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¤íÒ¹íÒ
การจัดการความรู้ของสํานักงานรัฐมนตรี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้
ดําเนินการตามกรอบแนวทางที่สาํ นักงาน ก.พ.ร. กําหนด และได้ มีการดําเนินการตามลําดับ กล่าวคือ
จะต้ องมีการบ่งชี้ความรู้ การสร้ างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้ เป็ นระบบ การประมวลผล
กลั่นกรองความรู้ การเข้ าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ และการยกย่องชมเชย
ดังนั้น ในแผนการจัดการความรู้ของสํานักงานรัฐมนตรี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
จึงได้ ดาํ เนินการตามกรอบแนวทางดังกล่าว โดยมีกจิ กรรมสําคัญ ได้ แก่ การจัดประชุมพิจารณาจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ การคัดเลือกองค์ความรู้ จัดกิจกรรมนําเสนอองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การสรุปบทเรียนวิธปี ฏิบัติงานที่ดีท่สี ดุ ( Best Practice) และการยกย่องชมเชยบุคลากรผู้ให้
ความร่วมมือในการดําเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน เพื่อเป็ นแบบอย่างในการดําเนินการต่อไป

สํานักงานรัฐมนตรี ศธ.
สิงหาคม ๒๕๕๓

ÊÒÃºÑÞ
แผนการจัดการความรู้สาํ นักงานรัฐมนตรี ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ฯ
ผลการดําเนินการโครงการการจัดการความรู้ ฯ
พิธเี ปิ ดกิจกรรม
การบรรยายของพิธกี ร
การนําเสนอองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(๑) องค์ความรู้เรื่องการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสาํ นักงาน
(๒) องค์ความรู้เรื่องการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรี
(๓) องค์ความรู้เรื่องเครือข่ายประสานงานการเมือง
เอกสารผนวก
แผนการจัดการความรู้ของสํานักงานรัฐมนตรี
คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานโครงการจัดการความรู้
รายงานการประชุมคณะทํางานโครงการฯ
หนังสือขออนุ มัติดาํ เนินการโครงการการจัดการความรู้
โครงการการจัดการความรู้ของสํานักงานรัฐมนตรี
กําหนดการจัดกิจกรรม

๑
๒
๕
๕
๖
๑๐
๑๐
๑๒
๑๔

๑
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 á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕ »‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.òõõó

การจัดการความรู้ นับเป็ นส่วนสําคัญในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) โดยได้ กาํ หนดไว้ ในหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
ซึ่งถือเป็ นฐาน เป็ นตัวเชื่อมในการดําเนินการของหมวดอืน่ ๆ ให้ สามารถเชื่อมโยงและพัฒนาสู่
ผลสําเร็จขององค์กรในภาพรวม อันจะนําไปสู่เป้ าหมายการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้ ในที่สดุ
สําหรับในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้
จัดทําแผนการจัดการความรู้ของสํานักงานรัฐมนตรีข้ นึ โดยมีสาระสําคัญของแผน ดังนี้
 แผนการจัดการความรู ้ สํานักงานรัฐมนตรี ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ มี
ความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ๒ ยุทธศาสตร์ คือ
(๑) ยุทธศาสตร์สนับสนุนพัฒนาเครือข่ายประสานงาน เพื่อความร่วมมือกับ
องค์กร หน่ วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์การตามรัฐธรรมนูญ
(๒) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 การคัดเลือกองค์ความรูข้ องสํานักงาน ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ สํานักงานรัฐ
มนตรี ได้ พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ท่สี อดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ดังกล่าว จํานวน ๓ องค์ความรู้ ดังนี้
(๑) องค์ความรู้เรื่อง การประสานงานด้ านการเมือง สอดคล้ องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายประสานงาน เพื่อความร่วมมือกับ
องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
รับผิดชอบโดย กลุ่มงานประสานการเมือง
(๒) องค์ความรู้เรื่อง การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสาํ นักงาน สอดคล้ องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
รับผิดชอบโดย งานบริหารทั่วไป
(๓) องค์ความรู้เรือ่ ง เทคนิคการกลั่นกรองเรือ่ งเสนอรัฐมนตรี
สอดคล้ องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
รับผิดชอบโดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

๒

 ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁá¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕ »‚§º»ÃÐÁÒ³
¾.È.òõõó
การจัดการความรู้ของสํานักงานรัฐมนตรี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้
ดําเนินการตามกรอบแนวทางที่สาํ นักงาน ก.พ.ร. กําหนด โดยมีการดําเนินการตามลําดับ กล่าวคือ
จะต้ องมีการบ่งชี้ความรู้ การสร้ างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้ เป็ นระบบ การประมวลผล
กลั่นกรองความรู้ การเข้ าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียน และการยกย่องชมเชย

๘. การยกย่อง
ชมเชย
๕. การเข้ าถึง
ความรู้
๑. การบ่งชี้
ความรู้

๖. การแบ่งปั น
แลกเปลี่ยนความรู้

๒. การสร้ างและ
แสวงหาความรู้

๗. การเรียนรู้

๓. การจัดการความรู้
ให้ เป็ นระบบ

๔. การประมวลผล &
กลั่นกรองความรู้

ทั้งนี้ ในการดําเนินการ ตามแผนจัดการความรู้ของสํานักงาน ตามที่ได้ คัดเลือกองค์ความรู้
ไว้ ๓ องค์ความรู้ ได้ ดาํ เนินการตามแผนการจัดการความรู้ ดังนี้
 ¡ÒÃº‹§ªÕé¤ÇÒÁÃÙŒ
ได้ ดาํ เนินการประชุมคัดเลือกประเด็นความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ได้ ๓ องค์ความรู้ โดยกําหนดกลุ่มผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินการ และ
แต่ละกลุ่มได้ ประชุมเพื่อสรุปประเด็นความรู้ท่จี าํ เป็ น สําหรับดําเนินการ
จัดการความรู้ตามกระบวนการ
 ¡ÒÃÊÃŒÒ§áÅÐáÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบการดําเนินการจัดการความรู้ในแต่ละองค์ความรู้ ได้
ดําเนินการ ดังนี้
องค์ความรูเ้ รือ่ งการประสานงานด้านการเมือง ได้ ดาํ เนินการศึกษาระเบียบ
แนวปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ อง ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานรัฐมนตรี ศธ. พ.ศ.๒๕๔๖

๓
องค์ความรูเ้ รือ่ งการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสํานักงาน ได้ ดาํ เนินการศึกษา
ระเบียบ แนวปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ อง โดยกําหนดเป้ าหมายอย่างน้ อย ๒ เรื่อง และ
ดําเนินการส่งเสริมบุคลากรเข้ ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้ องมีผลการ
ดําเนินการ ดังนี้
 กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ได้ ทาํ การศึกษากฎระเบียบต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
(๒) แนวปฏิบัติในการเบิกวัสดุสาํ นักงานของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
 การส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม ได้ สง่ เสริมให้ บุคลากรเข้ าร่วมการ
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ในด้ านการพัสดุ ดังนี้
องค์ความรูเ้ รือ่ ง เทคนิคการกลันกรองเรื
่
อ่ งเสนอรัฐมนตรี ได้ ดาํ เนินการ
ศึกษาวิธกี ารทํางาน และการศึกษาจากเอกสาร/เว็บไซต์ กําหนดเป้ าหมาย
ศึกษาวิธกี ารทํางาน ๑ รูปแบบ และ ๑ ทฤษฎี ดังนี้

ในการ

 ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒãËŒà»š¹ÃÐºº
ดําเนินการจัดการความรู้ให้ เป็ นระบบ ผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ความรู้
ได้ ดาํ เนินการ ดังนี้
องค์ความรู ้
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ
การประสานงาน
ฐานข้ อมูลความรู้
ฐานข้ อมูลเครือข่ายการ
ด้ านการเมือง
ไม่น้อยกว่ า ๑ ระบบ
ประสานงาน เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ สร.ศธ.
การควบคุมการใช้
วัสดุสาํ นักงาน

มีฐานความรู้เกี่ยวกับการ
ควบคุมการเบิกใช้ วัสดุ
สํานักงาน ๑ ระบบ

เอกสารใช้ เป็ นฐานความรู้เรื่อง
การควบคุม
การเบิกใช้ วัสดุสาํ นักงาน

เทคนิคการ
กลั่นกรองเรือ่ ง
เสนอรัฐมนตรี

มีฐานความรู้เกี่ยวกับการ
กลั่นกรองเรือ่ งเสนอรมต.
๑ ฐานข้ อมูล

ฐานข้ อมูลเครือข่ายการ
ประสานงาน เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ สร.ศธ.

 ¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅ¼ÅáÅÐ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§¤ÇÒÁÃÙŒ
ได้ มกี ารดําเนินการประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ โดยการจัดทําเอกสาร
สรุปประมวลองค์ความรู้ การประชุมพิจารณาสาระความรู้และการสรุปวิเคราะห์องค์ความรู้ท่ไี ด้ คัดเลือก
เพื่อเป็ นองค์ความรู้ของหน่ วยงาน

๔
 ¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§¤ÇÒÁÃÙŒ
องค์ความรู้ท่ไี ด้ คัดเลือก ผู้รับผิดชอบได้ นาํ มาจัดให้ เป็ นระบบ และทําการ
ประมวลผล กลั่นกรองความรู้แล้ ว ได้ จัดทําเป็ นเอกสารความรู้ สําหรับให้ บุคลากรเข้ าไปศึกษาและใช้
ประโยชน์ได้ โดยง่าย
 ¡ÒÃáº‹§»˜¹ áÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁÃÙŒ
ได้ จัดกิจกรรมเชิงประชุมสัมมนา เพื่อนําเสนอองค์ความรู้ และเปิ ดโอกาสให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ห้ องประชุมกระทรวงศึกษา
ธิการ และโรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

ได้ ทาํ การสรุปบทเรียนวิธปี ฏิบัติท่ดี ี

 ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ทีส่ ดุ Best Practices ของสํานักงาน
รัฐมนตรี ในเรื่องการควบคุมการ
เบิกจ่ายวัสดุ เผยแพร่ ให้ บุคลากร
ได้ เรียนรู้

นอกจากนี้ ได้ สนับสนุ นให้ บุคลากร
ของสํานักงานได้ เข้ าร่วมการศึกษาดู
งานกับหน่ วยงานอืน่ ๆ เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ท่กี ว้ างขวางยิ่งขึ้น เช่น การร่วมศึกษางาน การ
จัดการความรู้ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (CAT Telecom)
 ¡ÒÃÂ¡Â‹Í§ªÁàªÂ
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้ ทาํ การคัดเลือกบุคลากรที่ให้ ความ
ร่วมมือ เอาใจใส่ในการดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ศึกษา
ธิการ ได้ อย่างครบถ้ วนทุกขั้นตอน เพื่อเป็ นกําลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็ นศูนย์กลางในการดําเนินการ
จัดการความรู้ของสํานักงานรัฐมนตรีฯ ให้ มีความต่อเนื่องต่อไป จํานวน ๓ คน ดังนี้
(๑) นายกําพล พลาอุไรกุล
(๒) นางสาววาสนา ปิ ยะฤดีวรรณ
(๓)
นางสาวนงศิลินี โมสิกะ

๕

 ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕ »‚§º»ÃÐÁÒ³
¾.È.òõõó

สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้ ดาํ เนินการโครงการจัดการความรู้ของ
สํานักงานรัฐมนตรีข้ นึ เพื่อสนับสนุ นการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของสํานักงาน โดยใน
การจัดโครงการได้ ม่งุ เน้ นให้ มกี จิ กรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ของบุคลากรใน
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมของโครงการได้ กาํ หนดขึ้นในวันที่ ๒๕ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรม
จอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้ าร่วมโครงการ จํานวน.... คน
สรุปผลการดําเนินกิจกรรมดังนี้

 ¾Ô¸Õà»´

จัดที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
ดร.วีระชัย ถาวรทนต์ เลขานุ การรัฐมนตรี
ว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นประธาน
เป็ นประธานกล่าวเปิ ดโครงการ สรุปสาระ
สําคัญที่ประธานในพิธเี ปิ ดได้ กล่าวแสดงทัศนะ
ให้ ผ้ ูเข้ าร่วม โครงการได้ รับทราบ ดังนี้

ความรู้เป็ นเรื่องที่ไดยินกันมาตั้งแต่เกิด และได้ มีการให้ ความหมายของคําว่า
“ความรู้” ทีแ่ ตกต่างกันหลากหลาย ที่สาํ คัญ ได้ เสนอประเด็นให้ ผู้เข้ าร่วม
โครงการได้ ช่วยกันคิดว่า “ความไม่ร้”ู ถือเป็ นความรู้หรือไม่ ? และเห็นว่า
ในการจัดการความรู้ จึงต้ องทําเรื่องความไม่ร้ ดู ้ วย
นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่า “มันไม่ง่ายนักในการจัดการความรู้ขององค์กร
ให้ สาํ เร็จ” ในการดําเนินการจึงควรต้ องมีการเรียนรู้ การสร้ าง สะสม สืบทอด
ต่อสิ่งที่ยาก คือ จะบันทึก และถ่ายทอดให้ สบื ต่อไปได้ อย่างไร ?

๖

 ¡ÒÃºÃÃÂÒÂ¢Í§ÇÔ·ÂÒ¡Ã

นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์ หัวหน้ ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ บรรยายให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการจัดการความรู้
และยกตัวอย่างการดําเนินการจัดการความรู้แบบง่าย สรุปได้ ดังนี้
 การจัดการความรู้ตามแนวทางของ ก.พ.ร. ได้ กาํ หนดให้ องค์กรที่มี
สมรรถนะ จะต้ องจัดทําองค์ความรู้ ๔๗ เรื่อง
 การจัดการความรู้ในองค์กร ควรจัดแบบ dialog (สุนทรียสนทนา)
 การจัดการความรู้ต้องเป็ นเรื่องในงาน
 การนํา KM ไปสู่การปฏิบัติ จะต้ องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่อไปนี้
(๑) ความพร้ อมของคนในองค์กร
(๒) รูปแบบ และ เครื่องมือ
(๓) ทํา KM เพื่อการพัฒนางานในองค์กร
(๔) ปัจจัยที่ทาํ ให้ สาํ เร็จ
(๕) การบูรณาการ KM จะดําเนินการอย่างไร
(๖) ความท้าทาย
 การจะดําเนินการเรื่อง KM ได้ ดี จะต้ องปรับวัฒนธรรมองค์กร การสร้ าง
ค่านิยม “การทํางานเป็ นทีม” กําหนดให้ การทํางานเป็ นทีม เป็ น
วัฒนธรรมหลักขององค์กร
 การสร้ างให้ องค์กร เป็ น “องค์กรแห่ งการเรียนรู้” ตามแนวคิดของ Peter
M Zangka ได้ กาํ หนดแนวคิดไว้ ว่า
(๑) คนมีการเรียนรู้
(๒) มีรูปแบบความคิดดี
(๓) มีการแลกเปลี่ยน

๗
(๔) มีการเรียนรู้เป็ นทีม
(๕) คิดเป็ นระบบ System thinking
 แนวทางในการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทําได้ โดยให้ นาํ เรื่องย่อยๆ
มาแลกเปลี่ยนกัน และให้ ดาํ เนินการหลาย ๆ ครั้ง ดังสุภาษิตที่ว่า “เดิน
ทีละก้ าว เคี้ยวข้ าวทีละคํา”

๘

 ¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ ³ âÃ§áÃÁ¨ÍÁà·ÕÂ¹ Ï ¾Ñ·ÂÒ

การจัดโครงการครั้งนี้ ผู้จัดได้ กาํ หนดให้ มีกจิ กรรมที่หลากหลาย เพื่อให้
ผู้เข้ าร่วมโครงการได้ ร่วมแบ่งปันความรู้ ความคิด และทํางานร่วมกันได้ อย่างมี
ความสุข ดังนั้น นอกจากจะจัดให้ มีการฟังบรรยายแล้ ว ยังได้ จัดกิจกรรมที่
สําคัญ ได้ แก่ การจัดกิจกรรมทํางานเป็ นทีม สร้ างความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างกัน
และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมโครงการ สรุปสาระสําคัญของ
การดําเนินการ ได้ ดังนี้

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅØ‹ÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤¡ÒÃ·íÒ§Ò¹à»š¹·ÕÁ

เนื่องจากได้ มีการให้ ความเห็นเป็ นที่ประจักษ์กนั ว่า องค์กรจะสามารถดําเนินการ
การจัดการความรู้ให้ ประสบความสําเร็จได้ น้ัน จะต้ องเป็ นองค์กรที่ผู้ปฏิบัติงานมี
วัฒนธรรมในการทํางาน ทีม่ ่งุ เน้นการทํางานเป็ นทีม ดังนั้น การจัดกิจกรรมให้
ผู้เข้ าร่วมมีความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการทํางานเป็ นทีมได้ ก็ด้วยการ
สร้ างความสัมพันธ์ให้ เกิดความรักสามัคคีระหว่างผู้ปฏิบัติงานร่วมกันทั้งองค์กร
เพื่อให้ เป็ นพื้นฐานในการทํางานร่วมกันได้ ในทุก ๆ เรื่อง และเป็ นปัจจัยเสริมให้
การดําเนินการจัดการความรู้ขององค์กรบรรลุผลสําเร็จได้

๙
ในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ คณะวิทยากร นําโดยนายจุ มพล สอนเสริม ได้
จัดกิจกรรมให้ ผ้ ูเข้ าร่วมโครงการทั้งหมด ได้ ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ
ซึ่งกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ได้ จัดขึ้น ได้ ให้ ข้อคิดที่ดี และเสริมทักษะในการ
ทํางาน การใช้ ความรู้ในการแก้ไขปัญหา การใช้ ทมี งาน การนําทีมให้ บรรลุ
เป้ าหมายที่ได้ กาํ หนดไว้ ตัวอย่างกิจกรรมที่ได้ จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้ แก่
o ¡Ô¨¡ÃÃÁÅÍ´Ë‹Ç§à»š¹¡ÅØ‹Á เป็ นกิจกรรมที่ม่งุ เน้ นให้ ผ้ ูเข้ าร่วมได้
ทํางานร่วมกัน มีความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ
เรียนรู้ข้อจํากัดของผู้ร่วมทีม
o ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÃŒÒ§¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ เป็ นกิจกรรมทีก่ อ่ ให้ เกิดการเรียนรู้
ในเรื่องการวางแผนเพื่อการทํางานร่วมกันให้ บรรลุเป้ าหมายสูงสุด
o ¡Ô¨¡ÃÃÁÇÒ´ÀÒ¾´ŒÇÂàª×Í¡áÅÐ¹íÒàÊ¹Íà¾×èÍ¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ เป็ น
กิจกรรมที่ให้ ผู้เข้ าร่วมโครงการได้ ฝึกทักษะในการสร้ างทีมงาน การ
เรียนรู้เกี่ยวกับจังหวะในการทํางานเป็ นทีม การรับฟังความคิดเห็น
ความรู้และประสบการณ์ของผู้ร่วมทีม
o ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÃŒÒ§ÊÑÞÅÑ¡É³¡ÅØ‹Á ผลที่ได้ จากกิจกรรม เน้ นการ
ทํางานเป็ นทีมที่มีเอกลักษณ์ของกลุ่ม การเรียนรู้และยอมรับความ
คิดเห็นของผู้ร่วมทีม ก่อให้ เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้
ร่วมทีมทีไ่ ด้ แลกเปลี่ยนกันภายในทีม และสร้ างเป็ นเอกลักษณ์ของ
ทีม ทั้งในด้ านสัญลักษณ์ ค่านิยม และมีเป้ าหมายในการทํางาน
บนพื้นฐานของ...การเรียนรู้ร่วมกัน

๑๐

¡ÒÃ¹íÒàÊ¹ÍÍ§¤¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ

การนําเสนอองค์ความรู้ ที่ได้ คัดเลือกองค์ความรู้ท่สี าํ คัญสําหรับการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานรัฐมนตรี ๓ องค์ความรู้ ได้ นาํ มาเผยแพร่ เปิ ดเวทีให้ มกี ารแลก
เปลี่ยนเรียนรู้
โดยมีนางสาวนงศิลินี โมสิกะ เป็ นหัวหน้ าคณะทํางาน เพื่อดําเนินโครงการ
ให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้น จึงได้ ให้ ผู้แทนแต่ละกลุ่มได้
นําเสนอองค์ความรู้ของกลุ่ม ให้ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมได้ เรียนรู้ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน ดังนี้

 Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§ ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂÇÑÊ´ØÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹

นําเสนอโดย นางสาววาสนา ปิ ยะฤดีวรรณ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ในฐานะเจ้ าหน้ าที่ผู้รับผิดชอบงานด้ านพัสดุครุภัณฑ์ของสํานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ สรุปสาระสําคัญขององค์ความรู้ไว้ ดังนี้

àËµØ¼Å·ÕèàÅ×Í¡Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ

เนื่องจากเป็ นองค์ความรู้ท่สี อดคล้ องกับ
พันธกิจ ยุทธศาสตร์และส่งเสริมให้ การ
เบิกจ่ายวัสดุอย่างมีธรรมาภิบาล

»ÃÐà´ç¹¤ÇÒÁÃÙŒ·Õè¨íÒà»š¹ ประกอบด้ วย

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ความรู้เรื่องการทําบัญชีรับ - จ่ ายวัสดุ
 ความรู้ในการจําแนกประเภท เพื่อจัดหมวดหมู่วัสดุ
 ความรู้ในการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล


¡ÒÃÊÃŒÒ§áÅÐáÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ ดําเนินการโดย


ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแนวปฏิบัติในการเบิกวัสดุสาํ นักงานของ

๑๑
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ส่งเสริมบุคลากรเข้ ารับการบรรยาย เรื่อง “ระเบียบพัสดุท่เี กี่ยวข้ องกับ
ผลิตภัณฑ์ไอซีที และวิธกี ารเขียนสเปกตามแนวทางใหม่” โดยวิทยากร
จากกลุ่มมาตรฐานและระเบียบพัสดุ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂÇÑÊ´ØÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ประกอบด้ วย
 โปรแกรม MS Excel
 โปรแกรมบัญชี Express
 การบันทึกการเบิกจ่ ายด้ วยสมุด

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂÇÑÊ´ØµÒÁÃÐàºÕÂº ฯ มีสาระสําคัญ คือ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้ อ ๑๕๔
“ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้ องของใบเบิก และเอกสาร
ประกอบ (ถ้ ามี) แล้ วลงบัญชีทุกครั้งที่มีการจ่ายและเก็บใบเบิกจ่ายไว้
เป็ นหลักฐานด้ วย”
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่ าด้ วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้ อ ๑๕๒
“เมื่อเจ้ าหน้ าที่พัสดุได้ รับมอบพัสดุแล้ ว ให้ ดาํ เนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ลงบัญชี หรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้ วแต่กรณี แยกเป็ น
ชนิด และแสดงรายการตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด โดยให้
มีหลักฐานการรับเข้ าบัญชี หรือทะเบียนไว้ ประกอบรายการด้ วย
สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิด
ในบัญชีเดียวกันก็ได้
เก็บรักษาพัสดุให้ เป็ นระเบียบเรียบร้ อย ปลอดภัย และครบถ้ วน
ถูกต้ อง ตรงบัญชี หรือทะเบียน


(๒)

๑๒
เครื่องมือที่ใช้ ในการควบคุมการเบิกจ่าย : โปรแกรมบัญชี Express
¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ ดําเนินการดังนี้
 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
 ทําหนังสือแจ้ งเวียนให้ บุคลากรในสํานักงานได้ รับทราบ


 Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¡ÅÑè¹¡ÃÍ§àÃ×èÍ§àÊ¹ÍÃÑ°Á¹µÃÕ

นําเสนอโดย นางสาวอิสรีย์ ฤทธิ์นื่ม นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ในฐานะ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบงานในกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการของสํานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ สรุปสาระสําคัญขององค์ความรู้ไว้ ดังนี้

àËµØ¼Å·ÕèàÅ×Í¡Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ

เนื่องจากเป็ นองค์ความรู้ทส่ี อดคล้ อง
กับภารกิจหลักที่สาํ คัญของสํานักงาน
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

»ÃÐà´ç¹¤ÇÒÁÃÙŒ·Õè¨íÒà»š¹ ประกอบด้ วย

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
 ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ
รัฐมนตรี
 ความรู้เรื่องนโยบายการศึกษา


¡ÒÃÊÃŒÒ§áÅÐáÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ ดําเนินการโดย

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ , พระราชกฤษฎีกา ว่าด้ วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ , ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๕ ,
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยงานสารบัญ พ.ศ. ๒๕๒๖
 ส่งเสริมบุคลากรเข้ ารับอบรม สัมมนาร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


¼Ñ§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¡ÅÑè¹¡ÃÍ§àÃ×èÍ§àÊ¹ÍÃÑ°Á¹µÃÕ ดัง นี้

๑๓


¼Ñ§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¡ÅÑè¹¡ÃÍ§àÃ×èÍ§àÊ¹ÍÃÑ°Á¹µÃÕ

หน่วยงานส่งเรือ่ ง
ประสานกรณีมกี ารปรับปรุง/แก้ไข
เจ้าหน้าที่ สร.ผูเ้ กีย่ วข้อง

งานสารบรรณ

ไม่สมบู รณ์ ประสานแก้ไข




ตรวจสอบความสมบู รณ์
ของเรือ่ ง

จัดหาเอกสารประกอบ
เพิม่ เติม (ถ้ามี)



วิเคราะห์ กลันกรอง
่
อย่างละเอียด



บันทึกสรุปเรือ่ ง
เสนอความเห็น

รัฐมนตรีว่าการ ฯ
พิจารณา

เจ้าหน้าที่ สร.
สําเนาเรือ่ งเก็บ
เป็ นหลักฐาน

เห็นชอบลงนาม / ไม่เห็นชอบ

¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ ดําเนินการดังนี้

ทําหนังสือแจ้ งเวียนให้ บุคลากรในสํานักงานได้ รับทราบ
 การเผยแพร่องค์ความรู้ในเว็บไซต์


๑๔

 Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§ ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃàÁ×Í§

นําเสนอโดย นางสาวนงศิลินี โมสิกะ รักษาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เชี่ยวชาญ ในฐานะผู้แทนกลุ่มงานประสานการเมือง สํานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ สรุปสาระสําคัญขององค์ความรู้ไว้ ดังนี้

àËµØ¼Å·ÕèàÅ×Í¡Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ

 เนื่องจากเป็ นองค์ความรู้ทส่ี อดคล้ องกับ
พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
 ข้ อค้ นพบจากการดําเนินการที่ผ่านมา
ในระยะ ๕ ปี พบว่า ความสําเร็จของ
สํานักงานรัฐมนตรี อยู่ท่กี ารประสานงานการเมือง การสร้ างและพัฒนากระบวนการ
ทํางานเป็ นทีม การประสานงานผ่านเครือข่าย สร.ศธ. ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
ประสานการเมือง

¡ÒÃÊÃŒÒ§áÅÐáÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ ดําเนินการโดย


ศึกษาระเบียบ แนวปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องในเรื่องการประสานงานด้ านการเมือง
จากการดําเนินงานที่ผ่านมา และเอกสารวิชาการ

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒãËŒà»š¹ÃÐºº ได้ ดาํ เนินการจําแนกรายการความรู้ให้ เป็ น

หมวดหมู่ใน ๔ เรื่อง ได้ แก่
 ความสําคัญของเครือข่าย เพื่อการปฏิบัติงานประสานการเมือง
 ความเตรียมความพร้ อมในการดําเนินโครงการ
 การดําเนินงานตามโครงการ
 ผลการดําเนินงานตามโครงการ

¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ ดําเนินการดังนี้

การนําเสนอวิธกี ารและแนวทางในการดําเนินงานในที่ประชุม การจัดทํา
แฟ้ มรวบรวมเอกสารการดําเนินงาน เพื่อให้ บุคลากรได้ เรียนรู้และใช้ เป็ น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินโครงการ
 การเผยแพร่องค์ความรู้ในเว็บไซต์


๑๕

 ¼Å¡ÒÃ¹íÒàÊ¹ÍÍ§¤¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ

การจัดกิจกรรมนําเสนอองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ได้ เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ูเข้ าร่วมกิจกรรมมีการซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่ างกัน ส่งผลให้ มกี าร
ปรับปรุงให้ การจัดทําองค์ความรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และให้ มีการเผยแพร่
เอกสารองค์ความรู้ในหน่วยงานทั้งโดยช่องทางเอกสารเผยแพร่ และการนําเสนอ
บนเว็บไซต์สาํ นักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

๑๖

¼¹Ç¡ ÊÃØ»¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ºÃÔÉÑ· ¡Ê·. â·Ã¤Á¹Ò¤Á ¨íÒ¡Ñ´
 »ÃÐà´ç¹ÊíÒ¤ÑÞ¨Ò¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (
CAT
Telecom) หน่ วยงานมีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็ นฝ่ ายรับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดการ
ความรู้ขององค์กร ในการดําเนินการได้ ใช้ แนวทางการจัดการความรู้ของ สคส. โดยยึดหลัก “การ
จัดการความรู้ไม่ใช่ทาํ คนเดียว ไม่ใช่ผลักให้ คนอืน่ แต่ต้องร่วมมือกัน”
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด ได้ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖
เป็ นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร โดยมีกระทรวงการคลังเป็ นผู้ถอื หุ้น
๑๐๐ % ของทุนจดทะเบียน มีพนักงานทั้งหมด ประมาณ ๖,๐๐๐ คน
ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹¢Í§Í§¤¡Ã “CAT เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้ นแบบในการพัฒนาคน
พัฒนางาน พัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงรุกในธุรกิจ ICT อย่างยั่งยืน”

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ได้ แก่
 การจัดทําแผน CAT KM Master Plan
 การดําเนินการในช่วงเริ่มต้ น ใช้ วิธก
ี ารบรรยายให้ คนของ CAT รู้เรื่องการ
จัดการความรู้อย่างแท้จริง
 การดําเนินการในช่วงเริ่มต้ น ใช้ วิธก
ี ารบรรยายให้ คนของ CAT รู้เรือ่ งการ
จัดการความรู้ เพื่อให้ ทุกคนเข้ าใจว่า..ทํา KM เพื่ออะไร ? ใช้ องค์ความรู้อะไร ?
 มีการจัดทําหลักสูตรอบรมผู้นาํ KM ขององค์กร
 มีการใช้ IT เป็ นเครื่องมือสําคัญในการจัดการความรู้ มีการจัดทํา Blog
ความรู้จาํ นวนมาก โดยความร่วมมือของคนในองค์กร และทําอย่างต่อเนื่อง
มีการตั้งประเด็นคําถามอยากรู้ และนําคําตอบมาสร้ างเป็ นองค์ความรู้
 มีการจัดกิจกรรมอย่างเข้ มแข็ง เช่น ตามล่าหา KM , การประกวดกิจกรรม ,
การทํา Blog , กิจกรรม KM Day ปัจจุบันได้ พัฒนาเป็ น CAT Day เป็ นต้ น ซึ่ง
เป็ นกิจกรรมที่ทาํ ให้ ทุกคนได้ เห็นงาน เห็นความสําคัญของงานที่ผู้อนื่ ทํา และ
เห็นภาพความสําเร็จขององค์กร

๑๗
องค์กรได้ จัดระบบธนาคารความรู้ Brain Bank โดยดําเนินการซักถามหา
ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้ านขององค์กร ทําให้ องค์กรมีองค์ความรู้ท่มี ี
คุณค่าต่อการดําเนินงานขององค์กร และคนทํางาน
»˜¨¨ÑÂáË‹§¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨
1. ผู้บริหารให้ ความสําคัญ
2. สมาชิกกลุ่ม เห็นความสําคัญ และให้ ความร่วมมือ
3. ทุกคนไม่คิดว่ า KM เป็ นภาระ แต่ทุกคนคิดว่าการทํา KM เป็ นการพัฒนาการ
เพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน


 »ÃÐâÂª¹¨Ò¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹

1. ได้ รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้เพิ่มขึ้น ได้ รับข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์สาํ หรับนําไปใช้
ในการดําเนินงานของหน่ วยงาน
2. การศึกษาดูงานทําให้ ได้ ร้ จู ักบุคคลที่ดาํ เนินการในการจัดการความรู้ ซึ่งจะเป็ นเครือข่ายใน
การทํางานจัดการความรู้ให้ กว้ างขวางยิ่งขึ้น
3. ทําให้ เห็นคุณค่าของกิจกรรมการจัดการความรู้มากยิ่งขึ้น

 á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¹íÒ¤ÇÒÁÃÙŒ·Õèä´ŒÃÑº ÁÒãªŒ»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃ·íÒ§Ò¹

ความรู้ท่ไี ด้ รับในครั้งนี้ นับว่ามีประโยชน์ต่อการนํามาใช้ ในการปรับปรุงการทํางาน
ของหน่วยงานได้ หลายประการ กล่าวคือ
 การดําเนินการจัดการความรู้ของ CAT มีการดําเนินการที่ชัดเจน ตั้งแต่ใน
ระยะเริ่มแรก และร่วมดําเนินการกันอย่างต่อเนื่อง จริงจัง
 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการจัดการความรู้
 การสร้ างแรงจู งใจเพื่อให้ เกิดการมีส่วนร่วม การกระตุ้นให้ คนร่วมทํางานด้ วยใจ
 การดําเนินการในเรื่องใด ๆ ให้ เกิดผลสําเร็จในระดับองค์กร ต้ องทําให้ ทุกคน
ในองค์กรได้ รับรู้ เข้ าใจเป้ าหมาย วิธกี ารในการดําเนินการในทิศทางเดียวกัน จากการดําเนินการ
จัดการความรู้ของ CAT ในระยะแรกได้ ใช้ วิธบี รรยายซํา้ ๆ ให้ คนในองค์กรได้ รบั รู้ร่วมกัน จน
บังเกิด ผลเป็ นพลังในการทํางานอย่างสร้ างสรรค์เกิดขึ้น จึงเป็ นแนวทางที่จะไปใช้ ในการปรับปรุง
การดําเนินการของหน่ วยงานที่ประสบปัญหาในเรื่องความเข้ าใจที่ไม่ตรงกันของบุคลากรได้
 ทีมงานจะต้ องใช้ ความสามารถในการโน้ มน้ าวผู้บริหารให้ แสดงถึงการให้
ความสําคัญของการจัดการความรู้ และเข้ าร่วมกิจกรรม
่
 จงมีกาํ ลังใจทําต่อไป…. “เดินโซเซไปข้างหน้า ดีกว่ายืนเต๊ ะท่าอยู่กับที”
สรุปรายงานโดย....... นางดรุณี ไรเปี ่ ยม
นางสาวนวรัตน์ รามสูต
สํานักงานรัฐมนตรี ศธ.
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นางสาวนงศิลินี โมสิกะ รักษาการในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนเชี่ยวชาญ
นางดรุณี ไรเปี่ ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นางสาวเอมอร ชัยพล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นางสาวนวรัตน์ รามสูต นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

