แผนการจัดการความรู
[KM Action Plan]

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

จัดทําโดย

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีนาคม ๒๕๕๕

สารบัญ
หนา
 องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ (แบบฟอรมที่ ๑)
- การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร
- องคความรูที่ ๑ : ทักษะ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําป
- องคความรูที่ ๒ : หลักการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
- องคความรูที่ ๓ : การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
 แผนการจัดการความรู (แบบฟอรมที่ ๒)
- องคความรูที่ ๑ : ทักษะ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําป
- องคความรูท ี่ ๒ : หลักการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
- องคความรูท ี่ ๓ : การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
 ภาคผนวก
- ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการความรูและที่ปรึกษา สป.มท.
- คําสั่งแตงตั้งทีมปฏิบัติงานดานการจัดการความรู สป.มท. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑/๑
๑/๖

๑/๘
๑/๙

๒/๑

๒/๕
๒/๙

องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ
(แบบฟอรมที่ ๑)

องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ
แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร :
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Objective)

หนาที่ : ๑/๑
ตัวชี้วัด (KPI)
ของหนวยงาน

เปาหมายของ องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การสรางรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสูสังคม
 สรางความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชาติและ
ฟนฟูประชาธิปไตย

 เสริมสรางและ
ปลูกฝงสํานึกรัก
สามัคคีเพื่อสราง
ความปรองดอง
ของชาติใหแก
ประชาชน

 กําหนดใหการแกไขและ
ปองกันปญหายาเสพติดเปน
วาระแหงชาติ

 จังหวัดมีการ
 ตัวชี้วัดที่ ๔.๑
บูรณาการปองกัน
ระดับความสําเร็จ
และแกไขปญหา
ของการบูรณาการ
ยาเสพติดอยางมี
แผนงาน/โครงการ
ประสิทธิภาพ
และงบประมาณที่
เกีย่ วของกับปญหา
ยาเสพติดของจังหวัด

ระดับ ๓

K๑ : กระบวนการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาชุมชนและตนเองให
เกิดสํานึกรักสามัคคีและ
ความปรองดองสมานฉันท
ของคนในชาติและฟนฟู
ประชาธิปไตย
K๒ : การพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ
K๑ : นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
และแนวปฏิบัติในการ
แกปญหายาเสพติดใน
ภูมิภาค
K๒ : ยุทธศาสตรพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : ความมั่นคงแหงรัฐ
 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย

 ประชาชนในพื้นที่
เปาหมายไดรับ
ประโยชนจากการ
ดําเนินงานตาม
แนวพระราชดําริ

K๑ : นโยบายของรัฐบาล/
กระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวของกับการเชิดชู
พระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย
K๒ : การปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสํานึกให
ประชาชนจงรักภักดีตอสถาบัน
K๓ : แนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเกี่ยวกับการพัฒนา
และการแกไขปญหา
K๔ : การส ง เสริ ม และขยายผล
การขั บ เคลื่ อ นโครงการ
พัฒนาตามแนวพระราชดําริ
K๕ : หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร :
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Objective)

หนาที่ : ๑/๒
ตัวชี้วัด (KPI)
ของหนวยงาน

เปาหมายของ องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : ความมั่นคงแหงรัฐ (ตอ)
 เรงดําเนินการแกไขปญหา
ยาเสพติด องคกรอาชญากรรม
การคามนุษย ผูห ลบหนี
เขาเมือง แรงงานตางดาว
ผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมมี
สถานะชัดเจน

 สงเสริมการ
ดําเนินงานดาน
ความมั่นคงและ
ความสงบสุขของ
สังคม

K๑ : ยุทธศาสตรความมั่นคงชายแดน
K๒ : การดําเนินการเกี่ยวกับผูหนี
ภัยจากการสูรบ ผูหลบหนี
เขาเมือง แรงงานตางดาว
K๓ : บทบาทของจังหวัดและ
ทองถิ่นในการดูแลรักษา
หลักเขตแดนของไทย
K๔ : ความสําคัญของการผังเมือง
กับการพัฒนา
พื้นที่ชุมชนชายแดน
K๕ : การประสานงานขาวกรอง
และการพัฒนาการขาวภาค
ประชาชน
K๖ : การเชื่อมโยงการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสและ
เศรษฐกิจของจังหวัดและ
บริเวณชายแดนของไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน
K๗ : การเรียนรูและเขาใจ
ประเทศเพื่อนบานในมิติทาง
สังคมและวัฒนธรรม
K๘ : การเตรียมความพรอมใน
การเขาสูประชาคมอาเซียน
K๙ : กฎ ระเบียบ ขอตกลง
สนธิสัญญาและอนุสัญญา
ระหวางประเทศที่ไทยไดทํา
ความตกลงไว

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
 พัฒนาระบบราชการอยาง
ตอเนื่อง

 การบริหาร
 ตัวชี้วัดที่ ๔.๒
ราชการที่มีการ
รอยละของขอเสนอแนะ
บริหารจัดการที่มุง
เชิงนโยบายของ
ผลสัมฤทธิ์
ผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรีและ
ผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

K๑ : การตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์
K๒ : การตรวจราชการเชิง
ยุทธศาสตรตามหลัก
ธรรมาภิบาล
K๓ : การติดตามประเมินผล
K๔ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร :
ประเด็นยุทธศาสตร

หนาที่ : ๑/๓

เปาประสงค
(Objective)

ตัวชี้วัด (KPI)
ของหนวยงาน

เปาหมายของ องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี (ตอ)
ที่ กนจ.สามารถ
นําไปใชประโยชนได
 ตัวชี้วัดที่ ๔.๓
รอยละของขอเสนอ
ของผูตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี
และผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยที่
ไดมีการติดตาม
ประเมินผลการ
บริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการที่ไดรับ
การตอบสนอง
 ตัวชี้วัดที่ ๗
ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต
 ตัวชี้วัดที่ ๑๐
ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากร

K๕ : นโยบายรัฐบาล/กระทรวง
ขอมูลอื่นที่จําเปนในการ
ตรวจราชการ

ระดับ ๕

K๑ : หลักการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต

K๑ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บนฐานสมรรถนะ
K๒ : การพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลบนฐาน
สมรรถนะ
K๓ : การจัดการฐานขอมูล
ทรัพยากรบุคคลกลาง
(Corporate human
resource information
system Management)
K๔ : การพัฒนาระบบบริหารผล
การปฏิบัติงาน
(Performance
Management System)
K๕ : การจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร :
ประเด็นยุทธศาสตร

หนาที่ : ๑/๔

เปาประสงค
(Objective)

ตัวชีว้ ัด (KPI)
ของหนวยงาน

เปาหมายของ องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี (ตอ)
 ตัวชี้วัดที่ ๑๑
ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ

 ตัวชี้วัดที่ ๑๒
ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรม
องคการ

 เสริมสรางประสิทธิภาพของ
ระบบการบริหารงานแบบ
บูรณาการอยางตอเนื่อง

 จังหวัด/กลุม
 ตัวชี้วัดที่ ๔.๔
จังหวัดมีการ
ระดับความสําเร็จใน
พัฒนาระบบเพื่อ
การพัฒนาระบบ
การบริหารงาน
ฐานขอมูลเพื่อ
จังหวัด/กลุม
สนับสนุนการ
จังหวัดแบบบูรณา
วางแผนและจัดทํา
การอยางมี
แผนพัฒนาจังหวัด/
ประสิทธิภาพ
กลุมจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป

ระดับ ๓

K๑ : ความรู/ เทคนิคการใชงาน
ระบบสารสนเทศผาน
เว็บไซตและระบบ Intranet
K๒ : การพัฒนาระบบเทคโนโลยี่
สารสนเทศ
K๓ : ระบบฐานขอมูลเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร
K๔ : ระบบรักษาความมั่นคงและ
ปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศ
K๑ : องคความรูเกี่ยวกับนโยบาย
และยุทธศาสตรของ
กระทรวงมหาดไทย/
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
K๒ : การบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี (Good Governance)
K๓ : การเสริมสรางความรูดาน
คุณธรรมและจริยธรรม
K๔ : การพัฒนาระบบงานที่มี
ประสิทธิภาพและโปรงใส
K๕ : การสรางจิตสํานึกการ
ใหบริการที่ดี
K๖ : การทํางานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์
K๑ : ทักษะ ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ
วางแผนและจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป
K๒ : บริหารการบูรณาการ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร :
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Objective)

หนาที่ : ๑/๕
ตัวชี้วัด (KPI)
ของหนวยงาน

เปาหมายของ องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี (ตอ)
 สนับสนุนการดําเนินงานของ
 องคกรปกครอง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี
สวนทองถิ่นมีการ
ระบบที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส
บริหารจัดการดาน
บุคคลอยางมี
มาตรฐาน

K๑ : การบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่นและกฎหมายที่
เกี่ยวของ
K๒ : การเสริมสรางความรูดาน
คุณธรรมจริยธรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
K๓ : การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการขอมูล

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : ๑/๖

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ
ทักษะ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําป

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แผนการจัดการ
ความรูอ งคความรู
ที่ ๑

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ :

เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอยางตอเนื่อง

องคความทีร่ ูจําเปน
: ทักษะ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ
วางแผนและจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําป

เหตุผลที่เลือกองคความรู :
๑.๑ พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจั งหวัดและกลุ มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๖ กํ าหนดใหก ารบริ หารงานจั งหวัด และกลุ มจั งหวัด แบบบูร ณาการ เปน ไปตามแผนพัฒนาจั งหวัด หรื อ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด สงเสริมให เกิดการมีสวนรวม บริ หารงบประมาณจังหวัดใหเปนไปตามวิธีการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ มาตรา ๑๐ และ ๑๑ กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน หัวหนาสํานักงานจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่
วางแนวทางปฏิบตั ิและอํานวยการใหการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดใหเปนไปตามหลักการและนโยบายและ
ระบบตามที่ ก.น.จ. กําหนดเพื่อจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับความตองการและศักยภาพของประชาชนใน
ทองทีจ่ ังหวัด
๑.๒ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ โดยไดกํา หนดตัวชี้วัด เพื่อส งเสริมสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด แบบบูรณาการ คื อ
“ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม
จังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป” และเพือ่ ลดภาระการดําเนินงานที่ซ้ําซอน จึงไดนําขอมูลที่จังหวัดนําเขาใน
ระบบศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด (ฐานขอมูล ๔๕ กลุมเรื่อง ๓๒ ตัวชี้วัด) มาใชประโยชนในการ
แสดงระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อสนับสนุนการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุมจังหวัด โดยไดจัดกลุมโครงสรางใหมเปน ๔ กลุม ประกอบดวย กลุมขอมูลดานเศรษฐกิจ กลุมขอมูลดานสังคม
กลุมขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกลุมขอมูลดานความมั่นคง พรอมกําหนดรายการขอมูลใน
แตละกลุมใหสอดคลองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๓ ในป ๒๕๕๕ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กําหนดใหคงตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด” เพื่อประเมิน
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ง
จากการดําเนินการนําเขาขอมูลในระบบฐานขอมูลของจังหวัด ในป ๒๕๕๔ พบวา บางจังหวัดไมสามารถนําเขาขอมูล
บางรายการในระบบได บางจังหวัดยังไมใหความสําคัญกับการนําเขาขอมูลใหเปนปจจุบัน ตามรอบความถี่ของขอมูล
ที่กําหนด โดยพิจารณาจากวัน เดือน ปที่มีการนําเขาขอมูลในระบบ กอปรกับโครงสรางฐานขอมูลของศูนยขอมูล
กลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ไดมีการใชงานมาตั้งแตป ๒๕๔๗ และยังไมมีการปรับปรุงรายการโครงสราง
ฐานขอมูล

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : ๑/๗

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ
ทักษะ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําป
ดัง นั ้น เพื่อ ให การพั ฒนาระบบศู นย ขอ มูล กลางกระทรวงมหาดไทยและจัง หวั ด ใหส อดคล องและ
สนับสนุนการวางแผนและจัดทําแผนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจําป ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามเกณฑการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มความรูแ ละทักษะดานการจัดเก็บ รวบรวม และ
นําเขาขอมูลในระบบฐานขอมูล เพื่อใหจังหวัด/กลุมจังหวัด มีระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย (Real Time) รวมทั้งสราง
ความตระหนักแกเจาหนาที่ในการใหความสําคัญของการมีฐานขอมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดคํารับรองที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ
วางแผนและจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําป
เปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับ ๓

แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : ๑/๘

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ หลักการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แผนการจัดการ
ความรูองคความรู
ที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง
องคความรูที่จําเปน

: หลักการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

เหตุผลที่เลือกองคความรู :
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๑
บัญญัติวา “กําหนดใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริหารสาธารณะแตละประเภท ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนดและรายงานผลการคํานวณคาใชจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะ ซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ”
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๗ วรรค ๒ "กําหนดใหหัวหนาสวนราชการและ
หัวหนารัฐวิสาหกิจ คํานวณคาใชจายตามงบรายจายของแตละผลผลิตหรือโครงการ เพื่อใชในการจัดทําคาใชจาย
ตอหนวยผลผลิตหรือโครงการสําหรับการจัดทํางบประมาณรายจายในปงบประมาณตอไป”
จากการวิเคราะหการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในปที่ผานมา
ซึ่งไดเลือกองคความรู เรื่อง “หลักการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ” มาจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําป
๒๕๕๔ ปรากฏวาสํานัก/ศูนย/กองไดใหความสนใจ รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ในระดับหนึ่ง
ประกอบกับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัวชี้วัด เรื่อง “ระดับความสําเร็จของการกําหนดตนทุนตอหนวยผลผลิต”
ยังคงเปนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และไดถูกกําหนดเปนตัวชี้วัด
บังคับของทุกสํานัก/ศูนย/กองในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการปฏิบัติงาน และเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูรวมกันของ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในสํานัก/ศูนย/กอง อยางยั่งยืน และเพื่อใหเจาหนาที่สามารถจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตใน
หนวยงานไดบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด จึงมีความจําเปนตองกําหนดองคความรู เรื่อง “หลักการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต” เพื่อนําไปสูการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยตอไป
ตัวชี้วัดคํารับรองที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
เปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM

: ระดับ ๕

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : ๑/๙

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ การเตรียมความพรอมใน
การเขาสูประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : ความมั่นคงแหงรัฐ
แผนการจัดการ
ความรูองคความรู
ที่ ๓

ผลผลิต : อํานวยการสนับสนุนการบริหารจัดการดานความมั่นคงและความสงบสุขของสังคมในระดับพื้นที่
กิจกรรม : อํานวยการและประสานนโยบายกิจการตางประเทศกิจการชายแดนและผูอพยพ
องคความที่รูจําเปน

:

การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน

เหตุผลที่เลือกองคความรู :
กระทรวงมหาดไทยเปน สว นราชการที ่ม ีบ ทบาทสํ า คัญ ในการรวมตัว เปน ประชาคมอาเซีย นในป
พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานทั้งสามเสาหลัก ในดานประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซีย น ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น และประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรมอาเซีย นทั ้ง ในระดับ สว นกลาง
สวนภูมิภาคและทองถิ่น รวมถึงเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยไดรับมอบหมายใหเปนหนวยรับผิดชอบหลัก ไดแก
กรอบความรว มมือ ดานการพัฒ นาชนบทและการขจัด ความยากจน ซึ่ง มีก ารประชุม ทั้งในระดับ รัฐ มนตรีแ ละ
เจา หนา ที่อ าวุโ ส และเรื่อ งการจัด การภัย พิบัติ เปน ตน จึง มีค วามจํา เปน ที่จ ะตอ งสง เสริม องคค วามรู เรื่อ ง
“การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน” ดังนี้
๑) เพื่อเตรียมความพรอ มของขาราชการและบุค ลากรของกระทรวงมหาดไทยใหมีค วามรู ความเขาใจ
และทัศนคติในการทํางานเพื่อรองรับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ อยางมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อใหทราบขอเท็จจริง สถานการณของปญหาและผลกระทบดานตาง ๆ ตลอดจนศักยภาพการใช
ประโยขน และความพรอมของกระทรวงมหาดไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียนทั้งในดานการเมือง และความ
มั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่เลือกใชวัดการทํา KM : จํานวนบุคลากรของสํานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทยในสวนกลางมีความรู
ความเขาใจเรื่องการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘
เปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละ ๕๐
ผูทบทวน :

(นายประชา เตรัตน)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝายบริหาร
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

ผูอนุมัติ :

(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

แผนการจัดการความรู
(แบบฟอรมที่ ๒)

องคความรูที่จําเปนที่ตอบสนองยุทธศาสตร สป.มท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร สป.มท.

องคความรูที่จําเปน

๑

การสรางรากฐานการพัฒนาที่
สมดุลสูสังคม

๒

ความมั่นคงแหงรัฐ

- การเตรียมความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

๓

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

- ทักษะ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการวางแผนและจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําป
- หลักการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

-

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
องคความรูที่จําเปน (K๑)
“ทักษะ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูล
เพื่อสนับสนุนการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําป”

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

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓

: การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
: เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอยางตอเนื่อง

องคความรูที่จําเปน (K)
: ทักษะ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนและจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําป
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําป
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ ๓
ลํา
ดับ

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

ระยะเวลา

๑ การบงชี้ความรู
๑.๑ ประชุมคณะทํางาน มี.ค. ๕๕
บริหารจัดการความรู
และทีป่ รึกษาเพื่อ
กําหนดองคความรู
และกิจกรรม
๒ การสรางและแสวงหา
ความรู
๒.๑ รวบรวมเอกสาร
ความรูที่เกีย่ วของ
จากผลการศึกษา/
งานวิจยั

ตัวชี้วัด

จํานวนครั้ง
ของการ
ประชุม

มี.ค.-ก.ย.๕๕ จํานวนเรื่อง

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

จํานวน
๒ ครั้ง

CKO/ผูแทน
ผอ.สดร.
สํานัก/กอง ใน โดย ผอ.สบค.
สังกัด สป.มท.
จํานวน ๒๒ คน

CMP
๓

อยางนอย
๒ เรื่อง

สวนราชการ/ ผอ.สบจ.
สถาบันการศึกษา โดย ผอ.สจบ./
ผอ.ศสส. โดย
ผอ.สทส.

CMP ๓

จนท.สบจ./
จนท.ศสส.
สวนราชการ/
สถาบันการศึกษา
/เว็บไซต

CMP ๓

๒.๒ รวบรวมขอมูล
มี.ค.-ส.ค. ๕๕ จํานวนรายการ อยางนอย
ความรูท ี่เกี่ยวของ
๕ รายการ
จากหนังสือ
คําบรรยาย บทความ
คูมือการปฏิบัติงาน
วารสาร เว็ บ ไซต

ผอ.สบจ. โดย
ผอ.สจบ.
ผอ.ศสส. โดย
ผอ.สทส./
ผอ.สดร.
โดย ผอ.สบค.

แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : ๒/๒

องคความรูที่จําเปน (K) : ทักษะ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําป
ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ ความรู

ระยะเวลา

๓ การจัดความรูใ หเปนระบบ
๓.๑ จัดกลุมความรูเปน มี.ค.-ก.ย. ๕๕
หมวดหมู/ กลุมเรื่อง
และเผยแพรผาน
เว็บไซต http://www.
pad.moi.go.th
http://www.ict.moi.
go.th, http://www.
stabundamrong.
go.th
๔ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
๔.๑ วิเคราะหประมวล ก.พ.-ก.ย.๕๕
และเรียบเรียง
ขอมูลความรู

๕

หมาย

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ

จํานวน
กลุมเรื่อง

อยางนอย
๑ กลุมเรื่อง

จนท.สบจ./
จนท.สนจ./
จนท.OSM/จนท.
ศสส. ที่เกี่ยวของ

ผอ.สบจ.
โดย ผอ.สจบ./
ผอ.ศสส. โดย
ผอ.สทส./
ผอ.สดร.
โดย ผอ.สบค.

CMP
๒,๓

ผูบริหาร/ผชช./
นักวิชาการ/
จนท.สบจ./
จนท.ศสส.
ผูบริหาร/ผชช./
นักวิชาการ/
จนท.ศสส./

ผอ.สบจ.
โดย ผอ.สจบ./
ผอ.ศสส. โดย
ผอ.สทส.
ผอ.ศสส. โดย
ผอ.สทส.

CMP
๓,๔

จํานวนเรื่องที่ อยางนอย
ประมวลและ ๒ เรือ่ ง
กลั่นกรอง

๔.๒ ปรับปรุงคูมือการ ก.ค.-ส.ค.๕๕ จํานวนเรื่อง
บันทึกขอมูลระบบ
ศูนยขอมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทย
และจังหวัด
การเขาถึงความรู
๕.๑ เผยแพรขอมูล
มี.ค.-ก.ย.๕๕ จํานวนรายการ
ความรูที่เกี่ยวของ
ทีเ่ ผยแพร
ผานเว็บไซต http://
www.pad.moi.go.th
http://www.ict. moi.
go.th, http://www
stabundamrong.
go.th

อยางนอย
๑ เรื่อง

อยางนอย
๙ รายการ

จนท.สบจ./
ผอ.สบจ.
จนท.สนจ./
โดย ผอ.สจบ./
จนท.OSM
ผอ.ศสส. โดย
จนท.สวนราชการ ผอ.สทส./
ที่เกี่ยวของใน ผอ.สดร.
จังหวัด
โดย ผอ.สบค.

สถานะ

เหตุ

CMP
๓,๔

CMP
๒,๓,๔

แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : ๒/๓

องคความรูที่จําเปน (K) : ทักษะ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําป
ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ ความรู
๕.๒ เผยแพรความรู
ผานจดหมายขาว
สป.

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

มิ.ย.-ส.ค.๕๕ จํานวนเรื่องใน อยางนอย
การเผยแพร ๑ เรือ่ ง

๕.๓ เผยแพรคมู ือการ ส.ค.-ก.ย.๕๕ จํานวนเรื่องใน จํานวน ๑ เรื่อง
บันทึกขอมูลระบบ
การเผยแพร
ศูนยขอมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทย
และจังหวัดผาน
ทางเว็บไซต
๖ การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู
๖.๑ โครงการประชุม
พ.ค.–ก.ค.๕๕ รอยละของ
แลกเปลี่ยนความ
เจาหนาที่
คิดเห็นและรับฟง
กลุม เปาหมาย
ปญหาอุปสรรค
ที่เขารวม
การดําเนินการ
ประชุม
นําเขาขอมูล
ศูนยขอมูลกลาง
กระทรวงมหาด
ไทยและจังหวัด
๖.๒ นิเทศ ติดตามผล ก.ค.-สค. ๕๕ จํานวนครัง้ ในการ
การนําเขาขอมูลใน
ออกนิเทศ
ระบบศูนยขอมูล
ติดตามผลการ
กลางกระทรวง
นําเขาขอมูล
มหาดไทยและจังหวัด
เฉพาะจังหวัดที่มี
ปญหาการนําเขา
ขอมูลในระบบฯ

กลุมเปาหมาย
เขารวมประชุม
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

กลุมเปาหมาย ผูร ับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

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

ผอ.สน./
ผอ.สบจ. โดย
ผอ.สจบ.

CMP
๒,๓,๔

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

ผอ.ศสส. โดย
ผอ.สทส.

CMP
๒,๓,๔

จังหวัด/กลุม ผอ.สบจ. โดย
จังหวัด/ผูแทน ผอ.สจบ./
สวนราชการ
ผอ.ศสส. โดย
ประจําจังหวัดที่ ผอ.สทส.
เกี่ยวของ
กับการนําเขา
ขอมูล และจนท.
สวนกลาง
จํานวน ๕๐๐ คน
ไมนอยกวา ๔ สนจ./
ผอ.สบจ. โดย
จังหวัด
สวนราชการ
ผอ.สจบ./
ประจําจังหวัดที่มี ผอ.ศสส. โดย
ปญหาการนําเขา ผอ.สทส.
ขอมูลในระบบฯ

CMP
๑,๒,๓,๔

CMP
๑,๒,๓,๔

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

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

องคความรูที่จําเปน (K) : ทักษะ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําป
ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

๖.๓ ประชุมแลกเปลี่ยน ต.ค.๕๔-ก.ย. จํานวนครั้งใน ๔ ครั้ง
ความรู ความ
๕๕
การประชุม
คิดเห็นในการ
แลกเปลี่ยน
ปฏิบัติงานระหวาง
ความคิดเห็นใน
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
การปฏิบัติงาน
๗ เรียนรูองคความรู
เพื่อนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
๗.๑ การวัดความรูค วาม พ.ค.- ก.ค.๕๕ รอยละของ
อยางนอย
เขาใจ
ผูต อบ
รอยละ ๗๐
แบบทดสอบมี
ความรู ความ
เขาใจตาม
เกณฑที่กําหนด

๘

การยกยองชมเชย
๘.๑ ยกยองชมเชย
กย.- ต.ค ๕๕ จํานวนครั้งใน
จังหวัดที่มีการนําเขา
การยกยอง
ขอมูลอยูใน
ชมเชย
ระดับดีมาก

ผูทบทวน :

(นายประชา เตรัตน)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝายบริหาร
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

๑ ครั้ง

หมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ สถานะ

ผอ.สบจ.โดย
จนท.สจบ./ผอ.
สทส.โดย
จนท.สทส.

ผอ.สบจ. โดย
ผอ.สจบ./
ผอ.ศสส. โดย
ผอ.สทส.

CMP
๑,๒,๓,๔

จังหวัด/กลุม
จังหวัด/ผูแทน
สวนราชการ
ประจําจังหวัดที่
เกี่ยวของ
กับการนําเขา
ขอมูล และจนท.
สวนกลาง
จํานวน ๕๐๐ คน

ผอ.สบจ.
โดย ผอ.สจบ./
ผอ.ศสส.โดย
ผอ.สทส.

CMP
๒,๓,๕

๗๖ จังหวัด

ผอ.สบจ. โดย
ผอ.สจบ.

CMP ๖
KMP ๗

ผูอนุมัติ :

(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

เหตุ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
องคความรูที่จําเปน (K๒)
“หลักการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต”

แผนการจัดการความรู องคความรูที่ ๒
แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู
หนาที่ : ๒/๕

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
องคความรูที่จําเปน (K)

: หลักการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ ๕
ลํา กิจกรรมการจัดการ ระยะเวลา
ความรู
ดับ
๑ การบงชี้ความรู
๑.๑ ประชุมคณะทํางาน มี.ค.๕๕
บริหารจัดการความรู
และที่ปรึกษา เพื่อ
กําหนดองคความรู
และกิจกรรม
๒ การสรางและแสวงหา
องคความรู
๒.๑ ศึกษารวบรวมขอมูล เม.ย.-ส.ค.๕๕
ความรูจ ากหนังสือ
เอกสาร คําบรรยาย
บทความ CD หรือ
เว็บไซต
๒.๒ เก็บขอมูล Tacit
ก.ย.๕๕
Knowledge จากผูมี
ประสบการณ
ดานการจัดทําตนทุน
ตอหนวย
๒.๓ หองสมุด
ส.ค.๕๕
กระทรวงมหาดไทย
จัดหาทรัพยากร
สารนิเทศ ไวบริการ
ในหองสมุด

ตัวชี้วัด

เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ

หมาย
เหตุ

จํานวนครั้งใน ๒ ครั้ง
การประชุม

CKO/ผูแทน ผอ.สดร.โดย
สํานัก/กอง ใน สบค.
สังกัดสป.มท.
จํานวน ๒๒ คน

CMP
๓

จํานวนรายการ อยางนอย
ที่รวบรวม
๕ รายการ

จนท.กค.สป./
สวนราชการ
ที่เกี่ยวของ/
วิทยากร/
นักวิชาการ/
หนังสือ/เว็บไซต
จนท.กค.สป./
จนท.กรมใน
สังกัด มท./
กระทรวงที่
เกี่ยวของ
จนท.กค.สป./
สวนราชการ
ที่เกี่ยวของ/
สถาบันการศึกษา/
หนังสือ/เว็บไซต

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

CMP๓

ผอ.กค.โดยหน.
กลุมงานบัญชี

CMP
๓,๔

ผอ.สดร.โดย
สบค.

CMP
๓,๔

จํานวนเรื่องที่
จัดเก็บ

๑ เรื่อง

จํานวนหนังสือ อยางนอย
เอกสาร CD ๕ เลม

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

หนาที่ : ๒/๖

: หลักการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

ลํา กิจกรรมการจัดการ ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดับ
ความรู
๓ การจัดการความรูใหเปน
ระบบ
๓.๑จัดกลุมความรู
พ.ค–ก.ย.๕๕ จํานวน
เกี่ยวกับการจัดทํา
กลุมเรื่อง
ตนทุนตอหนวยฯ ให
เปนหมวดหมู/ กลุม
เรื่อง และเผยแพรใน
เว็บไซตhttp://www.

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ หมาย
เหตุ

อยางนอย
๒ กลุมเรื่อง

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

CMP
๒,๓

อยางนอย
๔ ป

ผูบริหาร/จนท. ผอ.กค.โดย
สํานัก/กอง
หน.กลุมงาน
ที่เกี่ยวของ
บัญชี
จํานวน ๒๒ คน

CMP ๓

ผูบริหาร/
ผอ.สดร.โดย ผอ.
จนท.สํานัก/กอง สบค.
ทีเ่ กี่ยวของ
จํานวน ๒๒ คน

CMP
๓

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

stabundamrong.go.th

๓.๒จัดเก็บขอมูลตนทุน
ตอหนวยผลผลิต
แตละป

ก.ค.- ก.ย.๕๕ จํานวนปที่
จัดเก็บขอมูล

๓.๓ หองสมุด
ส.ค.-ก.ย.๕๕ จํานวนหนังสือ อยางนอย ๕
กระทรวงมหาดไทย
เอกสาร CD ที่ เลม
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ทรัพยากรสารนิเทศ
และจัดหมวดหมู
๔ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
๔.๑ปรับปรุงคูมือ/แนว
ทางการปฏิบัติงาน

พ.ค.- ก.ย.๕๕ จํานวนคูมือที่
จัดทํา

อยางนอย
๑ ฉบับ

๕ การจัดระบบการเขาถึง
ความรู
๕.๑ผลิตและเผยแพร
พ.ค.-ก.ย.๕๕ จํานวนแผนพับ อยางนอย
โดยการจัดทํา
๑ ฉบับ
แผนพับ
(๑๐๐ แผน)

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

๖

๗.

: หลักการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

กิจกรรมการจัดการ ระยะเวลา
ความรู
๕.๒เผยแพรองค
พ.ค. - ก.ย.๕๕
ความรู
ผานทางเว็บไซต
http://www.
stabundamrong.
go.th
๕.๓เผยแพรความรูผาน ก.ค.-ก.ย.๕๕
เสียงตามสาย

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู
๖.๑การศึกษาดูงาน

หนาที่ : ๒/๗

ส.ค.๕๕

๖.๒กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู (CoP)

มี.ค.๕๕

๖.๓แลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยบอกเลา
ประสบการณ

ก.ค.๕๕

เรียนรูอ งคความรู
เพื่อนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
๗.๑บรรยายใหความรู มี.ค.๕๕
แนวทางการจัดทํา
ตนทุนฯ ตาม
โครงการประชุมเชิง

ตัวชี้วัด
จํานวน
รายการ

เปาหมาย
อยางนอย
๗ 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

จํานวนครั้งใน อยางนอย ๑ จนท.กค./
ผอ.สน.
การเผยแพร ครั้ง
จนท.สํานัก/กอง
ที่เกี่ยวของ
จํานวน ๒๐ คน

CMP
๒,๓,๔

จํานวนครั้งใน
การศึกษาดูงาน
รอยละของ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมการ
แลกเปลี่ยนฯ

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

CMP
๒,๓,๔
CMP
๑,๒,๓,
๔

ผอ.กค. โดย
หน.กลุมงานบัญชี

CMP
๑,๒,๓,
๔

หน.กลุม
กพร.สป./
ผอ.กค. โดย หน.
กลุมงานบัญชี

CMP
๒,๓,๔

ทีมปฏิบัติงาน
จํานวน ๘ คน
กลุมเปาหมาย จนท.กค./จนท.
เขารวม
สํานัก/กอง ใน
แลกเปลี่ยนฯ สังกัดสป.ที่
ไมนอยกวา
เกี่ยวของ
รอยละ ๙๐
จํานวน ๒๐ คน
รอยละของ
กลุมเปาหมาย จนท.สป./จนท.
กลุมเปาหมาย เขารวม
กรมในสังกัด
ที่เขารวมการ แลกเปลี่ยนฯ มท./กระทรวงที่
แลกเปลี่ยนฯ ไมนอยกวา
เกี่ยวของ
รอยละ ๙๐
จํานวน ๑๐ คน

รอยละของ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมฟง
การบรรยายฯ

๑ ครั้ง

กลุมเปาหมาย
รับฟงการ
บรรยายไมนอย
กวารอยละ ๙๐

จนท.สํานัก/
ศูนย/กอง
ที่เกี่ยวของ
จํานวน ๕๐ คน

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

หนาที่ : ๒/๘

: หลักการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

กิจกรรมการจัดการ ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ความรู
ปฏิบัติการถายทอด
ตัวชี้วัดและเปาหมาย
ระดับองคการสู
ระดับหนวยงานของ
สป.มท.ป ๒๕๕๕
๗.๒ประชุมเชิง
มิ.ย.-ก.ย.๕๕ รอยละของ
ปฏิบัติการการจัดทํา
กลุม เปาหมาย
ตนทุนฯ
ที่เขารวม
ประชุมฯ

เปาหมาย

จนท.กค./
จนท.สํานัก/
ศูนย/กองที่
เกี่ยวของ
จํานวน ๒๐ คน
๗.๓ประชุมคณะทํางาน มี.ค.-ก.ย.๕๕ รอยละของ
กลุมเปาหมาย จนท.กค./
จัดทําตนทุนตอ
กลุมเปาหมาย เขารวมประชุมฯ จนท.สํานัก/
หนวยผลผลิต
ที่เขารวม
ไมนอยกวา
ศูนย/กองที่
ประชุมฯ
รอยละ ๙๐
เกี่ยวของ
จํานวน ๒๓ คน
๗.๔วัดความรู ความ
ส.ค.-ก.ย. ๕๕ รอยละของ อยางนอย
จนท.กค./
เขาใจเรื่องตนทุนตอ
ผูตอบ
รอยละ ๗๐
จนท.สํานัก/กอง
หนวยผลผลิต
แบบทดสอบมี
ที่เกี่ยวของ
ความรูความ
จํานวน ๒๐ คน
เขาใจตาม
เกณฑที่กําหนด
๘ การยกยองชมเชย
๘.๑การยกยอง ชมเชย ก.ย.๕๕
จํานวนครั้ง
๑ ครั้ง
สนจ./
หนวยงานที่สามารถนํา
สํานัก/กอง
ความรูไ ปปฏิบัตใิ นการ
ในสังกัด สป.มท.
ลดตนทุนไดดีที่สุด
ผูทบทวน :

(นายประชา เตรัตน)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝายบริหาร
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

กลุมเปาหมาย
เขารวมประชุมฯ
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ หมาย
เหตุ

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

CMP
๒,๓,๔

ผอ.กค. โดย
หน.กลุมงานบัญชี

CMP
๒,๓,๔

ผอ.กค. โดย
หน.กลุมงานบัญชี

CMP
๓,๔,๕

CKOและทีม
ปฏิบัติงาน KM

CMP ๖
KMP ๗

ผูอนุมัติ :

(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : ความมั่นคงแหงรัฐ
องคความรูที่จําเปน (K๓)
“การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ”

แผนการจัดการความรู องคความรูที่ ๓
แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

:

หนาที่ : ๒/๙

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ :

ความมั่นคงแหงรัฐ

องคความรูที่จําเปน (K) :

การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด (KPI)

:

จํานวนบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในสวนกลางมีความรู ความเขาใจเรื่องการรวมตัว
เปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘

เปาหมายของตัวชี้วัด

:

รอยละ ๕๐

ลํา
ดับ

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

หมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

CKO ผูแทน
สํานัก กอง ใน
สังกัด สป.มท.
จํานวน ๒๒ คน

ผอ.สดร.
โดย ผอ.สบค.

CMP
๓

กต./พณ./
วิทยากร/
สถาบันการศึกษา
/จนท.ตท./จนท.
สบจ./สวน
ราชการที่
เกี่ยวของ

ผอ.ตท.โดย หน.
กง.อาเซียน/ผอ.
สบจ.โดย ผอ.
สรอ./ผอ.สดร.
โดย ผอ.สบค.

CMP ๓

สวนราชการ/ ผอ.ตท.โดย หน.
สถาบันการศึกษา กง.อาเซียน/ผอ.
สบจ.โดย ผอ.
สรอ./ผอ.สดร.
โดย ผอ.สบค.
๒.๓ หองสมุดกระทรวง เม.ย.-ก.ย.๕๕ จํานวนหนังสือ/ อยางนอย ๒๕ สวนราชการที่
ผอ.สดร.โดย
มหาดไทยจัดหา
เอกสาร/CD รายการ
เกี่ยวของ/
ผอ.สบค.
ทรัพยากรสารนิเทศไว
สถาบันการศึกษา
บริการในหองสมุด
/หนังสือ/เว็บไซต

CMP ๓

ระยะเวลา

๑ การบงชี้ความรู
๑.๑ประชุมคณะทํางาน มี.ค. ๕๕
บริหารจัดการความรู
และทีป่ รึกษาเพื่อ
กําหนดองคความรู
และกิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

เปาหมาย

จํานวนครั้งของ จํานวน
การประชุม
๒ ครั้ง

๒ การสรางและแสวงหา
ความรู
๒.๑ รวบรวมขอมูลความรู มี.ค.-ส.ค.๕๕ จํานวนรายการ อยางนอย
ที่เกี่ยวของจาก
ทีร่ วบรวม
๓๐ รายการ
หนังสือเอกสาร
คําบรรยาย
บทความ วารสาร
เว็บไซต
๒.๒ รวบรวมเอกสาร
ความรูที่เกี่ยวของ
จากผลการศึกษา/
งานวิจัย

มี.ค.-ก.ย.๕๕ จํานวนเรื่อง

อยางนอย ๒
เรื่อง

สถานะ

เหตุ

CMP
๓,๔

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

หนาที่ : ๒/๑๐

: การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ัด

เปาหมาย

๓ การจัดความรูใหเปน
ระบบ
๓.๑ จัดกลุมความรูเปน มี.ค.-ก.ย.๕๕ จํานวนกลุมเรื่อง อยางนอย ๓
หมวดหมู/ กลุมเรื่อง
กลุมเรื่อง
และเผยแพรผาน
เว็บไซต
http://www.stabun
damrong.go.th

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

จนท.ตท./จนท. ผอ.ตท.โดย
สบจ./จนท.
หน.กง.
สดร.ทีเ่ กี่ยวของ อาเซียน/ผอ.
สบจ.โดย ผอ.
สรอ./ผอ.สดร.
โดย ผอ.สบค.

๓.๒ หองสมุดกระทรวง เม.ย.-ก.ย.๕๕ จํานวนหนังสือ/ อยางนอย ๒๕ ผูบริหาร/จนท. ผอ.สดร.โดย
มหาดไทยลงทะเบียน
เอกสาร/CD รายการ
สํานัก/ศูนย/
ผอ.สบค.
ทรัพยากรสารนิเทศ
ที่ลงทะเบียน
กองทีเ่ กี่ยวของ
และจัดหมวดหมู
๔ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
๔.๑ วิเคราะห ประมวล มี.ค.-ก.ย.๕๕ จํานวนเรื่องที่ อยางนอย
และเรียบเรียงขอมูล
ประมวลและ ๔ เรือ่ ง
ความรู
เรียบเรียง

๔.๒ จัดทํารายงานผล
ต.ค.๕๔-มี.ค. จํานวนชุด
การศึกษาโอกาสและ ๕๕
ผลกระทบของ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนตอ
กระทรวงมหาดไทย

๑ ชุด

สถานะ

หมาย
เหตุ

CMP
๒,๓

CMP
๓

ผูบริหาร/ผชช.
/นักวิชาการ/
จนท.ตท./จนท.
สบจ.

ผอ.ตท.โดย
หน.กง.
อาเซียน/ผอ.
สบจ.โดย ผอ.
สรอ.

CMP
๒,๓

ผูบริหาร/ผชช.
/นักวิชาการ/
จนท.สนผ.

ผอ.สนผ. โดย
ผอ.สผร./
จนท.สผร.

CMP
๒,๓,๔

แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
องคความรูที่จําเปน (K)
ลํา
ดับ
๕

หนาที่ : ๒/๑๑

: การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

การเขาถึงความรู
๕.๑ เผยแพรองคความรู มี.ค. - ก.ย.๕๕ จํานวน
ผานทางเว็บไซต
รายการ
http://www.
stabundamrong.
go.th
๕.๒ วารสารดํารง
พ.ค.-มิ.ย.๕๕ จํานวนฉบับ
ราชานุภาพ
๕.๓ เอกสารความรู
สดร.

พ.ค.-มิ.ย.๕๕

๕.๔ เผยแพรความรูผาน ต.ค.๕๔,ม.ค.,
จดหมายขาว สป. เม.ย.๕๕
๕.๕ เผยแพรความรูผาน ต.ค.๕๔-ก.ย.
เสียงตามสาย
๕๕

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูบริหาร/ผชช.
จนท.สํานัก/
ศูนย/กอง/จนท.
สนจ./จนท.OSM
ที่เกี่ยวของ
อยางนอย ๑ จนท.สํานัก/กอง/
ฉบับ
จนท.สนจ./จนท.
OSM
จํานวนฉบับ
อยางนอย ๑ จนท.สํานัก/กอง/
ฉบับ
จนท.สนจ./จนท.
OSM
จํานวนเรื่องใน อยางนอย
จนท.สํานัก/กอง/
การเผยแพร ๓ เรื่อง
จนท.สนจ./จนท.
OSM
จํานวนครั้งใน อยางนอย
จนท.สํานัก/กอง/
การเผยแพร ๕ ครั้ง
จนท.สนจ./จนท.
OSM
จํานวนครั้งใน จํานวน ๒ ครั้ง จนท.สํานัก/กอง/
การเผยแพร
จนท.สนจ./จนท.
OSM

๕.๖ การจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ/
VCD

มี.ค.-ก.ย. ๕๕

๕.๗ จัดบอรดเผยแพร
ความรูและผลการ
ดําเนินงาน

มี.ค.-ก.ย.๕๕ จํานวนครั้งใน
การจัดฯ

๕.๘ หองสมุดมท.จัดมุม มี.ค.-ก.ย. ๕๕ จํานวนจุด
หนังสือเกี่ยวกับ
บริการ
อาเซียน

อยางนอย
๒๐ รายการ

อยางนอย ๔
ครั้ง

จนท.สํานัก/กอง
ทีเ่ กี่ยวของ
จํานวน ๑๕๐ คน

จํานวน ๑ แหง จนท.สํานัก/ศูนย/
กอง และผูสนใจ
ทั่วไป

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

ผอ.ตท.โดยหน.
กง.อาเซียน/ผอ.
สบจ.โดย ผอ.
สรอ./ผอ.สดร.
โดย ผอ.สบค.
ผอ.สดร.โดย
ผอ.สบค.

CMP
๒,๓,๔

CMP
๒,๓,๔

ผอ.สดร.โดย
ผอ.สบค.

CMP
๒,๓,๔

ผอ.สน.

CMP
๒,๓,๔

ผอ.สน.

CMP
๒,๓,๔

ผอ.สบจ.โดย
ผอ.สรอ./ผอ.
สดร.โดย ผอ.
สบค.
ผอ.สน.โดย
จนท.สน./ผอ.
สดร.โดย ผอ.
สบค.
ผอ.สดร.โดย
ผอ.สบค.

CMP
๒,๓,๔

CMP
๒,๓,๔

CMP
๒,๓,๔

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

หนาที่ : ๒/๑๒

: การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

ระยะเวลา

๖ การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู
๖.๑ การประชุมสัมมนา มี.ค.-ก.ย.๕๕
ตามโครงการสราง
ความตระหนักรูใน
การเขาสูประชาคม
อาเซียนภายในป
๒๕๕๘
๖.๒ กิจกรรม
เม.ย.-พ.ค.
แลกเปลี่ยนเรียนรู ๕๕
(COP)

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

รอยละของ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวม
ประชุมฯ

กลุมเปาหมาย
เขารวมประชุม
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

กลุมเปาหมาย
เขารวมการ
แลกเปลี่ยนฯ
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐
๖.๓ ประชุม
มี.ค.-ก.ย. ๕๕ รอยละของ
กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการเตรียม
กลุมเปาหมาย เขารวมประชุม
ความพรอมของมท.
ที่เขารวมการ ไมนอยกวา
ในการรวมตัวเปน
ประชุมฯ
รอยละ ๙๐
ประชาคมอาเซียนใน
ป พ.ศ. ๒๕๕๘

๗ เรียนรูองคความรู
เพื่อนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
๗.๑ การวัดความรูความ ส.ค.-ก.ย.๕๕
เขาใจเรื่องการเตรียม
ความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ภายในป ๒๕๕๘

รอยละของ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมการ
แลกเปลี่ยนฯ

รอยละของ
อยางนอย
ผูตอบ
รอยละ ๗๐
แบบทดสอบมี
ความรูความ
เขาใจตาม
เกณฑที่กําหนด

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

ขาราชการจาก ผอ.ตท.โดย หน.
สํานัก/ศูนย/กอง กง.อาเซียน
สังกัด สป.มท.ใน
สวนกลาง
จํานวน ๖๐ คน

CMP
๑,๒,๓,๔

จนท.สํานัก/
ศูนย/กองใน
สังกัด สป. ที่
เกี่ยวของ
จํานวน ๒๕ คน
ผูแทนสํานัก/
ศูนย/กอง/
จนท.ตท.ที่
เกี่ยวของ จํานวน
๑๐ คน

ผอ.ตท.โดย หน.
กง.อาเซียน/ผอ.
สบจ.โดย ผอ.
สรอ./ผอ.สดร.
โดย ผอ.สบค.
ผอ.ตท.โดย หน.
กง.อาเซียน

CMP
๒,๓,๔

ขาราชการจาก
สํานัก/ศูนย/กอง
สังกัด สป.มท.ใน
สวนกลาง
จํานวน ๓๕๐ คน

ผอ.ตท.โดย หน.
กง.อาเซียน/
ผอ.สดร.โดย
ผอ.สบค.

CMP ๕

CMP
๓,๔

แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
องคความรูที่จําเปน (K)
ลํา
ดับ
๘

หนาที่ : ๒/๑๓

: การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

ระยะเวลา

การยกยองชมเชย
๘.๑ ยกยองชมเชย
ก.ย.๕๕
ขาราชการ สป.มท.
ทีม่ ีความรู ความเขาใจ
ในเรื่องการ
เตรียมความพรอมใน
การเขาสูประชาคม
อาเซียน

ตัวชี้วัด

จํานวนครั้งใน
การชมเชย

ผูทบทวน :

(นายประชา เตรัตน)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝายบริหาร
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

อยางนอย ๑
ครั้ง

ขาราชการจาก
สํานัก/ศูนย/กอง
สังกัด สป.มท.ใน
สวนกลาง

ผอ.ตท.โดย หน.
กง.อาเซียน/
ผอ.สดร.โดย
ผอ.สบค.

สถานะ

ผูอนุมัติ :

(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

หมาย
เหตุ
CMP ๖
KMP๗

ภาคผนวก

ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง
KMP และ CMP
ของแผนการจัดการความรู

ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP
ของแผนการจัดการความรู องคความรูท ี่ ๑
ทักษะ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนและจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําป
CMP

KMP

๑.
การเตรียม
การและการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

๒.
การสื่อสาร

๓.
กระบวนการ
และเครื่องมือ

๑. การบงชี้ความรู



๒. การสราง และ
แสวงหาความรู



๓. การจัดความรู
ใหเปนระบบ



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



๔.
การเรียนรู

๖.
การยกยอง
ชมเชย และ
ใหรางวัล



























๗. การเรียนรู

๕.
การวัดผล

หมายเหตุ
หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับ มาก
หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับ ปานกลาง

ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP
ของแผนการจัดการความรู องคความรูที่ ๒
หลักการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
CMP
KMP

๑.
การเตรียม
การและการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

๒.
การสื่อสาร

๓.
กระบวนการ
และเครื่องมือ

๑. การบงชี้ความรู



๓. การจัดความรู
ใหเปนระบบ



๔. การประมวล และ
กลั่นกรองความรู
๕. การเขาถึงความรู

๗. การเรียนรู

๕.
การวัดผล

๖.
การยกยอง
ชมเชย และ
ใหรางวัล







๒. การสราง และ
แสวงหาความรู

๖. การแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู

๔.
การเรียนรู





























หมายเหตุ
หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับ มาก
หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงใน ระดับปานกลาง

ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP
ของแผนการจัดการความรู องคความรูที่ ๓
การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
CMP
KMP

๑.
การเตรียม
การและการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

๒.
การสื่อสาร

๓.
กระบวนการ
และเครื่องมือ

๑. การบงชี้ความรู

๔.
การเรียนรู

๕.
การวัดผล

๖.
การยกยอง
ชมเชยและให
รางวัล







๒. การสราง และ
แสวงหาความรู





๓. การจัดความรู
ใหเปนระบบ





๔. การประมวล และ
กลั่นกรองความรู













๕. การเขาถึงความรู
๖. การแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู









๗. การเรียนรู









หมายเหตุ
หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับ มาก
หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงใน ระดับปานกลาง

