
แผนการจัดการความรู้ที่ 1

แบบฟอร์มที่ 2  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  ประจําปีงบประมาณ 2558  สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย

ชื่อส่วนราชการ  :  กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :  ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

องค์ความรู้ที่จําเป็น  : การตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ (Biogas)

ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยก๊าซชีวภาพ (Biogas)

เป้าหมายของตัวชี้วัด :  ร้อยละ 80

ลําดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

1 การบ่งชี้ความรู้

1.1 ประชุมคณะ CKM ด้านความปลอดภัย  พ.ย. ๕๗ สรุปการคัดเลือกองค์ความรู้ด้าน 1 รายการ CKM ด้าน CKM ด้าน KMP 1

เพื่อทบทวนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย ความปลอดภัย และกําหนด ความปลอดภัย ความปลอดภัย CMP 1

และคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อดําเนินการจัดทํา ผู้รับผิดชอบ

แผน KM ด้านความปลอดภัยประจําปี 2558 

พร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบ

1.2 ประชาสัมพันธ์การจัดแผน KM ด้าน ธ.ค. ๕๗ จํานวนช่องทางในการ 1 ช่องทาง เจ้าหน้าที่ สปภ.  CKM ด้าน CMP 2

ความปลอดภัย โดย โปรเตอร์ เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย

บันทึกแจ้งแต่ละหน่วยงาน  กรอ.ที่เกี่ยวข้อง

2 การสร้างและแสวงหาความรู้

ดําเนินการสร้างกรอบและแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยก๊าซชีวภาพ
 (Biogas)

ม.ค.- พ.ค.58 จํานวนเรื่อง 1 เรื่อง เจ้าหน้าที่ สปภ. 
ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ สปภ. 
ผู้รับผิดชอบ

     KMP 2     



ลําดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

รวบรวมและเรียบเรียงองค์ความรู้ให้เป็น มี.ค.- ก.ย.58 ชุดข้อมูล 1 ชุดข้อมูล เจ้าหน้าที่ สปภ. เจ้าหน้าที่ สปภ. KMP 3

หมวดหมู่ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เม.ย.- ก.ย.58 ชุดข้อมูล 1 ชุดข้อมูล เจ้าหน้าที่ สปภ. เจ้าหน้าที่ สปภ. KMP 4

จัดทําเอกสาร/สื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยก๊าซชีวภาพ
 (Biogas)

5 การเข้าถึงความรู้

5.1 นําความรู้เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เช่น พ.ค. - ก.ย.58 จํานวนช่องทางที่จะเข้าถึง อย่างน้อย 1 เจ้าหน้าที่ สปภ.  CKM ด้าน KMP 5

Website เสียงตามสาย Board ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ช่องทาง และเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย CMP 2

เป็นต้น กรอ.ที่เกี่ยวข้อง    /คณะทํางาน CMP 3

   สื่อสาร

5.2 ปรับปรุงคลังความรู้ใน Website สปภ.  มิ.ย. - ก.ย. 58 ชุดข้อมูลเพิ่มเติมในคลัง 1 ชุดข้อมูล CKM ด้านความ CKM ด้าน KMP 5

ให้เป็นปัจจุบัน ความรู้ ปลอดภัย ความปลอดภัย CMP 3

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความ
ปลอดภัยก๊าซชีวภาพ (Biogas)

มิ.ย. - ก.ย.58 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรม

25 คน เจ้าหน้าที่ สปภ. 
และเจ้าหน้าที่
กรอ. ที่เกี่ยวข้อง

CKM ด้านความ
ปลอดภัย

KMP 6  
CMP 4



ลําดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

7 การเรียนรู้ (การนําไปใช้ปฏิบัติ)

7.1 จัดให้มีการเรียนรู้การตรวจสอบความ
ปลอดภัยก๊าซชีวภาพ (Biogas)

มิ.ย. - ก.ย.58 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการ
เรียนรู้

25 คน เจ้าหน้าที่ สปภ. 
และเจ้าหน้าที่
กรอ. ที่เกี่ยวข้อง

CKM ด้านความ
ปลอดภัย

     KMP 7      
    CMP 4

7.2 ประชุมเพื่อติดตามผลการจัดการความรู้  เม.ย. - ก.ย. 58 จํานวนครั้ง 2 ครั้ง CKM ด้านความ CKM ด้าน CMP 5

ปลอดภัย ความปลอดภัย

8 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล

มีกิจกรรมยกย่องชมเชย เช่น การมอบรางวัล ส.ค. - ก.ย.58 จํานวนครั้ง 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่ สปภ. CKM ด้าน CMP 6

การประกาศยกย่องชมเชย เป็นต้น ความปลอดภัย

และคณะกรรมการ

บริหารจัดการ

ความรู้ใน กรอ.

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

                    ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)                        ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)


