
แผนการจัดการความรู้
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย







   แบบฟอร์ม ๑  การจ าแนกองค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ต่อการผลักดันตามประเด็นยทุธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวดั

   ชื่อส่วนราชการ/จังหวดั : กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที ่: ๑/๔

   องค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ต่อการปฏิบตัิราชการตามประเด็นยทุธศาสตร์ทีเ่ลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู ้คือ
แผนการจัดการความรู้ ยทุธศาสตร์ด้านการผังเมือง

แผนที ่๑ ประเด็นยทุธศาสตร์ : การผังเมืองโดยมุ่งสร้างข้อตกลงของชุมชนในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน และการพัฒนาให้เมืองน่าอยู่ และพึงพอใจของชุมชน

องค์ความรู้ทีจ่ าเป็น : แนวทางปฏิบตัิให้เปน็ไปตามพระราชบญัญัติการผังเมือง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558

เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้ :

     1. เพ่ือสนับสนุนยทุธศาสตร์ด้านการผังเมือง

     2. เน่ืองจากมีการประกาศใช้บงัคับพระราชบญัญัติการผังเมือง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 เมื่อวนัที ่8 กันยายน 2558 ซ่ึงมีการแก้ไขสาระส าคัญ เช่น

         2.1 แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม ค าวา่ "องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน" เปน็ "องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน" เพ่ือให้สอดคล้องกับถ้อยค าทีใ่ช้อยู่ในกฎหมายปจัจุบนั

         2.2 ให้ยกเลิกความในบทนิยาม ค าวา่ "เจ้าพนักงานท้องถ่ิน" และ "องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน"  ของกฎหมายการผังเมืองฉบบัเดิม

         2.3 เพ่ิมองค์ประกอบของคณะกรรมการผังเมือง จาก 21 คน เปน็ 27 คน

         2.4 ให้กฎกระทรวงใช้บงัคับผังเมืองรวม ไม่มีก าหนดระยะเวลาการใช้บงัคับ

         2.5 ลดระยะเวลาการปดิประกาศหลังจากผ่านประชุมคณะกรรมการผังเมือง จากเดิมไม่น้อยกวา่ 90 วนั เปน็ไม่น้อยกวา่ 30 วนั

         2.6 แก้ไขวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการผังเมือง จาก 2 ป ีเปน็ 3 ป ี

         ฯลฯ

   จึงจ าเปน็ต้องสร้างองค์ความรูด้ังกล่าว เพ่ือให้ผู้ปฏิบตัิงานสามารถน าความรูไ้ปใช้ในการปฏิบตัิงานได้อยา่งถูกต้องมีมาตรฐาน และเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน



   แบบฟอร์ม ๑  การจ าแนกองค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ต่อการผลักดันตามประเด็นยทุธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวดั

   ชื่อส่วนราชการ/จังหวดั : กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที ่: 2/4

   องค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ต่อการปฏิบตัิราชการตามประเด็นยทุธศาสตร์ทีเ่ลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู ้คือ
แผนการจัดการความรู้ ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาเมือง
แผนที ่๒ ประเด็นยทุธศาสตร์ : การพัฒนาเมืองโดยมุ่งพัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมทีด่ี มีสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

ทีม่ีมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์ความรู้ทีจ่ าเป็น : แนวทางการแก้ไขปญัหา อุปสรรค การออกแบบและก่อสร้างระบบปอ้งกันน้ าท่วม (พ้ืนทีชุ่มชนเมืองหล่มสัก) จังหวดัเพชรบรูณ์
เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้ :
     1. เพ่ือสนับสนุนยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
     2. เพ่ือเปน็ต้นแบบในการแก้ไขปญัหา อุปสรรค การออกแบบและก่อสร้างระบบปอ้งกันน้ าท่วม ในลักษณะแม่น้ าแคบ ตลิ่งสูง และมีความลาดชันของพ้ืนที่
มากกวา่ปกติ มีแม่น้ าตัดผ่ากลางเมือง ประกอบกับเมืองหล่มสักมีน้ าท่วมอยา่งรุนแรงท าให้ตลิ่งพังเสียหายอยา่งมาก
     3. สามารถปอ้งกันและบรรเทาปญัหาน้ าท่วมเข้าเมืองได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
   จึงจ าเปน็ต้องสร้างองค์ความรูด้ังกล่าว เพ่ือให้ผู้ปฏิบตัิงานสามารถน าความรูไ้ปใช้ในการปฏิบตัิงานได้อยา่งถูกต้องมีมาตรฐาน และเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน



   แบบฟอร์ม ๑  การจ าแนกองค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ต่อการผลักดันตามประเด็นยทุธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวดั

   ชื่อส่วนราชการ/จังหวดั : กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที ่: 3/4

   องค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ต่อการปฏิบตัิราชการตามประเด็นยทุธศาสตร์ทีเ่ลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู ้คือ
แผนการจัดการความรู้ ยทุธศาสตร์ด้านการอาคาร
แผนที ่๓ ประเด็นยทุธศาสตร์ : การอาคารโดยมุ่งก ากับดูแลให้อาคารมีความปลอดภัยประหยดัพลังงาน และคงไวซ่ึ้งเอกลักษณ์ไทย

องค์ความรู้ทีจ่ าเป็น :  ความรูแ้ละแนวทางการปฏิบตัิเก่ียวกับพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงวา่ด้วยการควบคุมเครือ่งเล่น
 พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงวา่ด้วยการควบคุมปา้ยหรือสิ่งทีส่ร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งปา้ยตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558
เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้ :
     1. เพ่ือสนับสนุนยทุธศาสตร์ด้านการอาคาร
     2. เน่ืองจากในป ีพ.ศ. 2558 มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2558 เช่น
         2.1 การเพ่ิมกลไกการออกกฎหมายให้สามารถออกข้อก าหนดด้านเทคนิคเปน็ประกาศกระทรวงได้
         2.2 ปรับปรุงวธิีการแจ้งการก่อสร้างอาคาร โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาต หรือวธิีแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ
         2.3 เพ่ิมบทอาศัยอ านาจให้สามารถออกกฎกระทรวงวา่ด้วย การประกันภัยความรับผิดต่อชีวติและทรัพยส์ินของบคุลภายนอก 
         ฯลฯ   
     3. เพ่ือให้การตรวจสอบเครือ่งเล่นมีความปลอดภัยต่อประชาชน
     4. เพ่ือให้การตรวจสอบปา้ยมีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะปจัจุบนั
     จึงจ าเปน็ต้องสร้างองค์ความรูด้ังกล่าว เพ่ือให้ผู้ปฏิบตัิงานสามารถน าความรูไ้ปใช้ในการปฏิบตัิงานได้อยา่งถูกต้องตามหลักวชิาการและปลอดภัยต่อประชาชน





แผนการจัดการความรู้แผนที ่๑
 แบบฟอร์ม ๒ แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ/จังหวดั : กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที ่: ๑/5
ยทุธศาสตร์ด้านการผังเมือง
ประเด็นยทุธศาสตร์ : การผังเมืองโดยมุ่งสร้างข้อตกลงของชุมชนในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน และการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ และพึงพอใจของชุมชน
องค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ (K) : แนวทางปฏิบตัิให้เปน็ไปตามพระราชบญัญัติการผังเมือง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558

เครือ่งมือ/
อุปกรณ์

๑ การบ่งชี้ความรู้
    คณะทีมงานการจดัการความรู้  26 ม.ค. 59 ร้อยละของจ านวน 10๐% KM Team CKO - เกณฑ์คุณภาพ ด าเนินการ
(Knowledge Management) ของ KM Team KM Team การบริหาร แล้ว

กรมโยธาธิการและผังเมืองประชุมพจิารณา หัวหน้า จดัการภาครัฐ
ประเด็นยทุธศาสตร์ทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่ก าหนด ทีมงาน KM ระดับพืน้ฐาน
องค์ความรู้ทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน (ฉบับที ่2)

- คู่มือการจดั
การความรู้ 
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้
๒.๑ มอบหมายคณะท างาน KM ก.พ. - มิ.ย. ๕9 จ านวนองค์ความรู้ ๑ ผู้เชี่ยวชาญและ  สผม.  สปภ. - พ.ร.บ. ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบการสร้างและแสวงหาความรู้ องค์ความรู้ ผู้เกี่ยวขอ้ง และ การผังเมือง
วางแผนในการหาความรู้จากภายในและ จ านวน  KM Team (ฉบับที ่4)
ภายนอกเพือ่เป็นแนวทางในการรวบรวม 5 - ๘ คน พ.ศ. 2558
องค์ความรู้
๒.๒ จดัประชุมคณะท างานผู้รับผิดชอบ ก.พ. - มิ.ย. ๕9 จ านวนคร้ัง ๑ คร้ัง
แลกเปล่ียนเรียนรู้ กบัผู้มีความรู้/ความเชี่ยวชาญ ในการประชุม

๓. การจดัการความรู้...

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เปา้หมาย กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ



 แบบฟอร์ม ๒ แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ/จังหวดั : กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที ่: ๒/5
ยทุธศาสตร์ด้านการผังเมือง
ประเด็นยทุธศาสตร์ : การผังเมืองโดยมุ่งสร้างข้อตกลงของชุมชนในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน และการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ และพึงพอใจของชุมชน
องค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ (K) : แนวทางปฏิบตัิให้เปน็ไปตามพระราชบญัญัติการผังเมือง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558

เครือ่งมือ/
อุปกรณ์

๓ การจัดการความรูใ้ห้เปน็ระบบ
   คณะท างาน KM ได้รวบรวมความรู้ทีไ่ด้ ก.พ. - มิ.ย. 59 ร้อยละของจ านวน ๙๐% ผู้เชี่ยวชาญและ  สผม.  สปภ. ฐานขอ้มูล ด าเนินการ
จากการค้นคว้าเพิม่เติมน ามาพจิารณา KM Team ผู้เกี่ยวขอ้ง และ
และจดัให้เป็นหมวดหมู่ เพือ่จดัท า ของ สผม. และ สปภ. จ านวน 5 - 8 คน  KM Team
เป็นฐานขอ้มูลในการพจิารณาด าเนินการ
ในขั้นต่อไป

๔ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้

  ประมวลความรู้โดยการจดัประชุมระดม มี.ค. - มิ.ย. 59 จ านวนฐานความรู้ ๑ ผู้เชี่ยวชาญและ  สผม.  สปภ. ขอ้มูล ด าเนินการ

ความคิดเห็นในการร่วมพจิารณาองค์ความรู้ ทีผ่่านการประมวล ฐานความรู้ ผู้เกี่ยวขอ้ง และ

และมีรูปแบบภาษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และกล่ันกรอง จ านวน 5 - 8 คน  KM Team

เรียบเรียงให้ทันสมัย เขา้ใจง่าย เพือ่สะดวก

ในการค้นหา

๕. การการเขา้ถงึความรู้...

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เปา้หมาย กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ



 แบบฟอร์ม ๒ แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ/จังหวดั : กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที ่: ๓/5
ยทุธศาสตร์ด้านการผังเมือง
ประเด็นยทุธศาสตร์ : การผังเมืองโดยมุ่งสร้างข้อตกลงของชุมชนในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน และการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ และพึงพอใจของชุมชน
องค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ (K) : แนวทางปฏิบตัิให้เปน็ไปตามพระราชบญัญัติการผังเมือง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558

เครือ่งมือ/
อุปกรณ์

๕ การเข้าถึงความรู้

๕.๑ น าความรู้ มาพฒันาเขา้สู่ระบบ  ม.ิย. 59 จ านวนเว็บไซต์ ๑ บุคลากรกรมและ สบม. ๑. ฐานความรู้ ด าเนินการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ เผยแพร่องค์ความรู้ เว็บไซต์ ผู้สนใจทัว่ไป และ ๒. เว็บไซต์กรมฯ

ศทส.

๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ฐานขอ้มูล จ านวนเอกสาร ๑ เร่ือง

และองค์ความรู้เกี่ยวกบัแนวทางปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2558 

๖. การแบ่งปัน...

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เปา้หมาย กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ



 แบบฟอร์ม ๒ แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ/จังหวดั : กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที ่: ๔/5
ยทุธศาสตร์ด้านการผังเมือง
ประเด็นยทุธศาสตร์ : การผังเมืองโดยมุ่งสร้างข้อตกลงของชุมชนในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน และการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ และพึงพอใจของชุมชน
องค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ (K) : แนวทางปฏิบตัิให้เปน็ไปตามพระราชบญัญัติการผังเมือง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558

เครือ่งมือ/
อุปกรณ์

๖ การแบง่ปนัและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๖.๑ จดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้ ก.พ. - มิ.ย. 59 จ านวนคร้ังจดัเวที ๑ คร้ัง บุคลากรกรมทีม่ี  สผม.  สปภ. เวทีการ ด าเนินการ
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติให้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ หน้าทีรั่บผิดชอบ กนต. แลกเปล่ียน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการปฏิบัติให้ และ สบม. เรียนรู้
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2558 มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นไปตามพระราช
ร่วมกนั บัญญัติการผังเมือง

(ฉบับที ่4) 

พ.ศ. 2558

๖.๒ ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ จ านวนคร้ังในการ ๑ คร้ัง สบม.
(เว็บไซต์, แผ่นพบั) ประชาสัมพนัธ์ และ ศทส.

๖.๓ จดัท าเอกสาร/คู่มือองค์ความรู้ จ านวนเอกสาร/คู่มือ ๑ เล่ม จ านวน
100 - ๑2๐ คน

 

๗. การเรียนรู้...

เปา้หมาย กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั หมายเหตุ





แผนการจัดการความรู้แผนที ่๒
 แบบฟอร์ม ๒ แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ/จังหวดั : กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที ่:  ๑/5
ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
ประเด็นยทุธศาสตร์ : การพัฒนาเมืองโดยมุ่งพัฒนาให้เมืองมึความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมทีด่ี มีสาธารณูปโภค/สาธารณูปการทีม่ีมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ (K) : แนวทางการแก้ไขปญัหา อุปสรรค การออกแบบและก่อสร้างระบบปอ้งกันน้ าท่วม (พ้ืนทีชุ่มชนเมืองหล่มสัก) จังหวดัเพชรบรูณ์

เครือ่งมือ/
อุปกรณ์

๑ การบ่งชี้ความรู้

    คณะทีมงานการจดัการความรู้  26 ม.ค. 59 ร้อยละของจ านวน 10๐% KM Team CKO - เกณฑ์คุณภาพ ด าเนินการ
(Knowledge Management) ของ KM Team KM Team การบริหาร แล้ว
กรมโยธาธิการและผังเมืองประชุมพจิารณา หัวหน้า จดัการภาครัฐ
ประเด็นยทุธศาสตร์ทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่ก าหนด ทีมงาน KM ระดับพืน้ฐาน
องค์ความรู้ทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน (ฉบับที ่2)

- คู่มือการจดั
การความรู้ 
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

2. การสร้างและแสวงหา...

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั หมายเหตุเปา้หมาย กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ



 แบบฟอร์ม ๒  แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ/จังหวดั : กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที ่: ๒/5
ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
ประเด็นยทุธศาสตร์ : การพัฒนาเมืองโดยมุ่งพัฒนาให้เมืองมึความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมทีด่ี มีสาธารณูปโภค/สาธารณูปการทีม่ีมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ (K) : แนวทางการแก้ไขปญัหา อุปสรรค การออกแบบและก่อสร้างระบบปอ้งกันน้ าท่วม (พ้ืนทีชุ่มชนเมืองหล่มสัก) จังหวดัเพชรบรูณ์

เครือ่งมือ/
อุปกรณ์

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้
๒.๑ มอบหมายคณะท างาน KM ก.พ. - มิ.ย. ๕9 จ านวนองค์ความรู้ ๑ ผู้เชี่ยวชาญและ สสผ.  - การแกไ้ข ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบการสร้างและแสวงหาความรู้ องค์ความรู้ ผู้เกี่ยวขอ้ง และ ปัญหาอปุสรรค
วางแผนในการหาความรู้จากภายในและ จ านวน KM Team การออกแบบ
ภายนอกเพือ่เป็นแนวทางในการรวบรวม 5 - ๘ คน และการกอ่สร้าง
องค์ความรู้ ระบบป้องกนั
๒.๒ จดัประชุมคณะท างานผู้รับผิดชอบ ก.พ. - มิ.ย. ๕9 จ านวนคร้ัง ๑ คร้ัง น้ าท่วมในพืน้ที่
แลกเปล่ียนเรียนรู้ กบัผู้มีความรู้/ความเชี่ยวชาญ ในการประชุม ชุมชนเมืองหล่มสัก

จงัหวัดเพชรบูรณ์
๓ การจัดการความรูใ้ห้เปน็ระบบ

   คณะท างาน KM ได้รวบรวมความรู้ทีไ่ด้ ก.พ. - มิ.ย. 59 ร้อยละของจ านวน 90% ผู้เชี่ยวชาญและ สสผ. ฐานขอ้มูล ด าเนินการ
จากการค้นคว้าเพิม่เติมน ามาพจิารณา KM Team ของ สสผ. ผู้เกี่ยวขอ้ง และ
และจดัให้เป็นหมวดหมู่ เพือ่จดัท า จ านวน 5 - 8 คน KM Team
เป็นฐานขอ้มูลในการพจิารณาด าเนินการ
ในขั้นต่อไป

4. การประมวลผลและ...

หมายเหตุล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เปา้หมาย กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ



 แบบฟอร์ม ๒  แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ/จังหวดั : กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที ่: ๓/5
ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
ประเด็นยทุธศาสตร์ : การพัฒนาเมืองโดยมุ่งพัฒนาให้เมืองมึความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมทีด่ี มีสาธารณูปโภค/สาธารณูปการทีม่ีมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ (K) : แนวทางการแก้ไขปญัหา อุปสรรค การออกแบบและก่อสร้างระบบปอ้งกันน้ าท่วม (พ้ืนทีชุ่มชนเมืองหล่มสัก) จังหวดัเพชรบรูณ์

เครือ่งมือ/

อุปกรณ์
๔ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้

  ประมวลความรู้โดยการจดัประชุมระดม มี.ค. - มิ.ย. 59 จ านวนฐานความรู้ ๑ ผู้เชี่ยวชาญและ สสผ. ขอ้มูล ด าเนินการ
ความคิดเห็นในการร่วมพจิารณาองค์ความรู้ ทีผ่่านการประมวล ฐานความรู้ ผู้เกี่ยวขอ้ง และ
และมีรูปแบบภาษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และกล่ันกรอง จ านวน KM Team
เรียบเรียงให้ทันสมัย เขา้ใจง่าย เพือ่สะดวก 5 - ๘ คน
ในการค้นหา

๕ การเขา้ถึงความรู้
๕.๑ น าความรู้ มาพฒันาเขา้สู่ระบบ มิ.ย. 59 เว็บไซต์เผยแพร่ ๑ บุคลากรกรมและ สบม. ๑. ฐานความรู้ ด าเนินการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ องค์ความรู้ เว็บไซต์ ผู้สนใจทัว่ไป และ ศทส. ๒. เว็บไซต์กรมฯ

๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ฐานขอ้มูล จ านวนเอกสาร ๑ เร่ือง
และองค์ความรู้เกี่ยวกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหา
อปุสรรคในการออกแบบและกอ่สร้างระบบ
ป้องกนัน้ าท่วม ฯ

6. การแบ่งปันและ...

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เปา้หมาย กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ



 แบบฟอร์ม ๒  แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ/จังหวดั : กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที ่: ๔/5
ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
ประเด็นยทุธศาสตร์ : การพัฒนาเมืองโดยมุ่งพัฒนาให้เมืองมึความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมทีด่ี มีสาธารณูปโภค/สาธารณูปการทีม่ีมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ (K) : แนวทางการแก้ไขปญัหา อุปสรรค การออกแบบและก่อสร้างระบบปอ้งกันน้ าท่วม (พ้ืนทีชุ่มชนเมืองหล่มสัก) จังหวดัเพชรบรูณ์

เครือ่งมือ/
อุปกรณ์

๖ การแบง่ปนัและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๖.๑ จดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้โดยเชิญ ก.พ. - มิ.ย. 59 จ านวนคร้ังจดัเวที ๑ คร้ัง บุคลากรกรม สสผ. เวทีการ ด าเนินการ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในการแกไ้ข แลกเปล่ียนเรียนรู้ ทีม่ีหน้าที่ KM Team แลกเปล่ียน
ปัญหาอปุสรรคในการออกแบบและกอ่สร้าง รับผิดชอบ และ เรียนรู้
ระบบป้องกนัน้ าท่วมมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การออกแบบ สบม.
ร่วมกนั และกอ่สร้างระบบ

ระบบป้องกนั

น้ าท่วม 

และผู้สนใจทัว่ไป

จ านวน 

20 - 30 คน

๖.๒ ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ จ านวนคร้ัง ๑ คร้ัง สบม.
(เว็บไซต์, แผ่นพบั) ในการประชาสัมพนัธ์ และ ศทส.  

๖.๓ จดัท าเอกสาร/คู่มือองค์ความรู้ จ านวนเอกสาร/คู่มือ ๑ เล่ม

๗. การเรียนรู้...

หมายเหตุตัวชี้วดั เปา้หมาย กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา สถานะ





แผนการจัดการความรู้แผนที ่๓
 แบบฟอร์ม ๒  แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ/จังหวดั : กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที ่:  ๑/6
ยทุธศาสตร์ด้านการอาคาร
ประเด็นยทุธศาสตร์ : การอาคารโดยมุ่งก ากับดูแลให้อาคารมีความปลอดภัย ประหยดัพลังงาน และคงไวซ่ึ้งเอกลักษณ์ไทย
องค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ (K) : ความรูแ้ละแนวทางการปฏิบตัิเก่ียวกับพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงวา่ด้วยการควบคุมเครือ่งเล่น พ.ศ. 2558
และกฎกระทรวงวา่ด้วยการควบคุมปา้ยหรือสิ่งทีส่ร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งปา้ยตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558

เครือ่งมือ/
อุปกรณ์

๑ การบ่งชี้ความรู้
    คณะทีมงานการจดัการความรู้  26 ม.ค. 59 ร้อยละของจ านวน 10๐% KM Team CKO - เกณฑ์คุณภาพ ด าเนินการ
(Knowledge Management) ของ KM Team KM Team การบริหาร แล้ว
กรมโยธาธิการและผังเมืองประชุมพจิารณา หัวหน้า จดัการภาครัฐ
ประเด็นยทุธศาสตร์ทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่ก าหนด ทีมงาน KM ระดับพืน้ฐาน
องค์ความรู้ทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน ฉบับที ่2

- คู่มือการจดั
การความรู้ 
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

2. การสร้างและแสวง...

ระยะเวลา ตัวชี้วดั หมายเหตุเปา้หมาย กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้



 แบบฟอร์ม ๒  แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ/จังหวดั : กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที ่: ๒/6
ยทุธศาสตร์ด้านการอาคาร
ประเด็นยทุธศาสตร์ : การอาคารโดยมุ่งก ากับดูแลให้อาคารมีความปลอดภัย ประหยดัพลังงาน และคงไวซ่ึ้งเอกลักษณ์ไทย
องค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ (K) : ความรูแ้ละแนวทางการปฏิบตัิเก่ียวกับพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงวา่ด้วยการควบคุมเครือ่งเล่น พ.ศ. 2558
และกฎกระทรวงวา่ด้วยการควบคุมปา้ยหรือสิ่งทีส่ร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งปา้ยตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558

เครือ่งมือ/
อุปกรณ์

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้
๒.๑ มอบหมายคณะท างาน KM ก.พ. - มิ.ย. ๕9 จ านวนองค์ความรู้ ๑ ผู้เชี่ยวชาญและ สนอ. - พ.ร.บ.ควบคุม ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบการสร้างและแสวงหาความรู้ องค์ความรู้ ผู้เกี่ยวขอ้ง และ อาคาร (ฉบบัที่ 5)
วางแผนในการหาความรู้จากภายในและ จ านวน KM Team พ.ศ. 2558
ภายนอกเพือ่เป็นแนวทางในการรวบรวม  5 - ๘ คน - กฎกระทรวง
องค์ความรู้ ว่าด้วยการ
๒.๒ จดัประชุมคณะท างานผู้รับผิดชอบ ก.พ. - มิ.ย. ๕9 จ านวนคร้ัง ๑ คร้ัง ควบคุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ กบัผู้มีความรู้/ความเชี่ยวชาญ ในการประชุม เคร่ืองเล่น

พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวง
ว่าด้วยการ
ควบคุมป้าย 
พ.ศ. 2558

3. การจดัการความ...

สถานะ หมายเหตุล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เปา้หมาย กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ



 แบบฟอร์ม ๒  แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan)

ชื่อส่วนราชการ/จังหวดั : กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที ่: ๓/6
ยทุธศาสตร์ด้านการอาคาร
ประเด็นยทุธศาสตร์ : การอาคารโดยมุ่งก ากับดูแลให้อาคารมีความปลอดภัย ประหยดัพลังงาน และคงไวซ่ึ้งเอกลักษณ์ไทย
องค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ (K) : ความรูแ้ละแนวทางการปฏิบตัิเก่ียวกับพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงวา่ด้วยการควบคุมเครือ่งเล่น พ.ศ. 2558
และกฎกระทรวงวา่ด้วยการควบคุมปา้ยหรือสิ่งทีส่ร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งปา้ยตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558

เครือ่งมือ/

อุปกรณ์
๓ การจัดการความรูใ้ห้เปน็ระบบ

   คณะท างาน KM ได้รวบรวมความรู้ทีไ่ด้ ก.พ. - มิ.ย. 59 ร้อยละของจ านวน 9๐% ผู้เชี่ยวชาญและ สนอ. ฐานขอ้มูล ด าเนินการ
จากการค้นคว้าเพิม่เติมน ามาพจิารณา KM Team ของ สนอ. ผู้เกี่ยวขอ้ง และ
และจดัให้เป็นหมวดหมู่ เพือ่จดัท า จ านวน 5 - 8 คน KM Team
เป็นฐานขอ้มูลในการพจิารณาด าเนินการ 
ในขั้นต่อไป

๔ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
  ประมวลความรู้โดยการจดัประชุมระดม มี.ค. - มิ.ย. 59 จ านวนฐานความรู้ ๑ ผู้เชี่ยวชาญ สนอ. ขอ้มูล ด าเนินการ
ความคิดเห็นในการร่วมพจิารณาองค์ความรู้ ทีผ่่านการประมวล ฐานความรู้ และผู้เกี่ยวขอ้ง และ
และมีรูปแบบภาษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และกล่ันกรอง จ านวน 5 - 8 คน KM Team
เรียบเรียงให้ทันสมัย เขา้ใจง่าย เพือ่สะดวก

ในการค้นหา

5. การเขา้ถงึความ...

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เปา้หมาย กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ



 แบบฟอร์ม ๒  แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan)

ชื่อส่วนราชการ/จังหวดั : กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที ่: ๔/6
ยทุธศาสตร์ด้านการอาคาร
ประเด็นยทุธศาสตร์ : การอาคารโดยมุ่งก ากับดูแลให้อาคารมีความปลอดภัย ประหยดัพลังงาน และคงไวซ่ึ้งเอกลักษณ์ไทย
องค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ (K) : ความรูแ้ละแนวทางการปฏิบตัิเก่ียวกับพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงวา่ด้วยการควบคุมเครือ่งเล่น พ.ศ. 2558
และกฎกระทรวงวา่ด้วยการควบคุมปา้ยหรือสิ่งทีส่ร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งปา้ยตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558

เครือ่งมือ/
อุปกรณ์

๕ การเขา้ถึงความรู้
๕.๑ น าความรู้ มาพฒันาเขา้สู่ระบบ  ม.ิย. 59 เว็บไซต์เผยแพร่ ๑ บุคลากรกรม สบม. ๑. ฐานความรู้ ด าเนินการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ องค์ความรู้ เว็บไซต์ อปท. และ ๒. เว็บไซต์กรมฯ

และผู้เกี่ยวขอ้ง ศทส.

๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ฐานขอ้มูล จ านวนเอกสาร ๑ เร่ือง

และองค์ความรู้เกี่ยวกบัแนวทางการปฏิบัติให้

เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที ่5)

พ.ศ. 2558 

6. การแบ่งปัน...

หมายเหตุเปา้หมาย กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั



 แบบฟอร์ม ๒  แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan)

ชื่อส่วนราชการ/จังหวดั : กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที ่: ๕/6
ยทุธศาสตร์ด้านการอาคาร
ประเด็นยทุธศาสตร์ : การอาคารโดยมุ่งก ากับดูแลให้อาคารมีความปลอดภัย ประหยดัพลังงาน และคงไวซ่ึ้งเอกลักษณ์ไทย
องค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ (K) : ความรูแ้ละแนวทางการปฏิบตัิเก่ียวกับพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงวา่ด้วยการควบคุมเครือ่งเล่น พ.ศ. 2558
และกฎกระทรวงวา่ด้วยการควบคุมปา้ยหรือสิ่งทีส่ร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งปา้ยตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558

เครือ่งมือ/
อุปกรณ์

๖ การแบง่ปนัและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๖.๑ จดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้ ก.พ. - มิ.ย. 59 จ านวนคร้ังจดัเวที ๑ คร้ัง บุคลากรกรมทีม่ี สนอ. เวทีการ ด าเนินการ
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติเกี่ยวกบั แลกเปล่ียนเรียนรู้ หน้าทีรั่บผิดชอบ และ แลกเปล่ียน
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที ่5) ด้านการปฏิบัติ สบม. เรียนรู้
พ.ศ. 2558  และผู้เกี่ยวขอ้งมาแลกเปล่ียน ให้เป็นไปตาม
เรียนรู้ร่วมกนั พ.ร.บ. ควบคุม

อาคาร (ฉบับที ่5)
พ.ศ. 2558 
และ อปท.

จ านวน
 20 - 50 คน

๖.๒ ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ จ านวนคร้ัง ๑ คร้ัง สบม.
(เว็บไซต์, แผ่นพบั) ในการประชาสัมพนัธ์ และ ศทส.

๖.๓ จดัท าเอกสาร/คู่มือองค์ความรู้ จ านวนเอกสาร/คู่มือ ๑ เล่ม

7. การเรียนรู้...

ตัวชี้วดั เปา้หมาย กลุ่มเปา้หมายกิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลาล าดับ ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ





แผนการจัดการความรู้แผนที ่๔
 แบบฟอร์ม ๒  แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ/จังหวดั : กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที ่:  ๑/๕
ยทุธศาสตร์ด้านการบริการด้านช่าง
ประเด็นยทุธศาสตร์ : การบริการด้านช่างโดยมุ่งบริการงานช่างทุกระดับพัฒนาทุกทิศทัว่ไทย
องค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ (K) : ความรูเ้ก่ียวกับการเจาะส ารวจชั้นดิน

เครือ่งมือ/
อุปกรณ์

๑ การบ่งชี้ความรู้
    คณะทีมงานการจดัการความรู้  26 ม.ค. 59 ร้อยละของจ านวน 10๐% KM Team CKO - เกณฑ์คุณภาพ ด าเนินการ
(Knowledge Management) ของ KM Team KM Team การบริหาร แล้ว
กรมโยธาธิการและผังเมืองประชุมพจิารณา หัวหน้า จดัการภาครัฐ
ประเด็นยทุธศาสตร์ทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่ก าหนด ทีมงาน KM ระดับพืน้ฐาน
องค์ความรู้ทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน (ฉบับที ่2)

- คู่มือการจดั
การความรู้ 
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

2. การสร้างและ...

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เปา้หมาย กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ



 แบบฟอร์ม ๒  แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ/จังหวดั : กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที ่: ๒/๕
ยทุธศาสตร์ด้านการบริการด้านช่าง
ประเด็นยทุธศาสตร์ : การบริการด้านช่างโดยมุ่งบริการงานช่างทุกระดับพัฒนาทุกทิศทัว่ไทย
องค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ (K) : ความรูเ้ก่ียวกับการเจาะส ารวจชั้นดิน

เครือ่งมือ/
อุปกรณ์

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้
๒.๑ มอบหมายคณะท างาน KM ก.พ. - มิ.ย. ๕9 จ านวนองค์ความรู้ ๑ ผู้เชี่ยวชาญและ กวท. - ความรู้ ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบการสร้างและแสวงหาความรู้ องค์ความรู้ ผู้เกี่ยวขอ้ง และ เกี่ยวกบัการ
วางแผนในการหาความรู้จากภายในและ จ านวน KM Team เจาะส ารวจ
ภายนอกเพือ่เป็นแนวทางในการรวบรวม  5 - ๘ คน ชั้นดิน
องค์ความรู้
๒.๒ จดัประชุมคณะท างานผู้รับผิดชอบ ก.พ. - มิ.ย. ๕9 จ านวนคร้ัง ๑ คร้ัง
แลกเปล่ียนเรียนรู้ กบัผู้มีความรู้/ความเชี่ยวชาญ ในการประชุม

๓ การจัดการความรูใ้ห้เปน็ระบบ

   คณะท างาน KM ได้รวบรวมความรู้ทีไ่ด้ ก.พ. - มิ.ย. 59 ร้อยละของจ านวน ๙๐% ผู้เชี่ยวชาญและ กวท. ฐานขอ้มูล ด าเนินการ
จากการค้นคว้าเพิม่เติมน ามาพจิารณา KM Team ของ กวท. ผู้เกี่ยวขอ้ง และ
และจดัให้เป็นหมวดหมู่ เพือ่จดัท า จ านวน 5 - 8 คน KM Team
เป็นฐานขอ้มูลในการพจิารณาด าเนินการ 
ในขั้นต่อไป

4. การประมวลผล...

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เปา้หมาย กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ



 แบบฟอร์ม ๒  แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan)

ชื่อส่วนราชการ/จังหวดั : กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที ่: ๓/๕
ยทุธศาสตร์ด้านการบริการด้านช่าง
ประเด็นยทุธศาสตร์ : การบริการด้านช่างโดยมุ่งบริการงานช่างทุกระดับพัฒนาทุกทิศทัว่ไทย

องค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ (K) : ความรูเ้ก่ียวกับการเจาะส ารวจชั้นดิน

เครือ่งมือ/

อุปกรณ์
๔ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้

  ประมวลความรู้โดยการจดัประชุมระดม มี.ค. - มิ.ย. 59 จ านวนฐานความรู้ ๑ ผู้เชี่ยวชาญและ กวท. ขอ้มูล ด าเนินการ
ความคิดเห็นในการร่วมพจิารณาองค์ความรู้ ทีผ่่านการประมวล ฐานความรู้ ผู้เกี่ยวขอ้ง และ
และมีรูปแบบภาษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และกล่ันกรอง จ านวน 5 - ๘ คน KM Team
เรียบเรียงให้ทันสมัย เขา้ใจง่าย เพือ่สะดวก

ในการค้นหา

๕ การเขา้ถึงความรู้
๕.๑ น าความรู้ มาพฒันาเขา้สู่ระบบ  ม.ิย. 59 เว็บไซต์เผยแพร่ ๑ บุคลากรกรมและ สบม. ๑. ฐานขอ้มูล ด าเนินการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ องค์ความรู้ เว็บไซต์ ผู้สนใจทัว่ไป และ ศทส. ๒. เว็บไซต์กรมฯ

๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ฐานขอ้มูล จ านวนเอกสาร ๑ เร่ือง

และองค์ความรู้เกี่ยวกบัความรู้เกี่ยวกบัการเจาะ

ส ารวจชั้นดิน

๖. การแบ่งปัน...

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เปา้หมาย กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ



 แบบฟอร์ม ๒  แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan)

ชื่อส่วนราชการ/จังหวดั : กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที ่: ๔/๕
ยทุธศาสตร์ด้านการบริการด้านช่าง
ประเด็นยทุธศาสตร์ : การบริการด้านช่างโดยมุ่งบริการงานช่างทุกระดับพัฒนาทุกทิศทัว่ไทย

องค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ (K) : ความรูเ้ก่ียวกับการเจาะส ารวจชั้นดิน
เครือ่งมือ/
อุปกรณ์

๖ การแบง่ปนัและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๖.๑ จดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้ ก.พ. - มิ.ย. 59 จ านวนคร้ังจดัเวที ๑ คร้ัง บุคลากรกรมทีม่ี กวท. เวทีการ ด าเนินการ
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้เกี่ยวกบั แลกเปล่ียนเรียนรู้ หน้าทีรั่บผิดชอบ และ สบม. แลกเปล่ียน
การเจาะส ารวจชั้นดิน และผู้เกี่ยวข้องมา เกี่ยวกบัการ เรียนรู้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ออกแบบ 

กอ่สร้าง
ส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน
10 - 20 คน

๖.๒ ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ จ านวนคร้ัง ๑ คร้ัง กวท.
(เว็บไซต์, แผ่นพบั) ในการประชาสัมพนัธ์ และ สบม.

๖.๓ จดัท าเอกสาร/คู่มือองค์ความรู้ จ านวนเอกสาร/คู่มือ ๑ เล่ม

๗. การเรียนรู้...

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เปา้หมาย กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ
































