แผนการจัดการความรู
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550

จัดทําโดย

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

30 มกราคม 2550

สารบัญ
หนา
องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ (แบบฟอรมที่ 1)

1

แผนการจัดการความรูแผนที่ 1 (แบบฟอรมที่ 2)

5

แผนการจัดการความรูแผนที่ 2 (แบบฟอรมที่ 2)

11

ภาคผนวก


ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP

16



CKO Profile
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รายชื่อทีมงาน KM

20

1

องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ
แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร
ของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : 1/4

ประเด็น

เปาประสงค

ตัวชี้วัด (KPI)

เปาหมายของ

ยุทธศาสตร

(Objective)

ตามคํารับรอง

ตัวชี้วัด

องคความรูที่จําเปนตอ
การปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร

1. การรักษา

มุงใหการ

3.1 ระดับการใช

กระทรวงมหาดไทยใช

1. การวิเคราะหขอมูล

ความมั่นคงและ

บริหารจัดการ

ประโยชนของระบบ

ประโยชนจาก

เพื่อการตัดสินใจ

สงเสริม

ประเทศดีขึ้น

ฐานขอมูลที่มีใน

ฐานขอมูลในการทํา

ศูนยปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติราชการ

ธรรมาภิบาล

กระทรวง
มหาดไทย
2.การพัฒนา

3.2 ระดับ

ประเมินผลการ

2. ยุทธศาสตรอยูดีมีสุข

จังหวัดและ

ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินการตามแนว

มีจุดมุงหมายสอดคลอง

สนับสนุนบริหาร

สนับสนุนการบริหาร

ทางการดําเนินการ

กับหลักปรัชญา

ราชการจังหวัด

ราชการจังหวัดแบบ

แผนงาน/โครงการ

เศรษฐกิจพอเพียงโดย

แบบบูรณาการ

บูรณาการ

เพื่อปฏิบัตแ
ิ ละ

มุงเนนการพัฒนาที่ยั่งยืน

สนับสนุนการ

นอกจากนั้นปรัชญา

ดําเนินงานของจังหวัด

เศรษฐกิจพอเพียง ยัง

ตามที่ไดรับการจัดสรร

เปนดานหนึ่งของ

งบประมาณประจําป

ยุทธศาสตรอยูดีมีสุข

งบประมาณ พ.ศ.

(มติ ครม.เมื่อ 6 ก.พ.

2550 และมีการสรุป

50)

ประเมินผลสําเร็จ ณ
สิ้นปงบประมาณ โดย
ระบุปจจัยสนับสนุน
ปญหาอุปสรรค
ประโยชนที่ไดรับ หรือ
ผลกระทบจากการ
ดําเนินงาน และ
แนวทางหรือ
ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการ
ดําเนินงานภายใน

2
แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร
ของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : 2/4

ประเด็น

เปาประสงค

ตัวชี้วัด (KPI)

เปาหมายของ

ยุทธศาสตร

(Objective)

ตามคํารับรอง

ตัวชี้วัด

องคความรูที่จําเปนตอ
การปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร

ปงบประมาณ พ.ศ.
2551 เสนอ
ผูบังคับบัญชา
พิจารณาและไดรับ
ความเห็นชอบ
3.การพัฒนา

3.3 ระดับ

สามารถลดจํานวนครั้ง

ระบบบริหารงาน

ผลสัมฤทธิ์ของการ

ในการเชิญผูวา

ใหมีความเปน

ใชเทคโนโลยีใน

ราชการจังหวัดมา

เลิศ

การบริหารงานใน

ประชุมที่สวนกลางได

กระทรวงมหาดไทย

ไมนอยกวารอยละ 35

4.การสราง

3.4 รอยละของ

รอยละ 55.56

ความชอบธรรม

จํานวนขอรองเรียน

รองเรียนในระบบ

และความสงบ

หนวยงานและ

อิเล็กทรอนิกส

สุขในสังคม

เจาหนาที่รัฐใน

( E-Inspection)

สังกัดกระทรวง
มหาดไทยที่ไดรับ
การแกไขตาม
เกณฑมาตรฐานที่
กําหนด
3.5 รอยละของ
จํานวนขอรองเรียน
หนวยงานและ
เจาหนาที่รัฐในสวน
ราชการบริหารสวน
ภูมิภาคที่ไดรับการ
แกไขตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด

รอยละ 52.23

3. การดําเนินการเรื่อง

3
แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร
ของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : 3/4

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการ
ความรู คือ

การวางแผนยุทธศาสตรจังหวัดอยูดีมีสุข

และ การดําเนินการเรื่องรองเรียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกส (E-Inspection)
แผนการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาจังหวัดและสนับสนุนบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ

ความรูแผนที่ 1

องคความรูที่จําเปน

: การวางแผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข

เหตุผลที่เลือกองคความรู

: งานวางแผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขเปนงานสําคัญ

สามารถสงผลกระทบกับประชาชนทั่วไป

และเปนงานที่อยูในความดูแลของ

สํานักงานจังหวัด ซึ่งอยูในสังกัดของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงตองบริหารจัดการความรูเรื่องนี้ใหแกสํานักงานจังหวัด
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตัวชี้วัดตามคํารับรองทีเ่ ลือกใชวัดการทํา

KM

:

ระดับผลสัมฤทธิ์ของการ

70

ของขาราชการสํานักงาน

สนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
เปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตรอยูดีมีสุข

:

รอยละ

ซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่ปฏิบัติงานดานการวางแผน

ไดรับความรูและนําความรูไปใชเปนแนวทางในการสนับสนุน

การบริหารราชการจังหวัด
แผนการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร

ความรูแผนที่ 2

องคความรูที่จําเปน

: การสรางความชอบธรรมและความสงบสุขในสังคม
: การดําเนินการเรื่องรองเรียนในระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Inspection)

เหตุผลที่เลือกองคความรู

: ตามกรอบการทํางานของสํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย ในสวนของกองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข
รับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขจากประชาชน

มีหนาที่หลักในการ

รวมทั้งกํากับและติดตามยุทธศาสตร

ของจังหวัดและกลุมจังหวัดใหเปนไปในทิศทางที่ไดวางแผนไว

และติดตามการ

ตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย
จากภารกิจดังกลาวหากมีการนําเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสมาใชงานก็จะเปนการ
อํานวยความสะดวกใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธฺภาพยิ่งขึ้น

ดังนั้น

จึง

ไดมีการนําโปรแกรมระบบการตรวจราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(E-Inspection)
มาใช

ซึ่งเปนความรูใหมที่ตองศึกษาและใชเวลาในการเรียนรู จึงตองจัดใหความรู

กับผูที่เกี่ยวของ

เพื่อใหโปรแกรมดังกลาวสามารถอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติ

งานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยมีกลุมเปาหมาย คือ เจาหนาที่ฝายเรื่องราวรองทุกข

กตร.สป. เจาหนาที่ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย และเจาหนาที่ศูนยดํารงธรรมจังหวัด

4
แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร
ของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : 4/4

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการ
ความรู คือ

การวางแผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข และ การดําเนินการเรื่องรองเรียนในระบบอิเล็กทรอนิกส

(E-Inspection)
แผนการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร

ความรูแผนที่ 2

องคความรูที่จําเปน

: การสรางความชอบธรรมและความสงบสุขในสังคม
: การดําเนินการเรื่องรองเรียนในระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Inspection)

ตัวชี้วัดตามคํารับรองที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละของจํานวนขอรองเรียน
หนวยงานและเจาหนาที่รัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ไดรับการแกไขตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด
เปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละ 70 ของเจาหนาที่ ซึ่งเปน
กลุมเปาหมายที่ดําเนินงานตามกระบวนการเรื่องราวรองทุกข ในจังหวัดและ
กระทรวงมหาดไทย มีความรูในระบบ E- Inspection

ผูทบทวน : ……………………………………………

ผูอนุมัติ : ……………………………………………

นายพีรพล ไตรทศาวิทย

นายพงศโพยม วาศภูติ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

5
แผนการจัดการความรู แผนที่ 1
แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : 1/6

ประเด็นยุทธศาสตร

: การพัฒนาจังหวัดและสนับสนุนบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ

องคความรูที่จําเปน (K)

: การวางแผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง

: ระดับผลสัมฤทธิ์ของการสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ประเมินผลการดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการแผนงาน/โครงการ
เพื่อปฎิบัติและสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
และมีการสรุปประเมินผลสําเร็จ ณ สิ้นปงบประมาณ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหาอุปสรรค ประโยชนที่ไดรับ หรือ
ผลกระทบจากการดําเนินงาน และแนวทางหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานภายในปงบประมาณ พ.ศ.
2551 เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาและไดรับความเห็นชอบ
ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ
1

ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ สถานะ

การสํารวจหาองค
ความรูที่ตองมีในการ
วางแผนยุทธศาสตร
อยูดีมีสุข โดย
1.1 การประชุมระดม 1พ.ย.49 –
ความคิดเห็น

31มี.ค. 50

จํานวนครั้งใน อยางนอย

สบจ.

การประชุม

(เจาหนาที่

2 ครั้ง

ผอ.สบจ.

ผูรับผิดชอบ)
1.2 สอบถามและ
วิเคราะหความ

1 ก.พ. - 31 จํานวนครั้งใน อยางนอย

สนจ.

ผอ.สบจ.

มี.ค. 50

(เจาหนาที่

หน.กวพ.

การสอบถาม 1 ครั้ง

ตองการของ

ผูรับผิดชอบ)

กลุมเปาหมายใน
ภูมิภาค
2

การสรางและ
แสวงหาองคความรู
ดานการวางแผน
ยุทธศาสตรอยูดีมี
สุข
2.1 หองสมุด
กระทรวงมหาดไทยรวบรวมองค
ความรูท
 ี่เกี่ยวของ

1 ก.พ. – 31 จํานวน

อยางนอย 2 สบจ.

ก.ค. 50

รายการ/

รายการ/

สนจ.

หัวขอวิชา

หัวขอวิชา

(เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ)

หน.กวพ.

หมาย
เหตุ

6
แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การวางแผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข

ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ

ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

หนาที่ : 2/6

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ สถานะ

จากโครงการ
พัฒนาบุคลากร
ของวิทยาลัย
มหาดไทยหรือ
สบจ.
2.2 จัดหาหนังสือ

1 มี.ค. – 31

จํานวน

ดานการวางแผน พ.ค. 50

หนังสือที่

ยุทธศาสตรที่ตรง

จัดหา

อยางนอย

สบจ.

10 เลม

สนจ.

หน.กวพ.

(เจาหนาที่

กับความตองการ

ผูรับผิดชอบ)

เพื่อใหบริการ
ที่หองสมุด มท.
3

การจัดการความรูให 1 มี . ค . - 3 0 จํานวน
เปนระบบ โดย

ก.ย. 50

ไ ม น อ ย ก ว า สบจ.

เอกสารและ 10 เรื่อง

สนจ.

หองสมุดกระทรวง

สื่อความรูฯ

(เจาหนาที่

มหาดไทยลงทะเบียน

ที่ลงทะเบียน

ผูรับผิดชอบ)

และจัดทําหมวดหมู

และจัดทํา

ใหกับเอกสารและสื่อ

หมวดหมู

หน.กวพ.

ความรูเกี่ยวกับการ
วางแผนยุทธศาสตร
4

การประมวลความรู
4.1 จัดทําคูมือความรู 1ก.พ. – 30
เกี่ยวกับการ

ก.ย. 50

จํานวนคูมือ

1 เลม

ความรูฯ

สบจ.

ผอ.สบจ.

สนจ.

วางแผน

(เจาหนาที่

ยุทธศาสตรอยูดีมี

ผูรับผิดชอบ)

สุข
4.2 ประมวลความรูเรื่อง 1มี.ค. – 30

จํานวน

2 รายการ/

สบจ.

ผอ.สบจ.

แผนยุทธศาสตรอยู ก.ย. 50

รายการ/

หัวขอวิชา

สนจ.

หน.กวพ.

ดีมีสุขลงใน

หัวขอวิชา

Websiteของสถาบัน
ดํารงราชานุภาพ

(เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ)

หมาย
เหตุ

7
แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การวางแผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข

ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ
5.

ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

หนาที่ : 3/6

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ สถานะ

การจัดระบบการ
เขาถึงความรู
5.1 จัดทํา”วารสาร
ดํารงราชานุภาพ”

1ก.ค.– 30

จํานวน

อยางนอย 1 ขาราชการ

ก.ย. 50

วารสารฯที่

ฉบับ

เพื่อเผยแพรความรู

เผยแพร

ดานการวางแผน

ความรู

หน.กวพ.

สป.มท.

ยุทธศาสตรอยูดีมี
สุข
5.2 จัดทํา”เอกสาร
ความรู สดร.”

1พ.ค. – 30

จํานวน

อยางนอย 2 ขาราชการ

ก.ย. 50

เอกสารฯที่

ฉบับ

เพื่อเผยแพร

หน.กวพ.

สป.มท.

เผยแพร

ความรูดานการ
วางแผนยุทธศาสตร
อยูดีมีสุข
5.3 จัดทําเอกสาร
เผยแพรขอมูล

1มิ.ย. – 30

จํานวน

อยางนอย 1 ขาราชการ

ก.ย. 50

เอกสาร

ฉบับ

ขาวสารการ

เผยแพร

บริหารงานจังหวัด

ขอมูล

ผอ.สบจ.

สป.มท.

ขาวสารฯ
5.4 พัฒนาระบบ

จํานวนวิชาที่ อยางนอย 1 ขาราชการ

หน.กวพ.

E-learning เพื่อ ก.ย. 50

สนับสนุน

สนับสนุนความรู

ความรูในการ

ในการวางแผน

วางแผน

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร

1ก.พ. – 30

วิชา

สป.มท.

ผอ.วมท.

จํานวนเรื่อง

อยางนอย

ขาราชการ

หน.กวพ.

ในการ

10 เรื่อง

สป.มท.

ในระบบ
E-learning
5.5เผยแพรความรู เกี่ยวกับ 1ก.พ. – 30
แผน ยุทธศาสตร
อยูดีมีสุขผานทางเว็บไซต

ก.ย. 50

เผยแพร

หมาย
เหตุ
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แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การวางแผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข

ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ

ความรู

เปาหมาย

หนาที่ : 4/6

กลุม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

1มี.ค. – 30

จํานวนปาย

อยางนอย 5 ขาราชการ

ก.ย. 50

เผยแพร

ปาย

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ สถานะ

ของสถาบันดํารงราชานุภาพ/
moinet
5.6 จัดทําปาย
เผยแพรความรู

หน.กวพ.

สป.มท.

เคลื่อนที่ (ปาย
โรลเลอรแสตนด)
5.7 จัดสัปดาหความรู 1มี.ค. – 30

จํานวนครั้งใน อยางนอย 2 ขาราชการ
การจัดฯ

ครั้ง

1มี.ค. – 31

จํานวนครั้ง

อยางนอย 1 ขาราชการ

ส.ค.. 50

ในการจัดให ครั้ง

เรื่องการวางแผน ก.ย. 50

หน.กวพ.

สป.มท.

ยุทธศาสตรอยูดีมี
สุขที่หองสมุด
กระทรวง
มหาดไทย
5.8 จัดรางวัลใหผูที่
เขาชมและให

หน.กวพ.

สป.มท.

รางวัลฯ

ขอเสนอแนะงาน
สัปดาหความรู
เรื่องการวางแผน
ยุทธศาสตร
อยูดีมีสุข

จํานวนเรื่อง

อยางนอย 3 ขาราชการ

เรื่องการวางแผน ก.ย. 50

ในการ

เรื่อง

ยุทธศาสตร

เผยแพร

5.9 เผยแพรความรู

อยูดีมีสุขผาน
จดหมายขาว
สป.มท.

1มี.ค. – 30

สป.มท.

ผอ.สน.

หมาย
เหตุ

9
แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การวางแผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข

ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ
6.

ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

หนาที่ : 5/6

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ สถานะ

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู
6.1 จัดประชุม

1ก.พ. – 30

แลกเปลี่ยนขอมูล ก.ย. 50

จํานวนครั้งใน อยางนอย 3 สบจ.
การประชุม

ครั้ง

ความรูเกี่ยวกับ

ผอ.สบจ.

(เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ)

เรื่องแผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข
ในกลุมของ
เจาหนาที่ใน
สวนกลาง
6.2 ประชุมชี้แจง
เพื่อสงเสริม

1 ก.พ. – 30 รอยละของ
ก.ย. 50

ไมนอยกวา

สนจ.

จังหวัดที่เขา รอยละ 90

สบจ.

และสนับสนุนให

รับการประชุม

(เจาหนาที่

ความรูดานการ

ชี้แจงฯ

ผูรับผิดชอบ)

ผอ.สบจ.

จัดทําแผน
ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัด/จังหวัด
ระหวางเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบของ
จังหวัดและ
เจาหนาที่
สวนกลาง
6.3 การสัมมนาเพื่อ

1 มิ.ย. – 30

รอยละของ

ไมนอยกวา

ขาราชการ

ก.ย. 50

เจาหนาที่

รอยละ 90

มท.

แลกเปลี่ยนเรียนรู

กลุมเปา

ของกลุม

สวนกลาง

เกี่ยวกับเรื่องแผน

หมายที่

เปาหมาย

ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร

มารวม

อยูดีมีสุข

สัมมนา

เผยแพรและ

หน.กวพ.

หมาย
เหตุ
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แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การวางแผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข

ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ
7

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

7.1 จัดการบรรยายให 1 ก.พ. – 30

จํานวนครั้ง

ความรู

หนาที่ : 6/6

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ สถานะ

การเรียนรู
องคความรูเรื่องการ
วางแผนยุทธศาสตร
อยูดีมีสุข
เพื่อนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
ความรูเกี่ยวกับ

ก.ย. 50

การวางแผน

2 ครั้ง

สนจ.

ในการจัด

(เจาหนาที่

บรรยาย

ผูรับผิดชอบ)

ผอ.วมท.

ยุทธศาสตรอยูดีมี
สุข
7.2 สํารวจติดตามการ 1 ส.ค. – 30
นําความรู ไปใช

ก.ย. 50

จํานวนครั้ง

1 ครั้ง

สนจ.

ในการสํารวจ

(เจาหนาที่

ติดตาม

ผูรับผิดชอบ

ผูทบทวน : ……………………………………………

หน.กวพ.

ผูอนุมัติ : ……………………………………………

นายพีรพล ไตรทศาวิทย

นายพงศโพยม วาศภูติ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

หมาย
เหตุ
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แผนการจัดการความรู แผนที่ 2
แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยุทธศาสตร

: การสรางความชอบธรรมและความสงบสุขในสังคม

องคความรูที่จําเปน (K)

: การดําเนินการเรื่องรองเรียนในระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Inspection)

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง

หนาที่ : 1/5

: รอยละของจํานวนขอรองเรียนหนวยงานและเจาหนาที่รัฐในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ที่ไดรับการแกไขตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง: รอยละ 55.56
ลํา

กิจกรรมการจัดการ

ดับ

ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

1. การสํารวจหาองค
ความรูที่ตองใช
1.1 การประชุมระดม

ม.ค. 50 จํานวนครั้งใน 1 ครั้ง

ความคิดเห็นเพื่อ

การประชุม

- เจาหนาที่ - ผอ.กตร.
กองตรวจ

ตรวจสอบองค

ราชการ

ความรูที่ตองใช

และ

ตามระบบ E-

เรื่องราว

Inspection

รองทุกข

แลว

(กตร.)
1.2 สํารวจปญหา
อุปสรรค/ความรู

ก.พ.-

จํานวนครั้ง

เม.ย.50

ในการสํารวจ

1 ครั้ง

- จนท.ศูนย - ผอ.กตร.
ดํารงธรรม - หน.กวพ.

ความเขาใจ

จังหวัด

เกี่ยวกับการใช

(ศดธ.จว)

สดร.

งานระบบ EInspection
2.

การสรางและ
แสวงหาองคความรู
เกี่ยวกับระบบ EInspection
2.1 รวบรวมความรูที่ ก.พ.เกี่ยวกับระบบ E- เม.ย. 50
Inspection ที่
บุคลากรตองการ

จํานวนเรื่อง

จํานวน
2 เรื่อง

- จนท.ศดธ. - ผอ.กตร.
มท./จว.
- จนท. ฝาย
เรื่องราว
รองทุกข

ดําเนินการ

หมาย
เหตุ
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แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
หนาที่ : 2/5

ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การดําเนินการเรื่องรองเรียนในระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Inspection)

ลํา

กิจกรรมการจัดการ

ดับ

ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

3. การจัดความรูใหเปน
ระบบ
3.1 ติดตั้งและใชงาน ต.ค. –
โปรแกรม E-

ธ.ค. 49

Inspection

ความสําเร็จ

สําเร็จ

ในการติดตั้ง

- จนท.ศดธ. -ผอ.กตร. ดํา เนิ นการ
มท./จว.

โปรแกรมนี้ใน

แลว

- จนท. ฝาย

Intranet

เรื่องราว
รองทุกข

3.2 จัดใหมีเจาหนาที่ เม.ย.-30 จํานวน

อยาง

ตรวจสอบติดตาม ก.ย. 50

เจาหนาที่ที่

นอย 1

ตอบคําถามใน

ไดรับ

คน

Web Board

มอบหมาย

กตร.

- ผอ.กตร.

- จนท.ศดธ.
มท./
จว.
- จนท. ฝาย
เรื่องราว
รองทุกข
กตร.

4

การประมวลและ

พ.ค.-

กลั่นกรองความรู

มิ.ย.50

จํานวนคูมือ

1 เลม

- จนท.ศดธ. -ผอ.กตร.
มท./จว.

เพื่อจัดทําคูมือ
การใชงานระบบ
E-Inspection
5

การเขาถึงความรู
ระบบ E-Inspection
5.1 จัดระบบการเขาใช พ.ย.งานใหแก
เจาหนาที่ที่

ธ.ค. 49

รอยละของ

ไมนอย

จนท.ที่ไดรับ กวารอย
Password

ละ 95

- จนท.ศดธ. -ผอ.กตร. ดํา เนิ นการ
มท./จว.
- จนท. ฝาย

เกี่ยวของ

เรื่องราว

(กําหนดและ

รองทุกข

แจกจาย

กตร.

Password)

แลว

หมาย
เหตุ
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แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
หนาที่ : 3/5

ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การดําเนินการเรื่องรองเรียนในระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Inspection)

ลํา

กิจกรรมการจัดการ

ดับ

ความรู

5.2 จัดทํา “เอกสาร

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

15 มิ.ย.- จํานวน

อยาง

ความรู สดร.”

30 ก.ย.

“เอกสาร

นอย 2

เพื่อเผยแพร

50

ความรู สดร.” ฉบับ

กลุม
เปาหมาย

- จนท.ศดธ. - หน.กวพ.
มท./จว.

ที่เผยแพร

เรื่องราว

Inspection

ความรูเรื่อง

รองทุกข

E-inspection

กตร.

เม.ย.-

เรื่อง E-

ก.ย.50

จํานวนเรื่อง

อยาง
นอย 5

Inspectionและ

สดร.

- จนท. ฝาย

ความรู เรื่อง E-

5.3 เผยแพรความรู

ผูรับผิดชอบ

- จนท.ศดธ. - ผอ.กตร.
มท./จว.

เรื่อง

- หน.กวพ.
สดร.

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ผานweb site
ของ สดร.
(Internet) และ
web site ของ
กตร.(Intranet)
5.4 จัดทําบอรด

พ.ค.,

จํานวนครั้งใน จํานวน

เผยแพรความรู

ก.ค. และ การจัดบอรด 3 ครั้ง

เกี่ยวกับการ

ก.ย. 50

- จนท.ศดธ. - ผอ.ศดธ.
มท.

- จนท. ฝาย - ผอ.กตร.

ดําเนินการเรื่อง

เรื่องราว

รองเรียนในระบบ

รองทุกข

E-Inspection

กตร.

5.5 จัดทํามุมหนังสือ
เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับเรื่อง E-

เม.ย.,

จํานวนแหงที่ 1 แหง

ก.ค.50

จัดตั้งมุม
หนังสือ

- หน.กวพ.
สดร.

- จนท.ศดธ. - ผอ.ศดธ.
มท.
- จนท. ฝาย

Inspection และ

เรื่องราว

เรื่องอื่นๆ ที่

รองทุกข

เกี่ยวของที่ กตร.

กตร.

(ศดธ.มท.)

มท.

มท.
- ผอ.กตร.

สถานะ

หมาย
เหตุ
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แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
หนาที่ : 4/5

ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การดําเนินการเรื่องรองเรียนในระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Inspection)

ลํา

กิจกรรมการจัดการ

ดับ

ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

กลุม

เปาหมาย

5.6 เผยแพรความรู

ก.ค. -

จํานวนเรื่องที่ 1 เรื่อง

เรื่อง E-

ส.ค 50

ลง

เปาหมาย
-

ผูรับผิดชอบ

จนท. ฝาย

- ผอ.สน.

เรื่องราว

Inspectionใน

รองทุกข

จดหมายขาว สป.

กตร.

มท.
6

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู
6.1 เสริมสราง CoP
โดยจัดประชุม

มี.ค.-ก.ย. จํานวนครั้ง
50

แลกเปลี่ยนเรียนรู

2 ครั้ง

- จนท.ศดธ. - ผอ.กตร.

การจัด

มท.

ประชุมฯ

- จนท. ฝาย

ภายใน กตร.สป.

เรื่องราว
รองทุกข
กตร.

6.2 จัดใหมี Web
Board ใน

ก.พ.-30

รอยละของ

ไมนอย

ก.ย.50

กลุมเปาหมาย กวารอย

ละ 90

-จนท.ศดธ.
มท./ จว.

เว็บไซต กตร.สป.

ที่เขามา

เพื่อการ

แลกเปลี่ยน

เรื่องราว

แลกเปลี่ยนเรียนรู

เรียนรู

รองทุกข

เรื่อง E-

- ผอ.กตร.

- จนท. ฝาย

กตร.

Inspection
6.3 จัดใหมีระบบพี่
เลี้ยงถายทอด

เม.ย.-

รอยละของ

ก.ย. 50

เจาหนาที่ที่ กวารอย

เรื่องราว

เปนพี่เลี้ยง

รองทุกข

ความรูแบบตัวตอ

ไมนอย
ละ 50

ตัว
6.4 การมอบรางวัล

- จนท. ฝาย - ผอ.กตร.

กตร.
ก.ย. 50

จํานวนครั้ง

จํานวน

แกผูใช Web

ในการจัด

1 ครั้ง

Board มากที่สุด

มอบรางวัล

- จนท.กตร.ที่ - ผอ.กตร.
เกี่ยว ของ
กับระบบ EInspection
- จนท.ศดธ.
มท./ จว.

สถานะ

หมาย
เหตุ
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แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
หนาที่ : 5/5

ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การดําเนินการเรื่องรองเรียนในระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Inspection)

ลํา

กิจกรรมการจัดการ

ดับ

ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

7. การเรียนรู
7.1 ฝกอบรม

มิ.ย 50

ขาราชการเพื่อ

จํานวนครั้ง

อยาง

ในการอบรม นอย 1

สนับสนุนการใช

ครั้ง

- จนท.ศดธ. - ผอ.กตร.
มท./จว.
- จนท. ฝาย

งานระบบ

เรื่องราว

(E-Inspection)

รองทุกข
กตร.

7.2 การติดตามและ

ก.ย. 50

จํานวน

อยาง

แนะนําการใชงาน

จังหวัดที่

นอย 4

ระบบ

ติดตามและ

จังหวัด

E-Inspection

แนะนํา

- จนท.ศดธ. - ผอ.กตร.
จว.

ในจังหวัดตางๆ

ผูทบทวน : ……………………………………………

ผูอนุมัติ : ……………………………………………

นายพีรพล ไตรทศาวิทย

นายพงศโพยม วาศภูติ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)
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ภาคผนวก


ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP ของแผนการจัดการความรูแผนที่ 1
1. การเตรียม
CMP

KMP

การและการ
ปรับเปลี่ยน

2. การสื่อสาร

3.กระบวนการ
และเครื่องมือ

พฤติกรรม
1. การบงชี้
ความรู



6. การยก

4. การ
ฝกอบรม

5. การวัดผล

เรียนรู

ยองชมเชย
และการให
รางวัล



2. การสราง
และแสวงหา





ความรู
3. การจัด
ความรูใหเปน



ระบบ
4. การประมวล
และกลั่นกรอง



ความรู
5. การเขาถึง



ความรู

















6. การแบงปน
แลกเปลี่ยน



ความรู
7. การเรียนรู
หมายเหตุ  หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับมาก
ระดับปานกลาง

 หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงใน
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ภาคผนวก


ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP ของแผนการจัดการความรูแผนที่ 2
1. การเตรียม
CMP

KMP

การและการ
ปรับเปลี่ยน

2. การสื่อสาร

3.กระบวนการ
และเครื่องมือ

พฤติกรรม
1. การบงชี้
ความรู

6. การยก

4. การ
ฝกอบรม

5. การวัดผล

เรียนรู

ยองชมเชย
และการให
รางวัล



2. การสราง
และแสวงหา



ความรู
3. การจัด
ความรูใหเปน





ระบบ
4. การประมวล
และกลั่นกรอง



ความรู
5. การเขาถึง



ความรู





6. การแบงปน
แลกเปลี่ยน









ความรู
7. การเรียนรู
หมายเหตุ  หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับมาก
ระดับปานกลาง





 หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงใน
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CKO Profile

สวนที่ 1

: ชื่อหนวยงาน/ผูบริหารดานการจัดการความรู

หนวยงาน : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Office : CKO)
ชื่อ : นายพีรพล
สวนที่ 2

นามสกุล : ไตรทศาวิทย

: ขอมูลสวนบุคคล

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Phiraphol Tritasavit
วัน-เดือน-ป เกิด
ตําแหนงงาน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

(ปจจุบัน)

ฝาย/แผนก/หนวย
การศึกษาดูงาน

1. พ.ศ. 2530 สําเร็จหลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 27 ไดลําดับที่ 1
(ไดรับรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม และรางวัลผูมีลักษณะผูนํา
ดีเดน
2. พ.ศ. 2533 สําเร็จหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุนที่ 25 ไดลําดับ
ที่ 1
3. พ.ศ. 2539 สําเร็จการอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับ 9 หลักสูตรรอง
ผูวาราชการจังหวัด รุนที่ 4 ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. พ.ศ. 2545 สําเร็จการอบรมหลักสูตรผูบริหาร เรื่อง Fiscal
Decentralization in Developing and Transition จากสถาบัน
Andrew Young School of Policy studies, Georgia State
University
5. พ.ศ. 2548 สําเร็จการอบรมหลักสูตร “Senior Managers in
Government” Harvard University

เกียรติคุณที่ไดรับ

1. ไดรับพระราชทาน “เหรียญทองสองพระองคลอมเพชรมหาวิชัย
มงกุฎ” จากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ป 2545
2. ไดรับพระราชทาน “เข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1” จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. ไดรับการแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาดานการกระจายอํานาจระดับสูง
จํานวน 15 คน จากทั่วโลก ตามมติคณะมนตรีขององคกรตั้งถิ่น
ฐานมนุษย สหประชาชาติ ป 2546 – ปจจุบัน
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สวนที่ 2

: ขอมูลสวนบุคคล

เกียรติคุณที่ไดรับ

4. ไดรับคัดเลือกจาก ก.พ.ร. ใหเปน 1 ใน 17 ผูวาราชการจังหวัดที่มี
ผลงานดีเดน และไดรับทุนการศึกษาหลักสูตร “Senior Manager
in Government” ณ Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
5. ไดรับรางวัล “บุคคลดีเดนดานการสนับสนุนการปองกัน และแกไข
ปญหายาเสพติด ระดับประเทศ ป 2546 จากสํานักงาน ปปส.
6. ไดรับรางวัลประเภท “คนดีเชิงประจักษ” พ.ศ. 2546 จากชมรม
สงเสริมคนดีเมืองสกล
7. ไดรับรางวัล “คนดีเมืองสี่แคว” ประจําป 2548 จากสภาวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค
8. ไดรับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผูทําคุณประโยชนตอ
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําป 2549
ประเภทสงเสริมกิจการคณะสงฆ

ที่อยู

กระทรวงมหาดไทย ถ. อัษฎางค เขต พระนคร กทม. 10200

การติดตอสื่อสาร

โทรศัพท

: 0-2225-9199

โทรศัพทมือถือ

: 08-1734-3105

E-mail address

: Phirapholt@hotmail.com

ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาลาสุด-เริ่มตน)
คุณวุฒิ
PH.D

สาขา
รัฐประศาสนศาสตร

สถาบัน
มหาวิทยาลัยนิวยอรค

ป พ.ศ.ที่จบ
การศึกษา
2520

ประเทศสหรัฐอเมริกา
MA.

รัฐประศาสนศาสตร

มหาวิยาลัยคารลตัน

2517

ประเทศแคนาดา
รัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
(เกียรตินิยม)

2516
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รายชื่อทีมงาน KM

เพื่อใหการจัดการความรูในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เกิดประสิทธิผลในการผลักดันการ
ปฏิบัติราชการไดบรรลุผลสําเร็จในแตละประเด็นยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงไดกําหนด
ทีมงานในการพัฒนาระบบการจัดการความรู ดังตอไปนี้
ชื่อ-นามสุกล
1.
2.
3.
4.
5.

นายพีรพล ไตรทศาวิทย
นายชยาวุธ จันทร
นายประทีป กีรติเรขา
นายสาธร นราวิสุทธิ์
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

ตําแหนงงาน

สังกัดหนวยงาน

16. นายสงวน ธีระกุล
17. นางวารุณี พงษศิวาภัย
18. นางณิทฐา แสวงทอง

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
สป.มท.
ผอ.สถาบันดํารงราชานุภาพ
สดร.
ผอ.สํานักกฎหมาย
สํานักกฎหมาย
ผอ.สํานักนโยบายและแผน
สํานักนโยบายฯ
ผอ.สํานักพัฒนาและสงเสริม
สบจ.
การบริหารราชการจังหวัด(สบจ.)
ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.
และการสื่อสาร(ศสส.)
หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการ กถ.
มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น(กถ.)
ผอ.กองกลาง
กองกลาง
ผอ.กองการเจาหนาที่
กองการเจาหนาที่
ผอ.กองคลัง
กองคลัง
ผอ.กองการตางประเทศ
กองการตางประเทศ
ผอ.กองตรวจราชการและ
กตร.
เรื่องราวรองทุกข(กตร.)
ผอ.กองสารนิเทศ
กองสารนิเทศ
หน.หนวยงาน
หนวยงาน
ตรวจสอบภายใน สป.
ตรวจสอบภายใน สป.
หน.กลุมงานพัฒนากลุมงานพัฒนาระบบบริหาร
ระบบบริหาร
หน.กลุมงานวิจัยและพัฒนา
สดร.
ผอ.วิทยาลัยมหาดไทย
สดร.
จนท.วิเคราะหฯ 8 ว
สดร.

19. นางวันเพ็ญ ทรงวิวัฒน

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย 8ว

สดร.

20.นายประเสริฐ แยมสรวล
21.นายชูเกียรติ บุศยรัตน
22. นายไพศาล วิมลรัตน
23. นายสมพจน แพงประสิทธิ์
24. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
25.นายพงศชาย จําเนียรไวย
26.นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ
27. นางสาวนิตยา สินเธาว
28. นายกฤษมงคล อุทัยเลื้ยง
29. นายดิเรก มีโภคกิจ
30. นางสาวแกมแกว คงเชื้อนาค
31. นายชัจจชนันต ธรรมจินดา
32. นางราณี พงศพิศิษฎสกุล
33. นายอนุรุทธ กาศลังกา
34. นางสาวสมศรี วิไลประสิทธิ์พร
35. นางสาวมัลลิกา ทยานุสร

จนท.วิเคราะหฯ 8 ว
จนท.วิเคราะหฯ 8 ว
จนท.วิเคราะหฯ 8 ว
จนท.วิเคราะหฯ 7 ว
นิติกร 8 ว
จนท.วิเคราะหฯ 8 ว
วิศวกรไฟฟาสื่อสาร 7
จนท.วิเคราะหฯ 7 ว
จนท.วิเคราะหฯ 6 ว
จนท.บริหารงานทั่วไป 6
จนท.บริหารงานทั่วไป 6 ว
บุคลากร 5
จนท.บริหารงานธุรการ 6
หน.ฝายขอมูล
นักประชาสัมพันธ 6
นักประชาสัมพันธ 6

สดร.
สบจ.
สบจ.
สบจ.
สํานักกฎหมาย
สํานักนโยบายฯ
ศูนยเทคโนฯ
กองตรวจราชการฯ
กองตรวจราชการฯ
กถ.
กองกลาง
กองการเจาหนาที่
กองคลัง
กองสารนิเทศ
กองสารนิเทศ
กองสารนิเทศ

6. นายพงศธร สัจจชลพันธ
7. นายวัชรินทร ทองสกุล
8. นายพศิน โกมลวิชญ
9. นายปวิณ ชํานิประศาสตร
10. นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์
11. นางฉัตรพร ราษฎรดุษดี
12. นายกอบเกียรติ กาญจนะ
13. นายภิญโญ ประกอบผล
14. นายสุกัญญา รุงมณี
15. นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง

ทําหนาที่เปน
CKO.
ประธาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและ
เลขานุการ
คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
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ชื่อ-นามสุกล
36. นางเสาวลักษณ สุขสันต
37. นางสาวสมพร สังขนิ่ม
38. นางรัตนา วิสัยกุล
39. นางรัตนาภรณ ศรีพยัคฆ
40. นางจรัญญา ศรีไพร
41. นางสาวบุษบา ลาภวิไล
42. นางสาวอัจนา เตชะพันธุ
43. นางสาววัชรินทร มิ่งขวัญรุงเรือง
44. นางสาวเจติกาญจน หงษาชาติ

ตําแหนงงาน

สังกัดหนวยงาน

ทําหนาที่เปน

จนท.ตรวจสอบภายใน 7 ว
จนท.วิเคราะหฯ 8 ว
จนท.วิเคราะหฯ 8 ว
จนท.วิเคราะหฯ 7 ว
จนท.วิเคราะหฯ 7 ว
บรรณารักษ 7ว
ชางศิลป 6
จนท.บริหารงานทั่วไป 6 ว
บรรณารักษ 4

ตรวจสอบภายใน
สดร.
สดร.
สดร.
สดร.
สดร.
สดร.
สดร.
สดร.

ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM

