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คำนำ 
 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 11
กำหนดให้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน” ซึ่งนำไปสู่ความพยายามในการสร้างระบบการจัดการความรู้ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ 
โดยกำหนดเป็นเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ ซึ ่งสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และเจตนารมณ์ของ
รัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ระบบราชการจึงต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ให้ครอบคลุมทุกมิติ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการความรู้
ดังกล่าว จึงได้มีการดำเนินโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อพัฒนาองค์การ 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
ของ กพร. เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือต่อยอดความรู้เดิม สร้าง
ผลงานที่โดดเด่น (Best Practices) หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ  โดยการดำเนินโครงการฯ จะเป็นกลไกสำคัญในการ
พัฒนาขีดความสามารถของ กพร. อย่างรอบด้านในการพัฒนางาน พัฒนาคน ตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ของ 
กพร. ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน สำหรับการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังคงได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ของ กพร. จัดกิจกรรม KM เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดการถ่ายทอด แบ่งปัน และแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ร่วมกันรวมทั้งสิ้น จำนวน 16 เรื่อง อาทิ Materials for Energy Innovation : นวัตกรรมวัตถุดิบ 
สู่พลังงานแห่งอนาคต การบริหารจัดการแหล่งหินอุตสาหกรรมสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่  
การพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  การออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่กลุ่มเหมืองตามหลักภูมิสถาปัตย์และการ  
มีส่วนร่วม  เทคโนโลยีสมัยใหม่กับภารกิจการกำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่  การปรับแก้ค่า
พิกัดประทานบัตรเหมืองแร่สู่ระบบสากล  การถ่ายโอนภารกิจการรังวัดจัดทำข้อมูลภูมิประเทศด้วยอากาศยาน
ไร้คนขับแก่ภาคเอกชน  ทรัพยากรแร่ในเขตความรับผิดชอบของ สรข.6 นครราชสีมา และแนวทางการจัดทำ
ขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ   
 กพร. หวังเป็นการอย่างว่า การนำกระบวนการจัดการความรู้  เพื่อถ่ายทอด แบ่งปัน และแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา กพร. จะเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ 
ประยุกต์ใช้ และร่วมกันปฏิบัติงานทั ้งการดำเนินงานส่วนตนและการดำเนินงานของ กพร. ให้ประสบ
ความสำเร็จ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการความรู้ ในการพัฒนาคน 
ส่งผลให้งานพัฒนา และสุดท้ายส่งผลให้ กพร. เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป  
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สรุปผลการดำเนินโครงการจัดการความรู้  
(Knowledge Management : KM) เพื่อพัฒนาองค์การ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

การดำเนินโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อพัฒนาองค์การ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานต่าง ๆ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
(กพร.) ทั้งส่วนกลางและส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาคให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรม KM 
ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Infographic วีดิทัศน์ การจัดนิทรรศการ 
การบรรยาย และการสานเสวนาออนไลน์ โดยตลอดการจัดกิจกรรมจะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ให้
เข้าถึงบุคลากรอย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว ผ่านสื่อออนไลน์หลัก ได้แก่ Application LINE 
ของ กพร. ทางกลุ่ม Line : dpim-communication และเว็บเพจการจัดการความรู้ของ กพร. หรือ 
KM@DPIM ที ่ http://www5.dpim.go.th/km/ รวมทั ้งม ีการเผยแพร่ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์  
ณ บริเวณ ชั้น 2 กพร. เพื่อให้เป็นที่รับรู้รับทราบโดยทั่วกัน 

 

 
สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. จัดให้มีกิจกรรม KM ถ่ายทอด แบ่งปัน และ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ เพื่อต่อยอดความรู้เดิม 
สร้างผลงานที่โดดเด่น (Best Practices) หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 
16 เรื่อง ดังนี้  

http://www5.dpim.go.th/km/infographics/ 
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1. - 3. 
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย  ประมวลจริยธรรม  หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในยุค New Normal 
นำเสนอโดย สำนักงานเลขานุการกรม (สล.) 
 
 สล. นำเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบ Infographic จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย 
ประมวลจริยธรรม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในยุค New Normal  โดยเผยแพร่แบบออนไลน์ผ่านกลุ่ม Line : 
dpim-communication และเว็บเพจ KM@DPIM รวมทั้งบอร์ด KM@DPIM  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 
 

1. ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย 

        ห ล ั ก เ ก ณ ฑ ์ ข อ ง
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
ประเภทอำนวยการ ประกอบด้วย   

     ต่างสายงาน   

        ต่างหน่วยงาน   

       ต ่างพ ื ้นท ี ่หร ือต ่าง
ลักษณะงาน" 
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2. ประมวลจริยธรรม 
     ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 7 ประการ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่าง  
มีคุณธรรม 
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               วีดิทัศน์ เพ่ือเป็นเครื่องเตือนใจในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้กับชาว กพร.  

      มาตรฐานทางจริยธรรม ข้อที่ 2 ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
   การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม มีจิตสำนึกที่ดี
โดยมีความสุจริตใจเป็นที่ตั้ง และมีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผลจากการกระทำของตน 
  https://www.youtube.com/watch?v=diut3AMa_3U 
  https://www.youtube.com/watch?v=HpV6bklr6-o 

      มาตรฐานทางจริยธรรม ข้อที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
   มุ่งมั่น อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และคิดถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ 
   https://www.youtube.com/watch?v=dBAKPX6x1G4 
   https://www.youtube.com/watch?v=jgW2qvf_hNE 
 

         สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ไดท้ี่ https://www.ocsc.go.th/node/3491 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=diut3AMa_3U
https://www.youtube.com/watch?v=HpV6bklr6-
https://www.youtube.com/watch?v=dBAKPX6x1G4
https://www.youtube.com/watch?v=jgW2qvf_hNE
https://www.ocsc.go.th/node/3491
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3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในยุค New Normal 

     เพื ่อเป็นการรักษ์โลก รักษ์สิ ่งแวดล้อม เรามาเรียนรู ้เกี ่ยวกับการรับ -ส่งเอกสาร ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นงานสารบรรณในยุค New Normal ส่งผลให้ชาว กพร. สามารถลดการใช้กระดาษได้ 

        ศึกษาเพ่ิมเติมที ่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564    http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/113/T_0001.PDF 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/113/T_0001.PDF
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4. 
แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
นำเสนอโดย กองกฎหมาย (กม.)  
 
 กม. นำเสนอองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ” ในรูปแบบ Infographic เผยแพร่องค์ความรู้แบบออนไลน์ผ่านกลุ่ม Line : dpim-
communication และเว็บเพจ KM@DPIM รวมทั้งบอร์ด KM@DPIM  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 

กระบวนงานสำคัญ
เกี ่ยวกับการดำเน ินการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐจำเป็นต้องมีกรอบ
และแนวทางปฏิบัติงานให้
เ ป ็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ าน
เด ียวก ัน โดยการจ ัดทำ
ขอบเขตของงาน (Terms 
of Reference : TOR) 
สำหรับการจัดซื ้อจัดจ้าง 
เพ ื ่ อ ให้ การดำ เน ินการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
รัฐมีความชัดเจนเพียงพอ
ต่อการตรวจรับพัสดุหรือ
งานจ้างทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพของงาน โดยอาศัย
หลักความคุ ้มค่า โปร่งใส 
แ ล ะ เ ป ิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ผ ู ้ ป ระกอบการทำกา ร
แข่งขันกันอย่างเป็นธรรม มี
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ แ ล ะ
ประส ิ ทธ ิ ผล  ตลอดทั้ ง
สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ประหยัด และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 
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5. 
MATERIALS FOR ENERGY INNOVATION 
นำเสนอโดย กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (กนอ.)  
 
 กนอ. จัดกิจกรรม KM DAY กนอ. 2022 ในหัวข้อ “MATERIALS FOR ENERGY INNOVATION” 
นวัตกรรมวัตถุดิบสู่พลังงานแห่งอนาคต ในรูปแบบการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
วัตถุดิบสู่พลังงานแห่งอนาคต และจัดให้มีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามรับของรางวัล ระหว่างวันที่ 15 - 19 
สิงหาคม 2565 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กพร. มีผู้สนใจร่วมลงทะเบียนชมนิทรรศการ จำนวน 84 ราย  ทั้งนี้  
มีการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์ผ่านกลุ่ม Line : dpim-communication และเว็บเพจ 
KM@DPIM รวมทั้งบอร์ด KM@DPIM 

 เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าแร่โพแทชและเกลือหิน 
 เทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าแร่โพแทชและเกลือหินเป็นหนึ่งในภารกิจของ กนอ. โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
โรงงานมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบเพื่อศึกษาวิจัยการนำแร่โพแทชมาใช้เพื่อเป็นแบตเตอรี่
โพแทสเซียมไอออน ซึ่งเป็นการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมแร่ภายในประเทศ โดยเป็นการ
ดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรายละเอียดดังนี้ 
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 แร่โพแทชและเกลือหิน เป็นแร่ที่มีปริมาณสำรองค่อนข้างมากและกระจายตัวกันอยู่ทั่วโลก โดยประเทศ
ไทยมีแหล่งแร่อยู่บริเวณแอ่งโคราช แอ่งสกลนคร  แร่โพแทชมีหลายชนิด ซึ่งชนิดที่สำคัญที่สุด คือ แร่ซิลไวท์ 
(Sylvite)  ส่วนแร่เกลือหินก็มีหลายชนิด ชนิดที่สำคัญที่สุด คือ แร่เฮไลต์ (Halite) โดยธรรมชาติมักพบแร่โพ
แทชร่วมกับแร่เกลือหิน 
 การเพิ่มมูลค่าแร่ Value Chain ของแร่โพแทชและเกลือหิน มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. Mining 
 แร่โพแทช เป็นกลุ่มแร่ที่พบได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ แร่ซิลไวท์ และแร่คาร์นัลไลต์ โดยทั่วไปแร่ซิลไวต์

จะแปรสภาพมาจากแร่คาร์นัลไลต์ และมีความบริสุทธิ์สูงกว่า ลักษณะของแร่ถ้าบริสุทธิ์จะไม่มีสี ผลึกใส แต่เมื่อ
มีมลทินจะพบในลักษณะสีขาว สีชมพู สีส้ม  องค์ประกอบหลักของแร่โพแทช คือ โพแทสเซียม ที่มีคุณสมบัติ  
ในการช่วยเพิ่มผลผลิตและป้องกันโรคพืช ทำให้แร่โพแทชเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี โดย
ธรรมชาติมักพบแร่โพแทชร่วมกับแร่เกลือหินที่มีโซเดียมเป็นองค์ประกอบ จึงต้องนำแร่ไปผ่านกระบวนการแยก
เกลือออกก่อน 

 แร่เกลือหิน หรือเฮไลต์ มีรูปผลึกแบบสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ใสไม่มีสีเมื่อบริสุทธิ์ แต่เมื่อมีมลทินจะเป็น  
สีขาว สีเทา สีน้ำตาล และสีส้ม  ซึ่งทั้งแร่ซิลไวท์และแร่เฮไลต์ เกิดจากการตกตะกอนโดยกระบวนการระเหย
จากน้ำทะเลในแอ่งปิดขณะสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้ง เมื่อน้ำทะเลหรือน้ำจากแม่น้ำรวมกันในแอ่งภายใต้
สภาวะที่อัตราระเหยสูงกว่าอัตราที่น้ำไหลเข้าแอ่ง แร่ธาตุที่อยู่ในน้ำจะเริ่มตกตะกอนจนกลายเป็นแร่ทั้ง 2 ชนิด 

2. Refining หรือการแต่งแร่และแยกสิ่งเจือปน 
 เป็นกระบวนการแต่งแร่เพ่ือให้แร่สะอาดขึ้น โดยการแยกสิ่งเจือปนต่าง ๆ ออก จนได้องค์ประกอบหลัก 

โดยแร่โพแทชเมื่อผ่านการแต่งแร่ออกมาจะได้โพแทสเซียมคลอไรต์ และแร่เกลือหินแยกองค์ประกอบหลัก  
ได้เป็น โซเดียมคลอไรด์  แร่ที่ได้จากการ Refining มาแยกเป็นสารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุดิบภาคอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได ้

3. Chemical Production 
 เป็นการนำองค์ประกอบหลักจากแร่มาผ่านกระบวนการต่าง ๆ ให้กลายเป็นสารเคมีสำหรับนำไปใช้

งานอ่ืน ๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน 
 โพแทสเซียมคลอไรต์  สามารถแยกเป็นสารเคมีได้หลายชนิด เช่น 

- โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสบู่ และการบำบัดน้ำเสีย 

- โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ นิยมนำไปใช้เป็นปุ๋ยเคมี นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตดอกไม้ไฟ 
อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก และอุตสาหกรรมอาหาร 

- โพแทสเซียมซัลเฟต ถูกนำเข้ามาผลิตเป็นปุ ๋ยในประเทศไทยจำนวนมาก อีกทั ้งยังถูกใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตยิปซัม และพลาสเตอร์บอร์ด 

นอกจากนี้ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ยังสามารถนำไปผลิตเป็นสารตั้งต้นในการพัฒนาเป็นแบตเตอรี่
โพแทสเซียมไอออนได้ ซึ่งในโครงการวิจัยของ กนอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เลือกวัสดุ Prussian blue 
(พรัสเซียน บลู) เป็นขั้วแคโทด (Cathode) ในการผลิตแบตเตอรี่โพแทสเซียมไอออน 
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โซเดียมคลอไรด์  สามารถแยกเป็นสารเคมีได้หลายชนิด เช่น 

- โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโซดาไฟ สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม
การผลิตกระดาษและเยื่อ สารฟิกขาว ปิโตรเลียม อลูมิเนียม สิ่งทอ สบู่ สารทำความสะอาด และการบำบัดน้ำเสีย  

- โซเดียมไบคาร์บอเนต สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยา เบกก้ิงโซดา และสารดับเพลิง  

- โซเดียมคาร์บอเนต หรือโซดาแอช นิยมนำไปใช้ในกระบวนการผลิตแก้ว การผลิตสารทำความ
สะอาด และการผลิตกระดาษ 
 ปัจจ ุบ ัน กนอ. ม ีโครงการว ิจ ัยและพัฒนาแบตเตอร ี ่โซเด ียมไอออนจากแหล่งแร่เกลือหิน
ภายในประเทศมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต และต่อยอดให้มีการทดลองใช้จริง  จากงานวิจัยแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของประเทศไทยทั้งในเรื่องของทรัพยากร ความรู้ เทคโนโลยี  ซึ่งในอนาคตประเทศไทยจะสามารถ
พึ่งพาตนเองเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี สามารถสร้างมูลค่าให้กับห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมแบตเตอรี ่แห่ง
อนาคตได้อย่างแน่นอน 
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คลิปวีดิโอ “ผลิตภัณฑ์ต่อยอดที่ได้จากแร่โพแทชและเกลือหิน” 

  

  

  

  

  

 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
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ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการและการร่วมกิจกรรมรับของรางวัล 
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6. 
การจัดเก็บรายได้ตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 
นำเสนอโดย กองบริการงานอนุญาต (กบอ.)  
 
 กบอ. นำเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบ Infographic เกี่ยวกับ “การจัดเก็บรายได้ตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 
2560” ได้แก่ รายได้ตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 และเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ กรณีการขอประทานบัตร  
โดยเผยแพร่แบบออนไลน์ผ่านกลุ่ม Line : dpim-communication และเว็บเพจ KM@DPIM รวมทั้งบอร์ด 
KM@DPIM  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 
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7. 
การบริหารจัดการแหล่งหินอุตสาหกรรมสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และพื้นที่การพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
นำเสนอโดย กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม (กบว.)  
 
 กบว. จัดกิจกรรม KM ในรูปแบบสานเสวนาออนไลน์เผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง “การบริหารจัดการแหล่ง
หินอุตสาหกรรมสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่การพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดยมีการ
นำเสนอองค์ความรู้ที่น่าสนใจจากวิทยากรของ กบว. จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่  

(1) สถานการณ์หินอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ในปี พ.ศ. 2565  โดยนายชาลี ประจักษ์วงศ์ วิศวกร
เหมืองแร่ชำนาญการ 

(2) การจัดการข้อมูลสำหรับการสำรวจด้วยโปรแกรม ArcGIS  โดยนางสาวดลนภา ไพรโดรขน์  
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 

(3) การใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศในการประเมินปริมาณสำรองแหล่งหิน  โดยอาจารย์สุทธิเทพ  
รมยเวศม์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมร่วมตอบคำถามรับของรางวัลตลอดการเสวนา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 
เวลา 13.30 - 15.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM  โดยมีบุคลากร กพร. ทั้งส่วนกลาง และ 
สรข. เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน  

   

  
 
 

อ่านรายละเอียดองค์ความรู้ทั้ง 3 เรื่อง ได้ผ่านทาง QR Code 
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สถานการณ์หินอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC พ.ศ. 2565 

สถานการณ์หินอุตสาหกรรมในพื้นที่ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
ปี พ.ศ. 2565 โดยนายชาลี ประจักษ์วงศ์ วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการ ได้นำเสนอเนื้อหาในรายละเอียด 
ที่น่าสนใจโดยสรุปได้ดังนี้ ความเป็นมาของโครงการเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
ความต้องการหินใช้หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน EEC ปริมาณสำรอง 
หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างคงเหลือจังหวัดในพื้นที่ EEC การคาดการณ์ว่าปริมาณสำรองหินอุตสาหกรรม
เพื่อการก่อสร้างของจังหวัดในพื้นที่ EEC ทั้งหมดจะสามารถรองรับความต้องการใช้หินอุตสาหกรรมเพ่ือ 
การก่อสร้างได้อีกประมาณกี่ป ี
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การจัดการข้อมูลสำหรับการสำรวจด้วยโปรแกรม ARcGIS 

การจัดการข้อมูลสำหรับการสำรวจด้วยโปรแกรม ArcGIS โดยนางสาวดลนภา ไพรโรจน์ นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ ได้นำเสนอเนื ้อหาเกี ่ยวกับ นิยามของเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System : GIS) คืออะไร องค์ประกอบและขั้นตอนการทำงานของระบบ GIS ขั้นตอนการสำรวจ
ทางธรณีวิทยา และการหาปริมาณสำรองแร่ด้วยโปรแกรม ArcGIS 
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การใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศในการประเมินปริมาณสำรองแหล่งหิน 

การใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศในการประเมินปริมาณสำรองแหล่งหิน  โดยอาจารย์สุทธิเทพ  
รมยเวศม์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเสนอ
รายละเอียดหลักการของการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศในการประเมินปริมาณสำรองแหล่งหิน แหล่งที่มาของ
ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศดังกล่าว ขั้นตอนในการออกแบบบ่อเหมืองและประเมินปริมาณสำรองด้วยโปรแกรม 
Rhionceros 

ทั้งนี้ ในวงเสวนาได้มีข้อเสนอในเรื่องของข้อมูลที่นำเข้าจากแหล่งต่าง ๆ เช่น อากาศยานไร้คนขับ 
(Drone/UAV) ภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth หรือข้อมูลที่อาจจะสั่งซื้อมาจาก GISTDA ก็ตาม หากเป็นไป
ได้ควรจะนำมาเปรียบเทียบกันด้วย เพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูล 
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8. 
การออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่กลุ่มเหมืองตามหลักภูมิสถาปัตย์และ
การมีส่วนร่วม 
นำเสนอโดย กองบริหารสิ่งแวดล้อม (กบส.)  
 
 กบส. จัดกิจกรรม KM กบส. ประจำปี 2565 เรื่อง “การออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่กลุ่มเหมืองตาม
หลักภูมิสถาปัตย์และการมีส่วนร่วม” ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์   
รวมทั้งร่วมถ่ายรูปสวย ๆ กับ Backdrop ของโครงการ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถาม ลุ้นรับของ
รางวัล ซึ่งอาจมีมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ และนายสกล จุลาภา รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมชม
นิทรรศการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กพร.  พร้อมกันนี้  
มีการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์ผ่านกลุ่ม Line : dpim-communication และเว็บเพจ 
KM@DPIM รวมทั้งบอร์ด KM@DPIM 
 

 

  
 

 นายอดิทัต วะสีนนท์  
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่ ให้เกียรตเิข้าร่วม 
ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรม 
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นายยุทธศิลป์  รักญาติ  ผู้อำนวยการกองบริหารสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปดิกิจกรรม 
พร้อมมอบของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมชมนทิรรศการและร่วมสนกุตอบคำถามชิงรางวัล 

  

  

 นายสกล  จุลาภา 
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ ให้เกียรติเข้าร่วมชม
นิทรรศการและร่วมกิจกรรม 
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วีดิทัศน์ 
“การออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่กลุ่มเหมืองตามหลักภูมิสถาปัตย์ 

และการมีส่วนร่วม” 
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9. 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
นำเสนอโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)  
 
 กยผ. จัดกิจกรรม KM นำเสนอองค์ความรู้เรื่อง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม” ภายใต้หัวข้อ “ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมขัดกันอย่างไร เอาปากกามาวง”   
ในรูปแบบการจัดนิทรรศการเผยแพร่ VDO และ Infographic เรื่อง “9 รูปแบบ การขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  รวมทัง้มีการนำเสนอ Infographic และ VDO ของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จำนวน 4 เรื ่อง ประกอบด้วย Infographic 
จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่  (1) ม.126 ข้อห้ามดำเนินการตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2561  (2) ม.127 ข้อห้ามดำเนินการของผู ้ที ่พ้นจากตำแหน่งภายใน 2 ปี   
(3) ม.128 ข้อห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  และ VDO จำนวน 1 เรื่อง คือ มาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรันดร์  
ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมชมนิทรรศการ  ซึ่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่  
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กพร.  พร้อมกันนี้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวใน
รูปแบบออนไลน์ผ่านกลุ่ม Line : dpim-communication และเว็บเพจ KM@DPIM รวมทั้งบอร์ด KM@DPIM 

   

   
นายนิรันดร์  ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติร่วมชมนิทรรศการ 
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คลิปวีดิโอ 
“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม” 
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10. - 12. 
เทคโนโลย ีสม ัยใหม ่ก ับภารก ิจการกำก ับด ูแลการประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่   การปรับแก้ค่าพิกัดประทานบัตรเหมืองแร่ 
สู่ระบบสากล   การถ่ายโอนภารกิจการรังวัดจัดทำข้อมูลภูมิประเทศ
ด้วยอากาศยานไร้คนขับแก่ภาคเอกชน  
นำเสนอโดย กองวิศวกรรมบริการ (กวบ.)  
 
 กวบ. นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมบริการ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เทคโนโลยีสมัยใหม่กับภารกิจ
การกำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่  (เครื่องรังวัดภูมิประเทศใต้น้ำติดพาหนะขับเคลื่อน
ภายนอก เครื่องสแกนภูมิประเทศ 3 มิติ และกล้องรังวัดชนิดหาทิศเหนือด้วยตัวเอง)  การปรับแก้ค่าพิกัด
ประทานบัตรเหมืองแร่สู่ระบบสากล  และการถ่ายโอนภารกิจการรังวัดจัดทำข้อมูลภูมิประเทศด้วยอากาศยาน
ไร้คนขับแก่ภาคเอกชน ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณห้องโถง 
ชั ้น 1 กพร.  พร้อมทั ้งมีการเผยแพร่องค์ความรู ้ด ังกล่าวในรูปแบบออนไลน์ผ ่านกลุ ่ม Line : dpim-
communication และเว็บเพจ KM@DPIM รวมทั้งบอร์ด KM@DPIM 
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10. เทคโนโลยีสมัยใหม่กับภารกิจการกำกับดูแลการประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

   เครื่องรังวัดภูมิประเทศใต้น้ำติดพาหนะขับเคลื่อนภายนอก  
 (Echosounder-mounted Unmanned Surface : USV) 
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   เครื่องสแกนภูมิประเทศ 3 มิติ (Terrestrial Laser Scanner) 
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   กล้องรังวัดชนิดหาทิศเหนือด้วยตัวเอง (Gyrotheodolite) 
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11. การปรับแก้ค่าพิกัดประทานบัตรเหมืองแร่สู่ระบบสากล 
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12. การถ่ายโอนภารกิจการรังวัดจัดทำข้อมูลภูมิประเทศด้วย 
อากาศยานไร้คนขับแก่ภาคเอกชน 
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13. 
ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) 
นำเสนอโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.)  
 
 ศสท. นำเสนอองค์ความรู้เรื่อง “ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)” ในรูปแบบ Infographic 
และ TikTok เผยแพร่แบบออนไลน์ผ่านกลุ่ม Line : dpim-communication และเว็บเพจ KM@DPIM รวมทั้ง
บอร์ด KM@DPIM  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 

 การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐทุกขั ้นตอน 
เพื่อให้การได้มาและการนำข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความ
เป็นส่วนบุคคล เชื ่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มั่นคงปลอดภัย   
 4 Step การก ับด ูแลข ้อม ูลภาคร ัฐในระดับ
หน่วยงาน 
 Step 1 จัดตั้งคณะทำงาน 
 Step 2 กำหนดกระบวนการกำกับดูแลข้อมูล 
 Step 3 กำหนดนโยบาย มาตรฐาน และ 
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูล 
 Step 4 ตรวจสอบเพื่อการประเมินผล 
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14. 
สาระสำคัญของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
นำเสนอโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)   
 
 ตสน. นำเสนอองค์ความรู้เรื่อง “สาระสำคัญของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565” ในรูปแบบ Infographic เผยแพร่แบบออนไลน์ผ่านกลุ่ม 
Line : dpim-communication และเว็บเพจ KM@DPIM รวมทั้งบอร์ด KM@DPIM  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 
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15. 
การสอบเทียบเครื่องตรวจวัดระดับเสียง Sound Level Meter RION 
NL-21 โดย Sound Calibrator RION NC-74    
นำเสนอโดย สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 4 (สรข.4) ภูเก็ต   
 
 สรข.4 จัดกิจกรรม Knowledge Management Day  (KM Day) เรื่อง “การสอบเทียบเครื่องตรวจวัด
ระดับเสียง Sound Level Meter RION NL-21 โดย Sound Calibrator RION NC-74” เมื ่อวันที ่ 19 
กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม สรข.4 ภูเก็ต 
 
อุปกรณ์การตรวจวัดระดับเสียง 
1. เครื่องตรวจวัดระดับเสียง Sound Level Meter รุ่น RION NL-21 
2. Sound Calibrator รุ่น RION NC-74   
3. Wind Screen 
 
ขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 

ขั้นตอนที่ 1 
เปิดเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
กดปุ่ม Menu  เลื่อนไปที่หน้าจอ 1/5 
เลือก Cal Mode เป็น External 

ขั้นตอนที่ 2  
กดปุ่ม Menu อีกครั้งเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก 
กดปุ่ม        และ        
ปรับช่วงของข้อมูลให้อยู่ที่ 30 ถึง 120 dB 

ขั้นตอนที่ 3 
กดปุ่ม Cal 
เปิดเครื่อง Sound Calibrator 
นำเครื่องวัดระดับเสียงมาต่อกับเครื่อง Sound Calibrator 

ขั้นตอนที่ 4 
กดปุ่ม        และ         เพื่อปรับค่า เสียงให้อยู่ที่ 93.9 dB    
เมื่อได้ค่าท่ีกำหนด ก็กดปิดเครื่อง Sound Calibrator 
และกดปุ่ม Cal เครื่องตรวจวัดเสียงอีกครั้ง เพ่ือพร้อมใช้งาน 
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ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม KM Day 
 

   
 การบรรยายเนื้อหาโดย นางสาวกันย์กมล กิจวัฒนา การสาธิตการใช้เครื่องมือ 
 

  
 การให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดลองใช้เครื่องมือ การถามตรงปัญหาข้อสงสัย 
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16. 
ทรัพยากรแร่ในเขตความรับผิดชอบของ สรข.6 นครราชสีมา 
นำเสนอโดย สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 (สรข.6) นครราชสีมา   
 
 สรข.6 ดำเนินการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์การ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการ
จัดทำโครงการ “ทรัพยากรแร่ในเขตความรับผิดชอบของ สรข.6 นครราชสีมา” เพื่อให้การปฏิบัติงานใน
องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ซึ่ง สรข.6 ตระหนักถึงการพัฒนาแร่ที่ยั่งยืน จึงจัดให้มี
การบรรยายถ่ายทอดความรู ้ เร ื ่อง “ทรัพยากรแร่ในเขตความรับผิดชอบของ สรข. 6 นครราชสีมา”  
โดยนางสาวชณัฏฐ์พัชร จันทร์กอง นักธรณีวิทยา และการจัดนิทรรศการหินและแร่ โดยนางสาวอลิศรา 
ประเสริฐยิ่ง นักธรณีวิทยาชำนาญการ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามรับของรางวัล  มีนายประสิทธิ์ 
ศรีพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6  ข้าราชการ และบุคลากรของ 
สรข.6 เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 25 คน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ สรข.6 นครราชสีมา   

 
ทรัพยากรแร่ในเขตความรับผิดชอบของ สรข.6 นครราชสีมา 
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  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บเพจ KM@DPIM 
ที่ http://www5.dpim.go.th/km/ 
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บรรยากาศการจัดกิจกรรมโครงการ “ทรัพยากรแร่ในเขตความรับผิดชอบของ สรข.6 นครราชสีมา” 
 

  
การบรรยายถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “ทรัพยากรแร่ในเขตความรับผิดของ สรข.6 นครราชสีมา” 

โดยนางสาวชณัฎฐ์พัชร จันทรก์อง นักธรณีวิทยา 
 
 

  

  
การร่วมกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรแร่ในเขตความรับผิดชอบของ สรข.6 นครราชสีมา 
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นิทรรศการหินและแร่ โดยนางสาวอลิศรา ประเสริฐยิ่ง นักธรณีวิทยาชำนาญการ 

 
 

  

  

  
พิธีมอบรางวัลจากการตอบคำถาม 
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สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรม KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ความรู้ที่จำเป็นต่อภารกิจหลัก และแผนปฏิบัติราชการของ กพร. 
 

 MATERIALS FOR ENERGY INNOVATION : นวัตกรรมวัตถุดิบสู่พลังงานแห่งอนาคต 

- เทคโนโลยีการเพิ่มมลูค่าแรโ่พแทชและเกลือหิน 
 การจัดเก็บรายไดต้าม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 

- รายได้ตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 

- เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ กรณกีารขอประทานบตัร 
 การบริหารจัดการแหล่งหินอตุสาหกรรมสำหรบัพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษและพื้นที่การพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก  

- สถานการณ์หินอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ในปี พ.ศ. 2565  

- การจัดการข้อมูลสำหรับการสำรวจด้วยโปรแกรม ArcGIS 

- การใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศในการประเมินปริมาณสำรองแหล่งหิน 
 การออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่กลุ่มเหมืองตามหลักภูมสิถาปัตยแ์ละการมีส่วนร่วม 
 เทคโนโลยีสมัยใหม่กับภารกิจการกำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

- เครื่องรังวัดภมูิประเทศใต้น้ำตดิพาหนะขับเคลื่อนภายนอก     

- เครื่องสแกนภมูิประเทศ 3 มิติ   

- กล้องรังวัดชนิดหาทิศเหนือด้วยตวัเอง   
 การปรับแก้ค่าพิกดัประทานบตัรเหมืองแร่สู่ระบบสากล 
 การถ่ายโอนภารกิจการรังวัดจดัทำข้อมูลภูมปิระเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับแก่ภาคเอกชน 
 แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 
 สาระสำคญัของระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในยุค New Normal 
 ประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลาย 
 ประมวลจริยธรรม ตามพระราชบญัญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 ธรรมาภิบาลข้อมลู (Data Governance)   

 
ความรู้ที่จำเป็นในการสนับสนุนภารกิจ/การดำเนินงานของ กพร. 
 

 การสอบเทียบเครื่องตรวจวัดระดบัเสียง Sound Level Meter RION NL-21 โดย Sound 
Calibrator RION NC-74    
 ทรัพยากรแร่ในเขตความรับผดิชอบของ สรข.6 นครราชสมีา 

ติดตามองค์ความรู้ของ กพร. ได้ตลอด 24 ชม. ทางเว็บเพจ การจัดการความรู้ของ กพร.   
KM@DPIM     http://www5.dpim.go.th/km/ 
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โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม KM ของ กพร. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และเรียนรู้องค์ความรู้ 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บเพจการจัดการความรู้ของ กพร.  
หรือ KM@DPIM ที่ http://www5.dpim.go.th/km/ 
 

KM@DPIM 


