แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. การสารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชายเลนของชุมชนท้องถิ่น (สปล)
2. การจัดระบบกลุ่มหาดเพื่อการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (กบช)
3. คู่มือประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สทช)
4. คู่มือการดาเนินงานฟื้นฟูแนวปะการัง (สวพ)
1. การสารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชายเลนของชุมชนท้องถิ่น (สปล)
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : สานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
เป้าหมาย KM (Desired State) : คู่มือการสารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถประเมินความหลากหลายทางชีวภาพได้
วิธีการสู่
ระยะ
เครื่องมือ/
ลาดับ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ความสาเร็จ
เวลา
อุปกรณ์
1 การบ่งชี้
ทาการ
ก.พ.- ทะเบียนรายการ จานวน
KM Team
ความรู้
ตรวจสอบ
มี.ค. ความรู้ที่ต้องใช้ใน รายการ
สปล.
-ความรู้ด้าน ความรู้ในองค์กร 62
การประเมินความ ความรู้ด้าน
ความ
เพื่อหาความรู้ที่
หลากหลายทาง
ความ
หลากหลาย
กับความรู้ที่ต้อง
ชีวภาพ
หลากหลาย
ทางชีวภาพใน ใช้
ทางชีวภาพใน
ป่าชายเลนที่
ป่าชายเลน
สามารถบรรลุ
อย่างน้อย 1
เป้าหมายของ
รายการ
วิสัยทัศน์/
พันธกิจ
2 การสร้างและ ส่วนงานภายใน เม.ย. ทะเบียนรายการ จานวน
KM Team
แสวงหา
ของส่วนวิจัย
62
ความรู้ที่ต้อง
รายการ
สปล.
ความรู้
และถ่ายทอด
สร้างใหม่
ความรู้ที่
-ภายใน
เทคโนโลยี
สร้างใหม่ดา้ น
-ภายนอก
ทรัพยากรป่า
ความ
ชายเลนร่วมกัน
หลากหลาย
วิเคราะห์เพื่อ
ทางชีวภาพใน
สร้างความรู้ใหม่
ป่าชายเลน
อย่างน้อย 1
รายการ
3 การจัดความรู้ รวบรวมหัว
พ.ค. มีฐานข้อมูลความ จานวนความรู้
KM Team
ให้เป็นระบบ ข้อความรู้เป็น 62
หลากหลายทาง
ที่นาไปใช้ได้
สปล.
หมวดหมู่ เพื่อ
ชีวภาพในป่าชาย จริงอย่างน้อย
นามาจัดทาคูม่ ือ
เลนที่นาไปใช้ได้ 1 รายการ

ลาดับ

4

5

6

7

วิธีการสู่
ความสาเร็จ
การประมวล ประมวลข้อมูล
และกลั่นกรอง และปรับปรุง
ความรู้
ความรู้ด้านด้าน
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ
การเข้าถึง
เผยแพร่ความรู้
ความรู้
ด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพบนเวบ
ไซต์/Web
Aplicationกรม
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
การแบ่งปัน
เผยแพร่/
แลกเปลีย่ น
ประชาสัมพันธ์
ความรู้
การสารวจความ
หลากหลาย
หลายทาง
ชีวภาพในป่า
ชายเลน

ระยะ
ตัวชี้วัด
เวลา
มิ.ย. เอกสารความรู้
62
ด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพมีเนื้อหาที่
เข้าใจง่าย ถูกต้อง

การเรียนรู้

ก.ย.
62

กิจกรรม

สอบถาม
ข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้งาน

ก.ค.
62

ส.ค.
62

เอกสารความรู้
ด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอัพโหลด
ขึ้นเวบไซต์/ Web
Aplicationกรม
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
มีการเผยแพร่/ประ
ชาสัม พันธ์ ความรู้
ด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ

สรุปปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะที่
ครบถ้วนทุก
ประเด็น (ถ้ามี)

เป้าหมาย
จานวน
เอกสารที่
ปรับปรุงแล้ว
เสร็จอย่าง
น้อย 1
รายการ
เอกสารได้รับ
การเผยแพร่
จานวน 1
รายการ

เครื่องมือ/
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ
อุปกรณ์
KM Team
สปล.

KM Team
สปล.

นักเรียน/
ชุมชนท้องถิ่น
อย่างน้อย 6
แห่ง สามารถ
ประเมินความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพใน
ป่าชายเลนใน
ท้องถิ่นได้

KM Team
สปล.

สามารถนา
ปัญหา/
ข้อเสนอ
แนะ เพื่อ
ปรับปรุงคู่มือ
ต่อไป

KM Team
สปล.

2. การจัดระบบกลุ่มหาดเพื่อการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (กบช)
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :
คู่มือความรู้ “การจัดระบบกลุม่ หาดเพื่อการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง”
ชื่อหน่วยงาน : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
เป้าหมาย KM (Desired State) :
การจัดทาคูม่ ือความรูเ้ รื่องการจัดระบบกลุม่ หาดเพื่อการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งให้แก่หน่วยงานภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :
ร้อยละความครบถ้วนของข้อมูลไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
สามารถนาไปใช้ดาเนินการจัดทาแนวทาง/แผนงาน/โครงการ ในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ
1 การบ่งชี้
ทาการ
ม.ค.- ทะเบียนรายการ จานวน
KM Team
ความรู้
ตรวจสอบ
ก.พ. ความรู้ที่ต้องใช้
รายการ
กบช.
- ความรู้ด้าน ความรู้ในองค์กร 62
ด้านการ
ความรู้ด้าน
การกัดเซาะ เพื่อหาความรู้ที่
กัดเซาะชายฝั่ง
การกัดเซาะ
ชายฝั่งที่
มีกับความรู้ที่
ชายฝั่งน้อย ๑
สามารถบรรลุ ต้องใช้
รายการ
เป้าหมายของ
วิสัยทัศน์/
พันธกิจ
2 การสร้างและ ส่วนงานภายใน มี.ค. ทะเบียนรายการ จานวน
KM Team
แสวงหา
ของกองบริหาร 62
ความรู้ที่ต้อง
รายการ
กบช.
ความรู้
จัดการพื้นที่
สร้างใหม่
ความรู้ที่
- ภายใน
ชายฝั่งร่วมกัน
สร้างใหม่ดา้ น
- ภายนอก
วิเคราะห์เพื่อ
การกัดเซาะ
สร้างความรู้
ชายฝั่งอย่าง
ใหม่ๆ
น้อย ๑
รายการ
3 การจัดความรู้ รวบรวม
เม.ย. มีฐานข้อมูลความรู้ จานวนความรู้
KM Team
กบช.
ให้เป็นระบบ หัวข้อความรู้
๖2
ด้านการกัดเซาะ ที่นาไปใช้ได้
เป็นหมวดหมู่
ชายฝั่งที่นาไปใช้ จริงอย่างน้อย
เพื่อนามาจัดทา
ได้
๑ รายการ
คู่มือองค์ความรู้
4

การประมวล ประมวลข้อมูล
และกลั่นกรอง และปรับปรุง
ความรู้
ความรู้ด้านการ
กัดเซาะชายฝั่ง
ให้ทันกับ
สถานการณ์
ปัจจุบัน

พ.ค. - เอกสารความรู้
มิ.ย. ด้านการกัดเซาะ
๖2
ชายฝั่งมีเนื้อหาที่
สมบูรณ์ครบถ้วน

จานวน
เอกสารที่
ปรับปรุงแล้ว
เสร็จอย่าง
น้อย ๑
รายการ

KM Team
กบช.

ลาดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่
ระยะ
ความสาเร็จ
เวลา
เผยแพร่ความรู้ ก.ค.
ด้านการกัดเซาะ ๖2
ชายฝั่งบน
เว็บไซต์กรม
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เอกสารความรู้
ด้านการกัดเซาะ
ชายฝั่งอัพโหลด
ขึ้นเว็บไซต์กรม
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

เอกสารได้รับ
การเผยแพร่
จานวน ๑
รายการ

เครื่องมือ/
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ
อุปกรณ์
KM Team
กบช.

๕

การเข้าถึง
ความรู้

6

การแบ่งปัน
แลกเปลีย่ น
ความรู้

เผยแพร่/
ส.ค.
ประชาสัมพันธ์ ๖2
ความรู้ “การ
จัดระบบกลุ่ม
หาดเพื่อการ
บริหารจัดการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่ง”

มีการเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์
ความรู้ “การ
จัดระบบกลุ่มหาด
เพื่อการบริหาร
จัดการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะ
ชายฝั่ง” ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ

หน่วยงานที่มี
ภารกิจด้าน
การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ของ
กรมทรัพยากร
ทางทะเล และ
ชายฝั่ง อย่าง
น้อย ๑๐ แห่ง
ได้รับองค์
ความรู้ด้าน
การกัดเซาะ
ชายฝั่งที่เข้า
กับ
สถานการณ์
ปัจจุบัน

KM Team
กบช.

7

การเรียนรู้

ก.ย. –
สอบถาม
ต.ค.๖2
ข้อเสนอแนะ
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สรุปปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะที่
ครบถ้วนทุก
ประเด็น (ถ้ามี)

สามารถนา
ปัญหา
อุปสรรคหรือ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อใช้
ปรับปรุงองค์
ความรู้ได้ในปี
งบประ
มาณถัดไป
(ถ้ามี)

KM Team
กบช.

3 คู่มือประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สทช)
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป้าหมาย KM (Desired State) : คู่มือการประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : 1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานของกรมฯสามารถนาคู่มือไปใช้ประโยชน์ได้
2. กระบวนการประกาศพื้นที่คุ้มครองมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1 การบ่งชี้ความรู้ รวบรวมองค์
ก.พ.- - Flowchart
1 แผน
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
ความรู้ เรียบเรียง เม.ย. แผนผังขั้นตอน
กระบวนการ
62
กระบวนเตรียม
ขั้นตอนการ
ประกาศพื้นที่
เตรียม การ
คุ้มครอง
ประกาศพื้นที่
คุ้มครอง
ทรัพยากร ทาง
ทะเลและชายฝั่ง
2

3

4

การสร้างและ
แสวงหาความรู้
-ภายใน
-ภายนอก

การดาเนิน
กระบวนการจัด
ประชุม และการ
เข้าร่วมประชุม
กับหน่วยงาน
ทช.ในพื้นที่อื่นๆ
การจัดความรู้ เรียงลาดับ จัดทา
ให้เป็นระบบ คู่มือขั้นตอนการ
ประกาศพื้นที่
คุ้มครอง
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
การประมวล 1.จัดตั้ง
และกลั่นกรอง คณะทางาน
ความรู้
2.จัดประชุมเพื่อ
รับฟัง
ข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็น
ต่อร่างคู่มือฯ

ก.พ.เม.ย.
62

บทเรียนจาก
จานวน
กระบวน การเตรียม บทเรียน 1
ประกาศพื้นที่
ฉบับ
คุ้มครองฯ

มี.ค.เรียบเรียบองค์
เม.ย.62 ความรู้ ขั้นตอน

1 ฉบับ

มี.ค.เม.ย.
62

ส่วนจัดการ
พื้นที่
คุ้มครอง
ทางทะเล

-

ส่วนจัดการ
พื้นที่
คุ้มครอง
ทางทะเล

-

ส่วนจัดการ
พื้นที่
คุ้มครอง
ทางทะเล

-

ส่วนจัดการ
พื้นที่
คุ้มครอง
ทางทะเล

คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

และบทเรียนต่างๆ
ของการประกาศ
พื้นทีค่ ุ้มครองฯ
ก.พ.62 - จัดประชุม

อุปกรณ์

-

อย่างน้อย 1
ครั้ง

- ร่าง คู่มือประกาศ 1 ฉบับ
พื้นทีค่ ุ้มครองฯ
มีเนื้อหาสมบูรณ์

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

ลาดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่
ระยะ
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
เวลา
เผยแพร่คู่มือการ ก.ย.62 จานวนช่องทาง
ประกาศพื้นที่
เข้าถึงความรู้
คุ้มครองผ่านช่อง
ทางการเข้าถึง
ต่างๆ
- Web กรม
- จัดพิมพ์คู่มือ
(เอกสารเผยแพร่)

เป้าหมาย

5

การเข้าถึง
ความรู้

6

การแบ่งปัน
แลกเปลีย่ น
ความรู้

จัดส่งคู่มือการ ก.ย.62 จานวน สบทช.
ประกาศพื้นที่
ที่ได้รับคูม่ ือ
คุ้มครอง ไปให้ยัง
เจ้าหน้าที่ สบทช.
1-10

10 สบทช.

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

-

ส่วนจัดการ
พื้นที่
คุ้มครอง
ทางทะเล

7

การเรียนรู้

จัดทา
พ.ย.แบบสอบถาม
ธ.ค62
ความพึงพอใจต่อ
คู่มือ ปัญหา
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

สามารถนา
อุปกรณ์
ปัญหา
คอมพิวเตอร์
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงคู่มือ
เพิ่มเติมได้ในปี
งบ
ประมาณถัดไป

-

ส่วนจัดการ
พื้นที่
คุ้มครอง
ทางทะเล

ความพึงพอใจ
ประเด็นปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะจาก
สบทช. 1-10

อย่างน้อย
2 ช่องทาง

เครื่องมือ/
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
- ส่วนจัดการ
คอมพิวเตอร์
พื้นที่
คุ้มครอง
ทางทะเล

4. คู่มือการดาเนินงานฟื้นฟูแนวปะการัง (สวพ)
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
เป้าหมาย KM (Desired State) : คู่มือการดาเนินงานฟื้นฟูแนวปะการัง
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
วิธีการสู่
ระยะ
เครื่องมือ/ งบ
ผู้รับ
ลาดับ กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
สถานะ
ความสาเร็จ
เวลา
อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ
1 การบ่งชี้
รวบรวมองค์
ก.พ.- - แผนผังขั้นตอน 1 แผน
KM Team
ความรู้
ความรู้
เม.ย. กระบวนการฟื้นฟู
สวพ.
กระบวนการ
62
แนวปะการัง
ขั้นตอนการฟื้นฟู
แนวปะการัง
2 การสร้างและ การดาเนิน
พ.ค. บทเรียนจาก
จานวน
KM Team
แสวงหา
กระบวนการจัด ๖๒
กระบวน การ
บทเรียน 1
สวพ.
ความรู้
ประชุม และการ
ฟื้นฟูแนวปะการัง ฉบับ
- ภายใน
เข้าร่วมประชุม
- ภายนอก
กับหน่วยงาน
ทช.
3 การจัดความรู้ เรียงลาดับ
พ.ค.- เรียบเรียบองค์
๑ ฉบับ
KM Team
ให้เป็นระบบ จัดทาคู่มือ
มิ.ย. ความรู้ ขั้นตอน
สวพ.
ขั้นตอนการ
๖๒
และบทเรียนต่างๆ
ของการฟื้นฟูแนว
ปะการัง
4 การประมวล จัดประชุมเพื่อ มิ.ย.- จัดประชุม
อย่างน้อย 1
KM Team
และกลั่นกรอง รับฟัง
ก.ค.
ครั้ง
สวพ.
ความรู้
ข้อเสนอแนะ
๖๒
ร่างคู่มือการ
1 ฉบับ
และข้อคิดเห็น
ดาเนินงานฟื้นฟู
ต่อร่างคู่มือฯ
แนวปะการัง
๕ การเข้าถึง
- จัดพิมพ์คู่มือ
ก.ค. จานวนช่องทาง
อย่างน้อย
KM Team
ความรู้
(เอกสารเผยแพร่) ๖๒ เข้าถึงความรู้
2 ช่องทาง
สวพ.
- เผยแพร่คู่มือฯ
ผ่านช่องทางการ
เข้าถึงต่างๆ
6 การแบ่งปัน - จัดส่งคู่มือฯ ไป
จานวน สบทช.
10 สบทช.
KM Team
แลกเปลีย่ น ให้ยังเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับคูม่ ือ
สวพ.
ความรู้
สบทช. 1-10
จานวนเจ้าหน้าที่
- จัดอบรมให้
ทช.
ความรู้การใช้คู่มือฯ
สามารถนาปัญหา
7 การเรียนรู้
จัดสัมมนาการใช้ ก.ย. ประเด็นปัญหา
KM Team
อุ
ป
สรรค
คู่มือฯ ปัญหา
62 อุปสรรค
สวพ.
ข้อเสนอแนะไป
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะจาก
ปรับปรุงคู่มือ
ข้อเสนอแนะ
สบทช. 1 - 10 เพิ่มเติมได้ในปีงบ
เพิ่มเติม
ประมาณถัดไป

