แผนการจัดการความรู
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

จัดทําโดย

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เมษายน 2551

สารบัญ
หนา
องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ (แบบฟอรมที่ 1)

1

แผนการจัดการความรูแผนที่ 1

8

แผนการจัดการความรูแผนที่ 2

16

ภาคผนวก
 ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP

23
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 รายชื่อทีมงาน KM
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1
องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ
แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร
ของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : 1/7
องคความรูที่จําเปน

ประเด็น

เปาประสงค

ตัวชี้วัด (KPI)

เปาหมายของ

ตอการปฏิบัติ

ยุทธศาสตร

(Objective)

ตามคํารับรอง

ตัวชี้วัด

ราชการตามประเด็น
ยุทธศาสตร

90

1.การรวบรวมและ

1.จัดทําขอมูล

3.1ระดับความสําเร็จ

เพื่อใชในการ

ของรอยละเฉลี่ยถวง

วิเคราะหขอมูลสถิติ

กําหนดนโยบาย

น้ําหนักตามเปาหมาย

สําคัญกระทรวง

เปาหมาย และ

ผลผลิตของสวน

มหาดไทย

ผลสัมฤทธิ์ของ

ราชการ

2.การจัดทํา

กระทรวง พัฒนา

(ตามเอกสาร

แผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตรการ

งบประมาณรายจาย)

3.เทคนิคการจัดทํา

บริหารจัดการ

ราชการบริหาร 3.2 รอยละ

ของกระทรวง

สวนกลางและ ความสําเร็จของการ

แปลงนโยบายเปน

สวนภูมิภาค

นําเสนอรายงานสถิติ

แนวทางและแผน

มีการบริหาร

ขอมูลที่สําคัญ

ปฏิบัติราชการ

จัดการอยาง

กระทรวงมหาดไทย

ตลอดจนจัดสรร

โปรงใส

รายไตรมาสและ

บริหารทรัพยากร

เปนธรรม

ประจําปงบประมาณ

ของกระทรวง

ประหยัด และ พ.ศ. 2551

เพื่อใหเกิดการ

มีประสิทธิภาพ

ประหยัด

3.3 ระดับความสําเร็จ

คุมคา และ

ของการจัดทํา

สมประโยชน

แผนพัฒนาจังหวัด
ระดับ 1 จัดตั้งOSM
10 กลุม
ระดับ 2 หลักเกณฑ
วิธีการ ขั้นตอนหรือ
แนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด

60

งบประมาณ และ
วิเคราะหงบประมาณ

5

2
แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร
ของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : 2/7
องคความรูที่จําเปน

ประเด็น

เปาประสงค

ตัวชี้วัด (KPI)

เปาหมายของ

ตอการปฏิบัติ

ยุทธศาสตร

(Objective)

ตามคํารับรอง

ตัวชี้วัด

ราชการตามประเด็น
ยุทธศาสตร

และกลุมจังหวัด
ไดรับการอนุมต
ั ิจาก
คณะกรรมการฯ
(ก.น.พ.) รวมทั้ง
ชี้แจงใหจังหวัดและ
กลุมจังหวัดทราบ
ระดับ 3 มีกระบวนการ
ติดตามความกาวหนา
ของการดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ
ระดับ 4 ทุกจังหวัด/
กลุมจังหวัดจัดทําแผนฯ
แลวเสร็จ
ระดับ 5 แผนปฏิบัติ
การจังหวัด/กลุม
จังหวัด และคําขอ
งบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552
ผานการพิจารณา
เห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเพื่อเขาสู
กระบวนการงบประมาณ
สอดคลองกับแนวทาง
ที่คณะกรรมการฯ
(ก.น.พ.) กําหนด

3
แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร
ของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : 3/7
องคความรูที่จําเปน

ประเด็น

เปาประสงค

ตัวชี้วัด (KPI)

เปาหมายของ

ตอการปฏิบัติ

ยุทธศาสตร

(Objective)

ตามคํารับรอง

ตัวชี้วัด

ราชการตามประเด็น
ยุทธศาสตร

2. พัฒนาระบบ

ราชการบริหาร 3.4 ระดับผลสัมฤทธิ์

เทคโนโลยี

สวนกลางและ ของการใชสารบรรณ

สารสนเทศ

สวนภูมิภาค

และการสื่อสาร มีการบริหาร

3

1. คอมพิวเตอร
เบื้องตน

อิเล็กทรอนิกสใน

2.การใชระบบสาร-

สํานักงานปลัดกระทรวง

บรรณอิเล็กทรอนิกส

เพื่อใชในการ

จัดการอยาง

มหาดไทย

3. ระเบียบสํานัก

บริหารงาน

โปรงใส

ระดับ 1 สํารวจการใช

นายกรัฐมนตรีวาดวย

และใหบริการ

เปนธรรม

ระบบสารบรรณของ

งานสารบรรณ พ.ศ.

ดานการ

ประหยัด และ ทุกจังหวัด

2526 และแกไข

สื่อสารแก

มีประสิทธิภาพ ระดับ 2 แตงตัง้

เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.

สวนราชการ

คณะทํางานระบบสาร

ตางๆ และ

บรรณอิเล็กทรอนิกส

จังหวัด

เพื่อขับเคลือ
่ นใหมี
การใชระบบ
ระดับ 3 หนวยงานใน
ระดับ กอง/สํานัก
ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทยทุกหนวย
ใชระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
ระดับ 4 จัดทํา
แผนการใชระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส
ไปยังกลุมจังหวัด
โดยเลือกจังหวัดนํา
รองในกลุม
 จังหวัด

2548

4
แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร
ของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : 4/7
องคความรูที่จําเปน

ประเด็น

เปาประสงค

ตัวชี้วัด (KPI)

เปาหมายของ

ตอการปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร

(Objective)

ตามคํารับรอง

ตัวชี้วัด

ตามประเด็น
ยุทธศาสตร

กลุมละ 1 จังหวัด
ระดับ 5 18 จังหวัดใช
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสสามารถ
ติดตอกับ
กระทรวงมหาดไทยได
1.การบริการประชาชน

3. กํากับ

ราชการบริหาร 3.5 รอยละของ

ตรวจสอบ

สวนกลางและ จํานวนขอรองเรียน

2.กฎหมายที่เกี่ยวของ

และบริหาร

สวนภูมิภาค

หนวยงานและ

กับสิทธิประชาชน

ราชการทั่วไป

มีการบริหาร

เจาหนาที่รัฐในสังกัด

3.การดําเนินการเรื่อง

ของสํานักงาน

จัดการอยาง

กระทรวงมหาดไทยที่

รองเรียนในระบบ

ปลัดกระทรวง

โปรงใส

ไดรับการแกไขตาม

อิเล็กทรอนิกส

มหาดไทย

เปนธรรม

เกณฑมาตรฐานที่

(E-Inspection)

และกระทรวง

ประหยัด และ กําหนด

มหาดไทย

มีประสิทธิภาพ 3.6 รอยละของ
จํานวนขอรองเรียน
หนวยงานและ
เจาหนาที่รัฐใน
ราชการบริหารสวน
ภูมิภาคที่ไดรบ
ั การ
แกไขตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด

60.82

59.27

5
แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร
ของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : 5/7
องคความรูที่จําเปน

ประเด็น

เปาประสงค

ตัวชี้วัด (KPI)

เปาหมายของ

ตอการปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร

(Objective)

ตามคํารับรอง

ตัวชี้วัด

ตามประเด็น
ยุทธศาสตร

3.7 รอยละของ

98

จํานวนขอเสนอแนะ
จากการตรวจราชการ
ที่ไดรับ
การตอบสนอง
3.8 รอยละของจํานวน
ขอเสนอแนะจากการ
ติดตาม ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ
สวนราชการในพื้นที่
ที่ไดรับการ
ตอบสนอง

90

6
แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร
ของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : 6/7

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการ
จัดการความรู คือ การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถิติสําคัญของกระทรวงมหาดไทย และ
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
แผนการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร : จัดทําขอมูลเพื่อใชในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และ

ความรูแผนที่ 1

ผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง

พัฒนายุทธศาสตรการบริหารจัดการของกระทรวง

แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรร บริหาร
ทรัพยากรของกระทรวงเพื่อใหเกิดการประหยัด คุมคา และสมประโยชน
องคความรูที่จําเปน : การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถิตส
ิ ําคัญกระทรวงมหาดไทย
เหตุผลที่เลือกองคความรู :
1) กระทรวงมหาดไทยมีการจัดเก็บขอมูลสถิติสําคัญ สําหรับใชเปนฐานขอมูล
เพื่อสนับสนุ น การปฏิบัติงานของกระบวนการสรางคุณคาขององคกร
กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร

คือ

และกระบวนการสนับสนุนการบริหารราชการ

จังหวัด
2) การนํา เสนอรายงานสถิ ติ ข อ มู ล ที่ สํา คั ญ กระทรวงมหาดไทย

จะต อ ง

ผ า นขั้ น ตอนการประมวลผลข อ มู ล ที่ อ ยู ใ นฐานข อ มู ล ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารของ
กระทรวงมหาดไทย

จึงจําเปนตองใหความรูขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทยที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับฐานขอมูลของศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
ทราบหลักการ ขั้นตอน กระบวนการจัดเก็บขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล อั น
จะส ง ผลต อ การนํา ไปใช ป ระโยชน ด า นการจั ด ทํา แผน
ตัวชี้วัดตามคํารับรองที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละความสําเร็จของการ
นําเสนอรายงานสถิติขอมูลที่สําคัญกระทรวงมหาดไทยรายไตรมาสและประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551
เปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละ 70 ของขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ปฏิบัติงานดานฐานขอมูลของศูนยปฏิบัติการ

กระทรวงมหาดไทย มีความรูในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถิติสําคัญของ
กระทรวงมหาดไทย

7
แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร
ของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : 7/7

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการ
จัดการความรู คือ การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถิติสําคัญของกระทรวงมหาดไทย
และ การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
แผนการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร : จัดทําขอมูลเพื่อใชในการกําหนดนโยบาย

ความรูแผนที่ 2

และผลสัมฤทธิข
์ องกระทรวง

เปาหมาย

พัฒนายุทธศาสตรการบริหารจัดการของ

กระทรวง แปลงนโยบายเปนแนวทาง และแผนปฏิบัติราชการ

ตลอดจน

จัดสรร บริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อใหเกิดการประหยัด คุมคา และสม
ประโยชน
องคความรูที่จําเปน : การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
เหตุผลที่เลือกองคความรู

:

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน ป พ.ศ. 2550 (ฉบับที่7) กําหนดใหมีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุมจังหวัด

และกําหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัดเปนสวนราชการตาม

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณที่สามารถยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณตอ
สํานักงบประมาณได

ดังนั้นเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการของ

สํา นั ก งานจั ง หวั ด มี ค วามรูค วามสามารถในการจั ด ทํา แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
จึงจําเปนตองใหความรูขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ตัวชี้วัดตามคํารับรองที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
เปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละ 70 ของขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

มีความรูเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

ผูทบทวน :

ผูอนุมัติ : ……………………………………………
นายพีรพล ไตรทศาวิทย

นายพงศโพยม วาศภูติ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

8
แผนการจัดการความรู แผนที่ 1
แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : 1/8

ประเด็นยุทธศาสตร

: จั ด ทํา ข อ มู ล เพื่ อ ใช ใ นการกํา หนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง

พัฒนายุทธศาสตรการบริหารจัดการของกระทรวง แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจน
จัดสรรบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อใหเกิดการประหยัด คุมคา และสมประโยชน
องคความรูที่จําเปน (K)

: การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถิติสําคัญกระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง

: รอยละความสําเร็จของการนําเสนอรายงานสถิติขอมูลที่สําคัญกระทรวงมหาดไทย

รายไตรมาสและประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : รอยละ 60.00
ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ
1

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

1.1 การประชุมระดม 15 มี.ค. –

จํานวนครั้ง

ความรู

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ สถานะ

การสํารวจหาองค
ความรูที่ตองมีใน
การรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลสถิติ
สําคัญกระทรวง
มหาดไทย
ความคิดเห็น

30 เม.ย.51 ในการ

เพื่อวิเคราะหหา

อยางนอย

จนท.ศสส.,

ผอ.ศสส.

1 ครั้ง

สบจ.,สนผ.,

โดย กยส.

สดร.

ประชุม

(ผูรับผิดชอบ)

องคความรู/
ความตองการ
ของกลุมเปาหมายในภูมิภาค
และสวนกลาง
1.2 สอบถามและ

14 พ.ย.

จํานวนครั้ง

วิเคราะหความ

50-14 มี.ค. ในการ

ตองการการ

51

ฝกอบรมดาน
การดูแลระบบ
ศูนยขอมูลกลาง

สอบถาม

อยางนอย

จนท.ศสส.

ผอ.ศสส.

1 ครั้ง

สนจ.

โดย

(ผูรับผิดชอบ) กยส.และ
สทส.

หมาย
เหตุ

9
แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถิติสําคัญกระทรวงมหาดไทย

ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ
2

ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

หนาที่ : 2/8

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ สถานะ

การสรางและ
แสวงหาองคความรู
ดานการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลสถิติ
สําคัญของ
กระทรวงมหาดไทย
2.1 ศึกษารวบรวม
และคนหาความรู

15 มี.ค. –

จํานวนเรื่อง อยางนอย

31ส.ค. 51

10 เรื่อง

จนท.ศสส.,

ผอ.สดร.

สนจ.

โดย สบค.

(ผูรับผิดชอบ) ผอ.ศสส.

ที่เกี่ยวของจาก

โดย สทส.

หนังสือและ
เว็บไซตตางๆ
2.2 หองสมุด

1 มี.ค. –

จํานวน

กระทรวงมหาดไทย 30 ก.ย. 51 หนังสือที่
จัดหาหนังสือ ดาน

ผอ.สดร.

อยางนอย

จนท.ศสส.

10 เลม

(ผูรับผิดชอบ) โดย สบค.

จัดหา

การรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล
และคอมพิวเตอร
เพื่อใหบริการที่
หองสมุด มท.
3

การจัดการความรู
ใหเปนระบบ
3.1 รวบรวมความรู

1 มี.ค. -

จํานวนเรื่อง

เปนหมวดหมูแ
 ละ 30 ก.ย. 51 หรือการมี
จัดทําเปนระบบ

ระบบขอมูล

ขอมูลเผยแพรใน

ความรู

เว็บไซต

ไ ม น อ ย ก ว า จนท.ศสส.,
10 เรื่อง

สนจ.

ผอ.ศสส.โดย
สทส.,

(ผูรับผิดชอบ) ผอ.สดร.โดย
สบค.

หมาย
เหตุ

10
แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถิติสําคัญกระทรวงมหาดไทย

ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ

ความรู
3.2 หองสมุด
กระทรวง

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

หนาที่ : 3/8

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ สถานะ
ผอ.สดร.

15 มี.ค. –

จํานวน

ไมนอยกวา

จนท.ศสส.,

30 มิ.ย.51

เอกสารและ

10 เรื่อง

(ผูรับผิดชอบ) โดย สบค.

1 เลม

จนท.ศสส./

ผอ.ศสส.

สนจ.

โดย กยส.

มหาดไทย

สื่อความรูฯ

ลงทะเบียนและ

ที่ลงทะเบียน

จัดทําหมวดหมู

และจัดทํา

ใหกับเอกสารและ

หมวดหมู

สื่อความรูเกี่ยวกับ
การรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล
และคอมพิวเตอร
4

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
4.1 จัดทําคูมอ
ื
เกี่ยวกับการ

1 ก.พ. –

จํานวนคูมือ

30ก.ย. 51

(ผูรับผิดชอบ) และ สทส.

รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล
สถิติสําคัญของ
กระทรวงมหาดไทย
4.2 ประมวลความรู
การบริหารจัดการ
ขอมูลและ

1 มี.ค. –

จํานวน

30ก.ย. 51 รายการ/
หัวขอวิชา

ไมนอยกวา

จนท.ศสส./

ผอ.ศสส.

3 รายการ/

สนจ.

โดย กยส.

หัวขอวิชา

(ผูรับผิดชอบ) สทส. และ

คอมพิวเตอร ลง

ผอ.สดร.

ในเว็บไซต www.

โดย สบค.

moi.go.th และ
www.stabun
damrong.go.th

หมาย
เหตุ

11
แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถิติสําคัญกระทรวงมหาดไทย

ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ
5.

ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

หนาที่ : 4/8

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ สถานะ

การจัดระบบการ
เขาถึงความรู
5.1 จัดทํา"เอกสาร

1 มิ.ย. –

จํานวน

ความรู สดร.” เพื่อ 30ก.ย. 51 เอกสารฯที่

อยางนอย

ขาราชการ

ผอ.สดร.

2 ฉบับ

สป.มท.

โดย

เผยแพร

เผยแพรความรู

สบค.

ดานการรวบรวม
และวิเคราะห
ขอมูล
5.2 พัฒนาระบบ
e-Learning เพื่อ

1 ก.พ. –

จํานวนวิชาที่ อยางนอย

30ก.ย. 51 สนับสนุน

สนับสนุนความรูใน

ความรูใน

การรวบรวมและ

เรื่องขอมูล/

วิเคราะหขอมูล

การวิเคราะห

สถิติ

ในระบบ

1 วิชา

ขาราชการ

ผอ.ศสส.

สป.มท.

โดย กยส.
และ สทส.

e-Learning
5.3 เผยแพรความรู
เกี่ยวกับการ
รวบรวมและ

1 มี.ค. –

จํานวนเรื่อง

30ก.ย. 51 ในการ
เผยแพร

อยางนอย

ขาราชการ

ผอ.ศสส.

10 เรื่อง

สป.มท.

โดย กยส.,
สทส. และ

วิเคราะหขอมูล

ผอ.สดร.

สถิติผานทาง

โดย สบค.

www.moi.go.th
และ
www.stabun
damrong.go.th

หมาย
เหตุ
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แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถิติสําคัญกระทรวงมหาดไทย

ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ

ความรู
5.4 จัดทําสื่อ ICT

ระยะเวลา
1 มี.ค. –

ตัวชี้วัด
จํานวนเรื่อง

เผยแพรความรู / 30ก.ย. 51 ในการ
ขอมูล เกี่ยวกับ

เปาหมาย

หนาที่ : 5/8

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ สถานะ

อยางนอย

ขาราชการ

ผอ.ศสส.

2 เรื่อง

สป.มท.

โดย กยส.,
สทส. และ

เผยแพร

การรวบรวมและ

ผอ.สดร.

วิเคราะหขอมูล

โดย สบค.

สถิติ
5.5 จัดนิทรรศการ

1 เม.ย. –

จํานวนครั้งใน อยางนอย

เรื่องขอมูลสถิติ 30 ก.ย.51 การจัดฯ

2 ครั้ง

ขาราชการ

ผอ.สดร.

สป.มท.

โดย สบค.

จังหวัด

ผอ.ศสส.

ที่สําคัญ
กระทรวง
มหาดไทย
5.6 ใหรางวัลจังหวัด 1 ก.ค. –
ที่มีขอมูลสถิติ

เรื่องการรวบรวม
และวิเคราะห
ขอมูลสถิติ
ผานจดหมาย
ขาว สป.มท.

1 ครั้ง

โดย กยส.

30 ก.ย. 51 ในการจัดให

สําคัญครบถวน
5.7 เผยแพรความรู

จํานวนครั้ง
รางวัลฯ

1 เม.ย. –

จํานวนเรื่อง

30 ก.ย. 51 ในการ
เผยแพร

อยางนอย

จนท.ศสส.,

3 เรื่อง

สนจ.
(ผูรับผิดชอบ)

ผอ.สน.

หมาย
เหตุ
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แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถิติสําคัญกระทรวงมหาดไทย

ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ
6.

ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

หนาที่ : 6/8

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ สถานะ

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู
6.1 จัดประชุม

1 มี.ค. –

จํานวนครั้ง

แลกเปลี่ยนขอมูล 30ก.ย. 51 ในการ
ความรูเกี่ยวกับ

ผอ.ศสส.

อยางนอย

จนท.ศสส.

2 ครั้ง

(ผูรับผิดชอบ) โดย กยส.

ไมนอยกวา

จนท.สนจ.

รอยละ 90

(ผูรับผิดชอบ) โดย กยส.

ไมนอยกวา

จนท.สนจ.

รอยละ 90

(ผูรับผิดชอบ) โดย สบค.

ประชุม

เรื่อง เทคนิค
วิธีการนําเสนอ
รายงานสถิติขอมูล
ที่สําคัญ
กระทรวงมหาดไทย
6.2 ประชุมชี้แจง
เรื่องการบันทึก

1 เม.ย. –

รอยละของ

30มิ.ย. 51 จังหวัดที่มา

ขอมูลสถิติสําคัญ

ประชุม

ของกระทรวง

ชี้แจงฯ

ผอ.ศสส.

มหาดไทย
ใหกับเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบ
ของจังหวัด
6.3 การสัมมนาเพื่อ
เผยแพรและ

1 มิ.ย. –

รอยละของ

30 ก.ย. 51 เจาหนาที่

ผอ.สดร.

แลกเปลี่ยน

กลุมเปา

ของกลุม

และ

เรียนรู เรื่องการ

หมายที่

เปาหมาย

ผอ.ศสส.

รวบรวมและวิเคราะห

มารวม

ขอมูลสถิติสําคัญ

แลกเปลี่ยน

กระทรวงมหาดไทย

เรียนรู

โดยจังหวัดที่มี
ผลงานการรวบรวม
และจัดเก็บที่ดี

โดย กยส.

หมาย
เหตุ
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แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถิติสําคัญกระทรวงมหาดไทย

ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ

ความรู
6.4 การศึกษาดูงาน
ระบบศูนยขอมูล

ระยะเวลา
1 พ.ค. –

ตัวชี้วัด
จํานวนครั้ง

30 มิ.ย.51 ในการจัด

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ สถานะ

อยางนอย

ขาราชการ

ผอ.ศสส.

1 ครั้ง

บรรจุใหม

โดย กยส.

สป.มท. ที่

ศึกษาดูงาน

กลาง

หนาที่ : 7/8

รับผิดชอบ
ศูนยขอมูล
กลาง
7.

เรียนรูองคความรู
เรื่องการรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล
สถิติสําคัญของ
กระทรวงมหาดไทย
เพื่อนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
7.1 จัดการบรรยาย

20 เม.ย. – จํานวนครั้ง

อยางนอย

ขาราชการ

ผอ.ศสส.

ใหความรู

30 มิ.ย.51 ในการจัด

1 ครั้ง

บรรจุใหม

โดย กยส.

สป.มท.ที่

และ

รวบรวมและ

รับผิดชอบ

ผอ.สดร.

วิเคราะหขอมูล

ศูนยขอมูล

โดย วมท.

บรรยาย

เกี่ยวกับการ

กลาง
7.2 ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผน

1 พ.ค. –

จํานวนครั้ง

30 ก.ย.51 ในการ
ติดตามผล

2 ครั้ง

จนท.ศสส.,

ผอ.สดร.

สดร. และสน. โดย สบค.
(ผูรับผิดชอบ)

หมาย
เหตุ
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แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถิติสําคัญกระทรวงมหาดไทย

ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ

ความรู
7.3 สํารวจความ
คิดเห็น

ระยะเวลา
1 ส.ค.-

ตัวชี้วัด
จํานวนครั้ง

30 ก.ย.51 ในการสํารวจ

เจาหนาที่

ติดตาม

เปาหมาย
1 ครั้ง

หนาที่ : 8/8

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ สถานะ

จนท.ศสส. ,

ผอ.สดร.

สนจ.

โดย สบค.

(ผูรับผิดชอบ) และ

ผูรับผิดชอบ

ผอ.ศสส.

และติดตามการ

โดย กยส.

นําความรู ที่
ไดรับไปใช

ผูทบทวน :

ผูอนุมัติ : ……………………………………………
นายพีรพล ไตรทศาวิทย

นายพงศโพยม วาศภูติ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

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

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : 1/7

ประเด็นยุทธศาสตร

: จั ด ทํา ข อ มู ล เพื่ อ ใช ใ นการกํา หนดนโยบาย

เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ

กระทรวง พัฒนายุทธศาสตรการบริหารจัดการของกระทรวง แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ
ตลอดจนจัดสรร บริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อใหเกิดการประหยัด คุมคา และสมประโยชน
องคความรูที่จําเปน (K)

: การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง

: ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : แผนปฏิบัติการจังหวัด/กลุมจังหวัด และคําของบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อเขาสูกระบวนการงบประมาณสอดคลองกับ
แนวทางที่คณะกรรมการฯ (ก.น.พ.) กําหนด
ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ

ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

1 การสํารวจหาองค
ความรูที่ตองมีใน
การจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด
1.1 การสํารวจความ ธค.50
คิดเห็นและ

จํานวนครั้ง

อยางนอย

ขรก.สป.มท.

ในการสํารวจ 1 ครั้ง

ผอ.สดร.
โดย สบค.

ความตองการ
ความรูของ
ขาราชการ สป.
1.2 การประชุมระดม 1 ตค.50 - 31 จํานวนครั้ง
ความคิดเห็นเพื่อ พค.51

อยางนอย

ในการประชุม 2 ครั้ง

จนท.สบจ.

ผอ.สบจ.

(ผูรับผิดชอบ) โดย สจบ.
และ ฝบห.

วิเคราะหหาองค
ความรูที่จําเปน
2 การสรางและแสวงหา
ความรูดานการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด
2.1 รวบรวมมติ ครม. 2 ม.ค. - 30
กฎหมาย ระเบียบ มิ.ย.51
ที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําแผน
พัฒนาจังหวัด
แลวนํามาจัดพิมพ

จํานวน
รายการ
เอกสาร

อยางนอย
1 เลม

จนท.สยจ.
ผอ.สบจ.
สบจ.,สนจ.
โดย สยจ.
(ผูรับผิดชอบ)

สถา หมาย
นะ

เหตุ
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แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ

ความรู
2.2 จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

10 ม.ค. - 30 จํานวน
มิ.ย.51

หนังสือที่

เกี่ยวของกับการ

จัดหา

จัดทําแผนฯ

เพิ่มเติม

เปาหมาย
อยางนอย

หนาที่ : 2/7

กลุม
เปาหมาย
จนท.สบจ.

ผูรับผิดชอบ
ผอ.สดร.
โดย สบค.

10 เรื่อง

เขาหองสมุด
กระทรวง
มหาดไทย
2.3 ศึกษาและ
รวบรวมคนหา

อยางนอย

3 มี.ค. - 30

รายการ

มิ.ย.51

หัวขอความรู 10 รายการ/
หัวขอเรื่อง

ความรูที่เกี่ยวของ

จนท.สยจ.

ผอ.สดร.โดย

สบจ. และ

สบค. และ

สนจ.

ผอ.สบจ.

(ผูรับผิดชอบ) โดย สยจ.

กับการจัดทํา
แผนพัฒนา
จังหวัดจาก
เอกสาร หนังสือ
Website ตางๆ
ใน Internet
3 การจัดการความรู
ใหเปนระบบ
3.1 หองสมุด มท.
ลงทะเบียนและ

10 ม.ค. – 31 จํานวน
มิ.ย.51

ทรัพยากร

จัดหมวดหมู

สารสนเทศที่

ทรัพยากร

ลงทะเบียน

สารสนเทศ

และจัด

เกี่ยวกับ

หมวดหมู

การจัดทําแผน
พัฒนาจังหวัด

ไมนอยกวา

จนท.สบจ.

10 เรื่อง

(ผูรับผิดชอบ) ผอ.สบค.

ผอ.สดร.โดย

สถา หมาย
นะ

เหตุ
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แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ

ความรู
3.2 รวบรวมความรู
เปนหมวดหมู

ระยะเวลา
1 ก.พ. - 30

ตัวชี้วัด
จํานวนเรื่อง

เปาหมาย
อยางนอย
10 เรื่อง

ก.ย.51

หนาที่ : 3/7

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

จนท.สยจ. ผอ.สบจ.โดย
,สจบ.,สรอ., สยจ.,สจบ.,

เผยแพรใน

สบจ.และสนจ. สรอ. และ

เว็บไซต สบจ.

(ผูรับผิดชอบ) ผอ.สดร.โดย
สบค.

และเว็บไซต
สดร.
4

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
ที่เขาใจงาย
1 ก.พ. - 31

จํานวนเลม

ผอ.สบจ.

อยางนอย

จนท.สนจ.

1 เลม

(ผูรับผิดชอบ) โดย สจบ.

อยางนอย

จนท.สยจ.

ผอ.สบจ.โดย

2 เรื่อง

สบจ. และ

สยจ.และ

เรียงความรู

สนจ.

สรอ.

เผยแพรใน

(ผูรับผิดชอบ)

4.1 จัดทําคูมอ
ื การ
ปฏิบัติงานเพื่อ

มี.ค.51

สนับสนุนการ
บริหารแผน
พัฒนาจังหวัด
4.2 วิเคราะหและ
ประมวลเรียบ

1 ก.พ. - 30

จํานวนเรื่อง

ก.ย.51

เว็บไซต สบจ.
5

การจัดระบบการ
เขาถึงความรู
จํานวน

อยางนอย

ขาราชการ

ผอ.สดร.โดย

ความรู สดร.เพื่อ ส.ค.51

เอกสารฯ

2 ฉบับ

สป.มท.

สบค.

เผยแพรความรู

ที่เผยแพร

5.1 จัดทําเอกสาร

ดานการจัดทํา
แผนพัฒนา
จังหวัด

2 ม.ค. - 29

สถา หมาย
นะ

เหตุ
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แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ

ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

หนาที่ : 4/7

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

จํานวน

อยางนอย

ขาราชการ

ผอ.สดร.โดย

ดํารงราชานุภาพ 51

วารสารที่

1 ฉบับ

สป.มท.

สบค.

เพื่อเผยแพร

เผยแพร

อยางนอย

จนท.สบจ.

ผอ.สดร.โดย

1 ครั้ง

(ผูรับผิดชอบ) สบค.

อยางนอย

จนท.สบจ.,

ผอ.สบจ.โดย

1 เรื่อง

สนจ.

สยจ.

5.2 จัดทําวารสาร

ก.ค. - ก.ย.

ความรูเกี่ยวกับ
การพัฒนา
จังหวัด
5.3 จัดแสดงมุม
หนังสือเพื่อให

มิ.ย. - ส.ค.

จํานวนครั้ง

51

ความรูดานการ
จัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดและ
เรื่องอื่นๆที่
เกี่ยวของ
5.4 เผยแพรความรู
เกี่ยวกับการ

มี.ค. – ก.ค.

จํานวนเรื่อง

51

จัดทําแผนพัฒนา

(ผูรับผิดชอบ)

จังหวัด
5.5 เผยแพร
ความรูเกี่ยวกับ

อยางนอย 10 จนท.สบจ.,

ม.ค. - 30

จํานวน

ก.ย.51

หัวขอความรู รายการ/หัวขอ สนจ.
เรื่อง

การจัดทําแผนฯ

ผอ.สบจ.โดย
สยจ.และ

(ผูรับผิดชอบ) ผอ.สดร.โดย
สบค.

ผานเว็บไซต
สบจ.และ สดร.
5.6 เผยแพรความรู

พ.ค.-ก.ย. 51 จํานวนเรื่อง

ผานจดหมาย

อยางนอย

ขาราชการ

2 เรื่อง

สป.มท.

ผอ.สน.

ขาว สป.
5.7 เผยแพรความรู
ผานวารสาร
จดหมายขาว
คนมหาดไทย

เม.ย.51

จํานวนเรื่อง

1 เรื่อง

ขาราชการ

ผอ.สดร.โดย

สป.มท.

สพม.

สถา หมาย
นะ

เหตุ

20
แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ

ความรู

ระยะเวลา

5.8 สนับสนุนความรู ก.ย.51

ตัวชี้วัด

สนับสนุน

ผานการเรียน

ความรูในการ

ระบบe-Learning

วางแผน

เกี่ยวกับการ

มิ.ย. – ก.ย.

จํานวนครั้ง

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ขาราชการ

ผอ.สดร.โดย

วิชา

สป.มท.

สบค.

2 ครั้ง

จนท.สบจ.

ผอ.สดร.โดย

จํานวนวิชาที่ อยางนอย 1

ในการวางแผนฯ

5.9 จัดนิทรรศการ

เปาหมาย

หนาที่ : 5/7

สบค.

51

จัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดและเรื่อง
อื่นๆที่เกี่ยวของ
5.10 ใหรางวัลผูรวม
ตอบคําถาม

พ.ค. - ก.ย.

จํานวนครั้งที่ อยางนอย 1

ขาราชการ

ผอ.สดร.โดย

51

จัดใหรางวัล ครั้ง

สป.มท.

สบค.,

เกี่ยวกับการ

ผอ.สบจ.โดย

จัดทําแผนฯใน

สยจ.

จดหมายขาว

และ ผอ.สน.

สป.
5.11 จัดทําสื่อ ICT

มี.ค.51

จํานวนเรื่อง

เผยแพรความรู

อยางนอย

จนท.สบจ.,

ผอ.สดร.โดย

1 เรื่อง

สนจ.

สบค.

เกี่ยวกับการ

(ผูรับผิดชอบ)

จัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด
6 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู
6.1 จัดประชุม
แลกเปลี่ยน
เรียนรูเรื่องการ
จัดทําแผน
พัฒนาจังหวัด

อยางนอย 2

ก.พ. - ก.ย.

จํานวนครั้ง

51

ในการประชุม ครั้ง

จนท.สบจ.

ผอ.สบจ.

ผูรับผิดชอบ

โดย ฝบห.

สถา หมาย
นะ

เหตุ
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แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ

กลุม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

พ.ค. - ก.ค.

รอยละของ

กลุมเปาหมาย จนท.สยจ.

ผอ.สบจ.

51

จนท.กลุม

ที่เขารวม

โดย

แลกเปลี่ยน

เปาหมายที่

สัมมนาไมนอย

สยจ.ฝบห.

ความรูเกี่ยวกับ

เขารวม

กวารอยละ 90

และ ผอ.

การจัดทําแผน

สัมมนา

ความรู
6.2 สัมมนาระดม
ความคิดเห็น

เปาหมาย

หนาที่ : 6/7

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

สดร.โดย
สบค.

พัฒนาจังหวัด
6.3 จัด workshop& พ.ค. - ก.ค.
Group Meeting 51

รอยละของ

กลุมเปาหมาย จนท.สบจ.

จนท.กลุม

ที่เขารวมฯ

เปาหมายที่

ไมนอยกวา

เขารวม

รอยละ 90

ผูรับผิดชอบ

ผอ.สบจ.
โดย ฝบห.

7 เรียนรูองคความรู
เรื่องการจัดทําแผน
7.1 การอบรม
หลักสูตรการ

25 - 30พ.ย. รอยละของ
50

จังหวัดที่เขา อบรมไมนอย
รวมอบรม

เตรียมความ

จังหวัดเขารวม จนท.สนจ.,
สบจ.

ผอ.สดร.
โดย วมท.

กวารอยละ 90 (ผูรับผิดชอบ) และ ผอ.
สบจ.

พรอมในการ
จัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดและการ
จัดทํางบประมาณ
จว./กลุม จว.
7.2 การบรรยาย

3 ม.ค. – 10 จํานวนครั้ง

2 ครั้ง

ขรก.สป.มท. ผอ.สดร.โดย

แนวคิดการจัดทํา เม.ย.51

สพม., ศสส.

แผนพัฒนา

และ สบจ.

จังหวัด และการ
จัดทํางบประมาณ
จังหวัด/กลุมจว.
ผาน VDO
Conference

สถา หมาย
นะ

เหตุ
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แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K)

: การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ

ความรู
7.3 การบรรยายให
ความรูดานการ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ก.พ. – มิ.ย.

จํานวนครั้ง

เปาหมาย

หนาที่ : 7/7

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

บมท.7

ผอ.สดร.โดย

รุน 19-20

วมท.

อยางนอย

จังหวัด/

ผอ.สบจ.โดย

กลุมจว.

สยจ.

2 ครั้ง

51

สถา หมาย
นะ

จัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุมจว.
7.4 การตรวจติดตาม พ.ค.-ส.ค.51 จํานวน
ผลการดําเนิน

จังหวัดที่

10 จังหวัด/

งานตามแผน

ติดตาม

กลุมจว.

พัฒนาจังหวัด/

แนะนํา

กลุมจว.
7.5 สํารวจติดตาม

ส.ค.-ก.ย.51 จํานวนครั้งใน 1 ครั้ง

การนําความรู

การสํารวจ

ดานการวางแผน
พัฒนาจังหวัดไป

จนท.สบจ.และ ผอ.สดร.โดย
จนท.สนจ.

สบค.และ

ที่เกี่ยวของ

ผอ.สบจ.โดย
สยจ.

ใชในการ
ปฏิบัติงาน

ผูอนุมัติ : ……………………………………………

ผูทบทวน :
นายพีรพล ไตรทศาวิทย

นายพงศโพยม วาศภูติ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

เหตุ
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ภาคผนวก
•

ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP ของแผนการจัดการความรูแผนที่ 1
1. การเตรียม

CMP

การและการ
ปรับเปลี่ยน

KMP

6. การ
2. การสื่อสาร

3.กระบวนการ

4. การฝก

และเครือ
่ งมือ

อบรม เรียนรู

พฤติกรรม

ชมเชย และ

y

2. การสราง
และแสวงหา
ความรู

y

3. การจัดความรู
ใหเปนระบบ

y

4. การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู

y

5. การเขาถึง
ความรู

y

6. การแบงปน
แลกเปลี่ยน
ความรู

y

y

y

{

y
y

7. การเรียนรู

y

ยกยอง
การใหรางวัล

y

1. การบงชี้ี
ความรู

หมายเหตุ

5. การวัดผล

หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับ มาก

y

{ หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงใน
ระดับปานกลาง
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ภาคผนวก
•

ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP ของแผนการจัดการความรูแผนที่ 2
1. การเตรียม

CMP

การและการ
ปรับเปลี่ยน

KMP

2. การสื่อสาร

3.กระบวนการ
และเครือ
่ งมือ

พฤติกรรม

y

1. การบงชี้ี
ความรู

5. การวัดผล

เรียนรู

ยกยอง
ชมเชย และ
การใหรางวัล

y

3. การจัดความรู
ใหเปนระบบ

y

4. การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู

y

5. การเขาถึง
ความรู
6. การแบงปน
แลกเปลี่ยน
ความรู

y

y

y

{

y

y
y

7. การเรียนรู

y

ฝกอบรม

y

2. การสราง
และแสวงหา
ความรู

หมายเหตุ

6. การ

4. การ

หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับ มาก

y
y

{ หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงใน
ระดับปานกลาง
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CKO Profile

สวนที่ 1

: ชื่อหนวยงาน/ผูบริหารดานการจัดการความรู

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

นามสกุล : ไตรทศาวิทย

: ขอมูลสวนบุคคล

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

23 มกราคม 2493

ตําแหนงงาน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

(ปจจุบัน)

ฝาย/แผนก/หนวย
การศึกษาดูงาน

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

เกียรติคณ
ุ ที่ไดรับ

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

: ขอมูลสวนบุคคล

เกียรติคณ
ุ ที่ไดรับ

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

ที่อยู

กระทรวงมหาดไทย ถ. อัษฏางค เขต พระนคร กทม. 10200

การติดตอสือ
่ สาร

โทรศัพท

: 0-2225-9199

โทรศัพทมอ
ื ถือ

: 08-1734-3105

E-mail address

: Phirapholt@hotmail.com

ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาลาสุด-เริ่มตน)
คุณวุฒิ
PH.D

สาขา
รัฐประศาสนศาสตร

สถาบัน
มหาวิทยาลัยนิวยอรค

ป พ.ศ.ที่จบ
การศึกษา
2520

ประเทศสหรัฐอเมริกา
MA.

รัฐประศาสนศาสตร

มหาวิยาลัยคารลตัน

2517

ประเทศแคนาดา
รัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
(เกียรตินิยม)

2516
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รายชื่อทีมงาน KM

เพื่อใหการจัดการความรูในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เกิดประสิทธิผลในการผลักดันการ
ปฏิบัติราชการไดบรรลุผลสําเร็จในแตละประเด็นยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงไดกําหนด
ทีมงานในการพัฒนาระบบการจัดการความรู ดังตอไปนี้
ชื่อ-นามสุกล

ตําแหนงงาน

สังกัดหนวยงาน

ทําหนาที่เปน

สนผ.
สบจ.

CKO/ที่ปรึกษา
คณะทํางาน
หัวหนา
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

สํานักกฎหมาย
สํานักงาน กถ.

คณะทํางาน
คณะทํางาน

ศสส.

คณะทํางาน

1. นายพีรพล

ไตรทศาวิทย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

สป.มท.

2. นายชยาวุธ

จันทร

ผอ.สถาบันดํารงราชานุภาพ

สดร.

3. นายสาธร
4. นายศุภชัย

นราวิสุทธิ์
เอี่ยมสุวรรณ

5.
6.
7.
8.

ผอ.สํานักนโยบายและแผน
ผอ.สํานักพัฒนาและสงเสริม
การบริหารราชการจังหวัด
นายประทีป กีรติเรขา
ผอ.สํานักกฎหมาย
นายวัชรินทร ทองสกุล
หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น
นายปวิณ
ชํานิประศาสน ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นางหยาดทิพย สุนทรศารทูล หน.กลุมพัฒนาระบบบริหาร

9. นายสงวน

ธีระกุล

10. นายสุขวัฒน สุขสวัสดิ์
11. นายณรงคศักดิ์ เฉลิมเกียรติ
12. นายแมนรัตน รัตนสุคนธ
13. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
14. นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน
15. นายภิญโญ ประกอบผล
16. นางสุกัญญา รุงมณี
17. นางสาวดวงพร บุญครบ
18. นางเกื้อพร วานิชชัย
19. นางณิทฐา
แสวงทอง
20. นางวันเพ็ญ

ทรงวิวัฒน

21. นางสาวอัจฉรา ไชยาภินันท
22. นางสาววรากุล วัชญากาญจน
23. นางรัตนาภรณ ศรีพยัคฆ
24. นางจรัญญา ศรีไพร
25. นางกาญจนา แจมมินทร
26. นางสาวบุษบา ลาภวิไล
27. นางสุนทรี
นิ่มลมูล
28. นายคมกริช บุญวัฒนพงศ
29. นางสาวสมศรี วิไลประสิทธิ์พร
30. นางสาวพิชฎา เจริญฤทธิ์
31. นายเสนีย
สมเขียวหวาน
32. นางปญจมาศ เด็ดแกว
33. นางจารุวรรณ วรุณันต

กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบาย สดร.
และแผน
ผอ.สํานักตรวจราชการและ
สตร.
เรื่องราวรองทุกข
ผอ.กองกลาง
กองกลาง
ผอ.กองการเจาหนาที่
กองการเจาหนาที่
ผอ.กองคลัง
กองคลัง
ผอ.กองการตางประเทศ
กองการตางประเทศ
ผอ.กองสารนิเทศ
กองสารนิเทศ
หน.หนวยตรวจสอบ
หนวยตรวจสอบ
ภายใน สป.
ภายใน สป.
ผอ.สวนวิจัยและพัฒนา
สดร.
ผอ.วิทยาลัยมหาดไทย
สดร.
ผอ.สวนพัฒนาและบริหาร
สดร.
จัดการความรู
จนท.วิเคราะหฯ 8 ว
สดร.

ผอ.สวนพัฒนาทรัพยากรมนุษย
บรรณารักษ 7 ว
จนท.วิเคราะหฯ 7 ว
จนท.วิเคราะหฯ 7 ว
จนท.วิเคราะหฯ 7 ว
บรรณารักษ 7ว
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว
จนท.วิเคราะหฯ 7 ว
จนท.วิเคราะหฯ 7 ว
จนท.วิเคราะหฯ 6 ว
นิติกร 7 ว
จนท.วิเคราะหงานบุคคล 6 ว
จนท.บริหารงานทั่วไป 6ว

สดร.
สดร.
สดร.
สดร.
สดร.
สดร.
สดร.
สนผ.
สบจ.
สบจ.
สํานักกฎหมาย
สํานักงาน กถ.
สตร.

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและ
เลขานุการ
คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM
ทีมงาน KM

28

ชื่อ-นามสุกล
34. นายกฤษ
35. นางบุษราคัม
36. นายสุวิน
37. นายสิริบูรณ
38. นางสาวมยุรี
39. นายบัณฑิต

มันทรานนท
หวังศิริจิตร
พึ่งเงิน
ชูตระกูร
เพ็ชรพนมพร
พรหมทอง

ตําแหนงงาน

สังกัดหนวยงาน

วิศวกรไฟฟาสื่อสาร 8 วช
นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 วช
หน.ฝายชวยอํานวยการ
หน.ฝายบริหารงานทวไป
หน.ฝายประสานราชการ
จนท.วิเคราะหฯ 7 ว

ศสส.
ศสส.
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร
40. นายชัจจชนันต ธรรมจินดา
บุคลากร 5
กองการเจาหนาที่
41. นายบุญเรือง เมฆฉิม
จนท.บริหารงานพัสดุ 7
กองคลัง
42. นายอนุรุทธ กาศลังกา
หน.ฝายขอมูลการประชาสัมพันธ กองสารนิเทศ
กองสารนิเทศ
43. นางสาวณัฏฐาภรณ ชมมิ
นักประชาสัมพันธ 6 ว
44. นางวันเพ็ญ มังศรี
จนท.ตรวจสอบภายใน 7 ว
ตรวจสอบภายใน
45. นางเกษรทิพย นิวาสวุฒิกิจ
จนท.ตรวจสอบภายใน 7 ว
ตรวจสอบภายใน
46. นางสาวแกมแกว คงเชื้อนาค จนท.บริหารงานทั่วไป 6 ว
ศูนยปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย

*************

ทําหนาที่เปน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน

KM
KM
KM
KM
KM
KM

ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน

KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM

