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แผนแม่บทการจัดการความรู้ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๔ 
--------------------------- 

 
๑. วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และ ค่านิยมของ สผ. 

 
วิสัยทัศน์  "เป็นหน่วยงานที่ก าหนดนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

สร้างความยั่งยืนให้ประเทศไทย" 
 

  พันธกิจ : จัดท านโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานเพื่อน าไปสู่การปฎิบัติ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจตาม
แนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
   อ านาจหน้าท่ี : อ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย 
    (๑) จัดท านโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
     (๒) ประสานและจัดท าแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด าเนินการ
อื่นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานจัดการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
     (๓) ศึกษา วิเคราะห์ ประสานและก าหนดมาตรการ เพื่อด าเนินการให้มปีระกาศเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (๔) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย แผนและมาตรการและจัดท า
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
       (๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการหรือ
กิจกรรมของภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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     (๖) บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบาย แผนและ
มาตรการ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน 
     (๗) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหาร
ที่ดิน การวางแผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดให้แก่ประชาชน และการสงวนหรือหวง
ห้ามที่ดินของรัฐ 
     (๘) ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ ในการด าเนินการร่วม
ด้านนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (๙) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยการกักเก็บและการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    (๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  
  ค่านิยมหลัก : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ โดยผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกัน
วิเคราะห์และก าหนดค่านิยมหลัก (Core Value) ของส านักงานฯ เพื่อช่วยให้ทุกคนในองค์กรมีแนวความคิด 
ความเช่ือ และปรบัพฤติกรรมการท างานใหเ้ป็นทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยสนบัสนุนการด าเนินงานภายใต้แผน
กลยุทธ์ใหป้ระสบความส าเร็จ ค่านิยมหลักของส านักงานฯ คือ NATURE ย่อมาจาก 
            Networking มุ่งเน้นการสร้างเครอืข่าย - มุ่งเน้นการท างานแบบมสี่วนร่วมกบับุคคลและ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ประสานการท างานแลกเปลีย่นข้อมูลเป็นเครือข่ายร่วมกัน ยอมรบัในบทบาท
หน้าที่ของกันและกัน เพื่อร่วมกันเอือ้เฟือ้เกื้อกูลให้สามารถท างานส าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยความ ร่วมมือของทุก
ฝ่าย 
            Awakening Knowledge จิตใจใฝ่รู้ หมั่นพฒันาคน - มุ่งพัฒนาความรู้ของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ ด้วยความกระตอืรือร้นทีจ่ะเปิดรบัและเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ ทัง้ในงานวิชาชีพเฉพาะของตนเองและความรู้
รอบตัวต่างๆ (รูล้ึก รู้กว้างและรูโ้ลก) พร้อมรบัและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถ
พัฒนาตนเองใหเ้ท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านได้ตลอดเวลา 
    Team Working กระตือรือร้นท างานเป็นทมี - มุ่งเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคล
และหน่วยงานภายใต้องค์กรด้วยความ เช่ือมั่นในกันและกัน สามารถติดต่อสือ่สารและประสานงานภายใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือเกื้อกลูกันทั้งในการท างาน และการท ากจิกรรมอื่นๆ ร่วมกัน เพื่อน า
ศักยภาพของบุคลากรและองค์กรออกมาใช้ให้เกิดประสทิธิผลสงูสุด มีความสมานฉันท์มีความรักและความ
ภูมิใจเห็นคุณค่าในองค์กร 
            Uncovering ไม่ปกปิด เปิดเผย โปร่งใส - บุคลากรมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถเปิดเผย
กระบวนการจัดท านโยบายและแผน การวิเคราะหผ์ลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม การ
จัดสรรเงินกองทุน ต่อสาธารณชนได้ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบ
ได ้
    Result-based Orientation มุ่งเป็นเลิศในผลการปฏิบัตงิาน - บุคลากรมีความช านาญ 
ท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล โดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก มีการใช้หลักวิชาการที่
ถูกต้องในการด าเนินงาน ไม่เปลี่ยนแปลงผันแปรไปตามปัจจยัภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางการเมือง 
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และสามารถผลักดันให้นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมได้รบัการ ยอมรบัและด าเนิน
ควบคู่ไปกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
            Expertise มีความเช่ียวชาญอย่างมืออาชีพ - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นผูท้ี่มีความรอบรู้และ
ความช านาญในเรื่องนั้นๆ อย่างถูกต้องและชัดแจ้ง มกีารท างานโดยใช้ความรู้ ความช านาญ ความเช่ียวชาญ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม มีความรบัผิดชอบและตรงเวลาในการท างาน ไมป่ล่อยให้เกิด
ความล่าช้าจนก่อความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น มีหลักการและจุดยืนในการท างานและใหบ้ริการด้าน
นโยบายและแผนในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีจ่ะท าใหอ้งค์กรเป็นหน่วยงานหลกัในการ
จัดท า นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของประเทศ 

 

๒. ความเป็นมาและความส าคัญ 
   ๒.๑ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑  
ได้ก าหนดให้“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม และพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ...” 

   ๒.๒ เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) ที่มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง การจัดการความรู้ถือเป็นหัวใจส าคัญที่จะเป็นฐานให้เกิดการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน โดยการจัดการความรู้อยู่ในหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ที่จะส่งผลไปยัง
หมวดต่างๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ 

  ๒.๓ แผนยุทธศาสตร์ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และระบบบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อเป็นกลยุทธ์ที่
จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
     ๒.๔ สผ. ได้จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามกรอบการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๔ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ สผ. มีทิศทาง
และเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรเป็นเลิศทั้งในระยะยาวและระยะสั้นที่ชัดเจน  และได้วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานในหมวด ๔ เรื่อง การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดยได้ช้ีให้เห็นถึงโอกาสในการ
ปรับปรุงว่า “ยังไม่ชัดเจนว่าองค์กรมีกระบวนการอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการความรู้องค์กร และการ
รับการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์จากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และ 
ผู้ให้ความร่วมมือ เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปยังบุคลากร และแบ่งปันความรู้กับเครือข่าย เพื่อนําความรู้ องค์กรไป
ปรับปรุงการปฎิบัติงานอย่างแท้จริง และสร้างนวัตกรรม” 
   ๒.๕ คณะท างานจัดการความรู้ สผ. ได้ให้ความเห็นชอบให้ส านักติดตามประเมินผล
สิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการคณะท างานจัดการความรู้ ด าเนินการทบทวนและจัดท าแผนแม่บทการจัดการ
ความรู้ สผ. ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ 
   ๒.๖ ประเด็นการด าเนินงานการจัดการความรู้ สผ.  
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     สผ. ได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ภายใต้ท าแผนแม่บทการจัดการความรู้ (KM 
Master Plan) พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาและจัดการ
ความรู้แผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทการจัดการความรู้ สผ.  และได้ท าการ
วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานจัดการความรู้ สผ. ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
        ๑) การดําเนินการเรื่องการจัดการความรู้ของแต่ละสํานัก/กอง/กลุ่มที่มีการแต่งตั้ง
คณะทํางานฯ แล้ว เป็นการดําเนินกิจกรรมในกรอบและแนวทางของตัวเอง  และไม่มีการเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่
สํานัก/กอง/กลุ่มอื่น ๆ 
      ๒) การจัดการความรู้ของ สผ. เป็นการดําเนินงานเพื่อให้สามารถตอบเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในแต่ละปีเท่านั้น แต่มิได้มุ่งหวังให้มีกระบวนการจัดการความรู้อย่างแท้จริง 
     ๓) ขาดการบูรณาการทั้งในด้านเป้าหมาย วิธีการดําเนินงาน และงบประมาณ สําหรับ
การจัดการความรู้ 
   ๔) การจัดทําแผนปฏิบัติการในแต่ละปี ขาดการวิเคราะห์ตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ ทําให้กิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ส่วนใหญ่เป็นเพียงการจัดการฝึกอบรม หรือการประชุม
ช้ีแจงแก่บุคลหรือหน่วยงานภายนอก 
    ๕) บุคลากร สผ. ขาดความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องการจัดการความรู้อย่างเพียงพอ 
ทําให้การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ไม่สอดคล้องหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 

   สผ. ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ
ส านักงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ ข้ึน  

 

๓. หลักการและแนวคดิ 
 
๓.๑ องค์ประกอบ การจัดการความรู้ มีองค์ประกอบส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่ 

    ๑) คน (People) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้น าความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
    ๒) กระบวนการจัดการความรู้ (Process)เป็นการบริหารจัดการ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่
กระจัดกระจายอยู่ในหน่วยงาน เอกสาร หรือตัวบุคคล มาจัดการให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
น าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อท าให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม 
     ๓) เทคโนโลยี (Technology) เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหาจัดเก็บ แลกเปลี่ยน 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
 
   ๓.๒ กลุ่มความรู้ (Level of Knowledge) กระบวนการจัดการความรู้ได้ก าหนดกลุ่มความรู้ เป็น ๓ 
ระดับ คือ 
 

    ๑) ความรู้ระดับบุคคล (Individual)  
   ๒) ความรู้ระดับทีมงาน หรือ กลุ่มคน (Team / Group) 
    ๓) ความรู้ระดับองค์กร (Organization)  
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   ๓.๓ กระบวนการบริหารจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ๗ ข้ันตอน ดังนี้ 
   ขั้นท่ี ๑ ก าหนดเป้าหมายร่วม (Share Vision) 

     โดยก าหนดและสร้างทมีงานจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management 
Team) ท าหน้าทีร่ับผิดชอบในการจัดการความรู้ของหน่วย ประสานงานกบัชุมชนนักปฏิบัตหิรือกลุม่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยหลักการจะมีผูจ้ัดการองค์ความรูเ้ฉพาะด้าน (Subject Manager) ผู้เช่ือมโยงองค์ความรู้
จากหลายกลุ่มผู้เช่ียวชาญไปยังผู้ใช้ที่ต้องการ (Knowledge Broker) ผู้เช่ียวชาญกระบวนการจัดการความรู้ ซึง่
ท าหน้าทีเ่ป็นโค้ชในองค์กร (KM Coordinator) และทีป่รึกษา (KM Project Consultant) 

ขั้นท่ี ๒ ประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
   ประเมินสถานการณ์จัดการองค์ความรู้ในองค์กร รวมทั้งทรัพยากรที่ต้องการใช้ เพื่อส่งผลให้

การจัดการความรู้บรรลุภารกิจ  
   ขั้นท่ี ๓ การวางกลยุทธ์การจัดการความรู ้

   โดยก าหนดกลยุทธ์การจัดการความรู้ด้วยการวิเคราะห์หาความส าคัญ ความเร่งด่วน และ  
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความรู้ เพื่อน ามาวางแผนให้สอดคล้องกับภารกิจองค์กร โดยค านึงถึง 
กลุ่มความรู้ ทั้ง ๓ กลุ่ม และองค์ประกอบการจัดการความรู้ ทั้ง ๓ องค์ประกอบ 

ขั้นท่ี ๔ ออกแบบและบูรณาการเข้าสู่งานประจ า 
   โดยก าหนดแผนปฏิบัติการและเครื่องมือที่จะใช้ในการจัดการความรู้ตามบริบทของหน่วย

ต่างๆ ออกแบบรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ ซึ่งเน้นการเช่ือมโยงกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการท างานที่มี
อยู่เดิมรวมทั้งค านึงถึงการประยุกต์ใช้และการต่อยอดความรู้จากปัจจุบัน โดยทั่วไปประกอบด้วย วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม แผนงาน สิ่งที่จะส่งมอบ ปัจจัยเสี่ยงและวิธีการป้องกัน รวมถึงทีมงานพร้อมบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

    ขั้นท่ี ๕ บริหารจัดการความรู้ตามแผนปฏิบัติการ 
   โดยด าเนินงานบริหารจัดการความรู้ ซึ่งมีปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ต้องค านึงถึง คือ 

๑. การบริหารโครงการ 
     ๑) สร้างต้นแบบ และให้ความรู้กบับุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

๒) การรายงานความก้าวหน้า 
๓) การติดตามผลการด าเนินงาน 
๔) การจัดเตรียมพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
๕) การผลักดันให้เป็นส่วนหนึง่ในการประเมินผลงานประจ าปี 

๒. การบริหารความเปลี่ยนแปลง 
   ๑) การเยี่ยมชมงาน KM ในองค์กรช้ันน า 

๒) การสร้างต้นแบบแหง่การเปลี่ยนแปลง (Facilitator) 
๓) การสร้างความเข้าใจในกลุม่เป้าหมาย (Communication) 
 

ขั้นท่ี ๖ การประเมินผลการด าเนินงาน 
   การวัดความส าเร็จของการด าเนินงานก าหนดตามกลุ่มความรู้ที่ระบุในแผนการจัดการความรู้

ทั้ง ๓ กลุ่ม ทั้งนี้การวัดผลจะมี ๒ ลักษณะคือ 
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     ๑) การวัดผลทางตรงจากการบรหิารจัดการความรู้ โดยวัดจ านวนความรู้ที่ได้รับการ
จัดการตัง้แต่ การจัดเก็บ การน ามาเผยแพร่ การน าไปปฏิบตัิ การแลกเปลี่ยน 
     ๒) การวัดผลลัพธ์ทางประสิทธิภาพจากการบริหารจัดการความรู้ (KM Value) 
 ระดับบุคคล : การแบง่ปัน ถ่ายทอดความรูอ้อกมาเป็นหลักฐานอย่างน้อย ๑    
เรื่อง : คน : ป ี
 ระดับหน่วยงาน : มีองค์ความรู้ทีส่อดคล้องกับภารกจิอย่างน้อย ๓ เรื่องต่อป ี
 ระดับองค์กร  : มีคลังความรูส้ าหรับใช้ในการปฏิบัติภารกจิที่ได้รับมอบหมาย 

ขั้นท่ี ๗ การเรียนรู้ขององค์กร 

    เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยกระดับการจัดการความรู้สู่
กระบวนการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ จัดให้มีการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งนี้จะมีพื้นที่เวทีเสวนาจริงและเวทีเสมือนจริงผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๔. วิสัยทัศน์และพันธกิจและเป้าประสงค์การจัดการความรู้ สผ.  

๑. วิสัยทัศน ์

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการก าหนดนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 
    

๒. พันธกิจ 
     ๑. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของบุคลากรทุกระดับ 
     ๒. พัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญความรู้สาขาต่างๆ เพื่อตอบสนองภารกิจด้านการก าหนด
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๓. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ 
     ๔. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการก าหนดนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
๓. เป้าประสงค์ 

     ๑. มีการจัดการองค์ความรู้ระดับบุคลากร หน่วยงาน และองค์กร 
     ๒. มีท าเนียบผู้เช่ียวชาญในสาขาที่ส าคัญกับการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
     ๓.  มี ระบบสารสนเทศศูนย์กลางองค์ความรู้ ด้ านการก าหนดนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 ๕. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
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     ๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุน รวมทั้งเป็นต้นแบบที่ดีใน
การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง สผ. ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
     ๒. บุคลากรทุกระดับ รับรู้ และตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง สผ. ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
     ๓. มีระบบสารสนเทศและช่องทางการติดต่อสื่อสารในการจัดการความรู้ รวมทั้งการมี
เครือข่ายบุคลากรด้านการจัดการความรู้ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
สผ. 
     ๔. มีระบบการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

 
  
๖. ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๓ ยุทธศาสตร์ด้วยกัน 
ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างพ้ืนฐานการจัดการองค์ความรู้ของ สผ. ให้มีความเข้มแข็ง 
เป็นการเสริมสรา้งพื้นฐาน (KM Infrastructure) การจัดการองค์ความรู้ของ สผ. ซึ่งประกอบด้วย 

วัฒนธรรมองค์กร/โครงสร้างองค์กร/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/องค์ความรู้หลักขององค์กร (Common 
Knowledge)/สภาพแวดล้อม (Physical Environment) ให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ศักยภาพของทีมการจัดการความรู้ (KM Team) ให้เป็นแกนน าในการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดความยั่งยืน ประกอบด้วยการด าเนินงานตามแผนงานดังนี้ 
 

แผนงานท่ี ๑.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ (KM Team)  
วัตถุประสงค์ : เพื่อใหบุ้คลากรด้านการจัดการความรู้ (KM Team) มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการด าเนินการจัดการความรู้ และสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด : จ านวนบุคลากรดา้นการจัดการความรู้ (KM Team) ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้
ความสามารถดา้นการจัดการความรู้ 

   
แผนงานท่ี ๑.๒ พัฒนากระบวนการ การจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และจัดท าคู่มือ (Template) 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการการจัดการความรู้ของ สผ. เป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
ตัวชี้วัด : มีคู่มือกระบวนการจัดการความรู้ตามกรอบ PMQA 
หมายเหตุ: กระบวนการการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๑) การบ่งชี้ความรู้ ๒) การสร้างและแสวงหาความรู้  
๓) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  ๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู้  ๕) การเข้าถึงความรู้  ๖) การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้  ๗) การเรียนรู้ 

    
แผนงานท่ี ๑.๓ เสริมสรา้งบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ท้ัง “Need to Know” และ 
“Need to Share” ควบคู่กันไป 



แผนแมบ่ทการจดัการความรู้ สผ. พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

 

 
 - ๘ -  

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้บุคลากรของ สผ. มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการ
ความรู้ของ สผ.  
                   ๒. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร สผ. เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ และเข้ามามี
ส่วนร่วม 
ตัวชี้วัด :  ระดับการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและบุคลากรในกิจกรรม KM และ Innovation 

   
 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับให้ สผ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
  เป็นการยกระดับการจัดการความรู้เพื่อให้ สผ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ เป็นองค์กรที่
มีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้เพื่อให้มีโอกาสได้ใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาต่อไป ประกอบด้วยการด าเนินงานตามแผนงานดังนี้ 
  

แผนงานท่ี ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สผ. มีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพ่ือถ่ายทอดองค์
ความรู้ และมีบทบาทในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของ สผ.  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบผู้เชีย่วชาญเป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร และมี
บทบาทในการปรับปรุงกระบวนงาน 
ตัวชี้วัด :  จ านวนองค์ความรู้ของผู้เชีย่วชาญที่มีการจดัเก็บและแบ่งปัน 

 
แผนงานท่ี ๒.๒  พัฒนาวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) และมีการขยายผล 
วัตถุประสงค์ : เพื่อน าวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาก าหนดเป็นมาตรฐานการท างาน 
และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลให้มีการน าไปใช้เป็นมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด :  จ านวนวิธีการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรม (Innovation) ที่มีการ
พัฒนาและน าไปใชป้รับปรุงกระบวนการท างาน 

 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
จัดการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   เป็นการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการจัดการองค์ความรู้ ทั้งในด้านการรวบรวม การ
จัดเกบ็และค้นหาองค์ความรู้ รวมถึงเป็นเป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยการด าเนินงานตามแผนงานดังนี ้
 

แผนงานท่ี ๓.๑ พัฒนาระบบ ONEP KM Application ท่ีสามารถสื่อสาร บูรณาการ และ
จัดเก็บ องค์ความรู้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ สผ. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้างและ
เผยแพร่องคค์วามรู้ ซ่ึงจะท าให้ให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และ
เป็นแรงผลักดันส าคัญทีท่ าให้การแลกเปลีย่นความรู้สามารถท าได้ง่ายและทันสมัย 
ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบ ONEP KM Application 
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แผนงานท่ี ๓.๒ : ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บและถา่ยทอดองค์ความรู้ระหว่าง 
สผ. กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเครือข่าย 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้องคค์วามรู้ดา้นการก าหนดนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมถูกจัดเก็บและเผยแพร่อยา่งเป็นระบบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีสามารถเขา้ถงึข้อมูลองค์
ความรู้ได้โดยสะดวก และทันสมัย  
ตัวชี้วัด : ๑. จ านวนองค์ความรู้ที่ถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ 
            ๒. จ านวนบุคลากร สผ. ที่เข้ามาใชง้านในระบบ ONEP KM Application 
            ๓. จ านวนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสยี และเครือขา่ยทีเ่ข้ามาใชง้านในระบบ ONEP KM 
Application 

 
   
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

การด าเนินการตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ สผ. มีกรอบระยะเวลาด าเนินการที่สอดคล้องกบั
แผนยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งมีระยะเวลา ๖ ปี คือ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายของการด าเนินงานในแต่
ละปี ดังนี้  

๗.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

สร้างพ้ืนฐานระบบการจัดการองค์ความรู้ให้มั่นคง (Excellence KM Infrastructure) มี
เป้าหมายที่จะท าให้องค์ประกอบของการด าเนินการจัดการความรู้ของ สผ. มีพื้นฐานที่เข้มแข็งเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน โดยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างการด าเนินงานการจัดการองค์ความรู้  (KM 
Infrastructure) ของส านักงานฯ เช่น การจัดตั้งทีม KM การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ 
(Excellence People)  ให้มีความเข้าใจข้ันตอนกระบวนการ และวิธีการบริหารจัดการความรู้ และสามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมการสร้างบรรยากาศและแผนการ
สื่อสารเพื่อให้บุคลากรมีความตื่นตัว รวมถึงการเตรียมการจัดท าขอบเขตการพัฒนาระบบสารสนเทศการ
จัดการองค์ความรู้ 

๗.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ลงมือและขยายผล  มีเป้าหมายเพื่อให้การปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้ขยายผลไปสู่หน่วยงาน
และบุคลากรของ สผ. ทุกระดับ ด้วยการสร้างเสริมวัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ และเพิ่ม ศักยภาพ
บุคลากรด้านการจัดการความรู้ ให้สามารถท างานเป็นเครือข่าย (Excellence Network) มีการสรรหา
ผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านเพื่อท าการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงการมี คู่มือการด าเนินกิจกรรมเพื่อการจัดการ
ความรู้ที่เป็นมาตรฐานและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการเก็บ
รวบรวม ถ่ายทอด เผยแพร่ และการประเมินผล 
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๗.๓ ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ยกระดับและมุ่งบูรณาการเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ (Excellence System) มีเป้าหมายที่จะ
ยกระดับการจัดการความรู้อย่างเต็มรูปแบบที่ก าหนดไว้ และมุ่งบูรณาการการจัดการความรู้เข้ากับการ
ปฏิบัติงานของ สผ. เพื่อสร้างระบบการท างานที่เป็นเลิศ  (Excellence System) สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ  

๗.๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีเป้าหมายเพื่อด าเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อให้การ
จัดการความรู้ของ สผ. เป็นเลิศในระดับที่ได้รับรางวัลเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
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สรุปยุทธศาสตร์ แผนงาน และระยะเวลาด าเนนิการ 
แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ สผ. พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

 
ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

 
๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 
เสริมสร้างพ้ืนฐานการ
จัดการองค์ความรู้ของ 
สผ. ให้มีความเข้มแข็ง 

 

๑) พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านการจัดการ
ความรู้ (KM Team)  

      

๒) พัฒนากระบวนการ การจัดการความรู้ให้
เป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และจัดท าคู่มือ 
(Template) 

      

๓) เสริมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ทั้ง“Need to Know” และ “Need to 
Share” ควบคู่กันไป 

      

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ยกระดับ
ให้ สผ. เป็นองค์กรแหง่
การเรียนรู้ (Learning 

Organization) 

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให ้สผ. มีผู้เชีย่วชาญ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อถา่ยทอดองค์ความรู้ และมี
บทบาทในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงาน
ของ สผ. 

      

๕) พัฒนาวิ ธี การปฏิบัติที่ เป็นเลิศ  (Best 
Practice) และมีการขยายผล 

      

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ พัฒนา
และประยุกต์ใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนจัดการองค์

ความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๖) พัฒนาระบบ ONEP KM Application ที่
สามารถสื่อสาร บูรณาการ และจดัเก็บ องค์
ความรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

      

๗) ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บและ
ถ่ า ยทอดองค์ ค วาม รู้ ระห ว่ า ง  สผ .  กับ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเครือข่าย 

      

ติดตาม/ประเมินผล/ทบทวนการด าเนินงาน       
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๕๙  
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ร่างแผนปฏบิัตกิารการจัดการความรู้ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างพืน้ฐานการจัดการความรู้ของ สผ. ให้มีความเข้มแข็ง 

แผนงานที่ ๑.๑ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ (KM Team)  สนับสนุนยุทธศาสตร์ :  เสริมสร้างพื้นฐานการจดัการความรู้ของ สผ. ให้มคีวาม
เข้มแข็ง 

วัตถุประสงค์ : เพื่อใหบุ้คลากรด้านการจัดการความรู้ (KM Team) มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินการจัดการความรู้ และสามารถ
ด าเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ :  

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านัก/กอง/กลุ่ม 

ตัวชี้วัด : จ านวนบุคลากรดา้นการจัดการความรู้ (KM Team) ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้ความสามารถด้านการจัดการความรู้ 

เป้าหมายปี ๒๕๕๙ : 
๑. มีคณะท างานจดัการความรู้ระดับส านัก/กอง/กลุ่ม ครบทุกส านัก/กอง/กลุ่ม 
๒. มีการฝึกอบรม/ศึกษาดงูานส าหรับ KM Team จ านวน ๑ คร้ัง 

 

การด าเนินการหลกั/ย่อย 
ผลผลิต  

(Output) 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย. 

๑. แต่งต้ังคณะท างานจัดการความรู้ระดับส านัก/
กอง/กลุ่ม 

ค าสัง่แต่งตั้งคณะท างาน
จัดการความรู้ของทุกส านัก/
กอง/กลุ่ม 

     สตป. 
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แผนแมบ่ทการจดัการความรู้ สผ. พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

 

 
 - ๑๔ -  

ร่างแผนปฏบิัตกิารการจัดการความรู้ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างพืน้ฐานการจัดการความรู้ของ สผ. ให้มีความเข้มแข็ง 

แผนงานที่ ๑.๓ : เสริมสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ทั้ง“Need to 
Know” และ “Need to Share” ควบคู่กันไป 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ :  เสริมสร้างพื้นฐานการจดัการความรู้ของ สผ. ให้มคีวาม
เข้มแข็ง 

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้บุคลากรของ สผ. มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการความรู้ของ สผ.  
                  ๒. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร สผ. เห็นความส าคญัของการจัดการความรู้ 
และเข้ามามีส่วนร่วม 

งบประมาณ :  

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านัก/กอง 

ตัวชี้วัด : ระดับการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและบุคลากรในกิจกรรม KM และ 
Innovation 

เป้าหมายปี ๒๕๕๙ : 
๑. จัดท าสื่อเผยแพร่เพื่อสร้างบรรยากาศการจดัการความรู้ใน สผ. ๒ ช่องทาง 
๒. จัดกิจกรรม KM Day ๑ คร้ัง 
๓. คะแนนของระดับความพงึพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 

การด าเนินการหลกั/ย่อย 
ผลผลิต  

(Output) 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย. 

๑. จัดท าส่ือเผยแพร่เพ่ือสร้างบรรยากาศการ
จัดการความรู้ใน สผ. 
    ๑.๑ สื่อโปสเตอร์ Infographic เร่ือง การ
จัดการความรู้ สผ. ๑ ชิ้นงาน 
    ๑.๒ Roll Up เร่ือง กองทุนสิง่แวดล้อม 

 
 
๑) สื่อโปสเตอร์ ๑ ชิ้นงาน 
 
๒) สื่อ Roll Up ๑ ชิ้นงาน 

      
 

สตป. 
 

สกส. 
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แผนแมบ่ทการจดัการความรู้ สผ. พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

 

 
 - ๑๕ -  

การด าเนินการหลกั/ย่อย 
ผลผลิต  

(Output) 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย. 

๒. การสัมมนาเชิงวิชาการส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ครั้งที่ ๕ “มองผลประโยชน์ชาต ิ” 

๑) จ านวน ๑ คร้ัง ผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 

     กลุ่มแผนงาน
และ

งบประมาณ 
สลก. 

๓. การประชุมชี้แจงประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรือ่ง 
ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในท้องที่อ าเภอคุระบรุี อ.ตะกัว่ป่า อ.
ท้ายเหมือง อ.ทับปุด อ. เมืองพังงา อ. ตะกัว่ทุ่ง 
และ อ. เกาะยาว พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑) จ านวน ๑ คร้ัง ผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน 

     สชพ. 

 
 
 
  



แผนแมบ่ทการจดัการความรู้ สผ. พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

 

 
 - ๑๖ -  

ร่างแผนปฏบิัตกิารการจัดการความรู้ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พฒันาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุจัดการองค์ความรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

แผนงานที่ ๓.๑ : พัฒนาระบบ ONEP KM Application ท่ีสามารถสื่อสาร 
บูรณาการ และจัดเก็บ องค์ความรู้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ :  พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนจัดการองค์ความรูอ้ย่างมีประสทิธภิาพ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ สผ. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการจัดหา 
จัดเก็บ สร้างและเผยแพร่องคค์วามรู้ ซ่ึงจะท าให้ให้การจัดการความรู้ประสบ
ความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้การแลกเปลี่ยน
ความรู้สามารถท าไดง้่ายและทันสมัย 

งบประมาณ :  

หน่วยงานรับผิดชอบ : สตป. 

ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบ ONEP KM Application เป้าหมายปี ๒๕๖๐ : ระดับ ๕ มีระบบ ONEP KM Application ที่ติดตัง้และ
เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ๑ ระบบ 

 

การด าเนินการหลกั/ย่อย 
ผลผลิต  

(Output) 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย. 

๑. การพัฒนาระบบ ONEP KM Application 
    - ด าเนินการว่าจ้างผู้พฒันาระบบ 
    - ด าเนินการพัฒนาระบบ 

ระบบสารสนเทศการจดัการ
ความรู้ ๑ ระบบ 

     สตป. 

๒. จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ ONEP KM 
Application 

คู่มือการใช้งาน      สตป. 

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใชง้าน ONEP KM 
Application ให้กับบคุลากร สผ. 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าใชง้าน 
๘๐ คน 

     สตป. 

๔. ติดตามประเมินผลการใช้งาน ONEP KM 
Application 

รายงานการติดตามประเมินผล
และข้อเสนอแนะ 

     สตป. 
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แผนแมบ่ทการจดัการความรู้ สผ. พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

 

 
 - ๑๗ -  

๕. การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการองค์
ความรู้การจัดการสิง่แวดล้อมภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 
     ๑) พฒันาระบบสารสนเทศองค์ความรู้ 
     ๒) ติดตั้งและเผยแพร่ระบบสารสนเทศทาง
อินเตอร์เน็ต  

      สชพ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



แผนแมบ่ทการจดัการความรู้ สผ. พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

 

 
 - ๑๘ -  

 
 
 

 
 

 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๖๐  
  



แผนแมบ่ทการจดัการความรู้ สผ. พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

 

 
 - ๑๙ -  

 
ร่างแผนปฏบิัตกิารการจัดการความรู้ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างพืน้ฐานการจัดการความรู้ของ สผ. ให้มีความเข้มแข็ง 
แผนงานที่ ๑.๑ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ (KM Team)  สนับสนุนยุทธศาสตร์ :  เสริมสร้างพื้นฐานการจดัการความรู้ของ สผ. ให้มคีวาม

เข้มแข็ง 
วัตถุประสงค์ : เพื่อใหบุ้คลากรด้านการจัดการความรู้ (KM Team) มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินการจัดการความรู้ และสามารถ
ด าเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ :  

หน่วยงานรับผิดชอบ : KM Team/สตป. 

ตัวชี้วัด : จ านวนบุคลากรดา้นการจัดการความรู้ (KM Team) ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้ความสามารถด้านการจัดการความรู้ 

เป้าหมายปี ๒๕๖๐ : 
๑. มีเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถดา้นการจัดการความรู้ ส าหรับ KM 

Team 
๒. KM Team สผ. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถดา้นการจัดการ

ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
 

การด าเนินการหลกั/ย่อย 
ผลผลิต  

(Output) 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย. 

๑. จัดท าเกณฑก์ารประเมินความรู้ความสามารถ
ด้านการจัดการความรู ้ส าหรับ KM Team 

- เกณฑ์การประเมินความรู้
ความสามารถฯ 

                 KM Team 

๒. การพัฒนาศักยภาพ KM Team 
 

- สัมมนา KM Team ๑ คร้ัง  
- ฝึกอบรม ๑ หลักสูตร จ านวน 
๓๐ คน 
- ศึกษาดูงานหน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ๑ 
ครั้ง 

     สตป. 
 

Y-2560 
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แผนแมบ่ทการจดัการความรู้ สผ. พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

 

 
 - ๒๐ -  

 ร่างแผนปฏบิัตกิารการจัดการความรู้ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างพืน้ฐานการจัดการความรู้ของ สผ. ให้มีความเข้มแข็ง 

แผนงานที่ ๑.๒ : พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ให้เปน็มาตรฐาน 
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) และจัดท าคู่มือ 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ :  เสริมสร้างพื้นฐานการจดัการความรู้ของ สผ. ให้มคีวาม
เข้มแข็ง 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการการจัดการความรู้ของ สผ. เป็นมาตรฐาน 
สอดคล้องกับเกณฑค์ุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

งบประมาณ :  

หน่วยงานรับผิดชอบ : KM Team/สตป. 

ตัวชี้วัด : มีคู่มือกระบวนการจัดการความรู้ตามกรอบ PMQA 
หมายเหตุ: กระบวนการการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๑) การบ่งชี้ความรู้ ๒) การสร้าง
และแสวงหาความรู้  ๓) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  ๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
๕) การเข้าถึงความรู้  ๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  ๗) การเรียนรู้ 

เป้าหมายปี ๒๕๖๐ : 
๑. พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ตามมาตรฐานทีส่อดคล้องกับเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) อย่างน้อย ๒ กระบวนการ 
๒. คู่มือกระบวนการการจัดการความรู้ตามมาตรฐานทีส่อดคล้องกับเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) อย่างน้อย ๒ เร่ือง 
 

การด าเนินการหลกั/ย่อย 
ผลผลิต  

(Output) 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย. 

๑. พัฒนากระบวนการฯ การจัดการความรู้ที่จะ
พัฒนาให้เป็นมาตรฐาน PMQA  
        - KM Team คัดเลือกกระบวนการ 
 
 
        - ด าเนินการพฒันากระบวนการ 

 
 
- กระบวนการการจัดการ
ความรู้ที่จะพัฒนาให้เป็น
มาตรฐาน PMQA ๒ เร่ือง 

     KM Team 

๒. จัดท าคู่มือกระบวนการจัดการความรู้และ
เผยแพร่ 

คู่มือกระบวนการจัดการความรู้
๒ เร่ือง 

     สตป. 
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แผนแมบ่ทการจดัการความรู้ สผ. พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

 

 
 - ๒๑ -  

 
ร่างแผนปฏบิัตกิารการจัดการความรู้ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างพืน้ฐานการจัดการความรู้ของ สผ. ให้มีความเข้มแข็ง 
แผนงานที่ ๑.๓ : เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรูใ้ห้น าไปสู่“Need to Know” 
และปรับเปล่ียนเป็น “Need to Share”รวมถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใน
องค์การ    

สนับสนุนยุทธศาสตร์ :  เสริมสร้างพื้นฐานการจดัการความรู้ของ สผ. ให้มคีวาม
เข้มแข็ง 

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้บุคลากรของ สผ. มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการความรู้ของ สผ.  
                  ๒. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร สผ. เห็นความส าคญัของการจัดการความรู้ 
และเข้ามามีส่วนร่วม 

งบประมาณ :  

หน่วยงานรับผิดชอบ : KM Team/ส านัก/กอง/กลุ่ม/สตป. 

ตัวชี้วัด : ๑. ระดับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรในกิจกรรม KM และ 
Innovation 

เป้าหมายปี ๒๕๖๐ : ระดับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบคุลากรในกิจกรรม KM 
และ Innovation ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 

การด าเนินการหลกั/ย่อย 
ผลผลิต  

(Output) 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย. 

๑. จัดท าสื่อเผยแพร่เพื่อสร้างบรรยากาศการ
จัดการความรู้ใน สผ. 

- Poster /Roll up 
- Video Clips 

     สตป. 

๒. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ชุมชนนัก
ปฏิบตัิ ONEP-CoP เพื่อพัฒนากระบวนงานของ
ส านัก/กอง 

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ชุมชนนักปฏิบตัิ ONEP-
CoP ส านัก/กองละ ๑ คร้ัง 

     ส านัก/กอง 

๓. จัดกิจกรรม KM Day 
 

- จ านวน ๑ คร้ัง ผูเ้ข้าร่วมไม่
น้อยกว่า ๑๐๐ คน 

     สตป. 
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แผนแมบ่ทการจดัการความรู้ สผ. พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

 

 
 - ๒๒ -  

ร่างแผนปฏบิัตกิารการจัดการความรู้ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดบัให้ สผ. เปน็องคก์รแห่งการเรียนรู ้(Learning Organization) 

แผนงานที่ ๒.๑ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สผ. มีผู้เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีบทบาทในการปรบัปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของ สผ. 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ :  ยกระดับให ้สผ. เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ (Learning 
Organization) 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบผู้เชีย่วชาญเป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากร และมีบทบาทในการปรับปรุงกระบวนงาน  

งบประมาณ :  

หน่วยงานรับผิดชอบ : KM Team/สตป. 

ตัวชี้วัด : จ านวนองค์ความรู้ของผู้เชีย่วชาญที่มีการจดัเก็บและแบ่งปัน เป้าหมายปี ๒๕๖๐ : จ านวนองค์ความรู้ของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีการจัดเก็บและแบง่ปัน ๒ 
เร่ือง 

 

การด าเนินการหลกั/ย่อย 
ผลผลิต  

(Output) 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย. 

๑. จัดท าเกณฑ์การพิจารณาผู้เชีย่วชาญองค์
ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ของ สผ. 

- เกณฑ์การพิจารณาผูเ้ชี่ยวชาญ 
 

     KM Team 

๒.  จัดกิจกรรมการถา่ยทอดองค์ความรู้โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน ๒ คร้ัง ผุเ้ข้าร่วม
กิจกรรมการถ่ายทอดไม่น้อย
กว่า ๖๐ คน 

     สตป. 

๓. ส่งเสริมให้ผู้เชีย่วชาญถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
ระบบสารสนเทศการจดัการความรู้ 

จ านวนองค์ความรู้ที่ผู้เชีย่วชาญ
บันทึกลงใน ONEP KM App ๒ 
เร่ือง 

     สตป. 

๔. กิจกรรม KM สวผ. ทุกเดือน - จ านวนเร่ือง 
- รายงานสรุปผลการจดัประชุม 
KM สวผ. 

     สวผ. 
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แผนแมบ่ทการจดัการความรู้ สผ. พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

 

 
 - ๒๓ -  

ร่างแผนปฏบิัตกิารการจัดการความรู้ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดบัให้ สผ. เปน็องคก์รแห่งการเรียนรู ้(Learning Organization) 

แผนงานที่ ๒.๒ : การพัฒนาวธิีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และมีการ
ขยายผล 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ :  ยกระดับให ้สผ. เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ (Learning 
Organization) 

วัตถุประสงค์ : เพื่อน าวิธีการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาก าหนดเป็น
มาตรฐานการท างาน และจดัให้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อขยายผลให้มีการน าไปใช้
เป็นมาตรฐาน 

งบประมาณ :  

หน่วยงานรับผิดชอบ : KM Team/ส านัก/กอง/กลุ่ม/สตป. 

ตัวชี้วัด : จ านวนวิธีการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรม 
(Innovation) ที่มีการพัฒนาและน าไปใช้ปรับปรุงกระบวนการท างาน 

เป้าหมายปี ๒๕๖๐ :  ๑. มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จ านวน ๑ เร่ือง 
                            ๒. ส านัก/กอง/กลุ่ม มีการน ามีวิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ (Best 
Practice) ไปประยุกต์ใช ้๑ หน่วยงาน 

 

การด าเนินการหลกั/ย่อย 
ผลผลิต  

(Output) 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย. 

๑. พัฒนาวิธีการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best Practice) จ านวน ๑ เร่ือง 
 

     KM Team 

๓. ส านัก/กอง/กลุ่ม น าวิธีการปฏบิัติทีเ่ป็นเลศิ 
(Best Practice) ไปประยุกต์ใช้  

๑ หน่วยงาน      ส านัก/กอง/
กลุ่ม 

๔. ติดตามการขยายผลวิธีการปฏบิัติทีเ่ป็นเลศิ 
(Best Practice)  

รายงานผลและข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 

     สตป. 
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แผนแมบ่ทการจดัการความรู้ สผ. พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

 

 
 - ๒๔ -  

ร่างแผนปฏบิัตกิารการจัดการความรู้ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พฒันาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุจัดการองค์ความรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

แผนงานที่ ๓.๑ : พัฒนาระบบ ONEP KM Application ท่ีสามารถสื่อสาร 
บูรณาการ และจัดเก็บ องค์ความรู้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ :  พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนจัดการองค์ความรูอ้ย่างมีประสทิธภิาพ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ สผ. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการจัดหา 
จัดเก็บ สร้างและเผยแพร่องคค์วามรู้ ซ่ึงจะท าให้ให้การจัดการความรู้ประสบ
ความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้การแลกเปลี่ยน
ความรู้สามารถท าไดง้่ายและทันสมัย 

งบประมาณ :  

หน่วยงานรับผิดชอบ : สตป. 

ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบ ONEP KM Application เป้าหมายปี ๒๕๖๐ : ระดับ ๕ มีระบบ ONEP KM Application ที่ติดตัง้และ
เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ๑ ระบบ 

 

การด าเนินการหลกั/ย่อย 
ผลผลิต  

(Output) 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย. 

๑. การพัฒนาระบบ ONEP KM Application 
    - ด าเนินการว่าจ้างผู้พฒันาระบบ 
    - ด าเนินการพัฒนาระบบ 

ระบบสารสนเทศการจดัการ
ความรู้ ๑ ระบบ 

     สตป. 

๒. จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ ONEP KM 
Application 

คู่มือการใช้งาน      สตป. 

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใชง้าน ONEP KM 
Application ให้กับบคุลากร สผ. 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าใชง้าน 
๘๐ คน 

     สตป. 

๔. ติดตามประเมินผลการใช้งาน ONEP KM 
Application 

รายงานการติดตามประเมินผล
และข้อเสนอแนะ 

     สตป. 
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แผนแมบ่ทการจดัการความรู้ สผ. พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

 

 
 - ๒๕ -  

 
ร่างแผนปฏบิัตกิารการจัดการความรู้ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พฒันาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุจัดการองค์ความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แผนงานที่ ๓.๒ : ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บและถ่ายทอดองค์ความรู้
ระหว่าง สผ. กับผูร้ับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และเครือข่าย 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ :  พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนจัดการองค์ความรูอ้ย่างมีประสทิธภิาพ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ (ONEP 
KM Application) ในการจัดเก็บและถ่ายทอดองคค์วามรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ :  

หน่วยงานรับผิดชอบ : สตป. 

ตัวชี้วัด : ๑. จ านวนองคค์วามรู้ที่ถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ 
            ๒. จ านวนบุคลากร สผ. ที่เข้ามาใชง้านในระบบ ONEP KM Application 
            ๓. จ านวนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสยี และเครือขา่ยทีเ่ข้ามาใชง้านในระบบ 
ONEP KM Application 

เป้าหมายปี ๒๕๕๙ : ๑. องค์ความรู้ที่ถูกบันทึกในระบบและเผยแพร่จ านวน ๑๐ 
เร่ือง 
                           ๒. บุคลากร สผ. ที่เข้ามาใช้งานในระบบ ONEP KM 
Application ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 
                           ๓. ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนไดเ้สีย และเครือขา่ยที่เข้ามาใชง้านใน
ระบบ ONEP KM Application ไม่น้อยกว่า ๑ เครือข่าย             

 

การด าเนินการหลกั/ย่อย 
ผลผลิต  

(Output) 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย. 

๑. จัดท าสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งาน
ระบบฯ อย่างต่อเน่ือง 

- สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
- องค์ความรู้ของบุคลากร สผ. 
ที่ถูกบันทึกในระบบและ
เผยแพร่ 

     สตป. 

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใชง้าน ONEP KM 
Application ให้กับบคุลากร สผ. 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าใชง้าน 
๘๐ คน 

     สตป. 

Y-2560 
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แผนแมบ่ทการจดัการความรู้ สผ. พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

 

 
 - ๒๖ -  

 


