คานา
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทาแผนการจัดการความรู้ของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทาองค์ความรู้ให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ นโยบายที่สาคัญ
และตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนาไปใช้การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 3 องค์ความรู้ ดังนี้
 องค์ความรู้ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
: การบูรณาการและประสานนโยบาย ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
 องค์ความรู้ที่ 2 : การจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One plan) สนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
 องค์ ค วามรู้ ที่ 3 : จั ง หวั ด 4.0 สนั บ สนุ น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 : การส่ ง เสริ ม
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การดาเนิ น งานตามแผนการจัดการความรู้ทั้ง ๓ องค์ความรู้ ได้ดาเนินการครบถ้ว น บรรลุ
เป้าหมายการจัดการความรู้ ทุกประการ เพื่อเป็นการจัดเก็บ และแลกเปลี่ ยนความรู้ในการจัดการความรู้ ของ
ส านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทยให้ พั ฒนารู ปแบบวิ ธี การท างานได้ ดี ยิ่ งขึ้ นต่ อไป จึ งได้ จั ดท ารายงานผล
การดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สป.มท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับนี้ขึ้นโดยสรุปรวบรวม
ผลการดาเนินการ ขั้นตอนวิธีการดาเนินการพร้อมภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ ต่างๆ ตามแผนการจั ดการ
ความรู้ การประเมินการบรรลุเกณฑ์ตัว ชี้วัด แบบฟอร์มการสารวจองค์ความรู้ สารวจความพึงพอใจ และ
คาสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมือในการจัดทารายงานผลนี้อย่างดียิ่งจาก ทีมปฏิบัติงานด้านการ
จัดการความรู้ทั้ง ๓ คณะ ขอขอบคุณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร (CKO) และ คณะทางานบริหาร
จัดการความรู้ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคทุกท่านไว้ ณ ที่นี้
ทั้งนี้ กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ ได้จัดเก็บรวบรวมรายงานผลฉบับนี้ ไว้ในระบบ
คลังความรู้ของสถาบัน ดารงราชานุภ าพ สานัก งานปลัด กระทรวงมหาดไทย www.stabundamrong.go.th
เพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบค้นต่อไป

กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้
สถาบันดารงราชานุภาพ สป.

สารบัญ
หน้า
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
- องค์ความรู้ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

1 - 14

- องค์ความรู้ที่ ๒ : การจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One plan)

15 - 23

- องค์ความรู้ที่ ๓ : จังหวัด ๔.๐

24 - 37

ภาคผนวก
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
- สรุปผลการสารวจความพึงพอใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้
- แบบการรายงานติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
- ประกาศยกย่องชมเชยจังหวัดต้นแบบ 4.0 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนการจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สป.มท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑

การจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ ๑
“ ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย คือ การบูรณาการและประสานนโยบาย
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ การคัดเลือก องค์ความรู้ที่จาเป็น “ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในส่วนกลางและจังหวัด
มีองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติเป็น
ร่มใหญ่ของทุกแผนในประเทศไทย บุคลากรจึงต้องมีความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจขั้นพื้นฐาน และการจัดการ
ภาครัฐ ที่สาคัญ ได้แก่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการติดตามและประเมินผล
กิจกรรมการจัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๑ การบ่งชี้ความรู้
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยได้ มี ค าสั่ ง ที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวั น ที่ ๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒ แต่ ง ตั้ ง
ทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้องค์ความรู้ที่ ๑ โดยมีผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน สป. เป็นหัวหน้าทีม
มีทีมปฏิบัติงานจาก ป.ย.ป.มท. สบจ.สป. และ สดร.สป. ได้จัดประชุมทีมปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ เพื่อกาหนดประเด็นที่ต้องการศึกษาภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ” แบ่งออกเป็น
๓ องค์ความรู้ที่สาคัญ ได้แก่
(๑) กฎหมายและกลไกที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
(๒) แผนระดับต่างๆ ๓ ระดับ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
(๓) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
และกาหนดกิจ กรรมการจัดการความรู้ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบรรจุในแผนการจัดการความรู้
จานวนทั้งสิ้น ๑๒ กิจกรรม
ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างและแสวงหาความรู้
ศึ ก ษาหาความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ๓ เรื่ อ ง
ข้างต้น และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่น เอกสาร
วิชาการ ผลงาน การค้นคว้า ศึกษาวิจัย โมเดลต่างๆ
แล้วรวบรวมเป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการทางานด้วยการใช้เทคโนโลยี
โดยเชิญประธานกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดุ ลและพัฒ นาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๖๒ ประมวลองค์ความรู้ ดังนี้

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สป.มท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒

(๒) องค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
- เชิญวิทยากรจาก ส านักงาน ก.พ.ร. มาบรรยายและฝึ กปฏิบัติให้ แก่บุคลากรในส่ วนกลาง เรื่อง
๑) แนวคิดการพัฒนาระบบงานโดยใช้ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อหาจุดในการพัฒนาระบบงาน ๒) การนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารเวลาและบริหารโครงการ ๓) การใช้ Microsoft Excel ๒๐๑๖ อย่างมีประสิทธิภาพ และ ๔) ขั้นตอน
และการออกแบบแอปพลิเคชันที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือ

- ศึกษาเครื่องมือจาก ๑) คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐
(PMQA ๔.๐) ของสานักงาน ก.พ.ร. ๒) เครื่องมือยกระดับหน่ว ยงานภาครับสู่ ระบบราชการ ๔.๐ หมวดที่ ๖

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สป.มท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓

การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ของ ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย โดยจัดประชุมคณะทางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๖ การมุ่งเน้น
ระบบปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อร่วมกัน
ทบทวนและจัดทารายงานผล

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สป.มท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔

- ศึกษาการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติและระบบติดตามและประเมินผล (eMENSCR) จาก สานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ https://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=7670

- ศึกษาระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
การปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สป.มท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕

- ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR และระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
จาก http://nscr.nesdb.go.th/ระบบ-emenscr ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒

- ศึกษาจากวีดีโอบรรยายที่เกี่ยวข้องกับระบบ EMENSCR
https://www.youtube.com/watch?v=DzKQR_Irysw และค าถามที่ พ บบ่ อ ยจากส านั ก งานสภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สป.มท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๖

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สป.มท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๗

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
จัดกลุ่มความรู้เป็นหมวดหมู่ กลุ่มเรื่อง และรวบรวมฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ภายในเว็บไซต์สถาบันดารง
ราชานุภาพ เพื่อให้เป็นแหล่งกลางความรู้เรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
www.stabundamrong.go.th/web/moireform.html แบ่งกลุ่มเรื่องความรู้ออกเป็น
(๑) คาสั่ง/ระเบียบ/กฎหมาย และกลไกที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
ได้แก่ หนังสือ / ข้อสั่งการ / คู่มือ / Infographics
(๒) แผนระดับต่างๆ ๓ ระดับ ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ฉบับ
และ ๓) แผนปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
(๓) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เกี่ยวกับ การจัดทาแผนให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูป
ประเทศ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติและระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR)
และนาเพาเวอร์พอยท์การบรรยายให้ความรู้ที่สาคัญมาจัดรวบรวมไว้ให้เป็นระบบ
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๘

ขั้นตอนที่ ๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้
จั ดท าแนวทาง/เอกสารความรู้ เกี่ ยวกั บการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ช าติ และการปฏิ รู ปประเทศ โดยให้
ความสาคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจ จัดทาเป็นเอกสารบรรยายประกอบเพาเวอร์พอยท์เพื่อ ป.ย.ป.มท. นาไปใช้ให้
ความรู้กับบุคลากรทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และนาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์สถาบันดารงราชานุภาพ
ประมวลกลั่นกรองเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติเผยแพร่ในเว็บไซต์สถาบันดารงราชา
นุภาพ http://www.stabundamrong.go.th/web/database.html

ขั้นตอนที่ ๕ การเข้าถึงความรู้
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ให้แพร่หลาย ได้ดาเนินการผ่าน ๕ ช่องทาง
๑) เว็บไซต์สถาบันดารงราชานุภาพ ใน
http://www.stabundamrong.go.th/web/moireform.html เว็บเพจ ป.ย.ป.มท.
http://www.stabundamrong.go.th/2019/wordpress/ เว็บเพจจังหวัด ๔.๐ หัวข้อ วิธีการนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ PMQA ๔.๐
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KM

KM

๙
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๒) Line กลุ่ม ป.ย.ป.มท.

๓) ป้ายติดประกาศ

๑๐
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๔) หนังสือราชการ
๕) การจัดประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
ขั้นตอนที่ ๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทางานเป็นทีมคณะทางาน ป.ย.ป.มท. จานวน ๓ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสานักตรวจราชการฯ อาคารดารงราชานุภาพ

๑๑
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๑๒

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดารงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
และจัดการจัดประชุมวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

ขั้นตอนที่ ๗ เรียนรู้องค์ความรู้เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
สถาบันดารงราชานุภาพได้ทาการสารวจบุคลากร พบว่าร้อยละ ๘๐.๔๓ ของบุคลากรมีองค์ความรู้
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ และรับทราบจานวนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้
(๑) ควรจัดความรู้เพิ่มเติม ได้แก่
๑) ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
๓) ยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ
๔) การปฏิบัติตามนโยบายภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๒) ควรปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์/เนื้อหา/ช่องทาง
๑) เพิ่มความน่าสนใจของเนื้อหาข้อมูล
๒) กระจายองค์ความรู้สู่ระดับพื้นที่ผ่านภาษาที่ง่ายขึ้น
๓) ด้านเนื้อหาขององค์ความรู้ ให้มีความสมบูรณ์ กระชับ ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจ
๔) ควรจัดทาคู่มือที่เหมาะสมกับการทางาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เหมือนกัน
๕) เพิ่มช่องทางการเผยแพร่
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๑๓

๖) ส่งความรู้ไปให้ โดยตรง หรือส่งความรู้เข้าในกลุ่มที่จะใช้ข่าวสารเพื่อนาไปประชาสัมพันธ์
ได้ง่ายขึ้น
๗) ให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเข้าใจง่ายโดยเผยแพร่ข้อมูลในด้านต่างๆ ทาง Line
Official, กลุ่ม line ที่มท.ตั้งขึ้น, QR code, สื่อออนไลน์, ผ่านมือถือ, เว็บไซต์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์การจัดการ
ความรู้, เว็บไซด์ สถ.
๘) ควรเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ กลุ่มผวจ. เพื่อให้ผวจ.
สั่งการหรือแจ้งไปในไลน์ของหัวหน้าส่วนราชการแต่ละจังหวัดอีกช่องทางหนึ่ง
๙) ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆเพื่อการสร้างการรับรู้ว่ามีการเผยแพร่เอกสารชุดความรู้ต่างๆ
๑๐) เผยแพร่ ในรู ป แบบสื่ อออนไลน์ ควรอัพเดทข้อมูล ในทุกช่องทางสารสนเทศโดยเฉพาะ
สารสนเทศออนไลน์
๑๑) ควรเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆให้มากขึ้น
๑๒) ควรมีการเผยแพร่ช่องทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
๑๓) การเผยแพร่ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในบางเรื่อง
๑๔) ไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดทราบเท่าที่ควร
๑๕) การประชาสัมพันธ์น้อย ขาดความเข้าใจ
๑๖) การจัดประชุม CoPs conference บางท่านไม่สะดวกเนื่องจากติดภารกิจสาคัญ เวลาในการ
ประชุมน่าจะเป็นต้นปีงบประมาณ
๑๗) ประสงค์ให้ความรู้ผ่าน VCS เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่าย ต้องประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ให้ทราบล่วงหน้า
๑๘) ส่งข้อมูลข่าวสารให้ถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกหน่วยด้วย
๑๙) ประชาสั มพัน ธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ให้ ทั่ว ถึง และบ่อยๆ เพื่อกระตุ้นให้เข้าไปศึกษา
หาความรู้
๒๐) การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวง และ สนจ. ค่อนข้างยาก ควรมีช่องทาง หรือหัวข้อ
ที่สืบค้นได้ง่ายกว่าที่เป็นอยู่
(๓) ควรปรับปรุงด้านวิธีการ
๑) ควรกระจายโอกาสหรือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของจังหวัดได้ทราบ/มีความรู้ เทคนิคมากขึ้น
๒) จัดอบรมให้กับบุคลากรทุกตาแหน่ง
๓) นาผู้ปฏิบัติเข้าอบรม
๔) ควรมีการฝึกอบรมเพื่อต่อยอดและเพื่อนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๕) ควรจัดอบรมสัมมนาเพิ่มองค์ความรู้ทุกปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๖) ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการในพื้นที่
๗) ให้เผยแพร่ความรู้ผ่านทางโครงการอบรมให้มาก เพราะบางคนไม่ชอบอ่านข้อความ
๘) ควรมีโครงการให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม
๙) ควรจัดโครงการอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆเพิ่มมากขึ้น
๑๐) ต้องจัดการองค์ความรู้ในแต่ละองค์ความรู้เพื่อเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับแต่ละระดับ
๑๑) ควรมีการอบรม สัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรในระดับพื้นที่ให้มากที่สุด
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๑๔

๑๒) ให้ประชาชนได้รับความรู้และเข้าถึงการให้บริการและการอานวยความสะดวกให้ประชาชน
ทราบของแต่ละหน่วยงาน/แต่ละองค์กร
๑๓) สอบถามผู้เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ ได้แก่
(๑) ผู้บริหาร มท.ระดับต่างๆ ว่าต้องการเผยแพร่เรื่องใดหรือที่เห็นควรให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา
ในสังกัดได้ทราบหรือเรียนรู้
(๒) ผู้ ป ฏิบั ติ งานที่ มาแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้แ ละกลุ่ ม เป้ าหมายทั่ว ไปเสนอเรื่อ งที่ส นใจหรื อ
ต้องการเรียนรู้
(๓) ทีมงานติดตามสถานการณ์ที่น่าสนใจหรือเกี่ยวกับบทบาท มท.และกาหนดหัวข้อนามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๑๔) ส่งเสริมบุคลากรในสังกัด มท. นาเสนอองค์ความรู้ในรูปบทความ/คลิปบรรยาย หรือสื่อ
รูปแบบต่างๆ โดยมีรางวัลจูงใจ หรือเป็นผลงานรูปแบบหนึ่ง นอกเหนือจากการเสนอผลงานในการสอบเลื่อน
ระดับ
๑๕) จัดทาแบบทดสอบวัดความรู้ให้บุคลากรสังกัด มท. ใช้วัดความรู้ของตนเองในหัวข้อต่างๆ
แบบออนไลน์ และอาจใช้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการประเมิ น ความดี ค วามชอบในส่ ว นของการพั ฒ นาตนเอง
จากประเด็นต่างๆ สามารถนามาประมวลว่าบุคลากรของ มท. สนใจองค์ความรู้ในเรื่องใดหรือขาดความรู้เรื่อง
ใดเพื่อนามากาหนดองค์ความรู้ที่จะเผยแพร่ต่อไป
๑๖) บุคลากรของภาครัฐควรได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง โดยให้เรียนรู้ผ่านห้องเรียน
ออนไลน์และมีการวัดผลประเมินความรู้ความเข้าใจ
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๑๕

การจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ ๒
“ การจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan) ”
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๒ ส านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย คื อ การส่ งเสริ ม สนั บสนุ นการ
บริ หารงานจั งหวั ด/กลุ่ มจั งหวั ดแบบบู รณาการ การคั ดเลื อกองค์ ความรู้ ที่จ าเป็ น “การจั ดท าและประสาน
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan)” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตาบล แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนพัฒนาอาเภอ ให้เป็นแผนเดียวได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมการจัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๑ การบ่งชี้ความรู้
สานั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทยได้มีคาสั่ ง ที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แต่งตั้ง
ทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้องค์ความรู้ที่ ๒ โดยมีผู้อานวยการสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด สป. เป็นหัวหน้าทีม มีทีมปฏิบัติงานจาก สบจ.สป. และ สดร.สป. ได้จัดประชุมทีมปฏิบัติงานเมื่อวันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อกาหนดประเด็นที่ต้องการศึกษาภายใต้หัวข้อ “การจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับ
พื้นที่ (One Plan)” และกิจกรรมการจัดการความรู้
ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างและแสวงหาความรู้
ทีมปฏิบัติงานได้ศึกษาหาความรู้จาก สศช. สานักงาน ก.พ.ร. สานักงบประมาณ กระทรวง กรม
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และจังหวัด โดยพิจารณารวบรวมข้อมูลจาก ๓ แหล่งข้อมูล ได้แก่
1) ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
2) หนังสือราชการ ที่เกี่ยวข้อง
3) ผลการประชุม/สัมมนาทีเ่ กี่ยวข้อง
จัดการประชุม/หารือการจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ จานวน 8 ครั้ง ประกอบด้วย
๑) เรื่องพิจารณาแนวทางการเชื่อมโยงแผนฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561
2) เรื่องพิจารณาร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย จานวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย
- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
- วันที่ 27 มีนาคม 2562
- วันที่ 3 เมษายน 2562
- วันที่ 24 เมษายน 2562
3) เรื่องพิจารณากาหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ มท. จานวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย
- พิจารณากาหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ มท. วันที่ 17 มิถุนายน 2562
- พิจารณาแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ มท. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ๒๕62
4) เรื่องการทางานเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ มท. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
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๑๖

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
จัดกลุ่มความรู้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการนาไปประมวล กลั่นกรอง และเผยแพร่สู่การนาไปใช้
ประโยชน์ ออกเป็น ๔ กลุ่มเรื่องความรู้ ได้แก่
1. ออกระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล
พ.ศ. 2562
2. จัดทาคู่มือการจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
3. จัดทาฐานข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
4. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในการจัดทาแผนฯ
ขั้นตอนที่ ๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้
การจัดทาแผนในระดับต่างๆ ให้เป็นแผนเดียวกันอย่างถูกต้อง ได้ร่วมกับกรมการ
ปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล และอาเภอ)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดทาคู่มือการจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับ
พื้นที่ จานวน ๑ เล่ม
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๑๗

ขั้นตอนที่ ๕ การเข้าถึงความรู้
เผยแพร่องค์ความรู้การจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan) ในช่องทาง
เว็ บ ไซต์ เ พื่ อ ให้ ส ะดวก เข้ า ถึ ง ง่ า ย ในเว็ บ ไซต์ ส านั ก พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการจั ง หวั ด (สบจ.)
http://www.pad.moi.go.th/ ซึ่งรวบรวมหนังสือสั่งการเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินการจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ เว็บไซต์สถาบันดารงราชานุภาพ http://www.stabundamrong.go.th
เว็บไซต์สานักกฎหมาย สป. http://www.law.moi.go.th เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย http://www.moi.go.th

เว็บไซต์ สดร. สป.

KM

เว็บไซต์สานักกฎหมาย สป.

เว็บไซต์ สบจ.
สป.
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๑๘

เว็บไซต์
กระทรวงมหาดไทย

การเข้าถึงความรู้ในรูปแบบการจัดอบรม / การบรรยายให้ความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จั ด อบรมโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรด้ า นการจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด เพื่ อ สนั บสนุ น
การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ จานวน ๑ รุ่น เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชัน กรุงเทพฯ
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๑๙

กรมการพัฒนาชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการจัดทาแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทอง
ธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ขั้นตอนที่ ๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยกรมการปกครอง (Learning by
Doing) จัดทั้งสิ้น ๖ ครั้ง จานวน 1,134 คน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1 ครั้ง จานวน 400 คน
เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรเข้าใจปฏิทินการจัดทาแผน สามารถนาแนวทางปฏิบัติตามคู่มือฯไปจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเข้าใจการใช้งานระบบสนับสนุนข้อมูลการพัฒนาในระดับพื้นที่
เพื่อการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาระดับพื้นที่ และสามารถค้นคว้าองค์ความรู้ตาม
ช่องทางต่างๆได้
ทั้ง ๗ กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐ ดังนี้
๑) อบรมพัฒนาบุคลากร Learning by Doing โดยกรมการปกครอง
ครั้งที่ ๑ เป้าหมาย 181 คน เข้าร่วมกิจกรรม 181 คน
ครั้งที่ ๒ เป้าหมาย 206 คน เข้าร่วมกิจกรรม 206 คน
ครั้งที่ ๓ เป้าหมาย 178 คน เข้าร่วมกิจกรรม 178 คน
ครั้งที่ ๔ เป้าหมาย 174 คน เข้าร่วมกิจกรรม 174 คน
ครั้งที่ ๕ เป้าหมาย 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน
ครั้งที่ ๖ เป้าหมาย 195 คน เข้าร่วมกิจกรรม 195 คน
๒) อบรมพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป้าหมาย 395 คน เข้าร่วมกิจกรรม 400 คน
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๒๐

ขั้นตอนที่ ๗ เรียนรู้องค์ความรู้เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ทีมปฏิบัติงานได้ติดตามผลการจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ พบว่า จังหวัดมี
แผนพั ฒ นาอ าเภอครบถ้ ว นทุ ก จั ง หวั ด ซึ่ ง บุ ค ลากรในระดั บ หมู่ บ้ า น ต าบล อ าเภอ และจั ง หวั ด ได้ รั บ
การถ่ายทอดความรู้สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปจัดทาและประสานแผนพัฒนาให้เป็นแผนเดียวได้อย่างถูกต้อง
สถาบันดารงราชานุภาพได้ทาการสารวจบุคลากร พบว่าร้อยละ ๗๙.๘๑ ของบุคลากรมีองค์
ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ และรับทราบจานวนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้
(๑) ต้องการได้รับความรู้เพิ่มเติม ดังนี้
๑) การจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
๒) การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและการประเมินผลปฏิบัติงานเชิงพื้นที่
๓) การจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ตาบล ชุมชน และอาเภอ
ทาให้อาเภอ สามารถจัดส่งแผนพัฒนาอาเภอให้กับจังหวัดได้ครบถ้วน
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๒๑

๔) การจัดทาแผนในการพัฒนาจังหวัด
๕) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
๖) การใช้แผนที่ map เพื่อการจัดทาแผนในการพัฒนาจังหวัด แผนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๗) การบริหารงบประมาณและการประสานแผน
๘) การของบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและกระทรวง
๙) แหล่งงบประมาณที่สามารถจัดทาโครงการแก้ปัญหาโดยตรง
๑๐) การจัดทา One plan ที่ปฏิบัติได้จริง และมีการใช้ One map มาใช้ใน
กระบวนการวางแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผังเมือง/ผังเฉพาะ จะเป็นประโยชน์และเกิดผลอย่างมาก
๑๑) one plan ไปสู่การปฏิบัติตามเป้าหมาย
๑๒) ความชัดเจนในเรื่องการจัดทาแผน One Plan
๑๓) งานเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบท
ของพื้นที่
๑๔) การแปรรูปสินค้า การตลาด
(๒) ต้องการให้ปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์/เนื้อหา/ช่องทาง
๑) เพิ่มความน่าสนใจของเนื้อหาข้อมูล
๒) กระจายองค์ความรู้สู่ระดับพื้นที่ผ่านภาษาที่ง่ายขึ้น
๓) ด้านเนื้อหาขององค์ความรู้ ให้มีความสมบูรณ์ กระชับ ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจ
๔) ควรจัดทาคู่มือที่เหมาะสมกับการทางาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เหมือนกัน
๕) เพิ่มช่องทางการเผยแพร่
๖) ส่ ง ความรู้ ไ ปให้ โ ดยตรง หรื อ ส่ ง ความรู้ เ ข้ า ในกลุ่ ม ที่ จ ะใช้ ข่ า วสารเพื่ อ น าไป
ประชาสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น
๗) ให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเข้าใจง่ายโดยเผยแพร่ข้อมูลในด้านต่างๆ
ทาง Line Official, กลุ่ม line ที่มท.ตั้งขึ้น, QR code, สื่อออนไลน์, ผ่านมือถือ, เว็บไซต์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์การ
จัดการความรู้, เว็บไซด์ สถ.
๘) ควรเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ กลุ่มผวจ. เพื่อให้
ผวจ. สั่งการหรือแจ้งไปในไลน์ของหัวหน้าส่วนราชการแต่ละจังหวัดอีกช่องทางหนึ่ง
๙) ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆเพื่อการสร้างการรับรู้ว่ามีการเผยแพร่เอกสารชุด
ความรู้ต่างๆ
๑๐) เผยแพร่ ใ นรู ป แบบสื่ อ ออนไลน์ ควรอั พ เดทข้ อ มู ล ในทุ ก ช่ อ งทางสารสนเทศ
โดยเฉพาะสารสนเทศออนไลน์
๑๑) ควรเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆให้มากขึ้น
๑๒) ควรมีการเผยแพร่ช่องทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
๑3) การเผยแพร่ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในบางเรื่อง
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๑4) ไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดทราบเท่าที่ควร
๑5) การประชาสัมพันธ์น้อย ขาดความเข้าใจ
๑6) การจัดประชุม CoPs conference บางท่านไม่สะดวกเนื่องจากติดภารกิจสาคัญ
เวลาในการประชุมน่าจะเป็นต้นปีงบประมาณ
๑7) ประสงค์ให้ความรู้ผ่าน VCS เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่าย ต้องประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้ทราบล่วงหน้า
๑8) ส่งข้อมูลข่าวสารให้ถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกหน่วยด้วย
19) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้ทั่วถึง และบ่อยๆ เพื่อกระตุ้นให้เข้าไป
ศึกษา หาความรู้
๒0) การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวง และ สนจ. ค่อนข้างยาก ควรมีช่องทาง
หรือหัวข้อที่สืบค้นได้ง่ายกว่าที่เป็นอยู่
(๓) ต้องการให้ปรับปรุงด้านวิธีการ
๑) ควรใช้แผนที่ map ในการพิจารณาประกอบการจัดทาแผนจะดีและ มีประโยชน์มาก
๒) ควรกระจายโอกาสหรือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของจังหวัดได้ทราบ/มีความรู้ เทคนิคมากขึ้น
๓) จัดอบรมให้กับบุคลากรทุกตาแหน่ง
๔) นาผู้ปฏิบัติเข้าอบรม
๕) ควรมีการฝึกอบรมเพื่อต่อยอดและเพื่อนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๖) ควรจัดอบรมสัมมนาเพิ่มองค์ความรู้ทุกปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน
บ่อยครั้ง
๗) ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการในพื้นที่
๘) ให้เผยแพร่ความรู้ผ่านทางโครงการอบรมให้มาก เพราะบางคนไม่ชอบอ่านข้อความ
๙) ควรมีโครงการให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม
๑๐) ควรจัดโครงการอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆเพิ่มมากขึ้น
๑๑) ต้องจัดการองค์ความรู้ในแต่ละองค์ความรู้เพื่อเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับแต่ละระดับ
๑๒) ควรมีการอบรม สัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรในระดับพื้นที่ให้มากที่สุด
๑๓) ให้ประชาชนได้รับความรู้และเข้าถึงการให้บริการและการอานวยความสะดวกให้
ประชาชนทราบของแต่ละหน่วยงาน/แต่ละองค์กร
๑๔) สอบถามผู้เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ ได้แก่
(๑) ผู้บริหาร มท.ระดับต่างๆ ว่าต้องการเผยแพร่เรื่องใดหรือที่เห็นควรให้ ผู้ใต้บังคับ
บัญชาในสังกัดได้ทราบหรือเรียนรู้
(๒) ผู้ปฏิบัติงานที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกลุ่มเป้าหมายทั่วไปเสนอเรื่องที่สนใจ
หรือต้องการเรียนรู้
(๓) ทีมงานติดตามสถานการณ์ที่น่าสนใจหรือเกี่ยวกับบทบาท มท.และกาหนด
หัวข้อนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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๑๕) ส่งเสริมบุคลากรในสังกัด มท. นาเสนอองค์ความรู้ในรูปบทความ/คลิปบรรยาย
หรือสื่อรูปแบบต่างๆ โดยมีรางวัลจูงใจ หรือเป็นผลงานรูปแบบหนึ่ง นอกเหนือจากการเสนอผลงานในการสอบ
เลื่อนระดับ
๑๖) จัดทาแบบทดสอบวัดความรู้ให้บุคลากรสังกัด มท. ใช้วัดความรู้ของตนเองในหัวข้อ
ต่างๆแบบออนไลน์ และอาจใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความดีความชอบในส่วนของการพัฒนาตนเอง จาก
ประเด็นต่างๆ สามารถนามาประมวลว่าบุคลากรของ มท. สนใจองค์ความรู้ในเรื่องใดหรือขาดความรู้เรื่องใดเพื่อ
นามากาหนดองค์ความรู้ที่จะเผยแพร่ต่อไป
๑๗) บุคลากรของภาครัฐควรได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง โดยให้เรียนรู้ผ่าน
ห้องเรียนออนไลน์และมีการวัดผลประเมินความรู้ความเข้าใจ
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การจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ 3
“ จังหวัด 4.0 ”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย คือ การส่งเสริมการบริหารงานตาม
หลั กธรรมาภิบาล การคัดเลื อกองค์ความรู้ ที่ จาเป็น “จังหวัด ๔.๐” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดมีองค์ความรู้และแนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นจังหวัด ๔.๐ ตอบสนอง
ทิศทางการพั ฒนาเศรษฐกิ จโลกในศตวรรษที่ ๒๑ รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand
4.0) และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND ๔.๐ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ โดยส านักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย รับนโยบายเพื่อร่วมผลักดัน
๒ เรื่องหลัก คือ ๑) การปฏิรูประบบราชการ และ ๒) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
กิจกรรมการจัดการความรู้ ๘ ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๑ การบ่งชี้ความรู้
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีคาสั่ง ที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แต่งตั้ง
ทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้องค์ความรู้ที่ ๓ โดยมีผู้อานวยการสถาบันดารงราชานุภาพเป็นหัวหน้าทีม
มีทีมปฏิบัติงานจาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ป.ย.ป.มท. สบจ.สป. ศสส.สป. สนผ.สป. และ กจ.สป. ได้จัด
ประชุมทีมปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๒ เพื่อกาหนดประเด็นที่ต้องการศึกษาภายใต้หัวข้อ “จังหวัด ๔.๐” และ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างและแสวงหาความรู้
ทีมปฏิบัติงานได้ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการดาเนินการ
ที่จะส่งเสริมให้เป็นจังหวัด ๔.๐ จากเอกสารวิชาการ เว็บไซต์ ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล คู่มือ ผลงานการค้นคว้า
ศึกษาวิจัย โมเดลต่างๆ ฯลฯ ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลที่จะนาไปใช้เผยแพร่
ความรู้ ตลอดจนทาการศึกษาวิจัยเรื่ อง “โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กับ
บทบาทของกระทรวงมหาดไทย” โดยมีวั ตถุประสงค์ เพื่อศึ กษารู ปแบบการพั ฒนาเมืองอั จฉริยะ และกลไก
การบูรณาการที่ส่งผลต่อการทางานร่วมกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้ง เพื่อศึกษาผลกระทบเชิงบวก ข้อจากัดในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ค้ น หาปั จ จั ย ความส าเร็ จ และเพื่ อ สร้ า งต้ น แบบ (Prototype) การพั ฒ นาเมื อ งอั จ ฉริ ย ะในบทบาทของ
กระทรวงมหาดไทย
โดยได้สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดเชียงใหม่ และ เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง)
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แหล่งความรู้ หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติต่างๆ โดยค้นคว้าจากเว็บไซต์
เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน สป.มท.
URL
๑. เว็บไซต์สถาบันดารงราชานุภาพ สป.
www.stabundamrong.go.th
๒. เว็บไซต์สานักนโยบายและแผน สป.
www.ppb.moi.go.th
๓. เว็บไซต์สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
www.pad.moi.go.th
จังหวัด สป.
๔. เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ สป.
www.personnel.moi.go.th
๕. เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
http://www.ict.moi.go.th/
๖. เว็บไซต์กองคลัง สป.
www.fidi.moi.go.th
๗. เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
http://103.28.101.10/opdc/opdc/index.php
๘. เว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.
www.km.moi.go.th
เว็บไซต์ภายนอกหน่วยงาน สป.มท.
URL
กูเกิล
www.Google.com
วิกิซอร์ซ
https://th.wikisource.org/
รัฐบาลไทย
https://www.thaigov.go.th/
รัฐสภาไทย
www.parliament.go.th
สานักนายกรัฐมนตรี
www.opm.go.th
ราชกิจจานุเบกษา
www.ratchakitcha.soc.go.th
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
https://secretary.mots.go.th/index.php
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
www.krisdika.go.th
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
www.nesdb.go.th
สานักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th
สานักงาน ก.พ.ร.
www2.opdc.go.th
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
http://mooc.thaicyberu.go.th/
และนวัตกรรม
สานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
www.samutsongkhram.go.th
ส านั กงานเมื องอั จฉริ ยะประเทศไทย (ส านั กงานส่ งเสริ ม https://www.smartcitythailand.or.th/
เศรษฐกิจดิจิทัล)
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กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจาประเทศไทย
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

www.dpt.go.th
www.un.or.th
www.mnre.go.th
www.creativethailand.org
https://web.tcdc.or.th/th
สานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
http://thainews.prd.go.th/th
สานักสารนิเทศ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th
บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จากัด
https://www.khonkaenthinktank.com/
จากความรู้ ต่ างๆที่ ได้ค้ นคว้า ศึกษามา ได้ นามาจั ดกลุ่ มความรู้ เป็นหมวดหมู่/กลุ่ มเรื่ อง และ
รวบรวมฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยวางเป้าหมายการเผยแพร่ไว้ ๒ แหล่งสาคัญ คือ (๑) ในเว็บไซต์ของสถาบัน
ดารงราชานุภาพ และ (๒) เว็บไซต์ของกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร สป.
ขั้นตอนที่ ๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้
การพัฒนาสู่การเป็นจังหวัด ๔.๐ มีหลากหลายแนวทางปฏิบัติ จึงได้ประมวลและกลั่นกรองความรู้
ออกเป็น..๑๘...ชิ้นงาน ได้แก่
(๑) วารสารดารงราชานุภาพ จานวน ๓ เล่ม มีเนื้อหาเพื่อเตรียมการเป็นมหาดไทย ๔.๐ คนไทย
สู่ศตวรรษที่ ๒๑ และ เตรียมคนมหาดไทย

(๒) เอกสารความรู้
ประสบการณ์ ผู้ บ ริ ห ารมี ความส าคั ญยิ่ งที่ จะรวบรวมเพื่ อ น าไปถ่ า ยทอด และส่ งเสริ ม
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ได้รวบรวมไว้จานวน ๙ เล่ม

วินัยการเงินการคลัง

การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
"มหาดไทย" สู่ความเป็นเลิศ
๕ ตอน (๕ เล่ม)

การพัฒนาหลักคิดด้านการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ
๒ ตอน (๒ เล่ม)

หลักการตรวจราชการ
ตามธรรมาภิบาล
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๒๗

(๓) แนวทางที่จังหวัดต้องปฏิบัติ โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาสู่การเป็นจังหวัด ๔.๐ โดยมีหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน ให้ยึดถือปฏิบัติไปในแนว
เดียวกัน โดยรวบรวมแนวทางการดาเนินงาน การรวบรวมสถิติของจังหวัดที่เป็นเลิศโดยประมวลจากการได้รับรางวัล
สรุปงานที่ประมวลกลั่นกรองตามแนวทางนี้ ๔ เรื่อง ได้แก่
๑) ระเบียบกฎหมายที่ข้าราชการต้องรู้
๒) PMQA 4.0 และ PMQA รายหมวด
๓) ศูนย์ราชการสะดวก
๔) Smart City
(๔) องค์ความรู้อื่นๆ ที่จะสนับสนุนจังหวัด ๔.๐ จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
๑) นวัตกรรมในจังหวัด
๒) วิธีการนาเทคโนโลยีมาใช้งาน
ขั้นตอนที่ ๕ การเข้าถึงความรู้
กาหนดช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ ไว้โดยใช้ช่องทางที่มีอยู่เดิม ๑๑ ช่องทาง
และ เพิ่มช่องทางใหม่ขึ้นอีก ๓ ช่องทาง รวมเป็น ๑๔ ช่องทาง ได้แก่
ช่องทางเดิม
๑. เว็บไซต์สถาบันดารงราชานุภาพ www.stabundamrong.go.th
๒. เว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.มท. www.km.moi.go.th
๓. เฟสบุ๊คการจัดความรู้ มหาดไทย Knowledge management
๔. หนังสือราชการ แจ้ง QR Code องค์ความรู้ที่เผยแพร่
๕. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoPs)
๖. การจัดอบรม/สัมมนา จัดโดย สถาบันดารงราชานุภาพ สป. และ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
๗. วารสารดารงราชานุภาพ
๘. เอกสารความรู้ สดร.
๙. เอกสารวิจัย
๑๐. บอร์ดประชาสัมพันธ์
๑๑. Line กลุ่ม CoPs@มท.
ช่องทางใหม่
๑๒. เว็บเพจ จังหวัด ๔.๐ http://www.stabundamrong.go.th/2019/wordpress/
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๒๘

๑๓. เว็บเพจการจัดการองค์ความรู้ กพร.สป. http://103.28.101.10/opdc/opdc/การจัดการองค์
ความรู้ปี%202562.php
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๒๙

๑๔. วีดิทัศน์ใน DOPA Channel กรมการปกครอง

ขั้นตอนที่ ๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
การแลกเปลี่ ย นความรู้ เป็ นขั้ นตอนส าคั ญที่ จะเป็ นการสื่ อสาร ๒ ทาง จึ งได้ จั ด การแบ่ งปั น
แลกเปลี่ยนความรู้ การขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็นจังหวัด ๔.๐ กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรของจังหวัด/กรมใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย และ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
(๑) เวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) จานวน ๒ ครั้ง จัดโดยสถาบัน
ดารงราชานุภาพ สป. มีการถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference จากกระทรวงมหาดไทยไปยังจังหวัด และ
ถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายการสื่อสาร DOPA Channel กรมการปกครอง สรุปจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๕,๐๖๙ คน ดังนี้

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

๔/๖๒

๒๘ พ.ค. ๖๒

๖/๖๒

๙ ส.ค. ๖๒

ศู น ย์ ร า ช ก า ร ส ะ ด ว ก ( GECC)
สู่จังหวัด ๔.๐
มาตรฐานวินัยที่ข้าราชการต้องรู้

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (คน)
๒,๑๒๐
๒,๙๔๙
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บรรยากาศการจัดเวที CoPs มีการแลกเปลี่ยน-ตอบข้อซักถาม ผ่านระบบ Video Conference

๓๐
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๓๑

การจัด CoPs ซึ่งได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสาร DOPA Channel กรมการปกครอง
และระบบ vcs

(๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0) ของกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม
2562 ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร สป. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๓๐ คน
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
 การบรรยายแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงานเพื่อยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบ
ราชการ 4.0 และการขับเคลื่อนองค์การสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ PMQA 4.0
 การประยุกต์ใช้ PMQA 4.0 ในการปฏิบัติราชการ และ Best Practice เพื่อประยุกต์ใช้ ในการพัฒนา
หน่วยงาน/จังหวัด
 สรุปบทเรียนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่ระบบราชการ 4.0
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๓๒

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
การบรรยายแนวทาง “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสาหรับองค์กร : Creative to
Innovation Development for Innovation Organization” และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (Workshop) เรื่อง
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทาให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางาน แนวคิด มุมมองการ
พัฒนาร่วมกัน เพื่อนาความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุง พัฒนาหน่วยงาน/จังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพ
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.

๓๓
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๓๔

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่เป็น Key Man ด้านการพัฒนาองค์การของกระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนที่ ๗ เรียนรู้องค์ความรู้เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
สถาบันดารงราชานุภาพได้ทาการสารวจบุคลากร พบว่าร้อยละ ๘๐.๕๐ ของบุคลากรมีองค์ความรู้
เพื่อประยุกต์ใช้ และรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้
(๑) ต้องการรับความรู้เพิ่มเติม ได้แก่
๑) องค์ความรู้จังหวัด 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็นจังหวัด 4.0
๒) การบริหารจัดการในระดับพื้นที่ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็นจังหวัด 4.0
๓) กลยุทธ์การทางานตามแนวประชารัฐและข้าราชยุค 4.0
๔) ความชัดเจนของระบบราชการ 4.0
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๓๕

๕) การพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ
๖) องค์ความรู้ใหม่ๆ เน้นนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาองค์การ และการบริหารจัดการ
๗) แนะนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถทางานให้ง่ายและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
๘) ความรู้/ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประจาตาแหน่ง
๙) การมอบอานาจ
๑๐) การดาเนินการทางวินัย
๑๑) ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๑๒) การจัดซื้อจัดจ้าง
๑๓) เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑๔) งานพระราชพิ ธี หรื อ งานความสั ม พั น ธ์ ช ายแดน และงานที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
งานอานวยการ
๑๕) การดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
๑๖) ด้านจิตวิทยาการให้บริการ
(๒) ต้องการให้ปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์/เนื้อหา/ช่องทาง
๑) เพิ่มความน่าสนใจของเนื้อหาข้อมูล
๒) กระจายองค์ความรู้สู่ระดับพื้นที่ผ่านภาษาที่ง่ายขึ้น
๓) ด้านเนื้อหาขององค์ความรู้ ให้มีความสมบูรณ์ กระชับ ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจ
๔) ควรจัดทาคู่มือที่เหมาะสมกับการทางาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เหมือนกัน
๕) เพิ่มช่องทางการเผยแพร่
๖) ส่งความรู้ไปให้โดยตรง หรือส่งความรู้เข้าในกลุ่มที่จะใช้ข่าวสารเพื่อนาไปประชาสัมพันธ์ได้
ง่ายขึ้น
๗) ให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเข้าใจง่ายโดยเผยแพร่ข้อมูลในด้านต่างๆ ทาง
Line Official, กลุ่ม line ที่มท.ตั้งขึ้น, QR code, สื่อออนไลน์, ผ่านมือถือ, เว็บไซต์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์การ
จัดการความรู้, เว็บไซด์ สถ.
๘) ควรเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ผ่ านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ กลุ่ ม ผวจ. เพื่ อ ให้
ผวจ. สั่งการหรือแจ้งไปในไลน์ของหัวหน้าส่วนราชการแต่ละจังหวัดอีกช่องทางหนึ่ง
๙) ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆเพื่อการสร้างการรับรู้ว่ามีการเผยแพร่เอกสารชุดความรู้ต่างๆ
๑๐) เผยแพร่ในรูปแบบสื่อออนไลน์ ควรอัพเดทข้อมูลในทุกช่องทางสารสนเทศโดยเฉพาะ
สารสนเทศออนไลน์
๑๑) ควรเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆให้มากขึ้น
๑๒) ควรมีการเผยแพร่ช่องทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
๑๓) การเผยแพร่ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในบางเรื่อง
๑๔) ไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดทราบเท่าที่ควร
๑๕) การประชาสัมพันธ์น้อย ขาดความเข้าใจ
๑๖) การจัดประชุม CoPs conference บางท่านไม่สะดวกเนื่องจากติดภารกิจสาคัญ เวลาใน
การประชุมน่าจะเป็นต้นปีงบประมาณ
๑๗) ประสงค์ให้ความรู้ผ่าน VCS เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่าย ต้องประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้
ทราบล่วงหน้า
๑๘) ส่งข้อมูลข่าวสารให้ถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกหน่วยด้วย
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๑๙) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้ทั่วถึง และบ่อยๆ เพื่อกระตุ้นให้เข้าไปศึกษา หา
ความรู้
๒๐) การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวง และ สนจ. ค่อนข้างยาก ควรมีช่องทาง หรือ
หัวข้อที่สืบค้นได้ง่ายกว่าที่เป็นอยู่
(๓) ต้องการให้ปรับปรุงด้านวิธีการ
๑) อบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆขององค์ความรู้จังหวัด 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็น
จังหวัด 4.0
๒) จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในจังหวัดให้พร้อมต่อการเข้าสู่ยุค 4.0
๓) ควรกระจายโอกาสหรือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของจังหวัดได้ทราบ/มีความรู้ เทคนิคมากขึ้น
๔) จัดอบรมให้กับบุคลากรทุกตาแหน่ง
๕) นาผู้ปฏิบัติเข้าอบรม
๖) ควรมีการฝึกอบรมเพื่อต่อยอดและเพื่อนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๗) ควรจัดอบรมสัมมนาเพิ่มองค์ความรู้ทุกปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๘) ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการในพื้นที่
๙) ให้เผยแพร่ความรู้ผ่านทางโครงการอบรมให้มาก เพราะบางคนไม่ชอบอ่านข้อความ
๑๐) ควรมีโครงการให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม
๑๑) ควรจัดโครงการอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆเพิ่มมากขึ้น
๑๒) ต้องจัดการองค์ความรู้ในแต่ละองค์ความรู้เพื่อเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับแต่ละระดับ
๑๓) ควรมีการอบรม สัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรในระดับพื้นที่ให้มากที่สุด
๑๔) ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ความรู้ แ ละเข้ า ถึ ง การให้ บ ริ ก ารและการอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนทราบของแต่ละหน่วยงาน/แต่ละองค์กร
๑๕) สอบถามผู้เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ ได้แก่
(๑) ผู้บริหาร มท.ระดับต่างๆ ว่าต้องการเผยแพร่เรื่องใดหรือที่เห็นควรให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา ใน
สังกัดได้ทราบหรือเรียนรู้
(๒) ผู้ ปฏิบัติงานที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกลุ่มเป้าหมายทั่ ว ไปเสนอเรื่องที่สนใจหรือ
ต้องการเรียนรู้
(๓) ทีมงานติดตามสถานการณ์ที่น่าสนใจหรือเกี่ยวกับบทบาท มท.และกาหนดหัวข้อนามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๑๖) ส่งเสริมบุคลากรในสังกัด มท. นาเสนอองค์ความรู้ในรูปบทความ/คลิปบรรยาย หรือสื่อรูปแบบ
ต่างๆ โดยมีรางวัลจูงใจ หรือเป็นผลงานรูปแบบหนึ่ง นอกเหนือจากการเสนอผลงานในการสอบเลื่อนระดับ
๑๗) จัดทาแบบทดสอบวัดความรู้ให้บุคลากรสังกัด มท. ใช้วัดความรู้ของตนเองในหัวข้อต่างๆ
แบบออนไลน์ และอาจใช้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการประเมิ น ความดี ค วามชอบในส่ ว นของการพั ฒ นาตนเอง
จากประเด็นต่างๆ สามารถนามาประมวลว่าบุคลากรของ มท. สนใจองค์ความรู้ในเรื่องใดหรือขาดความรู้เรื่องใด
เพื่อนามากาหนดองค์ความรู้ที่จะเผยแพร่ต่อไป
๑๘) บุ คลากรของภาครั ฐ ควรได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูล อย่า งทั่ว ถึง โดยให้ เ รี ยนรู้ผ่ าน
ห้องเรียนออนไลน์ แ ละมีการวัดผลประเมินความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนที่ ๘ การยกย่องชมเชย
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศยกย่องชมเชยจังหวัดที่เป็น Best Practice จังหวัด
ต้นแบบในการเป็นจังหวัด ๔.๐ เพื่อนาสู่การขยายผลต่อไปยังจังหวัด โดยได้รวบรวมชื่อองค์ความรู้และแจ้งเวียน
เผยแพร่ชมเชยไปยังทุกจังหวัด
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ภาคผนวก

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้

สรุปผลการสารวจความพึงพอใจในการเผยแพร่

องค์ความรูต้ ามแผนการจัดการความรู้

เอกสารแนบท้าย
สรุปผลการสารวจความพึงพอใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ประเภทตาแหน่ง
อานวยการสูง
อานวยการต้น
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ปฏิบัติการ
ชานาญงาน
ปฏิบัติงาน
อื่นๆ
รวม
รวมทั้งหมด

ส่วนกลาง (คน) ส่วนภูมิภาค (คน)
3
4
8
8
3
3
29

16
16
110
286
184
81
56
59
808
837

สรุ ป ผล ผู้ ตอบแบบสอบถามผ่ านระบบ จานวน 837 คน จาแนกเป็นส่ ว นกลาง 29 คน และ
ส่ ว นภูมิภ าค จานวน 808 คน
ส่วนที่ 2 เรียนรู้องค์ความรู้เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในการเผยแพร่ อ งค์ความรู้
ตามแผนการจัดการความรู้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ

ภาพรวม

ร้อยละ
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

I การมีองค์ความรู้เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
 องค์ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ
80.43
77.24
80.54
 องค์ความรู้การจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
79.81
73.10
80.05
หมู่บ้าน/ตาบล ชุมชน และอาเภอ
องค์ ความรู้จังหวัด 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่
80.50
74.48
80.72
การเป็นจังหวัด 4.0
บุ ค ลากรมี อ งค์ ค วามรู้ เ พื่ อ ไปใช้ ป ระโยชน์
80.25
74.94
80.44
ทั้ ง 3 องค์ ค วามรู้
สรุ ป ผล ส ารวจการน าองค์ ความรู้เ พื่ อไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติง าน พบว่ า บุค ลากรร้อ ยละ
80.25 มีองค์ความรู้เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ โดยจาแนกร้อ ยละของบุค ลากรมีอ งค์ค วามรู้ เ พื่อ นาไปใช้
ประโยชน์ ได้แก่ องค์ความรู้ที่ 3 : องค์ความรู้จังหวัด 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็นจังหวัด
4.0 ร้อยละ ๘๐.๕๐ รองลงมาคือ องค์ความรู้ที่ 1 : องค์ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ
ร้อยละ ๘๐.๔๓ และองค์ความรู้ที่ 2 : องค์ความรู้การจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/
ตาบล ชุมชน และอาเภอ ร้อยละ ๗๙.๘๑
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รายการ

ภาพรวม

ร้อยละ
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

II ช่องทางที่สะดวกในการเข้าถึงความรู้ของบุคลากร
 เว็บไซต์สถาบันดารงราชานุภาพ www.stabundamrong.go.th
 เว็บไซต์การจัดการความรู้ สป. www.km.moi.go.th
 เว็บไซต์ สบจ.สป. www.pad.moi.go.th
เว็บไซต์ กพร.สป. www.psdg.moi.go.th
 QR Code ท้ายหนังสือราชการ
 facebook มหาดไทย knowledge management
(facebook.com/stabundamrong)
 กลุ่ม line CoPs @ มท.
 เข้าร่วมกิจกรรม CoPs ของ สถาบันดารงราชานุภาพ ในส่วนกลาง
หรือ ผ่านระบบ VCS
เข้าอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 อื่นๆ ได้แก่ เว็บไซต์ google , เว็บไซต์กรมต่างๆ

23.75
10.63
3.88
0.50
23.38

51.85

29.63

22.00
10.63
3.88
0.50
22.38

5.63

3.70

5.50

9.38

3.70

9.25

10.88

3.70

10.75

14.25
1.13

3.70
3.70

14.13
1.00

สรุปผล การสารวจความพึงพอใจช่องทางที่สะดวกในการเข้าถึงความรู้พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจ
มากที่สุดในการเข้าผ่านช่องทาง เว็บไซต์สถาบันดารงราชานุภาพ www.stabundamrong.go.th รองลงมา
คือ QR Code ท้ายหนังสือราชการ เข้าอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  เข้าร่วม
กิจกรรม CoPs ของ สถาบันดารงราชานุภาพ ในส่วนกลาง หรือ ผ่านระบบ VCS เว็บไซต์การจัดการความรู้
สป. www.km.moi.go.th กลุ่ม line CoPs @ มท. facebook มหาดไทย knowledge management
(facebook.com/stabundamrong) เว็บไซต์ สบจ.สป. www.pad.moi.go.th  อื่นๆ ได้แก่ เว็บไซต์
google , เว็บไซต์กรมต่างๆ และ เว็บไซต์ กพร.สป. www.psdg.moi.go.th ตามลาดับ
รายการ

ภาพรวม

ร้อยละ
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

79.86

84.83

79.68

III ความพึงพอใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เผยแพร่
 องค์ความรู้ที่ 1 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
 องค์ความรู้ที่ 2 : เรื่อง การจัดทาและประสานแผนพัฒนาใน

79.31
84.83
79.11
ระดับพื้นที่ (One Plan)
80.72
83.45
80.62
 องค์ความรู้ที่ 3 : เรื่องจังหวัด 4.0
ความพึงพอใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เผยแพร่ทั้ง 3 องค์ความรู้ 79.96
84.37
79.80
สรุ ปผล การสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เผยแพร่ พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เผยแพร่ทั้ง 3 องค์ความรู้ ในภาพรวม ร้อยละ 79.96 โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในองค์
ความรู้ที่ 3 : เรื่องจังหวัด 4.0 รองลงมาคือ องค์ความรู้ที่ 1 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
และองค์ความรู้ที่ 2 : เรื่อง การจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan) ตามลาดับ
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IV ข้อเสนอแนะในการเผยแพร่ความรู้ให้ตรงกับที่บุคลากรต้องการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๑. ควรจัดให้ความรู้ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ สป.มท. ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและประสานนโยบายยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
๑) ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
๓) ยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ
๔) การปฏิบัติตามนโยบายภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
๑) การจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
๒) การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและการประเมินผลปฏิบัติงานเชิงพื้นที่
๓) การจั ดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ตาบล ชุมชน และ
อาเภอ ทาให้อาเภอ สามารถจัดส่งแผนพัฒนาอาเภอให้กับจังหวัดได้ครบถ้วน
๔) การจัดทาแผนในการพัฒนาจังหวัด
๕) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
๖) การใช้แผนที่ map เพื่อการจัดทาแผนในการพัฒ นาจังหวัด แผนต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
๗) การบริหารงบประมาณและการประสานแผน
๘) การของบประมาณให้สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาจั ง หวั ด
แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องหน่วยงานและกระทรวง
๙) แหล่งงบประมาณที่สามารถจัดทาโครงการแก้ปัญหาโดยตรง
๑๐) การจัดทา One plan ที่ปฏิบัติได้จริง และมีการใช้ One map มาใช้ใน
กระบวนการวางแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผังเมือง/ผังเฉพาะ จะเป็นประโยชน์และเกิดผลอย่างมาก
๑๑) one plan ไปสู่การปฏิบัติตามเป้าหมาย
๑๒) ความชัดเจนในเรื่องการจัดทาแผน One Plan
๑๓) งานเศรษฐกิจ ฐานรากเข้ม แข็ง ด้ ว ยหลั ก ปรั ช ญา ของเศ รษฐ กิ จ พอเพียง
ตามบริบทของพื้นที่
๑๔) การแปรรูปสินค้า การตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๑) องค์ความรู้จังหวัด 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็นจังหวัด 4.0
๒) การบริหารจัดการในระดับพื้นที่ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็น
จังหวัด 4.0
๓) กลยุทธ์การทางานตามแนวประชารัฐและข้าราชยุค 4.0
๔) ความชัดเจนของระบบราชการ 4.0
๕) การพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ
๖) องค์ความรู้ใหม่ๆ เน้นนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาองค์การ และการบริหารจัดการ
๗) แนะนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถทางานให้ง่ายและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
๘) ความรู้/ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประจาตาแหน่ง
/๙) การมอบอานาจ...

-๔๙) การมอบอานาจ
๑๐) การดาเนินการทางวินัย
๑๑) ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๑๒) การจัดซื้อจัดจ้าง
๑๓) เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑๔) งานพระร า ช พิ ธ ี ห รื อ ง า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ช า ย แ ด น และงานที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานอานวยการ
๑๕) การดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
๑๖) ด้านจิตวิทยาการให้บริการ
๒. ข้อเสนอแนะแนวทาง/วิธีการ ในการจัดการองค์ความรู้
ด้านการประชาสัมพันธ์/เนื้อหา/ช่องทาง
๑) เพิ่มความน่าสนใจของเนื้อหาข้อมูล
๒) กระจายองค์ความรู้สู่ระดับพื้นที่ผ่านภาษาที่ง่ายขึ้น
๓) ด้านเนื้อหาขององค์ความรู้ ให้มีความสมบูรณ์ กระชับ ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจ
๔) ควรจัดทาคู่มือที่เหมาะสมกับการทางาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เหมือนกัน
๕) เพิ่มช่องทางการเผยแพร่
๖) ส่ ง ความรู้ ไ ปให้ โ ดยตรง หรื อ ส่ ง ความรู้ เ ข้ า ในกลุ่ ม ที่ จ ะใช้ ข่ า วสารเพื่ อ น าไป
ประชาสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น
๗) ให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเข้าใจง่ายโดยเผยแพร่ข้อมูลในด้านต่างๆ
ทาง Line Official, กลุ่ม line ที่มท.ตั้งขึ้น, QR code, สื่อออนไลน์, ผ่านมือถือ, เว็บไซต์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์
การจัดการความรู้, เว็บไซด์ สถ.
๘) ควรเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ไลน์ กลุ่ ม ผวจ.
เพื่ อ ให้ ผวจ. สั่งการหรือแจ้งไปในไลน์ของหัวหน้าส่วนราชการแต่ละจังหวัดอีกช่องทางหนึ่ง
๙) ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆเพื่อการสร้างการรับรู้ว่ามีการเผยแพร่เอกสารชุด
ความรู้ต่างๆ
๑0) เผยแพร่ในรูปแบบสื่อออนไลน์ ควรอัพเดทข้อมูลในทุกช่องทางสารสนเทศ
โดยเฉพาะสารสนเทศออนไลน์
๑๑) ควรเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆให้มากขึ้น
๑๒) ควรมีการเผยแพร่ช่องทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
๑3) การเผยแพร่ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในบางเรื่อง
๑4) ไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดทราบเท่าที่ควร
๑5) การประชาสัมพันธ์น้อย ขาดความเข้าใจ
๑6) การจัดประชุม CoPs conference บางท่านไม่สะดวกเนื่องจากติดภารกิจสาคัญ
เวลาในการประชุมน่าจะเป็นต้นปีงบประมาณ
๑7) ประสงค์ให้ความรู้ผ่าน VCS เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่าย ต้องประชาสัมพั นธ์
หลักสูตรให้ทราบล่วงหน้า
๑8) ส่งข้อมูลข่าวสารให้ถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกหน่วยด้วย
/19) ประชาสัมพันธ์...

-๕19) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้ทั่วถึง และบ่อยๆ เพื่อกระตุ้นให้เข้าไป
ศึกษา หาความรู้
๒0) การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวง และ สนจ. ค่อนข้างยาก ควรมีช่องทาง
หรือหัวข้อที่สืบค้นได้ง่ายกว่าที่เป็นอยู่
ด้านวิธีการ
๑) อบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆขององค์ความรู้จังหวัด 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่
การเป็นจังหวัด 4.0
๒) จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในจังหวัดให้พร้อมต่อการเข้าสู่ยุค 4.0
๓) ควรใช้แผนที่ map ในการพิจารณาประกอบการจัดทาแผนจะดีและ มีประโยชน์มาก
๔) ควรกระจายโอกาสหรือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของจังหวัดได้ทราบ/มีความรู้ เทคนิคมากขึ้น
๕) จัดอบรมให้กับบุคลากรทุกตาแหน่ง
๖) นาผู้ปฏิบัติเข้าอบรม
๗) ควรมีการฝึกอบรมเพื่อต่อยอดและเพื่อนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๘) ควรจัดอบรมสัมมนาเพิ่มองค์ความรู้ทุกปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๙) ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการในพื้นที่
๑๐) ให้เผยแพร่ความรู้ผ่านทางโครงการอบรมให้มาก เพราะบางคนไม่ชอบอ่านข้อความ
๑๑) ควรมีโครงการให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม
๑๒) ควรจัดโครงการอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆเพิ่มมากขึ้น
๑๓) ต้องจัดการองค์ความรู้ในแต่ละองค์ความรู้เพื่อเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับแต่ละระดับ
๑๔) ควรมีการอบรม สัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรในระดับพื้นที่ให้มากที่สุด
๑๕) นาผู้ปฏิบัติเข้าอบรม
๑๖) ให้ประชาชนได้รับความรู้และเข้าถึงการให้บริการและการอานวยความสะดวกให้
ประชาชนทราบของแต่ละหน่วยงาน/แต่ละองค์กร
๑๗) สอบถามผู้เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ ได้แก่
(๑) ผู้บริหาร มท.ระดับต่างๆ ว่าต้องการเผยแพร่เรื่องใดหรือที่เห็นควรให้ผู้ใต้
บังคับ บัญชาในสังกัดได้ทราบหรือเรียนรู้
(๒) ผู้ปฏิบัติงานที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกลุ่มเป้าหมายทั่วไปเสนอเรื่องที่สนใจ
หรือต้องการเรียนรู้
(๓) ทีมงานติดตามสถานการณ์ที่น่าสนใจหรือเกี่ยวกับบทบาท มท.และกาหนด
หัวข้อนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๑๘) ส่งเสริมบุคลากรในสังกัด มท. นาเสนอองค์ความรู้ในรูปบทความ/คลิปบรรยาย หรือสื่อ
รูปแบบต่างๆ โดยมีรางวัลจูงใจ หรือเป็นผลงานรูปแบบหนึ่ง นอกเหนือจากการเสนอผลงานในการสอบเลื่อนระดับ
๑๙) จัดทาแบบทดสอบวัดความรู้ให้บุคลากรสังกัด มท. ใช้วัดความรู้ของตนเองในหัวข้อ
ต่างๆแบบออนไลน์ และอาจใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความดีความชอบในส่วนของการพัฒนาตนเอง จาก
ประเด็นต่างๆ สามารถนามาประมวลว่าบุคลากรของ มท. สนใจองค์ความรู้ในเรื่องใดหรือขาดความรู้เรื่องใดเพื่อ
นามากาหนดองค์ความรู้ที่จะเผยแพร่ต่อไป
๒๐) บุคลากรของภาครัฐควรได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลอย่า งทั่วถึง โดยให้ เ รี ยนรู้
ผ่านห้องเรียนออนไลน์ แ ละมีการวัดผลประเมินความรู้ความเข้าใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการเผยแพร่

องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้

แบบสอบถามความพึงพอใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
....................................
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด และเติมข้อความ
ในช่องว่าง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 สถานที่ทางาน/สังกัด
 ส่วนกลาง
หน่วยงาน......................................................................
 ส่วนภูมิภาค
 สานักงานจังหวัด จังหวัด..........................................................................
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
 กลุ่มงานอานวยการ
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงาน..................................
 รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงาน..................................
1.2 ประเภทตาแหน่ง
 อานวยการสูง
 อานวยการต้น
 ชานาญการพิเศษ
 ชานาญการ
 ปฏิบัติการ
 ชานาญงาน
 ปฏิบัติงาน
 อื่นๆ...............
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการเผยแพร่ อ งค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของท่าน โดยแบ่งความหมายของระดับความพึงพอใจ ดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย

1 = น้อยที่สุด

รายการ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

I การนาองค์ความรู้เพือ่ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด
 องค์ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ
 องค์ความรู้การจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ตาบล ชุมชน
และอาเภอ
องค์ ความรู้จังหวัด 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ การเป็นจังหวัด 4.0
องค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่

องค์ความรู้ที่ 

องค์ความรู้ที่ 

องค์ความรู้ที่ 

-๒-

รายการ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

II ช่องทางที่สะดวกในการเข้าถึงความรู้ของท่าน
 เว็บไซต์สถาบันดารงราชานุภาพ www.stabundamrong.go.th
 เว็บไซต์การจัดการความรู้ สป. www.km.moi.go.th
 เว็บไซต์ สบจ.สป. www.pad.moi.go.th
 เว็บไซต์ กพร.สป. www.psdg.moi.go.th
 QR Code ท้ายหนังสือราชการ
 facebook มหาดไทย knowledge management
(facebook.com/stabundamrong)
 กลุ่ม line CoPs @ มท.
 เข้าร่วมกิจกรรม CoPs ของ สถาบันดารงราชานุภาพ ในส่วนกลาง หรือ
ผ่านระบบ VCS
 เข้าอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 อื่นๆ ระบุ.............................................................................................................

III ความพึงพอใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เผยแพร่
 องค์ความรู้ที่ 1 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
 องค์ความรู้ที่ 2 : เรื่อง การจั ด ทาและประสานแผนพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่
(One Plan)
 องค์ความรู้ที่ 3 : เรื่องจังหวัด 4.0

IV ข้อเสนอแนะในการเผยแพร่ความรู้ให้ตรงกับที่ท่านต้องการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. .......................

แบบการรายงานติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้

องค์ความรู้ที่ ๑

เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

การรายงานติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ ๑
เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้
1

การบ่งชี้ความรู้
๑.๑ สารวจความต้องการ
ที่จะให้ สป.มท.
สนับสนุนองค์ความรู้
ที่จาเป็นในการปฏิบตั ิงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
โดยกรอกแบบสารวจผ่าน
ระบบออนไลน์บนเว็บไซต์
ของ สดร.สป.
www.stabundamrong.go.th

ระยะเวลา
ต.ค. 61

ตัวชี้วัด
ร้อยละของ
ผู้กรอก
แบบสอบถาม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ไม่ต่ากว่า ข้าราชการของ
สดร.สป.
ร้อยละ 80 สป.มท.ส่วนกลาง
(จ านวนชุ ด และภูมิภาค
แบบสอบ
ถามทั้ ง สิ้ น
๔๐๐ ชุด)

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

- ผู้ กร อกแ บ บ ส อบ ถา ม ร้อยละ 100
จานวน ๕๗๐ คน
- ส รุ ป ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
องค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับ
๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
นาไปจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้

-

๑.๒ ประชุมคณะทางาน
บริหารจัดการความรู้
และที่ปรึกษาเพื่อ
กาหนดองค์ความรู้

21 ม.ค. 62 จานวนครั้งของ ไม่น้อยกว่า CKO/ผู้แทน
การประชุม
1 ครั้ง
สานัก/กอง ใน
สังกัด สป.มท.
จานวน ๒8 คน

สดร.สป.

ประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๒

ร้อยละ 100

-

1.3 ประชุมทีมปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการความรู้
- เพื่อกาหนดประเด็นที่
ต้องการศึกษาภายใต้หัวข้อ
“ยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิรูปประเทศ”
- เพื่อกาหนดกิจกรรม
การจัดการความรู้

28 ก.พ. 62

ทีมปฏิบัติงาน ประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
องค์ความรู้ที่ 1 เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๒

ร้อยละ 100

-

จานวนครั้งของ ไม่น้อยกว่า ทีมปฏิบัติงาน
การประชุม
1 ครั้ง
องค์ความรู้ที่ ๑

๒
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้
2

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1 ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง ต.ค. – ก.ย.
๖๑ 62

จานวนเรื่อง

เป้าหมาย
อย่างน้อย
3 เรื่อง

กลุ่มเป้าหมาย
กระทรวง/กรม/
ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง/
จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ทีมปฏิบัติงาน 1. การพัฒนาและปรับปรุง ร้อยละ 100
องค์ความรู้ที่ ๑ กระบวนการทางานด้วยการ
ใช้เทคโนโลยี โดยศึกษาจาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการทางานด้วยการ
ใช้เทคโนโลยี เมื่อวันที่ 6
และ 14 มีนาคม 2562
2. PMQA หมวดที่ 6 ศึกษา
จากการระดมความคิดเห็น
จากการจัดประชุม
คณะทางานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
หมวดที่ 6 เมื่อวันที่ 28
สิงหาคม 2562 พร้อมทั้ง
แนวทางจากคู่มือการ
ประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 ของ
สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการและ
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.การขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและระบบ
ติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR)
ศึกษาจากสานักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและ

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
-

๓
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้

2.2 รวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
เช่น เอกสารวิชาการ
ผลงาน การค้นคว้า ศึกษา
วิจัย โมเดลต่างๆ เป็นต้น

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

มี.ค. – ก.ย.
62

จานวนเรื่อง

เป้าหมาย

อย่างน้อย
3 เรื่อง

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานในสังกัด
สป. / กรม /
รัฐวิสาหกิจ

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน
สังคมแห่งชาติ ระเบียบ
กฎหมาย เช่น ระเบียบ
ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล การดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. 2562 คูม่ ือการใช้งาน
ระบบ EMENSCRและ
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ทีมปฏิบัติงาน 1.รวบรวมเอกสารวิชาการ ร้อยละ 100
องค์ความรู้ที่ ๑ แ ล ะ จั ด ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาและ
ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
ทางานด้วยการใช้เทคโนโลยี
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า น
การปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นา
ระบบการบริ ห ารจั ด การ
ภาครัฐ เมื่อวันที่ 6 และ
14 มีนาคม 2562 พร้อม
สรุปผลการประชุม
2.รวบรวมเอกสารวิชาการ
เกี่ยวกับ PMQA หมวด 6
ได้แก่ คู่มือการประเมิน
สถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ของ
สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และ

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

-

๔
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) หมวดที่ 6
การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั ิการ
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
พร้อมทั้งประชุมคณะทางาน
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ หมวด 6 เมื่อ
วันที่ 28 สิงหาคม 2562
และฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการทางานของ
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ตามเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0 (PMQA) เมื่อ
วันที่ 18 กันยายน 2562
3.รวบรวมเอกสารวิชาการ
เกี่ ย วกั บ ระบบติ ด ตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ห่ ง ช า ติ
(eMENSCR) ได้แก่ ระเบียบ
ว่ า ด้ ว ย ก า ร ติ ด ต า ม
ตรวจสอบ และประเมินผล
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ แ ล ะ
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

๕
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้

2.3 รวบรวมฐานข้อมูล
สนับสนุนการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

มี.ค. – ก.ย.
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จานวนข้อมูล

เป้าหมาย

อย่างน้อย
๒ ข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานในสังกัด
สป. / กรม /
รัฐวิสาหกิจ

ผู้รับผิดชอบ

ป.ย.ป.มท.

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน
พ.ศ. 2562 เอกสาร
ส า นั ก ง า น พั ฒ น า ก า ร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คู่มือการใช้งานระบบ
EMENSCR เป็ น ต้ น พร้ อ ม
จั ด อบรมวี ดิ ทั ศ น์ ท างไกล
(Video Conference) เพื่อ
สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนตาม
ยุท ธศาสตร์ ชาติ แ ละระบบ
ติ ด ตามและประเมิ น ผล
แห่งชาติ (eMENSCR) และ
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ได้ฐานข้อมูล 2 เรื่อง คือ
ร้อยละ 100
1. การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการทางานด้วย
การใช้เทคโนโลยี เผยแพร่
ลงเว็บไซต์สถาบั น ดารงราชานุภาพ
http://www.stabundamr
ong.go.th/web/databas
e/data17.pdf
2.องค์กรสมัยใหม่ที่มีขดี
ความสามารถสูง เผยแพร่ลง
เว็บไซต์สถาบันดารงราชา-นุภาพ
http://www.stabundamr
ong.go.th/web/databas
e/data18.pdf

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

-

๖
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้
3

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ พ.ค. – ก.ย.
3.1 การจัดกลุ่มความรู้เป็น
62
หมวดหมู/่ กลุม่ เรื่อง และ
รวบรวมฐานข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ

จานวนเรื่อง

เป้าหมาย
มีการ
จัดเก็บ
ข้อมูลเป็น
หมวดหมู่
อย่างน้อย
2 เรื่อง

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องใน
ส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

สดร.สป. (KM)/ 1.การจัดบริการรวบรวม
ร้อยละ 100
ป.ย.ป.ม.ท.
ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติและ
การปฏิรปู ประเทศ ใน
เว็บไซต์สถาบันดารงราชานุ
ภาพ หัวข้อ ฐานข้อมูล
สนับสนุนการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ
(http://www.stabundam
rong.go.th/web/databas
e.html)
2. การจัดบริการรวบรวม
ข้อมูลเกีย่ วกับการขับเคลื่อน
ตามยุทธศาสตร์ชาติและ
ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ
(EMENSCR) ให้กับผู้ว่า
ราชการจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม
จังหวัด รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด หัวหน้าสานักงาน
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ประจาจังหวัด และ
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
เว็บไซต์สถาบันดารงราชานุ
ภาพ หัวข้อ ป.ย.ป.มท.
(http://www.stabundam
rong.go.th/web/moirefo
rm.html)

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
-

๗
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้
4

5.

การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้
4.1 จัดทาแนวทาง/เอกสาร
ความรู้ เกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ

การเข้าถึงความรู้
5.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น
- หนังสือราชการ
- เอกสารวิจัยต่างๆ
- บอร์ดประชาสัมพันธ์
- ป้ายติดประกาศ
- รายการวิทยุ/เสียง

ระยะเวลา

มิ.ย. – ก.ย.
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ตัวชี้วัด

จานวน
แนวทาง/
เอกสาร

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า ทีมปฏิบัติงาน
2 ชิ้นงาน องค์ความรู้ที่ 1

ก.ค. – ก.ย. จานวนช่องทาง อย่างน้อย
๖2
ในการเผยแพร่ 3 ช่องทาง
ความรู้

บุคลากรของ มท.

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

ทีมปฏิบัติงาน 1.การจัดบริการข้อมูล
ร้อยละ 100
องค์ความรู้ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิรูปประเทศในเว็บไซต์
สถาบันดารงราชานุภาพ
หัวข้อ ฐานข้อมูลสนับสนุน
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
http://www.stabundamr
ong.go.th/web/databas
e.html
2.การจัดบริการข้อมูล
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและระบบ
ติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (EMENSCR)
ในเว็บไซต์สถาบันดารง ราชานุภาพ หัวข้อ ป.ย.ป.มท.
(http://www.stabundam
rong.go.th/web/moirefo
rm.html)

-

ทีมปฏิบัติงาน 1.การจัดบริการข้อมูลใน
ร้อยละ 100
องค์ความรู้ที่ 1 เว็บไซต์สถาบันดารงราชา/สดร.สป. (KM) นุภาพ หัวข้อ ป.ย.ป.มท.
(http://www.stabundam
stab.go.th/web/moirefo
mo.html)

-

๘
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
6.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ผู้ที่มีประสบการณ์ หรือ
มีผลการดาเนินการที่ดี
(ผ่านเวทีการประชุม/
สัมมนา/ชุมชนนักปฏิบัติ
(CoPs) เป็นต้น)

6.2 เผยแพร่องค์ความรูต้ าม
ช่องทางต่างๆ

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

เป้าหมาย

ต.ค. – ก.ย. จานวนครั้ง
๖๑ 62 ที่จัดหรือเข้า
ร่วมกิจกรรม

อย่างน้อย
2 ครั้ง

บุคลากรของ
จังหวัด/กรมใน
สังกัด มท./
สป.มท.

สดร.สป./
ศสส.สป.

จัดการประชุมเพื่อ
ร้อยละ 100
ขับเคลื่อนการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ ของ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๒
เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๒
เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๒

-

ต.ค. – ก.ย. จานวนครั้ง
๖๑ 62

อย่างน้อย
๓ ครั้ง

บุคลากรของ
จังหวัด/กรมใน
สังกัด มท./
สป.มท.

ทีมปฏิบัติงาน
องค์ความรู้ที่
1/สดร.สป.
(KM)

1. เว็บไซต์สถาบันดารงราชา- ร้อยละ 100
นุภาพ หัวข้อ ป.ย.ป.มท.
(http://www.stabundam
stab.go.th/web/moirefo
mo.html)
2. ช่องทาง line กลุ่ม
ป.ย.ป. มหาดไทย
3. การจัดประชุมผ่านระบบ
วีดีทัศน์ทางไกล (Video
Conference) เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและระบบ
ติดตามและประเมินผล

-

ตามสาย
- Facebook
- Line
- วีดิทัศน์
- เว็บไซต์ เป็นต้น
6.

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน
2. ช่องทาง line กลุ่ม
ป.ย.ป. มหาดไทย
3. ป้ายติดประกาศ
4. หนังสือราชการต่างๆ

ตัวชี้วัด

๙
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้

7. เรียนรู้องค์ความรู้
เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
7.1 บุคลากรมีองค์ความรู้
เพื่อไปใช้ประโยชน์ และ
นาข้อเสนอแนะไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ก.ย. 62

- ร้อยละของ
บุคลากรมีองค์
ความรู้เพื่อ
นาไปใช้
ประโยชน์

- ร้อยละ 80 บุคลากรในสังกัด
มท.

- จานวน
ข้อเสนอแนะ
เพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจภายใต้
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

- อย่างน้อย
2 ประเด็น

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน
แห่งชาติ (EMENSCR)
ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด รองผู้ว่า
ราชการจังหวัด หัวหน้า
สานักงานจังหวัด หัวหน้า
ส่วนราชการประจาจังหวัด
และผู้อานวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุม่
จังหวัด เมื่อวันที่ 2
กันยายน 2562

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ทีมปฏิบัติงาน ได้ทาการสารวจบุคลากร
องค์ความรู้ที่ 1 พบว่าร้อยละ ๘๐.๔๓
/สดร.สป. (KM) ของบุคลากรมีองค์ความรู้
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 100

1. ควรจัดให้ความรู้ เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ สป.มท.
ได้แก่ ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์และการปฏิรูป
ประเทศ และการปฏิบัติ
ตามนโยบายภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ร้อยละ 100

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

-

-

๑๐
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน
2. ด้านการประชาสัมพันธ์/
เนื้อหา/ช่องทาง เช่น เพิ่ม
ความน่าสนใจของเนื้อหา
ข้อมูล กระจายองค์ความรู้
สู่ระดับพื้นที่ผ่านภาษาที่
ง่ายขึ้น ควรเผยแพร่
ช่องทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์
เป็นต้น
3.ด้านวิธีการ เช่น ควรมี
การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ต้องจัดการองค์ความรู้ในแต่
ละองค์ความรู้เพื่อเชื่อมโยง
ให้สอดคล้องกับแต่ละระดับ
นาผู้ปฏิบัติเข้าอบรม เป็นต้น

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

องค์ความรู้ที่ ๒

เรื่อง การจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan)

การรายงานติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ ๒
เรื่อง การจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan)
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้
1

การบ่งชี้ความรู้
๑.๑ สารวจความต้องการ
ที่จะให้ สป.มท.
สนับสนุนองค์ความรู้
ที่จาเป็นในการปฏิบตั ิงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
โดยกรอกแบบสารวจผ่าน
ระบบออนไลน์บนเว็บไซต์
ของ สดร.สป.
www.stabundamrong.go.th

ระยะเวลา
ต.ค. 61

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละของ
ผู้กรอก
แบบสอบถาม

ไม่ต่ากว่า
ร้ อ ย ล ะ 8 0
( จ า น ว น ชุ ด
แ บ บ ส อบ ถา ม
ทั้งสิ้น ๔๐๐ ชุด)

ข้าราชการของ
สป.มท.
ส่วนกลางและ
ภูมิภาค

สดร.สป.

- ผู้ กร อกแ บ บ ส อบ ถา ม ร้อยละ 100
จานวน ๕๗๐ คน
- ส รุ ป ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
องค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับ
๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
นาไปจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้

-

สดร.สป.

ประชุมแล้ว ๑ ครั้งเมื่อ
วันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๒

ร้อยละ 100

-

ประชุมแล้ว ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ร้อยละ 100
๑๘ ก.พ. ๖๒

-

๑.๒ ประชุมคณะทางาน
บริหารจัดการความรู้
และที่ปรึกษาเพื่อ
กาหนดองค์ความรู้และ
กิจกรรม

๒๑ ม.ค. 62 จานวนครั้ง
ของการ
ประชุม

ไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง

CKO/ผู้แทน
สานัก/กอง ใน
สังกัด สป.มท.
จานวน ๒8 คน

1.3 ประชุมคณะทางานด้าน
การจัดการความรู้
องค์ความรู้ที่ 2

18 ก.พ. 62

ไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง

ทีมปฏิบัติงาน สบจ./สดร.
ด้านการจัดการ
ความรู้ จานวน
7 คน

จานวนครั้ง
ของการ
ประชุม

๒
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้
2

การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1 ช่องทางในการรวบรวม
ข้อมูล

2.2 การประชุม/หารือ
การจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ต.ค. – ก.ย.
๖๑ 62

จานวน
แหล่งข้อมูล

อย่างน้อย
3 แหล่งข้อมูล
( 1 ) ร ะ เ บี ยบ/
กฎหมาย
( 2 ) ห นั ง สื อ
ราชการ
(3) การประชุม/
สัมมนา

สศช./กพร./
สงป./
กระทรวง/
กรม/ส่วน
ราชการที่
เกี่ยวข้อง/
จังหวัด

สบจ.

รวบรวมข้อมูลจาก 3 แหล่ง ร้อยละ 100
(1) ระเบียบ/กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
(2) หนังสือราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
(3) ผลการประชุม/สัมมนา
ที่เกี่ยวข้อง

-

ต.ค. – ก.ย.
๖๑ 62

จานวนครั้ง

อย่างน้อย
3 เรื่อง

สบจ./หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ปค. พช.
สถ. สกม.สป.
สดร.สป.

สบจ./สดร.

ประชุม/หารือ ทั้งสิ้นจานวน ร้อยละ 100
8 ครั้ง ประกอบด้วย
1.เรื่องพิจารณาแนว
ทางการเชื่อมโยงแผนฯ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561
2. เรื่องพิจารณาร่างระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย จานวน
4 ครั้ง ประกอบด้วย
- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
- วันที่ 27 มีนาคม 2562
- วันที่ 3 เมษายน 2562
-วันที่ 24 เมษายน 2562
3.เรื่องพิจารณากาหนด
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
มท. จานวน 2 ครั้ง
ประกอบด้วย
- พิจารณากาหนดแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบ มท.
วันที่ 17 มิถุนายน 2562

-

๓
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้

3

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
จัดกลุ่มความรูเ้ ป็นหมวดหมู/่
ต.ค. – ก.ย.
กลุ่มเรื่อง
๖๑ 62

จานวนกลุ่ม
เรื่อง

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

อ ย่ า ง น้ อ ย 3
กลุ่มเรื่อง
1. ร่างระเบียบฯ
ว่าด้วยการจัดทา
และประสาน
แผนพัฒนา
ในระดับพื้นที่
2 . คู่ มื อ ก า ร
จั ด ท า แ ล ะ
ป ร ะ ส า น
แผ นพั ฒ นา ใน
ระดับพื้นที่
3. ฐานข้ อ มู ล
ส นั บ ส นุ น ก า ร
พั ฒ นาในระดั บ
พื้นที่
4. หลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากร

จังหวัด/
อาเภอ/อปท.
กรมในสังกัด
มท. ได้แก่ ปค.
พช. และ สถ.

ผู้รับผิดชอบ

สบจ.

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน
-พิจารณาแนวทางปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ มท.
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 62
4.เรื่องการทางานเชื่อมโยง
และบูรณาการแผนในระดับ
พื้นที่ มท. เมื่อวันที่ 19
กรกฎาคม 2562

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

1. ออกระเบียบ มท. ว่าด้วย ร้อยละ 100
การจัดทาแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับ
อาเภอและตาบล พ.ศ. 2562

-

2. จัดทาคูม่ ือการจัดทาและ ร้อยละ 100
ประสานแผนพัฒนาใน
ระดับพื้นที่

-

3 . จั ด ท า ฐ า น ข้ อ มู ล ร้อยละ 100
สนั บ ส นุ น กา รพั ฒ นา ใน
ระดับพื้นที่

-

4. จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 100
ในการจัดทาแผนฯ

-

๔
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้
4

5

การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้
จัดทาแนวทางปฏิบัติ /
คู่มือ ข้อมูลสนับสนุนการจัดทา
แผน และการจัดทาและ
ประสานแผนพัฒนาในระดับ
พื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย

จานวนเล่ม

อย่างน้อย 1 เล่ม กรมในสังกัด
มท. ได้แก่ ปค.
พช. สถ.
รวมทั้งจังหวัด
อาเภอ และ
อปท.

สบจ.

จัดทาคู่มือการจัดทาและ
ประสานแผนพัฒนาใน
ระดับพื้นที่

ร้อยละ 100

-

จานวน
ช่องทางที่
เผยแพร่

อย่างน้อย 2
ช่องทาง

สบจ.

5.1- เว็บไซต์ สานักพัฒนา ร้อยละ 100
และส่ ง เสริ ม การบริ ห าร
ราชการจังหวัด (สบจ.)
http://www.pad.moi.go.th
-เว็บไซต์ สถาบันดารงราชานุภาพ
http://www.stabundamrong.go.th
-เว็บไซต์ กระทรวงมหาดไทย
http://www.moi.go.th
5 . 2 จั ด อ บ ร ม พั ฒ น า ร้อยละ 100
บุคลากรในการจัดทาแผนฯ

-

การจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 100
ของ ปค. จานวน 6 รุน่ และของ
สบจ.สป. จานวน 1 ครั้ง

-

5 . 2 ก า ร จั ด อ บ ร ม /
การบรรยาย
6

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
โครงการอบรมสัมมนา/
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

ต.ค. – ก.ย.
๖๑ 62

จังหวัด/อาเภอ
/อปท.

ผู้รับผิดชอบ

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัด

การเข้าถึงความรู้
เผยแพร่องค์ความรู้ โดย
ต.ค. – ก.ย.
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
๖๑ 62
5.1 เว็ปไซต์ของ สบจ.สป.
สดร.สป. และ เว็บไซต์ มท.

เป้าหมาย

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา

ต.ค. – ก.ย. จานวนครั้ง
๖๑ 62 ของการ
อบรม

อย่างน้อย
๖ ครั้ง

จังหวัด/อาเภอ
/อปท.

สบจ./ปค./
พช./สถ.

-

๕
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้
7 เรียนรู้องค์ความรู้
เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทาและประสานแผนพัฒนา
ในระดับพื้นที่

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ต.ค. – ก.ย. จานวน
๖๑ 62 หมูบ่ ้าน
ตาบล
อาเภอ

เป้าหมาย

ร้อยละ 100

กลุ่มเป้าหมาย

- กรมในสังกัด
มท. ได้แก่
ปค. พช. สถ.
- ส่วนราชการ
สังกัด สป.มท.
- จังหวัด/
อาเภอ /อปท.

ผู้รับผิดชอบ

สบจ./สดร.

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

หนังสือสั่งการของ สบจ.สป. ร้อยละ 100
พช. และ สถ. เกี่ยวกับ
แนวทางการดาเนินการ
จัดทาและประสาน
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
-

องค์ความรู้ที่ ๓
เรื่อง จังหวัด ๔.๐

การรายงานติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ ๓
เรื่อง จังหวัด ๔.๐
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้
1

การบ่งชี้ความรู้
๑.๑ สารวจความต้องการ
ที่จะให้ สป.มท.
สนับสนุนองค์ความรู้
ที่จาเป็นในการปฏิบตั ิงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
โดยกรอกแบบสารวจผ่าน
ระบบออนไลน์บนเว็บไซต์
ของ สดร.สป.
www.stabundamrong.go.th

ระยะเวลา
ต.ค. 61

ตัวชี้วัด
ร้อยละของ
ผู้กรอก
แบบสอบถาม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ไม่ต่ากว่า ข้าราชการของ สป.
ร้อยละ 80 มท.ส่วนกลางและ
(จ านวนชุ ด ภูมิภาค
แบบสอบ
ถามทั้ ง สิ้ น
๔๐๐ ชุด)

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ปัญหา อุปสรรค
และข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ

สดร.สป.

ดาเนินการแล้ว
ร้อยละ 100
- ผู้ ก รอกแบบสอบถาม
จานวน ๕๗๐ คน
- ส รุ ป ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
องค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับ
๓ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
และน าไปจั ด ท าแผนการ
จัดการความรู้

-

ประชุมแล้ว ๑ ครั้งเมื่อ
วันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๒

๑.๒ ประชุมคณะทางาน
บริหารจัดการความรู้
และที่ปรึกษาเพื่อ
กาหนดองค์ความรู้

21 ม.ค. 62 จานวนครั้งของ ไม่น้อยกว่า CKO/ผู้แทน
การประชุม
1 ครั้ง
สานัก/กอง ใน
สังกัด สป.มท.
จานวน ๒8 คน

สดร.สป.

ร้อยละ 100

-

1.3 ประชุมทีมปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการความรู้
- เพื่อกาหนดประเด็นที่
ต้องการศึกษาภายใต้หัวข้อ
“จังหวัด 4.0”
- เพื่อกาหนดกิจกรรม
การจัดการความรู้

22 ก.พ. 62

ทีมปฏิบัติงาน ประชุมแล้ว ๑ ครั้ง เมื่อ
ร้อยละ 100
องค์ความรู้ที่ 3 วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 25๖๒
โดยที่ประชุมได้หารือการ
กาหนดประเด็นที่ต้องการ
ศึกษาที่สอดคล้องตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
มีองค์ความรู้ ดังนี้

-

จานวนครั้งของ ไม่น้อยกว่า ทีมปฏิบัติงาน
การประชุม
1 ครัง้
องค์ความรู้ที่ 3

๒
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ปัญหา อุปสรรค
และข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ

K 10 : เศรษฐกิจดิจิทลั
(Digital Economy)
K 11 : การปฏิรูประบบ
ราชการ 4.0 (การบริหาร
ราชการ:การเตรียมคน)
K 12 : Smart City
K 13 : ดิจิทลั การคิดเชิง
ออกแบบ (Design
Thinking) และนวัตกรรม
2

การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1 ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง มี.ค. – มิ.ย.
อาทิ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ๖2
แนวทางการดาเนินการ
ฯลฯ ทั้งจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน
โดยผ่านการหารือทาง
ช่องทางต่างๆ เช่น
การประชุม โทรศัพท์
เว็บไซต์ Line เป็นต้น
2.2 รวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
เช่น เอกสารวิชาการ
ผลงาน การค้นคว้า ศึกษา
วิจัย โมเดลต่างๆ เป็นต้น

มี.ค. – มิ.ย.
62

จานวนเรื่อง

อย่างน้อย
3 เรื่อง

กระทรวง/กรม/
ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง/
จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/
สบจ.สป.

ทีมปฏิบัติงาน ศึกษาหาความรูจ้ ากแหล่ง
องค์ความรู้ที่ 3 ความรูผ้ ่านช่องทางต่างๆ
อาทิ เว็บไซต์ เอกสาร
ประกอบการประชุม
เอกสารวิชาการ เป็นต้น
จานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. Smart City
2. PMQA 4.0
3. การพัฒนานวัตกรรม
ของจังหวัด

ร้อยละ 100

-

จานวนเรื่อง

อย่างน้อย
3 เรื่อง

กระทรวง/กรม/
ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง/
จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/
สบจ.สป.

ทีมปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลจาก
ร้อยละ 100
องค์ความรู้ที่ 3 แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย
1.Smart City รวบรวม
ข้อมูลจากเว็บไซต์
https://www.smartcity
thailand.or.th/ เป็นต้น

-

๓
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน
2.PMQA รวบรวมข้อมูล
จาก คู่มือการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริ าชการของ
จังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
คู่ มื อ การประเมิ น สถานะ
ของ ห น่ วย งา น ภ า ค รั ฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4. 0
(PMQA 4.0) เอกสาร
ประกอบการประชุม และ
สื บ ค้ น จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์
ส า นั ก ง า น ก . พ . ร .
https://www.opdc.go.th/
หั ว ข้ อ ศู น ย์ ค วามรู้ และ
หั ว ข้ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ
ราชการ
3. การพั ฒ นานวั ต กรรม
รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ เช่น
http://www.stabunda
mrong.go.th/2019/wo
rdpress/

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ปัญหา อุปสรรค
และข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ

๔
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

2.3 การศึกษาวิจัยเกีย่ วกับ
มี.ค. – ก.ย.
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและ 62
สนับสนุนต่อการพัฒนาสู่
จังหวัด 4.0

จานวนเรื่อง

เป้าหมาย
1 เรื่อง

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

จังหวัดกลุ่มตัวอย่าง

สดร.สป.
(กลุ่มงานวิจัย
และพัฒนา)

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

-สป.มท. (สดร.สป.)
ร้อยละ 100
ได้ดาเนินการศึกษาวิจัย
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่
จังหวัด 4.0 ตาม
“โครงการศึกษา
แนวทางการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)
กับบทบาทของ
กระทรวงมหาดไทย”
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษารูปแบบการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ และกลไก
การบูรณาการทีส่ ่งผลต่อ
การทางานร่วมกันของ
ภาคส่วนที่เกีย่ วข้องทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ
รวมทั้ง เพื่อศึกษาผลกระทบ
เชิงบวก ข้อจากัดในการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ค้นหาปัจจัยความสาเร็จ
และเพื่อสร้างต้นแบบ
(Prototype) การพัฒนา
เมืองอัจฉริยะในบทบาท
ของกระทรวงมหาดไทย

ปัญหา อุปสรรค
และข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ
-

๕
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ปัญหา อุปสรรค
และข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน :
ได้ดาเนินการลงพื้นที่
เก็บข้อมูล โดยใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
(การสัมภาษณ์เชิงลึก)
เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะในจังหวัดทีไ่ ด้
เริม่ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
จานวน 6 จังหวัด ได้แก่
ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงใหม่
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง เรียบร้อยแล้ว
3

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
3.1 การจัดกลุ่มความรู้
พ.ค. – มิ.ย.
เป็นหมวดหมู่/
62
กลุ่มเรื่อง และรวบรวม
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ

จานวนเรื่อง

มีการจัดเก็บ
ข้อมูลเป็น
หมวดหมู่
อย่างน้อย
3 เรื่อง

เจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องใน
ส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค

สดร.สป.
(กลุ่มงาน
พัฒนาและ
บริหารจัดการ
ความรู้)

ดาเนินการจัดกลุม่
ร้อยละ 100
องค์ความรู้เป็นหมวดหมู่
อย่างน้อย 3 เรื่อง และ
รวบรวมฐานข้อมูลเพื่อ
เผยแพร่ในเว็บไซต์
กพร.สป.
http://103.28.101.1
0/opdc/opdc/การ
จัดการองค์ความรู้ปี%
202562.php และ
เว็บไซต์ สดร.สป.
http://www.stabunda
mrong.go.th/2019/wo
rdpress/

-

๖
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้
4

5

ระยะเวลา

การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้
4.1 จัดทาแนวทาง/เอกสารความรู้ มิ.ย. – ก.ย.
เกี่ยวกับการพั ฒนาสู่การเป็ น 62
จังหวัด 4.0

การเข้าถึงความรู้
5.1 กาหนดช่องทางการเข้าถึง
องค์ความรู้ และประชาสัมพันธ์
อาทิ การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
หนังสือราชการ เอกสารวิจัย
ต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ป้ายติดประกาศ รายการวิทยุ/
เสียงตามสาย Facebook
Line วีดิทัศน์ เว็บไซต์ เป็นต้น

ก.ค. – ก.ย.
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ตัวชี้วัด

จานวน
แนวทาง/
เอกสาร

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า ทีมปฏิบัติงาน
๓ ชิ้นงาน องค์ความรู้ที่ 3

จานวนช่องทาง อย่างน้อย
ในการเผยแพร่ 3 ช่องทาง
ความรู้

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน

ทีมปฏิบัติงาน ประมวลความรู้เกี่ยวกับ
องค์ความรู้ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็น
จังหวัด 4.0 ทีร่ วบรวมได้
นามาจัดทาแนวทาง/
เอกสารความรู้ เพื่อ
เผยแพร่ตามช่องทางตาม
ข้อ 5.1

บุคลากรของจังหวัด ทีมปฏิบัติงาน
องค์ความรู้ที่ 3
/สดร.สป.
(กลุ่มงาน
พัฒนาและ
บริหารจัดการ
ความรู้)

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ปัญหา อุปสรรค
และข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ

ร้อยละ 100

-

กาหนดช่องการเข้าถึง
ร้อยละ 100
องค์ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย
3 ช่องทาง ได้แก่
1.เว็บไซต์ KM สดร.สป.
http://km.moi.go.th/
2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. Facebook มหาดไทย
Knowledge Management
4.เว็บไซต์ กพร.สป.
http://103.28.101.10/
opdc/opdc/index.php

-

๗
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
6.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ผู้ที่มีประสบการณ์ หรือ
มีผลการดาเนินการทีด่ ี
(ผ่านเวทีการประชุม/
สัมมนา/ชุมชนนักปฏิบัติ
(CoPs) เป็นต้น)

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ก.พ. – ก.ย. -จานวนครั้ง
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ที่จดั หรือเข้า
ร่วมกิจกรรม
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรต่อ
องค์ความรู้

เป้าหมาย
อย่างน้อย
2 ครั้ง

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากรของจังหวัด / สดร.สป./
กรมในสังกัด มท./ ศสส.สป.
สป.มท.
สดร.สป.
(กลุ่มงานพัฒนา
และบริหาร
จัดการความรู้)

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

สป.มท. (สดร.สป.) ได้จดั
ร้อยละ ๑๐๐
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบตั ิ
(CoPs) หัวข้อ
“ศูนย์ราชการสะดวก
สู่จังหวัด ๔.๐” เมื่อวันที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๒
อาคารศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน
๒,๑๒๐ คน ซึ่งเป็น
บุคลากรทีร่ ับผิดชอบงาน
บริการทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค การจัด
กิจกรรมฯ มุ่งเน้นให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องกฎเกณฑ์
ของศูนย์ราชการสะดวก
เพื่อพร้อมรับการตรวจ
ประเมินและรับรางวัลศูนย์
ราชการสะดวก และ
กระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาการให้บริการของ
ภาครัฐบนพื้นฐานความ
ร่วมมือของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงต่างๆ โดย

ปัญหา อุปสรรค
และข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ
-

๘
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน
ยึดหลักประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง โดยมีศูนย์ดารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง ร่วมตอบ
ข้อซักถาม พร้อมทั้งมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ราชบุรี ผ่านระบบทางไกล
(Video Conference) อีกด้วย
-ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อองค์ความรูร้ ้อยละ
82.19
-สป.มท. (กพร.สป.) ได้
จัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การพัฒนาองค์การสูร่ ะบบ
ราชการ 4.0 (PMQA
4.0) ของ
กระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เมื่อวันที่ 29 –
30 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ
กรุงเทพมหานคร เพื่อ
ส่งเสริมให้หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัด มีแนวทางใน
การบริหารจัดการองค์การ
เพื่อยกระดับสู่ระบบ

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ปัญหา อุปสรรค
และข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ

๙
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ปัญหา อุปสรรค
และข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ

ราชการ 4.0 อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
แนวทางที่สานักงาน
ก.พ.ร. กาหนด และเป็น
การเตรียมความพร้อม
สาหรับการดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
- ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อองค์ความรู้
ร้อยละ 90
6.2 เผยแพร่องค์ความรูต้ าม
ช่องทางต่างๆ

ก.ค. – ก.ย. จานวนครั้ง
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อย่างน้อย
๓ ครั้ง

บุคลากรของจังหวัด / ทีมปฏิบัติงาน ดาเนินการเผยแพร่
ร้อยละ 100
กรมในสังกัด มท./ องค์ความรู้ที่ 3 องค์ความรู้ตามช่องทาง
สป.มท.
ตามข้อ 5.1 (4 ช่องทาง)
ได้แก่
1.เว็บไซต์ KM สดร.สป.
http://km.moi.go.th/
2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. Facebook มหาดไทย
Knowledge
Management
4.เว็บไซต์ กพร.สป.
http://103.28.101.10/
opdc/opdc/index.php

-

๑๐
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้
7 เรียนรู้องค์ความรู้
เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
7.1 บุคลากรมีองค์ความรู้
เพื่อไปใช้ประโยชน์ และ
นาข้อเสนอแนะไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ก.ย. 62

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

- ร้อยละของ - ร้อยละ 80 บุคลากรใน
บุคลากรมี
สังกัด มท.
องค์ความรู้เพื่อ
ประยุกต์ใช้

ผู้รับผิดชอบ

ทีมปฏิบัติงาน
องค์ความรู้ที่ 3
/สดร.สป.
(กลุ่มงาน
พัฒนาและ
บริหารจัดการ
ความรู้)

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

สป.มท. ได้เข้าร่วม
การศึกษาการพัฒนา
จังหวัดที่มีความคล่องตัวใน
การบริหารระบบงาน
ระบบเงิน และระบบ
กาลังคน (จังหวัดพันธุ์ใหม่
: High Performance)
โดยสานักงาน ก.พ.ร.
ได้มอบให้สถาบันส่งเสริม
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นผู้ศึกษา
และเสนอแนวทางการ
ดาเนินการเพื่อส่งเสริมให้
จังหวัดมีความสามารถใน
ด้านการบริหารจัดการและ
การจัดการตนเองได้อย่าง
เป็นอิสระ ก่อนส่งมอบให้
กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาดาเนินการขยายผล
โดยได้ทาการศึกษา/
จัดเก็บข้อมูลใน 6 จังหวัด
ได้แก่ ภูเก็ต นครพนม
ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น
ระยอง และสุโขทัย
เรียบร้อยแล้ว

- บุคลากรมีช่องทางใน
การเข้าถึง/ศึกษาตาม
ประเด็นที่กาหนด
คิดเป็น ร้อยละ 100

ปัญหา อุปสรรค
และข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ
-

๑๑
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด
- จานวน
ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

เป้าหมาย
- อย่างน้อย
๓ ประเด็น

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

กพร.สป. ได้ขอความเห็น
จากหน่วยงานในสังกัด
สป.มท. ที่เกี่ยวข้อง
ต่อรูปแบบและแนวทาง
จังหวัดพันธุ์ใหม่ : High
Performance และนามา
ประมวลประเด็น
ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาและต่อยอด
องค์ความรู้ จานวน 3
ประเด็น ได้แก่
1) การสร้างความชัดเจน
ในการบริหาร
2) การจัดให้มี “ทีมงาน
ระหว่างส่วนราชการ”
เพื่อบริหารงานในรูปแบบ
คลัสเตอร์ ซึ่งในแต่ละ
คลัสเตอร์มีการแต่งตั้ง
ประธานเพื่อทาหน้าที่
บริหารทิศทางและ
เป้าหมายให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาจังหวัด
3) ด้านอื่น ๆ โดยได้แจ้ง
ประสานหน่วยงานกลาง
(สานักงาน ก.พ.ร.) เพื่อ
โปรดทราบและนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
รูปแบบจังหวัดพันธุ์ใหม่ใน
ระยะต่อไป

-จานวนข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาสู่จังหวัด
4.0 จานวน
3 ข้อเสนอแนะ
คิดเป็นร้อยละ 100

ปัญหา อุปสรรค
และข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ

๑๒
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้
8

ระยะเวลา

การยกย่องชมเชย
8.1 ยกย่องชมเชยจังหวัดที่เป็น ก.ย. 62
Best Practice หรือ
จังหวัดต้นแบบในการเป็น
“จังหวัด 4.0” เพื่อนาสู่
การขยายผลต่อไปยัง
จังหวัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

จานวนจังหวัด อย่างน้อย
ที่เป็น Best
1 จังหวัด
Practice หรือ
จังหวัดต้นแบบ

กลุ่มเป้าหมาย
จังหวัดต้นแบบ

ผู้รับผิดชอบ
สดร.สป.

การดาเนินการและ
ผลการดาเนินงาน

ผลความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ได้มีการประกาศยกย่อง
ร้อยละ 100
ชมเชยจังหวัดต้นแบบ 4.0
ประจาปี พ.ศ. 2562 ใน
ภาพรวม เพื่อเป็นขวัญและ
กาลังใจให้ผู้ปฏิบตั ิงานใน
การขับเคลื่อนงานการ
พัฒนาสู่จังหวัด 4.0
(สดร.สป.)

ปัญหา อุปสรรค
และข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ
-

ประกาศยกย่องชมเชยจังหวัดต้นแบบ ๔.๐
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

-5(๔) การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) มีผลครั้งละ ๓ ปี
ประเภทรางวัล

GECC

จังหวัด

ปีที่ได้รับการรับรอง
พ.ศ.

หมายเหตุ

๑. ขอนแก่น

๒๕๖๒

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด

๒. นนทบุรี

๒๕๖๒

ศู น ย์ บ ริ ก า ร ภ า ค รั ฐ แ บ บ
เบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี
เคยผ่านการรับรองเมื่อปี ๒๕๕๙

๓. สตูล

๒๕๖๒

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด

๔. สมุทรสาคร

๒๕๖๒

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด

๕. ชุมพร

๒๕๖๑

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด

๖. เพชรบุรี

๒๕๖๑

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด

๗. ร้อยเอ็ด

๒๕๖๑

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด

๘. หนองคาย

๒๕๖๑

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด

๙. ลาปาง

๒๕๖๐

๑๐. ยโสธร

๒๕๕๙

เคาน์เตอร์บริการประชาชน
จังหวัดลาปาง
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด

๑๑. ราชบุรี

๒๕๕๙

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด

(๕) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART CITY
ประเภท

SMART CITY

จังหวัด

ปีทดี่ าเนินการนาร่อง
พ.ศ.

1. ภูเก็ต

๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

๒. ขอนแก่น

๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

๓. เชียงใหม่

๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

๔. ชลบุรี

๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

๕. ระยอง

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

๖. ฉะเชิงเทรา

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

หมายเหตุ : รวบรวมผลงานในปี 2562 และ 5 ปี ย้อนหลัง

แผนการจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา

นายอังกูร

สุ่นกุล

ผู้อานวยการสถาบันดารงราชานุภาพ สป.

ทีมบริหารจัดการความรู้
นางสาวดารา รักษาชาติ
นางจรัญญา ศรีไพร
นายวีระ
แสงจันทร์
นางสาววรดา สงอักษร
นางกาญจนา แจ่มมินทร์
นางสาวบุษบา ลาภวิไล
นางทิพวัลย์
อุดมทรัพย์
นางสาวกฤตติกา หงส์หิน
นางสาวสุภาพ ป้อมมะลัง
ผู้ติดตามและประสานงานการรายงานผล
นางจรัญญา ศรีไพร
นางสาวกฤตติกา หงส์หิน
ทีม IT จัดการความรู้
นางจรัญญา ศรีไพร
นางกาญจนา

แจ่มมินทร์

นางสาวภัทรภร ป้อมมะลัง
ออกแบบปก

นางสาวภัทรภร ป้อมมะลัง

ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
บรรณารักษ์ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
Admin เว็บเพจ จังหวัด 4.0
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
Admin เว็บไซต์สถาบันดารงราชานุภาพ สป.,KM
เจ้าหน้าทีส่ นับสนุนงานมหาดไทย
Admin Infographics
เจ้าหน้าทีส่ นับสนุนงานมหาดไทย

สถานที่ติดต่อ
สถาบันดารงราชานุภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร/โทรสาร 0-2221-5958
http://www.stabundamrong.go.th/
e-mail : stabundamrong@gmail.com

E-book

KM center

e-mail : stabundamrong@gmail.com

