สารบัญ
หน้า
 องค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติราชการ (แบบฟอร์มที่ ๑)
- การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
- องค์ความรู้ที่ ๑ : การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
องค์ความรู้ที่ ๒ : การบริหารโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- องค์ความรู้ที่ ๓ : การจัดซื้อจัดจ้าง

๑/๑
๑/๖
๑/๙
๑/๑๒

 แผนการจัดการความรู้ (แบบฟอร์มที่ ๒)
- องค์ความรู้ที่ ๑ : การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
- องค์ความรู้ที่ ๒ : การบริหารโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- องค์ความรู้ที่ ๓ : การจัดซื้อจัดจ้าง

๒/๑
๒/๖
๒/๙

 ภาคผนวก
-

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง KMP และ CMP ของแผนการจัดการความรู้
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการความรู้และที่ปรึกษา สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
คาสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
แบบสอบถามความต้องการของจังหวัดที่จะให้ส่วนกลางสนับสนุนองค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน

องค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติราชการ
(แบบฟอร์มที่ ๑)

องค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์มที่ ๑ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
(Objective)

หน้าที่ : ๑ /๕
ตัวชี้วัด (KPI)
ของหน่วยงาน

เป้าหมายของ องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑: การบูรณาการและประสานนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
 สานกงาานปลกดงรททรงา
 ร้อยลทเฉลี่ยถ่งาน้าหนกง
ร้อยลท ๘๐ K๑:นโยบายขอารกฐบาลแลท มท.
มหาดไทยมีงารบูรณางาร
ค ง า ม ส า เ ร็ จ ข อ า
K๒:รทเบี ย บ งฎหมายที่ เ งี่ ย งข้ อ า
แลทปรทสานนโยบาย
แผนาาน/โครางารขอา
งกบงารปฏิบกติาาน
K๓:งารแปลานโยบายไปสู่งารปฏิบกติ
ยุทธศาสตร์เพื่อขกบเคลื่อนไปสู่ สานกงาานปลกดงรททรงา
K๔:เทคนิค/เครื่อามืองารใช้ บูรณา
งารปฏิบกติอย่าามี
มหาดไทยที่ ขก บ เคลื่ อ น
งารแผนาาน/โครางาร
ปรทสิทธิภาพ
ไปสู่งารปฏิบกติ
K๕ :ก า ร บ ริ ห า ร โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
งบประมาณ

K๖:งารติดตามแลทปรทเมินผล
K๗:งารป้อางกนแลทปราบปรามงาร
ทุจริตคอร์รกปชก่น
K๘ : การน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
K๙ : การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ (สนจ.)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
รทดกบ ๕
 จกาหงกด/งลุ่มจกาหงกดมีงาร
 ตกงชี้งกดที่ ๑
บริหารจกดงารแบบบูรณางาร รทดกบคงามสาเร็จในงาร
เพื่อส่าเสริมงารพกฒนาแลท
ส่าเสริมสนกบสนุนให้
แง้ไขปัญหาในรทดกบพื้นที
จกาหงกด/งลุม่ จกาหงกดมี
งารจกดทาแผนพกฒนา
แบบบูรณางาร
รทดกบ ๕
 ตกงชี้งกดที่ ๒
รทดก บ คงามส าเร็ จ ขอา
ง า ร พก ฒ น า ร ท บ บ
ฐ า น ข้ อ มู ล เ พื่ อ
ส นก บ ส นุ น งา ร จก ด ท า
แผนพกฒนาจกาหงกด/งลุ่ม
จกาหงกด
รทดกบ ๕
 ตกงชี้งกดที่ ๓
รทดก บ คงามส าเร็ จ ขอา
งารใช้าานรทบบติดตาม
ป ร ท เ มิ น ผ ล ง า ร
ดาเนินาานขอาจกาหงกด/
งลุ่มจกาหงกด

K๑ : นโยบายสาคัญของรัฐบาล/
กระทรวง/หน่วยงาน
(Function)ที่เน้นหนักใน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
K๒ :งารบริหารงิจงารบ้านเมือาที่ดี
K๓ : การบริหารการบูรณาการ
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
K๔ : งารพกฒนาปรทสิทธิภาพงาร
ติดตามแลทปรทเมินผลรทดกบ
จกาหงกด/งลุม่ จกาหงกด
K๕ : งารพกฒนารทบบจกดงารข้อมูล
แลทสารสนเทศ
K๖ : การพัฒนาเครื่องมือในการ
จัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
K๗ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

แบบฟอร์มที่ ๑ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
(Objective)

หน้าที่ : ๒ /๕

เป้าหมายของ องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด (KPI)
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ต่อ)
ร้อยลท ๘๕ K๘ : เทคนิคในการประสาน
 ตกงชี้งกดที่ ๔
แผนพัฒนาจ./กลุ่มจังหวัด
ร้อยลทขอาบุคลางรด้าน
K๙ : การพัฒนาบุคลากรในการ
งารจกดทาแผนขอาจกาหงกด/
จัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/
งลุ่มจกาหงกด ที่ได้รกบงาร
กลุ่มจังหวัด
พกฒนาสมรรถนทแลทขีด
คงามสามารถในงาร
จกดทาแผน
 จกาหงกด/งลุม่ จกาหงกดมีคงาม  ร้อยลทเฉลี่ยถ่งาน้าหนกง ร้อยลท ๖๐ K๑ : การขับเคลื่อนการทางาน
ตามแนวทางประชารัฐ
พร้อมในงารสร้าาคงาม
ค ง า ม ส า เ ร็ จ ใ น ง า ร
K๒: ข้อตกลงด้านเศรษฐกิจใน
ร่งมมือด้านเศรษฐงิจในงรอบ สนก บ สนุ น คงามร่ ง มมื อ
กรอบอนุภูมภิ าคที่หน่วยงาน
อนุภูมิภาค
ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ งิ จ ข อ า
(Function) ดาเนินการใน
จกาหงกด/งลุ่มจกาหงกด
พื้นที่
K๓ : หลักการค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศ
K๔ : กลไกความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ
K๕ : การค้าชายแดน
K๖ : แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) (ต้นทาง/
กลางทาง/ปลายทาง)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ร้อยลท ๖๐ K๑ : นโยบายสาคกญขอา คสช.
 ศูนย์ดาราธรรมเป็นงลไงหลกง  ร้อยลทเฉลี่ย
K๒ : นโยบายขอารกฐบาลแลท
ในงารแง้ไขปัญหาคงาม
คงามสาเร็จในงารแง้ไข
งรททรงามหาดไทย
เดือดร้อนขอาปรทชาชน
ปั ญ หาขอาศู น ย์ ด ารา
K๓ : ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่
ธรรมเพิ่มขึ้น
ดาเนินการในพื้นที่จังหวัด
อาเภอ ตาบล หมู่บ้านในแต่
ละปีงบประมาณ
K๔ : รทเบียบ งฎหมายที่เงี่ยงข้อา
K๕ : งารบริหารงิจงารบ้านเมือา
ที่ด/ี งารบริหาราานตามหลกง
ธรรมาภิบาล
K๖ : ศูนย์บริงารเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service : OSS)
K๗ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

แบบฟอร์มที่ ๑ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
(Objective)
 สานกงาานปลกดงรททรงา
มหาดไทยบริหาราานโดยยึด
หลกงธรรมาภิบาล

หน้าที่ : ๓ /๕
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด (KPI)
ตัวชี้วัด
ของหน่วยงาน
ร้อยลท ๘๐
 ตกงชี้งกดที่ ๑
ร้อยลทเฉลีย่ ถ่งาน้าหนกง
คงามสาเร็จในงาร
ปรทเมินธรรมาภิบาลขอา
อาค์งรตามหลกงเงณฑ์ที่
งาหนด
ร้อยลท ๘๐
 ตกงชี้งกดที่ ๒
ร้อยลทเฉลีย่ ถ่งาน้าหนกง
คงามสาเร็จในงาร
ป้อางกนแลทปราบปราม
งารทุจริตขอา
งรททรงามหาดไทย
ร้อยลท ๙๒
 ตกงชี้งกดที่ ๓
ร้อยลทขอาข้อเสนอแนท
จางงารตรงจราชงาร
ขอาผู้ตรงจราชงาร
งรททรงามหาดไทยที่
ได้รกบงารตอบสนอาจาง
หน่งยรกบตรงจ
 ตกงชี้งกดที่ ๔
รทดกบ ๕
รทดกบคงามสาเร็จขอา
งารดาเนินาานขอา
คณทงรรมงาร
ตรงจสอบแลท
ปรทเมินผลปรทจา
งรททรงามหาดไทย
 ตกงชี้งกดที่ ๕
รทดกบ ๕
รทดกบคงามสาเร็จ
งารส่าเสริมแลท
สนกบสนุนงารพกฒนา
คุณภาพาานตรงจสอบ
ภายในภาครกฐ
 ตกงชี้งกดที่ ๖
ร้อยลทขอาาานงิจกยแลท ร้อยลท ๗๕
นงกตงรรมทีม่ ีงารนามา
ปรทยุงต์ใช้ในงาร
ดาเนินาานขอาอาค์งร
 ตกงชี้งกดที่ ๗
ร้อยลทเฉลีย่ ถ่งาน้าหนกง ร้อยลท ๘๐
คงามสาเร็จในงาร
ปรกบปรุารทเบียบ

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
K๑ : ยุทธศาสตร์ขอารกฐบาลในงาร
ต่อต้านงารทุจริตคอร์รกปชก่น
K๒ :งารส่าเสริมแลทพกฒนาธรรมา
ภิบาลในภาคราชงาร
K๓ : งารบริหารคงามเสีย่ า
K๔ : งารพกฒนารทบบาานที่มี
ปรทสิทธิภาพแลทโปร่าใส
K๕ : งารพกฒนาศกงยภาพบุคลางร
ด้านงารป้อางกนแลท
ปราบปรามงารทุจริตแลท
ปรทพฤติมิชอบ
K๖ : งารสร้าาจิตสานึงคงาม
ซือ่ สกตย์สุจริตคุณธรรม
จริยธรรมขอาบุคลางรใน
อาค์งร
K๗ : งารตรงจราชงารแบบ
บูรณางารเพื่อมุ่าผลสกมฤทธิ์
K๘: งารตรงจราชงารเชิา
ยุทธศาสตร์ตามหลกง
ธรรมาภิบาล
K๙ : นวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ๆ
ในเชิงธุรกิจ
K๑๐ : การพัฒนาและปรับปรุงข้อ
กฎหมาย
K๑๑ : การพัฒนาบุคลากรด้าน
กฎหมาย
K๑๒ : การจัดซื้อจัดจ้าง (สนจ.)
K๑๓ : Best Practice ผวจ./
นอภ. (สนจ.)
K๑๔ : เทคนิคการนาเสนอ
PowerPoint (สนจ.)

แบบฟอร์มที่ ๑ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
(Objective)

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด (KPI)
ตัวชี้วัด
ของหน่วยงาน
งฎหมายในคงาม
รกบผิดชอบขอาอาค์งรให้
มีปรทสิทธิภาพแลท
พกฒนาบุคลางร
ผู้ปฏิบกติาานด้าน
งฎหมายให้มี
ปรทสิทธิภาพ
ร้อยลท ๘๐
 สานกงาานปลกดงรททรงา
 ตกงชี้งกดที่ ๑
มหาดไทยมีรทบบเทคโนโลยี
ร้อยลทเฉลีย่ ถ่งาน้าหนกง
สารสนเทศแลทงารสื่อสาร
คงามสาเร็จในงาร
แลทงารเผยแพร่
พกฒนาแลทปรกบปรุา
ปรทชาสกมพกนธ์ที่มี
รทบบเทคโนโลยี
ปรทสิทธิภาพ
สารสนเทศแลทงาร
สื่อสารเพื่อสนกบสนุน
งารบริหารจกดงารขอา
อาค์งร
ร้อยลท ๘๐
 ตกงชี้งกดที่ ๒
ร้อยลทเฉลีย่ คงามสาเร็จ
ขอางารปรทชาสกมพกนธ์
แลทเผยแพร่ข้อมูล
ข่างสารขอาอาค์งร
ร้อยลท ๘๐
 รทบบงารบริหารทรกพยางร  ตกงชี้งกดที่ ๑
บุคคลขอาสานกงาาน
ร้อยลทเฉลี่ยถ่งาน้าหนกง
ปลกดงรททรงามหาดไทยมี
คงามสาเร็จในงาร
คงามเหมาทสมรอารกบภารงิจ ปรกบปรุาโคราสร้าาแลท
ที่เปลี่ยนแปลา
งารบริหาราานบุคคลให้
มีคงามเหมาทสม รอารกบ
ภารงิจที่เปลี่ยนแปลา
ร้อยลท ๘๐
 ตกงชี้งกดที่ ๒
ร้อยลทขอาบุคลางร
งลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รกบ
งารพกฒนาคงามรู้ทกงษท
แลทสมรรถนท
ร้อยลท ๘๐
 ตกงชี้งกดที่ ๓
ร้อยลทขอาบุคลางร
งลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รกบ
งารพกฒนาคุณภาพ
ชีงิตให้เงิดคงามสมดุล

หน้าที่ : ๔ /๕
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์

K๑ : การพัฒนาเครือข่ายวิทยุ
สื่อสารเพื่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินของ มท.
K๒ : รทบบรกงษาคงามปลอดภกย
ด้านสารสนเทศแลทงาร
สื่อสาร
K๓ : พกฒนาเครือข่ายรทบบสื่อสาร
งรททรงามหาดไทยให้ครบ
สมบูรณ์
K๔ : การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรในเชิงรุก

K๑ : ยุทธศาสตร์งารพกฒนา
ทรกพยางรบุคคล
K๒ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร
K๓ : งารปรทเมินผลสกมฤทธิ์
สมรรถนทแลทงารบริหารผล
งารปฏิบกติาาน
K๔ : สายทาาคงามง้างหน้าใน
อาชีพ (Career Path)
K๕ : งารจกดทาแผนพกฒนา
รายบุคคล (IDP)
K๖ : งารพกฒนาบุคลางรเพื่อเพิม่
ปรทสิทธิภาพในงารทาาาน
K๗ : งารสร้าาแราจูาใจในงาร
ปฏิบกติาาน

แบบฟอร์มที่ ๑ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์

หน้าที่ : ๕ /๕

เป้าประสงค์
เป้าหมายของ องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด (KPI)
(Objective)
ตัวชี้วัด
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน
ร้อยลท ๑๐๐ K๑ : นโยบายขอารกฐบาล
 สานกงาานปลกดงรททรงา
 ร้อยลทคงามสาเร็จใน
K๒ : กรอบการขับเคลื่อนการ
มหาดไทยมีบทบาทสนกบสนุน งารสนกบสนุนงารปฏิรูป
ปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ
งารปฏิรปู ปรทเทศในส่งนที่
ปรทเทศในส่งนที่
K๓ : คงามหมายงารปฏิรูป
เงี่ยงข้อางกบ
เงี่ยงข้อางกบ
K๔ : แนวทางการดาเนินงานของ
งรททรงามหาดไทย
งรททรงามหาดไทย
สภาขับเคลือ่ นการปฏิรูป
ประเทศและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
K๕ : คาบัญชาของนายกรัฐมนตรี
และมติคณะรัฐมนตรี

แบบฟอร์มที่ 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน้าที่ : 1/๖

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบตั ิราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทาแผนการจัดทาความรู้ คือ
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบตั ิจนเป็นวิถีชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและประสานนโยบาย ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
แผนการจัดการ
ความรู้
องค์ความรู้ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและประสานนโยบาย ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
องค์ความรู้ที่จาเป็น

: การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชได้ พ ระราชทานหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไว้เป็ นหลักการดาเนินชีวิตตามแนวทางสายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล
และมี ภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี การจะดารงตนตามแนวทางดั ง กล่ า วได้ ต้ อ งมี ค วามรอบรู้ รอบคอบ ระมั ด ระวั ง
และมีคุณธรรมกากับเพื่อให้พร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิ ดขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ/สังคม/
สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม ซึ่งรัฐบาลได้มีการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งมาเป็น กรอบแนวคิด หลัก
ในการกาหนดนโยบายการบริ ห ารประเทศ ดั งนั้ น เพื่ อ น้ อ มราลึ ก ถึ งพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชที่ ไ ด้ พ ระราชทานหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งแก่ พ สกนิ ก รชาวไทย
เพื่อใช้เป็นแนวการดาเนินชีวิต และเพื่อ สนับสนุนการดาเนินงานของรัฐ บาล กระทรวงมหาดไทยจึงกาหนดให้
กลไกการบริหารราชการซึ่งมีอยู่ ครอบคลุมในทุกพื้นที่เผยแพร่สร้างความรู้ค วามเข้า ใจแก่ป ระชาชนจนนาไปสู่
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ของคนไทยทั้งประเทศ
ตัวชี้วัดคารับรองที่เลือกใช้วัดการทา KM : ระดับความสาเร็จของการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบตั ิจนเป็นวิถีชีวิต
เป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทา KM : ระดับ 5
ระดับ 1 การกาหนดกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงาน (เดือนเมษายน 2560) โดยเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย (ศจพ.มท.) เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแนวทางการดารงชีวิตภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็น ที่ป รึก ษา ปลัด กระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้อานวยการศูน ย์ อธิบ ดีก รมการปกครอง
และที่ปรึกษาด้านการปกครอง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม
1.2 การกาหนดแนวทางน้ อ มนาหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ จ นเป็ น วิ ถี ชี วิ ต
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาและเตรียมครูฝึก ขั้นตอนที่ 2 การฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้
ขั้นตอนที่ 3 การนาไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และ ขั้นตอนที่ 4 หมู่บ้านชุมชนประกาศตนเองเป็นหมู่บ้านที่ได้น้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ระดับ 2 การค้นหาและเตรียมครูฝึก (เดือนพฤษภาคม 2560)
2.1 เสนอให้ ศจพ.มท. พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
2.1.1 กลไกขับเคลื่อนการดาเนินงานระดับ จังหวัดและอาเภอ คือ 1) คณะกรรมการบริหารศูนย์
อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.)
มีหน้าที่กาหนดแนวทางการดาเนินงานในระดับจังหวัด บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อานวยการ หัวหน้าสานักงานจังหวัดและพัฒนาการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม
2) คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ อานวยการปฏิ บั ติ ก ารขจั ด ความยากจนและพั ฒ นาชนบทตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอาเภอ (ศจพ.อ.) มีหน้าที่บูรณาการการดาเนินงานในพื้นที่ จัดทีมครูฝึก เพื่อทาหน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่มีนายอาเภอ เป็นผู้อานวยการ พัฒนาการอาเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ

แบบฟอร์มที่ 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน้าที่ : 1/๗

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบตั ิราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทาแผนการจัดทาความรู้ คือ
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบตั ิจนเป็นวิถีชีวิต
2.1.2 กลไกประสานและสนั บสนุนการด าเนิ นงานในภาพรวม คื อ คณะอนุกรรมการขั บเคลื่อ น
การน้ อ มนาหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ จ นเป็ น วิ ถี ชี วิ ต มี ร องปลั ด กระทรวงมหาดไทย
(นายประยูร รัตนเสนีย์) เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และผู้ที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม
2.1.3 การกาหนดแนวคิดหลัก (Theme) การดาเนินงาน คือ “สืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อสู่การพัฒนา ที่
ยั่งยืน” แผนการดาเนินงาน และกรอบระยะเวลา
2.2 การจัด ประชุม มอบนโยบายและชี ้แ จงแนวทางการขับ เคลื ่อ นการน้อ มน าหลัก ปรัช ญา ของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ จ นเป็ น วิ ถี ชี วิ ต เป็ น การประชุ ม ผ่ า นระบบวี ดิ ทั ศ น์ ท างไกล (Video
Conference : VCS) และ DOPA Channel ไปยังจังหวัดและอาเภอทั่วประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560
โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหารระดับกระทรวง/กรม ในการประชุ ม ได้ เ ชิ ญ ผู้ ว่ า
ราชการจั งหวั ด ปลั ด จั งหวั ด หั ว หน้ า สานั ก งานจั งหวั ด พั ฒ นาการจั งหวั ด ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานภาคเอกชน (เช่ น ประธานหอการค้ า จั ง หวั ด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ประธานชมรมธนาคารจังหวัด) นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เข้ า ร่ ว มประชุ ม
เพื่ อ รั บ ทราบนโยบาย กระบวนการ และกรอบเวลาการขับเคลื่อนงานพร้อมกันทั่วประเทศ
2.3 การแจ้งแนวทางการดาเนินงานไปยังทุกจังหวัด ให้พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
2.3.1 ปรับปรุงองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของ ศจพ.จ. และอาเภอ (ศจพ.อ.)
2.3.2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ศจพ.จ. และ ศจพ.อ. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และร่วมกันกาหนดแผนปฏิบัติการ
ของจังหวัด อาเภอ มีการประสานบูรณาการงาน บุคลากร และงบประมาณ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการ
อยู่แล้วในพื้นทีเ่ พื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
2.3.3 ให้ ศจพ.อ. แต่งตั้งครูฝึกเพื่อเป็นวิทยากรเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจไปยังหมู่บ้าน/ชุนชน
ใน 2 ระดับ คือ
1) ครูฝึกระดับอาเภอ อาเภอละ 5 คน ประกอบด้ว ย พัฒ นาการอาเภอและปลัด อาเภอ
ส่วนที่เหลือให้พิจารณาจากข้าราชการ เช่น ท้องถิ่นอาเภอ ครู เกษตรอาเภอ ปราชญ์ชาวบ้านที่น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้จนประสบผลสาเร็จ ตามที่ ศจพ.อ. เห็นสมควร โดยครูฝึกดังกล่าวจะเข้ารับ
การอบรมมอบแนวทางปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม
– 9 มิถุนายน 2560
2) ครูฝึกระดับตาบลให้แต่งตั้งเป็นทีม ในจานวนที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนงานในพื้นที่
โดยพิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการ ผู้นาท้องที่ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านหรือคนต้นแบบ และผู้นาศาสนา เป็นต้น
2.4 การจั ด ทาคู่ มื อ การน้ อ มนาหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ จ นเป็ น วิ ถี ชี วิ ต
และสื่อสาหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ครูฝึกระดับอาเภอและระดับตาบล จานวน 7,000 ชุด
2.5 การจัดอบรมทีมครูฝึกระดับอาเภอ ซึ่ง ศจพ.อ. คัดเลือก (อาเภอละ 5 คน) จานวน 4,390 คน
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 11 ศูนย์ โดยแบ่งการอบรมเป็น 44 รุ่นๆ ละ 100 คน
ระยะเวลาการอบรมรุ่นละ 1 วัน
ระดับ 3 การฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้ (เดือนมิถุนายน – กันยายน 2560)
3.1 เมื่อครูฝึกระดับอาเภอผ่านการอบรมจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนแล้ว ให้ ศจพ.อ. จัดให้มีการถ่ายทอด
ต่อไปยังครูฝึกระดับตาบล และร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการสาหรับ ครูฝึก ลงไปถ่า ยทอด
สร้างความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2560
โดยมีส่วนราชการระดับอาเภอให้การสนับสนุนตามภารกิจ ดังนี้

แบบฟอร์มที่ 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน้าที่ : 1/๘

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบตั ิราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทาแผนการจัดทาความรู้ คือ
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบตั ิจนเป็นวิถีชีวิต
3.1.1 ที่ทาการปกครองอาเภอ รับผิดชอบในการประสานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน กาหนดเวลา สถานที่
และเชิญประชาชนเข้าร่วมเวทีประชุม
3.1.2 สานัก งานพัฒ นาชุม ชนอาเภอ รับ ผิด ชอบในการจัด ครูฝึก กาหนดหลัก สูต ร เนื้อ หา สื่อ
และอุปกรณ์ในการจัดเวทีประชุม
3.1.3 สานัก งานท้อ งถิ่น อาเภอ รับ ผิด ชอบในการประสานองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในพื้น ที่
ให้ก ารสนับ สนุน การจัด เวทีป ระชุม รวมทั้งสนับ สนุน งบประมาณหรือ ค่า ใช้จ่า ยที่จาเป็น และไม่ขัด ต่อ ระเบีย บ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเวทีประชาคมเพื่อประกาศปณิธานหรือสัญญาประชาคมที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอเป็นกิจกรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
3.2 การจัดทาสื่อ ประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เช่น วีดิทัศน์
PowerPoint และคลิปเสียง โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การประชุมประจาเดือนของจังหวัด/อาเภอ
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน การเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และเสียงตามสาย เป็นต้น
3.3 ทีมครูฝึกระดับตาบล แบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน โดยผ่านผู้นากลุ่มต่า ง ๆ
อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี เป็นต้น
ระดับ 4 การนาไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (เดือนมิถุนายน – กันยายน 2560)
ครูฝึกและคณะกรรมการบริหาร ศจพ.จ. และ ศจพ.อ. รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ สนับสนุนและส่งเสริม
ให้ประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต หลังจากที่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจจากครูฝึกตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ระดับ 5 หมู่บ้าน/ชุมชนประกาศตนเองเป็นหมู่บ้านที่ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง
ไปปฏิบัติ (เดือนสิงหาคม – กันยายน 2560)
สาหรับหมู่บ้านและชุมชนที่สามารถดาเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลสาเร็จเป็นรูปธรรม ในช่วงเดือนสิงหาคม กันยายน 2560 จะเป็นการประกาศโดยประชาชนเพื่อสร้างความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ ระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ส่ ว นประชาชนและหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน อื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการตั้ ง ปณิ ธ าน
และขับ เคลื่อ นกิจ กรรม ก็ดาเนิน การน้อ มนาหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งไป ใช้ในการแก้ไขปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายและมีความพร้อม ก็ ให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ประกาศตนเองต่อเนื่องต่อไป โดยคณะกรรมการบริหาร ศจพ.จ. และ ศจพ.อ. เป็นผู้รวบรวมรายงาน

แบบฟอร์มที่ ๑ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน้าที่ : ๑/๙

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทาแผนการจัดการความรู้ คือ
การบริหารโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารโครงการจังหวัด/กลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
แผนการจัดการ
ความรู้องค์ความรู้
ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
องค์ความทีร่ ู้จาเป็น :

การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารโครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
การบริหารโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้
1. ความสาคัญของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นเครื่องมือสาคัญในการนานโยบายรั ฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนทิศทางและการพัฒนา
ประเทศไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 17
และมาตรา 27 กาหนดให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่ มจังหวัด และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) รับไปดาเนินการฯ โดยมีขอบเขตการ
ดาเนินงาน ดังนี้
 แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มุ่งการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ ในด้านเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในจังหวัด
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่ก ารกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน
และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด หรือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด
2. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดเป็นแผนที่แปลง
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ โดยระบุถึงโครงการต่างๆ ที่จาเป็นต้องดาเนินการใน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัด และ
กลุ่มจังหวัด
จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 25,461.57 ล้านบาท ดังนี้
จังหวัด
กลุ่มจังหวัด
รวม

งบประมาณ (ล้านบาท)
19,386.30
6,075.27
25,461.57

ร้อยละ
76.14
23.86

แบบฟอร์มที่ ๑ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน้าที่ : ๑/๑๐

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบตั ิราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทาแผนการจัดการความรู้ คือ
การบริหารโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดยังได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ตาม พ.ร.บ.รายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560
จานวน 56,238.6812 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 5 แนวทาง ได้แก่
(1) การเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
(2) การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร
(3) การเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ
(3) การพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม
(5) โครงการพิเศษขนาดใหญ่ (Big Rock)
ในการขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาฯ ของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายของแผนนั้ น
การบริหารโครงการมีความสาคัญอย่างยิ่ง ซึ่ง ต้องให้ความสาคัญกับหลายกระบวนการ เช่น การบริหารงบประมาณ
การมอบอานาจ และการบริหารโครงการเมื่อแล้วเสร็จ
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และโครงการตามแนวทางการสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ตาม พ.ร.บ.รายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560
จึงจาเป็นต้องสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้กับเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้วัดการทา KM :

ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนการบริหารโครงการภายใต้แผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทา KM : ระดับ ๕

หน้าที่ ๑/๑๑

ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนการบริหารโครงการ
ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ระดับขั้นของความสาเร็จ:
ก าหนดเป็ น ระดั บ ขั้ น ของความส าเร็ จ (Milestone) แบ่ ง เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนเป็ น ๕ ระดั บ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4












ขั้นตอนที่ 5



เกณฑ์การให้คะแนน/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน/ขั้นตอนการดาเนินงาน
 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการหารือเกี่ยวกับการบริหารโครงการภายใต้แผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือหารือ โทรศัพท์ LINE E-mail และ
การประชุม
 กาหนดกลุ่มเรื่องในการบริหารโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
และน ามาวิเคราะห์ ร่ว มกับกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ กาหนดประเด็นปัญหา
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการบริหารจัดการโครงการภายใต้ แผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น จัดการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
การตอบข้อหารือการกาหนดแนวทางปฏิบัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 จัดทาคู่มือการบริหารโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ วารสาร

แบบฟอร์มที่ ๑ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน้าที่ : ๑/๑๒

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทาแผนการจัดการความรู้ คือ การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์ความที่รู้จาเป็น

: การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :
๑. ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๒๓ “ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์
และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการ
ที่จะได้รับประกอบกัน
ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องคานึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นสาคัญให้สามารถ
กระทาได้โดยไม่ต้องถือราคาต่าสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป
ให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ส่วนราชการ
ดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
๒. เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยการกาหนดเกณฑ์ และเกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดาเนิน
การจั ดซื้ อ จั ด จ้า งที่ คานึ งถึ งวั ต ถุ ประสงค์ข องการใช้ งานเป็น ส าคั ญซึ่ งจะก่ อ ให้ เกิ ด ความคุ้ ม ค่า ในการใช้ จ่า ยเงิ น
มีก ารวางแผนการด าเนิ น งานและมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานซึ่ งจะท าให้ ก ารจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล
๓. ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่ง เพื่อ ป้อ งกัน ปัญ หาการทุ จริ ตและประพฤติ มิชอบในการจัด ซื้อ จัดจ้ างภาครัฐ ประกอบกั บ
มาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทาให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้วัดการทา KM : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้างของ สป.มท.
เป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทา KM : ระดับ ๕

ผู้ทบทวน :

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ผู้อนุมัติ :

(นายกฤษฎา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

หน้าที่ ๑/๑๓
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของ สป.มท.
ระดับ

เกณฑ์

๑

- แต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการความรู้และที่ปรึกษาเพื่อกาหนดองค์ความรู้และ
กิจกรรม และแต่งตั้งทีม ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประชุมคณะทางาน/ทีมปฏิบัติการ

๒

- กาหนดกรอบประเด็นในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย ๓
ประเด็น
- ดาเนินการทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนการเผยแพร่องค์ความรู้ (Pre - Test)

๓

- จัดทาคู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- กาหนดช่องทางการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

๔

- ดาเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางช่องทางต่างๆ
- แลกเปลี่ยนเรียบรู้ในการปฏิบัติงาน

๕

- การประเมินผลหลังการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดย
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ (Post - Test)
- ยกย่องชมเชยและคัดเลือกหน่วยงานเป็นผู้แทน สป.มท. เข้ารับรางวัล

แผนการจัดการความรู้
(แบบฟอร์มที่ ๒)

องค์ความรู้ที่จาเป็นที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ สป.มท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่
๑.
๒.
๓.

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.มท.
การบูรณาการและประสานนโยบาย
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงาน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
การส่งเสริมการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

องค์ความรู้ที่จาเป็น
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบตั ิจนเป็นวิถีชวี ิต
การบริหารโครงการภายใต้แผนพัฒนา
จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและประสานนโยบาย ยุทธศาสตร์
เพื่อขับเคลื่อนไปสูก่ ารปฏิบัติ

องค์ความรู้ที่จาเป็น (K๑)

“การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต”

แผนการจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ ๑
แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ

:

หน้าที่ : ๒/๑

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :

การบูรณาการและประสานนโยบาย ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) :

การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัตจิ นเป็นวิถีชีวิต

ตัวชี้วัด (KPI)

:

ระดับความสาเร็จของการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูก่ ารปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

เป้าหมายของตัวชี้วัด

:

ระดับ 5

ลา
ดับ

กิจกรรมการจัดการ
ความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

๑ การบ่งชี้ความรู้
๑.๑ สอบถามความต้องการจาก มี.ค. ๖๐ จานวนชุดข้อมูล
บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร

ชุดข้อมูลความ ข้าราชการสังกัด
ความต้องการ สนจ.สป. จานวน
องค์ความรู้ที่ จังหวัดละ 4 คน
สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์และ
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ประจาปี 2560
จานวน 1 ชุด
จานวน ๒ ครั้ง CKO/ผู้แทน
สานัก/กอง ใน
สังกัด สป.มท.
จานวน ๒๒ คน

สดร.

1.2 ประชุมคณะทางาน
มี.ค. ๖๐ จานวนครั้งของ
สดร.
บริหารจัดการความรู้
การประชุม
และที่ปรึกษาเพื่อ
กาหนดองค์ความรู้และ
กิจกรรม
๑.3 ประชุมคณะทีมปฏิบัติงาน พ.ค. ๖๐ จานวนครั้ง
อย่างน้อย
คณะทีมปฏิบัติงาน สนผ. ร่วมกับ
ด้านการจัดการความรู้
ของการประชุม จานวน 2 ครั้ง
สดร.

ดาเนินการ CMP 2,3
แล้วเสร็จ

ดาเนินการ CMP 2,3
แล้วเสร็จ

ดาเนินการ CMP 2,3
แล้วเสร็จ

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้
๒.๑ รวบรวมข้อมูลการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาฯ
จากหน่วยงานต่าง ๆ
หนังสือ/เอกสาร/คา
บรรยาย/เว็บไซต์
๒.2 รวบรวมแนวนโยบายและ
ข้อสั่งการ นรม. รมว.มท.
และ ปมท. เกี่ยวกับการ
น้อมนาหลักปรัชญาฯ
ไปสู่การปฏิบตั ิ

ต.ค. 59- จานวนข้อมูล
เม.ย. 60 อย่างน้อย 3
รายการ

มีข้อมูลการ
ขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาฯ ของ
หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง
ต.ค. 59- จานวนอย่างน้อย 3 มีแนวนโยบาย
เม.ย. 60 รายการ
และข้อสั่งการ

กระทรวง/กรม/ สนผ.สป.
สถาบันการศึกษา/
กปร./สศช./
ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง
นรม./กระทรวง/ สนผ.สป.
กรม/ ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ CMP 3

ดาเนินการ CMP 3
แล้วเสร็จ

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K)
ลา
ดับ

หน้าที่ : ๒/๒

: การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา
2.3 รวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เคย
สนองงานตามโครงการ
พระราชดาริ

ตัวชี้วัด

ต.ค. 59- จานวนครั้ง
ก.ย. 60

2.4 ประชุมฝ่ายเลขานุการ
ต.ค 59- จานวนครั้งของ
ศจพ.มท. เพื่อพิจารณา
เม.ย. 60 การประชุม
กาหนดองค์ความรู้และ
แนวทางการดาเนินงาน
๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
- จัดกลุ่มความรู้เป็น
ต.ค. 59- จานวนรูปแบบ
หมวดหมู/่ กลุม่ เรื่อง
พ.ค. 60
ในรูปแบบแผ่น CD,
PowerPoint,
คู่มือ,วารสาร และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
www.ppb.moi.go.th
www.stabundamrong.go.th
www.km.moi.go.th

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

มีข้อมูลการ
ผู้บริหาร /
สดร.สป.
ถ่ายทอด
ผูท้ รงคุณวุฒิ/ผู้ที่
ประสบการณ์
เคยสนองงานตาม
ศาสตร์พระราชา โครงการ
จานวน 8 ครั้ง พระราชดาริ
มีการจัด
ฝ่ายเลขานุการ ศจพ. สนผ.สป.
ประชุมจานวน มท.
1 ครั้ง

อยู่ระหว่าง CMP 3
ดาเนินการ

มีจัดเก็บความรู้ จนท.สานัก/กอง สนผ.สป.
เป็นหมวดหมู่ ในส่วนกลาง/ส่วน สดร.สป.
อย่างน้อย 3
ภูมิภาค
รูปแบบ

ดาเนินการ CMP
แล้วเสร็จ 2,3,4

ดาเนินการ CMP
แล้วเสร็จ 2,3

๔ การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้
4.1 จัดทาหลักสูตรการอบรม พ.ค. 60 จานวน 1 หลักสูตร มีหลักสูตรการ
ทีมครูฝึกระดับอาเภอ
ฝึกอบรม

ทีมครูฝึกระดับ
สนผ.สป.
อาเภอ
ประกอบด้วย
ปลัดอาเภอ
พัฒนาการอาเภอ
ท้องถิ่นอาเภอ ครู
เกษตรอาเภอ
พ.ค. 60 จานวน 1 แนวทาง มีแนวทางการ ทีมครูฝึกระดับ
สนผ.สป.
ถ่ายทอดความรู้ อาเภอ
ประกอบด้วย
ปลัดอาเภอ
พัฒนาการอาเภอ
ท้องถิ่นอาเภอ ครู
เกษตรอาเภอ

ดาเนินการ CMP
แล้วเสร็จ 2,3,4

4.2 จัดทาแนวทางการ
ถ่ายทอดความรูไ้ ปสู่
ประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน

ดาเนินการ CMP
แล้วเสร็จ 2,3,4

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K)
ลา
ดับ

: การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา

๕ การเข้าถึงความรู้
5.1 เผยแพร่องค์ความรู้ โดย
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
การประชุมประจาเดือนของ
จังหวัด/อาเภอ การประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน การ
เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
และเสียงตามสาย การ
จัดทาคู่มือฯ PowerPoint
วีดิทัศน์ คลิปเสียง และ
สื่อประชาสัมพันธ์อื่น
Youtube และผ่านทาง
เว็บไซต์
www.ppb.moi.go.th
www.stabundamrong.go.th
www.km.moi.go.th
5.2 วารสารดารง
ราชานุภาพ

๖

หน้าที่ : ๒/๓

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

ต.ค. 59- อย่างน้อย
ก.ย. 60 จานวน 4
รูปแบบ

มีการเผยแพร่
องค์ความรู้

ผู้บริหาร /ส่วน
สนผ.สป.
ราชการ/จนท.
สดร.สป.
สานัก/กอง/สนจ./
ประชาชนผู้ทสี่ นใจ

อยู่ระหว่าง CMP
ดาเนินการ 2,3,4

ต.ค. 59 จานวนฉบับ
– ก.ย. 60

อย่างน้อย
จานวน 2
ฉบับ

ผู้บริหาร /ส่วน
สดร.สป.
ราชการ
รัฐวิสาหกิจ/จนท.
สานัก/กอง/สนจ.

อยู่ระหว่าง CMP
ดาเนินการ 2,3,4

ผู้บริหาร /ส่วน
สนผ.สป
ราชการ/จนท.
สานัก/กอง/สนจ./
ประชาชนผู้ทสี่ นใจ

อยู่ระหว่าง CMP
ดาเนินการ 1,2,3,4

การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้
6.1 ชี้แจงแนวทางการ
ขับเคลื่อนการน้อมนา
หลักปรัชญาฯไปสู่ ก าร
ปฏิ บั ติ จ นเป็ น วิ ถี ชี วิ ต
ผ่ า นระบบ VCS และ
DOPA Channel ไปยัง
จังหวัดและอาเภอ
ทั่วประเทศ
6.2 มีการอบรมทีมครูฝึก
ระดับอาเภอ ณ ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน

ต.ค. 59– ร้อยละของ
ร้อยละ 80
ก.ย. 60 กลุม่ เป้าหมายที่
เข้าร่วมประชุม

เม.ย. 60- มีทีมครูฝึกทั้ง
ก.ย. 60 76 จังหวัด

มีการอบรมทีม ทีมครูฝึกระดับ
ครูฝึก จาก 76 อาเภอ
จังหวัด

สนผ.สป

อยู่ระหว่าง CMP
ดาเนินการ 1,2,3,4

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K)
ลา
ดับ

หน้าที่ : ๒/๔

: การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

6.3 การถ่ายทอดความรู้ไปสู่ เม.ย. 60- มีทีมครูฝึกทั้ง
ประชาชน
ก.ย. 60 76 จังหวัด

6.4 ปาฐกถาพิเศษตาม
โครงการน้อมราลึกใต้ร่ม
พระบารมี 70 ปี
ปวงประชาเป็นสุข

ต.ค. 59– จานวนครั้ง
ก.ย. 60

เป้าหมาย
จังหวัดจัดทีมครู
ฝึกระดับตาบล
ลงพื้นที่
ถ่ายทอดความรู้
ให้กับประชาชน
มีการถ่ายทอด
ประสบการณ์
เกี่ยวกับศาสตร์
พระราชา
จานวน 8 ครั้ง

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

สนผ.สป.

อยู่ระหว่าง CMP
ดาเนินการ 1,2,3,4

ผู้บริหาร /ส่วน
สดร.สป.
ราชการ
รัฐวิสาหกิจ/จนท.
สานัก/กอง

อยู่ระหว่าง CMP
ดาเนินการ 1,2,3,4

๗ เรียนรู้องค์ความรู้
เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
7.1 ข้าราชการและประชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจ และ
น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
7.2 หมู่บ้าน/ชุมชน น้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และ
สิ่งแวดล้อม

ต.ค. 59– จานวนจังหวัด จังหวัดถ่ายทอด ประชาชน
ก.ย. 60
ความรู้ให้กับ
ประชาชนครบ
ทุกจังหวัด

สนผ.สป.
สดร.สป.

อยู่ระหว่าง CMP
ดาเนินการ 1,2,3,4

เม.ย. 60– มีจังหวัดที่
ก.ย. 60 ส่งเสริมให้
หมู่บ้าน/ชุมชน
ประกาศตนเอง
เป็นหมู่บ้านที่มี
การน้อมนาหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง
และสิ่งแวดล้อม

สนผ.สป.

อยูร่ ะหว่าง CMP
ดาเนินการ 1,2,3,4

จังหวัดส่งเสริม ประชาชน
ให้หมู่บ้าน/
ชุมชน ประกาศ
ตนเองเป็น
หมู่บ้านที่มีการ
น้อมนาหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง
และสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K)
ลา
ดับ

หน้าที่ : ๒/5

: การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา

8 การยกย่องชมเชย
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการ เม.ย.ประกาศตนเองเป็น
ก.ย. 60
หมู่บ้านที่ได้น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

ทุกจังหวัดต้องมี
หมู่บ้าน/ชุมชน
ที่มีการ
ประกาศตนเอง
เป็นหมู่บ้านที่
ได้น้อมนาหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ฯ

ทบทวน :

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชน
ที่มีการ
ประกาศตนเอง
เป็นหมู่บ้านที่
ได้น้อมนาหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ฯ

ผู้รับผิดชอบ

สนผ.สป.

สถานะ

อยูร่ ะหว่าง CMP 5,6
ดาเนินการ

ผู้อนุมัติ :

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

หมาย
เหตุ

(นายกฤษฎา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K๒)
“การบริหารโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด”

แผนการจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ 2
แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ

:

หน้าที่ : ๒/๖

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :

การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารโครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) :

การบริหารโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ตัวชี้วัด (KPI)

:

ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนการบริหารโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เป้าหมายของตัวชี้วัด

:

ระดับ ๕

ลา
ดับ

กิจกรรมการจัดการ
ความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

๑ การบ่งชี้ความรู้
๑.๑ ประชุมคณะทางาน มี.ค. 60
บริหารจัดการความรู้
และที่ปรึกษาเพื่อ
กาหนดองค์ความรู้
และกิจกรรม

จานวนครั้ง
ของการ
ประชุม

จานวน ๒ ครั้ง CKO/ผู้แทน
ผอ.สดร.
สานัก/กอง ใน โดย ผอ.สบค.
สังกัด สป.มท.
จานวน ๒๒ คน

CMP
๓

๑.๒ ประชุมคณะทางาน พ.ค. 60
ด้านการจัดการ
ความรู้

จานวนครั้ง
ของการ
ประชุม

จานวน 1 ครั้ง คณะทางานฯ

CMP
๓

จานวน
แหล่งข้อมูล

อย่างน้อย
๓ ประเด็น

กระทรวง/กรม/ สบจ.
ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/
จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

CMP
๓

จานวน
กลุ่มเรื่อง

อย่างน้อย
3 กลุ่มเรื่อง

คณะทางานฯ

CMP
๒,๓,๔

๒ การสร้างและแสวงหา
ความรู้
๒.๑ รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องจากการ
หารือผ่านช่องทาง
ดังนี้
(1) หนังสือหารือ
(2) โทรศัพท์
(3) LINE
(4) E-mail
(5) การประชุม

ต.ค. ๕9 ก.ย. 60

๒.๒ ระดมสมองผู้เกีย่ วข้อง พ.ค. - มิ.ย.
ร่วมกับคณะทางาน 60
ด้านการจัดการ
ความรู้เพื่อกาหนด
กลุ่มเรื่องในการ
บริหารโครงการ
ภายใต้แผนพัฒนา
จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด

สบจ./สดร.

สบจ./สดร.

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K)
ลา
ดับ

: การบริหารโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กิจกรรมการจัดการ
ความรู้

ระยะเวลา

๓ การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ
จัดกลุ่มความรู้
มิ.ย.- ก.ค.
เป็นหมวดหมู่/กลุ่มเรื่อง 60
๔ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
๔.๑ จัดทาคู่มือ
มิ.ย. - ส.ค.
การบริหารโครงการ 60
ภายใต้แผนพัฒนา
จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
4.2 ประชุมคณะทางาน มิ.ย. - ส.ค.
ด้านการจัดการ
60
ความรู้
๕

๖

การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้
๖.1 จัดการประชุม
ผ่านระบบวีดิทัศน์
ทางไกล (Video
Conference)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

จานวนกลุ่ม
เรื่อง

อย่างน้อย
๓ กลุ่มเรื่อง

คณะทางานฯ

คู่มือ 1 เล่ม

คู่มือมี Best
คณะทางานฯ
practice อย่าง
น้อย 1 เรื่อง

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

สบจ.

CMP
๒,๓

สบจ./สดร.

CMP
๒,๓,๔

จานวนครั้ง
อย่างน้อย
ของการประชุม 1 ครัง้

คณะทางานฯ

สบจ./สดร.

จานวน
ช่องทาง
ที่เผยแพร่
องค์ความรู้

อย่างน้อย
2 ช่องทาง

จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

สบจ./สดร.

CMP
๒,๓,๔

ต.ค. 59 ก.ย. 60

จานวนครั้ง
อย่างน้อย
ของการประชุม 10 ครั้ง

จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

สบจ.

CMP
๑,๒,๓,๔

ต.ค. 59 ก.ย. 60

จานวนครั้ง
อย่างน้อย
ที่แจ้งแนวทาง 5 ครัง้
การปฏิบัติ

จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

สบจ.

การเข้าถึงความรู้
๕.๑เผยแพร่องค์ความรู้ ส.ค. - ก.ย.
ผ่านช่องทางต่างๆ 60

6.2 การตอบข้อหารือ/
การกาหนดแนวทาง
การปฏิบัติ

หน้าที่ : ๒/๗

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K)
ลา
ดับ

หน้าที่: ๒/๘

: การบริหารโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กิจกรรมการจัดการ
ความรู้

ระยะเวลา

๗ เรียนรู้องค์ความรู้
เพื่อนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
การนาองค์ความรู้ ต.ค. 59 ทีเ่ ป็นปัจจัยสู่ความสาเร็จ ก.ย. 60
หรืออุปสรรคมานาเสนอ/
ถ่ายทอดให้กับจังหวัด
และกลุม่ จังหวัด

ตัวชี้วัด

จานวนองค์
ความรู้

เป้าหมาย

อย่างน้อย
1 เรื่อง

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

สบจ./ สดร.

สถานะ

หมาย
เหตุ

CMP
๑,๒,๓,๔

๘ การยกย่องชมเชย
8.1 ประชุม
ต.ค. 60
คณะทางานด้านการ
จัดการความรู้

จานวนครั้งของ อย่างน้อย ๑
การประชุม
ครั้ง

คณะทางานฯ

สบจ./ สดร.

8.2 ยกย่องชมเชย
จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด

จานวนครั้งใน อย่างน้อย ๑
การชมเชย
ครั้ง

จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

สบจ./ สดร.

ต.ค.60
(หลังปีงบประมาณ)

ทบทวน :

ผู้อนุมัติ :

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

(นายกฤษฎา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

CMP
๕,๖
KMP๗

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การส่งเสริมการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

องค์ความรู้ที่จาเป็น (K๓)

“การจัดซื้อจัดจ้าง”

แผนการจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ ๓
แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้
หน้าที่ : ๒/๙

ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K)

: การจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของ สป.มท.
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคารับรอง : ระดับ 5
ลาดับ

กิจกรรมการจัดการ
ความรู้

ระยะเวลา

๑ การบ่งชี้ความรู้
๑.๑ ประชุมคณะทางาน พ.ค. ๖๐
บริหารจัดการความรู้และที่
ปรึกษาเพื่อกาหนดองค์
ความรู้และกิจกรรม
๑.๒ ประชุมคณะทีม
พ.ค. ๖๐
ปฏิบัติงานด้านการจัดการ
ความรู้
๒ การสร้ า งและแสวงหา
องค์ความรู้
๒ . ๑ ศึ ก ษ า ร ว บ ร ว ม พ.ค.-ก.ย.๖๐
ข้ อ มู ล จ า ก ร ะ เ บี ย บ
กฎหมายและ
พระราชบัญญัติ
๒.๒ กาหนดสรุปประเด็น
ความรู้ที่จาเป็นตามกรอบ
ดาเนินงาน ๓ เรื่อง
-ปัญ หาในการจั ด หาตาม
ระเบียบฯ 35 และแก้ไข
เพิ่มเติม
-ปัญหาในการบริหาร
สัญญา
-การเป รี ย บเที ย บกา ร
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
ปี35 กับ พรบ. 60

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

จานวนครั้งของ จานวน
การประชุม
๒ ครั้ง
จานวนครั้งของ จานวน
การประชุม
๓ ครั้ง

จานวนของ
การศึกษา
รวบรวมข้อ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
จานวนประเด็น/
เรื่องที่นามา
ศึกษา

CKO/ผู้แทน
สดร.สป.
สานัก/กอง ใน โดย กบค.
สังกัด สป.มท.
จานวน ๒๒ คน
คณะทีมปฏิบัติงาน ผอ.กค. /สดร.

CMP
๓
CMP
๓

ไม่น้อยกว่า
๑๕ รายการ

กรมบัญชีกลาง/ ผอ.กค. โดย
ปปช.
กลุ่มงานพัสดุ
ผอ.สดร.โดย
ผอ.สบค

CMP
๓

ไม่น้อยกว่า
๑๐ เรื่อง

จนท.สานัก/
กองใน สป./

CMP
๓,๔

๓ การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ
๓.๑ รวบรวมความรู้ทไี่ ด้จาก พ.ค.-ก.ย.๖๐ จานวน
ไม่น้อยกว่า ๓
การค้นหาและแลกเปลี่ยน
เรื่องที่รวบรวม เรื่อง
และเผยแพร่ในเว็บไซต์
www.stabundamrong
.go.th/
http://.km.moi.go.th

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมาย
เหตุ

ผอ.กค. โดย
กลุ่มงานพัสดุ
ผอ.สดร.โดย
ผอ.สบค

จนท.สานัก/
ผอ.สดร.โดย
กองในส่วนกลาง/ ผอ.สบค./
ส่วนภูมิภาค/
ส่วนราชการ/
สถาบันการศึกษา/
ผู้สนใจทั่วไป

CMP
๒,๓

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้
หน้าที่ : ๒/๑๐

ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K)
ลาดับ

กิจกรรมการจัดการ
ความรู้

: การจัดซื้อจัดจ้าง
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๓.๒ ห้องสมุด
พ.ค.-ก.ย.๖๐ จานวนหนังสือ ไม่น้อยกว่า ๑
กระทรวงมหาดไทย
เอกสาร/CD แหล่ง
ลงทะเบียน
ที่ลงทะเบียน
ทรัพยากรสารนิเทศและ
และสามารถ
จัดหมวดหมู่
สืบค้นได้
๔ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
๔.๑ จัดทากิจกรรมให้ เม.ย.-ก.ย.๖๐ จัดกิจกรรมการ อย่างน้อย
ความรู้เรื่องการจัดซื้อ
ส่งเสริมความรู้ ๑ กิจกรรม
จัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

๕ การจัดระบบการเข้าถึง
ความรู้
๕.๑ ประชาสัมพันธ์จัด เม.ย.-ก.ย.๖๐ จานวนครั้ง
นิทรรศการและเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของ สดร.

อย่างน้อย ๑
ครั้ง

www.stabundamrong.go.th/

www.km.moi.go.th

๕.๒ การจัดทาแผ่นพับ เม.ย.-ก.ย.๖๐ จานวนครั้ง
ควา มรู้ เ กี่ ย วกั บ กา ร
จัดซื้อจัดจ้าง
๖

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
๖.๑ การตอบคาถาม มิ.ย-ก.ย.๖๐
แลกเปลี่ ย นปั ญ หา
เรื่ อ งจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ระหว่ า งส่ ว นกลาง
และภูมิภาคผ่าน
แอพลิเคชั่นไลน์

อย่างน้อย ๑
ครั้ง

ร้อยละของ
ร้อยละ ๑๐๐
คาถามที่ได้รับ
การตอบ

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมาย
เหตุ
จนท. สานัก/กอง/ ผอ.สดร.โดย
ส่วนราชการทั้ง ผอ.สบค.
ส่วนกลางและ
ภูมิภาค

CMP
๓

ผู้บริหาร สป./
ผชช./จนท.สานัก/
กอง ใน สป.ทั้ง
ส่วนกลางและ
ภูมิภาค

ผอ.กค. โดย
กลุ่มงานพัสดุ/
ผอ.สดร.โดย
ผอ.กบค.

CMP
๒,๓,๔

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
และลูกจ้าง ของ
สานัก/กอง ใน
สป. และภูมภิ าค
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
และลูกจ้าง ของ
สานัก/กอง ใน
สป. และภูมภิ าค

ผอ.กค. โดย
กลุ่มงานพัสดุ/
ผอ.สดร.โดย
ผอ.กบค.

CMP
๒,๓,๔

ผอ.กค. โดย
กลุ่มงานพัสดุ

CMP
๒,๓,๔

ข้าราชการทั้ง
ส่วนกลางและ
ภูมิภาค

ผอ.กค. โดย
กลุ่มงานพัสดุ

CMP
๒,๓,๔

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน้าที่ : ๒/๑๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : การจัดซื้อจัดจ้าง
ลา กิจกรรมการจัดการ ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ดับ
ความรู้
๗. เรียนรู้องค์ความรู้
เพื่อนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
๗.๑ การจัดทา Pretest มิ.ย.-ก.ย.๖๐ ร้อยละของ
ร้อยละ ๘๐
และ posttest ความรู้
กลุม่ เป้าหมาย
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
มีความรูเ้ พิ่มขึ้น
จัดซื้อจัดจ้าง
๘ การยกย่องชมเชย
๘.๑ ยกย่องชมเชยและให้ ส.ค.-ก.ย.๖๐ จานวนครั้ง
รางวัล “เพชรพัสดุ”
ผู้ทบทวน :

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

๑ ครั้ง

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ หมาย
เหตุ

จนท.สานัก/กอง ผอ.กค. โดย
ทั้งส่วนกลางและ กลุ่มงานพัสดุ
ภูมิภาค จานวน
๒๘๕ คน

CMP
๑,๒,๓,
๔

จังหวัด/สป.มท. ผอ.กค. โดย
กลุ่มงานพัสดุ

CMP
๕,๖
KMP๗

ผู้อนุมัติ :

(นายกฤษฎา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

ภาคผนวก

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
KMP และ CMP
ของแผนการจัดการความรู้

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง KMP และ CMP
ของแผนการจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ ๑
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
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. การเขาถึงความรู้







๖. การแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู









๗. การเรียนรู









หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับ มาก
หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับ ปานกลาง

๖.
การยกยอง
ชมเชย และ
ให้รางวัล







๓. การจัดความรู้
ใหเปนระบบ

หมายเหตุ

๕.
การวัดผล

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง KMP และ CMP
ของแผนการจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ ๒
การบริหารโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
CMP
KMP

๑.
การเตรียม
การและการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

๒.
การสื่อสาร

๓.
กระบวนการ
และเครื่องมือ

๑. การบงชี้ความรู

๔.
การเรียนรู

๕.
การวัดผล

๖.
การยกยอง
ชมเชยและให้
รางวัล







๒. การสราง และ
แสวงหาความรู





๓. การจัดความรู้
ใหเปนระบบ





๔. การประมวล และ
กลั่นกรองความรู













๕. การเขาถึงความรู้
๖. การแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู









๗. การเรียนรู









หมายเหตุ
หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับ มาก
หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงใน ระดับปานกลาง

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง KMP และ CMP
ของแผนการจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ ๓
การจัดซื้อจัดจ้าง
CMP
KMP

๑.
การเตรียม
การและการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

๒.
การสื่อสาร

๓.
กระบวนการ
และเครื่องมือ

๑. การบงชี้ความรู

๔.
การเรียนรู

๖.
การยกยอง
ชมเชย และ
ให้รางวัล







๒. การสราง และ
แสวงหาความรู





๓. การจัดความรู้
ใหเปนระบบ





๔. การประมวล และ
กลั่นกรองความรู















๖. การแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู









๗. การเรียนรู









๕. การเขาถึงความรู้

๕.
การวัดผล

หมายเหตุ
หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับ มาก
หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงใน ระดับปานกลาง

