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สารบั
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11
กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจน
เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ที่มุ่งเน้น
กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการจัดการความรู้ถือเป็นหัวใจสาคัญที่จะเป็นฐานให้เกิดการพัฒนาไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนที่จะส่งผลไปยังหมวดต่างๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ตามเปูาหมายที่องค์กรต้องการ
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารที่ดี และเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) คณะทางานบริหารจัดการความรู้
(KM TEAM) จึงได้จัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้มีทิศทางและเปูาหมายในการจัดการการพัฒนาความรู้ประจาปีต่อไป
ธันวาคม 2562

ส่วนที่ 1
สารบัญ

บทนา
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1

บทนา

1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 กาหนดไว้เป็นหลักการว่า “ส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ” โดยมีแนวทางปฏิบัติตามคู่มือ คาอธิบาย และแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดังนี้
1. สร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
2. ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ
เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในวิชาการสมัยใหม่ และปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
4. สร้างความมีส่วนร่วมในหมูข่ ้าราชการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนามา
พัฒนาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
จากพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว นาไปสู่ความพยายามในการสร้างระบบการจัดการความรู้ให้กั บ
ส่วนราชการต่าง ๆ โดยกาหนดเป็นเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) หมวด 4 การวัด วิเคราะห์
และการจัดการความรู้ ที่มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการจัดการความรู้ถือเป็นหัวใจสาคัญที่จะเป็น
ฐานให้เกิดการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนที่จะส่งผลไปยังหมวดต่างๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ตามเปูาหมาย
ที่องค์กรต้องการ
1.2 นิยามของ “ความรู้”
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ “สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน
การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจาก
ประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา” ซึ่งต่อเนื่องไปในเรื่อง
ของ แหล่งความรู้ ซึ่งมีอยู่มากมายทั้งความรู้ในตัวบุคลากร ความรู้ในองค์กร และความรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับหน่วยงาน โดยความรู้ส่วนใหญ่นั้น จะอยู่ในตัวบุคลากรมากที่สุด ซึ่งนับว่าเป็น ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit
Knowledge) ในขณะที่ความรู้อีกประเภทหนึ่งคือ ความรู้ที่ชัดเจน (Explicit Knowledge) ซึ่งเป็นนามธรรม
จับต้องได้ ซึ่ง ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) จะฝังซ่อนเร้นอยู่ในตัวคน มีลักษณะเหมือนภูเขา
น้าแข็งที่ฝังซ่อนอยู่ใต้ทะเลซึ่งมีอยู่3 ลักษณะ คือ
 อธิบายได้แต่ยังไม่ถูกนาไปบันทึก ให้เป็น Explicit Knowledge ซึ่งการบันทึกนั้น
ไม่จาเป็นต้องเป็นแค่การเขียน หรือเป็นเอกสารแต่เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึง เสียง วิดีโอ เป็นต้น
 อธิบายได้แต่ไม่อยากอธิบาย เพื่อนามาทาให้เป็น Explicit Knowledge ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากวัฒนธรรมองค์กร หรือพฤติกรรมส่วนบุคคล รวมถึงความพร้อมของคน ๆ นั้น ดังนั้น จะต้องมี
วิธีการในการทาให้บุคคลเหล่านี้ยินดีที่จะแบ่งปันความรู้เหล่านี้ เช่น การสร้างแรงจูงใจทั้งเชิงลบและเชิงบวก
 อธิบายไม่ได้ เนื่องจากเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัว เป็นพรสวรรค์หรือทักษะ
ประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน ซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการอธิบายได้ ซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการ
อธิบายออกมาทั้งหมด และทาให้เป็น Explicit Knowledge ได้ จึงต้องมีวิธีการจัดการกับความรู้แบบนี้ เช่น หาคน
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มาถ่ายทอดต่อ โดยการฝึกฝนด้วยกัน โดยเป็นการสร้างคนให้มี Tacit Knowledge แบบเดียวกันขึ้นมาอีกซึ่งต้องใช้
เวลาในการสั่งสม หรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยการสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์
1.3 องค์ประกอบในการจัดการความรู้
1.3.1 คน - เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุด เพราะเป็นทั้งแหล่งความรู้ และเป็นผู้นาความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น การจะทา KM จะต้องเน้นให้ความสาคัญที่องค์ประกอบนี้ ต้องรู้ว่าความรู้อยู่ที่คน ๆ ไหน
และคน ๆ นั้นเป็นอย่างไร เพื่อที่จะดึงความรู้จากบุคคลนั้นออกมาถ่ายทอดต่อให้ได้
1.3.2 เทคโนโลยี - เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และนาความรู้ไปใช้ได้
อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้อง
1.3.3 กระบวนการความรู้ - เป็นการบริหารจัดการเพื่อนาความรู้จากแห่งความรู้ไปให้ผู้ใช้เพื่อทาให้
เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม
1.4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
กระบวนการในการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) มีหลากหลายรูปแบบ
ซึ่งรูปแบบหนึ่งที่สามารถนามาใช้เป็นแนวคิดในการจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน
ได้แก่
1.4.1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการบ่งชี้ความรู้ที่องค์กรจาเป็นต้องมี
และวิเคราะห์รูปแบบและแหล่งความรู้ที่มีอยู่ โดยการตอบคาถามว่า เราต้องมีความรู้ที่จาเป็นขององค์กรเรื่องอะไร
และเรามีความรู้นั้นแล้วหรือยัง
1.4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) จากแหล่งต่าง ๆ
ที่กระจัดกระจายอยู่ทั้งภายในและภายนอก เพื่อจัดทาเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการ โดยการหาคาตอบว่าความรู้อยู่
ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร และจะนามาเก็บรวบรวมกันได้อย่างไร
1.4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการแบ่งชนิดและประเภท
ของความรู้ เพื่อจัดทาระบบให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน โดยการตอบคาถามว่า ความรู้ที่สร้างมาจะเก็บ
อย่างไร และจะแบ่งประเภทหัวข้ออย่างไร
1.4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เป็นการ
จัดทา “รูปแบบ” และ “ภาษา” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเรียบเรียงปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย
และตรงกับความต้องการ โดยหาคาตอบว่าจะทาให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์ได้อย่างไร
1.4.5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) คือ ความสามารถในการเข้าถึงความรู้ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ในเวลาที่ต้องการ โดยการพิจารณาว่าเราสามารถนาความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ หรือทาอย่างไรเพื่อ
จะให้เข้าถึงความรู้ได้
1.4.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) โดยเฉพาะความรู้ในรูปแบบ
Tacit Knowledge ที่จะต้องทาให้มีการถ่ายทอดออกมาให้ได้ โดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การจัดทาเอกสารการ
จัดทาฐานความรู้ การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) การสร้างระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เป็นต้น
1.4.7 การเรียนรู้ (Learning) เป็นการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจซึ่งเป็นการ
เรียนรู้โดยมีนัยสาคัญคือ Learning by doing ว่า ความรู้ที่จาเป็นซึ่งถูกบ่งชี้หรือกาหนดไว้นั้น ได้ถูก นาไปใช้
ประโยชน์ในงานจริงหรือไม่และก่อให้เกิดการแก้ปัญหาและปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง
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1.5 ขอบเขต และเป้าหมายของ KM
ขอบเขตของ KM (KM Focus Areas) เป็นหัวข้อเรื่องกว้าง ๆ ของความรู้ที่จาเป็นและสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ขององค์กรที่จะนามาดาเนินการจัดการความรู้ โดยจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ (Outcome) ขององค์กร และจะ
นามาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดเปูาหมาย KM (Desired State) ต่อไป สาหรับ เป้าหมาย KM (Desired State)
เป็นหัวข้อเรื่องของความรู้ที่จาเป็นและสอดคล้องกับขอบเขต KM ที่ได้เลือกมาจัดทา และต้องสามารถวัดได้เป็น
รูปธรรมที่มีต่อผลงาน (Output) ของบุคลากรในองค์กร หรืออาจจะมีผลต่อผลลัพธ์ (Outcome) ก็ได้ ซึ่งจะนาเปูาหมาย KM
และขอบเขต KM มาเป็นแนวทางในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ต่อไป
1.6 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
เป็นการดาเนินการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนให้เกิดการ
ปรับตัวและการยอมรับ พร้อมทั้งสร้างศักยภาพใหม่ๆเพื่อรองรับให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผลตาม
เปูาหมายที่วางไว้ มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
6 องค์ประกอบ ดังนี้
1.6.1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงค่านิยม พฤติกรรมของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ให้ยึดแนวการทางานที่เปิดรับและพร้อมจะสร้างสรรค์งานใหม่ๆ พร้อมที่จะแบ่งปัน
ความรู้ซึ่งกันและกัน มีมุมมองผู้บริหาร ผู้ปฏิบั ติงานในเชิงบวก ปลูกฝังแนวคิดที่เอื้อต่อการทางานเช่น ความ
ตั้งใจจริง การเอาชนะอุปสรรค การทางานให้ผลออกมาดีที่สุด ฯลฯ โดยใช้กิจกรรมการมีส่วนร่วม การเป็น
แบบอย่างและการสนับสนุนจากผู้บริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น) การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนดเปูาหมาย
การเตรี ย มโครงสร้ างพื้น ฐานขององค์กร การกาหนดทีม/หน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบ มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล กาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จชัดเจน
1.6.2 การสื่อสาร เป็น การทาให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจร่ว มกันถึงโครงการจัดการ
ความรู้ว่าจะดาเนินการไปเพื่ออะไร ได้ประโยชน์อะไร ทาเมื่อใด ทาอย่างไร แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างไร ฯลฯ
โดยคานึงถึงปัจจัยสาคัญ 3 ประการ คือ 1) เนื้อหาที่จะสื่อสาร 2) กลุ่มเปูาหมายที่ต้องการจะสื่อสาร 3) ช่องทางการ
สื่อสาร การสื่อสารที่บกพร่องผิดพลาดอาจทาให้การจัดการความรู้ล้มเหลว เพราะบุคลากรเข้าใจว่าการจัดการ
ความรู้เป็นงานที่ต้องทาเพิ่มจากงานประจาของตน จึงไม่ให้ความร่วมมือหรือต่อต้านการสื่อสารในช่องทางที่
หลากหลายจะช่วยให้บุคลากรได้รับสารอย่างทั่วถึง เช่น การประชุม หนังสือเวียนบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย
intranet, web board, social media ฯลฯ เน้นการสื่อสารสองทาง
1.6.3 กระบวนการและเครื่ อ งมือ ในการจัด การความรู้ เป็ นการช่ว ยให้ การค้น หา เข้าถึ ง
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น การเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรู้
ลักษณะขององค์กร ลักษณะการทางาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร ตัวอย่างเช่น
1. ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP)
คือ กลุ่มคนที่มาจากกลุ่มงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกันรวมตัวกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน
2. ทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team)
คือ การจัดตั้งทีมงานหรือคณะทางานเพื่อมาทางานร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กาหนดขึ้นภายใต้ความเชื่อที่ว่าการทางานในแต่ละ
เรื่องต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆ งานมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทางานร่วมกัน จึงจะประสบความสาเร็จ
3. การทบทวนสรุปบทเรียน (After action review หรือ AAR)
คือ การร่วมกันทบทวนกระบวนการทางานแต่ละขั้นตอน เพื่อค้นหาโอกาสและอุปสรรคในการดาเนินการ ซึ่งจาเป็นต้องทาการสรุป
บทเรียนทุกครั้ง เมื่อเสร็จกระบวนการทางานที่สาคัญแต่ละขั้นตอน
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4. เวทีเสวนา (Dialogue)
คือ การจัดกลุ่มพูดคุยกันเพื่อดึงสิ่งดีๆ ที่แต่ละคนมีอยู่ในตัวเองหรือในการปฏิบัติออกมา โดยไม่ขีดวงที่ชัดเจนมากเกินไป มีเพียงการ
กาหนดประเด็นกว้างๆ ในเรื่องที่จะสนทนา เปิดกว้างด้านเวลา สถานที่บุคคลและเปิดกว้างทางใจของทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมกัน
5. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)
คือ การให้หรือขอรับคาแนะนาหรือประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากบุคคลหรือหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จในเรื่องนั้นๆ เพื่อจะได้นาไป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
6. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning)
คือ การเรีย นรู้จ ากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุและนาไปสู่การแก้ ไขปัญหา โดยสามารถพัฒนาวิธีการทางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้
7. การสอนงาน (Coaching)
คือ การถ่ายทอดจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือรุ่นพี่ที่มีผลงานดี มาแนะนา สอนให้คนที่มาใหม่หรือคนที่ต้องการเรีย นรู้ได้
ปรับปรุงวิธีการทางาน
8. พี่เลี้ยง (Mentoring)
คือ การให้คนทางานที่อยู่คนละฝุาย/กลุ่มงาน/แผนกหรือแผนกเดียวกันก็ได้ มาช่วยแนะนาวิธีการทางาน ช่วยเหลือสนับสนุน คอยให้
คาปรึกษาชี้แนะ มักใช้ในการเรียนรู้ในกลุ่มผู้บริหารหรือผู้ที่จะก้าวไปเป็นผู้บริหาร
9. การถอดบทเรียนที่ผ่านมา (Lesson Learned)
คือ การเรียนรู้โดยอาศัยข้อมูลความสาเร็จและความผิดพลาดจากการดาเนินการที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางในการวางแผนการทางาน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10. แฟูมงานเพื่อการพัฒนา (Portfolio)
คือ การบันทึกผลงานดีๆ นวัตกรรมในการทางาน คาชื่นชมความภาคภูมิใจทั้งระดับบุคคล ระดับแผนกหรือระดับองค์การ
11. การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรื่อง (Storytelling)
คือ การถอดความรู้ฝังลึกโดยการมอบหมายให้ผู้ที่มีผลงานดีหรือมีวิธีการทางานที่ดี มาเล่าให้คนอื่นๆ ฟังว่าทาอย่างไร ผู้เล่าจะเล่า
ให้เห็นปฏิบัติการใช้ภาษาเชิงปฏิบัติจริง และมีการบันทึกเก็บไว้อย่างเป็นระบบ
12. การศึกษาดูงาน (Study tour)
คือ การเรียนลัดจากประสบการณ์ของผู้อื่นโดยเข้าไปดูสถานที่จริง การปฏิบัติจริง เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม สามารถนามา
ประยุกต์ใช้งานได้
13. เวทีสาหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum)
คือ การจัดประชุมหรือกิจกรรมอย่างเป็นกิจจะลักษณะอย่างสม่าเสมอ เพื่อเปิดพื้นที่ให้บุคลากรในองค์กรมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน
เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ ซึ่งอาจทาได้ในหลายลักษณะ เช่น การสัมมนาการประชุม
ทางวิชาการที่จัดอย่างสม่าเสมอ
14. แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence-CoE)
คือ การกาหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence) ให้สามารถติดต่อสอบถามผู้รู้ได้
15. ฐานความรู้ (Knowledge Bases)
คือ การเก็ บ ข้อมู ลความรู้ต่า งๆ ที่อ งค์ก รมีไ ว้ในระบบฐานข้ อมูล และให้ ผู้ต้อ งการใช้ ค้นหาข้ อมูล ความรู้ผ่ านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือระบบอื่นๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ
ถูกต้อง
16. Intranet, Web, Webblog, Social Media
17. การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation)
คือ การย้ายบุคลากรไปทางานในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ภายในสายงานเดียวกันหรือข้ามสายงานเป็นระยะๆ เป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิผลในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของทั้งสองฝุาย ทาให้ผู้ถูกสับเปลี่ยนงานเกิดการพัฒนาทักษะที่
หลากหลายมากขึ้น
18. วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
คือ การเรียนรู้จากวิธีการทางานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆ เพื่อใช้เป็นต้นแบบเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน ซึ่งอาจจะเป็นระบบ
บริหารเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ทาให้ผลงานบรรลุเปูาหมายระดับสูงสุด
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1.6.4 การเรียนรู้ เป็นการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ และหลักการของการจัดการ
ความรู้ให้แก่บุคลากร การฝึกอบรมต้องพิจารณาถึงเนื้อหากลุ่มเปูาหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง เช่น
เนื้อหาง่าย เชื่อมโยงกับการทางานของกลุ่มเปูาหมาย มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-learning, KM website)
ช่วยให้เรียนรู้ได้ตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวก เป็นต้น
1.6.5 การวัดผล เป็นการดาเนินการเพื่อให้ทราบว่าการจัดการความรู้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่แล้วนาผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดาเนินการให้ดีขึ้นรวมทั้งใช้ในการสื่อสารกับบุคลากร
ทุกระดับให้เห็นประโยชน์และความสาเร็จของการจัดการความรู้ การวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน
เช่น วัดระบบหรือกิจกรรมการจัดการความรู้ (ความถี่ของการใช้ฐานข้อมูล จานวนคนเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ) วัดผลผลิต
(Output เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล จานวนปัญหาที่ได้รับการแก้ไข ฯลฯ) หรือผลลัพธ์ (Outcome เช่น
การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ฯลฯ)
1.6.6 การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ แต่การให้รางวัลจะมีผลในระยะสั้นเท่านั้น จึงต้องค้นหาความต้องการ
ของบุคลากร ส่วนมากจะไม่เน้นสิ่งของ แต่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในความสาเร็จ การยกย่องและให้รางวัลควรมี
การกาหนดกิจกรรมของกลุ่มเปูาหมายที่จะได้รับรางวัล กาหนดเกณฑ์การให้รางวัลและทาการสื่อสารให้ชัดเจนทั่วถึง
การมอบรางวัลควรเข้ากับกิจกรรมที่ทาในแต่ละช่วงเวลา เช่น รางวัลมีส่วนร่วมในกิจกรรม KM Day, Quality Fair
รางวัลตอบคาถามทุกๆ เดือน ฯลฯ
1.7 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1.7.1 การสนับสนุนจากผู้บริหารในทุกระดับ
1.7.2 บุคลากร บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร
1.7.3 การสื่อสาร
1.7.4 เทคโนโลยีที่เข้ากับพฤติกรรมและการทางาน
1.7.5 การมีแผนงานที่ชัดเจน
1.7.6 ระบบการประเมินผล
1.7.7 การสร้างแรงจูงใจ
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลสารบัพืญ้นฐาน
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

2

ข้อมูลพื้นฐานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
 วิสัยทัศน์(Vision)
เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
 พันธกิจ (Mission)
กาหนดนโยบาย วางแผน และบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน
 ค่านิยม (Core Values)
D : Democracy
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
M : Man
ใส่ใจความเป็นมนุษย์
C : Creative
ไม่หยุดความคิดสร้างสรรค์
R : Resources
จัดการทรัพยากรอย่างมืออาชีพ
 วัฒนธรรมองค์กร
นอบน้อมผู้อาวุโส เติบโตด้วยฝีมือ ยึดถือผลงาน มีใจประสาน ทางานเป็นทีม
2.2 หน้าที่และอานาจตามกฎหมาย
2.2.1 เสนอความเห็นเพื่อจัดทานโยบายและแผนเพื่อการบริหารจัดการการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.2.2 เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูการจัดการและ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อใช้อย่างยั่งยืน
2.2.3 กากับดูแลประเมินผลและติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบมาตรการ
2.2.4 เสนอแนะแหล่งอันควรอนุรักษ์เพื่อประโยชน์ในการสงวนรักษาคุ้มครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
2.2.5 สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.2.6 ศึกษาวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงพืชและ
สัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
2.2.7 เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ
2.2.8 ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ
2.2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
2.3 โครงสร้างองค์กร

อธิบดี
รองอธิบดี
ผู้ตรวจราชการกรม

ผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง

กองกฎหมาย

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

กองอนุรักษ์ทรัพยากรปุาชายเลน

กลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

สานักงานเลขานุการกรม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๗ แห่ง
(อ่าวไทยตะวันออก, อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก,
อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก, อ่าวไทยตอนกลาง, อ่าวไทยตอนล่าง,
อันดามันตอนบน, อันดามันตอนล่าง)

สานักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 1 (ระยอง)

สานักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 2 (ชลบุรี)

พื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด :

ระยองจันทบุรี ตราด

หมายเหตุ:

สานักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 3 (เพชรบุรี)

สานักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

พื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด :

พื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด :

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

พื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด :
ชุมพร สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช

สานักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 5 (สงขลา)

สานักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 6(พังงา)

สานักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 7 (ตรัง)

พื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด :

พื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด :

พื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด :

พัทลุง สงขลา ปัตตานี
นราธิวาส

ระนอง พังงา ภูเก็ต

กระบี่ ตรัง สตูล

โครงสร้างตาม (ร่าง) กฎกระทรวงฯ แบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
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แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
2.4 บุคลากร
หน่วยงาน
อธิบดี
รองอธิบดี
ผู้ตรวจราชการ
ผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองกฎหมาย
กลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานเลขานุการกรม
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
กองอนุรักษ์ทรัพยากรปุาชายเลน
กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 1 (ระยอง)
สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 2 (ชลบุรี)
สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 3 (เพชรบุรี)
สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 5 (สงขลา)
สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 6 (พังงา)
สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 7 (ตรัง)
รวมทั้งสิ้น

อัตรากาลัง (จานวนคนครอง)
รวมทั้งสิ้น
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
1
1
2
2
4
4
1
1
2
4
6
3
4
7
4
10
14
3
6
9
4
25
20
19
40
15
88

18

8
77
31
18
121
33
170

12
102
51
37
161
48
276

16

13

72

101

7

7

36

50

18

10

58

86

24

15

116

155

19

10

65

94

25

19

109

153

36

20

173

229

376

112

1,111

1,599

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
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ส่วนที่ 3
สารบัญ

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

3

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

คณะทางานบริหารจัดการความรู้ (KM TEAM) ได้ร่วมกันทบทวน กลั่นกรอง วิเคราะห์องค์ความรู้ที่
จาเป็นของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อกาหนดแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสิ้น
3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เปูาประสงค์ 7 องค์ความรู้ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์

(แผนงานยุทธศาสตร์จ ัดสรร
งบประมาณ 63)

เป้าประสงค์

(เป้าหมายบริการหน่วยงาน)

1. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 1.1 ทรัพยากรทางทะเล ชายฝัง่ ทะเล และ
อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และปูองกันการ
ปุาชายเลน ในพื้นที่เปูาหมายได้รับการ
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
1.2 พัฒนาเครื่องมือ และองค์ความรู้
สาหรับจัดการระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งที่
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน 2.1 ทรัพยากรทางทะเล ชายฝัง่ ทะเล
สังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
และปุาชายเลน ในพื้นที่เปูาหมายได้รับ
การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
3. การสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3.1 ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และ
ปุาชายเลน ได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์
และฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ
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องค์ความรู้ที่จาเป็น
1. เรื่อง “แนวทางการตรวจพิสูจน์
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินปุาชายเลน”
2. เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับรั้วดักทราย
sand fence”
3. เรื่อง “ระบบสารวจติดตาม
ทรัพยากรปะการัง”

4. เรื่อง “นวัตกรรมทุน่ ดักขยะ Boom”
5. เรื่อง “การจัดการขยะทะเลแบบมี
ส่วนร่วม กรณีศึกษาคลองบางทะลุ
จังหวัดเพชรบุรี”
6. เรื่อง “ดาน้าอาสาสมัครพิทกั ษ์
ทรัพยากรทางทะเล”
7. เรือ่ ง “ความรูเ้ กี่ยวกับ PMQA 4.0”

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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แบบฟอร์มที่ 1
การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบฟอร์มที่ 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ (Objective)
(แผนงานยุทธศาสตร์จ ัดสรร
งบประมาณ 63)

(เป้าหมายบริการหน่วยงาน)
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1. การสร้างการเติบโต
1.1 ทรัพยากรทางทะเล ชายฝัง่ ทะเลและปุาชายเลน
อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู
ในพื้นที่เปูาหมายได้รับการบริหารจัดการ
และปูองกันการทาลาย
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ์และการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
(แผนงาน 5.1 ย.จัดสรร 5.1)
1.2 พัฒนาเครื่องมือ และองค์ความรู้สาหรับ
จัดการระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งและ
การกัดเซาะชายฝั่งทีไ่ ด้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง
- จานวนพื้นที่ปาุ ไม้ทไี่ ด้รับการ
ปูองกันการบุกรุกทาลาย-เข้า
ครอบครอง
- จานวนพื้นที่ปาุ ชายเลนเพิ่มขึน้
(แปลภาพถ่าย)
- ระดับความสาเร็จการดาเนินการ
จัดทารายงานสถานภาพทรัพยากร
ปุาชายเลน/ทรัพยากรทางทะเล/
กัดเซาะชายฝั่ง/พืชและสัตว์ทะเล
หายาก/รายงานของประเทศตาม
มาตรา 9(7)
- การบริหารจัดการพื้นทีช่ ายฝั่ง
ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.ทช.
พ.ศ.2558
- พัฒนางานวิจัยให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ (sand
fence/การพัฒนาระบบสารวจ
ติดตามทรัพยากรปะการัง)

เป้าหมายของตัวชี้วัด
5,000 ไร่
1.57 ล้านไร่
5 ฉบับ

3 กลุ่มหาด
2 เรื่อง

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. เรื่อง “แนวทางการตรวจพิสูจน์
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินปุาชายเลน”
2. เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับรั้วดักทราย
sand fence”
3. เรื่อง “ระบบสารวจติดตาม
ทรัพยากรปะการัง”

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบฟอร์มที่ 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ (Objective)

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ
(เป้าหมายบริการหน่วยงาน)
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
2. สร้างการเติบโตอย่าง 2.1 ทรัพยากรทางทะเล ชายฝัง่ ทะเล และ
- ความสาเร็จในการจัดทาระบบ 1 ระบบ 2 พื้นที่นาร่อง 4. เรื่อง “นวัตกรรมทุน่ ดักขยะ Boom”
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
ปุาชายเลน ในพื้นที่เปูาหมายได้รับการบริหาร การลาดตระเวนเชิงคุณภาพทาง
5. เรื่อง “การจัดการขยะทะเลแบบมี
ภาคทะเล
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการอนุรักษ์ ทะเล (Smart Marine Patrol)
ส่วนร่วม กรณีศึกษาคลองบางทะลุ
(แผนงาน 5.2 ย.จัดสรร 5.1)
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- ระดับความสาเร็จการดาเนินการ พื้นที่ปงี บประมาณ 63 จังหวัดเพชรบุรี”
ตามแผนการประกาศพืน้ ที่
6. เรื่อง “ดาน้าอาสาสมัครพิทกั ษ์
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ทรัพยากรทางทะเล”
ชายฝัง่ มาตรา 20
- ความสาเร็จในการฟืน้ ฟู
150 ไร่
ทรัพยากรทางทะเล (ปลูกปะการัง)
- ความสาเร็จของการจัดการขยะ 100,000 กก.
ทะเล
(แผนงานยุทธศาสตร์จ ัดสรร
งบประมาณ 63)

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง

เป้าหมายของตัวชี้วัด
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แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบฟอร์มที่ 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ (Objective)
(แผนงานยุทธศาสตร์จ ัดสรร
งบประมาณ 63)

(เป้าหมายบริการหน่วยงาน)

3. การสนับสนุนยุทธศาสตร์ 3.1 ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และปุาชายเลน
ด้านการสร้างการเติบโต
ได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟูอย่างมี
บนคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตร
ประสิทธิภาพ
ต่อสิ่งแวดล้อม
(แผนงาน 5.4 ย.จัดสรร 5.1)

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง
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- การประหยัดพลังงาน (ไฟฟูา– น้ามัน)
- การดาเนินการตามมาตรการลด และ
คั ดแยกขยะมู ลฝอย (ลดใช้ พลาสติ ก
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และถุงพลาสติก)
- กระบวนการขั้นตอนการทางาน
ภายในกรมที่ได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ
- ความสาเร็จของการเร่งรัดติดตาม
การประหยัดงบประมาณ ตามแนวทาง
การประเมินผู้บริหารส่วนราชการ
- ความสาเร็จในการจัดประชุมคณะ
อนุ กก.และ คกก.ทช.แห่งชาติ
- ความสาเร็จของการจัดทาแผนคาขอ
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
- ระดับความสาเร็จในการจัดทา
กฎหมายลาดับรองตามพ.ร.บ.ทช.
พ.ศ.2558
- ระดับความสาเร็จของการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานด้านคดี

เป้าหมายของตัวชี้วัด
ตามแผนร้อยละ 100
ตามแผนร้อยละ 100
2 เรื่อง (smart office/
ข้อเสนอระบบตัวชีว้ ัด)
ตามแผนร้อยละ 100
ตามแผนร้อยละ 100
ตามแผนร้อยละ 100
ตามแผนร้อยละ 100
ตามแผนร้อยละ 100

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
7. เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ PMQA 4.0”

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบฟอร์มที่ 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ (Objective)
(แผนงานยุทธศาสตร์จ ัดสรร
งบประมาณ 63)

3. การสนับสนุนยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
(แผนงาน 5.4 ย.จัดสรร 5.1)

(ต่อ)

(เป้าหมายบริการหน่วยงาน)

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง
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- ความสาเร็จของหน่วยงานที่แสดง
ถึงคุณภาพในการปฏิบัติราชการ
(รางวัลเลิศรัฐ)
- ระดับความสาเร็จในการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบภายในและ
การติดตามรายงานผลการ
ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
- จานวนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
(อสทล.) เพิ่มขึ้น
- ความสาเร็จการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายชุมชนชายฝั่ง และ
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
- ความสาเร็จของการพัฒนาจัดทา
ฐานข้อมูล Big Data ที่สามารถใช้
ประโยชน์เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- ความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
การเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม
ของอสทล. Marine Ranger

เป้าหมายของตัวชี้วัด
ตามแผนร้อยละ 100
ตามแผนร้อยละ 100

ร้อยละ 30
77 ครั้ง
ตามแผนร้อยละ 100

ตามแผนร้อยละ 100

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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แบบฟอร์มที่ 2
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:
การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
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องค์ความรู้จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาทาแผนการจัดการความรู้ คือ
แผนการจัดการความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
แผนที่ 1
องค์ความรู้ที่จาเป็น : 1.เรื่อง “แนวทางการตรวจพิสูจน์หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินปุาชายเลน”
2. เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับรั้วดักทราย sand fence”
3. เรื่อง “ระบบสารวจติดตามทรัพยากรปะการัง”
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เป็นภารกิจหลักสาคัญของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์
ฟื้นฟู และปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จาเป็น :
1. บุคลากรทช. ได้รับความรู้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรปุาชายเลน ทรัพยากรทางทะเล และพืน้ ที่ชายฝั่ง
2. บุคลากร ทช. มีความพึงพอใจกับองค์ความรู้ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดขององค์ความรู้ที่เลือก:
1. ร้อยละของจานวนบุคลากรทช. ได้รับความรู้ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
2. ร้อยละของจานวนบุคลากรทช. มีความพึงพอใจต่อความรู้ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
องค์ความรู้ที่ 1 เรื่อง “แนวทางการตรวจพิสูจน์หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินป่าชายเลน”(กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)
แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
กิจกรรม
ลาดับ
ระยะเวลา
การจัดการความรู้
1 การบ่งชี้ความรู้
พ.ย.-ธ.ค.62
- จัดประชุม/ระดมความคิดเห็น
ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทบทวนข้อมูลและแนว
ทางการนาเสนอองค์ความรู้

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ร้อยละของ KM ร้อยละ 80
TEAM/บุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
KM TEAM/
กปล.

ผู้รับผิดชอบ
กปล.

เครื่องมือที่ใช้
ประชุม/มอบหมาย
บุคคล

หมายเหตุ

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ลาดับ
2
3

4
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6

7

กิจกรรม
การจัดการความรู้
การสร้างและแสวงหาความรู้
- ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จาก
บุคลากร/ผูเ้ ชี่ยวชาญ/เอกสาร
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
- รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้มาจัดเป็น
หมวดหมู่ จัดเป็นฐานข้อมูลเพื่อ
ดาเนินการในขั้นต่อไป
การประมวลและกลัน่ กรอง
ความรู้
-ตรวจทานเนื้อหากาหนด รูปแบบ/
ภาษาที่จะใช้สื่อสารให้ทันสมัยตรง
กับความต้องการ
การเข้าถึงความรู้
-เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์/social
media/จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
จัดกิจกรรม/เวทีประชุมสัมมนา/
เสวนา/ดูงาน/นิทรรศการ ฯลฯ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือที่ใช้

ธ.ค.62-ก.พ.63

จานวนองค์
ความรู้

1 เรื่อง

บุคลากร/
ผู้เชี่ยวชาญ

กปล.

มี.ค.63

จานวนองค์
ความรู้

1 เรื่อง

KM TEAM/
กปล.

กปล.

เม.ย.63

จานวนองค์
ความรู้

1 เรื่อง

KM TEAM/
กปล.

KM TEAM/
กปล.

พ.ค.-ก.ย.63

จานวนสื่อ/
ช่องทาง

อย่างน้อย 2
สื่อ/ช่องทาง

บุคลากร ทช.

KM TEAM/
กปล./ศทส.

ส.ค.-ก.ย.63

- ร้อยละของผู้
ได้รับความรู้
- ร้อยละความ
พึงพอใจ
การยกย่อง
ชมเชย

ร้อยละ 65

บุคลากร ทช.

KM TEAM/
กปล.

-infographic/ppt.
-clip video
-หลักสูตร
- คู่มือ
- งานวิจัย ฯลฯ
เว็บไซต์/social
media/เอกสาร
เผยแพร่
แบบสอบถาม/
ประเมินผล

กปล.

KM TEAM

รางวัล/ประกาศ

การเรียนรู้/การยกย่องชมเชย ก.ย.63
ยกย่องชมเชยหน่วยงานและบุคลากร
ผ่านรางวัล KM Award หรือ
ประกาศผ่านเว็บไซต์/social
media/เสียงตามสาย/สื่อต่างๆ

ประชุม/มอบหมาย
บุคคล/ศึกษาเอกสาร/
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
ประชุม/มอบหมาย
บุคคล

ร้อยละ 65
1 รูปแบบ

หมายเหตุ

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์ความรู้ที่ 2 เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับรั้วดักทราย sand fence” (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
กิจกรรม
ลาดับ
ระยะเวลา
การจัดการความรู้
1 การบ่งชี้ความรู้
พ.ย.-ธ.ค.62
- จัดประชุม/ระดมความคิดเห็น
ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทบทวนข้อมูลและแนว
ทางการนาเสนอองค์ความรู้
2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ธ.ค.62-ก.พ.63
- ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จาก
บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ/เอกสาร
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
มี.ค.63
- รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้มาจัดเป็น
หมวดหมู่ จัดเป็นฐานข้อมูลเพื่อ
ดาเนินการในขั้นต่อไป
4 การประมวลและกลัน่ กรอง
เม.ย.63
ความรู้
-ตรวจทานเนื้อหากาหนด รูปแบบ/
ภาษาที่จะใช้สื่อสารให้ทันสมัยตรง
กับความต้องการ
5 การเข้าถึงความรู้
พ.ค.-ก.ย.63
-เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์/social
media/จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือที่ใช้

ร้อยละของ KM ร้อยละ 80
TEAM/บุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม

KM TEAM/
กอช.

กอช.

ประชุม/มอบหมาย
บุคคล

จานวนองค์
ความรู้

1 เรื่อง

บุคลากร/
ผู้เชี่ยวชาญ

กอช.

จานวนองค์
ความรู้

1 เรื่อง

KM TEAM/
กอช.

กอช.

ประชุม/มอบหมาย
บุคคล/ศึกษาเอกสาร/
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
ประชุม/มอบหมาย
บุคคล

จานวนองค์
ความรู้

1 เรื่อง

KM TEAM/
กอช.

KM TEAM/
กอช.

จานวนสื่อ/
ช่องทาง

อย่างน้อย 2
สื่อ/ช่องทาง

บุคลากร ทช.

KM TEAM/
กอช./ศทส.

-infographic/ppt.
-clip video
-หลักสูตร
- คู่มือ
- งานวิจัย ฯลฯ
เว็บไซต์/social
media/เอกสาร
เผยแพร่

หมายเหตุ

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ลาดับ
6

7

กิจกรรม
การจัดการความรู้
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
จัดกิจกรรม/เวทีประชุมสัมมนา/
เสวนา/ดูงาน/นิทรรศการ ฯลฯ

ระยะเวลา
ส.ค.-ก.ย.63

การเรียนรู้/การยกย่องชมเชย ก.ย.63
ยกย่องชมเชยหน่วยงานและบุคลากร
ผ่านรางวัล KM Award หรือ
ประกาศผ่านเว็บไซต์/social
media/เสียงตามสาย/สื่อต่างๆ

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของผู้
ได้รับความรู้
- ร้อยละความ
พึงพอใจ
การยกย่อง
ชมเชย

เป้าหมาย
ร้อยละ 65

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือที่ใช้

บุคลากร ทช.

KM TEAM/
กอช.

แบบสอบถาม/
ประเมินผล

กอช.

KM TEAM

รางวัล/ประกาศ

หมายเหตุ

ร้อยละ 65
1 รูปแบบ
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องค์ความรู้ที่ 3 เรื่อง “ระบบสารวจติดตามทรัพยากรปะการัง” (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
กิจกรรม
ลาดับ
ระยะเวลา
การจัดการความรู้
1 การบ่งชี้ความรู้
พ.ย.-ธ.ค.62
- จัดประชุม/ระดมความคิดเห็น
ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทบทวนข้อมูลและแนว
ทางการนาเสนอองค์ความรู้
2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ธ.ค.62-ก.พ.63
- ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จาก
บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ/เอกสาร

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือที่ใช้

ร้อยละของ KM ร้อยละ 80
TEAM/บุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม

KM TEAM/
สวพ.

สวพ.

ประชุม/มอบหมาย
บุคคล

จานวนองค์
ความรู้

บุคลากร/
ผู้เชี่ยวชาญ

สวพ.

ประชุม/มอบหมาย
บุคคล/ศึกษาเอกสาร/
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

1 เรื่อง

หมายเหตุ

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ลาดับ
3

4

5
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7

กิจกรรม
การจัดการความรู้
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
- รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้มาจัดเป็น
หมวดหมู่ จัดเป็นฐานข้อมูลเพื่อ
ดาเนินการในขั้นต่อไป
การประมวลและกลัน่ กรอง
ความรู้
-ตรวจทานเนื้อหากาหนด รูปแบบ/
ภาษาที่จะใช้สื่อสารให้ทันสมัยตรง
กับความต้องการ
การเข้าถึงความรู้
-เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์/social
media/จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
จัดกิจกรรม/เวทีประชุมสัมมนา/
เสวนา/ดูงาน/นิทรรศการ ฯลฯ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือที่ใช้

มี.ค.63

จานวนองค์
ความรู้

1 เรื่อง

KM TEAM/
สวพ.

สวพ.

ประชุม/มอบหมาย
บุคคล

เม.ย.63

จานวนองค์
ความรู้

1 เรื่อง

KM TEAM/
สวพ.

KM TEAM/
สวพ.

พ.ค.-ก.ย.63

จานวนสื่อ/
ช่องทาง

อย่างน้อย 2
สื่อ/ช่องทาง

บุคลากร ทช.

KM TEAM/
สวพ./ศทส.

ส.ค.-ก.ย.63

- ร้อยละของผู้
ได้รับความรู้
- ร้อยละความ
พึงพอใจ
การยกย่อง
ชมเชย

ร้อยละ 65

บุคลากร ทช.

KM TEAM/
สวพ.

-infographic/ppt.
-clip video
-หลักสูตร
- คู่มือ
- งานวิจัย ฯลฯ
เว็บไซต์/social
media/เอกสาร
เผยแพร่
แบบสอบถาม/
ประเมินผล

สวพ.

KM TEAM

รางวัล/ประกาศ

การเรียนรู้/การยกย่องชมเชย ก.ย.63
ยกย่องชมเชยหน่วยงานและบุคลากร
ผ่านรางวัล KM Award หรือ
ประกาศผ่านเว็บไซต์/social
media/เสียงตามสาย/สื่อต่างๆ

ร้อยละ 65
1 รูปแบบ

หมายเหตุ

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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แบบฟอร์มที่ 2
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
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องค์ความรู้จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาทาแผนการจัดการความรู้ คือ
แผนการจัดการความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2. สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
แผนที่ 2
องค์ความรู้ที่จาเป็น : 4. เรื่อง “นวัตกรรมทุ่นดักขยะ Boom”
5. เรื่อง “การจัดการขยะทะเลแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาคลองบางทะลุ จังหวัดเพชรบุร”ี
6. เรื่อง “ดาน้าอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรทางทะเล”
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เป็นภารกิจหลักสาคัญของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล โดยส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จาเป็น :
1. องค์ความรูท้ ี่คัดเลือกได้รับการยอมรับและการยกย่องชมเชยจากหน่วยงานกลาง
2. บุคลากรทช. ได้รบั ความรู้และมีความพึงพอใจกับองค์ความรูท้ ี่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดขององค์ความรู้ที่เลือก :
1. จานวนรางวัลที่ได้รับ
2. ร้อยละของจานวนบุคลากรทช. ได้รับความรู้และมีความพึงพอใจต่อความรู้ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
องค์ความรู้ที่ 4 เรื่อง “นวัตกรรมทุ่นดักขยะ Boom” (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
กิจกรรม
ลาดับ
ระยะเวลา
การจัดการความรู้
1 การบ่งชี้ความรู้
พ.ย.-ธ.ค.62
- จัดประชุม/ระดมความคิดเห็น
ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทบทวนข้อมูลและแนว
ทางการนาเสนอองค์ความรู้

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ร้อยละของ KM ร้อยละ 80
TEAM/บุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
KM TEAM/
กพร./สวพ.

ผู้รับผิดชอบ
กพร./สวพ.

เครื่องมือที่ใช้
ประชุม/มอบหมาย
บุคคล

หมายเหตุ

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ลาดับ
2
3

4
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7

กิจกรรม
การจัดการความรู้
การสร้างและแสวงหาความรู้
- ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จาก
บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ/best practice
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
- รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้มาจัดเป็น
หมวดหมู่ จัดเป็นฐานข้อมูลเพื่อ
ดาเนินการในขั้นต่อไป
การประมวลและกลัน่ กรอง
ความรู้
-ตรวจทานเนื้อหากาหนด รูปแบบ/
ภาษาที่จะใช้สื่อสารให้ทันสมัยตรง
กับความต้องการ
การเข้าถึงความรู้
-เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์/social
media/จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
จัดกิจกรรม/เวทีประชุมสัมมนา/
เสวนา/ดูงาน/นิทรรศการ ฯลฯ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ธ.ค.62

จานวนองค์
ความรู้

1 เรื่อง

ม.ค.63

จานวนองค์
ความรู้

1 เรื่อง

ก.พ.63

สมัครรางวัล
เลิศรัฐ ได้ทัน
ภายในเวลาที่
กาหนด

มี.ค-ก.ย.63
ส.ค.-ก.ย.63

การเรียนรู้/การยกย่องชมเชย ก.ย.63
ยกย่องชมเชยหน่วยงานและบุคลากร
ผ่านรางวัลเลิศรัฐ/KM Award
หรือประกาศผ่านเว็บไซต์/social
media/เสียงตามสาย/สื่อต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือที่ใช้

บุคลากร/
กพร./สวพ.
ผู้เชี่ยวชาญ/best
practice
KM TEAM/
กพร./สวพ.
กพร./สวพ.

ประชุม/มอบหมาย
บุคคล/ศึกษาเอกสาร/
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
ประชุม/มอบหมาย
บุคคล

1 เรื่อง

KM TEAM/
กพร./สวพ.

KM TEAM/
กพร./สวพ.

แบบฟอร์มใบสมัคร
เสนอรางวัลเลิศรัฐ

จานวนสื่อ/
ช่องทาง

อย่างน้อย 2
สื่อ/ช่องทาง

บุคลากร ทช.

- ร้อยละของผู้
ได้รับความรู้
- ร้อยละความ
พึงพอใจ
- การยกย่อง
ชมเชย
- รางวัลที่ได้รับ

ร้อยละ 65

บุคลากร ทช.

KM TEAM/
กพร./สวพ./
ศทส.
KM TEAM/
กพร./สวพ.

เว็บไซต์/social
media/เอกสาร
เผยแพร่
แบบสอบถาม/
ประเมินผล

KM TEAM

รางวัล/ประกาศ

ร้อยละ 65
1 รูปแบบ
1 รางวัล

กพร./สวพ.

หมายเหตุ

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์ความรู้ที่ 5 เรื่อง “การจัดการขยะทะเลแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาคลองบางทะลุ จังหวัดเพชรบุร”ี (สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 3/กลุ่มส่งเสริมและ
ประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

- 24 -

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
กิจกรรม
ลาดับ
ระยะเวลา
การจัดการความรู้
1 การบ่งชี้ความรู้
พ.ย.-ธ.ค.62
- จัดประชุม/ระดมความคิดเห็น
ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทบทวนข้อมูลและแนว
ทางการนาเสนอองค์ความรู้
2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ธ.ค.62
- ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จาก
บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ/best practice
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
ม.ค.63
- รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้มาจัดเป็น
หมวดหมู่ จัดเป็นฐานข้อมูลเพื่อ
ดาเนินการในขั้นต่อไป
4 การประมวลและกลัน่ กรอง
ก.พ.63
ความรู้
-ตรวจทานเนื้อหากาหนด รูปแบบ/
ภาษาที่จะใช้สื่อสารให้ทันสมัยตรง
กับความต้องการ
5 การเข้าถึงความรู้
มี.ค-ก.ย.63
-เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์/social
media/จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือที่ใช้

ร้อยละของ KM ร้อยละ 80
TEAM/บุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม

KM TEAM/
สทช.ที่3/กสค./ ประชุม/มอบหมาย
สทช.ที่3/กสค./ กพร.
บุคคล
กพร.

จานวนองค์
ความรู้

1 เรื่อง

จานวนองค์
ความรู้

1 เรื่อง

บุคลากร/
ผู้เชี่ยวชาญ/best
practice
KM TEAM/
สทช.ที่3/กสค./
กพร.

สมัครรางวัล
เลิศรัฐได้ทัน
ภายในเวลาที่
กาหนด

1 เรื่อง

KM TEAM/
KM TEAM/
แบบฟอร์มใบสมัคร
สทช.ที่3/กสค./ สทช.ที่3/กสค./ เสนอรางวัลเลิศรัฐ
กพร.
กพร.

จานวนสื่อ/
ช่องทาง

อย่างน้อย 2
สื่อ/ช่องทาง

บุคลากร ทช.

สทช.ที่3/กสค./ ประชุม/มอบหมาย
กพร.
บุคคล/ศึกษาเอกสาร/
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
สทช.ที่3/กสค./ ประชุม/มอบหมาย
กพร.
บุคคล

KM TEAM/
เว็บไซต์/social
สทช.ที่3/กสค./ media/เอกสาร
กพร./ศทส.
เผยแพร่

หมายเหตุ

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ลาดับ
6

7

กิจกรรม
การจัดการความรู้
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
จัดกิจกรรม/เวทีประชุมสัมมนา/
เสวนา/ดูงาน/นิทรรศการ ฯลฯ

ระยะเวลา
ส.ค.-ก.ย.63

การเรียนรู้/การยกย่องชมเชย ก.ย.63
ยกย่องชมเชยหน่วยงานและบุคลากร
ผ่านรางวัลเลิศรัฐ/KM Award
หรือประกาศผ่านเว็บไซต์/social
media/เสียงตามสาย/สื่อต่างๆ

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของผู้
ได้รับความรู้
- ร้อยละความ
พึงพอใจ
- การยกย่อง
ชมเชย
- รางวัลที่ได้รับ

เป้าหมาย
ร้อยละ 65

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร ทช.

ร้อยละ 65
1 รูปแบบ

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือที่ใช้

หมายเหตุ

KM TEAM/
แบบสอบถาม/
สทช.ที่3/กสค./ ประเมินผล
กพร.

สทช.ที่3/กสค./ KM TEAM
กพร.

รางวัล/ประกาศ

1 รางวัล
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องค์ความรู้ที่ 6 เรื่อง “ดาน้าอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล” (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)
แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
กิจกรรม
ลาดับ
ระยะเวลา
การจัดการความรู้
1 การบ่งชี้ความรู้
พ.ย.-ธ.ค.62
- จัดประชุม/ระดมความคิดเห็น
ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทบทวนข้อมูลและแนว
ทางการนาเสนอองค์ความรู้
2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ธ.ค.62-ก.พ.63
- ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จาก
บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ/ถอดบทเรียน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือที่ใช้

ร้อยละของ KM ร้อยละ 80
TEAM/บุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม

KM TEAM/
กอท.

กอท.

ประชุม/มอบหมาย
บุคคล

จานวนองค์
ความรู้

บุคลากร/
ผู้เชี่ยวชาญ

กอท.

ประชุม/มอบหมาย
บุคคล/ศึกษาเอกสาร/
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

1 เรื่อง

หมายเหตุ

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ลาดับ
3

4

5
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7

กิจกรรม
การจัดการความรู้
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
- รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้มาจัดเป็น
หมวดหมู่ จัดเป็นฐานข้อมูลเพื่อ
ดาเนินการในขั้นต่อไป
การประมวลและกลัน่ กรอง
ความรู้
-ตรวจทานเนื้อหากาหนด รูปแบบ/
ภาษาที่จะใช้สื่อสารให้ทันสมัยตรง
กับความต้องการ
การเข้าถึงความรู้
-เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์/social
media/จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
จัดกิจกรรม/เวทีประชุมสัมมนา/
เสวนา/ดูงาน/นิทรรศการ ฯลฯ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือที่ใช้

มี.ค.63

จานวนองค์
ความรู้

1 เรื่อง

KM TEAM/
กอท.

กอท.

ประชุม/มอบหมาย
บุคคล

เม.ย.63

จานวนองค์
ความรู้

1 เรื่อง

KM TEAM/
กอท.

KM TEAM/
กอท.

พ.ค.-ก.ย.63

จานวนสื่อ/
ช่องทาง

อย่างน้อย 2
สื่อ/ช่องทาง

บุคลากร ทช.

KM TEAM/
กอท./ศทส.

ส.ค.-ก.ย.63

- ร้อยละของผู้
ได้รับความรู้
- ร้อยละความ
พึงพอใจ
การยกย่อง
ชมเชย

ร้อยละ 65

บุคลากร ทช.

KM TEAM/
กอท.

-infographic/ppt.
-clip video
-หลักสูตร
- คู่มือ
- งานวิจัย ฯลฯ
เว็บไซต์/social
media/เอกสาร
เผยแพร่
แบบสอบถาม/
ประเมินผล

กอท.

KM TEAM

รางวัล/ประกาศ

การเรียนรู้/การยกย่องชมเชย ก.ย.63
ยกย่องชมเชยหน่วยงานและบุคลากร
ผ่านรางวัลเลิศรัฐ/KM Award
หรือประกาศผ่านเว็บไซต์/social
media/เสียงตามสาย/สื่อต่างๆ

ร้อยละ 65
1 รูปแบบ

หมายเหตุ

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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แบบฟอร์มที่ 2
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:
การสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- 28 -

องค์ความรู้จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาทาแผนการจัดการความรู้ คือ
แผนการจัดการความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3. การสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนที่ 3
องค์ความรู้ที่จาเป็น : 7. เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ PMQA 4.0”
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เป็นภารกิจสนับสนุนกระบวนการทางานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จาเป็น :
1. บุคลากรทช. ได้รบั ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสนับสนุนการทางานของกรม ทช.
2. บุคลากร ทช. มีความพึงพอใจกับองค์ความรู้ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดขององค์ความรู้ที่เลือก :
1. ร้อยละของจานวนบุคลากรทช. ได้รับความรู้ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
2. ร้อยละของจานวนบุคลากรทช. มีความพึงพอใจต่อความรูท้ ี่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
องค์ความรู้ที่ 7 เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ PMQA 4.0” (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
กิจกรรม
ลาดับ
ระยะเวลา
การจัดการความรู้
1 การบ่งชี้ความรู้
พ.ย.-ธ.ค.62
- จัดประชุม/ระดมความคิดเห็น
ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทบทวนข้อมูลและแนว
ทางการนาเสนอองค์ความรู้

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ร้อยละของ KM ร้อยละ 80
TEAM/บุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
KM TEAM/
กพร.

ผู้รับผิดชอบ
กพร.

เครื่องมือที่ใช้
ประชุม/มอบหมาย
บุคคล

หมายเหตุ

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ลาดับ
2
3

4

- 29 5
6

7

กิจกรรม
การจัดการความรู้
การสร้างและแสวงหาความรู้
- ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จาก
บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ/เอกสาร
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
- รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้มาจัดเป็น
หมวดหมู่ จัดเป็นฐานข้อมูลเพื่อ
ดาเนินการในขั้นต่อไป
การประมวลและกลัน่ กรอง
ความรู้
-ตรวจทานเนื้อหากาหนด รูปแบบ/
ภาษาที่จะใช้สื่อสารให้ทันสมัยตรง
กับความต้องการ
การเข้าถึงความรู้
-เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์/social
media/จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
จัดกิจกรรม/เวทีประชุมสัมมนา/
เสวนา/ดูงาน/นิทรรศการ ฯลฯ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือที่ใช้

ม.ค.63

จานวนองค์
ความรู้

1 เรื่อง

บุคลากร ทช.

กพร.

ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ

ก.พ.-มี.ค.63

จานวนองค์
ความรู้

1 เรื่อง

บุคลากร ทช./
หน่วยงานราย
หมวด PMQA

กพร.

มี.ค.63

จานวนองค์
ความรู้

1 เรื่อง

กพร.

กพร.

ศึกษาเอกสาร/ทบทวน
ข้อมูลพื้นฐาน/พูดคุย
กับผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
-infographic/ppt.
-หลักสูตร
- รายงาน PMQA

มี.ค-ก.ย.63

จานวนสื่อ/
ช่องทาง

อย่างน้อย 2
สื่อ/ช่องทาง

บุคลากร ทช.

กพร./ศทส.

ส.ค.-ก.ย.63

- ร้อยละของผู้
ได้รับความรู้
- ร้อยละความ
พึงพอใจ
การยกย่อง
ชมเชย

ร้อยละ 65

บุคลากร ทช.

KM TEAM/
กพร.

เว็บไซต์/social
media/เอกสาร
เผยแพร่
แบบสอบถาม/
ประเมินผล

กพร.

KM TEAM

รางวัล/ประกาศ

การเรียนรู้/การยกย่องชมเชย ก.ย.63
ยกย่องชมเชยหน่วยงานและบุคลากร
ผ่านรางวัล KM Award หรือ
ประกาศผ่านเว็บไซต์/social
media/เสียงตามสาย/สื่อต่างๆ

ร้อยละ 65
1 รูปแบบ

หมายเหตุ

ส่วนที่ 4
สารบัญ

การติดตาม ประเมินผล และการรายงาน
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4

การติดตาม ประเมินผล และการรายงาน

ส่วนที่ 4

การติดตาม ประเมินผล และการรายงาน กาหนดให้หน่วยงานสถาบัน/สานักงาน/ศูนย์/กอง/กลุ่ม รายงานผลการดาเนินงานแผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN)
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีละ 1 ครั้ง คือ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ตามแบบฟอร์มการรายงานที่กาหนด
หน่วยงาน :
ชื่อผู้จัดทา/คณะผู้จัดทา : 1.
2.
3.
แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ :
แผนที่ .......
ชื่อองค์ความรู้ :
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1

กิจกรรม
การจัดการความรู้
การบ่งชี้ความรู้

2

การสร้างและแสวงหาความรู้

3

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

4

การประมวลและกลั่นกรองความรู้

ลาดับ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เครื่องมือที่ใช้

ผลการดาเนินงาน
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5

กิจกรรม
การจัดการความรู้
การเข้าถึงความรู้

6

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

7

การเรียนรู/้ การยกย่องชมเชย

ลาดับ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เครื่องมือที่ใช้

ผลการดาเนินงาน
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ปัญหา/อุปสรรค
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาคผนวก
สารบัญ
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ภาคผนวก ก

คาสั่งคณะทางานบริหารจัดการความรู้ (KM TEAM)
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ภาคผนวก ก

รายชื่อคณะผู้จัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM TEAM)

ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO)
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประธานคณะทางาน
นายทนุวงศ์ แสงเทียน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางชายฝั่งและปุาชายเลน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1. นางพิมพ์วลัญช์ เชื้อผู้ดี
นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ
กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
2. นายอภิชาติ ตระกูลไทยงาม
3. นายวัธน์ทัย ชูชื่น
4. นางสาวกฤติกา ทองอยู่
5. นางสาวสุขุมา นิลวัตร

นักวิชาการปุาไม้ชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานปุาไม้ชานาญงาน
นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ
นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
6. นางศรีสุดา เงินรุ่งเรือง
7. นางสาวอรอนงค์ นาคสกุล
8. นางสาวนรินรัตน์ นิ่มประเสริฐ
9. นางสาวนิชาภา จันทร์พรหม

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการประมง
เจ้าพนักงานธุรการ

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
10. นางสาวณัฐกานต์ จรัสรัตนวงศ์

นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ

สานักงานเลขานุการกรม
11. นายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
12. จ่าเอกเอกชัย ลุนสมบัติ

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
13. นายวินัย บุญล้อม
นักวิชาการปุาไม้ชานาญการ
14. นางสาวหทัยทิพย์ ภิญโญ
นักวิชาการเผยแพร่
สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2
15. นางสาวกุสุมาลย์ แสงแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
16. นางข้อดี้เย๊าะ พรชัย
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
17. นางสมหญิง พ่วงประสาน
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
- 34 -

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4
18. นายธีระพล เทพทอง
เจ้าพนักงานปุาไม้ชานาญงาน
สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5
19. นางลฎาภา เกื้อกูล
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6
20. นายวัฒนะชัย เพชรฐิติวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7
21. นางสาวโสพิศ ขวัญดา
นักวิชาการปุาไม้
22. นางสาวอลินา หวังโสะ
ผู้ช่วยนักวิจัย
กองกฎหมาย
23. นางสุรัสวดี พรหมยอด
24. นางสาวเยาวลักษณ์ สมถวิล

นิติกรชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
25. นางสาวศศิชา มณีฉาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มส่ งเสริมและประสานงานเครือข่ ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
26. นายเกรียง มหาศิริ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
27. นางสาวพรรณพนัช ปัญญาทิพย์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
28. นางสาวศรัญญา เฉลียวพงษ์
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มตรวจสอบภายใน
29. นางสาวอภิญญา ฉางแก้ว

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
30. นางสาวธิดาสวัสดิ์ เศวตมาลย์
31. นางสาวสุรีพร กิจจามัย

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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ภาคผนวก ข

บันทึกให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
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