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1. บทสรุปผูบ ริหาร
จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี พ.ศ.
2546 มาตรา 11 ระบุไววา สวนราชการมีหนาที่พฒ
ั นาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกร
แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ
เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้ง
ตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ
ในสังกัด ใหเปนบุคลากรทีม่ ีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ประกอบกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย โดยเฉพาะยุทธศาสตรที่ 5 คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนวฒ
ั นธรรมและคานิยม
ของระบบราชการ จําเปนตองสรางรูปแบบกระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริงใหเกิดขึ้น การ
จัดการกับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู รูทันโลก และปรับตัวทันตอกระแสความเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเกิดประโยชนสขุ แกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ สวนราชการ
จะตองจัดใหมีการพัฒนาองคความรูภายในองคกร การปฏิบัติงานเชิงรุก กลาวคือ การสรางองคความรู
และทักษะใหมๆ ใหกับขาราชการเพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการเพื่อใหผลการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ไดยึดหลักแนวทางการพัฒนาความรูข างตน
มาจัดทําแผนการจัดการความรู ใหเหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอขาราชการใน
สังกัด
โดยพิจารณาความสําคัญอันมีผลสืบเนื่องมาจากประเด็นยุทธศาสตรตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
(Blueprint for Change) ป 2548 และ แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ป(พ.ศ.2548 -2551) ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยตัดสินใจเลือกเรื่อง การบริหาร Competency ในหนวยงาน มาเปนขอบเขต
หลักการคิดวิเคราะหในการจัดการความรู เนื่องจาก
(1) การบริหาร Competency ในหนวยงาน สอดคลองกับขอเสนอการเปลี่ยนแปลงตามยุทธ
ศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานใหมีความเปนเลิศ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
(พ.ศ.2548 - 2551) ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี 2 กลยุทธที่สอดคลองกับขอบเขตที่เลือก
กลาวคือ กลยุทธที่ 5.3.1 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหสอดคลองกับกลยุทธที่กําหนดใชอยางเปนระบบ
และกลยุทธที่ 5.3.2 การบริหารจัดการองคความรู
(2)เป น องค ค วามรู ที่ จํ า เป น ต อ งทราบ เพราะเกี่ ย วข อ งกั บ สมรรถนะในงาน
ความกาวหนาในอาชีพ ซึ่งตองเตรียมพรอมตอการปรับตัวเขาสูระบบขาราชการพลเรือนแบบใหม(ระบบ
แทง) และการสรรหา บรรจุ แตงตั้งขาราชการ ในอนาคตอันใกล
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan : KMAP) ในป 2549 จึงมุงเปาหมายที่
บุคลากรในสังกัดใหมีความรูเรื่อง Competency เพื่อปรับตนเองและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติราชการ โดย
จัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตลอดทั้งป รวมทั้งสิ้น 33 กิจกรรม งบประมาณ 187,625 บาท เพื่อใหเกิดการ
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รวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล มาพัฒนาใหเปนระบบ และทุกคน
ในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อัน
จะสงผลใหสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด สําหรับการวัดผลอยาง
เปนรูปธรรม คาดวา ขาราชการอยางนอยรอยละ 75 จะตองมีความรูในเรื่อง Competency
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2549 ดานการพัฒนา การจัดการ
ความรูในองคกรตามยุทธศาสตรการบริหารงานสูความเปนเลิศ ฉบับนี้ ไดแสดงเจตนารมณของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอยางชัดแจงวา จะจัดการความรูในการบริหาร Competency ในหนวยงาน ให
ประสบผลสําเร็จ โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญกลาวถึง วิธีการใหไดมาซึ่งแผนการจัดการความรู ซึ่งจําแนก
รายละเอียดในแบบฟอรมที่ 1-12 สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผน แบบฟอรมที่ 13 คณะทํางานและ
ผูเกี่ยวของ ปจจัยแหงความสําเร็จ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของเพื่ออางอิงแหลงที่มาไดอยางถูกตอง
อาทิ ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ป 2548 และ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548 2551) ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1.1 คําสั่งแตงตั้ง ผูบริหารดานการจัดการองคความรู (Chief Knowledge Officer
: CKO) และคณะทํางานบริหารจัดการความรู และที่ปรึกษา พรอมรายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 371 / 2548 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2548 ได
แต งตั้ งให นายชัยฤกษ ดิ ษฐอํ านาจ รองปลั ดกระทรวงมหาดไทย ฝ ายบริ หาร เป นผู บริ หารด านการจั ดการ
องคความรู ( Chief Knowledge Officer : CKO) ในกระทรวงมหาดไทย และสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย มีหนาที่ สนับสนุนและผลักดันใหการจัดการองคความรูในกระทรวงมหาดไทยและสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยสัมฤทธิ์ผลอยางเปนรูปธรรม (รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 1)
2. ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 9/2549 ลงวันที่ 10 มกราคม 2549
แตงตั้งให รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ รักษาการในตําแหนง ที่ปรึกษาดานการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานคณะทํางาน ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ
และ นายศุภชัย ยุวบูรณ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช. สถาบันดํารงราชานุภาพ เปนรองประธาน
และคณะทํางานประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัดหรือผู แทน ผู อํานวยการสํ านักนโยบายและแผนหรือผู แทน ผูอํานวยการศูนย เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือผูแทน ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่หรือผูแทน หัวหนากลุมงานวิจัยและพัฒนา
สถาบันดํารงราชานุภาพ ผูอํานวยการวิทยาลัยมหาดไทยหรือผูแทน นางณิท ฐา แสวงทอง เจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว เปนคณะทํางานและเลขานุการ และนางวันเพ็ญ ทรงวิวัฒน เจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว เปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
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มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
จัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป(พ.ศ.
2548-2551) ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อใหผูบริหารดานการจัดการองคความรู
(CKO) ของกระทรวงมหาดไทย และ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณานําเสนอขอ
อนุมัติใชตอไป
สงเสริมสนับสนุน สํานัก/ศูนย/กอง ในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อดําเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู
ติดตามและประเมินผลการดํา เนินงานตามแผนการจัดการความรูฯ เพื่อรายงานใหผูบริห าร
ดานการจัดการองคความรู (CKO) และปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ รวมทั้ง แจงผลการ
ดําเนินงานใหผูประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทราบ
สงเสริม สนับ สนุน การเสริม สรา งองคก รแหงการเรีย นรู ในกระทรวงมหาดไทย และสํา นัก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
แจง ใหสํา นัก /ศูน ย/ กองในสํา นัก งานปลัด กระทรวงมหาดไทย จัดสง ขอมูล ความรู ใหค วาม
คิด เห็น หรือดํา เนิน การอื่น ใด ทั้งนี้ เพื่อ ใหค ณะทํา งานฯ สามารถดํา เนิน การใหเปน ไปตาม
อํานาจหนาที่ในขอ 1-4
ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

รศ.ดร.ศิริรัตน ชุณหคลาย คณะสังคมศาสตรและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล เปนทีป่ รึกษา
เพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา เกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการความรู การดําเนินงานตามแผน และ
ดําเนินการอื่นๆ
เพื่อใหการบริหารจัดการความรูของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเกิดประสิทธิผล
(รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 2)
1.2

ขอบเขต KM (KM Focus Area)
• ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด ประกอบดวย
1. การบริหาร competency ในหนวยงาน
2. การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทํางาน
3. ความรูและทักษะการใชโปรแกรมปฏิบัติงานเฉพาะดานตางๆ
4. ความรูและทักษะการติดตามประเมินผล
• ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2549 (ไดคะแนนสูงสุด) คือ ขอบเขตที่ 1 (การบริหาร competency ใน
หนวยงาน)
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1.3 เปาหมาย KM (Desired State)
• เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมดที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการให
แลวเสร็จภายในงบประมาณประจําป พ.ศ. 2549 ประกอบดวย
1. บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) มีความรูเรื่อง Competency เพื่อ
นําไปใชพัฒนาตนเองและผูใตบังคับบัญชา
2. ผูบริหารและหนวยงานกองการเจาหนา ที่มีความรูดา น Competency เพื่อใชในการ
สรรหา และบรรจุแตงตั้งขาราชการ
3. ผูบริหารและหนวยงานพัฒนาบุคลากร มีความรูดาน Competency เพื่อพัฒนาบุคลากร
และฝกอบรม
• เปาหมาย KM (Desired State) เพียงเปาหมายเดียวที่คณะทํางานฯ จะเลือกดําเนินการให
แลวเสร็จภายในงบประมาณประจําป พ.ศ. 2549 คือ เปาหมายที่ 1 (บุคลากรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) มีความรูเรื่อง Competencyเพื่อนําไปใชพัฒนาตนเอง
และผูใตบังคับบัญชา)
1.4 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)
ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพื่อใหดําเนินการจัดการความรูตาม
เปาหมาย KM ที่เลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ
1. ผูบริหารเห็นคุณคาและประโยชนของการบริหารจัดการความรู โดยใหการสนับสนุน
งบประมาณ บุคลากร และความสนใจอยางตอเนื่องและจริงจัง
2. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีวัฒนธรรมองคกรที่เอื้อตอการแลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกัน
3. คณะทํางานบริหารจัดการความรู มีความรูความเขาใจ และไดรับการ สนับสนุนใหเขามา
รวมดําเนินงาน อยางตอเนื่องและจริงจัง
4. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีชองทางและเครื่องมือ ใหขาราชการในสังกัด
สามารถเขาถึงความรู และระบบการแลกเปลี่ยนความรู ไดอยางสะดวกและทั่วถึง
5. บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นประโยชนของการใชความรู
เปนเครื่องมือและเครื่องสนับสนุนการทํางาน
6. สํา นั กงานปลั ด กระทรวงมหาดไทยมี สิ่ งจู งใจอยา งเพี ย งพอ ( เชน รางวัล การ
ประกาศเกียรติคุณ การประกาศยกยองในที่สาธารณะ และโอกาสไดไปศึกษาดูงาน
ตางประเทศ เปนตน) แกบุคลากรที่เขารวมถายทอดและ แลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เปน Tacit Knowledge
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แบบฟอรม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ขอบเขต KM ที่
(KM Focus Areas)

ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ
ประชาชนไทย /
ชาวตางชาติ/
ชุมชน

ขาราชการ ของ
หนวยงานตนเอง

กระทรวง/กรม/กอง
ของหนวยงานอื่น

รัฐบาล

Outsource ของ
หนวยงาน

1.1 นโยบายรัฐบาล 1.1 ไดรับ
1. การบริหาร Competency ใน 1.1 ไดรับบริการ 1.1 ขาราชการ สป. 1.1 สามารถ
ที่นา พอใจมาก มท. มีความรูไน
แลกเปลี่ยนความรู ไดรบั การปฏิบัติ ความรูไ ป
หนวยงาน

( ส อ ด ค ล อ ง กั บ ป ร ะ เ ด็ น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ 5 ”ก า ร
พัฒ นาระบบงานให มีค วาม
เป น เลิ ศ ” กลยุ ท ธ ที่ 5.3.1
พั ฒ นาขี ด สมรรถนะของ
บุคลากรใหสอดคลองกับกล
ยุ ท ธ ที่ กํ า หนดใช อ ย า งเป น
ระบบ, กลยุทธที่ 5.3.2 การ
บริหารจัดการองคความรู)

2. การประชาสัมพันธเชิงรุก
เพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการ
ดําเนินงาน
( ส อ ด ค ล อ ง กั บ ป ร ะ เ ด็ น
ยุทธศาสตรที่ 5 “การพัฒนา
ระบบงานให มี ค วามเป น
เลิศ” กลยุทธที่
5.1.2
ป รั บ ป รุ ง รู ป แ บ บ ก า ร
เผยแพรและประชาสัมพันธ
ภาครัฐใหครอบคลุมและทัน
สถานการณ)

ขึ้น จากบุคลากร
ที่มี
Competency
เหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาที่

เรื่อง Competency
ซึ่งสามารถนําไป ใช
เปนแนวทางพัฒนา
ตนเอง รวมทั้ง
บริหารและพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา
ใหตรงตาม
Competency ของ
ตําแหนงที่
หนวยงานตองการ
1.2 สป.มท.มี
ฐานความรูในเรื่อง
Competency และ
การบริหาร
Competency
2.1 ไดรับขอมูล 2.1 มีความรูแ ละ
ขาวสารที่ถูกตอง ทักษะในเรื่องการ
และรวดเร็ว
ประชาสัมพันธเชิง
2.2 เขาใจบทบาท รุก ทําใหการ
และหนาที่การ ทํางานไดรับการ
ทํางานของ มท. ยอมรับ ไดรับความ
สนับสนุน มี
ประสิทธิผลสูงขึ้น

และเรียนรูระหวาง อยางมีประสิทธิผล ขยายผลใช
กันได
ยิ่งขึน้
ตอไป
1.2 การประสาน
ราชการมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

2.1 สามารถ
แลกเปลี่ยนความรู
และเรียนรูระหวาง
กันได
2.2 การประสาน
ราชการมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

2.1 ไดรับ
2.1. นโยบาย
รัฐบาลไดรบั การ ความรูไป
ปฏิบตั อิ ยางมี
ขยายผลใช
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตอไป
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แบบฟอรม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ขอบเขต KM ที่
(KM Focus Areas)

ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ
ประชาชนไทย /
ชาวตางชาติ/
ชุมชน

3. ความรูและทักษะการใช 3.1 ไดรับบริการที่
โปรแกรมปฏิบัติงานเฉพาะ นาพอใจมากขึ้น
จากบุคลากรที่มี
ด า น ต า ง ๆ ( เ ช น
Competency
e-Inspection, ก า ร จั ด ทํ า สูงขึ้น
เ ว็ บ ไ ซ ต เ พื่ อ ง า น
ประชาสั ม พั น ธ , e-learning,
การเบิกจายงบประมาณ )

ขาราชการ ของ
หนวยงานตนเอง

กระทรวง/กรม/กอง
ของหนวยงานอื่น

3.1 มีความรูแ ละ
ทักษะการ
ปฏิบตั ิงาน ดวย
โปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับ
งานเฉพาะดาน
ตางๆ ทําให
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

3.1 สามารถ
แลกเปลี่ยนและ
เรียนรูความรู
ระหวางกันได
3.2 การประสาน
งานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

3.1 นโยบายรัฐบาล
ไดรับการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น

3.1 ไดรับ
ความรูไป
ขยายผลใช
ตอไป

4.1 มีความรูในเรื่อง
การติดตามและ
ประเมินผล
4.2 สามารถบริหาร
จัดการโครงการใหมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น

4.1 สามารถ
แลกเปลี่ยนและ
เรียนรูความรู
ระหวางกันได
4.2 การประสาน
งานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

4.1 นโยบายรัฐบาล
ไดรับการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น

4.1 ไดรับ
ความรูไป
ขยายผลใช
ตอไป

รัฐบาล

Outsource ของ
หนวยงาน

( ส อ ด ค ล อ ง กั บ ป ร ะ เ ด็ น
ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 กลยุ ท ธ ที่
5 . 1 . 5 เ ส ริ ม ส ร า ง แ ล ะ
พั ฒ น า ก า ร ต ร ว จ ร า ช ก า ร
กลยุ ท ธ ที่ 5.3.1 พั ฒ นาขี ด
สมรรถนะของบุ ค ลากรให
สอดคลองกับกลยุทธที่กําหนด
ใชอยางเปนระบบ)
4. ความรูแ ละทักษะการติดตาม
ประเมินผล
(สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 5 กลยุทธที่ 5.1.3
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการ
กลยุทธ 5.3.1 พัฒนาขีด
สมรรถนะของบุคลากรให
สอดคลองกับกลยุทธที่กําหนด
ใชอยางเปนระบบ)

4.1 ไดรับบริการ
และผลจากงาน
พัฒนา ที่นาพอใจ
มากขึ้น จากผล
การปฏิบตั ิงานที่มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงขึ้น
และจากการไดมี
สวนรับรูและมี
สวนรวมในการ
ปฏิบตั ิงาน
ราชการมากขึ้น

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : …............................……………….……. ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด )
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย /CKO
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แบบฟอรม 2 การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เกณฑการกําหนดขอบเขต KM
1.สอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตร
2.ปรับปรุงแลวเห็นไดชัดเจน (เปนรูปธรรม)
3.มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง
4.ตองทํา คนสวนใหญในองคกรตองการ
5.ผูบริหารใหการสนับสนุน
6.เปนความรูท ี่ตองจัดการอยางเรงดวน
รวมคะแนน

ขอบเขต KM ที่ 1 ขอบเขต KM ที่ 2
การบริหาร
การประชาสัมพันธ
Competency ใน
เชิงรุกฯ
หนวยงาน

6
6
6
6
6
6
36

6
3
6
6
6
6
33

ขอบเขต KM ที่ 3 ขอบเขต KM ที่ 4
ความรูและทักษะ ความรูและทักษะ
การใชโปรแกรม
การติดตาม
ปฏิบัติงานเฉพาะ
ประเมินผล
ดานตางๆ

6
6
3
3
6
3
27

6
3
3
3
6
6
27

หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, นอย = 1
<เกณฑคะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได>

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ………………………………………………. ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด )
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอรม 3 เปาหมาย KM (Desired State) ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ การบริหาร Competency ในหนวยงาน
เปาหมาย KM (Desired State)
เปาหมาย KM ที่ 1.1 บุคลากร สป.มท.มีความรูเรื่อง Competency เพื่อ
นําไปใชพฒ
ั นาตนเองและผูใ ตบังคับบัญชา
เปาหมาย KM ที่ 1.2 ผูบริหารและหนวยงานการเจาหนาที่มีความรูดาน
Competency เพื่อใชในการสรรหาและบรรจุแตงตั้งขาราชการ

เปาหมาย KM ที่ 1.3 ผูบริหารและหนวยงานพัฒนาบุคลากรมีความรูด าน
Competency เพื่อพัฒนาบุคลากรและฝกอบรม

เปาหมาย KM ที่องคกรตองการทําคือ เปาหมาย KM ที่ 1.1
(บุคลากร สป.มท. มีความรูเรื่อง Competency เพื่อนําไปใชพฒ
ั นาตนเอง
และผูใตบังคับบัญชา )

หนวยทีว่ ัดผลไดเปนรูปธรรม
ขาราชการ สป.มท. อยางนอยรอยละ 75 มี
ความรูเรื่อง Competency
ผูบริหารและหนวยงานกองการเจาหนาที่ ได
นําความรูในเรื่อง Competency ไปใชใน
การประเมิน สรรหา และบรรจุแตงตั้ง
ขาราชการ
ผูบริหารและหนวยงานพัฒนาบุคลากร ได
นําความรูดาน Competency ไปจัดทํา
โครงการพัฒนาบุคลากรไมนอ ยกวารอยละ
75 ของโครงการทั้งหมด
ขาราชการ สป.มท. อยางนอยรอยละ 75 มี
ความรูเรื่อง Competency

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : …………………………………… ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด )
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอรม 4 Check List ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM
(Desired State)
ชื่อหนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 24 มกราคม 2549
เปาหมาย KM (Desired State) : บุคลากร สป.มท.มีความรูเรื่อง Competency เพื่อนําไปใชพฒ
ั นาตนเองและ
ผูใตบังคับบัญชา
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : ขาราชการ สป.มท. อยางนอยรอยละ 75 มีความรูเรื่อง Competency
ลําดับ
รายการ Check List
ระบุรายละเอียด
1.
กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวของ
1.1
กระบวนงานไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย 1. กระบวนงานพั ฒนาบุคลากร ตามประเด็นยุ ทธศาสตรที่ 5
KM
กลยุ ท ธ ที่ 5.3.1 พั ฒ นาขี ด สมรรถนะของบุ ค ลากร ให
สอดคลองกับกลยุทธที่กําหนดใชอยางเปนระบบ
2. กระบวนงานบริหารจัดการความรู ตามกลยุทธที่ 5.3.2 การ
บริหารจัดการองคความรู
1.2
ขั้นตอนไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM
1. กระบวนงานพัฒนาบุคลากร ไดแกขั้นตอน
(1) การคนหา training need
(2) การกําหนดโครงการฝกอบรม/หลักสูตร
2. กระบวนงานบริหารจัดการความรู ไดแกขนั้ ตอน
(1) การศึกษา desired state
(2) การจัดทําแผนจัดการความรู
(3) การดําเนินงานตามแผนจัดการความรู
(4) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
1.3
กระบวนงานไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย 1. กระบวนงานพั ฒนาบุคลากร ตามประเด็นยุ ทธศาสตรที่ 5
KM และ สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรป
กลยุ ท ธ ที่ 5.3.1 พั ฒ นาขี ด สมรรถนะของบุ ค ลากร ให
2548 ดวย
สอดคลองกับกลยุทธที่กําหนดใชอยางเปนระบบ
2. กระบวนงานบริหารจัดการความรู ตามกลยุทธที่ 5.3.2 การ
บริหารจัดการองคความรู
1. กระบวนงานพัฒนาบุคลากร ไดแกขั้นตอน
1.4
ขั้นตอนไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM
(1) การคนหา training need
และสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรป 2548
(2) การกําหนดโครงการฝกอบรม/หลักสูตร
ดวย
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ลําดับ

1.5
1.6

2.
2.1

2.2

รายการ Check List

ระบุรายละเอียด
2. กระบวนงานบริหารจัดการความรู ไดแกขนั้ ตอน
(1) การศึกษา desired state
(2) การจัดทําแผนจัดการความรู
(3) การดําเนินงานตามแผนจัดการความรู
(4) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
คิดเปนจํานวน กระบวนงานและขัน้ ตอน เทาไร 2 กระบวนงาน และ 6 ขัน้ ตอน
อะไรคือตัวชี้วดั ของกระบวนงาน ที่เชื่อมโยง 1. กระบวนงานพั ฒนาบุคลากร ตามประเด็นยุ ทธศาสตรที่ 5
กับเปาหมาย KM และ สอดคลองกับประเด็น
กลยุ ท ธ ที่ 5.3.1 พั ฒ นาขี ด สมรรถนะของบุ ค ลากร ให
ยุทธศาสตรป 2548 ดวย
สอดคลองกับกลยุทธที่กําหนดใชอยางเปนระบบ ตัวชี้วัดคือ
ร อ ยละของกลุ ม เป า หมายที่ ไ ด รั บ การอบรมตรงตาม
Competency ที่กําหนดในแตละกลยุทธ
2. กระบวนงานบริหารจัดการความรู ตามกลยุทธที่ 5.3.2 การ
บริหารจัดการองคความรู ตัวชี้วัด คือรอยละของขาราชการ
สป.มท. ที่ไดรับความรูเรื่อง Competency
กลุมผูเกี่ยวของภายในองคกร (สป.มท)
หนวยงานไหนขององคกร ทีต่ องแบงปน
กองการเจาหนาที่ สํานักนโยบายและแผน สํานักพัฒนาและ
แลกเปลี่ยน /Sharing K.
สงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สถาบันดํารงราชานุภาพ และ
สํานักงานจังหวัด
ใครบางในหนวยงาน ที่ตองแบงปน
ในกองการเจาหนาที่ ไดแกผบู ริหาร บุคลากรในกลุมงานวางแผน
แลกเปลี่ยน / Sharing K.
และพัฒนาระบบ กลุมงานประเมินและทะเบียนประวัติ กลุมงาน
สรรหาและบรรจุแตงตั้ง กลุมงานวินัยและสงเสริมสมรรถภาพ
ขาราชการ
ในสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด ไดแก
ผูบริหาร และบุคลากรในสวนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สวน
สงเสริมการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
ในสํานักนโยบายและแผน ไดแก ผูบริหาร และบุคลากรในสวน
ยุทธศาสตรดานความมัน่ คงภายใน สวนยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น สวนยุทธศาสตร
ดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
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ลําดับ

2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

รายการ Check List

คิดเปนจํานวนคน เทาไร ทีต่ องแบงปน
แลกเปลี่ยน / Sharing K.
หนวยงานไหนขององคกร ทีต่ องเรียนรู /
Learning K.
ใครบางในหนวยงาน ที่ตองเรียนรู / Learning
K.
คิดเปนจํานวนคน เทาไร ทีต่ องเรียนรู /
Learning K.
กลุมผูเกี่ยวของภายนอกองคกร
(ผูใชบริการ/Outsource)
องคกรไหน ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน/
Sharing K.

ใครบางในองคกร ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน /
Sharing K.
คิดเปนจํานวนคน เทาไร ทีต่ องแบงปน
แลกเปลี่ยน / Sharing K.
องคกรไหน ทีต่ องเรียนรู / Learning K.
ใครบางในองคกร ที่ตองเรียนรู / Learning K.
คิดเปนจํานวนคน เทาไร ทีต่ องเรียนรู /
Learning K.

ระบุรายละเอียด
ในสถาบันดํารงราชานุภาพ ไดแก บุคลากรในวิทยาลัยมหาดไทย
และกลุม งานวิจัยและพัฒนา
ในสํานักงานจังหวัด ไดแก หัวหนาสํานักงานจังหวัดและหัวหนา
กลุมงาน
ประมาณ 60 คน
ทุกหนวยงานในสังกัด (12 สํานัก/ศูนย/กอง และ 75 สํานักงาน
จังหวัด)
บุคลากรทุกคนในหนวยงาน
ประมาณ 2,600 คน

สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. กรมอื่นๆ ใน
กระทรวงมหาดไทย สถาบันอุดมศึกษา (ที่ศึกษาเรื่อง
Competency ) สถาบันวิชาการอืน่ ๆ (เชน สถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ บริษทั เฮยกรุป จํากัด)
ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ ที่มคี วามรูความชํานาญดาน
Competency
ประมาณ 55 คน
-
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ลําดับ
รายการ Check List
4.
ความรูท จี่ ําเปน (EK/ TK) ในกระบวนงาน
(Work Process)
4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

มีความรู EK อะไรบาง ที่ตอ งเขากระบวนการ
จัดการความรู เพื่อปรับใหทันสมัยกับกาลเวลา
(ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทาํ ได)
มีความรู EK อะไรบาง ที่จัดการครั้งเดียวแลว
ไมตองปรับอีกเลย (ระบุมาทัง้ หมดเทาทีท่ ําได)
มีความรู TK อะไรบาง ที่ตอ งเขากระบวนการ
จัดการความรู เพื่อปรับใหทันสมัยกับกาลเวลา
และอยูก ับใครบาง (ระบุมาทัง้ หมดเทาทีท่ ําได)
มีความรู TK อะไรบาง ที่จัดการครั้งเดียวแลว
ไมตองปรับอีกเลย และอยูกบั ใครบาง (ระบุ
มาทั้งหมดเทาที่ทาํ ได)
จากขอ 4.1, 4.2 ความรู EK อะไรบาง ทีเ่ รามี
และ เรายังไมมี

ระบุรายละเอียด

1. หลักวิชาและแนวคิดเกี่ยวกับ Competency
2. แนวคิดเกี่ยวกับ Core Competency ของขาราชการพลเรือน
3. เทคนิคการบริหารและพัฒนา Competency ในหนวยงาน
แนวคิดเกี่ยวกับ Core Competency ของขาราชการพลเรือน
เทคนิคและแนวทางการบริหารและพัฒนา Competency ใน
หนวยงาน ซึ่งมีอยูในผูบริหารที่ทรงประสบการณ และนักวิชาการ
ที่ทรงความรู ใน สป.มท.
--

ที่มแี ลว คือ (1) หลักวิชาและแนวคิด (พืน้ ฐาน) เกี่ยวกับ
Competency และ (2) แนวคิดและแนวปฏิบัติเรื่อง Core
Competency ของขาราชการพลเรือน
ที่ยังไมมี ไดแก (1) เทคนิคการบริหารและพัฒนา Competency
ในหนวยงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และ(2) หลักวิชาและแนวคิด
(ใหมๆ) เกี่ยวกับ Competency
จากขอ 4.3, 4.4 ความรู TK อะไรบาง ทีเ่ รามี ที่ยังไมมี ไดแก เทคนิคการบริหารและพัฒนา Competency ใน
และ เรายังไมมี
หนวยงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด)
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
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การประเมินองคกรตนเองในเรื่องการจัดการความรู ดวย KMAT ใชแบบฟอรมที่ 5-9 ดังนี้
แบบฟอรม 5 แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู หมวด 1 - กระบวนการจัดการความรู
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด
0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก 1 – มีนอย 2- มีระดับปานกลาง 3 - มีในระดับที่ดี 4 – มีในระดับที่ดมี าก
หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู
สิ่งที่มีอยู / ทําอยู
1.1.องคกรมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อหาจุดแข็งจุดออน ระดับ2 - มีระดับปานกลาง คือองคกรมีการ
ในเรื่องการจัดการความรู เพื่อปรับปรุงในเรื่องความรู เชนองคกร วิเคราะหจุดแข็งจุดออนในเรื่องการจัดการ
ยังขาดความรูที่จาํ เปนตองมี หรือองคกรไมไดรวบรวมความรูท ี่มี ความรู และพบวาการจัดการความรูในเรื่อง
อยูใหเปนระบบ เพื่อใหงายตอการนําไปใช ไมทราบวาคนไหนเกง สมรรถนะ(Competency) ของบุคลากรที่
เรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธกี ารที่ชัดเจนในการแกไข ปรับปรุง
หนวยงานตองการ ยังไมเปนระบบเทาที่ควร
1.2.องคกรมีการแสวงหาขอมูล/ความรูจากแหลงตางๆ
ระดับ 2 - มีระดับปานกลาง คือองคกรมีการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากองคกรที่มีการใหบริการคลายคลึงกัน (ถา แสวงหาขอมูล/ความรูจากแหลงตางๆ
มี) อยางเปนระบบและมีจริยธรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง สมรรถนะ
(Competency) ไดแสวงหาจาก internet เปน
สวนใหญ การหาจากภาคราชการดวยกันเอง
เปนเพียงในขัน้ ตนเทานัน้
1.3 ทุกคนในองคกร มีสวนรวมในการแสวงหาความคิดใหม ๆ ระดับ 1 - มีนอ ย คือคนสวนนอยในองคกร
ระดับเทียบเคียง (Benchmarks) และ Best Practices จาก
หรือเฉพาะคนในหนวยงานทีร่ ับผิดชอบการ
องคกรอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน (บริการหรือดําเนินงานที่ บริหารงานบุคคลเทานั้น ที่ใหความสนใจเรื่อง
คลายคลึงกัน ) และจากองคกรอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะแตกตางกันโดย สมรรถนะ(Competency) หรือศึกษา Best
Practices ในเรื่องนี้ จากภายในหรือภายนอก
สิ้นเชิง
องคกร
1.4 องคกรมีการถายทอด Best Practices อยางเปนระบบ ซึ่ง ระดับ 2 - มีระดับปานกลาง คือองคกรมีการ
รวมถึงการเขียน Best Practices ออกมาเปนเอกสาร และการ เผยแพรความรูเรื่องสมรรถนะ(Competency)
จัดทําขอสรุปบทเรียนทีไ่ ดรับ (Lessons Learned)
โดยพาไปศึกษาดูงานในหนวยงานภายนอก บาง
เชน บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม
จํากัด (มหาชน) เพื่อดู best practice และ
โดยการใหความรูผานวารสารดํารงราชานุภาพ
และ ”เอกสารความรู สดร.” ในบางฉบับ
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หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู
1.5 องคกรเห็นคุณคา “Tacit Knowledge” หรือ ความรูและ
ทักษะ ที่อยูในตัวบุคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณและการ
เรียนรูของแตละคน และใหมีการถายทอดความรูและทักษะนั้น ๆ
ทั่วทั้งองคกร

สิ่งที่มีอยู / ทําอยู
อยูในระดับ 3- ดี คือองคกรเห็นคุณคา “Tacit
Knowledge” หรือความรูแ ละทักษะที่อยูในตัว
บุคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณและการ
เรียนรูของแตละคน แตยังมิไดมีการกระตุนหรือ
จัดรูปแบบใหมีการถายทอดความรูและทักษะ
นั้นๆ อยางเปนระบบจริงจัง และทัว่ ทั้งองคกร

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด)
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอรม 6 แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู หมวด 2 - ภาวะผูน ํา
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด
0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก 1 – มีนอย 2- มีระดับปานกลาง 3 - มีในระดับที่ดี 4 – มีในระดับที่ดมี าก
หมวด 2 ภาวะผูนาํ
สิ่งที่มีอยู / ทําอยู
2.1 ผูบริหารกําหนดใหการจัดการความรูเปนกลยุทธทสี่ ําคัญใน ระดับ 3- มีในระดับที่ดี คือผูบริหารให
องคกร
ความสําคัญและไดกาํ หนดใหการบริหารจัดการ
ความรูเปนกลยุทธในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
(2548-2551) ของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
2.2 ผูบริหารตระหนักวา ความรูเปนสินทรัพย (Knowledge
ระดับ 3 - มีในระดับที่ดี คือผูบริหารให
Asset) ที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนกับองคกรได และมี ความสําคัญและตระหนักวาความรูเปนสินทรัพย
การจัดทํากลยุทธที่ชัดเจน เพื่อนําสินทรัพยความรูท ี่มีอยูไปใช
(Knowledge Asset) ที่สามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชน (เชน ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น ประโยชนกับองคกรได โดยเนนการพัฒนา
ใหบริการไดรวดเร็วและตรงตามความตองการ สรางความพึง
บุคลากรภายในองคกรอยางตอเนื่อง เพื่อให
พอใจใหผูใชบริการ เปนตน)
รับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติราชการ
ตลอดจนนําความรูท ี่ไดไปใชในการปฏิบตั ิราชการ
2.3 องคกรเนนเรื่องการเรียนรูของบุคลากร เพื่อสงเสริม Core ระดับ 3 - มีในระดับที่ดี คือผูบริหารไดให
Competencies เดิมที่มีอยูใหแข็งแกรงขึน้ และพัฒนา Core
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
Competencies ใหมๆ (Core Competencies หมายถึง ความ โดยการฝกอบรม เพื่อสงเสริมและพัฒนา Core
เกงหรือความสามารถเฉพาะทางขององคกร)
Competencies ของบุคลากร
2.4 การมีสวนรวมในการสรางองคความรูขององคกร เปนสวน ระดับ 3 - มีในระดับที่ดี คือมีการกําหนดตัวชี้วัด
หนึ่งของเกณฑที่องคกรใชประกอบในการพิจารณาในการ
ดานการบริหารจัดการความรูไวในการประเมินผล
ประเมินผล และใหผลตอบแทนบุคลากร
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการดวย ซึ่งจะมีผล
ตอการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรที่
เกี่ยวของดวย สวนการมีสวนรวมในการสรางองค
ความรูข ององคกรนั้น ยังเปนสวนนอยอยู
ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด)
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

16

แบบฟอรม 7 แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู หมวด 3 – วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการ
ความรู
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด
0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก 1 – มีนอย 2- มีระดับปานกลาง 3 - มีในระดับที่ดี 4 – มีในระดับที่ดมี าก
หมวด 3 วัฒนธรรมในเรือ่ งการจัดการความรู
สิ่งที่มีอยู / ทําอยู
3.1 องคกรสงเสริมและใหการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระดับ 3 - มีระดับดี คือ สป.มท.มีสถาบันดํารง
ของบุคลากร
ชานุภาพ เปนหนวยงานหลักในการสงเสริมและ
ใหการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการ
เผยแพรความรูผานทางวารสารและเอกสาร
วิชาการของสถาบันดํารงชานุภาพ มีการจัด
บรรยายพิเศษ ตลอดจนมีเว็บไซดของสถาบัน
ดํารงราชานุภาพ
3.2 พนักงานในองคกรทํางาน โดยเปดเผยขอมูลและมีความไว ระดับ 3 - มีระดับดี คือขาราชการสวนใหญ มี
เนื้อเชื่อใจกันและกัน
การทํางานเปนทีม และมีการประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในกลุมงาน อยาง
สม่ําเสมอ
3.3 องคกรตระหนักวา วัตถุประสงคหลักของการจัดการความรู ระดับ 3 - มีระดับดี คือ สป.มท. มีความ
คือ การสราง หรือเพิ่มพูนคุณคาใหแกผูใชบริการและหนวยงานที่ ตระหนักวาการจัดการความรู และการสราง
เกี่ยวของ
องคกรแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้น จะมีผลใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอ
ผูใชบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของได
3.4 องคกรสงเสริมใหบุคลากร เกิดการเรียนรู โดยการใหอิสระ ระดับ 3 - มีระดับดี คือ องคกรพยายามสงเสริม
ในการคิด และการทํางาน รวมทั้งกระตุน ใหพนักงานสรางสรรค ใหบุคลากร เกิดการเรียนรู โดยการใหอิสระใน
สิ่งใหม ๆ
การคิดพอสมควร แตอยูภายในขอบเขตอํานาจ
และหนาที่
3.5 ทุกคนในองคกรถือวาการเรียนรูเปนหนาที่และความ
ระดับ 2 - มีระดับปานกลาง คือคนสวนใหญใน
รับผิดชอบของทุกคน
องคกรยังไมตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การเรียนรูเทาที่ควร
ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด)
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอรม 8 แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู หมวด 4 - เทคโนโลยีการจัดการความรู
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด
0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก 1 – มีนอย 2- มีระดับปานกลาง 3 - มีในระดับที่ดี 4 – มีในระดับที่ดมี าก
หมวด 4 – เทคโนโลยีการจัดการความรู
สิ่งที่มีอยู / ทําอยู
4.1.เทคโนโลยีที่ใชชว ยใหทกุ คนในองคกรสื่อสารและเชื่อมโยง ระดับ 3 - มีระดับดี คือทุกคนในองคกร
กันไดอยางทัว่ ถึงทั้งภายในองคกรและกับองคกรภายนอก
สามารถสื่อสารและเชื่อมโยงกันไดอยางทัว่ ถึง
ทั้งภายในองคกร โดยใช Intranet และกับ
องคกรภายนอก โดยใช Internet
4.2.เทคโนโลยีที่ใชกอใหเกิดคลังความรูขององคกร ( An
ระดับ 2 - มีระดับปานกลาง คือมีเทคโนโลยีทาํ
Institutional Memory ) ทีท่ ุกคนในองคกรสามารถเขาถึงได
ใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูแ ละ
ขอมูลขาวสารตางๆ ผานทาง Intranet และ
Internet ได แตยังไมเกิดคลังความรู
4.3 เทคโนโลยีที่ใชทําใหบุคลากรในองคกรเขาใจและใกลชิดผู ระดับ 3 - มีระดับดี คือทั้ง intranet และ
มาใชบริการมากขึ้น เชน ความตองการและความคาดหวัง internet มี Web Board ใหผูใชบริการสามารถ
พฤติกรรมและความคิด เปนตน
แสดงความคิดเห็นได มีการสื่อสารสองทางได
4.4 องคกรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเนนความ
ระดับ 3 - มีระดับดี คือองคกรมีการพัฒนา
ตองการของผูใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง
4.5 องคกรกระตือรือรนที่จะนําเทคโนโลยีที่ชว ยใหพนักงาน
ระดับ 3 - มีระดับดี คือหนวยงานตางๆ ภายใน
สื่อสารเชื่อมโยงกันและประสานงานกันไดดีขึ้น มาใชในองคกร องคกร มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
4.6 ระบบสารสนเทศขององคกรชาญฉลาด (Smart) ใหขอมูลได ระดับ 3 - มีระดับดี คือระบบสารสนเทศของ
ทันทีที่เกิดขึ้นจริง (Real Time) และขอมูลสารสนเทศในระบบมี องคกร สงผลใหเกิดการเชื่อมโยงกัน ทั้ง
ความเชื่อมโยงกัน
สวนกลาง และสวนภูมิภาค แตการใหขอมูลได
ทันทีที่เกิดขึ้นจริง (real time) สวนใหญยังไม
เปนระบบชัดเจน
ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด)
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอรม 9 แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู หมวด 5 - การวัดผลการจัดการความรู
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด
0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก 1 – มีนอย 2- มีระดับปานกลาง 3 - มีในระดับที่ดี 4 – มีในระดับที่ดมี าก
หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู
สิ่งที่มีอยู / ทําอยู
5.1 องคกรมีวธิ ีการที่สามารถเชื่อมโยง การจัดการความรูกับผล
ระดับ 2 - มีระดับปานกลาง คือภายหลัง
การดําเนินการที่สําคัญขององคกร เชน ผลลัพธในดานผูใชบริการ จากการปฏิบัติงาน จะมีการวัดผลการ
ดานการพัฒนาองคกร ฯลฯ
ปฏิบัติงาน เพื่อนําขอมูลไปใชปรับปรุงงาน
ตอไป เชนการวัดผลความพึงพอใจของ
ผูอานวารสารดํารงราชานุภาพ เอกสาร
ความรู ผูใชบริการหองสมุดฯ และผูเขารับ
การฝกอบรม เปนตน
5.2 องคกรมีการกําหนดตัวชี้วัดของการจัดการความรูโดยเฉพาะ ระดับ 2 - มีระดับปานกลาง คือองคกรมี
การกําหนดตัวชี้วัดของการจัดการความรู
โดยเฉพาะ ในแตละโครงการ โดยเนนที่
แผนการจัดการความรู เปนสําคัญ
5.3 จากตัวชีว้ ัดในขอ 5.2 องคกรสรางความสมดุลระหวาง
ระดับ 2 - มีระดับปานกลาง คือสวนใหญ
ตัวชี้วัดที่สามารถตีคาเปนตัวเงินไดงาย (เชน ตนทุนที่ลดได ฯลฯ) จะเปนตัวชี้วัดที่ตีคาเปนตัวเงินไดยาก
กับตัวชี้วัดที่ตคี าเปนตัวเงินไดยาก ( เชน ความพึงพอใจของผูมาใช
บริการ การตอบสนองผูใชบริการไดเร็วขึน้ การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ )
5.4 องคกรมีการจัดสรรทรัพยากรใหกับกิจกรรมตางๆ ที่มีสวน
ระดับ 3 - มีระดับดี คือองคกรให
สําคัญที่ทาํ ใหฐานความรูข ององคกรเพิ่มพูนขึน้
ความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากรใหกับ
กิจกรรมตางๆ ที่ทาํ ใหฐานความรูข อง
องคกรเพิ่มพูนขึ้น เชน การจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศใหแกหองสมุด จัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุใหแกการจัดทํา
วารสาร เอกสารวิชาการ การจัดทําสื่อ
ความรูอื่นๆ เพื่อเผยแพร เชน cd-rom
ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด)
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอรม 11 – แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปาหมาย KM (Desired State) : บุคลากร สป.มท.มีความรูเรื่อง Competency เพื่อนําไปใชพฒ
ั นาตนเองและผูใตบังคับบัญชา
หนวยทีว่ ัดผลไดเปนรูปธรรม : ขาราชการ สป.มท. อยางนอยรอยละ 75 มีความรูในเรื่อง Competency
ระยะ
เครื่องมือ/
งบ
ผูรับผิด
ที่
กิจกรรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ตัวชี้วดั
เปาหมาย
เวลา
อุปกรณ ประ มาณ ชอบ

1. การบงชี้ความรู
1. แนวคิดเกี่ยวกับ
Competency
2. แนวคิดเกี่ยวกับ
Core Competency
ของขาราชการพล
เรือน
3. เทคนิคและ
แนวทางการพัฒนา
Competency ใน
หนวยงาน

- สํารวจหาองคความรูที่จาํ เปนตอ
องคกร
- สํารวจหัวเรื่องวิชาความรูท ี่
ขาราชการ สป.มท. ตองการ
ฝกอบรม
- ระดมสมองเพื่อตรวจสอบความรู
ที่มีอยูใน สป.มท. และความรูที่
ตองหามาใช

1ต.ค.48 - - รายการ/
30 ก.ย.49 หัวขอ ความ รู
เกี่ยวกับ
Competency

อยางนอย กระดาษ A4, งบปกติ
10
คอมพิวเตอร,
รายการ/ พริ้นเตอร
หัวขอเรื่อง

สถาบัน
ดํารงรา
ชานุภาพ
(สดร.)

2. การสรางและ
แสวงหาความรู

- ศึกษาและรวบรวมคนหาจาก
เอกสารหนังสือ และจาก Website
ตางๆ ใน internet

- รายการ/
หัวขอ ความ รู
เกี่ยวกับ
Competency
- จํานวนครัง้ ใน
การจัดบรรยาย
เรื่อง
Competency
- จํานวน
หนังสือ
เกี่ยวกับ
Competency
ที่จัดหา
เพิ่มเติมให
หองสมุด
15 ก.พ.- - การมีฐานขอมูล
15 มิ.ย. 49 ความรูเรื่อง
Competency
ใน Website
ของสถาบันดํารง
ราชานุภาพ

อยางนอย กระดาษ A4, งบปกติ
10 รายการ/ คอมพิวเตอร,
หัวขอเรื่อง พริ้นเตอร

สถาบัน
ดํารงรา
ชานุภาพ
(สดร.)

- เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ

- จัดหาหนังสือ Competency
เพิ่มเติมเขาหองสมุดกระทรวง
มหาดไทย

3. การจัดความรู
ใหเปนระบบ

- รวบรวมความรูเรือ่ ง Competency
เปนหมวดหมูและจัดทําเปน
ฐานขอมูลความรู ในรูปแบบ ICT
ใน website ของ สดร.
(www.stabundamrong.go.th)

1 ตค.48 30 กย.49

อยางนอย กระดาษ A4, 24,900
1 ครั้ง
คอมพิวเตอร,
พริ้นเตอร
- อยางนอย กระดาษ A4, 4,000
คอมพิวเตอร,
5 เรื่อง
พริ้นเตอร

มี

กระดาษ A4, งบปกติ
คอมพิวเตอร,
พริ้นเตอร

สดร.

สถานะ
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4. การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู

5. การเขาถึง
ความรู

6. การแบงปน
แลกเปลีย่ น
ความรู

วิธีการสูความสําเร็จ

ระยะ
เวลา
15 ก.พ.15ก.ค.49

ตัวชี้วดั

- จํานวน
รายการ/หัว
ขอความรู
เกี่ยวกับ
Competency
ที่วิเคราะห/
ประมวลเรียบ
เรียง
- สราง webpage เรื่อง KMขึ้นใน 15 ก.พ.- - การมี
30ก.ย.49 Webpage
เว็บไซตของ สดร. เพื่อเผยแพร
เผยแพร
ความรูเรื่อง Competency
ความรูเรื่อง
Competency
- จัดทําวารสารดํารงราชานุภาพ
- จํานวน
เพื่อเผยแพรความรูเ รื่องนี้
วารสารฯที่
เผยแพร
ความรูเรื่อง
Competency
- จัดทําเอกสารความรู สดร.เพื่อ
-จํานวน
เผยแพรความรูเรื่องนี้
เอกสารฯที่
เผยแพร
ความรูเรื่อง
Competency
15 ก.พ.- -จํานวน
- ใช “วารสารดํารงราชานุภาพ”
เปนเวทีเผยแพรและแลกเปลี่ยน 30 ก.ย. 49 วารสารฯที่
เผยแพร
ความรูเรื่องนี้
ความรูเรื่อง
Competency
-จํานวน
- ใช “เอกสารความรู สดร.” เปนเวที
เอกสารฯที่
เผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูเรือ่ ง
เผยแพร
นี้
ความรูเรื่อง
Competency
- การมี Web
- จัดทํา Web Board ใน Website
board ใน
ของ สดร. เพื่อเปนเวทีเผยแพรและ
เว็บไซตของ
แลกเปลี่ยนความรูเรื่องนี้
สดร.
-นําความรูที่ไดมาวิเคราะห/
ประมวลเรียบเรียงใหเขาใจงายและ
ตรงตามความตองการของผูใช

เครื่องมือ/
งบ
อุปกรณ ประมาณ
อยางนอย กระดาษ A4, งบปกติ
10 รายการ/ คอมพิวเตอร,
พริ้นเตอร
หัวขอ
ความรู
เปาหมาย

มี

กระดาษ A4, งบปกติ
คอมพิวเตอร,
พริ้นเตอร

- อยาง
นอย 1
ฉบับ
(volume)

กระดาษA4, 50,000
คอมพิวเตอร
พริ้นเตอร

- อยาง
นอย 2
ฉบับ
(volume)

กระดาษ A4, 40,000
คอมพิวเตอร
พริ้นเตอร

- อยาง
นอย 1
ฉบับ
(volume)

กระดาษ A4, (50,000)
คอมพิวเตอร
พริ้นเตอร

- จํานวน
อยางนอย
2 ฉบับ
(volume)

กระดาษ A4, (40,000)
คอมพิวเตอร
พริ้นเตอร

มี

คอมพิวเตอร

งบปกติ

ผูรับผิด
ชอบ
สดร.

สดร.,
ศสส.

สดร.

สถานะ
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ระยะ
เวลา

วิธีการสูความสําเร็จ
- จัดบรรยายพิเศษ เพื่อเผยแพรและ
แลกเปลี่ยนความรูเรื่องนี้

- จัดทํากิจกรรม CoP เรื่อง “ เทคนิค
การบริหารและพัฒนา
Competency ในหนวยงานให
เกิดผลสัมฤทธิ์ ” ในเว็บไซตของ
สดร.

7. การเรียนรู

- สํารวจความคิดเห็นของ
ขาราชการ สป.มท. เกี่ยวกับการ
รับรู และการนําความรูเรื่อง
Competency ที่ไดรบั ไปใช

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

- จํานวนครั้ง
ในการจัด
บรรยายเรือ่ ง
Competency
- รอยละของ
ผูเขารวม
แลกเปลี่ยน

อยางนอย
1 ครั้ง

15ก.พ.-30 - รอยละของ
ขาราชการ
ก.ย.49
สป.มท. ที่มี
ความรูเรื่อง
Competency

งบ
เครื่องมือ/
อุปกรณ ประมาณ
กระดาษ A4, (24,900)
คอมพิวเตอร
พริ้นเตอร

ไมนอย
คอมพิวเตอร งบปกติ
กวารอย
ละ 80
ของกลุม
เปาหมาย
ที่ระบุใน
ฟอรม 4
ขอ 2.3
รอยละ 75 กระดาษ A4, งบปกติ
คอมพิวเตอร,
พริ้นเตอร

ผูรับผิด
ชอบ

สถานะ

สดร.

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……….……………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูง)
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

22
แบบฟอรม 12 - แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง (Change Management Process)

ชื่อหนวยงาน : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปาหมาย KM (Desired State) : บุคลากร สป.มท.มีความรูเรื่อง Competency เพื่อนําไปใชพัฒนาตนเองและผูใตบังคับบัญชา
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : ขาราชการ สป.มท. อยางนอยรอยละ 75 มีความรูในเรื่อง Competency
ที่

กิจกรรรม

1.

การเตรียมการ
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
1.1 การไดรับการ
สนับสนุนจาก
ผูบริหาร

1.2 การสราง
สภาพแวดลอมให
เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู

2.

วิธีการสูความสําเร็จ

1. ผูบริหารมีนโยบายใหจัดทํา
โครงการจัดการความรูและให
การสนับสนุนงบประมาณ
2. จัดตั้งคณะทํางานทําหนาที่
วางแผน KM จัดกิจกรรม KM
และ กํากับ ติดตาม
3. ประเมินศักยภาพขององคกร
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความรู 5 ดาน
- ทดสอบแบบประเมิน
- สงแบบประเมิน
- รวบรวมแบบประเมิน และ
วิเคราะหขอมูล
- ใชประโยชน

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วดั

เครื่องมือ
เปาหมาย
/
อุปกรณ

1 ม.ค. – 30 การสนับสนุน งบประมาณ -วิทยากร
ก.ย. 49
งบประมาณ 38,525 บาท -วัสดุ
-อุปกรณ
1 ม.ค. – 30 คําสั่งแตงตั้ง
มีคําสั่ง วัสดุ
ก.ย. 49
คณะ ทํางาน
1พ.ย.48 –
30 ก.ย.49

1. พัฒนาเว็ปไซต สถาบันดํารง 15 ก.พ.-30
ก.ย.49
ราชานุภาพ (สดร.) เพื่อสราง
CoP
2. จัดสัปดาหความรูเรื่อง
Competency ในหองสมุด
กระทรวงมหาดไทย
3. การสราง Webpageเรื่อง
KM ขึ้นในเว็บไซดของ สดร.

ก.ค, ส.ค.
49

1. การเผยแพรความรู KM,
Competency ผาน website
ของ สดร.

1 มี.ค. –
ก.ย.49

จํานวนครั้งที่
ประเมิน

1 ครั้ง

การมี CoP
ใน เว็ปไซต
สดร.

มี

จํานวนครั้ง
การจัดฯ

2 ครั้ง

15 ก.พ – 30 การมี
ก.ย..49
Webpage
เรื่อง KM

มี

งบ
ประ
มาณ

38,525

ผูรับผิด
ชอบ

สดร.

งบปกติ คณะทํางาน
สดร.

-ที่ปรึกษา 30,200
-ขาราชการ
กลุม
ตัวอยาง
- กระดาษ
- แสตมป

สดร.

-ขาราชการ งบปกติ สดร.,
CoP
- คอมพิว
เตอร
งบปกติ สดร.
- ชั้นวาง
เอกสาร
หนังสือ,CD
-ขาราชการ งบปกติ สดร.,ศสส.
-คอมพิว
เตอร

การสื่อสาร
2.1 ชองทางการ
ใหความรูเรื่อง KM
และ Competency

อยางนอย
จํานวน
10
รายการ/หัวขอ
ความรูเกี่ยวกับ รายการ/
หัวขอ
Competency
ที่เผยแพร

-คอมพิว
เตอร
-internet

งบปกติ สดร. ,กจ.
และ ศสส.

สถานะ

23
ที่
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วิธีการสูความสําเร็จ
2. การประชาสัมพันธความรู
KM, Competency ผาน
Moinet
3. จัดทําเอกสารความรู สดร.
เพื่อเผยแพรความรูเ รื่อง
Competency

4. จัดทํา วารสารดํารงราชานุ
ภาพ เพื่อเผยแพรความรูเรื่อง
Competency

5.เผยแพรแผนการจัดการ
ความรูใน website สดร.

3.

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วดั

เครื่องมือ
งบ
ผูรับผิด
เปาหมาย
/
ประ
ชอบ
อุปกรณ มาณ
อยางนอย -คอมพิว งบปกติ สดร. ,กจ.
10 ครั้ง เตอร
และ ศสส.
-intranet
อยางนอย วัสดุ
40,000 สดร.
2 ฉบับ

1 มี.ค. – 30 จํานวนครั้งที่
ก.ย. 49
ประชา
สัมพันธ
15 ก.พ. จํานวน
30ก.ย.49
เอกสารฯที่
เผยแพร
ความรูเรื่อง
Competency
1ก.ค. – 30 จํานวน
อยางนอย
เอกสารฯที่
1 ฉบับ
ก.ย.49
เผยแพร
ความรูเรื่อง
Competency
6 ก.พ. 49
การเผยแพร
มี
แผนการ
จัดการความรู
ใน website
สดร.

วัสดุ

50,000 สดร.

internet

งบปกติ สดร.

วัสดุ

งบปกติ สดร.,กจ.

กระบวนการ
และเครื่องมือ
(Process and
Tools)
3.1 การกําหนด
เนื้อหาความรู

3.2 เครื่องมือ
(Tools)

1. ระดมสมองเพื่อวิเคราะห
คนควาความรู ที่สนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร
2. ประชุมคณะทํางานบริหาร
จัดการความรู
1. การจัดบรรยายใหความรู
เรื่อง Competency
2. การเผยแพรและแลกเปลี่ยน
ความรูผาน website สดร.

3. จัดฝกอบรม เรือ่ ง
Competency

ม.ค. 49

ม.ค.49

จํานวนครั้งที่
ระดมสมอง

จํานวนครั้งที่
ประชุม
มิ.ย.49
จํานวนครั้ง
ในการจัด
บรรยาย
1 มี.ค.- ก.ย. จํานวน
49
รายการ/หัวขอ
ความรูเกี่ยวกับ
Competency
ที่เผยแพร
แลกเปลี่ยนฯ
1ก.พ.- 30
จํานวนครั้ง
ก.ย.49
การอบรม

อยางนอย
3 ครั้ง

อยางนอย วัสดุ
งบปกติ สดร.
2 ครั้ง
อยางนอย วิทยากร
24,900 สดร.
1 ครั้ง
วัสดุ
อุปกรณ
อยางนอย -ขาราชการ งบปกติ สดร.
10 เรื่อง
-คอมพิว
เตอร

อยางนอย
2 ครั้ง

วิทยากร
วัสดุ

งบปกติ วมท.สดร.

สถานะ
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4. การเรียนรู
(Learning)

ระยะ
ตัวชี้วดั
เวลา
4. เอกสารความรู สดร. เผยแพร มิ.ย.-ก.ย.49 จํานวนเอกสารฯ
ความรูเรื่อง Competency
ที่เผยแพร
ความรูเรื่อง
Competency
5. วารสารดํารงราชานุภาพ
1ก.ค. – 30 จํานวน
เผยแพรความรูเรื่อง
ก.ย.49
เอกสารฯที่
Competency
เผยแพรความรู
เรื่อง
Competency
6.หองสมุด
ก.ค., ส.ค.49 จํานวนครั้งการ
จัดสัปดาห
หนังสือเกี่ยวกับ
Competency
1.ระดมสมองระหวางฝาย
ม.ค.49
จํานวนครั้ง
การประชุม
เลขานุการคณะทํางาน กับ
บุคลากรที่เกี่ยวของใน สป.มท.
เพื่อจัดทําแผนฯ
2.ระดมสมองเพื่อบริหาร
1มี.ค.-ก.ย.. จํานวนครั้ง
แผนการจัดการความรู
49
การประชุม
วิธีการสูความสําเร็จ

เปาหมาย
จํานวน
อยางนอย
2 ฉบับ

เครื่องมือ/ งบ
ผูรับผิด
อุปกรณ ประมาณ
ชอบ
วัสดุ
40,000 สดร.

จํานวน
อยางนอย
1 ฉบับ

วัสดุ

50,000 สดร.

2 ครั้ง

หนังสือ

งบปกติ สดร.

อยางนอย
3 ครั้ง

วัสดุ

งบปกติ สดร.

อยางนอย
2 ครั้ง

วัสดุ

งบปกติ สดร. กจ.
ศสส.

แบบ
ประเมิน

งบปกติ - คณะทํางานที่ปรึกษา
-สดร.

สถานะ

5. การวัดผล วัดจาก
5.1 การประเมิน
ความรู

1. สํารวจความรูเรือ่ ง
Competencyโดยใชกลุม
ตัวอยาง

ก.ย.49

รอยละของขา อยางนอย
ราชการ สป. รอยละ 75
มท.กลุม
ตัวอยางที่มี
ความรูเรื่อง
Competency

2. ติดตามและประเมินผลการ 1มี.ค.-30
ดําเนินงานตามแผนการจัดการ ก.ย.49
ความรู

จํานวนครั้งใน
การติดตาม
ประเมินผล

1. ใหรางวัลสมาชิก CoP ดีเดน

จํานวนครั้งที่
จัด

1 ครั้ง

ขาราชการ งบปกติ - CKO
วัสดุ
- คณะทํางาน
- ที่ปรึกษา

6. การยกยองและ
การใหรางวัล
6.1 การไดรับ
รางวัลเพือ่ เปน
แรงจูงใจใหมีการ
แลกเปลี่ยนความรู

ก.ย. 49

1 ครั้ง

ของรางวัล ผูบริหาร สดร.
สนับ
สนุน

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูง)
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ชื่อหนวยงาน : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปาหมาย KM (Desired State) :บุคลากร สป.มท.มีความรูเรื่อง Competency เพื่อนําไปใชพัฒนาตนเองและผูใตบังคับบัญชา
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : ขาราชการ สป.มท. อยางนอยรอยละ 75 มีความรูในเรื่อง Competency
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1.

กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
1.1 การบงชี้ความรู
(1) สํารวจและ ระดมสมอง เพื่อใหไดมาซึ่ง
- แนวคิดเกี่ยวกับ Competency
- แนวคิดเกี่ยวกับ Core Competency
ของขาราชการพลเรือน
- เทคนิคและแนวทางการพัฒนา
Competency ในหนวยงาน
1.2 การสรางและแสวงหาความรู
(1) ศึกษา รวบรวม คนหา จากเอกสาร
หนังสือ เว็บไซต ตางๆ
(2) เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ
(3) จัดหาหนังสือ Competency เพิ่มเติมเขา
หองสมุดกระทรวงมหาดไทย
1.3 การจัดความรูใหเปนระบบ
(1) รวบรวมความรูเรื่อง Competency
เปนหมวดหมูและจัดทําเปนฐานขอมูล
ความรูในรูปแบบ ICT ในเว็บไซตของ สดร.
1.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู
(1) นําความรูที่ไดมาวิเคราะห/ประมวล
เรียบเรียงใหเขาใจงายและตรงตามความ
ตองการของผูใช
1.5 การเขาถึงความรู
(1) สราง webpage เรื่อง KM ขึ้นในเว็บไซต
ของ สดร.เพื่อเผยแพรความรูเรื่อง
Competency
(2) จัดทําวารสารดํารง ราชานุภาพ
เพื่อเผยแพรความรู
(3) จัดทําเอกสารความรู สดร. เพื่อเผยแพร
ความรู
1.6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
(1) ใชวารสารดํารงราชานุภาพ เปนเวที
เผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูเรื่องนี้

งบประมาณ
(บาท)

งบปกติ

งบปกติ
24,900
4,000

งบปกติ

งบปกติ

งบปกติ

50,000
40,000

ซ้ํากิจกรรม
1.5 (2)

ป พ.ศ.2549
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(2) ใชเอกสารความรู สดร. เปนเวทีเผยแพร
และ แลกเปลี่ยนความรูเรื่องนี้
(3) จัดทํา Web Board ในเว็บไซต สดร.
เพื่อเปนเวทีเผยแพรและแลกเปลี่ยน
ความรูเรื่องนี้
(4) จัดบรรยายพิเศษเพื่อเผยแพรแลกเปลี่ยน

2.

(5) จัดทํากิจกรรม CoP เรื่องนี้ในเว็บไซต สดร.
1.7 การเรียนรู
(1) สํารวจความคิดเห็นของขาราชการ
สป.มท. เกี่ยวกับการรับรูและการนํา
ความรูเรื่อง Competency ที่ไดรับไปใช
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
(Change Management Process)
2.1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.1.1 การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร
(1) จัดทําโครงการจัดการความรู
(2) จัดตั้งคณะทํางานทําหนาที่วางแผน KM
และ กํากับ ติดตาม
(3) ประเมินศักยภาพขององคกร เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการความรู 5 ดาน
2.1.2 การสรางสภาพแวดลอมใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู
(1) พัฒนาเว็บไซต สถาบันดํารงราชานุภาพ
เพื่อสราง CoP
(2) จัดสัปดาหความรูเรื่อง Competency
ในหองสมุดกระทรวงมหาดไทย
(3) การสราง Webpage เรื่อง KM ขึ้นใน
เว็บไซตของ สดร.
2.2 การสื่อสาร
2.2.1 ชองทางการใหความรูเรื่อง KM และ
Competency
(1) เผยแพรความรู KM , Competency ผาน
เว็บไซต สดร.
(2) ประชาสัมพันธความรู KM , Competency
ผาน Moinet
(3) จัดทําเอกสารความรู สดร. เพื่อเผยแพร
ความรู

งบประมาณ
(บาท)
ซ้ํากิจกรรม
1.5(3)
งบปกติ

ซ้ํากิจกรรม
1.2(2)
งบปกติ
งบปกติ

38,525
งบปกติ
30,200

งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ

งบปกติ
งบปกติ
ซ้ํากิจกรรม
1.5(3)

ป พ.ศ.2549
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งบประมาณ
(บาท)

(4) จัดทําวารสารดํารง ราชานุภาพ
เพื่อเผยแพรความรู
(5) เผยแพรแผนการจัดการความรู ในเว็บไซต
สดร.
2.3 กระบวนการและเครื่องมือ (Process and
Tools)
2.3.1 การกําหนดเนื้อหาความรู
(1) ระดมสมองเพื่อวิเคราะห คนควาความรูที่
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
(2) ประชุมคณะทํางานจัดทําแผน
2.3.2 เครื่องมือ (Tools)

ซ้ํากิจกรรม
1.5 (2)
งบปกติ

(1) บรรยายใหความรูเรื่องCompetency

ซ้ํากิจกรรม
1.2 (2)
งบปกติ

(2) เผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูผาน
เว็บไซต สดร.
(3) จัดฝกอบรมเรื่อง Competency
(4) เอกสารความรู สดร. เผยแพรความรู
เรื่อง Competency
(5) วารสารดํารงราชานุภาพ เผยแพรความรู
เรื่อง Competency
(6) หองสมุด
2.4 การเรียนรู (Learning)
(1) ระดมสมองระหวางฝายเลขานุการ
คณะทํางาน กับ บุคลากรใน สป.มท.
(2) ระดมสมองเพื่อบริหารแผนการจัดการ
ความรู
2.5 การวัดผล
2.5.1 การประเมินความรู
(1) สํารวจความรูเรื่องCompetency ของ
กลุมเปาหมาย
(2) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู
2.6 การยกยองและการใหรางวัล
2.6.1 การไดรับรางวัลเพื่อเปนแรงจูงใจใหมีการ
แลกเปลี่ยนความรู
(1) ใหรางวัลสมาชิก CoP ดีเดน

ป พ.ศ.2549

งบปกติ
งบปกติ

งบปกติ
ซ้ํากิจกรรม
1.5 (3)
ซ้ํากิจกรรม
1.5 (2)
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ

งบปกติ
งบปกติ

ของรางวัล

ผูทบทวน/อนุมัติ : ....................................................... (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด)
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ 9 / 2549
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการความรู และที่ปรึกษา
------------------------------------------------เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ซึ่งกําหนดใหสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูใ นสวน
ราชการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู และกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ 2549 ซึ่งจะมีการประเมินผลดวย
ตัวชี้วดั “ ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร” ดวย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงมีคําสั่งแตงตั้ง “คณะทํางานบริหารจัดการความรูแ ละทีป่ รึกษา ” ขึ้น
ดังนี้
1. องคประกอบคณะทํางานบริหารจัดการความรู
1.1 นายวันชาติ วงษชยั ชนะ รองผูว าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประธาน
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1.2 ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ
รองประธาน
1.3 นายศุภชัย ยุวบูรณ จ.วิเคราะหฯ 9 ชช.สดร.
รองประธาน
1.4 ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด หรือผูแทน กรรมการ
1.5 ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน หรือผูแ ทน
กรรมการ
1.6 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผูแทน
กรรมการ
1.7 ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ หรือผูแทน
กรรมการ
1.8 หัวหนากลุมงานวิจยั และพัฒนา สดร.สป.มท.
กรรมการ
1.9 ผูอํานวยการวิทยาลัยมหาดไทย สดร.สป.มท. หรือ ผูแ ทน
กรรมการ
1.10 นางณิทฐา แสวงทอง จ.วิเคราะหฯ 8 ว กลุมงานวิจยั และพัฒนา สดร.
กรรมการและ
เลขานุการ
1.11 นางวันเพ็ญ ทรงวิวัฒน จ.วิเคราะหฯ8ว กลุมงานวิจยั และพัฒนา สดร.
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ภาคผนวกที่ 3
รายชื่อผูมีสว นรวมตัดสินใจเลือกขอบเขต และเปาหมาย KM
1. นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ
2. นายวันชาติ วงษชัยชนะ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย / CKO
รองผูว าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ รักษาการในตําแหนง
ทีป่ รึกษาดานการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
3. นายพินิจ บุญเลิศ
ผูอาํ นวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ
หัวหนากลุมยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
4. นายบํารุง รืน่ บรรเทิง
เพชรบูรณ ชวยราชการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
5. นายพิสทิ ธิ์ พลอยโสภณ
ผูอาํ นวยการสวนแผนรวม สํานักนโยบายและแผน
6. นายกฤษ มันทรานนท
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศ และการสื่อสาร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. นายนที ปณฑวนันท
บุคลากร 7 ว กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน
กองการเจาหนาที่
8. นายสงวน ธีระกุล
หัวหนากลุมงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดํารงราชานุภาพ
9. นางหยาดทิพย สุนทรศารทูล เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว วิทยาลัยมหาดไทย
สถาบันดํารงราชานุภาพ
10. นายประเสริฐ แยมสรวล
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว วิทยาลัยมหาดไทย
สถาบันดํารงราชานุภาพ
11. นายอํานวย เกิดแกว
หัวหนาฝายขอมูลการประชาสัมพันธ กองสารนิเทศ
12. นางณิทฐา แสวงทอง
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว กลุม งานวิจัยและพัฒนา
สถาบันดํารงราชานุภาพ
13. นางวันเพ็ญ ทรงวิวัฒน
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว กลุม งานวิจัยและพัฒนา
สถาบันดํารงราชานุภาพ
14. นางรัตนาภรณ ศรีพยัคฆ
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว กลุมงานวิจัยและพัฒนา
สถาบันดํารงราชานุภาพ
15. นางจรัญญา ศรีไพร
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว กลุมงานวิจัยและพัฒนา
สถาบันดํารงราชานุภาพ

16. นายบุญฤทธิ์ สุขเขียว

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว โครงการพัฒนาขาราชการ สป.
สถาบันดํารงราชานุภาพ
17. นางสาววัชรินทร มิง่ ขวัญรุงเรือง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ว กลุมงานวิจัยและพัฒนา
สถาบันดํารงราชานุภาพ
18. นางสุภาภรณ ดาวเรือง
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว ชวยราชการ
สถาบันดํารงราชานุภาพ
นายชางไฟฟาสื่อสาร 6 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
19. นางทวีป อิ่มเอิบ
20. นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด
บุคลากร 6 ว กองการเจาหนาที่
21. นางสาวสุทาทิพ บทกลอน
บุคลากร 7 ว กองการเจาหนาที่
22. นางสาวสุวรรณี เพียเอีย
บุคลากร 4 กองการเจาหนาที่

-------------

ภาคผนวกที่ 4
โครงสรางสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของกับเปาหมาย KM

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักนโยบายและแผน

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด

สถาบันดํารงราชานุภาพ

สํานักกฎหมาย

กองกลาง

ตรวจสอบภายใน สป.

ศูนยดํารงธรรม

กองสารนิเทศ

สํานักงาน ก.ถ.

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข

กองการตางประเทศ

กองการเจาหนาที่

กองคลัง

กลุมงานชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย

กลุมงานพัฒนาระบบบริหาร

กลุมงานประมาณสถานการณฯ

75 จังหวัด
(สํานักงานจังหวัด)

หมายเหตุ : ทุกหนวยงานภายใน สป. เกีย่ วของกับเปาหมาย KM

ภาคผนวกที่ 5
รายชื่อผูมีสว นรวมประเมินองคกรตนเอง
1. นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ
2. นายวันชาติ วงษชัยชนะ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย / CKO
รองผูว าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ รักษาการในตําแหนง
ทีป่ รึกษาดานการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
3. นายพินิจ บุญเลิศ
ผูอาํ นวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ
4. นายบํารุง รืน่ บรรเทิง
หัวหนากลุมยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
เพชรบูรณ ชวยราชการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
5. นายพิสทิ ธิ์ พลอยโสภณ
ผูอาํ นวยการสวนแผนรวม สํานักนโยบายและแผน
6. นายกฤษ มันทรานนท
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศ และการสื่อสาร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. นายนที ปณฑวนันท
บุคลากร 7 ว กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน
กองการเจาหนาที่
หัวหนากลุมงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดํารงราชานุภาพ
8. นายสงวน ธีระกุล
9. นางหยาดทิพย สุนทรศารทูล เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว วิทยาลัยมหาดไทย
สถาบันดํารงราชานุภาพ
10. นายประเสริฐ แยมสรวล
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว วิทยาลัยมหาดไทย
สถาบันดํารงราชานุภาพ
11. นายอํานวย เกิดแกว
หัวหนาฝายขอมูลการประชาสัมพันธ กองสารนิเทศ
12. นางณิทฐา แสวงทอง
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว กลุม งานวิจัยและพัฒนา
สถาบันดํารงราชานุภาพ
13. นางวันเพ็ญ ทรงวิวัฒน
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว กลุม งานวิจัยและพัฒนา
สถาบันดํารงราชานุภาพ
14. นางรัตนาภรณ ศรีพยัคฆ
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว กลุมงานวิจัยและพัฒนา
สถาบันดํารงราชานุภาพ
15. นางจรัญญา ศรีไพร
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว กลุมงานวิจัยและพัฒนา
สถาบันดํารงราชานุภาพ

16. นายบุญฤทธิ์ สุขเขียว

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว โครงการพัฒนาขาราชการ สป.
สถาบันดํารงราชานุภาพ
17. นางสาววัชรินทร มิง่ ขวัญรุงเรือง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ว กลุมงานวิจัยและพัฒนา
สถาบันดํารงราชานุภาพ
18. นางสุภาภรณ ดาวเรือง
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว ชวยราชการ
สถาบันดํารงราชานุภาพ
นายชางไฟฟาสื่อสาร 6 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
19. นางทวีป อิ่มเอิบ
20. นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด
บุคลากร 6 ว กองการเจาหนาที่
21. นางสาวสุทาทิพ บทกลอน
บุคลากร 7 ว กองการเจาหนาที่
22. นางสาวสุวรรณี เพียเอีย
บุคลากร 4 กองการเจาหนาที่

-------------

สถาบันดํารงราชานุภาพ ไดดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อการพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในสวนกลาง และสวนภูมิภาค ระหวางวันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2549 และสรุปเปนขอมูลความรูที่บุคลากรตองการไดรับการ
พัฒนาเพื่อใชประโยชนในการจัดการความรูในองคกร
หมวด
ความรูที่ตองการ
1
ภาษา
- ภาษาอังกฤษ
- จีน,ญี่ปุน,อื่นๆ
2
คอมพิวเตอร
- ทักษะการใช
- โปรแกรมตางๆ
- ระบบserver เครือขาย และโทรศัพท การรักษาความปลอดภัย
- ทําเว็บเพจ
- ซอมคอมฯ / ควบคุมเครื่องโสตฯ/ดูแลรักษา
- จัดทําฐานขอมูล/ระบบฐานขอมูล
- การเขียนโปรแกรม
- สื่อสารดาวเทียม
- e-learning
- การแปลง portition ของ Hard disk/การบูธเครื่องคอมฯจากโปรแกรมDOS
-แผนที่ภาพถายดาวเทียม เพื่อการบริหาร
- ระบบไฟฟาแรงสูง
3
การบริหาร
-บริหารงานบุคคล/ HR/ competency/ความกาวหนาในงาน
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาระบบราชการ
- ทักษะการถายทอด / นําเสนอ / หลักการพูด
- บริหารทั่วไป /การตอนรับผูมาเยือนชาวตางประเทศ/งานราชพิธี-งานรัฐพิธี
- การเปนวิทยากร
- การจัดการความรู KM /บริหารจัดการองคความรูใหมๆ/การสรางองคกรแหงการเรียนรู
- เศรษฐศาสตร,สิ่งแวดลอม,อุตสาหกรรม,ผังเมือง,ทองเที่ยว,การคาระหวางประเทศ,ศาสนาอิสลาม
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- เขียนหนังสือราชการ
- การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ / ทํางานเปนทีม
- การประสานงาน

จํานวน(คน)
149
121
28
445
200
119
40
25
20
18
10
7
2
2
1
1
215
67
21
17
16
10
10
10
9
9
7
7

-2ลําดับ
หมวดความรูที่ตองการ
- ประสบการณผูบริหารระดับสูง ภาวะผูนํา
-วิธีการออกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบการดําเนินงาน
- การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
- การบริการที่เปนเลิศ
-การปองกันตัวเอง การใชอาวุธประจํากาย / การสอบสวนนิติเวช / การขาวลับ
- การตลาด
- การพัฒนาองคกร
- คุณธรรม จริยธรรม
- ราชการใสสะอาด
-บริหารงานแบบ critical management
-การบริหารสํานักงานจังหวัด
4
การจัดทํายุทธศาสตร
- บริหารงานภาครัฐแนวใหม/บริหารเชิงกลยุทธ/บริหารจากฐานขอมูล
- การประเมินโครงการ
- ติดตามประเมินผลดวยเทคนิคใหมๆ
- เขียนโครงการและวิเคราะหโครงการ
- การจัดทํายุทธศาสตร การวางแผนกลยุทธ การเขียนแผนปฏิบัติงาน
- การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
- การพัฒนาเรื่องตัวชี้วัด
5
การเงินและการบัญชี
- ระบบ GFMIS
- บริหารวิเคราะหความเสี่ยง
- บริหารงบประมาณ
- การเงินและบัญชี
- การจัดซื้อจัดจาง e-auction
6
ระเบียบ / กฎหมาย
- กฎหมาย (กฎหมายมหาชน หลักการสอบสวน การดําเนินการทางวินัย ฯ)
- ระเบียบ สร. / พัสดุ ฯลฯ
รวม

จํานวน(คน)
6
5
4
4
3
2
2
2
2
1
1
144
60
27
21
15
9
7
5
95
31
27
18
17
2
47
26
21
1,095

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
(พ.ศ. 2548 – 2551)
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

วิสัยทัศน
เปนองคกรหลักในการบูรณาการ อํานวยการบริหารราชการ ของ
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด บนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อ
บําบัดทุกข บํารุงสุข ของประชาชน

พันธกิจ
1.จัดทําขอมูลเพื่อใชในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
พัฒนายุทธศาสตรการบริหารจัดการของกระทรวง และแปลงนโยบายเปนแนวทางและ
แผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อใหเกิด
การประหยัด คุมคา และสมประโยชน
2.ดําเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตรระดับชาติไปสูการพัฒนาของจังหวัด สงเสริม
สนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตรจังหวัด ตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัด
และ สนับสนุนบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพื่อใชในการบริหารงานและใหบริการดาน
การสือ่ สารแกสวนราชการตางๆและจังหวัด
4 ศึกษาวิจัยและดําเนินการพัฒนาระบบงาน บุคลากร และการเสริมสรางองคกรแหง
การ เรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และของกระทรวง เพื่อนําไปสูการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
5. สงเสริมการอํานวยความเปนธรรม การมีสังคมสงบสุขที่ปลอดจากอบายมุข และสิง่ เสพ ติด
สงเสริมการรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยในระดับพื้นที่ การขาวกรอง
ของกระทรวง รวมทั้งการสงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน และปฏิบัติตาม
พันธกรณีหรือขอตกลง หรือ แสวงหาความรวมมือกับนานาประเทศ ตลอดจนดําเนินการ
ทางกฎหมาย นิติกรรม สัญญา และคดีที่เกี่ยวของกับกระทรวง
6. สงเสริมการพัฒนามาตรฐานงานบุคคลสวนทองถิ่น

7. สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ตลอดจนการแกไขปญหาความยากจนในทุกระดับ
8.กํากับ ตรวจสอบ และบริหารราชการทั่วไปของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยุทธศาสตรที่

1

การเสริมสรางการแกไขปญหาความยากจน
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิง ดังนี้
01-01-001 , 01-02-008
• มีระบบการบริหารจัดการแกไขปญหาความยากจน ในระดับ
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
• จังหวัดที่มีการบูรณาการ การบริหารจัดการขอมูล การแกไขปญหาความ
ยากจน
• รอยละที่เพิ่มขึ้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

เปาหมาย 48 – 51
รอยละ 100
รอยละ 10

กลยุทธหลัก
• สงเสริมการบูรณาการการบริหารจัดการขอมูล งบประมาณและการปฏิบัติการแกไขปญหาความ
ยากจนในระดับพื้นที่
• การบูรณาการหนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ชุมชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อ
แกไขปญหาความยากจน
เจาภาพหลัก
• สํานักนโยบายและแผน สป.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การสรางความชอบธรรมและความสงบสุขในสังคม
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิง ดังนี้
02-07-029
• ปญหาความไมชอบธรรมและความไมสงบสุขของ
ประชาชนไดรับการบริหารจัดการ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
• รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนเรื่องรองเรียนหนวยงานและ
เจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับการตอบสนองตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
• รอยละเรื่องรองเรียนที่ไดประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อการแกไขปญหาของประชาชน
• รอยละของจังหวัดที่มีการบูรณาการแกไขปญหาดานยาเสพติด

เปาหมาย 48 – 51
รอยละ 10
รอยละ 100
รอยละ 90

กลยุทธหลัก
• สรางระบบรับเรื่องราวรองทุกขและการอํานวยการแกไขปญหาที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพ
• บูรณาการบริหารจัดการแกไขปญหาผูมีอิทธิพลและยาเสพติด
เจาภาพหลัก
• กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป.
• สํานักนโยบายและแผน สป.
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
• ศูนยดํารงธรรม สป.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การเสริมสรางและการพัฒนาระบบขอมูลเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิง ดังนี้
03-18-119
• สํานักงานปลัดกระทรวงและจังหวัดมีการวิเคราะห
สถานการณทางเศรษฐกิจสังคมเสนอตอผูบริหาร
เพื่อการตัดสินใจ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
• รอยละของจังหวัดที่มีระบบฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันได
• จํานวนฐานขอมูลในการพัฒนาศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
• รอยละของจังหวัดที่มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหสถานการณ
ทางเศรษฐกิจและสังคมเสนอตอผูบริหาร

เปาหมาย 48 – 51
รอยละ 100
จํานวน 16 ฐานขอมูล
รอยละ 100

กลยุทธหลัก
• พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศทางเศรษฐกิจและสังคม ทัง้ ในระดับสวนกลางและสวน
ภูมิภาค
• พัฒนาขีดความสามารถการวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจ และสังคมจังหวัดของบุคลากร
จังหวัด
เจาภาพหลัก
• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
• สํานักนโยบายและแผน สป.

หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
• สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
• สถานบันดํารงราชานุภาพ สป.
• ศูนยดํารงธรรม สป.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือกับนานาประเทศ
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิง ดังนี้
05-25-156 , 05-26-159 , 05-26-160 , 05-27-172
• ความสัมพันธ ความรวมมือ และพันธกรณีของ
กระทรวงมหาดไทยกับนานาชาติในบทบาทของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สงผลตอ
การเพิ่มบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในเวทีตาง ๆ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
• จํานวนการประชุม จัดกิจกรรมรวมกันระหวางกระทรวงมหาดไทยกับ
ตางประเทศ

เปาหมาย 48 – 51
จํานวน 130 ครั้ง

กลยุทธหลัก
• เสริมสรางการทูตภาคประชาชนและการทูตเชิงวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมความสัมพันธกับนานา
ประเทศระดับภูมิภาค
และทองถิ่น
เจาภาพหลัก
• กองการตางประเทศ สป.

ประเด็นยุทธศาสตรที่

5

การพัฒนาระบบบริหารงานใหมีความเปนเลิศ
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิง ดังนี้
06-30-182 , 06-30183 , 06-32-189 , 06-32-190 , 06-32-191 , 0632-192 , 06-32-193 , 06-32-194
• ประชาชนและสวนราชการ ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ
มีความพึงพอใจในระบบบริหารงานของ
กระทรวงมหาดไทย

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
• รอยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจตองานบริการและมีทัศนคติที่ดี
ตอหนวยงาน
• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลยุทธหลัก
•
•
•
•
•

เปาหมาย 48 – 51
รอยละ 80

สงเสริมการเผยแพรขอมูลขาวสารและการใหบริการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ปรับปรุงรูปแบบการเผยแพรและประชาสัมพันธภาครัฐใหคลอบคลุมและทันสถานการณ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ
สงเสริมการบริหารศูนยประสานราชการใสสะอาด
เสริมสรางและพัฒนาการตรวจราชการ

เจาภาพหลัก
• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
• กองสารนิเทศ สป.
• สํานักนโยบายและแผน สป.
• กองการเจาหนาที่ สป.
• หนวยตรวจสอบภายใน สป.

• กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป.
• ศูนยดํารงธรรม สป.
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
• ทุกหนวยงาน

• ปรับปรุงโครงสรางระบบ กระบวนการทํางาน
และกฎระเบียบใหมีความทันสมัยและจังหวัดมีการ
บริหารงานแบบบูรณาการ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
• รอยละที่ลดลงโดยเฉลี่ยของรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
• รอยละของสวนราชการที่ไดรับการออกแบบปรับเปลี่ยนกระบวนงานหลักให
อยูในระดับมาตรฐานที่ยอมรับได
• ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของหนวยงาน
• รอยละของจังหวัดแบบบูรณาการที่ผานเกณฑการประเมินระดับดี
• รอยละของสวนราชการที่ดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผนการใชจาย
งบประมาณประจําป
• ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ

กลยุทธหลัก
•
•
•
•
•
•
•

เปาหมาย 48 – 51
รอยละ 30
รอยละ 20
รอยละ 75
รอยละ 80
รอยละ 80
ไมนอ ยกวารอยละ 50

ปรับปรุงกระบวนงานใหมีประสิทธิภาพโดยการนําเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหมมาใช
ปรับโครงสรางการจัดแบงงานใหรองรับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรและภารกิจ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารใหเชื่อมโยงเปนเครือขาย
พัฒนาฐานขอมูลใหครบถวนทันสมัยและมีกระบวนการใชประโยชนสารสนเทศในองคกร
พัฒนาระบบบริหารปจจัยเสี่ยง
บูรณาการการทํางานรวมกับทุกภาคสวน และเสริมสรางการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

เจาภาพหลัก
• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
• สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
• สํานักกฎหมาย สป.

•
•
•
•

หนวยตรวจสอบภายใน
กลุมงานพัฒนาระบบบริหาร สป.
สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.
สํานักนโยบายและแผน สป.

หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
• ทุกหนวยงาน

• พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและองคกรใหอยูใน
ระดับเกณฑมาตรฐานที่สามารถยอมรับได

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย 48 – 51
รอยละ 80

• รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตรงตามที่กําหนด
ไวใน Blueprint for change และยุทธศาสตรของหนวยงาน
• รอยละของจํานวนนิติกรภาครัฐไดรับการพัฒนาขีดความสามารถทางกฎหมาย ไมนอ ยกวารอยละ 50
เพิ่มขึ้น
รอยละ 80
• รอยละของความพึงพอใจของบุคลากรในสวนราชการตอการปฏิบัติงาน

กลยุทธหลัก
• พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหสอดคลองกับกลยุทธที่กําหนดไวอยางเปนระบบ
• บริหารจัดการองคความรู
• เรงรัดพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายใหมีความรู ความสามารถทันตอความจําเปนของราชการและ
ความเปลี่ยนแปลงของโลก
• พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนธรรม โปรงใส และสรางระบบจูงใจ
• วางแผนพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ
• สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทํางานที่ดี
เจาภาพหลัก
• สํานักกฎหมาย สป.
• กองการเจาหนาที่ สป.
• สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.
หนวยงานที่เกี่ยวของ
• สํานักกฎหมาย สป.
• กองการเจาหนาที่ สป.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
การเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมและประชาสังคม
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิง ดังนี้
07-35-207 , 07-35-212
• ภาคประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็น
เพื่อนําไปสูการตัดสินใจเพิ่มขึน้

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
• จํานวนจังหวัดที่ไดรับการพัฒนาระบบการประสานความรวมมือภาครัฐ
และเอกชน

เปาหมาย 48 – 51
รอยละ 90

กลยุทธหลัก
• สงเสริมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการสะทอนความคิดเปนของประชาชน
เชิงสรางสรรคและกอใหเกิดความสมานฉันทในการตัดสินใจ
• สนับสนุนและกระชับความสัมพันธอันดีกับสือ่ มวลชน
เจาภาพหลัก
• สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
• กองสารนิเทศ สป.
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
• สํานักนโยบายและแผน สป.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7
การสงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิง ดังนี้
07-37-218
• องคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) ปฏิบัติงาน
อยางมีคณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
• รอยละของ อปท. ที่ไดจัดทําและเผยแพรมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม ของขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ อปท.
• รอยละของ อปท. ที่นําตัวชี้วัดที่ไดจากการศึกษาวิจัยไปประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลของตนเองได
• รอยละของ อปท. ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ตได
• รอยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรสวนทองถิ่นที่ไดรับการพัฒนาองคความรู
• จํานวนผลการศึกษา/ประเด็น ความเห็นที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนา
ระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

เปาหมาย 48 – 51
รอยละ 100
รอยละ 70
รอยละ 40
รอยละ 10
จํานวน 10 เรื่อง

กลยุทธหลัก
• พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นใหเปนไปตามระบบคุณธรรมและหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
เจาภาพหลัก
• สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สป.

ประเด็นยุทธศาสตรที่

8

การแกไขปญหาความไมสงบเรียบรอยในพื้นที่
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิง ดังนี้
08-39-221 , 08-39-223 , 08-40-226 , 08-40-227 , 08-40-228 , 08-40-232 , 08-40-234
• สถานที่ราชการในความรับผิดชอบ และประเทศ
มีความปลอดภัยจากการกอการราย

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
• จํานวนสถานที่ราชการในความรับผิดชอบและที่ทองเที่ยวสําคัญมีระบบ
ความปลอดภัย

เปาหมาย 48 – 51
CCTV 78 แหง
CPR 47 แหง
CCTV ทองเที่ยว 12 จังหวัด

กลยุทธหลัก
• เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ และรวมแกไขปญหา
ภัยคุกคามดานความมั่นคงทุกรูปแบบ
เจาภาพหลัก
• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

• สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตไมขยายตัว มีระบบขาวกรอง
และมีระบบการแกไขผูลักลอบเขาเมืองและแรงงาน
ตางดาวผิดกฎหมาย

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย 48 – 51

• พื้นที่เหตุการณความไมสงบลดลงหรือไมเพิม่ ขึ้นมากกวาเดิม
• จํานวนเครือขายการขาวภาคประชาชนที่ไดรับการทบทวนประสิทธิภาพ
• สถานการณความไมสงบจากปญหาผูลักลอบเขาเมืองและแรงงานตางดาวผิด
กฎหมาย

กลยุทธหลัก
• แกไขปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยนําหลักการเขาใจ เขาถึงและ
พัฒนาการมีสวนรวม สรางความสมานฉันท ความเปนธรรมและขจัดเงื่อนไขมาปฏิบัติ
• พัฒนาศักยภาพการขาวกรองของกระทรวงมหาดไทย
• จัดระบบและระเบียบการแกไขปญหาผูลักลอบเขาเมืองและแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
เจาภาพหลัก
• กลุมงานประมาณสถานการณดา นการขาว สป.
• สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
• กองการตางประเทศ สป.

งบประมาณตามยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
งบประมาณตามประเด็น
รวม (บาท)
48
ยุทธศาสตร
48-51
689,204,000
428,000
1. การเสริมสรางการแกไขปญหา
ความยากจน
35,198,000
4,864,000
2. การสรางความชอบธรรมและ
ความสงบสุขในสังคม
300,450,000 121,500,000
3. การเสริมสรางและการพัฒนา
ระบบขอมูลเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร
27,347,610
3,723,240
4. การเสริมสรางความสัมพันธและ
ความรวมมือกับนานาประเทศ
5. การพัฒนาระบบบริหารงานใหมี 9,702,629,750 2,451,815,150
ความเปนเลิศ
74,908,523
15,143,300
6. การเสริมสรางกระบวนการมี
สวนรวมและประชาสังคม
25,060,000
2,600,000
7. การสงเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
971,503,800
94,457,500
8. แกไขปญหาความไมสงบ
เรียบรอย
11,826,301,683 2,694,531,190
รวม

49

50

51

208,016,000

232,880,000

247,880,000

784,000

14,100,000

15,450,000

157,950,000

13,500,000

7,500,000

550,000

10,779,465

12,294,905

1,577,102,600

2,756,737,800 2,916,974,200

15,422,900

21,711,300

22,631,023

2,600,000

13,430,000

6,430,000

279,639,700

565,777,200

31,629,400

2,242,065,200

3,628,915,765 3,260,789,528

งบประมาณ
ภารกิจประจํา
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบรายจายอื่น
5. งบเงินอุดหนุน
รวม

**งบประมาณ
รวม(บาท)
3,754,816,400
1,486,805,600
350,031,400
93,537,000
1,571,397,500
7,256,587,900

48

49

50

51

946,931,900
584,655,000
350,031,400
36,644,800
1,519,596,000
3,437,859,100

873,397,500
272,553,000
17,188,000
15,650,000
1,178,788,500

934,535,000
299,808,400
18,906,800
17,215,000
1,270,465,200

999,952,000
329,789,200
20,797,400
18,936,500
1,369,475,100

บรรยายใหความรู KM แกผูบริหาร และ ขาราชการ สป.มท.
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549 ณ หองประชุม 1 อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ
โดย คุณวราพร แสงสมพร หัวหนางานจัดการความรู โรงพยาบาลศิริราช

ประชุมฝายเลขานุการคณะทํางานฯ

ประชุมคณะทํางานบริหารจัดการความรู

