สารบัญ
หนา
องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ (แบบฟอรมที่ ๑)
- การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ

๑–๗
- องคความรูที่ ๑ : โครงการตลาดประชารัฐ
๘ – ๑๐
- องคความรูที่ ๒ : การสนับสนุนการบริหารงานของกลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคและกลุมงานบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
๑๑ – ๑๓
- องคความรูที่ ๓ : การสรางจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกรเพื่อปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
๑๔ – ๑๕

แผนการจัดการความรู (แบบฟอรมที่ ๒)
- องคความรูที่ ๑ : โครงการตลาดประชารัฐ
๑๗ – ๒๑
- องคความรูที่ ๒ : การสนับสนุนการบริหารงานของกลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคและกลุมงานบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
๒๒ – ๒๕
- องคความรูที่ ๓ : การสรางจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกรเพื่อปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
๒๖ – ๓๕

ภาคผนวก
- ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP ของแผนการจัดการความรู
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการความรูและที่ปรึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- คําสั่งแตงตั้งทีมปฏิบัติงานดานการจัดการความรู สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- แบบสอบถามความตองการของจังหวัดที่จะใหสวนกลางสนับสนุนองคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ
(แบบฟอรมที่ ๑)

๑
องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ
แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย: สําดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : นาที่หนาที่หนาที่ : 4111

เปาหมาย
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราช
ของ
ตามประเด็นยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การบูรณาการและประสานนโยบาย ยุทธศาสตร เพื่อขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
สํานักงานปลัดกระทรวง
รอยละเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
รอยละ ๘๕ K ๑ : นโยบายสําคัญของรัฐบาลและ
มหาดไทยมีการบูรณาการ
ความสําเร็จของแผนงาน/
กระทรวงมหาดไทย
และประสานนโยบาย
โครงการของสํานักงาน
K ๒ : การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
K ๓ : ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
ไปสูการปฏิบตั ิอยางมี
ที่ขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
กับการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพ
K ๔ : การบูรณาการและประสานนโยบาย
ยุทธศาสตรในภาพรวมของ มท. ,
สป.มท. และหนวยงานที่เกีย่ วของ
K ๕ : การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ
K ๖ : การบริหารโครงการและ
งบประมาณ
K ๗ : การนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติ
จนเปนวิถีชีวิต
K ๘ : เทคนิค/เครื่องมือการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ
K ๙ : การติดตามและประเมินผล
K ๑๐ : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
K ๑๑ : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)
K ๑๒ : การบูรณาการตลาดประชารัฐ
K ๑๓ : การประชาสัมภาษณ การคาขาย
การทองเที่ยว การสรางแรงกระตุน
การขาย
K ๑๔ : การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
K ๑๕ : การขับเคลื่อนการทํางานตาม
แนวทางประชารัฐ
K ๑๖ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ และบุคคลที่เกี่ยวของ
K ๑๗ : การพัฒนาระบบฐานขอมูลการ
ลงทะเบียน
K ๑๘ : การประชาสัมพันธและเผยแพร
ขอมูลขาวสารเชิงรุก
K ๑๙ : การบริหารจัดการตลาดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Objective)

ตัวชี้วัด (KPI)
ตามคํารับรอง

๒
แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย: สําดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ : นาที่หนาที่หนาที่ : 4111

เปาหมาย
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราช
ของ
ตามประเด็นยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : การสงเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุม จังหวัดแบบบูรณาการ
๑.จังหวัด/กลุมจังหวัด
ตัวชี้วัดที่ ๑
ระดับ ๕ K ๑ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
มีการบริหารจัดการ
ระดับความสําเร็จในการ
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
แบบบูรณาการเพื่อ
สงเสริมสนับสนุนใหจังหวัด/
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔)
สงเสริมการพัฒนา และ
กลุมจังหวัดมีการจัดทํา
K ๒ : นโยบายสําคัญของรัฐบาล/
แกไขปญหาในระดับพื้นที่ แผนพัฒนาแบบบูรณาการ
กระทรวง/หนวยงาน (Function)
K ๓ : มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค.
พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นชอบรางระเบียบ
ตัวชี้วัดที่ ๒
ระดับ ๕
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ระดับความสําเร็จของ
บริหารงานเชิงพื้นที่
การพัฒนาระบบฐานขอมูล
K ๔ : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อสนับสนุนการจัดทํา
วาดวยการบริหารงานเชิงพื้นที่
แผนพัฒนาจังหวัด/
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
กลุมจังหวัด
ประกาศเมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐
K ๕ : ประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารจังหวัดและกลุม จังหวัด
ตัวชี้วัดที่ ๓
ระดับ ๕
แบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุม
ระดับความสําเร็จของการ
จังหวัดและกําหนดจังหวัดเปนศูนย
ใชงานระบบติดตาม
ปฏิบัติการ ฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖
ประเมินผลการดําเนินงาน
พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐
ของจังหวัด/กลุมจังหวัด/
K ๖ : พระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
แผนภาค
บริหารงานจังหวัดและกลุม จังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
K ๗ : ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค ๖ ภาค
ตัวชี้วัดที่ ๔
รอยละ ๘๕ K ๘ : การพัฒนาประสิทธิภาพการติดตาม
รอยละของบุคลากรดาน
และประเมินผลระดับจังหวัด/
การจัดทําแผนของจังหวัด/
กลุมจังหวัด
กลุมจังหวัด/แผนภาคไดรับ
K ๙ : การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/
การพัฒนาสมรรถนะ และ
กลุมจังหวัด/ภาค
ขีดความสามารถในการ
K ๑๐ : การพัฒนาเครื่องมือในการจัดทํา
จัดทําแผน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
K ๑๑ : การขับเคลื่อนการทํางานตามแนว
ทางประชารัฐ
K ๑๒ : การบูรณาการและเชื่อมโยง
แผนพัฒนาในระดับพื้นทีข่ อง
จังหวัด/กลุมจังหวัด/แผนภาค
K ๑๓ : เทคนิคการประสานแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Objective)

ตัวชี้วัด (KPI)
ตามคํารับรอง

๓
แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย: สําดกระทรวงมหาดไทย
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Objective)

๒.๒ จังหวัด/กลุม จังหวัด
มีความพรอมในการสราง
ความรวมมือดานเศรษฐกิจ
ในกรอบอนุภูมิภาค

ตัวชี้วัด (KPI)
ตามคํารับรอง

รอยละเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
ความสําเร็จในการ
สนับสนุนความรวมมือ
ดานเศรษฐกิจของจังหวัด/
กลุมจังหวัด

หนาที่ : นาที่หนาที่หนาที่ : 4111
เปาหมาย
ของ
ตัวชี้วัด

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราช
ตามประเด็นยุทธศาสตร

K ๑๔ : การบูรณาการแผนระดับชาติ
K ๑๕ : การจัดทําแผนพัฒนาอําเภอ
ตําบล หมูบาน
K ๑๖ : การพัฒนาระบบฐานขอมูล
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด/แผนภาค
K ๑๗ : กลไกความรวมมือดานเศรษฐกิจ
K ๑๘ : การพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
จังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาค
K ๑๙ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด/แผนภาค
รอยละ ๗๐ K ๑ : นโยบายสําคัญของ คสช.
K ๒ : นโยบายสําคัญของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย
K ๓ : การบูรณาการแผนระดับชาติ
K ๔ : แผนงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซียมาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
K ๕ : กลไกความรวมมือดานเศรษฐกิจ
K ๖ : ศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานการลงทุน
(One Stop Service : OSS)
K ๗ : ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง (GMS)
K ๘ : ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (ECC)
K ๙ : การสงเสริมสนับสนุนความรวมมือ
ภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด/
กลุมจังหวัด/ภาค
K ๑๐ : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
K ๑๑ : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)
K ๑๒ : ศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานการลงทุน
(One Stop Service : OSS)
K ๑๓ : การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
เชื่อมโยง การคา การลงทุน
ในภูมิภาคของไทยกับประเทศ
เพื่อนบาน

๔
แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย: สําดกระทรวงมหาดไทย
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Objective)

ตัวชี้วัด (KPI)
ตามคํารับรอง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๓.๑ ศูนยดํารงธรรม
รอยละเฉลีย่ ความสําเร็จ
เปนกลไกหลักในการแกไข ในการแกไขปญหาของ
ปญหาความเดือดรอนของ ศูนยดํารงธรรมเพิม่ ขึ้น
ประชาชน

หนาที่ : นาที่หนาที่หนาที่ : 4111
เปาหมาย
ของ
ตัวชี้วัด

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราช
ตามประเด็นยุทธศาสตร

รอยละ ๗๐ K ๑ : นโยบายสําคัญของ คสช.
K ๒ : นโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย
K ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี/
การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
K ๔ : การพัฒนาระบบบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ในภาคราชการ
K ๕ : การพัฒนาการดําเนินงานของ
ศูนยดํารงธรรมอยางตอเนือ่ งและ
เปนระบบ
K ๖ : ศูนยบริการเบ็ดเตล็ด
(One Stop Service : OSS)
K ๗ : การพัฒนาระบบฐานขอมูล
เรื่องรองเรียนรองทุกข
K ๘ : ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน
K ๙ : การขับเคลื่อนและตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
K ๑๐ : การพัฒนาระบบการตรวจราชการ
ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล
ใหมีประสิทธิภาพ
K ๑๑ : การบริหารความเสี่ยง
K ๑๒ : การจัดซื้อจัดจาง
K ๑๓ : การปองกันและปราบปราบ
การทุจริตคอรัปชั่น
K ๑๔ : การพัฒนาระบบจัดการขอมูล
และสารสนเทศ
K ๑๕ : การสรางจิตสํานึกความซือ่ สัตย
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
ในองคกร
K ๑๖ : นวัตกรรม/องคความรูใหมๆ
ในเชิงธุรกิจ
K ๑๗ : Best practice การบริหารงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของผูวาราชการจังหวัด และ
นายอําเภอใหเปนไปตามนโยบาย
รัฐบาล และภารกิจสําคัญของ มท.

๕
แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย: สําดกระทรวงมหาดไทย
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Objective)

ตัวชี้วัด (KPI)
ตามคํารับรอง

หนาที่ : นาที่หนาที่หนาที่ : 4111
เปาหมาย
ของ
ตัวชี้วัด

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราช
ตามประเด็นยุทธศาสตร
(Achievement Monitoring System)
K ๑๘ : การสงเสริมและการพัฒนา
ธรรมภิบาลในภาคราชการ
K ๑๙ : เทคนิคนําเสนอ (Powerpoint)
K ๒๐ : การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
K ๒๑ : การบริหารรายไดใหมีประสิทธิภาพ
K ๒๒ : การบริหารการเงิน

๓.๒ สํานักงานปลัดกระทรวง ตัวชี้วัดที่ ๑
มหาดไทยบริหารงาน
รอยละเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความสําเร็จในการ
ประเมินธรรมาภิบาล
ขององคกรตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
ตัวชี้วัดที่ ๒
รอยละเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
ความสําเร็จในการ
ปองกัน และปราบปราม
การทุจริตของกระทรวง
มหาดไทย
ตัวชี้วัดที่ ๓
รอยละของขอเสนอแนะ
จากการตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย
ที่ไดรับการตอบสนอง
จากหนวยรับตรวจ
ตัวชี้วัดที่ ๔
ระดับความสําเร็จ
การดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจํา
กระทรวงมหาดไทย

รอยละ ๘๕ K ๑ : ยุทธศาสตรของรัฐบาลในการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น
K ๒ : การสงเสริมและพัฒนาธรรมภิบาล
ในภาคราชการ
K ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
/การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
K ๔ : การพัฒนาระบบบริหารงาน
รอยละ ๘๕
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ในภาคราชการ
K ๕ : การสงเสริมและการพัฒนาธรรมาภิบาล
ในภาคราชการ
K ๖ : การขับเคลื่อนและตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
K ๗ : การพัฒนาระบบการตรวจราชการ
รอยละ ๙๔
ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล
ใหมีประสิทธิภาพ
K ๘ : การกํากับ ดูแล ระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลของ มท.
K ๙ : การสงเสริมและสนับสนุนงาน
ตรวจสอบภายในสังกัด มท.
ระดับ ๕

๖
แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย: สําดกระทรวงมหาดไทย
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Objective)

ตัวชี้วัด (KPI)
ตามคํารับรอง
ตัวชี้วัดที่ ๕
ระดับความสําเร็จการ
สงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ ๖
รอยละของงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีม่ ีการนํา
มาประยุกตใชในการ
ดําเนินงานขององคกร

หนาที่ : นาที่หนาที่หนาที่ : 4111
เปาหมาย
ของ
ตัวชี้วัด
ระดับ ๕

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราช
ตามประเด็นยุทธศาสตร

รอยละ ๘๐

ตัวชี้วัดที่ ๗
รอยละ ๘๕
รอยละเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
ความสําเร็จในการปรับปรุง
ระเบียบ กฎหมาย ในความ
รับผิดชอบขององคกร
ใหมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานกฎหมาย
ใหมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาบุคลากร
ผูปฏิบตั ิงานดานกฎหมาย
ใหมีประสิทธิภาพ
๓.๓ สํานักงานปลัดกระทรวง ตัวชี้วัดที่ ๑
รอยละ ๘๕ K ๑ : การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
มหาดไทยมีระบบ
รอยละเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสําเร็จในการพัฒนา
การสื่อสาร
และการสื่อสาร และ
และปรับปรุงระบบ
K ๒ : การประชาสัมพันธและเผยแพร
การเผยแพร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ขอมูลขาวสารเชิงรุก
ประชาสัมพันธที่มี
การสื่อสารเพื่อสนับสนุน
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของ
องคกร
ตัวชี้วัดที่ ๒
รอยละ ๘๕
รอยละเฉลีย่ ความสําเร็จ
ของการประชาสัมพันธ และ
เผยแพรขอมูลขาวสารของ
องคกร

๗
แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย: สําดกระทรวงมหาดไทย
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Objective)
๓.๔ ระบบการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยมีความ
เหมาะสม รองรับ
ภารกิจที่เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด (KPI)
ตามคํารับรอง
ตัวชี้วัดที่ ๑
รอยละเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
ความสําเร็จ ในการ
ปรับปรุงโครงสรางและ
การบริหารงานบุคคลใหมี
ความเหมาะสมรองรับ
ภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดที่ ๒
รอยละของบุคลากร
กลุมเปาหมายทีไ่ ดรับการ
พัฒนาความรูทักษะ และ
สมรรถนะ

หนาที่ : นาที่หนาที่หนาที่ : 4111
เปาหมาย
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราช
ของ
ตามประเด็นยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
รอยละ ๘๕ K ๑ : ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
K ๒ : การปรับปรุง โครงสรางและ
การบริหารงานบุคคล
K ๓ : การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
K ๔ : การพัฒนาสมรรถนะ ความรู ทักษะ
ขาราชการ ในสังกัด มท.
รอยละ ๘๐ K ๕ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ใหมีความสมดุล ในการขับเคลื่อน
การสรางอัตลักษณ
การดําเนินงาน ( V-Happy)
K ๖ : สายงานความกาวหนาในอาชีพ

ตัวชี้วัดที่ ๓
รอยละ ๘๕
รอยละของบุคลากร
กลุมเปาหมายทีไ่ ดรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหเกิด
ความสมดุล
๓.๕ สํานักงานปลัดกระทรวง รอยละความสําเร็จในการ รอยละ ๑๐๐ K ๑ : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มหาดไทยมีบทบาทสนับสนุน สนับสนุนการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐
การปฏิรปู ประเทศในสวนที่ ในสวนที่เกี่ยวของกับ
K ๒ : พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
เกี่ยวของกับกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐
มหาดไทย
K ๓ : ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
K ๔ : พระราชบัญญัตแิ ผนและขั้นตอน
การดําเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐
K ๕ : แผนปฏิรูปประเทศของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
๑๑ ดาน
K ๖ : แผนยุทธศาสตรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔

๘

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนาที่ :
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบตั ิราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู
คือ โครงการตลาดประชารัฐ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การบูรณาการและประสานนโยบาย ยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
แผนการจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การบูรณาการและประสานนโยบาย ยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
ความรู
องคความที่รูจําเปน
: โครงการตลาดประชารัฐ
องคความรู ที่ ๑
เหตุผลที่เลือกองคความรู :
ตามที่รัฐบาลไดกําหนดวิสัยทัศนในกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใหประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และไดกําหนดยุทธศาสตรการ
สรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม สรางโอกาสใหทุกคนในสังคมสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุนใน
การประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน และเปนการวางรากฐานไทยแลนด 4.0 เพื่อดูแลคนไทยทุกคนใหกาวไปพรอมกัน
โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีมีขอสั่งการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน
2560 ให มท. พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมตลาดชุมชน เพื่อใหเกษตรกร ผูมีรายไดนอย ชุมชน รวมทั้ง
ผูประกอบการที่ไมมีสถานที่คาขาย ใหมีพื้นที่ในการคาขายรวมทั้งเปนการยกระดับการคาขายในชุมชน
เพื่อเปนการขับเคลื่อนขอสั่งการดังกลาวของนายกรัฐมนตรี มท. ไดประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
และไดจัดทํ า “โครงการตลาดประชารัฐ” เพื่ อนําเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และวันที่
4 ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการใหดําเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใตความรวมมือ
ระหวาง มท. และหนวยงานภาคี โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 10 ประเภท ภายใตโครงการตลาดประชารัฐ และ
ใหดําเนินการพรอมกันตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม 25๖๐ โดยมุงเนนการขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยูเดิมและพัฒนาตลาดใหม
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาด ใหผูประกอบการแตละกลุมประเภทสินคาในแตละระดับมีพื้นที่ที่คาขาย
เปดโอกาสใหเกษตรกร ผูมีรายไดนอย ผูประกอบการที่ไมมีสถานที่คาขาย มาลงทะเบียนเปนผูประกอบการรายใหม
เพื่อจัดสรรลงพื้นที่ตลาดที่เขารวมโครงการ อันจะนํามาซึ่งรายไดเพื่อใชในการดํารงชีวิตตอไป
โครงการตลาดประชารัฐ เปนโครงการที่ชวยสรางโอกาส สรางอาชีพ สรางรายได กระตุนเศรษฐกิจฐาน
รากใหเขมแข็ง โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน บริหารจัดการพื้นที่ตลาดเดิม เพิ่มผูประกอบการรายใหม โดย
ตั้งเปาหมายในการขับเคลื่อนโครงการ ดังนี้
1) นําความสําเร็จการดําเนินงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตนแบบแหงความสําเร็จ สู “ตลาดประชารัฐ”
โดยนําเอาจุดเดนในเรื่องของตลาดสะอาดปลอดภัย และไมใชภาชนะที่ทําจากโฟม (No Foam) ของตลาดคลองผดุง
กรุงเกษมมาเปนตนแบบในการดําเนินงาน
2) เกษตรกร ผูมีรายไดนอย ชุมชน ผูประกอบการที่ไมมีพื้นที่คาขายกลุมเครือขาย OTOP วิสาหกิจ
ชุมชน รานอาหาร หาบเรแผงลอยที่ลงทะเบียนเปนผูประกอบการรายใหม มีพื้นที่ทําการคาขายเพิ่มขึ้น
3) มี การสร างภาพลั กษณ ทางการตลาดใหม และตลาดที่ มีการขยายพื้ นที่ ค าขายและวั นทํ าการ
เพิ่มสถานที่จําหนายเกษตรปลอดภัยที่เขารวมโครงการ

๙
แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนาที่ :
องคความรูทจี่ ําเปนตอการปฏิบตั ิราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู
คือ โครงการตลาดประชารัฐ
ตลาดประชารัฐ สามารถจําแนกออกเปน 10 ประเภท ตามความรับผิดชอบของหนวยงาน ดังนี้
1. ตลาดประชารัฐ Green Market ดําเนินการโดยองคการตลาด มท. เปนตลาดอาหารสุขภาพ
(Green Market) ดําเนินการในพื้นที่ 3 แหง ไดแก ตลาดตลิ่งชัน กทม. ตลาดบางคลา จ.ฉะเชิงเทรา ตลาด
ลําพูน จ.ลําพูน มีสินคาที่จําหนาย ประกอบดวย อาหารสุขภาพอาหารปลอดภัย สินคา home made ผักผลไม
อาหารพรอมทาน สะอาด ถูกสุขอนามัย และสินคาอื่นๆ เชน สินคาแฟชั่น เสื้อผา รองเทา กระเปา ฯลฯ โดยมี
กลุมเปาหมาย คือ กลุมเกษตรกร ผูมีรายไดนอย ผูคาปลีก ผูคาสงและผูผลิตสินคาชุมชน
2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได ดําเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน เปนตลาดสินคาเกษตร OTOP
หาบแร และแผงลอย ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดและอําเภอ ทั่วประเทศ 76 จังหวัด บริเวณสนามหนาศาลา
กลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ และสถานที่เอกชน จํานวน 2,155 แหง โดยมีกลุมเปาหมาย คือ กลุมเกษตรกร
นําผลผลิตมาขายเอง กลุมเครือขาย OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน รานอาหาร หาบเรแผงลอย
3. ตลาดประชารัฐทองถิ่นสุขใจ ดําเนินการโดย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนตลาดสินคา
เกษตรกร อาหาร สินคาแปรรูป ผลิตภัณฑในทองถิ่น ดําเนินการในพื้นที่ของตลาดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลาดของเทศบาล จํานวน 1,29 2 แหง และตลาดเอกชน จํานวน 2 ,53 0 แหง รวมทั่วประเทศ
76 จังหวัด จํานวน 3,822 แหง โดยมีกลุมเปาหมาย คือ เกษตรกร/ประมง/ผูผลิตสินคาชุมชน/ผูมีรายไดนอย/
ผูสนใจคาขายหรือผูที่ไมมีพื้นที่คาขาย ซึ่งตองมีภูมิลําเนา/ที่อยูปจจุบันอยูในพื้นที่นั้นๆ
4. ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ดําเนินการโดยกรุงเทพมหานคร เปนตลาดคาขายอาหารปรุง
สด ของชํา เสื้อผา โดยตลาดเปนแบบไมมีโครงสราง เชน ใตทางดวนพงษพระราม หนาภัตตาคารกุงหลวง
บริเวณใกลสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลานจอดรถขางสวนลุมพินี พื้นที่ตรงขามวัดสุทธิวราราม (ซ.เจริญกรุง 60)
เปนตน มีกลุมเปาหมาย คือ กลุมเกษตรกร และผูประกอบการที่ไมมีสถานที่คาขาย
5. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ดําเนินการโดย จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด เปนตลาดเฉพาะกิจจําหนายสินคาที่เปนอัตลักษณของจังหวัดและการแลกเปลี่ยน
สินคาระหวางจังหวัดโดยจะพิจารณาจัดในชวงฤดูกาล/งานสําคัญ/งานประเพณีที่สําคัญ ดําเนินการบริเวณหนา
ศาลากลางจั งหวั ด หน าที่ วาการอํ าเภอ สถานที่ ราชการ/รัฐวิ สาหกิ จ และสถานที่ ทองเที่ ยว ทั่ วประเทศ
76 จังหวัด โดยมีกลุมเปาหมาย คือ กลุมเกษตรกร /SMEs ผูมีรายไดนอย
6. ตลาดประชารัฐ Modern Trade ดําเนินการโดยกระทรวงพาณิชย จังหวัด และบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด เปนตลาดเฉพาะกิจในพื้นที่ของหางสรรพสินคา ดําเนินการในพื้นที่
เอกชนและหางสรรพสินคาในพื้นที่ที่รวมโครงการฯ ทั่วประเทศ 76 จังหวัด โดยมีกลุมเปาหมาย คือ กลุม
เกษตรกร/ผูประกอบการที่ผานการคัดเลือก
7 . ตลาดประชารัฐของดี วิถีชุมชน ธ.ก.ส. ดํ าเนิ นการโดยธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนแหลงจําหนายสินคาเกษตร/เกษตรอินทรีย/สินคาชุมชน/ของใช/ของตกแตง/ของที่
ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแตงกาย สมุนไพร ดําเนินการบริเวณหนา ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ 76 จังหวัด รวม
152 แหง และบริเวณหนาอาคาร ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ 1 แหง โดยมีกลุมเปาหมาย คือ กลุมเกษตรกรนํา
ผลผลิตมาขายเอง กลุมเครือขาย OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน รานอาหาร หาบเรแผงลอย
8. ตลาดประชารัฐตองชม ดําเนินการโดยกระทรวงพาณิชย เปนตลาดชุมชนที่มีเอกลักษณพาณิชย
(การปดปายแสดงราคา เครื่องชั่งเที่ยงตรง ราคาเปนธรรม) และอัตลักษณของชุมชน (ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต)
ผสมผสานยกระดับเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชน ดําเนินการในพื้นที่ตลาดชุมชน ตลาดน้ํา ตลาดในแหลง
ทองเที่ยวตางๆ โดยมีกลุมเปาหมายคือ เกษตรกร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจ SMEs ผูมีรายไดนอย
และคนในชุมชน
9. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ดําเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม เปน
ตลาดของชุมชน จําหนายสินคาพื้นเมือง สินคาวัฒนธรรมของชุมชน ดําเนินการในพื้นที่ถนนคนเดินในพื้นที่ที่อยู
ในจังหวัดหรืออําเภอ (รวม 76 แหง) โดยมีกลุมเปาหมาย คือ กลุมเกษตรกร กลุมผูใหบริการทางวัฒนธรรม
กลุมรานอาหาร และกลุมผูประกอบการในพื้นที่

๑๑
แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่ :

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู
คือ การสนับสนุนการบริหารงานของกลุม ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค และกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริม สนับสนุนการบริหารโครงการจังหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
แผนการจัดการ
ความรู
องคความรู ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : การสงเสริม สนับสนุนการบริหารโครงการจังหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
องคความที่รูจําเปน : การสนับสนุนการบริหารงานของกลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาค และกลุมงานบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

เหตุผลที่เลือกองคความรู
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชเมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ไดกําหนดหลักการและแนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ เพื่อประโยชน
ในการบูรณาการงบประมาณหรือการปฏิ บัติภารกิจที่ มีความเชื่อมโยงกับแผนระดั บชาติ และนโยบายรัฐบาลที่
ครอบคลุมในทุกมิติ โดยแบงพื้นที่การพัฒนาออกเปน ๖ ภาค และกําหนดใหมีแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด
และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนา รวมทั้งเปนเครื่องมือบูรณาการแผนของสวนราชการในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและนโยบายรัฐบาล และเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ไดออกประกาศ
เรื่อง การจั ดตั้ งกลุ มจั งหวั ดและกํ าหนดจั งหวั ดที่ เ ป นศู นย ปฏิ บัติก ารของกลุ มจั งหวั ด (ฉบั บที่ 3 ) ลงวั นที่ 1 ๗
พฤศจิกายน 2560 โดยมีการจัดตั้งกลุมจังหวัด จํานวน ๑๘ กลุม ๖ ภาค ประกอบดวย 1) ภาคกลาง จํานวน 4 กลุม
จังหวัด 2) ภาคใต จํานวน 2 กลุมจังหวัด 3) ภาคใตชายแดน จํานวน 1 กลุมจังหวัด 4) ภาคตะวันออก จํานวน 2
กลุ มจั งหวั ด 5 ) ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ จํ านวน 5 กลุ มจั งหวั ด และ 6 ) ภาคเหนื อ จํ านวน 4 กลุ มจั งหวั ด
นอกจากนี้ การของบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดยังมีชองทางการของบประมาณของสวนราชการที่จะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาภาคได
ดังนั้น เพื่อรองรับการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 รวมทั้งเพื่อใหเปนไปตามประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การจัดตั้งกลุม
จังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด (ฉบับที่ 3) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงปรับ
โครงสรางการบริหารงานของสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ดังนี้
๑. มีคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕๕๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2 5 60 เรื่อง การมอบหมายให
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการกํากับดูแล ตรวจสอบ เรงรัดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในหนาที่ของ
กระทรวงมหาดไทย เปนรายพื้นที่ โดยแบงออกเปนภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใตและภาคใตชายแดน ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒. มี คําสั่ งสํ านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย ที่ 1 5 6 7 /2 5 6 0 ลงวั นที่ ๒๘ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดตัง้ กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาค สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) ดังนี้
๑) กําหนดใหกลุม ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเปนหนวยงานบริหารราชการสวนกลางใน สป.มท. ที่รายงานตรง
ตอปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายใหกํากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการเปนรายพื้นที่ โดยใหมีการจัดโครงสรางการแบงงานภายใน บทบาทภารกิจและอํานาจหนาที่ และกรอบอัตรากําลัง
๒) มอบหมายใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานยุทธศาสตรปฏิบัติหนาทีห่ ัวหนากลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
สป.มท. ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกลุมยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาค สป.มท. ภายในภาคที่ไดรับมอบหมาย โดยใหอํานาจและหนาที่ของหัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
เปนอํานาจและหนาที่ของหัวหนากลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาค สป.มท.

๑๓

ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการบริหารงานของกลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
และกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ระดับ
1
2
3
4

5

เกณฑ
- ศึกษาระเบียบ/แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาภาคและการปรับโครงสรางการบริหารงาน
ของกลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาค และกลุม งานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
- รวบรวมขอมูลปญหา และอุปสรรคที่มีผลตอการปฏิบตั ิงานของกลุมยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาค และกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
- การจัดประชุมกับหนวยงานที่เกีย่ วของเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัตงิ านของกลุมยุทธศาสตร
การพัฒนาภาค และกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
- การประมวล และกลั่นกรองขอมูลเพื่อจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานของกลุมยุทธศาสตร
การพัฒนาภาค และกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
- จัดทํากิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคและจัดทําแผนยุทธศาสตร
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุมจังหวัด
- แนวทางการปฏิบัตขิ องกลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาค และกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุม
- ปรับปรุงฐานขอมูลเพื่อการวางแผนเชิงยุทธศาสตร และการอบรมการใชระบบฐานขอมูล
- การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดเชื่อมโยงทิศทางภาค

๑๕

ระดับความสําเร็จของการสรางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกร
เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับขั้นของความสําเร็จ :
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












ขั้นตอนที่ ๕



เกณฑการใหคะแนน/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน/ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากการศึกษากฎ ระเบียบ นโยบาย ฯลฯ
๒
สรุปประเด็น รวบรวมความรู และจัดกลุมความรูเปนหมวดหมู/กลุมเรื่องขององคความรู
๓
ประมวลและกลัน่ กรองความรู สรุปแผนตาง ๆ เชน การจัดทําแผน การดําเนินโครงการ
ในลักษณะอบรมใหความรู เปนตน
๔
จัดระบบการเขาถึงความรูในลักษณะของการเผยแพรความรู การประชาสัมพันธ
ผานชองทางตาง ๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรูนั้น ๆ
๕
เกิดการเรียนรูองคความรูเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานได

แผนการจัดการความรู
(แบบฟอรมที่ ๒)

๑๖

องคความรูที่จําเปนที่ตอบสนองยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร สป.มท.

องคความรูที่จําเปน

๑

การบูรณาการและประสานนโยบายยุทธศาสตร
เพื่อขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ

โครงการตลาดประชารัฐ

๒

การสงเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

การสนับสนุนการบริหารงานของกลุมยุทธศาสตร
การพัฒนาภาคและกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด

๓

การสงเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

การสรางจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
ในองคกรเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การบูรณาการและประสานนโยบาย
ยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ

องคความรูที่จําเปน (K๑)

“โครงการตลาดประชารัฐ”

๑๗
แผนการจัดการความรู แผนที่ 1
แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ
: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนาที่ :
ประเด็นยุทธศาสตร
: การบูรณาการและประสานนโยบาย ยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
องคความรูที่จําเปน (K)
: โครงการตลาดประชารัฐ
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
: ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : เกษตรกร ผูมรี ายไดนอย ชุมชน ผูประกอบการที่เดือดรอนจากการไมมสี ถานที่คาขาย กลุม เครือขาย
OTOP วิสาหกิจชุมชน รานอาหาร หาบเรแผงลอย ที่ลงทะเบียนเปนผูประกอบการโครงการตลาด
ประชารัฐ มีพื้นที่ในการคาขายในตลาดประชารัฐ 10 ประเภท อันจะนํามาซึ่งรายไดเพื่อใชในการ
ดํารงชีวิตตอไป รวมทั้ง การพัฒนาตลาดใหมและขยายพื้นทีต่ ลาดทีม่ ีอยูเดิม สงเสริมใหเปนตลาด
สะอาด ตลาดปลอดภัย ไมใชภาชนะจากโฟม
เปาหมายของตัวชี้วัด : ระดับ ๕
ลํา
หมาย
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย กลุม เปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ
ดับ
เหตุ
1 การบงชี้ความรู
๑.๑ สํารวจความตองการ 6 ต.ค. 60 – รอยละของ
ไมต่ํากวา
ขาราชการ
สดร.สป.
ดําเนิน
CMP
ที่จะให สป.มท.
22 พ.ย. 61 ผูกรอก
รอยละ 80
ของ สป.มท.
การแลว ๑-๓
สนับสนุนองคความรู
แบบสอบถาม
สวนกลางและ
ที่จําเปนในการ
ภูมิภาค
ปฏิบัติงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร
โดยกรอกแบบสํารวจ
ผานระบบออนไลน
บนเว็บไซตของ
สดร.สป.
www.stabundamrong. go.th
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๑.๒ ประชุมคณะทํางาน 5 ม.ค. 61
บริหารจัดการความรู
และที่ปรึกษาเพื่อ
กําหนดองคความรู
และกิจกรรม

จํานวนครั้ง
ของการ
ประชุม

1.๓ การประชุมหารือ
การดําเนินงาน
โครงการตลาด
ประชารัฐ

ต.ค. - พ.ย.
60

จํานวนครั้งใน อยางนอย
การประชุม
2 ครั้ง

หนวยงานที่
เกี่ยวของกับ
การ
ดําเนินงาน
ตลาดประชา
รัฐ

สนผ.สป.

ดํ า เ นิ น CMP
การแล ว ๑-๓
เสร็จ

ต.ค. 60

จํานวนขอมูล
ตลาด

หนวยงาน
สวนกลางที่
เกี่ยวของ

สนผ.สป.

ดํ า เ นิ น CMP
การแล ว ๑-๔
เสร็จ

การสรางและแสวงหา
ความรู
2.1 รวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตลาด
ประชารัฐ

ไมนอยกวา
1 ครั้ง

มีขอมูลตลาด
10 ประเภท

CKO/ผูแทน
สดร.สป.
สํานัก/กอง ใน
สังกัด สป.มท.
จํานวน ๒8 คน

ดําเนิน
การแลว

CMP
๑-๓

๑๘
แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ
: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนาที่ :
ประเด็นยุทธศาสตร
: การบูรณาการและประสานนโยบาย ยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
องคความรูที่จําเปน (K)
: โครงการตลาดประชารัฐ
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
: ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : เกษตรกร ผูมรี ายไดนอย ชุมชน ผูประกอบการที่เดือดรอนจากการไมมสี ถานที่คาขาย กลุม เครือขาย
OTOP วิสาหกิจชุมชน รานอาหาร หาบเรแผงลอย ที่ลงทะเบียนเปนผูประกอบการโครงการตลาด
ประชารัฐ มีพื้นที่ในการคาขายในตลาดประชารัฐ 10 ประเภท อันจะนํามาซึ่งรายไดเพื่อใชในการ
ดํารงชีวิตตอไป รวมทั้ง การพัฒนาตลาดใหมและขยายพื้นทีต่ ลาดทีม่ ีอยูเดิม สงเสริมใหเปนตลาด
สะอาด ตลาดปลอดภัย ไมใชภาชนะจากโฟม
เปาหมายของตัวชี้วัด : ระดับ ๕
ลํา
หมาย
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย กลุม เปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ
ดับ
เหตุ
2.2 รวบรวมบัญชี
ต.ค. – พ.ย.
จํานวนขอมูล มีขอมูลตลาด หนวยงาน
สนผ.สป.
ดํ า เ นิ น CMP
ตลาดประชารัฐ
60
ตลาด
ใน 76
กํากับดูแล
การแล ว ๑-๔
ในพื้นที่
จังหวัด และ ตลาดประชารัฐ
เสร็จ
กทม.
ในพื้นที่
3

การจัดการความรูใหเปน
ระบบ
3.1 จัดกลุม ความรู
ต.ค. – พ.ย. จํานวน
เปนหมวดหมู/
60
รูปแบบ
กลุมเรื่อง ใน
รูปแบบกลองไฟล
สาธารณะ,
Powerpoint
และผานเว็บไซต

มีการจัดเก็บ
ขอมูลเปน
หมวดหมู
อยางนอย
2 รูปแบบ

จนท. ที่
สนผ.สป.
เกี่ยวของใน ศสส.สป.
สวนกลางและ
สวนภูมภิ าค

ดํ า เ นิ น CMP
การแล ว ๑-,4
เสร็จ

ต.ค. – พ.ย. จํานวนระบบ
60

มีระบบ
ฐานขอมูล
ผูประกอบ
การ

จนท. ที่
ศสส.สป.
เกี่ยวของใน สนผ.สป.
สวนกลางและ
สวนภูมภิ าค

ดํ า เ นิ น CMP
การแล ว ๑-,4
เสร็จ

ต.ค. 60

1 เลม

จนท.ใน
สนผ.สป.
สวนกลางและ
สวนภูมภิ าค

ดํ า เ นิ น CMP
การแล ว ๑-,4
เสร็จ

www.market.moi.go.th

www.ppb.moi.go.th
3.2 ระบบการ
ลงทะเบียน
ผูประกอบการ
ตลาดประชารัฐ
4

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
4.1 จัดทําคูมือแนว
ทางการ
ดําเนินงาน
โครงการตลาด
ประชารัฐ

จํานวนคูมือ
ความรูฯ

๑๙
แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ
: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนาที่ :
ประเด็นยุทธศาสตร
: การบูรณาการและประสานนโยบาย ยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
องคความรูที่จําเปน (K)
: โครงการตลาดประชารัฐ
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
: ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : เกษตรกร ผูมรี ายไดนอย ชุมชน ผูประกอบการที่เดือดรอนจากการไมมสี ถานที่คาขาย กลุม เครือขาย
OTOP วิสาหกิจชุมชน รานอาหาร หาบเรแผงลอย ที่ลงทะเบียนเปนผูประกอบการโครงการตลาด
ประชารัฐ มีพื้นที่ในการคาขายในตลาดประชารัฐ 10 ประเภท อันจะนํามาซึ่งรายไดเพื่อใชในการ
ดํารงชีวิตตอไป รวมทั้ง การพัฒนาตลาดใหมและขยายพื้นทีต่ ลาดทีม่ ีอยูเดิม สงเสริมใหเปนตลาด
สะอาด ตลาดปลอดภัย ไมใชภาชนะจากโฟม
เปาหมายของตัวชี้วัด : ระดับ ๕
ลํา
หมาย
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย กลุม เปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ
ดับ
เหตุ
4.2 จัดทํารายงาน
ธ.ค. 60 –
จํานวน
รายงาน
จนท.ใน
สนผ.สป.
ดํ า เ นิ น CMP
ความกาวหนาการ
ก.ย. 61
รายงาน
อยางนอย
สวนกลางและ
การแล ว ๑-4
ดําเนินงานโครงการ
2 ฉบับ
สวนภูมภิ าค
เสร็จ
ตลาดประชารัฐ
5. การเขาถึงความรู
5.1 เผยแพร
องคความรู โดย
ผานชองทาง
ตางๆ ไดแก สื่อ
สิ่งพิมพ รายการ
โทรทัศน รายการ
วิทยุ คูมือ
Powerpoint
วีดิทัศน คลิบ
เสียง youtube
ปายคัดเอาท
Facebook และ
เว็บไซต

ต.ค. 60 –
ก.ย. 61

อยางนอย
จํานวน
4 รูปแบบ

มีการเผยแพร ประชาชน
สนผ.สป.
องคความรู
ผูประกอบการ สน.สป.
จนท.ใน
ศสส.สป.
สวนกลาง
และสวนภูมภิ าค

ดํ า เ นิ น CMP
การแล ว 2,3,4
เสร็จ

ต.ค. 60 –
ก.ย. 61

จํานวน
การประชุม

การประชุมไม หนวยงานที่
นอยกวา
เกี่ยวของ
6 ครั้ง
จนท.ใน
สวนกลาง
และสวน
ภูมิภาค

ดํ า เ นิ น CMP
การแล ว 1-4
เสร็จ

www.market.moi.go.th
www.ppb.moi.go.th

6. การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู
6.1 ชี้แจงแนวทาง
การขับเคลื่อน
โครงการตลาด
ประชารัฐ ผาน
ระบบ VCS และ
Dopa Channel
ไปยังจังหวัดและ
อําเภอทั่วประเทศ

สนผ.สป.
ศสส.สป.

CMP

๒๐
แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ
: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนาที่ :
ประเด็นยุทธศาสตร
: การบูรณาการและประสานนโยบาย ยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
องคความรูที่จําเปน (K)
: โครงการตลาดประชารัฐ
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
: ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : เกษตรกร ผูมรี ายไดนอย ชุมชน ผูประกอบการที่เดือดรอนจากการไมมสี ถานที่คาขาย กลุม เครือขาย
OTOP วิสาหกิจชุมชน รานอาหาร หาบเรแผงลอย ที่ลงทะเบียนเปนผูประกอบการโครงการตลาด
ประชารัฐ มีพื้นที่ในการคาขายในตลาดประชารัฐ 10 ประเภท อันจะนํามาซึ่งรายไดเพื่อใชในการ
ดํารงชีวิตตอไป รวมทั้ง การพัฒนาตลาดใหมและขยายพื้นทีต่ ลาดทีม่ ีอยูเดิม สงเสริมใหเปนตลาด
สะอาด ตลาดปลอดภัย ไมใชภาชนะจากโฟม
เปาหมายของตัวชี้วัด : ระดับ ๕
ลํา
หมาย
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย กลุม เปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ
ดับ
เหตุ
6.2 การอบรม
พ.ย. – ธ.ค.
มีผูประกอบ มีการอบรม
ผูประกอบ การ สนผ.สป.
ดํ า เ นิ น 1,2,3
ผูประกอบการ
60
การเขารับ
ผูประกอบการ ที่ลงทะเบียนใน
การแล ว ,4
เพื่อเตรียมการ
การอบรม76 76 จังหวัด
โครงการตลาด
เสร็จ
คาขายในตลาด
จังหวัด
ประชารัฐ
ประชารัฐ
ผูบริหารจัดการ
ตลาดประชารัฐ
CMP
6.3 การอบรมผูบริหาร
ก.พ. – พ.ค.
มีผู CMO เขา มีการอบรม
สนผ.สป.
อยู
1,2,3
จัดการตลาด
61
รับ การอบรม CMO
ระหวาง
,4
ประชารัฐ (CMO)
76 จังหวัด
76 จังหวัด
ดําเนิน
การ
7 เรียนรูองคความรู
เพื่อนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
7.1 เจาหนาที่ปฏิบตั ิงาน พ.ย. 60 –
ในพื้นที่นําองคความรู ก.ย. 61
ตลาดประชารัฐ
มาขับเคลื่อนโครงการ
ตลาดประชารัฐในพื้นที่

8

การยกยองชมเชย
8.1 ตลาดประชารัฐไดรับ ม.ค. – ก.ย. 61
การคัดเลือกเขาปฏิทิน
“ปทองเที่ยวเกไก
อยางยั่งยืน”

ความพึงพอใจ
ของ
ผูประกอบ
การตอ
โครงการ
ตลาดประชา
รัฐ

ภาพรวมความ
พึงพอใจไม
นอยกวา 3
จากคา
คะแนนเต็ม 5

ผูประกอบ
การใน
โครงการ
ตลาด
ประชารัฐ

สนผ.สป.

อยู
ระหวาง
ดําเนิน
การ

CMP
1-๕

ทุกจังหวัด
คัดเลือกตลาด
ประชารัฐที่มี
ศักยภาพดาน
การทองเที่ยว

ตลาด
ตลาด
ประชารัฐบรรจุ ประชารัฐ
ในปฏิทิน
ทั่วประเทศ
“ปทองเที่ยวเก
ไก อยางยั่งยืน”

สนผ.สป.

อยู
ระหวาง
ดําเนิน
การ

CMP
3,4,5
,6

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : การสงเสริม สนับสนุนการบริหารงาน
จังหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

องคความรูที่จําเปน (K๒)

“การสนับสนุนการบริหารงานของกลุม ยุทธศาสตร
การพัฒนาภาคและกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด”

๒๒

แผนการจัดการความรู องคความรูที่ 2
แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

:

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :

หนาที่ :

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
การสงเสริม สนับสนุนการบริหารโครงการจังหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

องคความรูที่จําเปน (K) : การสนับสนุนการบริหารงานของกลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาค และกลุม งานบริหารยุทธศาสตรกลุม จังหวัด
ตัวชี้วัด (KPI)

:

ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการบริหารงานของกลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาค และกลุมงานบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

เปาหมายของตัวชี้วัด

:

ระดับ ๕

ลํา
ดับ

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

๑ การบงชี้ความรู
1.1 สํารวจความตองการที่
จะให สป.มท. สนับสนุน
องคความรูที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร โดยกรอกแบบ
สํารวจผานระบบออนไลน บน
เว็บไซตของ สดร.สป.
www.stabundamrong.go.th
๑.2 ประชุมคณะทํางาน
บริหารจัดการความรู
และที่ปรึกษาเพื่อกําหนด
องคความรูและกิจกรรม
๑.3 ประชุมคณะทํางาน
ดานการจัดการ
ความรู องคที่ 2
๒ การสรางและแสวงหา
ความรู
๒.๑ รวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของจากการหารือ
ผานชองทางดังนี้
(1) หนังสือราชการ
(2) โทรศัพท
(3) LINE
(4) E-mail
(5) การประชุม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมาย
เหตุ

6 ต.ค. 60 – รอยละของ
ไมต่ํากวา
22 พ.ย. 61 ผูก รอก
รอยละ 80
แบบสอบถาม

ขาราชการของ สดร.สป.
สป.มท.สวนกลาง
และภูมิภาค

ดําเนิน CMP
การแลว ๑-๓

5 ม.ค. 61

จํานวนครั้ง
ของการ
ประชุม

ไมนอยกวา
1 ครั้ง

ดําเนิน
การแลว

7 มี.ค. 61

จํานวนครั้ง
ของการ
ประชุม

ไมนอยกวา
1 ครั้ง

CKO/ผูแทน
สดร.สป
สํานัก/กอง ใน
สังกัด สป.มท.
จํานวน ๒8 คน
ทีมปฏิบัติงานองค สบจ./สดร.
ความรูที่เกี่ยวของ
จํานวน 7 คน

ต.ค. 60 ก.ย. 61

จํานวน
แหลงขอมูล

อยางนอย
๓ ประเด็น
- แนวทาง/การ
จัดทําแผนภาค
- การบริหารงาน
ทั่วไป
- การบริหารงาน
บุคคล
-การบริหาร
งบประมาณและ
พัสดุ

กระทรวง/กรม/ สบจ.
สวนราชการที่
เกี่ยวของ/
จังหวัด/
กลุมจังหวัด/กลุม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาค

CMP
๑- ๓

ดําเนิน CMP
การแลว ๑ – ๓
1 ครั้ง

ดําเนิน CMP
การแลว ๑-๔
และมีบาง
เรื่องอยู
ระหวาง
ดําเนิน
การ

๒๓
แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

:

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :

หนาที่ :

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
การสงเสริม สนับสนุนการบริหารโครงการจังหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

องคความรูที่จําเปน (K) : การสนับสนุนการบริหารงานของกลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาค และกลุม งานบริหารยุทธศาสตรกลุม จังหวัด
ตัวชี้วัด (KPI)

:

ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการบริหารงานของกลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาค และกลุมงานบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

เปาหมายของตัวชี้วัด

:

ระดับ ๕

ลํา
ดับ

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

ระยะเวลา

๒.๒ การประชุม/หารือการ ธ.ค. 60 –
บริหารงานของกลุม
ก.ย. 61
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาค

3

การจัดความรูใหเปนระบบ
จัดกลุมความรู เปน
ม.ค.- ก.พ.
หมวดหมู/ กลุมเรื่อง
61

๔ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
จัดทําแนวทางปฏิบัติ
ธ.ค. 60 –
ในการบริหารงานของกลุม ก.ค.61
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

จํานวน
กลุมเรื่อง

อยางนอย
คณะทํางานฯ
3 กลุมเรื่อง
1. การบริหารงาน
ทั่วไป
2.การบริหารงาน
บุคคล
3. การบริหาร
งบประมาณ
และพัสดุ

สบจ./สดร.

จํานวนกลุม
เรื่อง

อยางนอย
คณะทํางานฯ
๓ กลุมเรื่อง
1.กําหนด
แนวทางในการ
ปฏิบัติ
2.สนับสนุน
ขอมูล
3.การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร

แนวทางปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ คณะทํางานฯ
ทางหนังสือสั่ง อยางนอย
การ
3 เรื่อง
1. การบริหารงาน
ทั่วไป
2.การบริหารงาน
บุคคล
3. การบริหาร
งบประมาณและ
พัสดุ

สถานะ
ดําเนิน

หมาย
เหตุ

การแลว

CMP
๑-๔

สบจ.

ดําเนิน
การแลว

CMP
๑-๔

สบจ./สดร.

ดําเนิน CMP
การแลว ๑-๔
และมีบาง
เรื่องอยู
ระหวาง
ดําเนิน
การ

๒๔
แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ

:

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :

หนาที่ :

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
การสงเสริม สนับสนุนการบริหารโครงการจังหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

องคความรูที่จําเปน (K) : การสนับสนุนการบริหารงานของกลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาค และกลุม งานบริหารยุทธศาสตรกลุม จังหวัด
ตัวชี้วัด (KPI)

:

ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการบริหารงานของกลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาค และกลุมงานบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

เปาหมายของตัวชี้วัด

:

ระดับ ๕

ลํา
ดับ

กิจกรรมการจัดการ
ความรู

๕ การเขาถึงความรู
๕.๑ เผยแพรองคความรู
ผานชองทางตางๆ
ดังนี้
- เว็บไซตของ สบจ.สป.และ
สดร.สป.
- การลงพื้นที่ของหัวหนา
กลุมยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาค
- ประชุม ก.บ.ก.
- การบรรยาย
๖ การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู
๖.1 การประชุมเพื่อมี
แนวทางที่ชัดเจนและ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของกลุม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาค
6.2 การประชุมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ภาค/กลุมจังหวัดและ
การประชุมจัดทํา
ขอมูลประกอบการลง
พื้นที่ตรวจราชการและ
พบปะประชาชนของ
นรม. และคณะ

หมาย
เหตุ

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

อยางนอย
2 ชองทาง

จังหวัด/
กลุมจังหวัด

สบจ./สดร.

ดําเนิน CMP
การแลว ๑-๔
และมีบาง
เรื่องอยู
ระหวาง
ดําเนิน
การ

จํานวนครั้ง
อยางนอย
ของการประชุม 6 ครัง้

จังหวัด/
กลุมจังหวัด

สบจ.

ดําเนิน CMP
การแลว ๑ - ๔
และมีบาง
เรื่องอยู
ระหวาง
ดําเนิน
การ

ต.ค. 60 - จํานวนครั้ง
อยางนอย
ก.ย. 61 ของการประชุม 4 ครัง้

จังหวัด/
กลุมจังหวัด

สบจ.

ดําเนิน CMP
การแลว ๑ - ๔

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ก.พ. - ก.ย.
61

จํานวน
ชองทาง
ที่เผยแพร
องคความรู

ม.ค. - ก.ย.
61

เปาหมาย

สถานะ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การสงเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

องคความรูที่จําเปน (K๓)

“การสรางจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกร
เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต”

๒๖

แผนการจัดการความรู แผนที่ 1
แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ
: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนาที่ :
/
ประเด็นยุทธศาสตร : การสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องคความรูที่จําเปน (K) : การสรางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกรเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
: ระดับความสําเร็จของการสรางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกรเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ

หมาย
เหตุ

1. การบงชี้ความรู
1.1 สํารวจความตองการที่จะให สป.มท.
6 ต.ค.60– รอยละ ไมต่ํากวา
สนับสนุนองคความรูที่จําเปนในการ
22 พ.ย.60 ของ
รอยละ 80
ปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ผูกรอก
โดยกรอกแบบสํารวจผานระบบออนไลน
แบบสอบ
บนเว็บไซตของ สดร.สป.
ถาม
www.stabundamrong.go.th

ขาราชการ
ของ สป.มท.
สวนกลาง
และภูมิภาค

1.2 ประชุมคณะทํางานบริหารจัดการความรู 5 ม.ค.61 จํานวน ไมนอย
และที่ปรึกษา เพื่อกําหนดองคความรู
ครัง้ ของ กวา
ที่จําเปนในการจัดการความรู
การประชุม 1 ครัง้

จนท. สํานัก/
สดร.สป. ดําเนินการ CMP
กองที่เกี่ยวของ
แลว
1-๓
จํานวน 28 คน

1.3 ประชุมทีมปฏิบัติงานดานการจัดการ
ความรู องคที่ 3

ทีมปฏิบัติงาน ศปท. มท./ ดําเนินการ CMP
องคความรู
สดร.สป. แลว1 ครั้ง 1-๓
ที่เกี่ยวของ
จํานวน 25 คน

ก.พ. - มี.ค. จํานวนครั้ง ไมนอย
61
ของการ กวา
ประชุม
1 ครัง้

1.4 จัดทําแผนการตรวจราชการของผูตรวจ ม.ค. 61
ราชการ มท. ประจําป โดยในแผนฯ มี
การบรรจุประเด็นการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เปนประเด็นการตรวจติดตาม
1.5 จัดการประชุมผูตรวจราชการ มท.
ประจําเดือน

จํานวน
ครั้งของ
การ
จัดทํา
แผนฯ

ต.ค. 60 – จํานวน
ก.ย. 61
ครัง้ ของ
การ
ประชุม

สดร.สป. ดําเนินการ CMP
แลว
1-๓

1 ครั้ง

จังหวัด กรม
และสวน
ราชการใน
สังกัด มท.

สตร.สป. ดําเนินการ CMP
แลว
1-๓

10 ครั้ง

กรมและสวน
ราชการใน
สังกัด มท.

สตร.สป. ดําเนินการ CMP
แลว
1-๓

2. การสรางและแสวงหาองคความรู
2.1 การประชุม Focus Group
เพื่อวางแผน/กิจกรรมขั้นตอน
การแสวงหาความรู

ก.พ.-มี.ค.
61

จํานวนครั้ง ไมนอยกวา KM TEAM
ของการ 1 ครัง้
ประชุม

ศปท.มท./ ดําเนินการ CMP
สดร.สป. แลว 1
1-๓
ครั้ง

๒๗

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ
: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนาที่ :
/
ประเด็นยุทธศาสตร : การสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องคความรูที่จําเปน (K) : การสรางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกรเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
: ระดับความสําเร็จของการสรางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกรเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ

หมาย
เหตุ

2.2 ศึกษารวบรวมขอมูล ดังนี้
 ระเบียบ กฎหมาย หนังสือเวียนและ
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

 ระเบียบกฎหมายพระราชบัญญัตแิ ละ
งานนโยบายกระทรวงมหาดไทย
และรัฐบาล

3.

 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564)
 (ราง) แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 (ราง) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560 - 2579)
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ฯลฯ
การจัดการความรูใหเปนระบบ
3.1 จัดกลุม ความรูเ ปนหมวดหมู/ กลุมเรื่อง
เผยแพรผานเว็บไซตของ สดร.สป.
www.stabundamrong.go.th

เม.ย. - ก.ย. จํานวนของ ไมนอยกวา กระทรวง
ขอมูล
61
6 รายการ การคลัง
กฎหมาย
ปปช./สตง.

และ
ระเบียบ
ที่เกี่ยวของ
ต.ค. 60 จํานวน
ไมนอย ผต.มท. และ
– ก.ย. 61 ของ
กวา
ผต.กรม
การศึกษา 3 รายการ
รวบรวม
ขอมูลที่
เกี่ยวของ

ต.ค. 60 – จํานวน ไมนอ ยกวา
ก.ย. 61 ขอมูล/ 6 รายการ
กฎหมาย
ระเบียบ

มี.ค.61 - จํานวน จัดเก็บ
ก.ย. 61 รูปแบบ ความรู
คลังความรู เปน
หมวดหมู
อยางนอย
1 รูปแบบ

ตภ.มท.

อยู
CMP
ระหวาง ๑- ๔
ดําเนินการ

สตร.สป.

อยู
CMP
ระหวาง
1-๔
ดําเนินการ

ศปท.มท.

ศปท.มท. อยู
CMP
ระหวาง
1-๔
ดําเนินการ

จนท. สํานัก/
กอง ทั้ง
สวนกลางและ
ภูมิภาค

ศปท.มท/ อยู
CMP
สดร.สป. ระหวาง
1-๔
ดําเนินการ

๒๘

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ
: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนาที่ :
/
ประเด็นยุทธศาสตร : การสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องคความรูที่จําเปน (K) : การสรางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกรเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
: ระดับความสําเร็จของการสรางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกรเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

3.2 กําหนดสรุปประเด็นขอตรวจพบ
พ.ค. - มิ.ย.
ในการปฏิบัตงิ านดานตาง ๆ ของหนวยรับ 61
ตรวจที่ไมปฏิบัตติ ามระเบียบฯ ที่เกี่ยวของ
และรวบรวมและสรุปขอตรวจพบในประเด็น
สําคัญตาง ๆ ที่เปนการดําเนินการไมเปนไป
ตามระเบียบฯ เพื่อปองกันและปราบปราม
การทุจริต จากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ระดับกรม
และหนวยตรวจสอบภายในจังหวัด

ตัวชี้วัด

หมาย
เหตุ
ตภ.มท. อยูระหวาง CMP
ดําเนินการ 1-๔

เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ

ประเด็นขอ ไมนอยกวา
ตรวจพบที่ 3 ดาน
สําคัญที่ใช
ในการ
ปฏิบัติงาน

ตภ.มท
ตภ.สป
ตภ.กรม
ตภ.จังหวัด
สตง.

3.3 รวบรวมความรู ทีไ่ ดจากการตรวจ
ติดตาม ลงเผยแพรในเว็บไซต
www.ins.moi.go.th

ต.ค. 60 จํานวน
– ก.ย. 61 ครัง้ ที่
รวบรวม

1 ครั้ง

จนท.สํานัก/
สตร. สป. อยู
CMP
กองในสวนกลาง/
ระหวาง
1-๔
สวนภูมิภาค/
ดําเนินการ
สวนราชการ/
สถาบันการ
ศึกษา/ผูส นใจ
ทั่วไป

3.4 การรวบรวมความรูที่ไดจากกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการแกไข
เรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
และจัดการแลกเปลี่ยนการเรียนรูรวมกัน
ใน 3 ระดับ ดังนี้
- ระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/
รองทุกข อาทิ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร กรมบังคับคดี ฯลฯ
- ระหวางผูบริหารในสังกัด มท. และจังหวัด
ทุกจังหวัด
- ระหวาง ผอ.กลุม งานศูนยดาํ รงธรรม
จนท. ผูรบั ผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ศูนยดํารงธรรมอําเภอ

ต.ค. 60 จํานวนครั้ง
– ก.ย. 61 ทีจ่ ัดอบรม

4 ครั้ง

- หนวยงานที่ สตร. สป.
เกี่ยวของกับ
การจัดการ
เรื่องรองเรียน/
รองทุกข
- ผอ.กลุมงาน
ศดธ. เจาหนาที่
วิเคราะห
นโยบายและแผน
นิติกร และ
เจาหนาที่
สนับสนุน

2 วัน

1 วัน
3 วัน

ใหความรู
และ
แลกเปลี่ยน
การเรียนรู
รวมกัน
ระหวาง
จนท. ศดธ.
ทุกจังหวัด

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดละ
5 คน รวม
จํานวน 385 คน

อยู
CMP
ระหวาง
1-๔
ดําเนินการ

๒๙

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ
: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนาที่ :
/
ประเด็นยุทธศาสตร : การสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องคความรูที่จําเปน (K) : การสรางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกรเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
: ระดับความสําเร็จของการสรางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกรเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู
3.5 รวบรวมความรูทไี่ ดจากการศึกษา/
การปฏิบตั ิงาน จัดกลุม และสรุป
เปนผลการดําเนินงานหรือคูมอื เผยแพร
www.anticor.moi.go.th

4.

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ

เม.ย. - ก.ย. จํานวน อยางนอย บุคลากร มท. ศปท.มท. อยู
61
กลุม ขอมูล 2 เรือ่ ง ทัง้ สวนกลาง
ระหวาง
และสวนภูมภิ าค
ดําเนินการ
ป.ป.ช./ป.ป.ท.
ก.พ.

หมาย
เหตุ
CMP
1-๔

การประมวลและกลั่นกรองความรู
4.1 จัดทําแผนปฏิบัตริ าชการดานการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ.ย. – มี.ค.
61

4.2 กําหนดสรุปประเด็นความรูทดี่ ําเนิน
ตามแนวทางการตรวจราชการ
ประกอบดวย
- การรับทราบความสําเร็จ/ปญหา/
อุปสรรคในการนํานโยบายรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติดวย
ความโปรงใส
- การใหขอเสนอแนะ เพื่อลดความเสีย่ ง
ในการบริหารงาน และสงเสริมการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
- การสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบฯ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
4.3 รวมกันพิจารณาทบทวนความถูกตอง
ของเนื้อหาประเด็นความรูและขอตรวจ
พบที่จัดทําไวอยางเปนระบบและจัดทํา
รูปเลมเพื่อใชเปนขอมูลองคความรูให
เจาหนาที่ในการเพิ่มความระมัดระวัง
รอบครอบและปองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

ต.ค. 6 0 – จํานวน ไมนอยกวา ผต.มท. และ
ก.ย. 61
ประเด็น/ 10 เรื่อง ผต.กรม
เรื่องที่
นํามา
ตรวจ
ติดตาม

มิ.ย.-ก.ค.
61

จํานวน
แผน

1 แผน บุคลากร มท. ศปท.มท. ดําเนินการ CMP
ทั้งสวนกลาง
แลว
1-๔
และสวนภูมภิ าค
ป.ป.ช./ป.ป.ท.
ก.พ.

มีการ
องคความรู หัวหนา ตภ.มท.
ตรวจทาน ที่ผานการ จนท.ตภ.มท.
ประมวล ตรวจทาน
ผลความรู
ใหถูกตอง
สมบูรณ

สตร.สป. อยู
CMP
ระหวาง
1-๔
ดําเนินการ

ตภ.มท. อยู
CMP
ระหวาง
1-๔
ดําเนินการ

๓๐

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ
: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนาที่ :
/
ประเด็นยุทธศาสตร : การสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องคความรูที่จําเปน (K) : การสรางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกรเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
: ระดับความสําเร็จของการสรางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกรเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

4.4 ดําเนินโครงการสรางคุณธรรม จริยธรรม ต.ค. 60 – จํานวน
และความโปรงใสของกระทรวงมหาดไทย ก.ย. 61 โครงการ

เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ
156 ขาราชการ
ศปท.มท. อยู
โครงการ เจาหนาที่ของรัฐ
ระหวาง
ภาคเอกชน ภาค
ดําเนินการ
ประชาสังคม
ประชาชนใน
สวนภูมภิ าค

4.5 ดําเนินโครงการลักษณะอบรม/ใหความรู
1) จัดทําโครงการเสริมสรางคุณงามความดี 12-15 ธ.ค. จํานวนครั้ง 1 ครั้ง
ของคนมหาดไทย
60

๒) จัดทําโครงการเสริมสรางคุณงามความดี ธ.ค.60-ก.ย. จํานวน
ของขาราชการและเจาหนาทีใ่ นสังกัด มท. 61
ครั้ง
(จัดปฏิบัติธรรม)
ครั้งที่ 1
17-19
ม.ค.61
วัดธรรม
มงคล
เถาบุญญ
นนทวิหาร
กรุงเทพฯ
๓) โครงการเสริมสรางองคกรแหงการเรียนรู 11 ม.ค.61 จํานวน
ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (COPs) ผาน
ครั้ง
ระบบ VCS ทุกจังหวัด เรื่อง คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ

2 ครั้ง

1 ครั้ง

จนท. สํานัก/กอง ศปท.มท./ ดําเนินการ
ทั้งสวนกลางและ สดร.สป. แลว
ภูมิภาค
จํานวน 190 คน
ณ รามา
การเดนท
กรุงเทพฯ
จนท. สังกัด
สดร.สป. ดําเนินการ
มท. จํานวน
แลว
170 คน
1 ครั้ง
ครั้งที่ 1
จํานวน 52 คน

จนท. สังกัด
มท. สวนกลาง
จํานวน
85 คน
และ จนท.
สวนภูมภิ าค

หมาย
เหตุ
CMP
1-๕

CMP
1-๕

CMP
1-๕

สดร.สป. ดําเนินการ CMP
แลว
1-๕

๓๑

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ
: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนาที่ :
/
ประเด็นยุทธศาสตร : การสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องคความรูที่จําเปน (K) : การสรางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกรเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
: ระดับความสําเร็จของการสรางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกรเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู
๔) โครงการอบรมเพื่อปองกันการกอใหเกิด
การทุจริตหรือการใชงบประมาณที่ไม
เหมาะสม

5.

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

หมาย
เหตุ
ดําเนินการ CMP
แลว
1-๕

เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ

12 – 14
ธ.ค. 60

จํานวน
ครั้ง

1 ครั้ง

หัวหนาหนวย
ตรวจสอบภายใน
ทุกจังหวัดและ
เจาหนาที่

ตภ.มท.

๕) จัดทําโครงการอบรมรณรงคใหขาราชการ 21 – 22
ตระหนักรูเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือ มี.ค. 61
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม
๖) จัดทํากิจกรรมใหความรูที่ไดจากการ
เม.ย.-ก.ย.
ตรวจราชการ
61

จํานวน
ครั้ง

1 ครั้ง

ขาราชการใน
สังกัด สป.มท.
จํานวน 200
คน
จัด
อยางนอย ผต.มท.
กิจกรรม
1 กิจกรรม ผช.ผต.มท.
การ
และ จนท.
สงเสริม
สนับสนุน
ความรูการ
ผูตรวจ
ตรวจ
ราชการ
ราชการ

กจ.สป.

๗) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนยดาํ รงธรรมในการ
ขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล

25 – 26
ธ.ค. 60

จํานวน ไมนอยกวา ขาราชการ
สตร.สป. ดําเนินการ CMP
ครั้งที่จัด 2 ครั้ง
จนท. ศดธ.มท.
แลว
1-๕
โครงการ
/ ศดธ.จ. /
ศดธ.อ.

๘) จัดทําโครงการปลูกจิตสํานึกจริยธรรม
และคุณธรรมใหกับบุคลากรภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อการมีสวนรวมกับ
ทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
4.6 จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจํา
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

21 – 24 จํานวน
ก.พ. 61 ครัง้

1 ครั้ง จนท. สังกัด
มท. จํานวน
120 คน

ต.ค. 60 – จํานวนครั้ง ไมนอยกวา คณะกรรมการ
ก.ย. 61
8 ครั้ง จริยธรรมฯ

การจัดระบบการเขาถึงความรู
5.1 เผยแพรความรู ผานระบบ VCS
ต.ค. 60 ทุกจังหวัด และผานเว็บไซตของ สดร.สป. ก.ย.61
www.stabundamrong.go.th

จนท.ในสังกัด
อยางนอย มีการ
จํานวน เผยแพร มท./ประชาชน
องคความรู ผูสนใจ
5 ครั้ง

อยู
CMP
ระหวาง
1-๕
ดําเนินการ
ดําเนินการ CMP
แลว
1-๕

สกม.สป. ดําเนินการ CMP
แลว
1-๕

ศปท.มท. อยู
CMP
ระหวาง
1-๔
ดําเนินการ

สดร.สป. ดําเนินการ CMP
1-๔
แลว
3 ครั้ง

๓๒

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ
: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนาที่ :
/
ประเด็นยุทธศาสตร : การสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องคความรูที่จําเปน (K) : การสรางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกรเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
: ระดับความสําเร็จของการสรางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกรเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู
5.2 การประชาสัมพันธรวบรวมความรู
ที่ไดเผยแพรบนเว็บไซตของ ตภ.มท
www.auditor0216.moi.go.th
และเว็บไซตของ สดร.มท.
www.stabundamrong.go.th
5.3 โครงการผลิตและเผยแพรสปอต
วิทยุประชาสัมพันธการปราบปราม
การทุจริต (ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
มท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

การจัดเก็บ ตภ.มท
สดร.มท
และ
เผยแพร
ขอมูลอยาง
นอย
2 เว็บไซต
ต.ค. 60 - จํานวนครั้ง 50 ครั้ง ขาราชการใน
สังกัด สป.มท.
ก.ย. 61
และประชาชน
ทั่วไป

ก.ค.61

มีการ
จัดเก็บ
ขอมูลอยาง
เปนระบบ
และเขาถึง
ไดงาย

เม.ย.-ก.ย. จํานวน
5.4 ประชาสัมพันธกิจกรรม และความรู
ครั้ง
การตรวจราชการฯ เผยแพรผานเว็บไซต 61
ของ สตร.สป. www.ins.moi.go.th

หมาย
เหตุ
CMP
ตภ.มท. ยังไมได
ดําเนินการ 1-๔

เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ

อยางนอย กรมและสวน
1 ครั้ง
ราชการใน
สังกัด มท.
และภูมิภาค
4 ชองทาง จนท.สํานัก/

สน.สป.

CMP
อยู
ระหวาง
1-๔
ดําเนินการ

CMP
สตร. สป. ยังไมได
ดําเนินการ 1-๔

5.5 รวบรวมความรูไ ดจากการคนหาและ
เผยแพร-- เว็บไซต
www.stabundamrong.go.th
- สายดวน 1567
- แผนพับ
- ปายโปสเตอรใหความรู

ต.ค. 60 - จํานวน
ก.ย. 61 ชองทางที่

5.6 จัดทําคูมือการดําเนินการแกไขปญหา
การรองทุกข/รองเรียน

CMP
- 76 จังหวัด จนท.สํานัก/
ต.ค. 60 - จํานวน
สตร. สป. อยู
ก.ย. 61 จังหวัดและ 878 อําเภอ กองในสวนกลาง/
ระหวาง
1-๔
อําเภอที่
ส
ว
นภู
ม
ิ
ภ
าค/ส
ว
น
-.ประชาชน
ดําเนินการ

ประชาชน
และผูสนใจ
เขาถึงขอมูล
ได
โดยสะดวก

เผยแพร
ขอมูล

5.7 เผยแพรความรูด านการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต และการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ผานสื่อโปสเตอร/
สิ่งพิมพ

ต.ค. 60 ก.ย. 61

กองในสวนกลาง/
สวนภูมิภาค/สวน
ราชการ/
สถาบันการศึกษา
/ผูสนใจทั่วไป /
สวนทองถิ่น

CMP
สตร. สป. อยู
ระหวาง
1-๔
ดําเนินการ

ราชการ/

ที่สนใจ
สถาบันการศึกษา
- ศูนยดํารง /ผูสนใจทั่วไป /
ธรรม
สวนทองถิ่น
(สวนหนา)

CMP
จํานวน ไมนอยกวา บุคลากร มท. ศปท.มท. อยู
เรื่องที่
2 เรื่อง ทัง้ สวนกลาง
ระหวาง
1-๔
และส
ว
นภู
ม
ภ
ิ
าค
เผยแพร
ดําเนินการ

๓๓

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ
: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนาที่ :
/
ประเด็นยุทธศาสตร : การสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องคความรูที่จําเปน (K) : การสรางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกรเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
: ระดับความสําเร็จของการสรางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกรเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ

6.

กิจกรรมการจัดการความรู
5.8 เผยแพรความรูด านการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต และการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ผานสื่อวีดิทัศน
บนเว็บไซต www.anticor.moi.go.th
5.9 สงมอบคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การดําเนินการทางวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ใหทุกจังหวัด
นําไปเปนแนวทางปฏิบัติงาน
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
6.1 เผยแพรความรูโ ครงการเสริมสราง
คุณงามความดีของคนมหาดไทยและ
ผานเว็บไซตของ สดร.สป.
www.stabundamrong.go.th

เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ต.ค. 60 ก.ย. 61

จํานวน ไมนอยกวา บุคลากร มท. ศปท.มท. อยู
เรื่องที่
2 เรื่อง ทัง้ สวนกลาง
ระหวาง
และส
ว
นภู
ม
ภ
ิ
าค
เผยแพร
ดําเนินการ

ต.ค. – ธ.ค.
60

จํานวน
จังหวัด

76 จังหวัด

12-15
ธ.ค.60

จํานวน
ครั้ง

1 ครั้ง

6.2 โครงการเสริมสรางองคกรแหงการเรียนรู 11 ม.ค.61 จํานวน
ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (COPs)
ครัง้
มีการประชุมผานระบบ VCS ทุกจังหวัด
เรื่อง คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
และผานเว็บไซตของ สดร.สป.
www.stabundamrong.go.th

1 ครั้ง

6.3 การตอบคําถามแลกเปลี่ยนความรู
ขอคิดเห็นรวมกันในประเด็นขอตรวจ
พบตางๆ ผานทางการใชเทคโนโลยี
application line หรือทาง e-mail

6.5 การตอบคําถามแลกเปลี่ยนปญหา
เรื่องการตรวจราชการฯ ผานการประชุม
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ส.ค.-ก.ย.
61

ความถี่ของ
การ
แลกเปลี่ยน
ความรูผ าน
ทาง line
หรือ e-mail

ขาราชการ
สวนภูมภิ าค

ดําเนินการ CMP
แลว
1-๔

จนท. สํานัก/กอง ศปท.มท./ ดําเนินการ
ทั้งสวนกลาง
สดร.สป. แลว
และภูมภิ าค
จํานวน 190 คน
รร. รามาการเดนท
กรุงเทพฯ
จนท. สังกัด
สดร.สป. ดําเนินการ
มท.สวนกลาง
แลว
จํานวน
85 คน
และ จนท.สวน
ภูมิภาค

ตภ.มท.
จํานวนไม
นอยกวา 1 หนวยงานใน
ครั้ง ตอ สังกัด มท.
เดือน

เม.ย.-ก.ย. รอยละ รอยละ
100
61
ของ
คําถามที่
ไดรับการ
ตอบ

กจ.สป.

ผต.มท.
ผต.กรม
สํานัก/กอง
ใน สป.

หมาย
เหตุ
CMP
1-๔

CMP
1-๕

CMP
1-๕

CMP
ตภ.มท. ยังไมได
ดําเนินการ 1-๕

CMP
สตร.สป. ยังไมได
ดําเนินการ 1-๕

๓๔

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ
: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนาที่ :
/
ประเด็นยุทธศาสตร : การสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องคความรูที่จําเปน (K) : การสรางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกรเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
: ระดับความสําเร็จของการสรางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกรเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ

7.

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ

6.6 การจัดอบรมประชุม/สัมมนา
(Brain Storming)

ไตรมาส
1 -2

6.7 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรูด านการ
ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
การเรียนรูองคความรูเพื่อนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
7.1 จนท. มีความรูความเขาใจและนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูการปฏิบัตเิ พื่อลดปญหาการ
ทุจริตมิชอบ

มี.ค.– ก.ย. จํานวน
61
ครัง้

CMP
ไมนอยกวา กรม รัฐวิสาหกิจ ศปท.มท. อยู
2 ครั้ง กทม. หนวยงาน
ระหวาง
1-๕
ในสังกัด สป.มท.
ดําเนินการ

12-15 ธ.ค. จํานวน
60
ครัง้

1 ครั้ง

7.2 จนท. มีความรูความเขาใจในหลักธรรม
นํามาปรับใชในการปฏิบัติงานและชีวิต
เพื่อลดปญหาการทุจริตมิชอบ

ต.ค.60ก.ย.61

จํานวน
ครั้ง

2 ครั้ง

7.3 จนท. มีความรูความเขาใจใน พ.ร.บ.
11 ม.ค.61 จํานวน
การคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ครัง้
เพื่อลดปญหาการทํางานที่ผดิ พลาดและ
ไมกอใหเกิดการทําผิดวินยั

1 ครั้ง

๗.๔ การนําการจัดการความรูไปใช
ในการปรับปรุงพัฒนางาน โดยบุคลากร
สามารถนําองคความรูที่ไดรับไปใช
ในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด

จํานวน
ครั้งของ
การ
ประชุม

ไมนอยกวา ขาราชการ
สตร.สป. อยู
จนท.
ศดธ.มท.
20 ครั้ง
ระหวาง
/ ศดธ.จ. /
ดําเนินการ
ศดธ.อ.

หมาย
เหตุ
CMP
1-๕

จนท. สํานัก/ ศปท.มท./ ดําเนิน
กอง ทั้ง
สดร.สป. การแลว
สวนกลาง
และภูมิภาค
จํานวน 190 คน
รร. รามาการเดนท
กรุงเทพ
จนท.สังกัด
สดร.สป. ดําเนิน
มท.
การแลว
จํานวน 170 คน

CMP
1-๕

จนท. สังกัด
สดร.สป. ดําเนิน
มท.สวนกลาง
การแลว
จํานวน 85 คน
และ จนท. สวน
ภูมิภาค
ส.ค. - ก.ย. จํานวน
ตภ.มท. ยังไมได
รอยละ สป.มท
หน
ว
ยงานที
่
61
ดําเนิน
๗๐ ของ
บุคลากร
การ
หนวยงาน
ไดรับ

CMP
1-๕

ความรูแ ละ
นําผลไปใช
ในการ
ปฏิบัติงาน

ในสังกัด
สป.มท.

CMP
1-๕

CMP
1-๕

ภาคผนวก

ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง
KMP และ CMP
ของแผนการจัดการความรู

