รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รอบ 6 เดือน  รอบ 11 เดือน
หน่วยงาน : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตรวจสอบ เฝ้าระวัง กากับ ควบคุม และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
องค์ความรู้ เรื่อง Info Graphic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
แผน
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ระยะเวลา เป้าหมาย/
ดาเนินการ หน่วยนับ
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)
1. การสนับสนุนจากผู้บริหาร (Leadership Supporting)
1.1 ผู้บริหารประกาศนโยบาย
ม.ค.-ก.ย.
1 ฉบับ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริม
การดาเนินการจัดการความรู้ของ
63
การจัดการความรู้ของหน่วยงานโดยได้ลง
หน่วยงาน
นามมอบนโยบายในการดาเนินการ
จัดการความรู้ 1 ฉบับ
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 63
1.2 ผู้บริหารกาหนดแนวทาง
ม.ค.-ก.ย.
ครั้ง
ผู้บริหารกาหนดแนวทาง กากับ ควบคุม
วิธีการในการกากับ ควบคุม
63
และติดตามแผนการจัดการความรู้
ติดตาม ผลการดาเนินงานการ
- ลงนามแผนการจัดการความรู้ 1 ฉบับ
จัดการความรู้
เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63
- ลงนามในรายงานการประชุม
คณะทางาน ครั้งที่ 1/2563 1 ฉบับ
เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 63
- ติดตามแผนการทางานในรายงาน OG
(เรื่อง KM) รอบ 6 เดือน 1 ฉบับ
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63
กิจกรรม/ขั้นตอน

เป็นไป
ตามแผน

ผลการดาเนินงาน
ไม่เป็นไป
หลักฐานอ้างอิง
ตามแผน



-



-

1.หนังสือ ทส 0205(13)/1428
ลงวันที่ 30 เม.ย. 63 เรื่อง
พิจารณาลงนามในประกาศนโยบาย
การจัดการความรู้ (KM Team)
สสภ. 13 (ชลบุรี)
2.แผนการจัดการความรู้แบบฟอร์ม
ที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM
Action Plan) สสภ.13 (ชลบุรี)
ลงวันที่ 13 มี.ค. 63
3.หนังสือ ทส 0205(13)/201
ลงวันที่ 21 ม.ค. 63 เรื่องรายงาน
การประชุมคณะทางานการจัดการ
ความรู้ (KM Team) สสภ.13
(ชลบุรี) ครั้งที่ 1/2563
4.หนังสือ ที่ ทส.
0205(13)/1222 ลงวันที่ 25
มี.ค. 63 เรื่องส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามนโยบายการ
กากับดูแลองค์กรที่ดี (OG) นโยบาย
ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม และ
นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน รอบ 6
เดือน

แบบฟอร์มที่ 4

การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
-ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
สานักงาน
-ประชาสัมพันธ์ทาง Line สานักงาน
-ประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ของ
สานักงาน

2
แผน
ระยะเวลา
ดาเนินการ
2. แนวทางการปฏิบัติงาน (Guidelines)
2.1 ทบทวน/ปรับปรุงและ
พ.ย. 62
แต่งตั้งคณะทางาน
โดยมอบหมายครอบคลุม
ทุกส่วนงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน

2.2 การบ่งชี้ความรู้และจัดทา
แผนการจัดการความรู้
(KM Action Plan)

ม.ค.-มี.ค.
63

ผลการดาเนินงาน
ไม่เป็นไป
หลักฐานอ้างอิง
ตามแผน

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

กิจกรรมที่ดาเนินการ
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)

เป็นไป
ตามแผน

1 ฉบับ

-ผู้บริหารทบทวนและมอบหมายให้จัดทา
คาสั่งคณะทางานการจัดการความรู้ (KM
Team) สสภ.๑๓ (ชลบุร)ี ครอบคลุมทุก
ส่วนงาน (ส.อก.,ส.ยส.,ส.สส.ส.ฝส.,ส.คส.,
ส.วส.) โดยผู้บริหารเป็นที่ปรึกษา 1 ฉบับ
เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62
-ประชุมคณะทางาน ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 63 1 ครั้ง
(1) เพื่อวิเคราะห์ ประเด็น คัดเลือกองค์
ความรู้เพื่อจะนามาใช้จัดการความรู้
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ โดย
คัดเลือกเรื่อง Info Graphic เพื่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 1 เรื่อง
เสนอ ผอ.ลงนาม 1 ฉบับ
เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 และ
(2) จัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM
Action Plan) เสนอ ผอ.ลงนาม 1 ฉบับ
เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63
และถ่ายทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติ โดยระบุ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด



-



-

1 ฉบับ

5.คาสั่ง สสภ.13 (ชลบุรี)
ที4่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานการจัดการความรู้ (KM
Team) สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่
13 (ชลบุร)ี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 พ.ย. 62
- หนังสือ ทส 0205(13)/201 ลง
วันที่ 21 ม.ค. 63 เรื่องรายงานการ
ประชุมคณะทางานการจัดการ
ความรู้ (KM Team) สสภ.13
(ชลบุรี) ครั้งที่ 1/2563
6.หนังสือ ทส 0205(13)/906
ลงวันที่ 13 มี.ค. 63 เรื่องแผนการ
จัดการความรู้แบบฟอร์ม1และ2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
-แจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ

-ประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ของ
สานักงาน
-ประชาสัมพันธ์ทาง Line สานักงาน

3
แผน
กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

3. การสื่อสาร (Communication)
3.1 การสื่อสารและ
ม.ค.-ก.ย.
ทาความเข้าใจ
63

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

กิจกรรมที่ดาเนินการ
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)

เป็นไป
ตามแผน

ผลการดาเนินงาน
ไม่เป็นไป
หลักฐานอ้างอิง
ตามแผน

การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

-ประชุมคณะทางานการจัดการความรู้
(KM Team) เพื่อติดตามงานและหารือ
ประเด็นปัญหาในการดาเนินงานของ
คณะทางานการจัดการความรู้ (KM
Team) สสภ.๑๓ (ชลบุร)ี ครั้งที่
1/2563 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 63
3.2 การแสวงหาความรู้
ม.ค.-ก.ย.
1
-มอบหมายฝ่ายเลขาคณะทางาน
63
ฐานข้อมูล สืบค้นผู้รู้ จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล 1
ฐานข้อมูล
และสื่อสารผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์
และเว็บไซต์ของสานักงานฯ
3.3 การสร้างความรู้
พ.ย.621
-ผู้บริหารมอบหมายเจ้าหน้าที่ของ
ก.ย.63
ฐานข้อมูล สานักงานจัดทาองค์ความรู้ โดยผู้บริหาร
และผู้รับผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบก่อน
เผยแพร่ข้อมูล รวม 17 เรื่อง (พ.ย.62เม.ย.63)
4. กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)



-

- หนังสือ ทส 0205(13)/201 ลง -ประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ของ
วันที่ 21 ม.ค. 63 เรื่องรายงานการ สานักงาน
ประชุมคณะทางานการจัดการ
-ประชาสัมพันธ์ทาง Line สานักงาน
ความรู้ (KM Team) สสภ.13
(ชลบุรี) ครั้งที่ 1/2563



-

6.ฐานข้อมูลผู้รู้

-ประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ของ
สานักงาน
-ประชาสัมพันธ์ทาง Line สานักงาน



-

7.บัญชีรายชื่อองค์ความรู้ที่ได้รับ
การเผยแพร่ผ่านเวปไซต์ของ
สานักงาน จานวน 17 เรื่อง

-ประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ของ
สานักงาน

4.1 การแบ่งปันความรู้



-

8.print screen การเผยแพร่
องค์ความรู้ผ่านเวปไซต์ของ
สานักงาน
9.print screen เฟสบุคสานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

-ประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ของ
สานักงาน
-ประชาสัมพันธ์ทาง Line กับกลุ่ม
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

พ.ย.62ก.ย.63

1 ครั้ง

1 ครั้ง

-อัพเดทการเผยแพร่องค์ความรู้ของ
หน่วยงานผ่านเวปไซด์สานักงานทุกเดือน
รวม 17 เรื่อง (พ.ย.62-เม.ย.63)
-มีการแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
เชื่อมโยงข้อมูลความรู้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม
ผ่านเฟสบุคและแอพพลิเคชั่นไลน์

4
แผน

4.2 หน่วยงานจัดทานวัตกรรม
ใช้ภายในหน่วยงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค.-ก.ย.
63

4.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

เม.ย.-ก.ค.
63

กิจกรรม/ขั้นตอน

กิจกรรมที่ดาเนินการ
เป้าหมาย/
หน่วยนับ
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)
1 งาน -หน่วยงานพัฒนานวัตกรรมการขอใช้รถ
ราชการ โปรแกรม Smart Office 4.0
โดยเริ่มใช้ภายในหน่วยงาน เมื่อ ม.ค. 63
1 ครั้ง -อยู่ระหว่างการวางแผนเตรียมการ
ดาเนินงาน พื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางาน

หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารอ้างอิงตามกิจกรรมที่ระบุ
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 พ.ค. 63
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 11 เดือน ภายในวันที่ 15 ส.ค. 63

เป็นไป
ตามแผน

-

ผลการดาเนินงาน
ไม่เป็นไป
หลักฐานอ้างอิง
ตามแผน
10.คู่มือขั้นตอนการขอใช้รถ
ราชการ โปรแกรม Smart Office
4.0
-

การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
-บุคลากรนามาใช้ภายในหน่วยงาน
ทาให้ขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
ขึ้น
-

ผู้รายงาน
นางลักษณา วีรธนาภรณ์
รายงาน ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563
เบอร์โทรศัพท์
038 282 381,3 ต่อ 4
e-mail address : ss_reo13@hotmail.com
(ส่งรายงานนี้ทาง E-mail : coursehr.hrdi@gmail.com)

บัญชีรายชื่อการแนบเอกสารอ้างอิงตามกิจกรรม
ลาดับที่
เอกสารอ้างอิง
1.
หนังสือ ทส 0205(13)/ ลงวันที่ 30 เม.ย. 63
เรื่องพิจารณาลงนามในประกาศนโยบายการจัดการความรู้ (KM Team) สสภ. 13 (ชลบุรี)
2.
แผนการจัดการความรู้แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สสภ.13 (ชลบุรี) ลงวันที่ 13 มี.ค. 63
3.
หนังสือ ทส 0205(13)/201 ลงวันที่ 21 ม.ค. 63
เรื่องรายงานการประชุมคณะทางานการจัดการความรู้ (KM Team) สสภ.13 (ชลบุรี) ครั้งที่ 1/2563
4.
หนังสือ ที่ ทส.0205(13)/1222 ลงวันที่ 25 มี.ค. 63
เรื่องส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี (OG) นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน
5.
คาสั่ง สสภ.13 (ชลบุรี) ที4่ 2/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้ (KM Team) สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุร)ี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 พ.ย. 62
6.
ฐานข้อมูลผู้รู้
7.
บัญชีรายชื่อองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านเวปไซต์ของสานักงานจานวน 17 เรื่อง
8.
print screen การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเวปไซต์ของสานักงาน
9.
print screen เฟสบุคสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุร)ี
10.
คู่มือขั้นตอนการขอใช้รถราชการ โปรแกรม Smart Office 4.0

