๒๕๕๕ เรียงข้อมูลเป็นรูปเล่ม

กลุ่ม เป้าหมาย

ผูร้ ับผิดชอบ

เครือ่ งมือ /
อุปกรณ์

- คณะกรรมการเครือข่าย
OTOP จังหวัด

KM TEAM/
จนท.สนง.พช.

ประชุม

- กลุ่ม นตผ.ที่ประสบ
ความสําเร็จ

KM TEAM/
จนท.สนง.พช.

ประชุม

- ผู้นําชุมชน ผู้นํากลุ่ม
เครือข่าย OTOP จังหวัด

KM TEAM/
จนท.สนง.พช.

สถานะ

หมายเหตุ

ระยะดําเนินการ KMP 3

CMP 2,3

ประชุม/แบบ
บันทึกภูมิปัญญา

ระยะดําเนินการ

ระยะดําเนินการ KMP 4

CMP 2,3,4

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทัยธานี

หน้าที่ : 1/3

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ วัฒนธรรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ทั่วถึง และเป็นธรรม
องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็น (K) : การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด และผู้บริโภค
ตัวชีว้ ัด (KPI) ตามคํารับรอง : : ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ OTOP
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคํารับรอง : : ร้อยละของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบประมาณ 2555 ของจังหวัดสูงกว่าเมื่อเทียบกับมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 2
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

5 การเข้าถึงความรู้
- นําความรู้ที่ได้มาพัฒนาเข้าสู่ระบบ ส.ค. – ก.ย.
เทคโนโลยีสารสนเทศในคลังความรู้
๒๕๕๕
การพัฒนาชุมชน
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล
และองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเอกสาร
6 การแบ่งบันแลกเปลี่ยนความรู้
- KM Delivery เล่าเรื่องจาก
ประสบการณ์ ที่ปฏิบัติได้จริง ด้วย
ระบบ OA
- Facebook/โอทอป อุทัยธานี
- เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อเอกสาร

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กลุ่ม เป้าหมาย

- จํานวนองค์ความรู้ที่ได้
จัดเก็บในคลังความรู้

-๑ องค์ความรู้ ผู้นําชุมชน ผู้นํากลุ่ม
เครือข่าย OTOP จังหวัด

- จํานวนองค์ความรู้ที่ได้
จัดเก็บในคลังความรู้

เว็บไซต์/
ระบบ OA/
facebook

ส.ค.- ก.ย. จํานวนองค์ความรู้ที่รวบรวม ไม่น้อยกว่า 2 เครือข่าย นตผ.จังหวัด
๒๕๕๕
ครั้ง
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนใน
จังหวัด และผู้ที่สนใจ

ผูร้ ับผิดชอบ

เครือ่ งมือ /
อุปกรณ์

สถานะ

หมายเหตุ

KM TEAM

-ประชุมกําหนด ระยะดําเนินการ KMP 5
รูปแบบ
CMP 2,3,4
-ประชุม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

KM TEAM

- ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

ระยะดําเนินการ

KMP 6
CMP 2,4

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทัยธานี

หน้าที่ : 1/4

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ วัฒนธรรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ทั่วถึง และเป็นธรรม
องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็น (K) : การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด และผู้บริโภค
ตัวชีว้ ัด (KPI) ตามคํารับรอง : ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ OTOP
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคํารับรอง : : ร้อยละของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบประมาณ 2555 ของจังหวัดสูงกว่าเมื่อเทียบกับมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 2
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

7 การเรียนรู้
- สร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้
ต้นแบบเพื่อพัฒนางานด้านการ
จัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

ก.ค. – ก.ย. ทําเนียบเครือข่าย
๒๕๕๕

๑ เครือข่าย

กลุ่ม เป้าหมาย

ผู้นํากลุ่ม นตผ.

8 การยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย
-มอบประกาศเกียรติบัตร แก่ KM ก.ย. ๒๕๕๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบการ ๑ หน่วยงาน สํานักงานพัฒนาชุมชน
Team เรื่องการส่งเสริมและพัฒนา
จัดทําแผนการจัดทําความรู้
จังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ตรงกับความต้องการของตลาด และ
ผู้บริโภค

ผูร้ ับผิดชอบ

เครือ่ งมือ /
อุปกรณ์

สถานะ

หมายเหตุ

KM TEAM/
จนท.สนง.พช.

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

KMP 7
CMP 2,3,4,5

สํานักงานจังหวัด
อุทัยธานี

ประกาศเกียรติ
บัตร

CMP 6

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดอุทัยธานี

หน้าที่ : 1/5

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ วัฒนธรรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ทวั่ ถึง และเป็นธรรม
องค์ความรูท้ จี่ าํ เป็น (K) : การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด และผู้บริโภค
ตัวชีว้ ัด (KPI) ตามคํารับรอง : ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ OTOP
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคํารับรอง : : ร้อยละของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบประมาณ 2555 ของจังหวัดสูงกว่าเมื่อเทียบกับมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เฉลีย่
ย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 2
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ผูท้ บทวน :

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ัด

บุญเลิศ พรหมจิรโชติ
(นายบุญเลิศ พรหมจิรโชติ)
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

เป้าหมาย

กลุ่ม เป้าหมาย

ผูอ้ นุมัติ :

ผูร้ ับผิดชอบ

เครือ่ งมือ /
อุปกรณ์

สถานะ

วันชัย โอสุคนธ์ทิพย์
(นายวันชัย โอสุคนธ์ทพิ ย์)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ผูบ้ ริหารสูงสุดของจังหวัด (CEO)

หมายเหตุ

