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1. บทสรุปผูบริหาร 

          จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดใหสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมี

ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง

ถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่

มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง 

          เพื่อใหการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนไปตามหลักเกณฑและมีวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จึงไดนําการจัดการความรู (Knowledge 

Management: KM) ซึ่งเปนระบบการจัดการที่สามารถกําหนดขึ้น และนําปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดจัดวางระบบการจัดการความรู และ

แผนการดําเนินงานไวดังรายการตอไปนี้ 

 

 

1.1 ประกาศแตงตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) พรอมรายละเอียดหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ 

     เพือ่ใหการจัดทําระบบการจัดการความรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงไดประกาศแตงตั้งทีมงาน KM และ CKO ดังตอไปนี้   

1. นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนผูบริหารดานการจัดการความรู  (Chief Knowledge Officer: CKO) 

มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้

(1) เปนผูทบทวนและใหความเห็นชอบแผนการจัดการความรูกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

(2) ใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ เชน ทรัพยากรที่จําเปนตอการจัดทําแผนการจัดการความรู การดําเนินการตามแผนการจัดการความรู เปนตน 

(3) ใหคําปรึกษาแนะนําและรวมประชมุเพื่อการตัดสินใจแกคณะทํางานจัดการความรู       

(4) ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหา อปุสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะทํางานจัดการความรู 
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2. นายวจิารณ  กุลชนะรัตน  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น เปนที่ปรึกษาคณะทํางาน 

3. นายวิรัตน  ทํานุราศรี   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม เปนที่ปรึกษาคณะทํางาน 

4. นายเฉลิมศักดิ์ วงศศิริวัฒน         ผูอาํนวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น เปนที่ปรึกษาคณะทํางาน 

โดยที่ปรึกษาคณะทํางาน มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี ้

(1) ใหคําปรึกษาแนะนําและรวมประชมุเพื่อการตัดสินใจแกคณะทํางานจัดการความรู      

(2) ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหา อปุสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะทํางานจัดการความรู 

5. นายนิกร สุกใส   ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่  เปนหัวหนาคณะทํางาน 

6. นายสิธิชัย จินดาหลวง  เลขานุการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนคณะทํางาน 

7. นายธนิศร วงศปยะสถิตย  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น เปนคณะทํางาน 

8. นายธนา ยันตรโกวิท   ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น เปนคณะทํางาน 

9. นายศุภโชค เลาหะพันธุ   ผูอํานวยสวนแผนยุทธศาสตรและงบประมาณ สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น         เปนคณะทาํงาน 

10. นายชัยพัฒน ไชยสวัสดิ์   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม  เปนคณะทํางาน 

            สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม  

11. นายสกล ลีโนทัย   ผูอํานวยการสวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได สํานักบริหารการคลังทองถิ่น เปนคณะทํางาน 

12. นายอภิสิทธิ์ วรรณตุง   ผูอํานวยการสวนวิชาการ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น เปนคณะทํางาน 

13. นายกฤษฎา สมประสงค  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว สวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม เปนคณะทํางาน 

  สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 

14. นายวชัรินทร ปญญาประเสริฐ    เจาพนักงานปกครอง 7ว สวนนโยบายการคลังและพฒันารายได                                                              เปนคณะทํางาน  

  สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 

15. นางสาวอโรชา นันทมนตรี        เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 7ว กลุมพฒันาระบบบริหาร                                                       เปนคณะทํางาน 
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16. นายชานน วาสิกศิริ                   หัวหนากลุมงานวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน กองการเจาหนาที่                                                 เปนเลขานุการคณะทํางาน 

17. นางสาวมนิษ วงศแสงทอง       บุคลากร 7ว กองการเจาหนาที่ เปนผูชวยเลขานุการคณะทาํงาน 

18. นายสุวรรณชัย สมปอง  บุคลากร 5  กองการเจาหนาที่ เปนผูชวยเลขานุการคณะทาํงาน 

โดยหัวหนาคณะทํางาน มหีนาที่และความรับผิดชอบดังนี ้

 (1) จัดทําแผนการจัดการความรูของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อเสนอผูบริหารดานการจัดการความรู (CKO) ในการทบทวนและใหความเห็นชอบ 

แผนการจัดการความรู 

 (2) รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหนาของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูใหผูบริหารดานการจัดการความรู (CKO) ทราบ 

 (3) ผลักดันการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 

 (4) ติดตามความกาวหนาและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู เพื่อหาแนวทางแกไข 

 (5) เปนผูประสานการดําเนินการกับที่ปรึกษาและคณะทํางานจัดการความรูของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 (6) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

คณะทํางาน มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี ้

(1) รวมจัดทําแผนการจัดการความรู 

(2) ดําเนินงานตามแผนการจดัการความรูที่ไดรับมอบหมาย 

(3) จัดทํารายงานผลความคืบหนาของผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูในสวนที่รับผิดชอบ 

(4) เปนแบบอยางที่ดีในการมีสวนรวมในกระบวนการจัดการความรูของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

(5) เปนผูนําหลัก (Master Trainer)ในการถายทอดหลักการและกรอบแนวทางการจัดการความรูในบุคลากรในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

     ไดตระหนักถึงความสําคัญ และเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดการความรูมากขึ้น 

 (6) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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เลขานุการคณะทํางานและผูชวยเลขานุการคณะทํางาน มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี ้

(1) นัดประชุมคณะทํางานจัดการความรูและจัดทํารายงานการประชุมคณะทํางานเกี่ยวกับการกําหนดกรอบแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการความรู และ 

     การติดตามประเมินผลความคืบหนาของการดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดในแผนการจัดการความรู 

(2) รวบรวมและสรุปรายงานความคืบหนาของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 

(3) สรุปผลวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขปญหา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการความรูของกรมสงเสริมการปกครอง 

     ทองถิ่นใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 

(4) ประสานงานกับหัวหนาคณะทํางานและคณะทํางานจัดการความรู 

(5) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

1.2 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 

 ขอบเขต KM (KM Focus Areas)  ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนระดับฐานราก ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint  for Change) 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ทั้งหมด ประกอบดวย 

1. การเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในการแกไขปญหาความยากจนโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน(กลยุทธ เสริมสราง 

                ขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในการแกไขปญหาความยากจนโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  

                ปงบประมาณ พ.ศ. 2548) 

2. การเสริมสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการดําเนินงานใหคนยากจนไดมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน (กลยุทธ ขยายโอกาส 

                เขาสูทุน ผานระบบการแปลงสินทรัพยเปนทุน พรอมทั้งเสริมสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนกลไกลที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการดําเนินงานใหคนยากจน 

               ไดมโีอกาสเขาถึงแหลงทุนในการผลิตและมีโอกาสในการประกอบอาชีพสุจริต ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ปงบประมาณ พ.ศ. 2548) 

 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่จะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในงบประมาณประจําป พ.ศ. 2549 (ไดคะแนนสูงสุด) คือ    

ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่ 1 : การเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในการแกไขปญหาความยากจนโดยกระบวนการ 

                                                        มีสวนรวมของประชาชน 
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1.3 เปาหมาย KM (Desired State) 

 เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในงบประมาณประจําป พ.ศ. 2549  ประกอบดวย 

1. สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสามารถจัดการความรูดานการตั้งศูนยปฏิบัติงานเชื่อมประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับเครือขายองคกรชุมชนเพื่อแกไขปญหาความ

ยากจนในระดบัพื้นที่ 

2. กรมฯ สามารถจัดการความรูดานการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบในการบรูณาการการจดัทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชุมชน 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดการความรูดานการสนับสนุนชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนเพื่อแกไขปญหาความยากจนในพื้นที ่

 เปาหมาย KM (Desired State) เพียงเปาหมายเดียว ที่ทีมงานจะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในงบประมาณประจาํป พ.ศ. 2549  คือ 

เปาหมาย KM ที่ 2 : กรมฯ สามารถจัดการความรูดานการพฒันาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบในการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกบัแผนชุมชน 

โดยขอเสนอการเปลี่ยนแปลง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 กําหนดเปาหมายดําเนินการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 19 แหง 

(ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดนํารอง 19 จังหวัด ๆ ละ 1 แหง) 

1.4 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)   

       ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)  เพื่อใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย KM ที่เลือกทํา สามารถนําไปปฏบิตัิไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร  คือ 

           1. ผูบริหารทุกระดับ ใหความสําคัญกับการจัดการความรู และพรอมใหการสนับสนุนการจัดการความรูทั้งดานบุคลากร วัสดุอปุกรณ และงบประมาณอยางเพียงพอ 

           2. KM Team ซึ่งมีประสิทธิภาพในการประสานงาน กระตุนการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

               อยางตอเนื่อง 

           3.  ผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบกระบวนงานตามเปาหมายการจัดการความรู มีความรูความเขาใจเกีย่วกับวัตถุประสงค และผลลัพธของการจัดการความรู และมีสวนรวมรวม 

ในการดําเนินการตามกิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดในแผนการจัดการความรู 

          4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขาใจและใหความสําคัญกับการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหเชื่อมโยงกับแผนชุมชน เพือ่เปนแนวทางในการแกไขปญหา 

และตอบสนองความตองการของชุมชนและประชาชนในการแกไขปญหาความยากจนระดับพื้นที่ 

          5. ความรวมมอืจากภาคีการพัฒนาและจากหนวยงานภายนอกในการสนับสนุนองคความรู เทคนิค วิธีการที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาความยากจน โดยกระบวนการ 

มีสวนรวมของประชาชน โดยการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่เชื่อมโยงกับแผนชุมชนไดแก ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน 

กระทรวงมหาดไทย  ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน กรมการพัฒนาชมุชน และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  
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แบบฟอรม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ ขอบเขต KM ที่ 

(KM Focus Areas) ประชาชนไทย/ 

ชาวตางชาติ/ชมุชน 

ขาราชการของหนวยงาน

ตนเอง 

กระทรวง กรม กอง 

ของหนวยงานอื่น 

รัฐบาล Outsource ของหนวยงาน 

1. การเสริมสรางขีดความ 

สามารถขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นและชุมชนในการ

แกไขปญหาความยากจน 

โดยกระบวนการมีสวนรวม 

ของประชาชน 

1.1 ประชาชนมีสวนรวมในการแกไข

ปญหาความยากจนในระดับพื้นที่โดย

กระบวนการจดัทําแผนชุมชนดวย

ความรวมมือจากองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

1.2 สรางความเขมแข็งของชุมชนใน

แกไขปญหาความยากจนบนพืน้ฐาน

ของสภาพปญหาและความตองการ

ในแตละชุมชน 

1.1 สามารถสงเสริมใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น แกไข

ปญหาความยากจนโดย

คํานึงถึงสภาพปญหาและ

ความตองการของชุมชน 

และประชาชน 

1.2 สามารถหาแนวทางใน

การแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับ

การแกไขปญหาความยากจน

ไดอยางเปนรูปธรรม 

1.3 มีการพัฒนาองคความรู

ในการดําเนินการเกี่ยวกับการ

จัดทําแผนชุมชนโดย

กระบวนการมสีวนรวม 

ของประชาชน 

1.1 หนวยงานที่เกี่ยวของ

มีการบูรณการการทํางาน

และเกิดเอกภาพในการ

แกไขปญหาความยากจน

ในระดับพื้นที่ 

1.2 ทําใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ระหวางหนวยงานที่

เกี่ยวของกับการจัดทํา

แผนชุมชน หรอืการสราง

กระบวนการมสีวนรวม

ของประชาชน 

1.1 มีกลไกขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตรการขจัดความ

ยากจนตามแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน 

 1.2 สามารถนําขอมูลจาก

แผนชุมชนมาจดักลุมสภาพ

ปญหาและความตองการ

ในภาพรวมเพือ่กําหนด

แนวทางในการพัฒนาหรือ

แกไขปญหาในระดับชาติได 

 

1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไดรับการถายทอดองคความรู

เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน 

โดยการมีสวนรวมของประชาชน

อยางเปนมาตรฐานและสามารถ

นําไปปรับใชในการทํางานได

อยางมปีระสิทธิภาพ 
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แบบฟอรม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ตอ) 

ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ ขอบเขต KM ที่ 

(KM Focus Areas) ประชาชนไทย/ 

ชาวตางชาติ/ชมุชน 

ขาราชการของหนวยงาน

ตนเอง 

กระทรวง กรม กอง 

ของหนวยงานอื่น 

รัฐบาล Outsource ของหนวยงาน 

2. การเสริมสรางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ใหเปน

กลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อ

รองรับการดําเนินงานใหคน

ยากจนไดมีโอกาสเขาถึง

แหลงเงินทุน 

 

 

 

2.1 ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงทุน 

ในระบบไดจากกลไกการดําเนินการแปลง

สินทรัพยเปนทุนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

2.2 สามารถลดปญหาหนี้ภาคประชาชน 

(หนี้นอกระบบ) ได 

2.1 สามารถปฏิบัติหนาที่

ในการสงเสริม สนับสนุน

และกระตุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

ขยายผลดําเนินการ 

แปลงสินทรัพยเปนทุนได

อยางมปีระสิทธิภาพ 

2.1 หนวยงานที่มีภารกิจ

เกี่ยวของกันตามนโยบาย

แปลงสินทรัพยเปนทุน

สามารถบูรณการการ

ทํางานและแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได 

2.1 มีกลไกขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตรการขจัดความ

ยากจนตามแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน 

2.2 ผลการดําเนินการ

แปลงสินทรัพยในภาพรวม

สามารถนํามาใชเปนขอมูล

ในการวางแผนและพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศได 

 

2.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

ความรูความเขาใจในนโยบาย

และแนวทางการดําเนินงานตาม

โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน 

                                                                             

                                                                                                 ผูทบทวน/ผูอนุมัติ : ……………………… (CKO กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)                              

                                                                                                                               ( นายธวัชชัย  ฟกอังกูร)     
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แบบฟอรม 2 การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เกณฑการกําหนดขอบเขต KM ขอบเขต KM ที่ 1 

- การเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นและชุมชนในการแกไขปญหาความยากจน 

โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

ขอบเขต KM ที่ 2 

-การเสริมสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปน

กลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการดําเนินงาน 

ใหคนยากจนไดมีโอกาสเขาถงึแหลงเงินทุน 

1. สอดคลองกบัทิศทางและยุทธศาสตร 5 5 

2. ปรับปรุงแลวเห็นไดชัดเจน (เปนรูปธรรม) 4 4 

3. มโีอกาสทําไดสําเร็จสูง 4 3 

4. ตองทํา คนสวนใหญในองคกรตองการ 4 3 

5. ผูบริหารใหการสนับสนุน 5 5 

6. เปนความรูทีต่องจัดการอยางเรงดวน 5 3 

7. สามารถสรางการมีสวนรวมจากภาคีในการทํางาน 5 3 

8. โอกาสในการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  

   ทั้งภายในองคกร และภายนอกองคกร 

4 2 

รวมคะแนน 36 28 

หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนน คือ มากที่สุด = 5, ,มาก = 4, ปานกลาง = 3, นอย = 2, นอยที่สุด = 1 

                                                            

                                                                          ผูทบทวน / ผูอนุมัติ ...................................... (CKO กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 

                                                                                                        (นายธวัชชัย  ฟกองักูร) 

 



 9 

แบบฟอรม 3 เปาหมาย KM (Desired State) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ  การเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในการแกไขปญหาความยากจนโดยกระบวนการมีสวนรวม 

                                                        ของประชาชน 

เปาหมาย KM (Desired State) หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม 

เปาหมาย KM ที่ 1 : สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสามารถการจดัการความรูดานการตั้งศูนย

ปฏิบัติงานเชื่อมประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับเครือขายองคกรชมุชนเพื่อแกไข

ปญหาความยากจนในระดับพื้นที่ 

 

มีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติงานเชือ่มประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับเครือขายองคกร

ชุมชน ณ สํานกังานทองถิ่นจังหวัดอยางนอย 19 จังหวัดๆ ละ 1 ศูนย ภายในป 2549 

เปาหมาย KM ที่ 2 : กรมฯ สามารถจัดการความรูดานการพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตนแบบในการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่เชื่อมโยงกับแผนชุมชน 

ขาราชการในสงักัดไดนําความรูไปใชในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบใน

การบูรณการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกบัแผนชุมชนอยางนอย 19 แหง  

ภายในป 2549 (ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดนํารอง 19 จังหวัด ๆ ละ 1 แหง) 

เปาหมาย KM ที่ 3 : องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดการความรูดานการสนับสนุน

ชุมชนในการจดัทําแผนชุมชนเพื่อแกไขปญหาความยากจนในพื้นที่ 

 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการจัดทําแผนชุมชนในพื้นที่ อยางนอยรอยละ 40 เขาไปมี

สวนรวมในการจัดทําแผนชุมชนเพื่อแกไขปญหาความยากจนในเขตพื้นที่รับผิดชอบทุก

ชุมชน ภายในป 2549 

เปาหมาย KM ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นตองการทําคือ เปาหมาย KM ที่ 2 :  

กรมฯ สามารถจัดการความรูดานการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบในการ 

บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชมุชน 

ขาราชการในสงักัดไดนําความรูไปใชในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบใน

การบูรณการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกบัแผนชุมชนอยางนอย 19 แหง  

ภายในป 2549 (ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดนํารอง 19 จังหวัด ๆ ละ 1 แหง) 

                                                            

                                                                ผูทบทวน / ผูอนุมัติ ...................................... (CKO กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 

                                                                                               (นายธวชัชัย  ฟกอังกูร) 
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แบบฟอรม 4 Check List ทวนสอบการกาํหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM (Desired State) 

ชื่อหนวยงาน : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                                                   วันที่ 18 มกราคม 2549 

เปาหมาย KM (Desired State) : กรมฯ สามารถจัดการความรูดานการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบในการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกบัแผนชุมชน 

หนวยชี้วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : ขาราชการในสังกัดไดนําความรูไปใชในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบในการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

                                                                       เชือ่มโยงกับแผนชุมชนอยางนอย 19 แหง ภายในป 2549 (ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดนํารอง 19 จังหวดั ๆ ละ 1 แหง) 

ลําดบั รายการ ระบุรายละเอยีด 

1. กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวของ 

1.1 กระบวนงานไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM 1. กระบวนงานสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชุมชนโดยการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อแกไข

ปญหาความยากจนระดับพื้นที่ 

1.2 ขั้นตอนไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM 1. การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่นโดยการมสีวนรวมของประชาชน 

2. การจัดทําหลักเกณฑในการพิจารณาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบที่มีความสามารถในการบูรณาการการ 

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชมุชน 

3. การฝกอบรมขาราชการที่รับผิดชอบการเสริมสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบที่มีความสามารถในการ 

บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชมุชน 

4. การแจงหลักเกณฑและแนวทางดําเนินการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบที่มีความสามารถในการ 

บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชมุชน 

5. การติดตามประเมินผลดําเนินการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบที่มีความสามารถในการบูรณาการ 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชุมชน 

1.3 กระบวนงานไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และ

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรป 2548 ดวย 

1. กระบวนงานสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชุมชนโดยการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อแกไข

ปญหาความยากจนระดับพื้นที่ 
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ลําดบั รายการ ระบุรายละเอยีด 

1.4 ขั้นตอนไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และ

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรป 2548 ดวย 

1. การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่นโดยการมสีวนรวมของประชาชน 

2. การจัดทําหลักเกณฑในการพิจารณาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบที่มีความสามารถในการบูรณาการการ 

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชมุชน 

3. การฝกอบรมขาราชการที่รับผิดชอบการเสริมสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบที่มีความสามารถในการ 

บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชมุชน 

4. การแจงหลักเกณฑและแนวทางดําเนินการเสริมสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบที่มีความสามารถในการ 

บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชมุชน 

5. การติดตามประเมินผลดําเนินการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบที่มีความสามารถในการบูรณาการการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชมุชน 

1.5 คิดเปนจํานวน กระบวนงานและขั้นตอน เทาไร คิดเปน - 1 กระบวนงาน  

            - 5 ขั้นตอน 

1.6 อะไรคือตัวชีว้ัดของกระบวนงาน ที่เชื่อมโยงกบัเปาหมาย 

KM และสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรป 2548 ดวย 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบสามารถบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชมุชนไดตามเกณฑ

ที่กําหนด 

 

2. กลุมผูเกี่ยวของภายในองคกร 

2.1 หนวยงานไหนในองคกร ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / 

Sharing K. 

1. สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น (สวนแผนพัฒนาทองถิน่) 

2. สํานักสงเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม (สวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม) 

3. สํานักงานทองถิ่นจังหวัด (กลุมงานสงเสริมและพัฒนาทองถิ่น) 19 จังหวัดนํารอง จากกลุมจังหวัดทดลองในการ 

    จัดตั้งราชการบริหารสวนภูมิภาค ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันองัคารที่ 24 ส.ค. 2547 
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ลําดบั รายการ ระบุรายละเอยีด 

2.2 ใครบางในหนวยงาน ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน /  

Sharing K. 

1. สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น (สวนแผนพัฒนาทองถิน่) 

     1.1 ผูอาํนวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น (1 คน) 

     1.2 ผูอาํนวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น (1 คน)  

      1.3 ขาราชการที่รับผิดชอบการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นโดยการมีสวนรวม (3 คน) 

2. สํานักสงเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม (สวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม) 

     2.1 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม (1 คน) 

     2.2 ผูอาํนวยการสวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม (1 คน) 

     2.3 ขาราชการที่รับผิดชอบการเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชน (2 คน)  

3. สํานักงานทองถิ่นจังหวัด (กลุมงานสงเสริมและพัฒนาทองถิ่น) 19 จังหวัดนํารอง จากกลุมจังหวัดทดลองในการ 

    จัดตั้งราชการบริหารสวนภูมิภาค ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันองัคารที่ 24 ส.ค. 2547 

     3.1 ทองถิ่นจังหวัด สํานักงานทองถิ่นจังหวัด (กลุมงานสงเสริมและพัฒนาทองถิ่น)  

     3.2 ขาราชการกลุมงานสงเสริมและพัฒนาทองถิ่น สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนํารอง (38 คน) 

2.3 คิดเปนจํานวนคนเทาไรที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน/Sharing K. คิดเปนจํานวน 66 คน 

2.4 หนวยงานไหนขององคกร ที่ตองเรียนรู / Learning K. 1. สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น (สวนแผนพัฒนาทองถิน่) 

2. สํานักสงเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม (สวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม) 

3. สํานักงานทองถิ่นจังหวัด (กลุมงานสงเสริมและพัฒนาทองถิ่น) 19 จังหวัดนํารอง จากกลุมจังหวัดทดลองในการ 

    จัดตั้งราชการบริหารสวนภูมิภาค ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันองัคารที่ 24 ส.ค. 2547 

2.5 ใครบางในหนวยงาน ที่ตองเรียนรู / Learning K. 1. สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น (สวนแผนพัฒนาทองถิน่) 

     1.1 ผูอาํนวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น (1 คน) 

     1.2 ผูอาํนวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น (1 คน)  

     1.3 ขาราชการที่รับผิดชอบการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นโดยการมีสวนรวม (3 คน) 
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ลําดบั รายการ ระบุรายละเอยีด 

2. สํานักสงเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม (สวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม) 

     2.1 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม (1 คน) 

     2.2 ผูอาํนวยการสวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม (1 คน) 

     2.3 ขาราชการที่รับผิดชอบการเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชน (2 คน)  

3. สํานักงานทองถิ่นจังหวัด (กลุมงานสงเสริมและพัฒนาทองถิ่น) 19 จังหวัดนํารอง จากกลุมจังหวัดทดลองในการ 

    จัดตั้งราชการบริหารสวนภูมิภาค ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันองัคารที่ 24 ส.ค. 2547 

     3.1 ทองถิ่นจังหวัด 19 จังหวัดนํารอง 

     3.2 ขาราชการกลุมงานสงเสริมและพัฒนาทองถิ่น สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนํารอง (38 คน) 

2.6 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ที่ตองเรียนรู / Learning K. คิดเปนจํานวน 66 คน 

3. กลุมผูเกี่ยวของภายนอกองคกร (ผูใชบรกิาร / Outsource) 

3.1 องคกรไหน ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K. 1. กรมการพฒันาชุมชน 

2. สถาบันพฒันาองคกรชุมชน 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เทศบาล อบจ. อบต. ในจังหวัดเปาหมาย (19 จังหวดันํารองจังหวัดละ 1 แหง) 

3.2  ใครบางในองคกร ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน /  

Sharing K. 

1. กรมการพฒันาชุมชน ไดแก นักพัฒนาชุมชน (สวนกลาง 2 คน) พฒันาการจังหวัด พัฒนาการอําเภอ/พฒันากร  

   (19 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม 38 คน) 

2. สถาบันพฒันาองคกรชุมชน ไดแก ผูแทนศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน สวนกลาง  

   (1คน) และตางจังหวัด (19 จังหวัด ๆ ละ1 คน รวม 19 คน ) 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ปลัดเทศบาล/ปลัด อบจ./ ปลัด อบต. และเจาหนาทีข่ององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นที่รับผิดชอบการจดัทําแผนพัฒนาทองถิ่น (19 จงัหวัด ๆ ละ 1 แหง ๆ ละ 2 คน รวม 38 คน ) 

3.3  คิดเปนจํานวนคน เทาไร ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / 

Sharing K. 

คิดเปนจํานวน 98 คน 
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3.4 องคกรไหน ที่ตองเรียนรู / Learning K. 1. กรมการพฒันาชุมชน 

2. สถาบันพฒันาองคกรชุมชน 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เทศบาล อบจ. อบต. ในจังหวัดเปาหมาย (19 จังหวดันํารองจังหวัดละ 1 แหง) 

3.5 ใครบางในองคกร ที่ตองเรียนรู / Learning K. 1. กรมการพฒันาชุมชน ไดแก นักพัฒนาชุมชน (สวนกลาง 2 คน) พฒันาการจังหวัด พัฒนาการอําเภอ/พฒันากร  

   (19 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม 38 คน) 

2. สถาบันพฒันาองคกรชุมชน ไดแก ผูแทนศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน สวนกลาง  

   (1คน) และตางจังหวัด (19 จังหวัด ๆ ละ1 คน รวม 19 คน ) 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ปลัดเทศบาล/ปลัด อบจ./ ปลัด อบต. และเจาหนาทีข่ององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นที่รับผิดชอบการจดัทําแผนพัฒนาทองถิ่น (19 จงัหวัด ๆ ละ 1 แหง ๆ ละ 2 คน รวม 38 คน ) 

3.6 คิดเปนจํานวนคน เทาไร ที่ตองเรียนรู / Learning K. 98 คน 

4. ความรูที่จะเปน (EK / TK) ในกระบวนงาน (Work Process) 

4.1 มีความรู EK อะไรบาง ที่ตองเขากระบวนการจัดการ

ความรู เพื่อปรับใหทันสมัยกบักาลเวลา (ระบุมาทั้งหมด

เทาที่ทําได) 

1. คูมอืการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

2. คูมอืการติดตามและประเมนิผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัตขิององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดัทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2548 

4. เนื้อหาหลักสูตรฝกอบรมขาราชการที่รับผิดชอบการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นโดยการมีสวนรวม 

5. หลักเกณฑองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบที่สามารถจัดแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชุมชน 

6. หนังสือสั่งการซักซอมแนวทางปฏิบัติในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบที่สามารถจัดแผนพัฒนา 

    ทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชมุชน 

7. เอกสารขอมลูที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาความยากจนในแตละพื้นที่ เชน ขอมูลจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ขอมูล

จํานวนครัวเรือนยากจน ขอมลูเครือขายองคกรชุมชน เปนตน 
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4.2 มีความรู EK อะไรบาง ที่จัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับ

อีกเลย (ระบมุาทั้งหมดเทาที่ทําได) 

- 

4.3 มีความรู TK อะไรบาง ที่ตองเขากระบวนการจัดการ

ความรู เพื่อปรับใหทันสมัยกบักาลเวลา อยูกับใครบาง 

(ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได) 

1. เทคนิคการแกไขปญหาจากกระบวนการมสีวนรวม รวมทั้งการใหคําแนะนํา และแนวทางการแกไขปญหา 

   ไดดวยตนเอง (สถาบันพฒันาองคกรชุมชน) 

2. ทักษะในการสื่อสาร การสอนงานและการจูงใจ 

3. เทคนิคในการนําและชี้แนะแนวทางใหกับทีมงานในการรวมคิด แลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน 

4. การพฒันาบคุลิกภาพ 

4.4 มีความรู TK อะไรบาง ที่จัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับ

อีกเลย และอยูกับใครบาง  

(ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได) 

- 

4.5 จากขอ 4.1, 4.2 ความรู EK อะไรบาง ที่เราม ีและ  

เรายังไมมี 

1. ความรู EK ที่มีแลว 

     1.1 คูมอืการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

     1.2 คูมอืการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     1.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2548 

     1.4 เอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาความยากจนในแตละพื้นที่ เชน ขอมลูจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ขอมลู

จํานวนครัวเรือนยากจน ขอมลูเครือขายองคกรชุมชน เปนตน 

2. ความรู EK ที่ยังไมมี 

     2.1 เนื้อหาหลักสูตรฝกอบรมขาราชการทีร่ับผิดชอบการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นโดยการมีสวนรวม 

     2.2 หลักเกณฑองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบที่สามารถจัดแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชุมชน 

     2.3 หนังสือสั่งการซักซอมแนวทางปฏิบัตใินการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบที่สามารถจัดแผนพัฒนา 

    ทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชมุชน 
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4.6 จากขอ 4.3, 4.4 ความรู TK อะไรบาง ที่เราม ีและ 

เรายังไมมี 

ความรู TK ที่ยังไมม ี

1. เทคนิคการแกไขปญหาจากกระบวนการมสีวนรวม รวมทั้งการใหคําแนะนํา และแนวทางการแกไขปญหา 

   ไดดวยตนเอง (สถาบันพฒันาองคกรชุมชน) 

2. ทักษะในการสื่อสาร การสอนงานและการจูงใจ 

3. เทคนิคในการนําและชี้แนะแนวทางใหกับทีมงานในการรวมคิด แลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน 

4. การพฒันาบคุลิกภาพ 

 

                                                    
                                                                               ผูทบทวน / ผูอนุมัติ ...................................... (CKO กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 

                                                                                                              (นายธวชัชัย  ฟกอังกูร) 
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แบบฟอรม 5 แบบประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู หมวด 1 – กระบวนการจัดการความรู 

โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด 

0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก     1 – มีนอย     2 – มีระดับปานกลาง     3 – มใีนระดับที่ดี     4 – มใีนระดับที่ดีมาก 

หมวด 1 – กระบวนการจดัการความรู สิ่งที่มีอยู / ทําอยู 

1.1 องคกรมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อหาจุดแข็งจดุออนในเรื่องการจัดการความรู เพื่อปรับปรุง

ในเรื่องความรู เชน องคกรยังขาดความรูที่จาํเปนตองมี หรอืองคกรไมไดรวบรวมความรูที่มีอยูใหเปน

ระบบ เพือ่ใหงายตอการนําไปใช ไมทราบวาคนไหนเกงเรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการที่ชัดเจนในการแกไข 

ปรับปรุง 

ระดับ 0 – เนื่องจากองคกรเปนสวนราชการที่ตั้งขึ้นใหมไดเพียง 3 ป และยงัไมไดมี

การวิเคราะห SWOT และดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูขององคกร เพียงแต 

เคยมีการวิเคราะห SWOT ในภาพรวมเพื่อจดัทําแผนยุทธศาสตรขององคกรในดาน

โครงสราง ดานบุคลากร ดานเทคโนโลยี ดานการบริหารจัดการ และดานนโยบาย 

1.2 องคกรมีการแสวงหาขอมลู/ความรูจากแหลงตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากองคกรที่มกีารใหบริการ

คลายคลึงกัน (ถามี) อยางเปนระบบและมจีริยธรรม 

ระดับ 1 – มีการแสวงหาความรูจากหนวยงานภายนอกบาง เชน สศช.  กทม. 

กรมการพัฒนาชุมชน เปนตน แตยังมีลักษณะตางคนตางทํา ยังไมเปนระบบเทาที่ควร 

1.3 ทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการแสดงความคิดใหม ๆ ระดับเทียบเคียง (Benchmark) และ 

 Best Practice จากองคกรอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน (บริหารหรือดําเนินงานที่คลายคลึงกัน)  

และจากองคกรอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 

ระดับ 1 – บุคลากรในองคกรที่ไดรับความรูใหม ๆ จากหนวยงานภายนอก มีการ

นํามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นใหม ๆ ที่ปรับปรุงและพฒันาการทํางานบาง  

แตยังไมเปนระบบ และมีลักษณะตางคนตางทํา 

1.4 องคกรมีการถายทอด Best Practice อยางเปนระบบ ซึง่รวมถึงการเขียน Best Practice ออกมา 

เปนเอกสาร และการจัดทําขอสรุปบทเรียนที่ไดรับ (Lessons Learned) 

ระดับ 2 – บุคลากรในองคกรมีการพูดคุยถึงบทเรียนและเทคนิคในการทํางานบาง

พอสมควร แตองคกรยังไมไดจัดเก็บหรือบันทึกอยางเปนระบบ เพือ่ทําใหบคุลากรใน

องคกรสามารถเขาถึงบทเรียนและเทคนิคการทํางานไดอยางสะดวกมากขึ้น 

1.5 องคกรเห็นคุณคา “Tacit Knowledge” หรือ ความรูและทักษะ ที่อยูในตัวบุคลากร ซึง่เกิดจาก

ประสบการณและการเรียนรูของแตละคน และใหมีการถายทอดความรูและทักษะนั้น ๆ ทัว่ทั้งองคกร 

ระดับ 2 – องคกรเห็นคุณคาของ Tacit Knowledge โดยพยายามผลักดันและเปด

โอกาสใหมีการถายทอดความรูและทักษะบางในบางกลุมงาน หรือในกลุมที่รวมตัวกัน

เปนครั งคราว เชน กลุมขาราชการที่เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ เปนตน 
                                                            

                                                                              ผูทบทวน / ผูอนุมัติ ...................................... (CKO กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 

                                                                                                              (นายธวชัชัย  ฟกอังกูร) 
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แบบฟอรม 6 แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจดัการความรู หมวด 2 – ภาวะผูนํา 

โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด 

0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก     1 – มีนอย     2 – มีระดับปานกลาง     3 – มใีนระดับที่ดี     4 – มใีนระดับที่ดีมาก 

หมวด 2 – ภาวะผูนํา สิ่งที่มีอยู / ทําอยู 

2.1 ผูบริหารกําหนดใหการจัดการความรูเปนกลยุทธที่สําคัญในองคกร ระดับ 3 – ผูบริหารเห็นชอบใหมีการจัดการความรูในหนวยงานที่รับผิดชอบประเด็น

ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนระดับฐานราก ซึ่งกําหนดไวในขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลงขององคกร (เปนหนึ่งในกิจกรรมของการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 

2.2 ผูบริหารตระหนักวา ความรูเปนสินทรัพย (Knowledge Asset) ที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน

กับองคกรได และมีการจัดทํากลยุทธที่ชัดเจน เพื่อนําสินทรัพยความรูที่มอียูไปใชประโยชน (เชน ทํางาน

อยางมปีระสิทธิภาพ ประสิทธผิลมากขึ้น) ใหบริการไดรวดเร็วและตรงตามตองการ สรางความพึงพอใจ

ใหผูใชบริการ เปนตน) 

ระดับ 3 – ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองโดยการเพิ่มพูน

ความรูในรูปแบบตาง ๆ เชน การศึกษาตอ การฝกอบรมหลกัสูตรตาง ๆ การศึกษาดู

งานทั้งในและตางประเทศ เพื่อนํามาแลกเปลี่ยนและถายทอดความรูใหกบัผูอื่น 

2.3 องคกรเนนเรื่องการเรียนรูของบุคลากร เพื่อสงเสริม Core Competencies เดิมที่มีอยูใหแข็งแกรงขึ้น 

และพัฒนา Core Competencies ใหม ๆ (Core Competencies หมายถึง ความเกงหรือความสามารถ

เฉพาะทางขององคกร) 

ระดับ 2 – องคกรสงเสริมใหบคุลากรมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อสอดคลองกับ  

Core Competencies เดิมที่มีอยู แตเนนการฝกอบรมมากกวาดานอื่น ๆ และยังไม

คอยมีการพฒันา Core Competencies ใหม ๆ เทาที่ควร 

2.4 การมีสวนรวมในการสรางองคความรูขององคกร เปนสวนหนึ่งของเกณฑที่องคกรใชประกอบในการ

พิจารณาในการประเมินผล และใหผลตอบแทนบุคลากร 

ระดับ 0 -  เกณฑการประเมนิผลการทํางานขององคกรยังเนนที่หลักประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของงานตามหนาที่ ยังไมไดนําเรื่องการมีสวนรวมในการสรางองคความรู

ขององคกรมาเปนสวนหนึ่งของเกณฑที่องคกรใชประกอบการพิจารณาประเมินผล 

                                                            

                                                                             ผูทบทวน / ผูอนมุัติ ...................................... (CKO กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 

                                                                                                            (นายธวัชชัย  ฟกอังกูร) 
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แบบฟอรม 7 แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจดัการความรู หมวด 3 – วัฒนธรรมในเรือ่งการจัดการความรู 

โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด 

0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก     1 – มีนอย     2 – มีระดับปานกลาง     3 – มใีนระดับที่ดี     4 – มใีนระดับที่ดีมาก 

หมวด 3 – วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู สิ่งที่มีอยู / ทําอยู 

3.1 องคกรสงเสริมและใหการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร ระดับ 3 – มีการสงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกิจกรรมตาง ๆ เชน การประชุม

ประจําเดือน การประชมุสัญจร 4 ภาค โครงการฝกอบรมตาง ๆ เปนตน 

3.2 พนักงานในองคกรทํางาน โดยเปดเผยขอมูลและมีความไวเนื้อเชื่อใจกันและกัน ระดับ 2 – มีการเปดเผยขอมูลในบางหนวยงานหรือบางเรื่อง เชน การสงหนังสือเวียนผาน 

Website ,e-book, web board เปนตน แตบางครั้งระดับของความไวเนื้อเชือ่ใจกันและกัน  

และพรอมที่จะเปดเผยขอมูลของบุคลากรในองคกรขึ้นอยูกับความสมัพันธสวนตัวดวย 

3.3 องคกรตระหนักวา วัตถุประสงคหลักของการจัดการความรู คือ การสราง หรือเพิ่มพูน

คุณคาใหแกผูใชบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ระดับ 2 – องคกรมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู โดยการเขารับ

การฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  แตบุคลากรอาจยังไมไดตระหนักวา

จะตองนําความรูที่ไดมาพัฒนางานและคุณภาพการใหบริการที่ดีขึ้น 

3.4 องคกรสงเสริมใหบุคลากร เกิดการเรียนรู โดยการใหอสิระในการคิด และการทํางาน 

รวมทั้งกระตุนใหพนักงานสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  

ระดับ 2 – องคกรเปดโอกาสใหบุคลากรเสนอความคิดเห็นใหม ๆ ผาน web board หรือโทรศัพท

สายตรง สถ. มกีารสํารวจความตองการในการฝกอบรม (Training Needs)  แตบุคลากรบางสวน

ยังยึดติดกับระบบราชการแบบเดิม ไมพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองในการเสนอความคิดใหม ๆ 

3.5 ทุกคนในองคกรถือวาการเรียนรูเปนหนาที่และความรับผิดชอบของทุกคน ระดับ 2 – บุคลากรมีความกระตือรือรนที่จะเพิ่มพูนความรูและพัฒนาตนเอง จะเห็นไดจาก

จํานวนผูสมัครเขารับการศึกษาตอหรือฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ซึ่งมจีํานวนมากกวาจํานวนที่ 

แตละหลักสูตรตองการ โดยเฉพาะหลักสูตร ป.โท ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร  

                                                            

                                                                           ผูทบทวน / ผูอนมุัติ ...................................... (CKO กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 

                                                                                                         (นายธวัชชัย  ฟกองักูร) 
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แบบฟอรม 8 แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจดัการความรู หมวด 4 – เทคโนโลยีการจัดการความรู 

โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด 

0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก     1 – มีนอย     2 – มีระดับปานกลาง     3 – มใีนระดับที่ดี     4 – มใีนระดับที่ดีมาก 

หมวด 4 – เทคโนโลยีการจัดการความรู สิ่งที่มีอยู / ทําอยู 

4.1 เทคโนโลยีที่ใชชวยใหทุกคนในองคกรสื่อสารและเชื่อมโยงกันไดอยางทั่วถึงทั้งภายในองคกร

กับองคกรภายนอก 

ระดับ 3 – มี Web Site ซึ่งเชื่อมโยงหนวยงานภายในองคกร (เชน e-mail ,e-office,web 

board)กับหนวยงานภายนอกองคกร  มีระบบเสียงตามสาย และโทรศัพทระหวางหนวยงาน 

4.2 เทคโนโลยีที่ใชกอใหเกิดคลังความรูขององคกร (An Institution Memory) ที่ทุกคนในองคกร

สามารถเขาถึงได 

ระดับ 2 – มีความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจโดยตรง (เชน  e-book) และความรูที่ควร

จะตองรู เชน นโยบายตาง ๆ ของรัฐบาล ขาวสาร มติ ค.ร.ม. ในเรื่องตาง ๆ เปนตน 

4.3 เทคโนโลยีที่ใชทําใหบุคลากรในองคกรเขาใจและใกลชดิผูมาใชบริการมากขึ้น เชน ความ

ตองการและความคาดหวัด พฤติกรรมและความคิด เปนตน 

ระดับ 3 – มีระบบการตอบคาํถามทางโทรศัพท สายตรง สถ. , Web Board, หรือการสํารวจ

ความคิดเห็น (Poll)ตาง ๆ  เชน การจัดตั้งสุวรรณภูมิมหานคร เปนตน 

4.4 องคกรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเนนความตองการของผูใช ระดับ 1 – มีการสํารวจความตองการในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร แต

ไมไดดําเนินการอยางจริงจรัง เนื่องจากขอจาํกัดดานงบประมาณ 

4.5 องคกรกระตือรือรนที่จะนําเทคโนโลยีที่ชวยใหพนักงานสื่อสารเชื่อมโยงกันและประสานงาน

กันไดดีขึ้น มาใชในองคกร 

ระดับ 2 – มีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรใหบุคลากรใชงานมากขึ้น แตการเชื่อมโยงระบบ

โทรศัพทยังไมสมบูรณ ซึ่งหากมีการติดตั้งโทรศัพทและเบอรตอโดยตรงของบุคลากรแตละคน

ใหครบทุกคน จะทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบตัิงานไดมากขึ้น 

4.6 ระบบสารสนเทศขององคกรชาญฉลาด (Smart) ใหขอมลูไดทันทีที่เกิดขึ้นจริง (Real Time) 

และขอมูลสารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยงกัน 

ระดับ 1 – การเชื่อมโยงขอมูลของระบบสารสนเทศ ยังไมครอบคลุมองคความรูที่มีเนื้อหา

เกี่ยวของกันและยังไมชาญฉลาด (Smart) เพือ่ใหขอมูลไดทันทีที่เกิดขึ้นจริง 

                                                            

                                                                                 ผูทบทวน / ผูอนมุัติ ...................................... (CKO กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 

                                                                                                               (นายธวัชชยั  ฟกอังกูร) 
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แบบฟอรม 9 แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจดัการความรู หมวด 5 – การวัดผลการจดัการความรู  

โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด 

0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก     1 – มีนอย     2 – มีระดับปานกลาง     3 – มใีนระดับที่ดี     4 – มใีนระดับที่ดีมาก 

หมวด 5 – การวัดผลการจดัการความรู สิ่งที่มีอยู / ทําอยู 

5.1 องคกรมีวธิกีารที่สามารถเชื่อมโยง การจดัการความรูกับผลการดําเนินการที่สําคัญของ

องคกร เชน ผลลัพธในดานผูใชบริการ ดานการพัฒนาองคกร ฯลฯ 

ระดับ 1 – การติดตามประเมนิผลในภาพรวมขององคกรยังไมเปนระบบ เนื่องจากการ

ดําเนินงานมีลักษณะแยกสวนดําเนินการตามภารกิจและความตองการของแตละหนวยงาน 

5.2 องคกรมีการกําหนดตัวชี้วัดของการจัดการความรูโดยเฉพาะ ระดับ 2 – มีการกําหนดใหมีการจัดการความรูในหนวยงานที่รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร

การแกไขปญหาความยากจนระดับฐานราก ซึ่งกําหนดไวในขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของ

องคกร (เปนหนึ่งในกิจกรรมของการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

และดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 

5.3 จากตวัชี้วดัในขอ 5.2 องคกรสรางความสมดุลระหวางตัวชี้วัดที่สามารถตีคาเปนตัวเงิน 

ไดงาย (เชน ตนทุนที่ลดได ฯลฯ) กับตัวชี้วัดที่ตีคาเปนตัวเงินไดยาก (เชนความพึงพอใจของ 

ผูมาใชบริการ การตอบสนองผูใชบริการไดเร็วขึ้น การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ) 

ระดับ 0 – เนื่องจากอยูระหวางดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู และยังไมไดมีการ

ความรูอยางเปนระบบ ดังนั้น องคกรจึงยังไมไดมีการเปรียบเทียบความสมดุลดังกลาว 

5.4 องคกรมีการจัดทรัพยากรใหกับกิจกรรมตาง ๆ ที่มีสวนสําคัญที่ทําใหฐานความรูขององคกร

เพิ่มพูนขึ้น 

ระดับ 1 – ทรัพยากรที่สนับสนุนการดําเนินการมีนอย เนื่องจากขอจํากัดดานกําลังคน  

วัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะงบประมาณดําเนินการ 

                                                            

                                                                             ผูทบทวน / ผูอนมุัติ ...................................... (CKO กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 

                                                                                                            (นายธวัชชัย  ฟกอังกูร) 
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แบบฟอรม 11 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 

ชื่อหนวยงาน : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เปาหมาย (KM Desired State) : กรมฯ สามารถจัดการความรูดานการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบในการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชุมชน 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : ขาราชการในสังกัดไดนําความรูไปใชในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบในการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

                                        เชื่อมโยงกับแผนชุมชน อยางนอย 19 แหง ภายในป 2549 (ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดนํารอง 19 จังหวัด ๆ ละ 1 แหง) 

ลํา 

ดับ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

1 การบงชี้ความรู -ตรวจสอบความรูที่จําเปนตองใช

ตามเปาหมาย KM (Explicit 

Knowledge/ Tacit Knowledge)

และความรูที่มีอยูในองคกร เพื่อหา 

Gap ระหวางความรูที่จําเปนและที่

มีอยู และทําใหทราบวายังขาด

ความรูในรายการใดบาง อยูที่ใด 

และรูปแบบใด 

ก.พ. 

2549 

-จํานวนรายการ

ความรูที่ตองใชตาม

เปาหมาย KM  

(การพัฒนา อปท.

ตนแบบในการ 

บูรณาการการ

จัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นเชื่อมโยง 

กับแผนชุมชน) 

-อยางนอย 5  

รายการ 

 

-กระดาษ A 4 

-คอมพิวเตอร 

-Printer 

-โทรศัพท/Fax 

 

งบดําเนินการ -สน.พส. 

-สน.สส. 

-KM Team 
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ลํา 

ดับ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

2 การสรางและ

แสวงหาความรู 

-ภายในองคกร 

-ภายนอกองคกร 

 

-ทําหนังสือขอขอมูลและองคความรู

ตามเปาหมาย KM จากหนวยงาน

ภายนอก เชน ศูนยอํานวยการ 

ตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน

กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนา

ชุมชน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

-คนหาความรูจากหองสมุดตาง ๆ 

-คนหาความรูจาก Internet  

-เก็บขอมูลองคความรูจากการ

เดินทางไปราชการในภูมิภาค 

-จัดทํา COP เพื่อคนหาและ

รวบรวมความองคความรูตาม

เปาหมาย KM จากหนวยงาน

ภายในองคกร 

ก.พ. -มี.ค. 

2549 

-ระดับความครบถวน

ขององคความรูตาม

เปาหมาย KM ที่

สรางและรวบรวม 

มาจากหนวยงาน

ภายในและภายนอก

องคกร 

-ครบถวนตาม

จํานวนรายการ

ความรูตามเปาหมาย 

KM ที่มีการบงชี้ไว

ตามกิจกรรมในขอ 1 

ไดแก 

1) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่ 9 

2) แผนการบริหาร

ราชการแผนดิน 

3) แผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป มท.  

4) แผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป  สถ. 

5) ยุทธศาสตรกลุม

จังหวัดและจังหวัด 

6) ระเบียบ มท. วา

ดวยการจัดทํา

แผนพัฒนา อปท. 

พ.ศ. 2548 

-หองประชุม 

-กระดาษ A 4 

-คอมพิวเตอร 

-Printer 

-ซองจดหมาย 

-โทรศัพท/Fax 

งบดําเนินการ -สน.พส.  

-สน.สส. 

-KM Team 

 



 24 

ลํา 

ดับ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

7) คูมือการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น 

8) คูมือการติดตาม

และประเมินผลการ

จัดทําและแปลงแผน

ไปสูการปฏิบัติของ 

อปท. 

9) การสนับสนุนการ

จัดทําแผนแมบท

ชุมชนพึ่งตนเอง

สําหรับ อปท. 

10) แนวทางการ

จัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นของ อปท. 

11) แนวทางการ

จัดทําแผนชุมชน

พึ่งตนเอง 

12) ขอมูล จปฐ.  

และ กชช. 2 ค 
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ลํา 

ดับ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

3 การจัดความรู 

ใหเปนระบบ 

-จัดประชุมเพื่อวางโครงสรางความรู

และรวบรวมความรูใหเปนหมวดหมู 

และจัดทํากรอบเคาโครงองคความรู

ที่ตองใชตามเปาหมาย KM 

 มี.ค.  

2549 

-ระดับความสําเร็จใน

การกําหนดกรอบ 

เคาโครงองคความรูที่

ตองใชตามเปาหมาย 

KM 

-จัดทํากรอบเคาโครง

และระบบองค

ความรูตาม 

เปาหมาย KM  

สําเร็จ 

-กระดาษ A 4 

-คอมพิวเตอร 

-Printer 

-โทรศัพท/Fax 

 

งบดําเนินการ -สน.พส.  

-สน.สส. 

-KM Team 

 

4 การประมวลและ

กลั่นกรองความรู 

-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) เพื่อปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารใหเปนมาตรฐาน และ

ปรับปรุงเนื้อหาใหมีความสมบูรณ 

มี.ค.-เม.ย. 

2549 

-ระดับความสําเร็จใน

การปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน

ตามกรอบเคาโครง

องคความรูที่ตองใช

ตามเปาหมาย KM 

-มีการปรับปรุง

รูปแบบเนื้อหา 

องคความรูเปน

มาตรฐานเดียวกัน

ตามกรอบเคาโครง

องคความรูที่ตองใช

ตามเปาหมาย KM 

สําเร็จ 

-กระดาษ A 4 

-คอมพิวเตอร 

-Printer 

-อุปกรณบันทึก

ขอมูล 

งบดําเนินการ -สน.พส.  

-สน.สส. 

-KM Team 
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ลํา 

ดับ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

- ฝกอบรมขาราชการที่รับผิดชอบ

การพัฒนาและสงเสริมการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหมีความรู

เกี่ยวกับการสงเสริมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (อปท.) ตนแบบให

สามารถจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่

เชื่อมโยงกับแผนชุมชน โดยมีการจัด

เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปญหาอุปสรรค และเทคนิคการแกไข

ปญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนําไปปรบั

ใชใหเหมาะสมในแตละพื้นที ่

เม.ย.-พ.ค. 

2549 

 

 

-ระดับความสําเร็จ

ของการจัดฝกอบรม

ใหกับขาราชการจาก

สํานักงานทองถิน่

จังหวัดนํารอง 19 

จังหวัด ใหมี

สมรรถนะในการ

สงเสริม อปท.ตนแบบ

ใหสามารถจัดทาํ

แผนพัฒนาทองถิ่น

เชื่อมโยงกับ 

แผนชุมชน 

-ดําเนินการฝกอบรม

ขาราชการจาก

สํานักงานทองถิน่

จังหวัดนํารอง 19 

จังหวัด ใหมี

สมรรถนะในการ

สงเสริม อปท.ตนแบบ

ใหสามารถจัดทาํ

แผนพัฒนาทองถิ่น

เชื่อมโยงกับ 

แผนชุมชน สําเร็จ 

-กระดาษ A4 

-คอมพิวเตอร 

-LCD และ

จอภาพ 

-กระดาษ Flip 

Chart 

-ปากกาเมจิก 

190,000 -สน.พส.  

-สน.สส. 

-กจ. 

 

 5 การเขาถึงความรู 

-แจงแนวทางปฏิบัติในการสงเสริม

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ

ใหสามารถจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชุมชนได 

เม.ย.-พ.ค. 

2549 

-ระดับความสําเร็จ

ของการจัดทําแนวทาง

ปฏิบัติในการสงเสริม 

อปท. ตนแบบให

สามารถจัดทําแผน 

พัฒนาทองถิ่น

เชื่อมโยงกับแผน

ชุมชนไดและสงให

สํานักงานทองถิ่น

-สํานักงานทองถิ่น

จังหวัดนํารอง 19 

จงัหวัด รับทราบ

แนวทางปฏิบัติใน

การสงเสริม อปท. 

ตนแบบใหสามารถ

จัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นเชื่อมโยงกับ

แผนชุมชน 

-กระดาษ A 4 

-คอมพิวเตอร 

-Printer 

-โทรศัพท/Fax 

 

งบดําเนินการ -สน.พส.   
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ลํา 

ดับ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

  จังหวัดนํารองรับทราบ 

-นําขอมูลองคความรูตามเปาหมาย 

KM ลงใน website ของกรม 

มิ.ย. - ก.ค. 

2549 

-จํานวนรายการที่

เปนองคความรูตาม

เปาหมาย KM บรรจุ

อยูใน  website 

 ของกรม 

- อยางนอย 5 

รายการ 

-กระดาษ A 4 

-คอมพิวเตอร 

-Printer 

-โทรศัพท/Fax 

 

งบดําเนินการ -สน.พส. 

-ศส. 

 6 การแบงปน

แลกเปลี่ยนความรู 

-จัดทํา web board เพื่อเปน

ชองทางในการแลกเปลี่ยนความรู

ความคิดเห็น และเทคนิควิธีการ

ดําเนินงานตามเปาหมาย KM 

มิ.ย. - ก.ค. 

2549 

-ระดับความสําเร็จ 

ในการจัดทํา  

web board เพื่อเปน

ชองทางในการ

แลกเปลี่ยนความรู

ความคิดเห็น และ

เทคนิควิธีการ

ดําเนินงานตาม

เปาหมาย KM 

- จัดทํา web board 

เพื่อเปนชองทางใน

การแลกเปลี่ยน

ความรูความคิดเห็น 

และเทคนิควิธีการ

ดําเนินงานตาม

เปาหมาย KM สําเร็จ 

-กระดาษ A 4 

-คอมพิวเตอร 

-Printer 

-โทรศัพท/Fax 

 

งบดําเนินการ -สน.พส. 

-สน.สส. 

-ศส. 

-KM Team 

 

7 การเรียนรู -จัดทํา COP เพื่อปรับปรุง/เพิ่มเติม

องคความรูในฐานความรูใน 

website KM ใหทันสมัยอยูเสมอ 

ส.ค. – ก.ย. 

2549  

 

-จํานวนครั้งที่มีการ

จัดทํา COP เพื่อ

ปรับปรุง/เพิ่มเติมใน

ฐานความรูตาม

เปาหมาย KM  

ใน website KM  

-อยางนอยเดือนละ 

1 ครั้ง 

-กระดาษ A 4 

-คอมพิวเตอร 

-Printer 

-โทรศัพท/Fax 

งบดําเนินการ -สน.พส.  

-สน.สส. 

-ศส. 

-KM Team 
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ลํา 

ดับ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

  -ติดตามและรายงานผลการสงเสริม

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ

ที่สามารถจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

เชื่อมโยงกับแผนชุมชนได 

ก.ย. 

2549 

-ระดับความสําเร็จใน

การจัดทําสรุปผลการ

สงเสริมองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

ตนแบบที่สามารถ

จัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นเชื่อมโยงกับ

แผนชุมชน 

-จัดทําสรุปผลการ

ดําเนินการสงเสริม

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตนแบบที่

สามารถจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น

เชื่อมโยงกับแผน

ชุมชน สําเร็จ 

กระดาษ A 4 

-คอมพิวเตอร 

-Printer 

-โทรศัพท/Fax 

งบดําเนินการ -สน.พส. 

-สน.สส. 

 

 

                                                            

                                                                                      ผูทบทวน / ผูอนุมัติ ...................................... (CKO กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 

                                                                                                                       (นายธวัชชัย  ฟกอังกูร) 
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แบบฟอรม 12 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

ชื่อหนวยงาน : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เปาหมาย (KM Desired State) : กรมฯ สามารถจัดการความรูดานการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบในการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชุมชน 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : ขาราชการในสังกัดไดนําความรูไปใชในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบในการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

                                            เชื่อมโยงกับแผนชุมชนอยางนอย 19 แหง ภายในป 2549  (ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดนํารอง 19 จังหวัด ๆ ละ 1 แหง) 

ลํา 

ดับ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

-ประกาศนโยบาย KM ใหบุคลากรใน

องคกรรับทราบ 

ก.พ.-เม.ย. 

2549 

-จํานวนครั้งที่

ผูบริหารระดับสูง 

มีการประกาศ

นโยบาย KM ให

บุคลากรทราบ 

ในที่ประชุม

ประจําเดือนของกรม 

- อยางนอยเดือนละ  

1 ครั้ง 

-กระดาษ A4 

-คอมพิวเตอร 

-LCD 

-เสียงตามสาย 

งบดําเนินการ -CKO 

-KM Team 

 

-ประชาสัมพันธนโยบาย KM ให

บุคลากรในองคกรทราบ 

ก.พ.-มี.ค. 

2549 

-ระดับความสําเร็จ

ของการกําหนด

นโยบาย KM และ

แจงเวียนใหบุคลากร

ในองคกรทราบ  

-กําหนดนโยบาย KM 

และประชาสัมพันธให

บุคลากรในองคกร

ทราบ สําเร็จ 

-กระดาษ A4 

-คอมพิวเตอร 

-Printer 

งบดําเนินการ -กจ. 

-KM Team 

 

1 การเตรียมการและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

-สงเสริม (Promote) เรื่อง KM  

ผานเสียงตามสาย 

ก.พ.-มี.ค. 

2549 

-จํานวนครั้งที่ออก

เสียงตามสายเพื่อ 

Promote KM 

-เดือนละ 2 ครั้ง -เสียงตามสาย งบดําเนินการ -กจ. 

-สล. 

-KM Team 
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ลํา 

ดับ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

  -จัดฝกอบรมใหผูบริหารมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ KM 

มี.ค.-มิ.ย. 

2549 

-ระดับความสําเร็จ

ของการจัดฝกอบรม

ผูบริหารใหมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ 

KM 

 

-จัดฝกอบรมผูบริหาร

ใหมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับ KM สําเร็จ 

-กระดาษ A4 

-คอมพิวเตอร 

-LCD 

120,000 -กจ. 

-KM Team 

 

 

-ประชาสัมพันธเรื่องการทํา KM ผาน 

website ของกรม 

(เพื่อใหทราบวากรมจะทําอะไร และ

ทุกคนจะมีสวนรวมไดอยางไร) 

มี.ค.-เม.ย. 

2549 

-จํานวนครั้งที่มีการ

ประชาสัมพันธเรื่อง

การทํา KM ผาน 

website ของกรม  

 

-อยางนอย 1 ครั้ง -ระบบ

คอมพิวเตอร 

-โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

งบดําเนินการ -ศส. 

-KM Team 

 2 การสื่อสาร 

-จัดบอรดเรื่อง KM ใหบุคลากรมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ KM 

มี.ค.-เม.ย. 

2549 

-จํานวนบอรด

ประชาสัมพันธเรื่อง 

KM ที่มีการติด

ประชาสัมพันธให

บุคลากรมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ 

KM 

 

 

 

- สวนกลาง 3 บอรด 

- สํานักงานทองถิ่น

จังหวัดนํารอง 19 แหงๆ  

ละ 1 บอรด  

-กระดาษ A4 

-คอมพิวเตอร 

-เอกสารเนื้อหา

ที่จะติดบอรด 

-กาว 2 หนา 

-ฟวเจอรบอรด 

80,000 -KM Team 

-สล. 

-สํานักงานทองถิ่น

จังหวัด (สถจ.) 

นํารอง 19 จังหวัด 
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ลํา 

ดับ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

  -ประชาสัมพันธเรื่อง KM ผานระบบ

เสียงตามสาย 

เม.ย.-ก.ย. 

2549 

 

-จํานวนครั้งที่มีการ

ประชาสัมพันธเรื่อง 

KM ผานระบบเสียง

ตามสาย 

-อยางนอยเดือนละ  

1 ครั้ง 

-ระบบเสียงตาม

สาย 

งบดําเนินการ -กจ. 

-สล. 

-KM Team 

 

-จัดทํา website KM ของกรม  ก.พ.-ก.ย. 

2549 

-ระดับความสําเร็จ

ของการจัดทํา 

website KM  

ของกรม 

 

- จัดทํา website KM 

ของกรม สําเร็จ และ 

มีผูเขาใชบริการ 

-คอมพิวเตอร 

-โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

งบดําเนินการ -กจ. 

-ศส. 

-KM Team 

 

-จัดทํา web board KM ของกรม  มี.ค.-มิ.ย. 

2549 

-ระดับความสําเร็จ

ของการจัดทํา web 

board  KM ของกรม 

- จัดทํา web board  

KM ของกรม สําเร็จ 

และมีผูเขาใชบริการ 

-คอมพิวเตอร 

-โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

งบดําเนินการ -กจ. 

-ศส. 

-KM Team 

 

3 กระบวนการและ

เครื่องมือ 

-จัดทําบทความ หรือเอกสารความรูใน

เรื่อง KM ของกรมฯ เผยแพร  

ก.พ. 2549 

เปนตนไป 

-จํานวนบทความ 

หรือเอกสารที่เผยแพร

ความรูในเรื่อง KM 

-อยางนอยเดือนละ  

1 ฉบับ 

-กระดาษ A4 

-คอมพิวเตอร 

-printer 

งบดําเนินการ -กจ. 

-KM Team 

 

4 การเรียนรู -ฝกอบรมใหขาราชการมีความรู 

ความเขาใจเรื่อง KM 

มี.ค.-มิ.ย. 

2549 

-จํานวนขาราชการที่

เขารับการฝกอบรม 

KM  

-80 คน 

(ภูมิภาค 75 คน  

สวนกลาง 5 คน) 

-กระดาษ A4 

-คอมพิวเตอร 

-LCD 

-printer 

200,000 -กจ. 

-KM Team 
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ลํา 

ดับ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

  -ฝกอบรมใหขาราชการมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการจัดทําชุมชนนัก

ปฏิบัติ(Community of Practice: 

COP) 

ก.พ.-มี.ค. 

2549 

-จํานวนขาราชการที่

เขารับการฝกอบรม  

COP 

- 50 คน -กระดาษ A4 

-คอมพิวเตอร 

-LCD 

-printer 

200,000 -ก.พ.ร. 

-KM Team 

 

- ประเมินผลโดยการจัดทํา

แบบทดสอบเกี่ยวกับความรูความ

เขาใจเรื่องKM  

ก.ย. 2549 -รอยละของผูตอบ

คําถามตาม

แบบทดสอบที่มี

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับ KM 

-ผูตอบแบบทดสอบ มี

ความรูความเขาใจเรื่อง 

KM เฉลี่ยผานเกณฑ 

70% 

-กระดาษ A4 

-คอมพิวเตอร 

-printer 

งบดําเนินการ -กจ. 

- KM Team 

 

 

- ตรวจสอบจํานวนผูเขาชม website 

KM 

เม.ย.  

เปนตนไป 

-จํานวนครั้งตอเดือน

ที่มีสรุปจํานวนผู 

เขาชม website KM 

 

-เดือนละ 1 ครั้ง -คอมพิวเตอร 

-printer 

งบดําเนินการ -กจ. 

-ศส. 

 

5 การวัดผล 

-ประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นของ อปท. ตนแบบวามีความ

เชื่อมโยงกับแผนชุมชนหรือไม 

ส.ค. - ก.ย. 

2549 

-จํานวน อปท.  

ตนแบบที่นําแผน

ชุมชนอยางนอย 

รอยละ 25 บูรณาการ

ในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น 

-จํานวน 19 แหง -คอมพิวเตอร 

-กระดาษ 

- printer 

งบดําเนินการ -สน.พส. 

-KM Team 
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ลํา 

ดับ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

  -ประเมินความพึงพอใจของ อปท. 

ตนแบบตอบทบาทในการสงเสริมการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหเชื่อมโยง

กับแผนชุมชนของขาราชการ

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด 

นํารอง 

ส.ค. - ก.ย. 

2549 

-รอยละความ 

พึงพอใจของ อปท. 

ตนแบบตอบทบาท 

ในการสงเสริมการ

จัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นของ

ขาราชการสํานักงาน

ทองถิ่นจังหวัดนํารอง  

-รอยละ 80 คอมพิวเตอร 

-กระดาษ 

- printer 

งบดําเนินการ -สน.พส. 

-กจ. 

-KM Team 

 

6 การยกยองชมเชยและ

การใหรางวัล 

-ใหรางวัลผูชนะการตอบคําถาม

เกี่ยวกับ KM ผาน  website KM 

ก.ย. 

2549 

-มีการใหรางวัล

บุคลากรที่ตอบ

คําถามเกี่ยวกับ KM 

ผาน website KM 

-อยางนอย 10 รางวัล 

 

-กระดาษ A4 

-คอมพิวเตอร 

-ของรางวัล 

10,000 -กจ. 

-KM Team 

 

  - ใหรางวัลผูที่แลกเปลี่ยนความเห็น

เกี่ยวกับ KM ของกรม ผาน web 

board KM 

ก.ย.  

2549 

-มีการใหรางวัล

บุคลากรที่แลก 

เปลี่ยนความเห็น

เกี่ยวกับ KM ของกรม 

ผาน website KM 

มากที่สุด 

-อยางนอย 10 รางวัล -กระดาษ A4 

-คอมพิวเตอร 

-printer 

-ของรางวัล 

10,000 -กจ. 

-KM Team 

 

                                                            

                                                                                     ผูทบทวน / ผูอนุมัติ ...................................... (CKO กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 

                                                                                                                    (นายธวัชชัย  ฟกอังกูร) 
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แบบฟอรม 13 สรุปงบประมาณการดําเนินงานแผนการจดัการความรู  

ชื่อหนวยงาน : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เปาหมาย (KM Desired State) : กรมฯ สามารถจัดการความรูดานการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบในการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชุมชน 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : ขาราชการในสังกัดไดนําความรูไปใชในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบในการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

                                            เชื่อมโยงกับแผนชุมชนอยางนอย 19 แหง ภายในป 2549  (ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดนํารอง 19 จังหวัด ๆ ละ 1 แหง) 

ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ลําดับ  กิจกรรม งบประมาณ 

ก 

พ 
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ค 
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พ 
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ค 

เม 

ย 

พ 

ค 
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ย 

ก 

ค 

ส 

ค 

ก 

ย 

ต 

ค 

1 การบงชี้ความรู 

     - ตรวจสอบความรูที่จําเปนตองใชตามเปาหมาย KM และความรูที่มีอยูในองคกร และหา Gap ระหวาง

ความรูที่จําเปนและที่มีอยู เพื่อใหทราบวายังขาดความรูในรายการใดบาง อยูที่ใด และรูปแบบใด 

 

งบดําเนินการ 

                     

2 การสรางและแสวงหาความรู (ทั้งภายในและภายนอกองคกร) 

     - ทําหนังสือขอขอมูลและองคความรูตามเปาหมาย KM จากหนวยงานภายนอกองคกร และจัดทํา COP 

เพื่อคนหาและรวบรวมองคความรูตามเปาหมาย KM จากหนวยงานภายในองคกร 

 

งบดําเนินการ 

                     

3 การจัดการความรูใหเปนระบบ 

     - จัดทํา COP เพื่อวางโครงสรางความรูและรวบรวมความรูใหเปนหมวดหมู และจัดทําฐานขอมูลเปน 

ฐานองคความรู 

 

งบดําเนินการ 

                     

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู 

     - จัดทํา COP เพื่อปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน และปรับปรุงเนื้อหาใหมีความสมบูรณ 

 

งบดําเนินการ 
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ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ลําดับ  กิจกรรม งบประมาณ 
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ค 

5 การเขาถึงความรู 

     - ฝกอบรมขาราชการที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     - แจงแนวทางปฏิบัติในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบที่สามารถจัดทําแผนชุมชน

เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

190,000 

งบดําเนินการ 

 

                     

6 การแบงปนความรู 

     - นําขอมูลองคความรูตามเปาหมาย KM ลงใน website ของกรม 

     - จัดทํา web board เพื่อเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และเทคนิควิธีการดําเนินงาน

ตามเปาหมาย KM 

 

งบดําเนินการ 

งบดําเนินการ 

                     

7 การเรียนรู 

     - ปรับปรุง/เพิ่มเติมองคความรูใน website ใหทันสมัยอยูเสมอ 

     -การติดตามและประเมินผลการพัฒนา อปท. ตนแบบที่สามารถจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเชื่อมโยงกับแผน

ชุมชน 

 

งบดําเนินการ 

งบดําเนินการ 

                     

8 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

     - ประกาศนโยบาย KM ใหทุกคนในองคกรรับทราบ 

     - แจงประชาสัมพันธนโยบาย KM ใหบุคลากรในองคกรทราบ 

     - สงเสริม (Promote) เรื่อง KM ผานเสียงตามสาย (เดือนละ 2 ครั้ง) 

     - จัดฝกอบรมเรื่อง KM ใหผูบริหารทราบ 

 

งบดําเนินการ 

งบดําเนินการ 

งบดําเนินการ 

120,000 
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ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ลําดับ  กิจกรรม งบประมาณ 
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ค 

9 การสื่อสาร 

     - ประชาสัมพันธเรื่อง KM ผาน website ของกรม 

     - จัดบอรดเรื่อง KM ใหบุคลากรมีความรูความเขาใจตรงกัน 

     - ประชาสัมพันธเรื่อง KM ผานระบบเสียงตามสาย (เดือนละ 1 ครั้ง) 

 

งบดําเนินการ 

งบดําเนินการ 

งบดําเนินการ 

                     

10 กระบวนการและเครื่องมือ 

     - จัดทํา website KM ของกรม 

     - จัดทํา web board ของกรม 

     - จัดทําบทความ หรือเอกสารความรูเกี่ยวกับ KM ของกรมเผยแพร 

 

งบดําเนินการ 

งบดําเนินการ 

งบดําเนินการ 

                     

11 การเรียนรู 

     - ฝกอบรมใหขาราชการมีความรูความเขาใจเรื่อง KM 

     - ฝกอบรมใหขาราชการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) 

 

200,000 

100,000 

                     

12 การวัดผล 

     - ประเมินผลโดยการจัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจในเรื่อง KM  

     - ตรวจสอบจํานวนผูเขาชม website KM ของกรม 

     - ประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ อปท. ตนแบบวามีความเชื่อมโยงกับแผนชุมชนหรือไม 

     - ประเมินความพึงพอใจของ อปท. ตนแบบตอบทบาทของขาราชการสํานักงานทองถิ่นจังหวัดนํารอง 

ในการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหเชื่อมโยงกับแผนชุมชน 

 

 

 

 

งบดําเนินการ 

งบดําเนินการ 

งบดําเนินการ 

งบดําเนินการ 
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ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ลําดับ  กิจกรรม งบประมาณ 
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 ค ค ย ค ค ย ค ย ค ค พ ค ย ค ค 

13 การยกยองชมเชย 

     - ใหรางวัลผูตอบคําถามเกี่ยวกับ KM ผาน website KM 

     - ใหรางวัลผูที่แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ KM ของกรมผาน website KM ของกรม 

 

10,000 

10,000 

                     

 

                                                                                                    ผูทบทวน / ผูอนุมัติ ...................................... (CKO กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 

                                                                                                                                  (นายธวัชชัย  ฟกอังกูร) 
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กําหนดการติดตาม ทบทวน และประเมินผลดําเนินการตามแผนการจัดการความรู กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ลํา 

ดับ 

 กิจกรรมการติดตามประเมินผลดําเนินการ 
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1 การประชุมติดตามและทบทวนผลดําเนินการของคณะทํางานจัดการความรู กรมสงเสริม 

การปกครองทองถิ่น (KM Team) 

 

                     

2 การติดตามผลดําเนินการของที่ปรึกษาสํานักงาน ก.พ.ร. (Site Visit) 
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รายชื่อผูมีสวนรวมในการกาํหนดขอบเขต KM (ตามแบบฟอรม 1,2) และเปาหมาย KM (ตามแบบฟอรม 3,4) 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัด 

1. นายธวัชชัย  ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น /CKO กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

2. นายนิกร  สุกใส ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ กองการเจาหนาที่ 

3. นายชานน  วาสิกศิริ หัวกลุมงานวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน  กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน กองการเจาหนาที่ 

4. นายธนา  ยนัตรโกวิท 

 

ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

สวนแผนพัฒนาทองถิ่น 

สํานักงานพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น 

5. นายศุภโชค  เลาหพันธุ ผูอํานวยการสวนแผนยุทธศาสตร และงบประมาณ สวนแผนยุทธศาสตรและงบประมาณ 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น 

6. นายชัยพัฒน ไชยสวัสดิ์ ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการมสีวนรวม สวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการมสีวนรวม 

สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 

7. นายสกล  ลีโนทัย ผูอํานวยการสวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได สวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได   สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 

8. นายกฤษดา สมประสงค เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว 

 

สวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการมสีวนรวม 

สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 

9. นายวชัรินทร  ปญญาประเสริฐ เจาพนักงานปกครอง 7ว สวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได  สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 

10. น.ส.อโรชา นันทมนตรี เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

11. น.ส.มนิษ  วงศแสงทอง บุคลากร 7ว กองการเจาหนาที ่

12. นายสุวรรณชัย สมปอง บุคลากร 5 กองการเจาหนาที ่
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รายชื่อผูมีสวนรวมในการประเมินตนเองดานการจดัการความรูขององคกร (ตามแบบฟอรม 5-9)  

ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัด 

1. นายธวัชชัย  ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น /CKO กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

2. นายนิกร  สุกใส ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ กองการเจาหนาที่ 

3. นายชานน  วาสิกศิริ หัวกลุมงานวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน  กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน กองการเจาหนาที่ 

4. นายธนา  ยนัตรโกวิท 

 

ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

สวนแผนพัฒนาทองถิ่น 

สํานักงานพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น 

5. นายศุภโชค  เลาหพันธุ ผูอํานวยการสวนแผนยุทธศาสตร และงบประมาณ สวนแผนยุทธศาสตรและงบประมาณ 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น 

6. นายชัยพัฒน ไชยสวัสดิ์ ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการมสีวนรวม สวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการมสีวนรวม 

สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 

7. นายสกล  ลีโนทัย ผูอํานวยการสวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได สวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได   สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 

8. นายกฤษดา สมประสงค เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว 

 

สวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการมสีวนรวม 

สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 

9. นายวชัรินทร  ปญญาประเสริฐ เจาพนักงานปกครอง 7ว สวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได  สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 

10. น.ส.อโรชา นันทมนตรี เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

11. น.ส.มนิษ  วงศแสงทอง บุคลากร 7ว กองการเจาหนาที ่

12. นายสุวรรณชัย สมปอง บุคลากร 5 กองการเจาหนาที ่
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รายละเอียดหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ชื่อยอของสาํนัก/กอง ชื่อเต็มของสาํนัก/กอง 

1. สน.พส. สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น 

2. สน.สส. สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 

3. กจ. กองการเจาหนาที ่

4. ศส. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น 

5. สล. สํานักงานเลขานุการกรม 

6. ก.พ.ร. กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

7. สถจ. สํานักงานทองถิ่นจงัหวัด 

 

 

 


	มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
	(3) ให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมประชุมเพื่อการตัดสินใจแก่คณะทำงานจัดการความรู้       
	(4) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะทำงานจัดการความรู้ 
	2. นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน 
	3. นายวิรัตน์  ทำนุราศรี   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน 
	4. นายเฉลิมศักดิ์ วงศ์ศิริวัฒน์         ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน 
	โดยที่ปรึกษาคณะทำงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
	(1) ให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมประชุมเพื่อการตัดสินใจแก่คณะทำงานจัดการความรู้      
	(2) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะทำงานจัดการความรู้ 

