แผนการจัดการความรู
[KM Action Plan]

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

จัดทําโดย

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีนาคม ๒๕๕๔

สารบัญ
หนา

 องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ (แบบฟอรมที่ ๑)
- การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร
๑/๑
- องคความรูที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด
๑/๕
- องคความรูที่ ๒ : การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตรตามหลักธรรมาภิบาล
๑/๗
- องคความรูที่ ๓ : หลักการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
๑/๘

 แผนการจัดการความรู (แบบฟอรมที่ ๒)
- องคความรูที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด
๒/๑
- องคความรูท ี่ ๒ : การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตรตามหลักธรรมาภิบาล
๒/๖
- องคความรูท ี่ ๓ : หลักการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
๒/๑๑
 ภาคผนวก
- ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการความรูและที่ปรึกษา สป.มท.
- คําสั่งแตงตั้งทีมปฏิบัติงานดานการจัดการความรู สป.มท. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ
(แบบฟอรมที่ ๑)

องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ
แบบฟอรมที่ ๑ : การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร :
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Objective)

หนาที่ : ๑/๑
ตัวชี้วัด (KPI)
ตามคํารับรอง

เปาหมายของ องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๓ : สังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑

เร ง รั ด แก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด  จังหวัดมีการ

 ระดับความสําเร็จ

ระดับ ๕

K๑ : นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ

 สงเสริมการกระจายอํานาจการ  องคกรปกครองสวน  ระดับความสําเร็จ

ระดับ ๕

K๑ : การบริ ห ารงานบุ ค คลส ว น
ท อ งถิ่ น และ กฎ ระเบี ย บ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ
K๒ : การเสริ มสรา งความรู ดา น
คุ ณ ธร รม จริ ยธรร มของ
ทองถิ่น
K๓ : เทคนิคการติดตามและการ
ประเมินผลงาน

ระดับ ๕

K๑ : ก า ร พั ฒ น า แ ผ น พั ฒ น า
จั ง หวั ด /กลุ ม จั ง หวั ด และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัด/กลุมจังหวัด

และปราบปรามผู มี อิ ท ธิ พ ล
โดยยังคงยึดหลักการ “ผูเสพ”
คือผูปวยที่ตองไดรับการรักษา
สวนผูคา คือผูที่ตองไดรับโทษ
ตามกระบวนการยุติธรรม”

บูรณาการปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพติดอยางมี
ประสิทธิภาพ

(ยุทธศาสตรสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย ป ๒๕๕๒๒๕๕๔ : หนา๑๓)

ของการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ
และงบประมาณที่
เกี่ยวกับปญหา
ยาเสพติดของจังหวัด

และแนวปฏิบัติในการ
แกปญหายาเสพติดใน
ภูมิภาค
K๒ : ปฏิบัติการ Clean&Seal

ยุทธศาสตรที่ ๔ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
ปกครองสูทองถิ่นใหพึ่งพา
รายไดของตนเองไดมากขึ้นและ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการงบประมาณและ
บุคลากรของทองถิ่น

ทองถิ่นมีการบริหาร
จัดการดานบุคลากร
อยางมีมาตรฐาน

(ยุทธศาสตรสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย ป ๒๕๕๒๒๕๕๔ : หนา๑๔)

ของการดําเนิน
กิจกรรมเสริมสราง
มาตรฐานและ
ระบบงาน
บริหารงานบุคคล
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ ๒

 สนับสนุนระบบการบริหารงาน

จังหวัดแบบบูรณาการของผูวา
ราชการจังหวัดผานกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุมจังหวัด เพื่อใหจังหวัดและ
กลุมจังหวัดวางยุทธศาสตรการ
พัฒนาและทิศทางการพัฒนา
พื้นที่ในอนาคตที่สอดคลองกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 ระบบบริหารงาน

จังหวัดและกลุม
จังหวัดมีการพัฒนา
โดยบูรณาการความ
รวมมือจากทุกภาค
สวน และบุคลากร
ไดรับการเสริมสราง
ความรู ความเขาใจ
ในการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด

 ระดั บ ความสํ า เร็ จ

ข อ ง ก า ร ติ ด ต า ม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม
แผนพัฒนาจังหวัด /
กลุมจังหวัด
 ระดับความสําเร็จใน
การสนับสนุนสํานัก
บริ ห ารยุ ท ธศาสตร
กลุมจังหวัด (OSM)

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร :
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Objective)

หนาที่ : ๑/๒
ตัวชี้วัด (KPI)
ตามคํารับรอง

เปาหมายของ องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๔ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ตอ)
ศักยภาพของพื้นที่ และความ
ตองการของประชาชน
(ยุทธศาสตรสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย ป ๒๕๕๒๒๕๕๔ : หนา๑๕)

กลุมจังหวัดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

ระดับความสําเร็จใน

ระดับ ๕

K๒ : การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัด

ระดับความสําเร็จใน

ระดับ ๕

K๑ : การตรวจราชการแบบบูรณา
การเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์
K๒ : การตรวจราชการเชิง
ยุทธศาสตรตามหลัก
ธรรมาภิบาล
K๓ : การติดตาม/ประเมินผล
K๔ : การบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี
K๕ : นโยบายรัฐบาล/กระทรวง
ขอมูลอื่นที่จําเปนในการ
ตรวจราชการ

 ระดับความสําเร็จ

ระดับ ๕

K๖ : การปองกันและ

การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการ
วางแผนและจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ ๓

 พัฒนาระบบงานและ

สมรรถนะของขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยาง
ตอเนื่อง

 ราชการบริหาร

สวนกลางและสวน
ภูมิภาคมีการ
บริหารจัดการอยาง
โปรงใส เปนธรรม
ประหยัด และมี
ประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนระบบ
การตรวจราชการ
เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการ

ของการดําเนินการ
ตามมาตรการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบฯ
K๗ : ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับสวนราชการ
K๘ : การบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี (Good Governance)
K๙ : ทักษะการวิเคราะห
K๑๐ :การเสริมสรางความรูดาน
คุณธรรมและจริยธรรม
K๑๑ :การควบคุมภายใน

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร :
เปาประสงค
ประเด็นยุทธศาสตร
(Objective)
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ตอ)

หนาที่ : ๑/๓
ตัวชี้วัด (KPI)
ของหนวยงาน

เปาหมายของ องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร

 ระดับความสําเร็จ

ระดับ ๕

K๑๒ : หลักการจัดทําตนทุนตอ

 ระดับความสําเร็จ

ระดับ ๕

K๑๓ : การบริหารความเสี่ยง
K๑๔ : การควบคุมภายใน
K๑๕ : การพัฒนาระบบการ

ของการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต
ของการควบคุม
ภายใน

หนวยผลผลิต

ควบคุมภายใน
K๑๖ : ระเบียบมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและ
แนวทางปฏิบัติ ในการ
ตรวจสอบภายใน

 ระดั บ ความสํ า เร็ จ

ระดับ ๕

K๑๗ : การยกรางกฎหมาย

 ระดับความสําเร็จ

ระดับ ๕

K๑๘ : องคความรูดานการ

ของการดํ า เนิ น การ
ต า ม แ ผ น พั ฒ น า
กฎหมายของส ว น
ราชการ

ของการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(PMQA)

พัฒนา คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) สป.มท.
K๑๙ : ความรู/ เทคนิคเกี่ยวกับ
การใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
K๒๐ : การจัดการฐานขอมูล
ทรัพยากรบุคคลกลาง
(Corporate human
resource information
system Management)

K๒๑ : การวิเคราะหความเสี่ยง
K๒๒ : การบริหารเชิงกลยุทธ
K๒๓ : การประเมินความคุมคา

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร :
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Objective)

หนาที่ : ๑/๔
ตัวชี้วัด (KPI)
ของหนวยงาน

เปาหมายของ องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๔ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ตอ)
K๒๔ : แนวคิดวิทยาการสมัยใหม
K๒๕ : การวางระบบการติดตาม

ประเมินผล
K๒๖ : การวางแผนกําลังคนของ
จังหวัด
K๒๗ : การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good
Governance)

K๒๘ : การบริหารยุทธศาสตร
(Strategy Execution)
K๒๙ : การจัดการหวงโซอุปทาน
(Supply Chain
Management)
K๓๐ : การวิเคราะหความคุมคา
(Cost-Benefit
analysis : CBA)
K๓๑ : การบริหารงานแบบ

บูรณาการ
K๓๒ : กระบวนการสรางคุณคา
(Value Creation)

K๓๓ : กฎหมาย ระเบียบที่

เกี่ยวของกับการเงิน
การคลัง
K๓๔ : การพัฒนาระบบบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน
(Performance
Management System)

K๓๕ : การพัฒนาทรัพยากร

บุคคลบนฐานสมรรถนะ
K๓๖ : การจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล(IDP)
K๓๗ : การพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลบนฐาน
สมรรถนะ
หมายเหตุ ยุทธศาสตรที่ ๑ และยุทธศาสตรที่ ๒ สป.มท. ไมมีตัวชี้วัดที่ลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : ๑/๕

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ
การพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบตั ิราชการประจําปของจังหวัดและกลุม จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แผนการจัดการ
ความรูอ งคความรู
ที่ ๑

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : สนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผูวาราชการจังหวัดผาน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อใหจังหวัดและกลุมจังหวัดวางยุทธศาสตรการพัฒนาและทิศ
ทางการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตที่สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพของ
พื้นที่ และความตองการของประชาชน
องคความทีร่ ูจําเปน
จังหวัดและกลุมจังหวัด

:

การพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของ

เหตุผลที่เลือกองคความรู :
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ มาตรา ๕๓/๒ กําหนดใหจังหวัดและกลุม
จัง หวัด จัด ทํ า แผนพัฒ นาจัง หวัด และกลุม จัง หวัด ใหส อดคลอ งกับ แนวทางการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมใน
ระดับ ชาติ และความตอ งการของประชาชนในทอ งถิ่น ตลอดจนสามารถยื่น คํา ของบประมาณไดแ ละใหถือ วา
จังหวัด หรือกลุมจังหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดว ยวิธีก ารงบประมาณ ทั้งนี้ ใหเ ปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง
ไดบังคับใชในการดําเนินงานจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนตนไป
พรฎ. ว า ด ว ยการบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ ม จั งหวั ด แบบบู ร ณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๖ ให
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) พิจารณาจัดตั้งกลุมจังหวัด
กําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัดเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งไดมีประกาศ ก.น.จ.
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ประกาศตั้ง
กลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด รวม ๑๘ กลุมจังหวัด ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด และคําของบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ มีขั้นตอนและกระบวนการตาม พรฎ. วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.น.จ. กําหนด
โดยที่คุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในภาพรวมมีการปรับปรุงดีขึ้น
กวาปที่ผานมา แตในบางจังหวัด/กลุมจังหวัดยังขาดการบูรณาการ เชื่อมโยงระหวางกระทรวง กรม และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และบางสวนมีแผนงาน/โครงการที่ไมสอดคลองกับหลักเกณฑและแนวทางที่ ก.น.จ. กําหนด ซึ่ง
หลักเกณฑและแนวทางการกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ ไดใหความสําคัญกับคุณภาพแผนฯ มากขึ้น โดยนําคะแนนคุณภาพของแผนมาเปนกรอบในการจัดสรร
งบประมาณของกลุมจังหวัด ซึ่งกลุมจังหวัดที่มีผลคะแนนคุณภาพของแผนฯ ที่ดีจะไดรับงบประมาณเพิ่มมากขึ้น และ
มีแนวโนมที่จะใหความสําคัญตอคุณภาพแผนฯ เพิ่มมากขึ้นอีกในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : ๑/๖

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ
การพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มความรูและทักษะดานกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม
จังหวัด การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของจังหวัด
และกลุมจังหวัดในทุกระดับ โดยเฉพาะเจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (OSM)ไดเพิ่มทักษะความรู
ความสามารถ เพื่อใหส ามารถดําเนินงานจัด ทํา แผนพัฒ นาจังหวัดและกลุม จังหวัด ไดอ ยา งมีคุณภาพ สามารถ
เชื่อมโยงและสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและการบูรณาการจังหวัด /กลุมจังหวัดกับภาคสวนตางๆ
ตัวชีว้ ัดคํารับรองที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนสํานักบริหารยุทธศาสตร กลุมจังหวัด
เปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM

: ระดับ ๕

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : ๑/๗

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ การตรวจราชการเชิง
ยุทธศาสตรตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แผนการจัดการ
ความรูอ งคความรู
ที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง
องคความทีร่ ูจําเปน

: การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตรตามหลักธรรมาภิบาล

เหตุผลที่เลือกองคความรู :
(๑) เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายรัฐบาล โดยการวิเคราะหความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตรตามหลักธรรมาภิบาลใหแกกลุมเปาหมาย
ผูปฏิบัติงาน หน วยรับตรวจ และหนวยงานในสั งกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะนําไปสูก ารจัดทํ า
แผนการตรวจราชการและการนําแผนไปสูการปฏิบัตทิ มี่ ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๒) เพื่อลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตรซึ่งเมื่อนําไปสูการปฏิบัติแลว
อาจมีเหตุปจจัยที่ไมสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอความเชื่อถือ ศรัทธา และ
ความคุมคาในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ (Public Trust) ของหนวยงาน/เจาหนาที่ จึงจําเปน
ตองลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลใหอยูในระดับที่ยอมรับได และสามารถจัดการความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่มีความสําคัญตอประเด็นนโยบายของรัฐบาล ทั้งในระดับ
พื้นที่ (Area ) และภารกิจของกระทรวง/กรม (Function)
(๓) เพื่อพัฒนาคุณภาพการรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุง
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาลใหมีรูปแบบ มาตรฐานและองคประกอบในประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานและการรายงานผลการตรวจราชการ ตามตัวชี้วัดที่สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด
(๔) บุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ ไดแก ผูตรวจราชการ
กระทรวง ผูปฏิบัติงาน และเจาหนาที่ในหนวยรับตรวจตางๆ มีการโยกยาย เปลี่ยนแปลงหนาที่ราชการ
บอยครั้ง จึงจําเป นตองมีการจัดการความรูในองคความรู ดังกลาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํ า
รายงานผลการตรวจราชการของผูปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ/เรงดวน
ของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย
ตัวชี้วัดคํารับรองที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
เปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM

: ระดับ ๕

แผนการจัดการความรู
(แบบฟอรมที่ ๒)

องคความรูที่จําเปนที่ตอบสนองยุทธศาสตร สป.มท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่

ยุทธศาสตร สป.มท.

ยุทธศาสตรที่ ๑

ฟนฟูความเชื่อมั่นของประเทศ

ยุทธศาสตรที่ ๒

ความมั่นคงของรัฐ

ยุทธศาสตรที่ ๓

สังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ ๔

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

องคความรูที่จําเปน
- การพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด
- การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตรตาม
หลักธรรมาภิบาล
- หลักการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

ยุทธศาสตรที่ ๔ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
องคความรูที่จําเปน (K๑)
“การพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด”

แผนการจัดการความรู องคความรูท ี่ ๑
แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
หนาที่ : ๒/๑

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ยุทธศาสตรที่ ๔ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
: สนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผูวาราชการจังหวัด ผานกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อใหจังหวัดและกลุมจังหวัดวางยุทธศาสตรการพัฒนาและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตที่สอดคลอง
กับแนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพของพื้นที่ และความตองการของประชาชน
องคความรูที่จําเปน (K)
จังหวัด

: การพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุม

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ ๕
ลํา
ดับ

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

ระยะเวลา

๑ การบงชี้ความรู
๑.๑ ทบทวน วิเคราะห มี.ค. ๕๔
หาองคความรู/
ความตองการของ
กลุมเปาหมาย

๑.๒ ประชุมคณะทํางาน มี.ค. ๕๔
บริหารจัดการความรู
และที่ปรึกษาเพื่อ
กําหนดองคความรู
และกิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

จํานวนครั้ง
ของการ
ทบทวน

อยางนอย
๑ ครั้ง

จํานวนครั้ง
ของการ
ประชุม

จํานวน
๒ ครั้ง

๒ การสรางและแสวงหา
ความรู
๒.๑ รวบรวมเอกสาร
มี.ค.-ก.ย.๕๔ จํานวนเรื่อง
ความรูที่เกีย่ วของ
จากผลการศึกษา/
งานวิจยั
๒.๒ รวบรวมขอมูล
มี.ค.-ส.ค. ๕๔ จํานวนรายการ
ความรูท ี่เกี่ยวของ
จากหนังสือ
คําบรรยาย บทความ
วารสาร เว็ บ ไซต
นโยบายและแผน
ที่เกี่ยวของ

อยางนอย
๒ เรื่อง
อยางนอย
๑๐ รายการ

หมาย
เหตุ

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

จนท.สบจ./
จนท.สนจ./
จนท. OSM
ที่เกี่ยวของ
และผูแทน สดร.
จํานวน
อยางนอย
๓๐ คน
CKO/ผูแทน
สํานัก/กอง ใน
สังกัด สป.มท.
จํานวน ๒๒ คน

ผอ.สบจ.
โดย ผอ.สยจ.

CMP
๑,๓

ผอ.สดร.
โดย ผอ.สบค.

CMP
๑,๓

สวนราชการ/ ผอ.สบจ.
สถาบันการศึกษา โดย ผอ.สยจ./
ผอ.สดร.
โดย ผอ.สบค.
จนท.สบจ./
ผอ.สบจ. โดย
สวนราชการ/ ผอ.สยจ.
สถาบันการศึกษา/ ผอ.สจบ.
เว็บไซต
ผอ.สรอ.

สถานะ

CMP ๓

CMP ๓

แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : ๒/๒

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด
ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

๓ การจัดความรูใหเปนระบบ
๓.๑ จัดกลุมความรูเปน มี.ค.-ส.ค. ๕๔ จํานวน
หมวดหมู/ กลุมเรื่อง
กลุม เรื่อง
และเผยแพรผาน
เว็บไซต http://www.
pad.moi.go.th
http://www.
stabundamrong.
go.th
๔ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
๔.๑ วิเคราะหประมวล
ขอมูลความรู

๔.๒ รางคูมือการ
ปฏิบัติงาน

๕

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ

อยางนอย
๓ กลุมเรื่อง

จนท.สบจ./
จนท.สดร./
จนท.สนจ./
จนท.OSM
ที่เกี่ยวของ

สถานะ

หมาย
เหตุ

ผอ.สบจ. โดย
ผอ.สยจ.
ผอ.สจบ./
ผอ.สดร. โดย
ผอ.สบค.

CMP
๒,๓

มี.ค.-ก.ย.๕๔ จํานวนเรื่องที่ อยางนอย
ประมวลและ ๕ เรือ่ ง
กลั่นกรอง

ผูบริหาร/ผชช./ ผอ.สบจ. โดย
นักวิชาการ/
ผอ.สยจ./
จนท.สบจ.
ผอ.สดร. โดย
ผอ.สดร.

CMP
๓,๔

มี.ค.-ก.ย.๕๔ จํานวนเรื่อง

ผูบริหาร/ผชช./ ผอ.สบจ. โดย
นักวิชาการ
ผอ.สยจ.
จนท.สบจ.
ผอ.สจบ.
ผอ.สรอ./
ผอ.ศสส.

CMP
๓,๔

จํานวนรายการ อยางนอย
ที่เผยแพร
๑๒ รายการ

ผต.มท./
จนท.สบจ./
จนท.สนจ./
จนท.OSM
ที่เกี่ยวของ
จํานวน ๑๒๕ คน

ผอ.สบจ. โดย
ผอ.สยจ.
ผอ.สจบ./
ผอ.สดร.โดย
ผอ.สบค.

CMP
๒,๓,๔

จํานวนวิชา
ที่เปดสอนใน
ระบบ
e-Learning

ขาราชการ
ผอ.สดร.โดย
พนักงานราชการ ผอ.สบค.
ลูกจาง วิชาละ
๒๐๐ คน

CMP
๒,๓,๔

การเขาถึงความรู
๕.๑ เผยแพรขอมูล
มี.ค.-ก.ย.๕๔
ความรูที่เกี่ยวของ
ผานเว็บไซต
http://www.
pad.moi.go.th
http://www.
stabundamrong.
go.th
๕.๒ อบรมผานระบบ
ม.ค.-มิ.ย.๕๔
e-Learning

อยางนอย
๒ เรื่อง

๒ วิชา (๑)วิชา
การจัดทําแผนที่
ยุทธศาสตร
(๒)วิชาการ
จัดทําแผน
พัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด

แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : ๒/๓

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด
ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

๕.๓ เผยแพรความรูผาน เม.ย.-มิ.ย.๕๔ จํานวนฉบับ
วารสารดํารงราชานุภาพ

๕.๔ เผยแพรความรู
ผานจดหมายขาว
สป.

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ

๑ ฉบับ

ผต.มท./
จนท.สบจ./
จนท.สนจ./
จนท.OSM
ที่เกี่ยวของ
จํานวน ๑๒๕ คน
ผต.มท./
จนท.สบจ./
จนท.สนจ.
จนท.OSM
ที่เกี่ยวของ
จํานวน ๑๒๕ คน
ผต.มท./
จนท. สป. มท.
ที่เกี่ยวของ
จํานวน ๕๐ คน

พ.ค.-ส.ค.๕๔ จํานวนเรื่องใน อยางนอย
การเผยแพร ๒ เรือ่ ง

๕.๕ เผยแพรความรูผาน มี.ค.-ก.ค.๕๔ จํานวนเรื่องใน อยางนอย
เสียงตามสาย
การเผยแพร ๒ เรือ่ ง

สถานะ

หมาย
เหตุ

ผอ.สดร.โดย
ผอ.สบค./
ผอ.สบจ. โดย
ผอ.สยจ.
ผอ.สจบ.

CMP
๒,๓,๔

ผอ.สน./
ผอ.สบจ. โดย
ผอ.สยจ.

CMP
๒,๓,๔

ผอ.สน./
ผอ.สบจ. โดย
ผอ.สยจ.

CMP
๒,๓,๔

จนท.สบจ.
ผอ.สบจ. โดย
ที่เกี่ยวของ
ผอ.สยจ.
จํานวน ๒๐ คน

CMP
๒,๓,๔

จนท.สยจ.
ผอ.สยจ.
จํานวน ๑๐ คน

CMP
๒,๓,๔

สวนราชการที่ ผอ.สบจ. โดย
เกี่ยวของใน
ผอ.สยจ.
จังหวัดนํารอง
(กาญจนบุร,ี
ระยอง) จนท.สยจ.
และผูที่เกีย่ วของ
จํานวน ๓๐ คน

CMP
๒,๓,๔

๖ การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู
๖.๑ ประชุมแลกเปลี่ยน เม.ย.-ก.ย.๕๔ รอยละของ
ความรูความคิดเห็น
กลุมเปาหมาย
ระหวางเจาหนาที่
ที่เขารวมการ
สบจ. (Morning
แลกเปลี่ยนฯ
Brief)
๖.๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู พ.ค.-มิ.ย.๕๔ รอยละของ
โดยการบอกเลา
กลุมเปาหมาย
ประสบการณ
ทีเ่ ขารวมการ
แลกเปลี่ยนฯ

กลุมเปาหมาย
เขารวม
แลกเปลี่ยนฯ
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐
กลุมเปาหมาย
เขารวม
แลกเปลี่ยนฯ
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐
๖.๓ ประชุมเชิงปฏิบัต-ิ มี.ค.-ก.ค.๕๔ รอยละของ
กลุมเปาหมาย
การโครงการศึกษา
เจาหนาที่
เขารวมประชุม
การเชื่อมโยงและ
กลุมเปาหมาย ไมนอยกวา
การบูรณาการแผน
ที่เขารวม
รอยละ ๙๐
พัฒนาในระดับ
ประชุม
พื้นที่

แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
หนาที่ : ๒/๔

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
องคความรูที่จําเปน (K)
ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ ความรู
๖.๔ การปรึกษาหารือ
เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
สํานัก OSM
๗ เรียนรูองคความรู
เพื่อนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
๗.๑ อบรมระบบ
รายงานผลการ
เบิกจาย

: การพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด
หมาย
เหตุ

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ

เม.ย.-ก.ย.๕๔ รอยละของ
กลุมเปาหมาย
ทีเ่ ขารวม
ประชุม

กลุมเปาหมาย
เขารวม
ปรึกษาหารือ
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

จนท.OSM/
ผอ.สบจ. โดย
จนท.สบจ.
ผอ.สยจ
ที่เกี่ยวของ
จํานวน ๓๐ คน

CMP
๒,๓,๔

ม.ค.-เม.ย.๕๔ รอยละของ
เจาหนาที่
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมอบรม

กลุมเปาหมาย
เขารวมอบรม
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

จนท.สบจ./
จนท.สนจ./
จนท.OSM
ที่เกี่ยวของ
จํานวน
๑๐๐ คน
จนท.สบจ./
จนท.สนจ./
จนท.OSM
ที่เกี่ยวของ
จํานวน
๑๐๐ คน
ผช.ผต.มท./
จนท.สบจ./
จนท.สนจ./
อปท.
ที่เกี่ยวของ
จํานวน
๑๕๐ คน
จนท.สนจ./
จนท.OSM/
จนท.สบจ.
ที่เกี่ยวของ
จํานวน
๑๐๐ คน

ผอ.สบจ.โดย
ผอ.สยจ.

CMP
๒,๓,๔

ผอ.สบจ. โดย
ผอ.สจบ./
ผอ.สยจ.

CMP
๒,๓,๔

ผอ.สบจ. โดย
ผอ.สยจ.
ผอ.สรอ

CMP
๒,๓,๔

ผอ.สบจ. โดย
ผอ.สจบ.
ผอ.สยจ.

CMP
๒,๓,๕

ระยะเวลา

๗.๒ อบรมการขับเคลื่อน พ.ค.-มิ.ย.๕๔
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัดใหมี
คุณภาพ

ตัวชี้วัด

รอยละของ
เจาหนาที่
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมอบรม

กลุมเปาหมาย
เขารวมอบรม
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

๗.๓ ประชุมสัมมนาเพื่อ เม.ย.-พ.ค.๕๔ รอยละของ
เสริมสรางความรู
เจาหนาที่
ความเขาใจระหวาง
กลุม เปาหมาย
จังหวัดกับอปท.ใน
ที่เขารวมอบรม
การเชื่อมโยงและ
บูรณาการแผนใน
ระดับพื้นที่
๗.๔การวัดความรูค วาม เม.ย.-ก.ย. ๕๔ รอยละของกลุม
เขาใจ
เปาหมายมี
ความรู ความ
เขาใจ

กลุมเปาหมาย
เขารวมอบรม
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

อยางนอย
รอยละ ๘๐

สถานะ

ยุทธศาสตรที่ ๔ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
องคความรูที่จําเปน (K๒)
“การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตรตามหลักธรรมาภิบาล”

แผนการจัดการความรู องคความรูที่ ๒
แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
หนาที่ : ๒/๖

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ยุทธศาสตรที่ ๔ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
: พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง
องคความรูที่จําเปน (K)

: การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตรตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ ๕
ลํา
ดับ

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

ระยะเวลา

๑ การบงชี้ความรู
๑.๑ ทบทวนวิเคราะหหา มี.ค. ๕๔
องคความรู/ ความ
ตองการของกลุม
เปาหมาย

๑.๒ประชุมคณะทํางาน มี.ค. ๕๔
บริหารจัดการความรู
และที่ปรึกษาเพื่อ
กําหนดองคความรู
และกิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

จํานวนครั้งของ อยางนอย
การทบทวน ๑ ครัง้

จํานวนครั้งของ จํานวน
การประชุม
๒ ครั้ง

๒ การสรางและแสวงหา
ความรู
๒.๑ รวบรวมขอมูลความรู มี.ค.-ส.ค.๕๔ จํานวนรายการ อยางนอย
ที่เกี่ยวของจาก
ทีร่ วบรวม
๖ รายการ
หนังสือ คําบรรยาย
บทความ คูมือการ
ปฏิบัติงาน วารสาร
เว็บไซตนโยบาย
และแผนที่เกี่ยวของ

หมาย
เหตุ

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

จนท.สตร./
จนท.สนจ.ที่
เกี่ยวของและ
ผูแทนสดร.
จํานวน
อยางนอย
๓๐ คน
CKO ผูแทน
สํานัก กอง ใน
สังกัด สป.มท.
จํานวน ๒๒ คน

ผอ.สตร.โดย
ผอ.สต./
ผอ.สพบ./
ผอ.สดร.โดย
ผอ.สบค.

CMP
๑,๓

ผอ.สดร.
โดย ผอ.สบค.

CMP
๑,๓

สปน./วิทยากร/ ผอ.สตร.โดย
จนท.สตร./สวน ผอ.สต./
ราชการที่
ผอ.สพบ.
เกี่ยวของ

สถานะ

CMP ๓

แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
องคความรูที่จําเปน (K)
ลํา
ดับ

หนาที่ : ๒/๗

: การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตรตามหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

๓ การจัดความรูใหเปน
ระบบ
๓.๑ จัดกลุมความรูเปน พ.ค.-ก.ย.๕๔ จํานวนกลุมเรื่อง อยางนอย ๒
หมวดหมู/ กลุมเรื่อง
กลุมเรื่อง
และเผยแพรผาน
เว็บไซต
http://www.stabun
damrong.go.th และ
http://www.ins.
moi.go.th
๓.๒จัดเก็บขอเสนอแนะ ก.ค.- ก.ย.๕๔ จํานวน
อยางนอย ๕
ตามประเด็น
ประเด็นตรวจ ประเด็น
การตรวจราชการ
ราชการ
๓.๓จัดเก็บขอมูลรายงาน ก.ค.- ก.ย.๕๔ จํานวนระบบ ๑ ระบบ
ผลการตรวจราชการ
ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส
๔ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
๔.๑วิเคราะห ประมวล พ.ค.-ก.ย.๕๔ จํานวนเรื่องที่ อยางนอย
และเรียบเรียงขอมูล
ประมวลและ ๓ เรือ่ ง
ความรู
เรียบเรียง
๔.๒ รางคูมือ/แนวทาง ก.พ.-มิ.ย.๕๔ จํานวนคูมือ ๒ เลม
การปฏิบัติงาน

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

จนท.สตร.
ผอ.สดร.โดย
ทีเ่ กี่ยวของ
ผอ.สบค./
จํานวน ๑๐ คน ผอ.สตร.โดย
ผอ.สต./
ผอ.สพบ.

CMP
๒,๓

ผูบริหาร/
จนท.สตร.
รวม ๓๐ คน
จนท.สนจ./
จนท.สตร.ที่
เกี่ยวของรวม
๙๕ คน

ผอ.สตร.โดย
ผอ.สต./
ผอ.สพบ.
ผอ.สตร.โดย
ผอ.สต./
ผอ.สพบ.

CMP ๓

ผูบริหาร/
จนท.สตร.

ผอ.สตร.โดย
ผอ.สต./
ผอ.สพบ.
ผอ.สตร.โดย
ผอ.สต./
ผอ.สพบ.
ผอ.สตร.โดย
ผอ.สต.

CMP
๒,๓

ผูบริหาร/
จนท.สตร.

๔.๓ จัดทําเอกสาร
ก.ค.-ส.ค.๕๔ จํานวนเอกสาร อยางนอย๑ ฉบับ ผูบริหาร/
สรุปผลการตรวจ
ที่เผยแพร
และจนท.สตร.
ติดตามแผนการ
ตรวจแบบบูรณการ

CMP
๓,๔
CMP
๓,๔

แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
องคความรูที่จําเปน (K)
ลํา
ดับ

หนาที่ : ๒/๘

: การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตรตามหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

หมาย
เหตุ

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

มี.ค.-ก.ย.๕๓ จํานวนรายการ อยางนอย
ที่เผยแพร
๑๐ รายการ

ผต.มท./จนท.
สตร./จนท.สนจ.
ทีเ่ กี่ยวของ
จํานวน ๙๕ คน

ผอ.สดร.โดย
ผอ.สบค./
ผอ.สตร.โดย
ผอ.สต./
ผอ.สพบ.

CMP
๒,๓,๔

จํานวน๑เรื่อง ผต.มท./จนท.
๒๐๐ เลม
สนจ./จนท.
สตร./จนท.กรม
ทีเ่ กี่ยวของ
จํานวน ๑๕๐ คน
๕.๓เอกสารความรู สดร. ก.ค.๕๔
จํานวนฉบับ
๑ ฉบับ
ผต.มท./จนท.
สนจ./จนท.สตร.
ทีเ่ กี่ยวของ
จํานวน ๙๕ คน
๕.๔ เผยแพรความรูผาน พ.ค.-ก.ค.๕๔ จํานวนเรื่องใน อยางนอย
ผต.มท./จนท.
จดหมายขาว สป.
การเผยแพร ๒ เรื่อง
สนจ./จนท.สตร.
ทีเ่ กี่ยวของ
จํานวน ๙๕ คน
๕.๕ จัดบอรดเผยแพร มิ.ย.๕๔
จํานวนครั้งใน ๑ ครั้ง
จนท.สตร.และ
ความรูและผลการ
การจัดฯ
จนท.สํานัก/กองที่
ดําเนินงาน
เกี่ยวของจํานวน
๑๐ คน

ผอ.สตร.โดย
ผอ.สต./
ผอ.สพบ.

CMP
๒,๓,๔

ผอ.สดร.โดย
ผอ.สบค.

CMP
๒,๓,๔

ผอ.สน.

CMP
๒,๓,๔

ผอ.สดร.โดย
ผอ.สบค./
ผอ.สตร.โดย
ผอ.สต./
ผอ.สน.

CMP
๒,๓,๔

๕ การเขาถึงความรู
๕.๑ เผยแพรขอมูล
ความรูที่เกี่ยวของ
ผานทางเว็บไซต
http://www.
stabundamrong.
go.thและ
http://www.
ins.moi.go.th
๕.๒แจกจายคูมือ
E-Inspection
ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ

ระยะเวลา

ส.ค.๕๔

๖ การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู
๖.๑ประชุม ผต.มท.เพื่อ พ.ย.๕๓แลกเปลี่ยนความ ก.ย.๕๔
คิดเห็นเกี่ยวกับการ
ตรวจราชการ

ตัวชี้วัด

จํานวนเรื่อง

รอยละของ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมการ
แลกเปลี่ยนฯ

กลุมเปาหมาย
เขารวมการ
แลกเปลี่ยนฯ
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

ผูรับผิดชอบ

ผต.มท./ผต.กรม ผอ.สตร.โดย
หรือผช.ผต.มท./ ผอ.สต./
ผช.ผต.กรม/ผอ. ผอ.สพบ.
สตร. และจนท.
สํานัก/กองที่
เกีย่ วของ/
จํานวน ๓๕ คน

สถานะ

CMP
๑,๒,๓,๔

แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
องคความรูที่จําเปน (K)
ลํา
ดับ

หนาที่ : ๒/๙

: การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตรตามหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

ระยะเวลา

๖.๒ ประชุมแลกเปลี่ยน พ.ย.- ๕๓
ความรู ความคิดเห็น ก.ย.๕๔
ในการปฏิบัติราชการ
ระหวางเจาหนาที่
(Morning Brief)
๖.๓ จัดสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับการเขียน
รายงานการ
ตรวจราชการ
๖.๔ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการ
กําหนดประเด็นใน
การตรวจติดตาม
ของ ผต.มท.

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

กลุมเปาหมาย
เขารวมการ
ประชุม
แลกเปลี่ยนฯ
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐
ก.ค.-ส.ค. ๕๔ รอยละของ
กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายที่ เขารวมการ
เขารวมการ
สัมมนา
แลกเปลี่ยนฯ แลกเปลี่ยนฯ
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

ผอ.สตร./
ผอ.สวน/
ผช.ผต.มท./
จนท.สตร.ที่
เกี่ยวของ
จํานวน ๑๘ คน
ผอ.สตร./
ผอ.สวน/
ผช.ผต.มท./
จนท.สตร./
จนท.กรมที่
เกี่ยวของ
จํานวน ๘๐ คน
มี.ค.-ก.ย. ๕๔ รอยละของ
กลุมเปาหมาย ผอ.สตร./
กลุมเปาหมาย เขารวม
ผอ.สวน/
ที่เขารวมการ แลกเปลี่ยนฯ ผช.ผต.มท./
แลกเปลี่ยนฯ ไมนอยกวา
จนท.สตร./
รอยละ ๙๐
จนท.กรมที่
เกี่ยวของ
จํานวน ๒๕ คน

๗ เรียนรูองคความรู
เพื่อนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
๗.๑ การสัมมนาผต.มท./ ก.พ.-มี.ค.๕๔
ผต.กรมหนวยงาน
สนับสนุนการตรวจ
ราชการในสังกัด
มท.

รอยละของ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมการ
แลกเปลี่ยนฯ

รอยละของ
เจาหนาที่
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมสัมมนา

กลุมเปาหมาย
เขารวมสัมมนา
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

ผต.มท./
ผต.กรม/
ผช.ผต.มท./
ผช.ผต.กรม/
จนท.ที่เกี่ยวของ
จํานวน ๑๕๐ คน
๗.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ มิ.ย. ส.ค.๕๔ รอยละของ
กลุมเปาหมาย ผช.ผต.มท./
การใชระบบการ
เจาหนาที่
เขารวมอบรม จนท.สตร./
ตรวจราชการดวย
กลุมเปาหมาย ไมนอยกวา
จนท.สนจ.ที่
ระบบอิเล็กทรอนิกส
ที่เขารวมอบรม รอยละ ๙๐
เกี่ยวของจํานวน
(E-Inspection)
๑๘๐ คน

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

ผอ.สตร./
ผอ.สวน
ใน สตร.

CMP
๑,๒,๓,๔

ผอ.สตร.โดย
ผอ.สต./
ผอ.สพบ.

CMP
๑,๒,๓,๔

ผอ.สตร.โดย
ผอ.สต./
ผอ.สพบ.

CMP
๑,๒,๓,๔

ผอ.สตร.โดย
ผอ.สต./
ผอ.สพบ.

CMP
๒,๓,๔

ผอ.สตร.โดย
ผอ.สต./ผอ.
สพบ.

CMP
๒,๓,๔

ยุทธศาสตรที่ ๔ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
องคความรูที่จําเปน (K๓)
“หลักการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต”

แผนการจัดการความรู องคความรูที่ ๓
แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู
หนาที่ : ๒/๑๑

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
องคความรูที่จําเปน (K)

: หลักการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

ตัวชีว้ ัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ ๕
ลํา กิจกรรมการจัดการ ระยะเวลา
ความรู
ดับ
๑ การบงชี้ความรู
๑.๑ ประชุมเพื่อทบทวน มี.ค.๕๔
ผลการจัดทําตนทุน
ตอหนวย ระดมความ
คิดเห็นและวิเคราะห
องคความรูที่ตองมี
๑.๒ การสํารวจความ
ตองการความรู

มี.ค.๕๔

๑.๓ ประชุมคณะทํางาน มี.ค.๕๔
บริหารจัดการความรู
และที่ปรึกษา เพื่อ
กําหนดองคความรู
และกิจกรรม
๒ การสรางและแสวงหา
องคความรู
๒.๑ ศึกษารวบรวมขอมูล เม.ย.-ส.ค.๕๔
ความรูจากหนังสือ
เอกสาร คําบรรยาย
บทความ CD หรือ
เว็บไซต
๒.๒ เก็บขอมูล Tacit
ก.ย.๕๔
Knowledge จากผูมี
ประสบการณ
ดานการจัดทําตนทุน
ตอหนวย

ตัวชี้วัด

หมาย
เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ
เหตุ

จํานวนครั้งใน ๑ ครั้ง
การประชุม

จํานวนครั้ง

๑ ครั้ง

จํ า นวนครั้ ง ใน ๒ ครั้ง
การประชุม

จํานวนรายการ อยางนอย
ที่รวบรวม
๑๐ รายการ

จํานวนเรื่องที่
จัดเก็บ

๑ เรื่อง

จนท.กลุมงาน
บัญชี กค./งาน
งบประมาณ
สนผ./สดร.ที่
เกี่ยวของ
จํานวน๑๒ คน
หน.และจนท.
ฝายบริหารฯ/
อํานวยการทุก
สํานัก/กอง
CKO/ผูแทน
สํานัก/กอง ใน
สังกัดสป.มท.
จํานวน๒๒ คน

จนท.กค.สป./
สวนราชการ
ทีเ่ กี่ยวของ/
วิทยากร/
นักวิชาการ/
หนังสือ/เว็บไซต
จนท.กค.สป./
สวนราชการ
ที่เกี่ยวของ

ผอ.กค.โดย
หน.กลุมงานบัญชี/
ผอ.สดร.โดย ผอ.
สบค.
ทีมปฏิบัติงาน KM

CMP
๑,๓

CMP
๑,๓

ผอ.สดร.โดย
สบค.

CMP
๑,๓

ผอ.กค.โดย หน.
กลุมงานบัญชี/ผอ.
สดร.โดย ผอ.สบค

CMP๓

ผอ.กค./หน.กลุ ม
งานบัญชี

CMP
๓,๔

แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
องคความรูที่จําเปน (K)

: หลักการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

ลํา
ดับ

กิจกรรมการจัดการ ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ความรู
๒.๓ หองสมุด
ส.ค.๕๔
จํานวนหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
เอกสาร CD
จัดหาทรัพยากร
สารนิเทศ ไวบริการ
ในหองสมุด
๓ การจัดการความรูใหเปน
ระบบ
๓.๑จัดกลุมความรู
พ.ค–ก.ย.๕๔ จํานวน
เกี่ยวกับการจัดทํา
กลุม เรื่อง
ตนทุนตอหนวยฯ ให
เปนหมวดหมู/ กลุม
เรื่อง และเผยแพรใน
เว็บไซตhttp://www.
stabundamrong.go.th

๓.๒จัดเก็บขอมูลตนทุน
ผลผลิตแตละป

หนาที่ : ๒/๑๒

ก.ค.- ก.ย.๕๔ จํานวนปที่
จัดเก็บขอมูล

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

สถานะ หมาย
เหตุ
ผอ.สดร.โดย สบค.
CMP
๓,๔
ผูรับผิดชอบ

อยางนอย
๑๐ เลม

จนท.กค.สป./
สวนราชการ
ที่เกี่ยวของ/
สถาบันการศึกษา/
หนังสือ/เว็บไซต

อยางนอย
๒ กลุมเรื่อง

จนท.สํานัก/กอง ผอ.สดร.โดย ผอ.
ที่เกี่ยวของ
สบค./ผอ.กค.โดย
จํานวน ๒๐ คน หน.กลุมงานบัญชี

อยางนอย
๓ ป

ผูบริหาร/จนท.
สํานัก/กอง
ที่เกี่ยวของ
จํานวน ๒๒ คน
๓.๓ หองสมุด
ส.ค.-ก.ย.๕๔ จํานวนหนังสือ อยางนอย ๑๐ ผูบริหาร/
กระทรวงมหาดไทย
เอกสาร CD ที่ เลม
จนท.สํานัก/กอง
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ทีเ่ กี่ยวของ
ทรัพยากรสารนิเทศ
จํานวน ๒๒ คน
และจัดหมวดหมู

CMP
๒,๓

ผอ.กค.โดย หน.
กลุมงานบัญชี

CMP ๓

ผอ.สดร.โดย ผอ.
สบค.

CMP
๒,๓

๔ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
๔.๑รางคูมือ/แนวทาง
การปฏิบัติงาน

พ.ค.- ก.ย.๕๔ จํานวนคูมือที่
จัดทํา

๕ การจัดระบบการเขาถึง
ความรู
๕.๑ผลิตและเผยแพร
พ.ค.๕๔
โดยการจัดทํา
แผนพับ

อยางนอย
๑ ฉบับ

จํานวนแผนพับ อยางนอย
๑ ฉบับ
(๑๐๐ แผน)

ผูบริหาร สป. ผอ.กค. โดย
มท.หรือ
กลุมงานบัญชี
ผูเชี่ยวชาญหรือ
นักวิชาการ

CMP ๓

จนท.กค./
ผอ.กค.โดย หน.
จนท.สํานัก/กอง กลุมงานบัญชี
ที่เกี่ยวของ
จํานวน ๒๐ คน

CMP
๒,๓,๔

แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
องคความรูที่จําเปน (K)
ลํา
ดับ

: หลักการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

กิจกรรมการจัดการ ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ความรู
๕.๒เผยแพรองคความรู พ.ค. - ก.ย.๕๔ จํานวน
ผานทางเว็บไซต
รายการ
http://www.
stabundamrong.
go.th และ
http://www.fidi.
moi.go.th
๕.๓เผยแพรความรู ผาน ก.ค.-ก.ย.๕๔ จํานวนเรื่องใน
จดหมายขาว สป.
การเผยแพร
๕.๔เผยแพรความรูผาน ก.ค.-ก.ย.๕๔
เสียงตามสาย

๖

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู
๖.๑ แลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยการบอกเลา
ประสบการณ

ก.ค.๕๔

๖.๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยน ส.ค.๕๔
เรียนรู (CoP)

๖.๓ การศึกษาดูงาน
๗.

หนาที่ : ๒/๑๓

ส.ค.๕๔

เรียนรูองคความรู
เพื่อนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
๗.๑ บรรยายใหความรู มิ.ย.๕๔
แนวทางการจัดทํา
ตนทุนฯ

เปาหมาย
อยางนอย
๑๐ รายการ

สถานะ หมาย
เหตุ
จนท.กค./
ผอ.สดร.โดย ผอ.
CMP
จนท.สํานัก/กอง สบค./ผอ.กค.โดย
๒,๓,๔
ที่เกี่ยวของ
หน.กลุมงานบัญชี
จํานวน ๒๐ คน
กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

อยางนอย ๒ จนท.กค./
ผอ.สน.
เรื่อง
จนท.สํานัก/กอง
ที่เกี่ยวของ
จํานวน ๒๐ คน
จํานวนครั้งใน อยางนอย ๒ จนท.กค./
ผอ.สน.
การเผยแพร ครั้ง
จนท.สํานัก/กอง
ที่เกี่ยวของ
จํานวน ๒๐ คน

CMP
๒,๓,๔

รอยละของ
กลุมเปาหมายที่
เขารวมการ
แลกเปลี่ยนฯ

จนท.กค./สนผ./ ผอ.กค. โดย
ที่เกี่ยวของ
หน.กลุมงานบัญชี
จํานวน ๑๐ คน

CMP
๒,๓,๔

จนท.กค./จนท.
สํานัก/กอง ใน
สังกัดสป.ที่
เกี่ยวของ/ผูแทน
กรมในสังกัด มท.
จํานวน ๒๔ คน
ทีมปฏิบัติงาน
จํานวน ๑๐ คน

ผอ.กค. โดย
หน.กลุมงานบัญชี/
ผอ.สดร.โดยผอ.
สบค.

CMP
๒,๓,๔

ผอ.กค. โดย
หน.กลุมงานบัญชี

CMP
๒,๓,๔

จนท.กค./
จนท.สํานัก/กอง
ที่เกี่ยวของ
จํานวน ๒๐ คน

ผอ.กค. โดย
หน.กลุมงานบัญชี/
ผอ.สดร.โดยผอ.
สบค.

CMP
๒,๓,๔

กลุมเปาหมาย
เขารวม
แลกเปลี่ยนฯ
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐
รอยละของ
กลุม เปาหมาย
กลุมเปาหมายที่ เขารวม
เขารวมการ
แลกเปลี่ยนฯ
แลกเปลี่ยนฯ ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐
จํานวนครั้งใน ๑ ครั้ง
การศึกษาดูงาน

รอยละของ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมฟง
การบรรยายฯ

กลุมเปาหมาย
รับฟงการ
บรรยายไมนอย
กวารอยละ ๙๐

CMP
๒,๓,๔

ภาคผนวก

ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง
KMP และ CMP
ของแผนการจัดการความรู

ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP
ของแผนการจัดการความรู องคความรูท ี่ ๑
การพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
และกลุมจังหวัด
CMP
KMP
๑. การบงชี้ความรู

๑.
การเตรียม
การและการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

๒.
การสื่อสาร

๓.
กระบวนการ
และเครื่องมือ



๖.
การยกยอง
ชมเชย และ
ใหรางวัล







๓. การจัดความรู
ใหเปนระบบ



๔. การประมวล และ
กลั่นกรองความรู
๕. การเขาถึงความรู

๗. การเรียนรู

๕.
การวัดผล



๒. การสราง และ
แสวงหาความรู

๖. การแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู

๔.
การเรียนรู



























หมายเหตุ
หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับ มาก
หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับ ปานกลาง

ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP
ของแผนการจัดการความรู องคความรูที่ ๒
การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตรตามหลักธรรมาภิบาล
CMP
KMP
๑. การบงชี้ความรู

๑.
การเตรียม
การและการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

๒.
การสื่อสาร

๓.
กระบวนการ
และเครื่องมือ



๖.
การยกยอง
ชมเชยและให
รางวัล







๓. การจัดความรู
ใหเปนระบบ



๔. การประมวล และ
กลั่นกรองความรู
๕. การเขาถึงความรู

๗. การเรียนรู

๕.
การวัดผล



๒. การสราง และ
แสวงหาความรู

๖. การแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู

๔.
การเรียนรู



























หมายเหตุ
หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับ มาก
หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงใน ระดับปานกลาง

ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP
ของแผนการจัดการความรู องคความรูที่ ๓
หลักการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
CMP
KMP
๑. การบงชี้ความรู

๑.
การเตรียม
การและการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

๒.
การสื่อสาร

๓.
กระบวนการ
และเครื่องมือ







๔. การประมวล และ
กลั่นกรองความรู
๕. การเขาถึงความรู
๖. การแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู
๗. การเรียนรู



๕.
การวัดผล

๖.
การยกยอง
ชมเชย และ
ใหรางวัล







๒. การสราง และ
แสวงหาความรู
๓. การจัดความรู
ใหเปนระบบ

๔.
การเรียนรู



























หมายเหตุ
หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับ มาก
หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงใน ระดับปานกลาง

