แผนการจัดการความรู
[KM Action Plan]

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

จัดทําโดย

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีนาคม ๒๕๕๖

สารบัญ
 องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ (แบบฟอรมที่ ๑)
- การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร

หนา

๑/๑
- องคความรูที่ ๑ : ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘ ของกระทรวงมหาดไทย ๑/๙
- องคความรูที่ ๒ : การสรางคานิยมในการประหยัดพลังงาน
๑/๑๑
- องคความรูที่ ๓ : การสงเสริมและพัฒนาธรรมมาภิบาลภาครัฐ
๑/๑๓

 แผนการจัดการความรู (แบบฟอรมที่ ๒)

- องคความรูที่ ๑ : ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘ ของกระทรวงมหาดไทย ๒/๑
- องคความรูที่ ๒ : การสรางคานิยมในการประหยัดพลังงาน
๒/๘
- องคความรูที่ ๓ : การสงเสริมและพัฒนาธรรมมาภิบาลภาครัฐ
๒/๑๓

 ภาคผนวก

- ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการความรูและที่ปรึกษา สป.มท.

องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ
(แบบฟอรมที่ ๑)

องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ
แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : ๑/

ยุทธศาสตร :
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Objective)

 สรางความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชาติและ
ฟนฟูประชาธิปไตย

 เสริมสรางและ
ปลูกฝงสํานึกรัก
สามัคคีเพื่อสราง
ความปรองดอง
ของชาติใหแก
ประชาชน

 กําหนดใหการแกไขและ
ปองกันปญหายาเสพติดเปน
วาระแหงชาติ

 จังหวัดมีการ
บูรณาการปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพติดอยางมี
ประสิทธิภาพ

 เตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
การเปนประชาคมอาเซียน

 สงเสริมการ
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๓
ดําเนินงานในการ
ระดับความสําเร็จ
รวมตัวเปน
ของการเตรียมความ
ประชาคมอาเซียน
พรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑
ระดับความสําเร็จ
การเตรียมความ
พรอมของ
กระทรวงมหาดไทย
ในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนใน
ภาพรวม
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๒
ระดับความสําเร็จ
ของการเตรียมความ
พรอมของจังหวัด/
กลุมจังหวัดและ
ภาคเอกชนเขาสูการ

ตัวชี้วัด (KPI)
ของหนวยงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การสรางรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสูสังคม

เปาหมายของ องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร
K๑ : กระบวนการเรียนรูเพื่อ
ปลูกฝงสํานึกรักสามัคคี
ใหแกประชาชน

K๑ : นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
และแนวปฏิบัติในการ
แกปญหายาเสพติดในสวน
ภูมิภาค
K๒ : ยุทธศาสตรพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด
K๓ : ระบบฐานขอมูลยาเสพติด
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
และการรายงานผล

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓

การปองกันและ
แกไขปญหา
ยาเสพติด

ระดับ ๓

ระดับ ๓

K๑ : การเสริมสรางความรูและ
ทัศนคติของบุคลากรเพื่อ
เตรียมความพรอมในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน
K๒ : การเสริมสรางทักษะของ
บุคลากรในดานการใชภาษา
เพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน
K๓ : กฎหมายภายใตความ
รับผิดชอบของ มท.เพื่อ
รองรับการเขารวมเปน
ประชาคมอาเซียน
K๔ : การกําหนดยุทธศาสตรของ
มท. ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรประเทศ
(Country Strategy) และ
ยุทธศาสตรการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ป
๒๕๕๘ ของรัฐบาล

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร :
ประเด็นยุทธศาสตร

หนาที่ : ๑/

เปาประสงค
(Objective)

เปาหมายของ องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด (KPI)
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร
ของหนวยงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การสรางรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสูส ังคม (ตอ)
เปนประชาคมเศรษฐกิจ
K๕ : การเตรียมความพรอมของ
อาเซียน
จังหวัด/กลุมจังหวัดเพื่อ
รองรับความรวมมือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และความรวมมือดาน
เศรษฐกิจในกรอบ
อนุภูมิภาค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : ความมั่นคงแหงรัฐ
 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่ง  ประชาชนในพื้นที่
สถาบันพระมหากษัตริย
เปาหมายไดรับ
ประโยชนจากการ
ดําเนินงานตาม
แนวพระราชดําริ

 เรงดําเนินการแกไขปญหา
ยาเสพติด องคกรอาชญากรรม
การคามนุษย ผูหลบหนี
เขาเมือง แรงงานตางดาว
ผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมมี
สถานะชัดเจน

 สงเสริมการ
ดําเนินงานดาน
ความมั่นคงและ
ความสงบสุขของ
สังคม

K๑ : นโยบายของรัฐบาล/
กระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวของกับการเชิดชู
พระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย
K๒ : การปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสํานึกให
ประชาชนจงรักภักดีตอสถาบัน
K๓ : การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกตตามแนว
พระราชดําริ
K๔ : การส ง เสริ ม และขยายผล
การขั บ เคลื่ อ นโครงการ
พัฒนาตามแนวพระราชดําริ
K๕ : หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
K๑ : ยุทธศาสตรความมัน่ คง
ชายแดน
K๒ : การดําเนินการเกี่ยวกับผูหนี
ภัยจากการสูรบ ผูหลบหนี
เขาเมือง แรงงานตางดาว
K๓ : บทบาทของจังหวัดและ
ทองถิ่นในการดูแลรักษา
หลักเขตแดนของไทย
K๔ : ความสําคัญของการผังเมือง
กับการพัฒนา
พื้นที่ชุมชนชายแดน

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร :
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Objective)

หนาที่ : ๑/
ตัวชี้วัด (KPI)
ของหนวยงาน

เปาหมายของ องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : ความมั่นคงแหงรัฐ (ตอ)
K๕ : การประสานงานขาวกรอง
และการพัฒนาการขาวภาค
ประชาชน
K๖ : การเชื่อมโยงการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสและ
เศรษฐกิจของจังหวัดและ
บริเวณชายแดนของไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน
K๗ : การเรียนรูและเขาใจ
ประเทศเพื่อนบานในมิติทาง
สังคมและวัฒนธรรม
K๘ : กฎ ระเบียบ ขอตกลง
สนธิสัญญาและอนุสัญญา
ระหวางประเทศที่ไทยไดทํา
ความตกลงไว
K๙ : การเปลี่ยนแปลง
สถานการณระหวางประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
 พัฒนาระบบราชการอยาง
 การบริหาร
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑
ตอเนื่อง
ราชการที่มีการ
รอยละของจํานวน
บริหารจัดการที่มงุ
เรือ่ งรองเรียนที่ไดรับ
ผลสัมฤทธิ์
การแกไขตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒
รอยละของขอเสนอ
ระดับพื้นที่ของ
ผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรีและ
ผูตรวจราชการ มท.ที่
ไดมีการติดตาม
ประเมินผลการ
บริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการที่ไดรับ
การตอบสนองหรือ
นําไปใชประโยชน

รอยละ ๗๔

K๑ : ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
K๒ : นโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย

รอยละ ๙๐

K๓ : การตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์
K๔ : การตรวจราชการเชิง
ยุทธศาสตรตามหลัก
ธรรมาภิบาล
K๕ : การพัฒนาระบบนิเทศและ
การติดตามผลการแกไข
ปญหาเรื่องราวรองทุกขของ
ประชาชน
K๖ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการตรวจราชการและ
แกไขปญหาเรื่องรองทุกข

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร :
ประเด็นยุทธศาสตร

หนาที่ : ๑/

เปาประสงค
(Objective)

ตัวชี้วัด (KPI)
ของหนวยงาน

เปาหมายของ องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี (ตอ)
K๗ : การบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี
K๘ : การติดตามประเมินผล
K๙ : การบริหารการบูรณาการ
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด
K๑๐ :การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ติดตามและประเมินผล
ระดับจังหวัดและกลุม
จังหวัด
 ตัวชี้วัดที่ ๒
รอยละความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ

รอยละ ๗๕

K๑ : การเสริมสรางทักษะการ
ปฏิบัติงานดานบริการ
K๒ : การปรับปรุงกระบวนงาน

 ตัวชี้วัดที่ ๒.๑
งานพัฒนาระบบ
โปรแกรมระบบ
ติดตามประเมินผล
งาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด/
กลุมจังหวัด

K๓ : การพัฒนาโปรแกรมระบบ
ติดตามประเมินผลงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของ
จังหวัด/กลุมจังหวัด

 ตัวชี้วัดที่ ๒.๒
งานออกบัตร/จาย
เหรียญพิทักษเสรีชน
เหรียญราชการ
ชายแดน

K๔ :ระเบียบ/กฎมายที่เกี่ยวของ
กับออกบัตร/จายเหรียญ
พิทักษเสรีชน เหรียญ
ราชการชายแดน

 ตัวชี้วัดที่ ๒.๓
งานการประสานให
คําปรึกษา แนะนํา
ชวยเหลือในการ
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับ
กฎมายที่อยูในความ
รับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทย

K๕ :ระเบียบ/กฎหมายที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทย

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร :
ประเด็นยุทธศาสตร

หนาที่ : ๑/

เปาประสงค
(Objective)

ตัวชี้วัด (KPI)
ของหนวยงาน

เปาหมายของ องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี (ตอ)
 ตัวชี้วัดที่ ๓
ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต

ระดับ ๓

 ตัวชี้วัดที่ ๔
รอยละความสําเร็จ
ของการเบิกจาย
งบประมาณ

K๑ : หลักการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต

K๑ : ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการบริหาร
งบประมาณ การเบิก
จายเงินและการพัสดุ

 ตัวชี้วัดที่ ๕
ระดับความสําเร็จ
ของปริมาณผลผลิต
ที่ทําไดจริง
เปรียบเทียบกับ
เปาหมายผลผลิต
ตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย

ระดับ ๓

K๑ :
K๒ :
K๓ :
K๔ :

 ตัวชี้วัดที่ ๖
ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ของสวนราชการ

ระดับ ๓

 ตัวชี้วัดที่ ๗
ระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรุง
กระบวนการ

ระดับ ๓

K๑ : นโยบายดานพลังงาน
K๒ : การใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
K๓ : ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรการประหยัดพลังงาน
ภาครัฐ
K๔ : การสรางคานิยมในการ
ประหยัดพลังงาน
K๑ : การปรับปรุงกระบวนการ
K๒ : การพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ
K๓ : การจัดการองคกรใหมีผล
การปฏิบัติงานที่เปนเลิศ
(Managing high
performance
Organization)
K๔ : การพัฒนาองคการ
K๕ : การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

การบริหารเชิงกลยุทธ
การวิเคราะหโครงการ
การวิเคราะหงบประมาณ
การประเมินผลโครงการ

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร :
ประเด็นยุทธศาสตร

หนาที่ : ๑/

เปาประสงค
(Objective)

ตัวชี้วัด (KPI)
ของหนวยงาน

เปาหมายของ องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี (ตอ)
 ตัวชี้วัดที่ ๘
ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
บุคลากร
 ตัวชี้วัดที่ ๘.๑
ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํา
รายงานลักษณะ
สําคัญขององคการ
 ตัวชี้วัดที่ ๘.๒
สวนตางระหวาง
ความเห็นและ
ความสําคัญตอความ
พึงพอใจในการ
พัฒนาบุคลากร
 ตัวชี้วัดที่ ๘.๓
ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร

ระดับ ๓

 ตัวชี้วัดที่ ๙
ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ
 ตัวชี้วัดที่ ๙.๑
สวนตางระหวาง
ความเห็นและ
ความสําคัญตอความ
พึงพอใจของผูใชงาน
สารสนเทศ
 ตัวชี้วัดที่ ๙.๒
จํานวนขอมูลเชิง
ประจักษดาน
ประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ

ระดับ ๓

K๑ : การพัฒนาบุคลากร
K๒ : ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
K๓ : การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลฐาน
สมรรถนะและการบริหารผล
การปฏิบัติงาน
K๔: การประเมินผลสัมฤทธิ์การ
พัฒนาบุคลากร
K๕: สายทางความกาวหนาใน
อาชีพ (Career Path)
K๖: การจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)
K๗: การสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน

K๑ : การพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ
K๒ : ความรู/ เทคนิคการใชงาน
ระบบสารสนเทศผาน
เว็บไซตและระบบ Intranet
K๓ : การพัฒนาระบบเทคโนโลยี่
สารสนเทศ
K๔ : ระบบฐานขอมูลเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร
K๕ : ระบบรักษาความมั่นคงและ
ปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศ
K๖ : ความรู/ เทคนิคการจัดการ
ฝกอบรมดวยระบบ
E-Learning

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร :
ประเด็นยุทธศาสตร

หนาที่ : ๑/

เปาประสงค
(Objective)

ตัวชี้วัด (KPI)
ของหนวยงาน

เปาหมายของ องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี (ตอ)
K๗ : ความรู/ เทคนิคการใชงาน
ซอฟตแวรโอเพนซอรส
(Open Source Software)
 ตัวชี้วัดที่ ๑๐
ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรม
องคการ
 ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑
สวนตางระหวาง
ความเห็นและ
ความสําคัญตอความ
พึงพอใจในการ
พัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองคการ
 ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒
ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองคการ

ระดับ ๓

 ตัวชี้วัดที่ ๑๑
ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ

ระดับ ๓

K๑ : การพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองคการ
K๒ : ทิศทางและกลยุทธของสวน
ราชการ
K๓ : การบริการทีเ่ ปนเลิศ
K๔ : การทํางานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์
K๕ : การสรางแรงจูงใจในองคกร
K๖ : การทํางานเปนทีม
K๗ : การสรางภาพลักษณ/
คานิยมขององคกร
K๘ : การเสริมสรางความรูและ
ความตระหนักในเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรม
K๙ : การบริหารความขัดแยง
ภายในและภายนอกองคกร
K๑๐ : การพัฒนาองคกร
K๑ : ยุทธศาสตรของรัฐบาลใน
การตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น
K๒ : การสงเสริมและพัฒนา
ธรรมาภิบาลภาคราชการ
K๓ : การบริหารความเสี่ยง
K๔ : การพัฒนาระบบงานที่มี
ประสิทธิภาพและโปรงใส
K๕ : การพัฒนาศักยภาพดานการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและคอรรัปชั่น

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร :
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Objective)

หนาที่ : ๑/
ตัวชี้วัด (KPI)
ของหนวยงาน

เปาหมายของ องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี (ตอ)
K๖ : การสรางจิตสํานึกความ
สื่อสัตย สุจริตของบุคลากร
ในองคกร
 เสริมสรางประสิทธิภาพของ
ระบบการบริหารงานแบบ
บูรณาการอยางตอเนื่อง

 จังหวัด/กลุม
จังหวัดมีการ
พัฒนาระบบเพื่อ
การบริหารงาน
จังหวัด/กลุม
จังหวัดแบบ
บูรณาการอยางมี
ประสิทธิภาพ
 สนับสนุนการดําเนินงานของ
 องคกรปกครอง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี
สวนทองถิ่นมีการ
ระบบที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส
บริหารจัดการดาน
บุคคลอยางมี
มาตรฐาน

K๑ : การบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่นและกฎหมายที่
เกี่ยวของ
K๒ : การเสริมสรางความรูด าน
คุณธรรมจริยธรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
K๓ : การพัฒนาระบบจัดการ
ขอมูลและสารสนเทศ

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : ๑/๙

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ
ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘ ของกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การสรางรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสูสังคม
แผนการจัดการ
ความรูอ งคความรู
ที่ ๑

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ :

การสรางรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสูสังคม

องคความทีร่ ูจําเปน

ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘ ของกระทรวงมหาดไทย

:

เหตุผลที่เลือกองคความรู :
๑.๑ กระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการบําบัดทุกข บํารุงสุขของ
ประชาชน ประกอบกับประเทศไทยจะกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ และจากพันธกิจของ
กระทรวงมหาดไทยมีความเกี่ยวของกับการดําเนินงานทั้ง ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน ไดแก ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้ง
การเสริมสรางความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) โดยมีการดําเนินการทั้งในสวนกลาง
สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
๑.๒ แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก ประเด็นนโยบาย : เรงฟนฟูความสัมพันธและ
พัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ : การสรางรากฐาน
การพัฒนาที่สมดุลสูสังคม แผนงาน : ฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค เพื่อเปน
ยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน
๑.๓ แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ เพิ่ม
ขีดสมรรถนะองคกรใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง เปาประสงคที่ ๔ กระทรวงมหาดไทยพรอมทํางานเชิงรุก ภายใตบริบท
การเปลี่ยนแปลง ในมิติตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
๑.๔ แผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๖ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ ๑ การสรางรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสูสังคม ไดกําหนดเปาประสงค : สงเสริมการดําเนินงานในการวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียน กลยุทธ : เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน ผลผลิต : สวนราชการมีความ
พรอมเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน กิจกรรม : ๑) พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน
๒) สนับสนุนจังหวัด/กลุมจังหวัดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และความรวมมือดานเศรษฐกิจในกรอบอนุภูมิภาค
๑.๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรประเทศ และยุทธศาสตรการ
เขาสูประชาคมเซียน ป ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของบูรณาการแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร
ประเทศ (Country Strategy) ใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และตอบสนองตอเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรของประเทศใน ๔ ดาน ไดแก การเพิ่มรายไดจากฐานเดิม การสรางรายไดจากโอกาสใหม การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแขงขัน และการลดรายจาย โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติเปนเจาภาพในการบูรณาการโครงการสําคัญ (Flagship Project) ทีต่ อบสนองตอเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ทั้ง ๔ ดาน ไวในยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)
๑.๖ กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งที่ ๑๐๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ แตงตั้งคณะทํางาน
เพื่อเตรียมความพรอมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบดวย
๔ คณะ ไดแก คณะทํางานขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพรอมในภาพรวม คณะทํางานเตรียมความพรอมดานบุคลากร
คณะทํางานเตรียมความพรอมดานระเบียบกฎหมาย และคณะทํางานเตรียมความพรอมดานการสรางความรู ความ
เขาใจในอาเซียน เพื่อกําหนดยุทธศาสตรในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย
ใหสอดรับกับ ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : ๑/๑๐

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ
ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘ ของกระทรวงมหาดไทย
ดังนั้น เพื่อสรางความเขาใจและความตื่นตัวตอความเปลี่ยนแปลงทัง้ จากภายในและภายนอกประเทศไทยที่
สงผลกระทบตอการดําเนินนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทยในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาสูการ
เปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการ
พัฒนาขีดความสามารถระดับบุคคลและองคกรใหสามารถเปนแรงขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใตนโยบายของรัฐบาล
และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสอดคลองเหมาะสมเทาทันกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายใน
และภายนอกประเทศไทย รวมทั้งในปจจุบันและอนาคต จึงมีความจําเปนตองสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘ ของกระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดคํารับรองที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม
อาเซียน (Asean Readiness)
เปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับ ๓

แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : ๑/๑๑

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ
การสรางคานิยมในการประหยัดพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แผนการจัดการ
ความรูองคความรู
ที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
องคความรูที่จําเปน

: การสรางคานิยมในการประหยัดพลังงาน

เหตุผลที่เลือกองคความรู :
๑. พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจ และ
ภาคอุตสาหกรรม แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหพึ่งพา
พลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ที่ปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะลดอัตราการเพิ่ม
ความตองการใชพลังงานของประเทศ คือ การสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุก
ภาคสวน
๒. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการลดใชพลังงานภาครัฐที่กระทรวง
พลังงานเสนอ และใหสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจลดใชพลังงานใหไดอยางนอยรอยละ ๑๐ เพื่อเปนตัวอยาง
ใหกับภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยใหนําขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ การลดใชพลังงานมุงเนนการเปลี่ยนแปลงการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ใหเกิดความ
ประหยัดเทาที่จําเปน โดยมิไดมุงที่จะตัดทอนคาใชจายโดยตรง
๒.๒ การใชวิธีการเปลี่ยนอุปกรณที่เกี่ยวของกับการใชพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีอายุการ
ใชงานมานาน เสื่อมสภาพ หรือชํารุดแทนวิธีการซอมบํารุงของเดิม อาจชวยใหสามารถประหยัดพลังงานไดมากกวา
๒.๓ กรณีตรวจสอบพบวามีอัตราการใชพลังงานเพิ่มสูงมากขึ้นเปนลําดับ ตองเรงตรวจสอบอุปกรณ
และระบบสาธารณูปโภค และดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเร็ว
๓. จากสาเหตุที่ รัฐบาลพมา ได แจ งวา จะหยุด จา ยก าซธรรมชาติใ หกั บประเทศไทยชว งวั น ที่ ๔-๑๒
เมษายน ๒๕๕๖ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๑๙ กุ มภาพันธ ๒๕๕๖ รัฐบาลไดเนนย้ําให สวนราชการ หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการลดใชพลังงาน โดยใหถือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการการลดการ
ใชไฟฟาและน้ํามันตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ อยางเครงครัด และใหกระทรวงพลังงาน
รวมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดมาตรการและแนวทางการ
ลดใชพลังงานสําหรั บภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งแนวทางและมาตรการในระยะยาว นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป
๔. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดจัดทําประกาศกําหนดนโยบายการอนุรักษพลังงาน โดยจะ ๑)
ดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของโดยกําหนดใหการ
อนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานทุกสวนราชการ ๒) ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรพลังงาน
อยางตอเนื่อง ๓) กําหนดแผนและเปาหมายการอนุรักษพลังงาน และประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจและปฏิบัติได
อยางถูกตอง ๔) บุคลากรทุกคนทุกจะตองใหความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยถือเปน
ความรับผิดชอบรวมกัน ๕) จะใหการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร การจัดฝกอบรม และการมีสวนรวมในการเสนอ
ขอคิดเห็นเพื่อพัฒนางานดานการจัดการพลังงาน
๕. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน เพื่อ ทําหนาที่กําหนด
มาตรการ แผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของหนวยงานและกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด

แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : ๑/๑๒

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ
การสรางคานิยมในการประหยัดพลังงาน
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายการประหยัดพลังงานของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึง
จําเปนตองสรางคานิยมในการประหยัดพลังงานใหแกขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดคํารับรองที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสวนราชการ
เปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM
: ระดับ ๓

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : ๑/๑๓

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ การสงเสริมและพัฒนา
ธรรมาภิบาลภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แผนการจัดการ
ความรูองคความรู
ที่ ๓

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
องคความที่รูจําเปน

: การสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ

เหตุผลที่เลือกองคความรู :
๑. นโยบายเรงดวนทีจ่ ะเริ่มดําเนินการในปแรกของรัฐบาลขอ ๑.๓ ปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง โดยยึดหลักความโปรงใสและมีธรรมาภิบาลที่เปนสากล เสริมสราง
มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกคานิยมของสังคม
ใหยึดมั่นในความซื่อสัตย สุจริตและถูกตองชอบธรรม
๒. เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ กระทรวง กรม สวนราชการตาง ๆ จึงควรเรงกําหนดกลยุทธ แผนงาน
โครงการ นวัตกรรม เพื่อเสริมสรางระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล ดวยการรณรงคการดําเนินการ
ใหเกิดผลตามเปาหมายอยางมีระบบและตอเนื่อง เพื่อใหกระแสของความมุงมั่นในการดําเนินการเรื่องจริยธรรม
และธรรมมาภิบาลในภาครัฐเกิดขั้นอยางเปนรูปธรรมตามที่รัฐบาลประกาศใหเปนวาระแหงชาติ
๓. เพื่อใหการสงเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ตามเจตนารมณของการพัฒนาระบบราชการที่มุงเนนใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน จึงควรสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อใหเกิดการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีอยางยั่งยืน และเพื่อสรางระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน
ตอการดําเนินงานของทางราชการ
๔. เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการขับเคลื่อนยูทธศาสตรและแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการ
ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ใหเกิดผลสําเร็จอยางเปน
รูปธรรม รวมทั้งสอดคลองกับแนวทางการดําเนินการตามแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางยั่งยืน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ตลอดจน
เปนการผลักดันใหสวนราชการและจังหวัดดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ของสวนราชการและจังหวัด
อันเปนการสรางความโปรงใสในการการปฏิบัติราชการ ปองกันความเสี่ยงและลดการทุจริตคอรรัปชั่นภายใน
หนวยงาน
๕. การสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางยั่งยืน
จึงมุงเนนสงเสริมใหสวนราชการริเริ่มจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงองคการทั้งในดานการพัฒนาความเปนเลิศในการ
ใหบริการประชาชน และดานการยกระดับธรรมาภิบาลในสวนราชการ เนื่องจากสอดคลองกับนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาลที่ตองดําเนินการในปแรก
๖. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมีกลยุทธ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ อํานวยความเปนธรรมและเสริมสรางราชการใสสะอาด และการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม

แผนการจัดการความรู
(แบบฟอรมที่ ๒)

องคความรูที่จําเปนที่ตอบสนองยุทธศาสตร สป.มท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร สป.มท.

๑

การสรางรากฐานการพัฒนาที่
สมดุลสูสังคม

๒

ความมั่นคงแหงรัฐ

๓

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

องคความรูที่จําเปน
- ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป
๒๕๕๘ ของกระทรวงมหาดไทย
- การสรางคานิยมในการประหยัดพลังงาน
- การสงเสริมและพัฒนาธรรมมาภิบาล
ภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การสรางรากฐานการพัฒนาที่สมดุล
สูสังคม
องคความรูที่จําเปน (K๑)
“ ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘
ของกระทรวงมหาดไทย ”

แผนการจัดการความรู องคความรูที่ ๑
แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

:

หนาที่ : ๒/๑

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ :

การสรางรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสูสังคม

องคความรูที่จําเปน (K) :

ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘ ของกระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัด (KPI)

:

ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน (Asean Readiness)

เปาหมายของตัวชี้วัด

:

ระดับ ๓

ลํา
ดับ

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

๑ การบงชี้ความรู
๑.๑ประชุมคณะทํางาน ก.พ.-มี.ค. ๕๖ จํานวนครั้งของ จํานวน
บริหารจัดการความรู
การประชุม
๒ ครั้ง
และที่ปรึกษาเพื่อ
กําหนดองคความรู
และกิจกรรม

๒ การสรางและแสวงหา
ความรู
๒.๑ รวบรวมขอมูลความรู มี.ค.-ส.ค.๕๖ จํานวนรายการ อยางนอย
ที่เกี่ยวของจาก
ทีร่ วบรวม
๓๐ รายการ
หนังสือ/เอกสาร
คําบรรยาย/
บทความ/วารสาร/
ผลการศึกษา/
งานวิจัย/เว็บไซต

๒.๒ หองสมุดกระทรวง ม.ค.-ก.ย.๕๖ จํานวนหนังสือ/ อยางนอย ๓๐
มหาดไทยจัดหา
เอกสาร/CD รายการ
ทรัพยากรสารนิเทศ
ไวบริการในหองสมุด

หมาย
เหตุ

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

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

ผอ.สดร.
โดย ผอ.สบค.

CMP
๓

กระทรวง/กรม/
สถาบันการศึกษา
/วิทยากร/จนท.
สํานัก/กอง/สวน
ราชการที่
เกี่ยวของ

ผอ.สดร.โดย
ผอ.สบค./ผอ.
สนผ.โดยผอ.
สผร./ผอ.ตท.
โดย หน.กง.
อาเซียน/ผอ.
สบจ.โดย ผอ.
สรอ./ผอ.สกม./
ผอ.กจ.โดย
หน. กวอ.

CMP ๓

จนท.สํานัก/กอง
ใน สป./สวน
ราชการ/
สถาบันการศึกษา/
ผูสนใจทั่วไป

ผอ.สดร.โดย
ผอ.สบค.

สถานะ

CMP
๓,๔

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

หนาที่ : ๒/๒

: ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘ ของกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

๓ การจัดความรูใหเปน
ระบบ
๓.๑ จัดกลุมความรูเปน ม.ค.-ก.ย.๕๖ จํานวนกลุมเรื่อง อยางนอย ๓
หมวดหมู/ กลุมเรื่อง
กลุมเรื่อง
และเผยแพรผาน
เว็บไซต
http://www.stabun
damrong.go.th

จนท.สํานัก/กอง
ในสวนกลาง/สวน
ภูมิภาค/สวน
ราชการ/
สถาบันการศึกษา/
ผูสนใจทั่วไป

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

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

๓.๒ หองสมุดกระทรวง ม.ค.-ก.ย.๕๖ จํานวนหนังสือ/ อยางนอย ๓๐
มหาดไทยลงทะเบียน
เอกสาร/CD รายการ
ทรัพยากรสารนิเทศ
ที่ลงทะเบียน
และจัดหมวดหมู

๔ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
๔.๑ วิเคราะห ประมวล ก.พ.-ก.ย.๕๖ จํานวนเรื่องที่ อยางนอย
และเรียบเรียงขอมูล
ประมวลและ ๓ เรือ่ ง
ความรู
เรียบเรียง

สถานะ

หมาย
เหตุ

CMP
๒,๓

ผูบริหาร/
ผอ.สดร.โดย
จนท.สํานัก/กอง/ ผอ.สบค.
สวนราชการ/
สถาบันการศึกษา/
ผูสนใจทั่วไป

CMP
๓

ผูบริหาร/ผชช.
จนท.สํานัก/กอง
ในสวนกลาง/
สวนภูมิภาค/
สวนราชการ/
ผูสนใจทั่วไป

CMP
๒,๓,๔

ผอ.สนผ.โดย
ผอ. สผร./
ผอ.ตท.โดย
หน.กง.
อาเซียน/ผอ.
สบจ.โดย ผอ.
สรอ./ผอ.
สกม.
๔.๒ จัดทํายุทธศาสตรการ ม.ค.-มิ.ย.๕๖ มียุทธศาสตร จํานวน ๑ แผน ผูบริหาร/ผชช. ผอ.สนผ.โดย
เตรียมความพรอม
การเตรียมความ ยุทธศาสตร
/นักวิชาการ/
ผอ.สผร./
เขาสูประชาคม
พรอมของ มท.
สวนราชการใน ผอ.ตท.โดย
อาเซียน ในป ๒๕๕๘
รองรับการเขาสู
สังกัด มท.
หน.กง.
กระทรวงมหาดไทย
ประชาคม
อาเซียน/
อาเซียน
ผอ.กจ.โดย
หน.กวอ./ผอ.
สกม./ผอ.
สดร.โดย ผอ.
สบค./

CMP
๒,๓,๔

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

หนาที่ : ๒/๓

: ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘ ของกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

ระยะเวลา

๔.๓ การพัฒนาการ
เม.ย.-ก.ย. ๕๖
บริหารจัดการของ
กระทรวงมหาดไทย
เพื่อรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

มีกรอบในการ จํานวน ๑ ชุด
พัฒนาของ มท.
เพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคม
อาเซียน

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

ผูบริหาร/ผชช. หน.ก.พ.ร./
/สวนราชการใน ผอ.สกม./
สังกัด มท.ใน
ผอ.ตท.
สวนกลางและ
สวนภูมิภาค

CMP
๒,๓,๔

อยางนอย
๑ คูมือ

ผูบริหาร/ผชช. ผอ.ตท.โดย
/นักวิชาการ/
หน.กง.
สวนราชการใน อาเซียน
สังกัด มท.ใน
สวนกลางและ
สวนภูมิภาค

CMP
๒,๓,๔

อยางนอย
๓๐ รายการ

ผูบริหาร/ผชช.
จนท.สํานัก/กอง/
จนท.สนจ./สวน
ราชการ/ผูสนใจ
ทั่วไป

CMP
๒,๓,๔

ก.พ.-ก.ย.๕๖ จํานวนฉบับ

อยางนอย ๑
ฉบับ

จนท.สํานัก/กอง/ ผอ.สดร.โดย
จนท.สนจ./
ผอ.สบค.
สถาบันการศึกษา

CMP
๒,๓,๔

๕.๓ เอกสารความรู
เม.ย.-ก.ย.๕๖ จํานวนฉบับ
สดร.เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการ
เตรียมความพรอม
เขาสูประชาคม
อาเซียน ในป ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย

อยางนอย ๑
ฉบับ

จนท.สํานัก/กอง/ ผอ.สนผ./
จนท.สนจ./
ผอ.ตท.โดยหน.
สถาบันการศึกษา กง.อาเซียน/
ผอ.สดร.โดย
ผอ.สบค.

CMP
๒,๓,๔

จนท.สํานัก/กอง/ ผอ.สน.
จนท.สนจ.

CMP
๒,๓,๔

๔.๔ จัดทําคูมือการ
มี.ค.-ก.ย.๕๖ จํานวนคูมือที่
เตรียมความพรอม
จัดทํา
ของ
กระทรวงมหาดไทย
ในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ในภาพรวม
๕

เปาหมาย

การเขาถึงความรู
๕.๑ เผยแพรองคความรู มี.ค. - ก.ย.๕๖ จํานวน
ผานทางเว็บไซต
รายการ
http://www.
stabundamrong.
go.th.

๕.๒ วารสารดํารง
ราชานุภาพ

๕.๔ เผยแพรความรูผาน ต.ค.๕๕-ก.ย. จํานวนเรื่องใน อยางนอย ๑
จดหมายขาว สป. ๕๖
การเผยแพร
เรื่อง

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

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

หนาที่ : ๒/๔

: ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘ ของกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

๕.๕ เผยแพรความรูผาน ต.ค.๕๕-ก.ย. จํานวนครั้งใน
เสียงตามสาย
๕๖
การเผยแพร

เปาหมาย
อยางนอย
๑๐ ครั้ง

๕.๖ การจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ/
VCD ความรูเรื่อง
อาเซียน

มี.ค.-ก.ย. ๕๖ จํานวนรายการ จํานวน ๒
ที่เผยแพร
รายการ

๕.๗ การจัดตั้งศูนย
อาเซียนมหาดไทย

มี.ค.-ก.ย.๕๖ จํานวนแหง

๕.๘ หองสมุดมท.จัดมุม มี.ค.-ก.ย. ๕๖ จํานวนจุด
หนังสือเกี่ยวกับ
บริการ
อาเซียนและกิจกรรม
ตอบปญหาชิงรางวัล
เกี่ยวกับเรื่องอาเซียน
๖ การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู
๖.๑ การประชุม
มี.ค.-ก.ย. ๕๖
คณะทํางาน
ขับเคลื่อนเพื่อ
เตรียมความพรอม
ในภาพรวม

รอยละของ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวม
ประชุมฯ

๖.๒ การระดมความ
พ..ค.-ก.ย.๕๖ รอยละของ
คิดเห็นหนวยงานที่
กลุมเปาหมาย
เกี่ยวของเพื่อ
ที่เขารวม
ปรับปรุงระเบียบ
ประชุมฯ
และกฎหมายเพื่อให
สอดคลองการเปน
ประชาคมอาเซียนใน
ป ๒๕๕๘

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

จนท.สํานัก/กอง/ ผอ.สน.
ใน สป.

CMP
๒,๓,๔

จนท.สํานัก/กอง/ ผอ.สนผ.โดย
จนท.สนจ.
ผอ.สผร./ผอ.
สบจ.โดย ผอ.
สรอ./ผอ.สดร.
โดย ผอ.สบค.

CMP
๒,๓,๔

จํานวน ๑ ศูนย จนท.สํานัก/กอง / ผอ.สดร.โดย
กระทรวง/
ผอ.สบค.
รัฐวิสาหกิจ/
ผูสนใจทั่วไป

CMP
๒,๓,๔

จํานวน ๑ แหง จนท.สํานัก/กอง/ ผอ.สดร.โดย
กรม ในสังกัด มท. ผอ.สบค.
และผูสนใจทั่วไป

CMP
๒,๓,๔

กลุมเปาหมาย คทง.เตรียม
เขารวมประชุม ความพรอมของ
แลกเปลี่ยน
มท.ฯ
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

CMP
๒,๓,๔

กลุมเปาหมาย
เขารวม
แลกเปลี่ยน
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

ผอ.สนผ. โดย
ผอ.สผร./
ผอ.ตท.โดย
หน.กง.อาเซียน

ผูแทนหนวยงาน ผอ.สกม./ผอ.ตท.
กรม/รัฐวิสาหกิจ โดย หน.กง.
มท./ผูแทน
อาเซียน
หนวยงาน สป./
ผูแทนองคกรที่
เกี่ยวของและ
ไดรับผลกระทบ
ดานกฎหมาย
จํานวน ๑๕๐ คน

CMP
๑,๒,๓,๔

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

หนาที่ : ๒/๕

: ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘ ของกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมการจัดการ
ความรู
๖.๓ การประชุมสัมมนา
รับฟงความคิดเห็น
ของผูมสี วนได
สวนเสียของมท.ใน
การเขารวม
ประชาคมอาเซียน

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

มิ.ย.-ก.ย. ๕๖ รอยละของ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวม
ประชุมฯ

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

กลุมเปาหมาย
เขารวม
แลกเปลี่ยน
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

ผูแทนหนวยงาน ผอ.ตท.โดย หน.
ใน สป./ กรม กง.อาเซียน
รัฐวิสาหกิจ/
ภาคเอกชน/ภาค
ประชาสังคม
จํานวน ๒๐๐ คน

CMP
๑,๒,๓,๔

๖.๔ โครงการประชุม
มี.ค-ส.ค.๕๖
เตรียมความพรอม
ของไทยในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

รอยละของ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวม
ประชุมฯ

กลุมเปาหมาย
เขารวม
แลกเปลี่ยนฯ
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

ผวจ./หน.สนจ./ ผอ.สบจ.โดย
คกก.กรอ.จ/
ผอ.สรอ.
หน.สวน
ราชการ/จนท.
สํานัก/กองใน
สวนกลาง

CMP
๑,๒,๓,๔

๖.๕ ประชุมคณะทํางาน มี.ค.-ก.ย. ๕๖
เตรียมความพรอม
ดานการสรางความรู
ความเขาใจใน
อาเซียน

รอยละของ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมการ
ประชุมฯ

กลุมเปาหมาย
เขารวม
แลกเปลี่ยน
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

ผูแทนหนวยงาน
ในสังกัด มท.
ทุกหนวย จํานวน
๑๕ คน

CMP
๒,๓,๔

๖.๖ เชิญผูทรงคุณวุฒิมา ต.ค ๕๕-ก.ย. รอยละของ
ใหความรูเกี่ยวกับ ๕๖
กลุม เปาหมาย
การเขาสูประชาคม
ที่เขารวมอบรม
อาเซียนแกผูเขา
อบรมหลักสูตรตาง ๆ
ของวิทยาลัย
มหาดไทย

กลุมเปาหมาย
เขารวม
แลกเปลี่ยน
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

ขาราชการ/
ผอ.สดร.โดย
บุคลากรที่เขารับ ผอ.วมท.
การอบรมใน
หลักสูตรของ
วิทยาลัย
มหาดไทย

ผอ.สดร./ ผอ.
สบค./ผอ.ตท.
โดยหน.กง.
อาเซียน

CMP
๑,๒,๓,๔

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

หนาที่ : ๒/๖

: ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘ ของกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

๗ เรียนรูองคความรู
เพื่อนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
๗.๑ โครงการเสริมสราง ธ.ค.๕๕-มี.ค. รอยละของ
ศักยภาพของ
๕๖
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ
ที่เขารวมการ
กระทรวงมหาดไทย
ประชุมฯ
โดยการพัฒนาเปน
ทีมวิทยากร
๗.๒ โครงการเตรียมความ ก.พ.-พ.ค. ๕๖ รอยละของ
พรอมหนวยงาน
กลุมเปาหมาย
ชายแดนเพื่อการ
ที่เขารวมการ
รองรับประชาคม
ประชุมฯ
อาเซียนและการ
เสริมสรางทักษะดาน
การเจรจาตอรอง
และการจัดประชุม
๗.๓ การจัด E-learning
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษแก
ขาราชการ สป.

เม.ย.-ก.ย. ๕๖ จํานวน
หลักสูตรที่
ดําเนินการ

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

กลุมเปาหมาย
เขารวมประชุม
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

ขาราชการใน
สังกัด มท.
อยางนอย
๑๕๐ คน

กลุมเปาหมาย
เขารวมประชุม
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

ขาราชการใน ผอ.ตท.โดยหน.
พื้นที่ชายแดน กง.อาเซียน
๓๑ จังหวัดและ
จังหวัดปตตานี

CMP
๒,๓,๔

๑ หลักสูตร

ขาราชการใน
สํานัก/กองใน
สป.

CMP
๑,๒,๓,๔

กลุมเปาหมาย
เขารวมประชุม
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

นิติกรใน
ผอ.สกม.
สวนกลาง/สวน
ภูมิภาค/
รัฐวิสาหกิจ/จนท.
สํานัก/กองที่
เกี่ยวของ รวม
๑๑๐ คน

CMP
๒,๓,๔

ขาราชการสํานัก/
กองของ สป.มท.
ในสวนกลาง
อยางนอย ๑๐๐
คน

CMP ๕

๗.๔ การเพิ่ม
พ.ค. ๕๖
ประสิทธิภาพนิติกร
ในสังกัด มท. กับการ
เขาสูประชาคม
อาเซียน

รอยละของ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวม
โครงการ
ประชุมฯ

๗.๕ การวัดความรูความ ส.ค.-ก.ย.๕๖
เขาใจเรื่องการเตรียม
ความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ภายในป ๒๕๕๘

รอยละของ
อยางนอย
ผูตอบ
รอยละ ๗๐
แบบทดสอบมี
ความรูความ
เขาใจตาม
เกณฑที่กําหนด

ผอ.ตท.โดยหน.
กง.อาเซียน

สถานะ

ผอ.สดร./ผอ.
สบค.

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

CMP
๑,๒,๓,๔

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
องคความรูที่จําเปน (K๒)
“ การสรางคานิยมในการประหยัดพลังงาน”

แผนการจัดการความรู องคความรูที่ ๒
แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู
หนาที่ : ๒/๘

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
องคความรูที่จําเปน (K)

: การสรางคานิยมในการประหยัดพลังงาน

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ ๓
ลํา กิจกรรมการจัดการ ระยะเวลา
ความรู
ดับ

ตัวชี้วัด

หมาย
เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ
เหตุ

๑ การบงชี้ความรู
๑.๑ ประชุมคณะทํางาน ก.พ-มี.ค.๕๖ จํานวนครั้งใน ๒ ครั้ง
บริหารจัดการความรู
การประชุม
และที่ปรึกษา เพื่อ
กําหนดองคความรู
และกิจกรรม
๒ การสรางและแสวงหา
องคความรู
๒.๑ ศึกษารวบรวมขอมูล ม.ค.-ก.ย.๕๖ จํานวนรายการ อยางนอย
ความรูจากหนังสือ
ทีร่ วบรวม
๑๐ รายการ
เอกสาร/คําบรรยาย
บทความ/
ผลการศึกษา/
งานวิจัย/CD/เว็บไซต
๒.๒ หองสมุด
มี.ค.-ส.ค.๕๖ จํานวนหนังสือ/ อยางนอย
กระทรวงมหาดไทย
เอกสาร/CD ๑๐ รายการ
จัดหาทรัพยากร
สารนิเทศไวบริการ
ในหองสมุด

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

CMP
๓

กระทรวง/กรม/ ผอ.กค.โดย หน.
สถาบันการ
กลุมงานพัสดุ/ผอ.
ศึกษา/
สดร.โดย ผอ.สบค
วิทยากร/จนท.
สํานัก/กอง/
สวนราชการที่
เกี่ยวของ

CMP๓

จนท.สํานัก/กอง ผอ.สดร.โดย
ใน สป./สวน สบค.
ราชการ/
สถาบันการศึกษา/
ผูสนใจทั่วไป

CMP
๓,๔

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

หนาที่ : ๒/๙

: การสรางคานิยมในการประหยัดพลังงาน

ลํา กิจกรรมการจัดการ ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดับ
ความรู
๓ การจัดการความรูให
เปนระบบ
๓.๑จัดกลุมความรู
เม.ย.–ก.ย.๕๖ จํานวน
เกี่ยวกับการ
กลุม เรื่อง
ประหยัดพลังงานให
เปนหมวดหมู/ กลุม
เรื่อง และเผยแพร
ในเว็บไซต

เปาหมาย

อยางนอย
๔ กลุมเรื่อง

จํานวนหนังสือ อยางนอย ๑๐ ผูบริหาร/
ผอ.สดร.โดย ผอ.
เอกสาร/CD รายการ
จนท.สํานัก/ สบค.
ที่ลงทะเบียน
กอง/
สวนราชการ/
สถาบันการศึกษา/
ผูสนใจทั่วไป

CMP
๓

อยางนอย
๑ ชุด

ผูบริหาร สป./ ผอ.กค. โดย
ผชช./จนท.
กลุมงานพัสดุ
สํานัก/กอง ใน
สป.

เม.ย.-ก.ย.๕๖ จํานวนแผนพับ อยางนอย
ผูบริหาร สป./ ผอ.กค.โดย หน.
๑ ฉบับ/๑๐๐ ผชช./จนท.
กลุมงานพัสดุ
แผน
สํานัก/กอง ใน
สป.

๔.๓ จัดทําแนวทางการ มี.ค.-เม.ย.๕๖
ปฏิบัติงานเพื่อ
สงเสริมกิจกรรม
ตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของ สป.
ตามหลักเกณฑการ
จัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต

สถานะ หมาย
เหตุ
CMP
๒,๓

๔ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
๔.๑ จัดทําแผนปฏิบัติ พ.ค.- ก.ย.๕๖ จํานวน
การลดใชพลังงาน
แผนปฏิบัติ
ของ สป.
การฯทีจ่ ัดทํา
๔.๒ จัดทําคูมือ/
แผนพับรณรงค
สรางคานิยมการ
ประหยัดพลังงาน

ผูรับผิดชอบ

จนท.สํานัก/กอง ผอ.สดร.โดย ผอ.
ในสวนกลาง/ สบค./ผอ.กค.โดย
สวนภูมิภาค/ หน.กลุมงานพัสดุ
สวนราชการ/
สถาบันการศึกษา/
ผูสนใจทั่วไป

http://www.
stabundamrong.go.th

๓.๒ หองสมุด
ส.ค.-ก.ย.๕๖
กระทรวงมหาดไทย
ลงทะเบียน
ทรัพยากรสารนิเทศ
และจัดหมวดหมู

กลุมเปาหมาย

มีแนวทางการ อยางนอย
ปฏิบัติงานเพื่อ ๑ ชุด
สงเสริม
กิจกรรมตาม
แผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯ

ผูบริหาร สป./ ผอ.กค.โดย หน.
ผชช./จนท.
กลุมงานบัญชี
สํานัก/กอง ใน
สป.

CMP
๒,๓,๔

CMP
๒,๓,๔

CMP
๒,๓,๔

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

หนาที่ : ๒/๑๐

: การสรางคานิยมในการประหยัดพลังงาน

ลํา กิจกรรมการจัดการ ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ดับ
ความรู
๕ การจัดระบบการเขาถึง
ความรู
๕.๑ รณรงค
มี.ค.-เม.ย.๕๖ จํานวนครั้งใน อยางนอย ๑
ประชาสัมพันธ
การจัดรณรงค ครั้ง
“มหาดไทย รวมใจ
ลดใชพลังงาน”
(Save Energy) โดย
การเชิญชวนรวม
แสดงความคิดเห็น
เชิงสรางสรรคในการ
ประหยัดพลังงาน
๕.๒ จัดกิจกรรม
รณรงคลดภาวะ
โลกรอนโดยการ
จัดการกับวัสดุ
เหลือใชและการ
ประหยัด
พลังงาน

เม.ย. ๒๕๕๖ จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม

๕.๓เผยแพรองค
มี.ค. -ก.ย.๕๖ จํานวน
ความรูเ กี่ยวกับ
รายการ
มาตรการประหยัด
พลังงานผานทาง
เว็บไซต
http://www.
stabundamrong.
go.th

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ หมาย
เหตุ

จนท.สํานัก/กอง ผอ.กค. โดย
ใน สป.
หน.กลุม งานพัสดุ

CMP
๒,๓,๔

๑ ครั้ง

จนท.สํานัก/กอง ผอ.กค.โดยหน.
ใน สป.
กลุมงานพัสดุ

CMP
๑,๒,๓,
๔

อยางนอย
๑๐ รายการ

จนท.สํานัก/กอง ผอ.สดร. โดย ผอ.
ใน สป./จนท. สบค./ผอ.กค.โดย
สนจ./สวน
หน.กลุมงานพัสดุ
ราชการ/ผูสนใจ
ทั่วไป

CMP
๒,๓,๔

๕.๔เผยแพรความรู
เกี่ยวกับการสราง
คานิยมประหยัด
พลังงานผาน
เสียงตามสาย สป.

เม.ย.-ก.ย.๕๖ จํานวนครั้งใน อยางนอย ๓
การเผยแพร ครั้ง

จนท.สํานัก/กอง ผอ.สน./ผอ.กค.
จนท.สนจ.
โดยหน.กลุมงาน
พัสดุ

CMP
๒,๓,๔

๕.๕ จัดนิทรรศการ
รณรงค
ประชาสัมพันธ
ประหยัดพลังงาน

มี.ค.-ก.ย. ๕๖ จํานวนครั้งใน อยางนอย ๓
การเผยแพร ครั้ง

จนท.สํานัก/กอง ผอ.กค.โดยหน.
ใน สป.
กลุมงานพัสดุ/
ผอ.สดร.โดย ผอ.
สบค./ผอ.สน.

CMP
๒,๓,๔

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

หนาที่ : ๒/๑๑

: การสรางคานิยมในการประหยัดพลังงาน

ลํา กิจกรรมการจัดการ ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ดับ
ความรู
๖ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู
๖.๑ การศึกษาดูงาน มี.ค.-ก.ย.๕๖ จํานวนครั้งใน ๑ ครั้ง
หนวยงานที่เปน
การศึกษาดูงาน
Best Practice ดาน
การประหยัดพลังงาน
และแลกเปลี่ยน
เรียนรูการทํางาน
๖.๒แลกเปลี่ยนเรียนรู พ.ค.-มิ.ย.เกี่ยวกับการประหยัด ก.ย.๕๖
พลังงานในหนวยงาน

๗.

เรียนรูองคความรู
เพื่อนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
๗.๑ เชิญที่ปรึกษาฯ
มี.ค. ๕๖
มารวมใหความรู
เกี่ยวกับมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
และรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูการปฏิบัติกับ
เจาหนาที่สํานัก/กอง

สถานะ หมาย
เหตุ

คณะทํางานลด ผอ.กค. โดย
ใชพลังงาน/
หน.กลุมงานพัสดุ
ผูแทนสํานัก/
กองที่เกี่ยวของ
จํานวน ๓๐ คน

CMP
๑,๒,๓,
๔

รอยละของ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมการ
แลกเปลี่ยนฯ

กลุมเปาหมาย
เขารวม
แลกเปลี่ยนฯ
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

จนท.สป./จนท.
ในสังกัด มท. ที่
เกี่ยวของ
อยางนอย
๒๐ คน

ผอ.กค. โดย
หน.กลุมงานพัสดุ
ผอ.สดร.โดย ผอ.
สบค.

CMP
๑,๒,๓,
๔

รอยละของ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมการ
แลกเปลี่ยนฯ

กลุมเปาหมาย
เขารวม
แลกเปลี่ยนฯ
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

จนท.สํานัก/กอง ผอ.กค. โดย
ในสังกัด สป.ที่ หน.กลุมงานพัสดุ
เกี่ยวของ
จํานวน ๒๐ คน

CMP
๑,๒,๓,
๔

กลุมเปาหมาย จนท.สํานัก/กอง ผอ.กค. โดย
เขารวมประชุมฯ ที่เกี่ยวของ
หน.กลุมงานพัสดุ
ไมนอยกวา
จํานวน ๒๐ คน
รอยละ ๙๐

CMP
๒,๓,๔

๗.๒ประชุมคณะทํางาน มี.ค.-ก.ย.๕๖ รอยละของ
ลดใชพลังงาน
กลุม เปาหมาย
ที่เขารวม
ประชุมฯ
๗.๓วัดความรู ความ
เขาใจเรื่องการ
ประหยัดพลังงาน

ผูรับผิดชอบ

กลุมเปาหมาย

มิ.ย.-ก.ย. ๕๖ รอยละของ อยางนอย
ผูตอบ
รอยละ ๗๐
แบบทดสอบมี
ความรูความ
เขาใจตาม
เกณฑที่กําหนด

ผูแทน สํานัก/ ผอ.กค. โดย
กอง ที่เกี่ยวของ หน.กลุมงานพัสดุ
อยางนอย
๒๐ คน

CMP
๕

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
องคความรูที่จําเปน (K๓)
“ การสงเสริมและพัฒนาธรรมมาภิบาลภาครัฐ ”

แผนการจัดการความรู องคความรูที่ ๓
แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
หนาที่ : ๒/๑๓

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
องคความรูที่จําเปน (K)

: การสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ ๓
ลํา
ดับ

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

๑ การบงชี้ความรู
๑.๑ ประชุมคณะทํางาน ก.พ-มี.ค. ๕๖ จํานวนครั้ง
บริหารจัดการความรู
ของการ
และที่ปรึกษาเพื่อ
ประชุม
กําหนดองคความรู
และกิจกรรม

เปาหมาย

จํานวน
๒ ครั้ง

๒ การสรางและแสวงหา
ความรู
๒.๑ ศึกษา รวบรวมขอมูล มี.ค.-ก.ย.๕๖ จํานวนรายการ อยางนอย
ความรูท ี่เกี่ยวของ
๑๐ รายการ
จากหนังสือ/เอกสาร
คําบรรยาย/บทความ
วารสาร/เว็ บ ไซต /
CD/ผลการศึกษา/
ผลงานวิจยั

๒.๒ หองสมุด
ม.ค.-ก.ย.๕๖ จํานวนหนังสือ/ อยางนอย
กระทรวงมหาดไทย
เอกสาร/CD ๑๐ รายการ
จัดหาทรัพยากร
สารนิเทศไวบริการใน
หองสมุด

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

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

CMP
๓

กระทรวง/กรม/ ผอ สตร.โดย
สถาบันการศึกษา ผอ.สต./ผอ.
/วิทยากร/จนท. สพบ./ผอ.ศดธ.
สํานัก/กอง/สวน ผอ.กจ.โดย หน.
ราชการที่
กง.วินัย/หน.กง.
เกี่ยวของ
ก.พ.ร.โดยหน.
กง.พัฒนาฯ/
ผอ.สดร.
โดย ผอ.สบค.

CMP ๓

จนท.สํานัก/กอง ผอ.สดร.โดย
ใน สป./สวน
สบค.
ราชการ/
สถาบันการศึกษา/
ผูสนใจทั่วไป

CMP
๓,๔

แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : ๒/๑๔

องคความรูที่จําเปน (K) : การสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ
ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

๓ การจัดความรูใหเปนระบบ
๓.๑ จัดกลุมความรูเปน มี.ค.-ก.ย. ๕๖ จํานวน
หมวดหมู/ กลุมเรื่อง
กลุม เรื่อง
และเผยแพรผาน
เว็บไซต
http://www.
stabundamrong.
go.th

๓.๒ หองสมุด
กระทรวงมหาดไทย
ลงทะเบียน
ทรัพยากรสารนิเทศ
และจัดหมวดหมู
๔ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
๔.๑ จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน

๔.๒ จัดทําแผนการ
ดําเนินการสราง
มาตรฐานความ
โปรงใส สป.มท.

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ

อยางนอย
๒ กลุมเรื่อง

จนท.สํานัก/กอง
ในสวนกลาง/สวน
ภูมิภาค/สวน
ราชการ/
สถาบันการศึกษา/
ผูสนใจทั่วไป

ผอ สตร.โดย
ผอ.สต./ผอ.
สพบ./ผอ.ศดธ.
ผอ.กจ.โดย หน.
กง.วินัย/หน.กง.
ก.พ.ร.โดย หน.
กง.พัฒนาฯ/
ผอ.สดร.
โดย ผอ.สบค.

สถานะ

หมาย
เหตุ
CMP
๒,๓

มี.ค.-ก.ย.๕๖ จํานวนหนังสือ อยางนอย ๑๐ ผูบริหาร/
ผอ.สดร.โดย
เอกสาร/CD รายการ
จนท.สํานัก/กอง/ ผอ.สบค.
ที่ลงทะเบียน
สวนราชการ/
สถาบันการศึกษา/
ผูสนใจทั่วไป

CMP
๓

ส.ค.-ก.ย.๕๖ จํานวนเรื่องใน จํานวน ๒ เรื่อง จนท.สํานัก/กอง ผอ.สตร. โดย
การเผยแพร
ใน สป./จนท. ผอ.สต./ผอ.
สนจ./สวน
ศดธ.
ราชการที่
เกี่ยวของ

CMP
๒,๓,๔

มี.ค-เม.ย.๕๖ จํานวนแผนงาน อยางนอย ๑
ที่ดําเนินการ แผนงาน

CMP
๒,๓,๔

ขาราชการ สป.
มท.สวนกลาง

ผอ.กจ.โดย
กง.กวอ.

แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : ๒/๑๕

องคความรูที่จําเปน (K) : การสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ
ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

๕ การเขาถึงความรู
๕.๑ เผยแพรขอมูล
ความรูที่เกี่ยวของ
ผานเว็บไซต
http://www.
stabundamrong.
go.th

มี.ค.-ก.ย.๕๖ จํานวนรายการ อยางนอย
ที่เผยแพร
๑๐ รายการ

จนท.สํานัก/กอง ผอ สตร.โดย
ใน สป./จนท. ผอ.สต./ผอ.
สนจ./สวนราชการ สพบ./ผอ.ศดธ.
ที่เกี่ยวของ/
ผอ.กจ.โดย
ผูสนใจทั่วไป
หน.กง.วินัย/
หน.กง.
ก.พ.ร.โดยหน.
กง.พัฒนาฯ/
ผอ.สดร.
โดย ผอ.สบค.

CMP
๒,๓,๔

๕.๒ เผยแพรความรู
ผานจดหมายขาว
สป.

มิ.ย.-ส.ค.๕๖ จํานวนเรื่องใน อยางนอย
การเผยแพร ๑ เรือ่ ง

จนท.สํานัก/กอง ผอ.สน./
ใน สป./จนท. ผอ.สตร.โดย
สนจ.
ผอ.ศดธ./
ผอ.สต.

CMP
๒,๓,๔

๕.๓จัดกิจกรรมสงเสริม ๑ ธ.ค. ๕๕
จริยธรรมเพื่อรวม
เฉลิมพระเกียรติฯ
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ
ในรูปแบบ
นิทรรศการตาม
รอยพระยุคลบาท

จํานวนครั้งที่จัด อยางนอย ๑
กิจกรรม
ครั้ง

จนท.สํานัก/กอง ผอ.กจ.โดย หน.
ใน สป./จนท. กง.วินัย
สนจ./สวน
ราชการที่
เกี่ยวของ

CMP
๒,๓,๔

๕.๔ การจัดนิทรรศการ ตค.๕๕เทิดพระเกียรติ
เม.ย.๕๖
และเผยแพร
พระเกียรติคุณ
ของสมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ
กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ ใน
โอกาสครบ ๑๕๐ ป
วันประสูติฯ และ
ครบ ๕๐ ป

จํานวนครั้งใน อยางนอย
การจัดกิจกรรม ๓ ครัง้

ขาราชการ
ผอ.สดร.
สป. ในสวนกลาง/ โดย ผอ.สวพ.
ภูมิภาค/
หนวยงานสังกัด
มท./สวน
ราชการ/ผูสนใจ
ทั่วไป

CMP
๒,๓,๔

แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
หนาที่ : ๒/๑๖

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
องคความรูที่จําเปน (K)

: การสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ

ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ สถานะ

หมาย
เหตุ

ทีอ่ งคการ
UNESCO
ไดถวายพระเกียรติ
ใหเปนบุคคลสําคัญ
ของโลกคนแรกของ
ประเทศไทย
๕.๕ จัดพิธีถวายสัตย
ปฏิญาณเพิ่อเปน
ขาราชการที่ดีและ
พลังของแผนดิน

ธ.ค. ๕๕

๕.๖ เชิญผูทรงคุณวุฒิมา พ.ค.-ก.ค.๕๖
ใหความรูเกี่ยวกับ
เรื่องคุณธรรม
จริยธรรมและ
ธรรมมาภิบาลตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ใหแกขาราชการ
กระทรวงมหาดไทย
๖ การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู
๖.๑ ประชุมสัมมนา ผต. มี.ค.–เม.ย.๕๖
มท. ผต.กรม
หนวยงานในสังกัด
มท.และจนท.
สตร.สป.ที่เกี่ยวของ
เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการตรวจ
ราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

จํานวน
ขาราชการที่
เขารวมพิธีฯ

อยางนอย ๑๕๐ ขาราชการสํานัก/ ผอ.กก.
คน
กองในสังกัด สป.

จํานวนครั้งใน อยางนอย ๑
การสงเสริม ครั้ง
ความรู

รอยละของ
เจาหนาที่
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวม
ประชุม
แลกเปลี่ยน

กลุมเปาหมาย
เขารวมประชุม
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

CMP
๒,๓,๔

ขาราชการใน ผอ.สดร.โดย
สํานัก/กอง ใน ผอ.สบค.
สังกัด สป. และ
กรม/รัฐวิสาหกิจ
ในสังกัด มท.
อยางนอย ๖๐ คน

CMP
๒,๓,๔

ผต.มท./ผต.กรม ผอ.สตร.สป.
หรือ ผช.ผต. โดย ผอ.สต./
มท./ผช.ผต.
ผอ.สพบ.ผอ.
กรม/ผอ.สตร. ศดธ.
และ จนท.
สํานัก/กองที่
เกี่ยวของ จํานวน
๓๕ คน

CMP
๑,๒,๓,๔

แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
หนาที่ : ๒/๑๗

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
องคความรูที่จําเปน (K)
ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ ความรู

: การสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ
หมาย
เหตุ

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

๖.๒ ประชุม ผต.มท.เพื่อ พ.ย.๕๕-ก.ย. รอยละของ
แลกเปลี่ยนความ ๕๖
กลุมเปาหมาย
คิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ที่เขารวม
ทางการตรวจ
การแลกเปลี่ยน
ราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

กลุมเปาหมาย
เขารวมประชุม
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

ผต.มท./ผต.กรม ผอ.สตร.โดย
หรือ ผช.ผต.มท./ ผอ.สต./ผอ.
ผช.ผต.กรม/ผอ. สพบ.
สตร. และ จนท.
สํานัก/กองที่
เกี่ยวของ จํานวน
๓๐ คน

CMP
๑,๒,๓,๔

๖.๓ เชิญผูทรงคุณวุฒิมา ต.ค ๕๕-ก.ย.
ใหความรูเกี่ยวกับ ๕๖
การสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม/ธรรมมา
ภิบาล/แนวทางการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ใหแกผูเขาอบรม
หลักสูตรของ
วิทยาลัยมหาดไทย
๖.๔ จัดอบรมหลักสูตร
เจาหนาที่พัสดุเพื่อ
เสริมสรางความ
โปรงใสในการทํางาน

รอยละของ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวม
การแลกเปลี่ยน

กลุมเปาหมาย
เขารวมประชุม
แลกเปลี่ยนฯ
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

ขาราชการที่เขา ผอ.สดร.โดย
รับการอบรมใน ผอ.วมท.
หลักสูตรของ
วิทยาลัย
มหาดไทย

CMP
๑,๒,๓,๔

รอยละของ
เจาหนาที่
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวม
ประชุม
แลกเปลี่ยน

กลุมเปาหมาย จนท.พัสดุ
ผอ.สดร.โดย
เขารวมประชุม ของสป./สนจ. ผอ.วมท.
แลกเปลี่ยนฯ จํานวน ๘๐ คน
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

CMP
๑,๒,๓,๔

๗ เรียนรูองคความรู
เพือ่ นําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

มี.ค.-ส.ค.๕๖
๗.๑ การจัดทํา
Knowledge Base
ดานกฎหมายที่ดิน
เพื่อใชประโยชนใน
การวิเคราะหเรื่อง
รองทุกขตามขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
สรางความโปรงใสใน
การปฏิบัติราชการ
ของศูนยดํารงธรรมฯ

ตัวชี้วัด

จํานวนเอกสาร อยางนอย ๑
ขอมูลความรู ชุด
ดานกฎหมาย
ทีจ่ ัดทํา

ผูรับผิดชอบ สถานะ

จนท.ศดธ./จนท. ผอ.สตร.โดย
รับเรื่องรองทุกข ผอ.ศดธ.
ในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค

CMP
๒,๓,๔

แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
หนาที่ : ๒/๑๘

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
องคความรูที่จําเปน (K)
ลํา กิจกรรมการจัดการ
ดับ ความรู

: การสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ
หมาย
เหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

๗.๒ จัดอบรมจนท.
ก.พ. ๕๖
รับเรื่องรองทุกข
ในเรื่องเกี่ยวกับการ
บันทึกขอมูลตาม
แนวทาง
ศูนยดํารงธรรมนํา
รอยยิ้มสูประชาชน
(Smile Line Smile
team)

รอยละของ
เจาหนาที่
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวม
ประชุม
แลกเปลี่ยน

กลุมเปาหมาย
เขารวมประชุม
แลกเปลี่ยนฯ
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

จนท.ศดธ./จนท. ผอ.สตร.โดย
รับเรื่องรองทุกข ผอ.ศดธ.
ในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค

CMP
๒,๓,๔

๗.๓ โครงการเสริมสราง ม.ค. ๕๖
องคความรูดาน
พ.ค. ๕๖
คุณธรรมโดยการ
บรรยายธรรมให
ความรู แนวคิดใน
การปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาแก
ขาราชการ

จํานวนครั้งใน อยางนอย
การบรรยาย ๑ ครัง้

ขาราชการใน ผอ.สดร.โดย
สํานัก/กอง ใน ผอ.สบค.
สังกัด สป. และ
กรม/รัฐวิสาหกิจ
ใน มท. ที่สนใจ
จํานวน ๕๐ คน

CMP
๑,๒,๓,๔

๗.๔ การนําขาราชการไป ธ.ค. ๕๕
ปฏิบัติธรรมนอก
มี.ค. ๕๖
สถานที่ เพื่อให
สามารถนําหลัก
ศาสนา คุณธรรม
จริยธรรมมาใชในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวนครั้งใน ๒ ครั้ง
การนํา
ขาราชการ
ไปปฏิบัติธรรม

ขาราชการสํานัก/ ผอ.สดร.โดย
กองในสังกัด สป. ผอ.สบค.
และ กรม/
รัฐวิสาหกิจใน
สังกัด มท.ที่สนใจ
จํานวน ๒๐ คน

CMP
๑,๒,๓,๔

๗.๕ จัดกิจกรรมพฤหัส ต.ค.๕๕-ก.ย.
มหาดไทยรวมจิตทํา ๕๖
ความดี

จํานวนครั้งใน อยางนอย ๕๐ ขาราชการสํานัก/ ผอ.สตร.
การจัด
ครั้ง
กองในสังกัด สป.
กิจกรรม
ทีส่ นใจ

CMP
๑,๒,๓,๔

๗.๖ การถายทอดตัวชี้วัด ต.ค ๕๕-ก.ย.
และเปาหมายของ ๕๖
องคกรสูระดับกอง
และบุคคล

จํานวนครั้งใน อยางนอย ๒
การสงเสริม ครั้ง
ความรู

CMP
๒,๓,๔

ระยะเวลา

ขาราชการใน
สํานัก/กอง
ใน สป.

ผูรับผิดชอบ สถานะ

หน.ก.พ.ร./
ผอ.กจ.

ภาคผนวก

ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง
KMP และ CMP
ของแผนการจัดการความรู

ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP
ของแผนการจัดการความรู องคความรูท ี่ ๑
ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘ ของกระทรวงมหาดไทย
CMP
KMP

๑.
การเตรียม
การและการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

๒.
การสื่อสาร

๓.
กระบวนการ
และเครื่องมือ

๑. การบงชี้ความรู



๒. การสราง และ
แสวงหาความรู



๔.
การเรียนรู





๔. การประมวล และ
กลั่นกรองความรู







๕. การเขาถึงความรู







๖. การแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู









๗. การเรียนรู









หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชือ่ มโยงในระดับ มาก
หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับ ปานกลาง

๖.
การยกยอง
ชมเชย และ
ใหรางวัล







๓. การจัดความรู
ใหเปนระบบ

หมายเหตุ

๕.
การวัดผล

ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP
ของแผนการจัดการความรู องคความรูที่ ๒
การสรางคานิยมในการประหยัดพลังงาน
CMP
KMP

๑.
การเตรียม
การและการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

๒.
การสื่อสาร

๓.
กระบวนการ
และเครื่องมือ

๑. การบงชี้ความรู

๔.
การเรียนรู

๖.
การยกยอง
ชมเชย และ
ใหรางวัล







๒. การสราง และ
แสวงหาความรู





๓. การจัดความรู
ใหเปนระบบ





๔. การประมวล และ
กลั่นกรองความรู















๖. การแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู









๗. การเรียนรู









๕. การเขาถึงความรู

๕.
การวัดผล

หมายเหตุ
หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับ มาก
หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงใน ระดับปานกลาง

ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP
ของแผนการจัดการความรู องคความรูที่ ๓
การสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ
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

