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สารบญั 
               หนา 

 

  องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ (แบบฟอรมที่ 1)           1 

  แผนการจัดการความรูแผนที่ 1 (แบบฟอรมที่ 2)            4 

  แผนการจัดการความรูแผนที่ 2 (แบบฟอรมที่ 2)                         21 

  ภาคผนวก  

    ตารางแสดงการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบการพิจารณากําหนดองคความรูที่จําเปน 

    ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP ของแผนการจัดการความรู แผนที่ 1 

    ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP ของแผนการจัดการความรู แผนที่ 2 

    CKO Profile 

    รายชื่อทมีงาน KM 

    รายชื่อสํานัก/กองที่เกี่ยวของตามแผนการจัดการความรู (ชื่อยอ – ชื่อเต็ม) 



องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ 
 

แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 1/35 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 

ตามคํารับรอง 

เปาหมาย

ของตัวชี้วัด 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ

ตามประเด็นยุทธศาสตร 

1.1.1 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมาย 

ที่มีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยมีกิจกรรม 

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2550 

อยางนอยรอยละ 30 ที่นํามาจากแผนงาน/ โครงการ 

ในแผนพัฒนาทองถิ่น 

90% 1.1 พัฒนาใหทุกชนบทมี 

แผนชุมชนแบบมีสวนรวมและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นําแผนชุมชนไปใช

ประกอบการจัดสรรงบประมาณ

1.1.2 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่

สามารถสงเสริมใหมีการแตงตั้งกรรมการ/เวทีประชาคม

เกี่ยวกับหนาที่สาธารณะ (Public Function) โดยมีตัวแทน

ของประชาชนผูที่มีสวนเกี่ยวของอยูเปนองคประกอบ 

90% 

1. การขจัดความ 

ยากจนและ 

พัฒนาชนบท 

1.2 องคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นมีขีดความสามารถ 

ในการสงเสริมสนับสนุน 

ความเขมแข็งของชุมชน 

ในการวางแผนและแกไข

ปญหาของตนเอง 

1.2.1 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่

สามารถดําเนินงานตามโครงการจัดระเบียบการจําหนาย 

สินคาในที่สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ 

แกไขปญหาความยากจน 

630 แหง 

(ยอดสะสม) 

1. การสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

มีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชนพึ่งตนเอง 

2. การสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นให 

เชื่อมโยงกับแผนชุมชน 

3. การตรวจสอบการจัดทํางบประมาณรายจาย 

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เชื่อม 

โยงกับแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น 

4. การสงเสริมใหองคกรปกครองทองถิ่นมี 

สวนรวมในการจัดทําเวทีประชาคม 

5. การสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

มีการแตงตั้งกรรมการ/เวทีประชาคมเกี่ยวกับ 

หนาที่สาธารณะ 

6. การสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการ

จําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหา

ความยากจน 

 
 
 
 



 
แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 2/35 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 

ตามคํารับรอง 

เปาหมาย

ของตัวชี้วัด 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ

ตามประเด็นยุทธศาสตร 

2.1 ประชาชนมีความเชื่อถือ

กลไกภาครัฐสูงขึ้น และ 

หนวยงานภาครัฐทุกระดับ 

มีการปฏิบัติงานที่โปรงใส 

ตรวจสอบได 

2.1.1 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมาย 

ที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน

ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม 

ภายในพ.ศ. 2544 

75% 2. การกระจาย

อํานาจสูทองถิ่น 

2.2 ทองถิ่นมีความเขมแข็ง 

สามารถตัดสินใจในการแกไข

ปญหา และสามารถบริหาร 

จัดการในทองถิ่นไดดวย 

ตนเอง 

2.2.1 รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายไดในสวนที่องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 

2547) 

6.18% 

1. การตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุม 

ภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบ

ระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. การสงเสริมจัดเก็บรายไดและคาธรรมเนียม

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3. การสงเสริมพัฒนาการจดัเก็บรายไดและ

ชําระภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ผานระบบธนาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 3/35 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 

แผนการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร : การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 

ความรู แผนที่ 1 องคความรูที่จําเปน : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหา 

ความยากจน 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู : เปนภารกิจหลัก (Core Function) ที่มีความสําคัญและสอดคลองตอทิศทางและยุทธศาสตรขององคกร 

 ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่สามารถดําเนินงานตามโครงการจัด

ระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจน (เปาหมาย 630 แหง (ยอดสะสม)) 

แผนการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร : การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

ความรู แผนที่ 2 องคความรูที่จําเปน : การตรวจติดตามการจัดการระบบควบคุมภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู : สอดคลองกับแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปนภารกิจหลัก (Core Function) ที่มีความสําคัญและสอดคลอง

ตอยุทธศาสตรและทิศทางขององคกร 

 ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่มีระบบควบคุมภายในที่ดี 

มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (เปาหมายรอยละ 75) 

 

ผูทบทวน   : …………………………………………… 

                        (นายธวัชชัย ฟกอังกูร)

            รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (CKO)  

 

ผูอนุมัติ   : …………………………………………… 

                      (นายสมพร ใชบางยาง) 

              อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 



แผนการจัดการความรู แผนที่ 1

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 4/35 

ประเด็นยุทธศาสตร          : การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่สามารถดําเนินงานตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจน  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : 630 แหง (ยอดสะสม) 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

1 ประชุมระดมความคิดเห็นเพือ่ตรวจสอบ 

องคความรูทีจ่ําเปนตองใชในการสงเสริม 

อปท. ในการดําเนินการตามโครงการจัด

ระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพือ่

แกไขปญหาความยากจน วาตองใชความรู

ในเรื่องใด อยูที่ใด และเปนความรูประเภท

ใด (Explicit Knowledge หรือ Tacit 

Knowledge) 

 

 

 

ม.ค. 2550 จํานวนทะเบียนรายการความรู

ที่ตองใชในการสงเสริม อปท. 

ในการดําเนินการตามโครงการ

จัดระเบียบการจําหนายสินคาใน

ที่สาธารณะเพือ่แกไขปญหา

ความยากจน 

อยางนอย  

5 รายการ 

7 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.คท.  

7 คน) 

 

- สน.คท. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 
 
 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 5/35 

ประเด็นยุทธศาสตร          : การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่สามารถดําเนินงานตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจน  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : 630 แหง (ยอดสะสม) 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

สรางและแสวงหาความรูดานการสงเสริม 

อปท. ดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการ

จําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไข

ปญหาความยากจน ตามจาํนวนรายการ

ความรูที่ตรวจสอบและบงชี้ไว โดยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 

     2.1 จัดประชุมขาราชการที่เกี่ยวของกับ

องคความรูทีจ่ําเปนตองใชในการสงเสริม 

อปท. ดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบ

การจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไข

ปญหาความยากจน 

ก.พ. 2550 ระดับความสําเร็จในการ 

จัดประชุมขาราชการเพื่อ 

รวบรวมองคความรูที่อยูใน 

ตัวบุคคลซึ่งเปนองคความรู 

ที่ตองใชในการสงเสริม อปท. 

ในการดําเนินการตามโครงการ

จัดระเบียบการจําหนายสินคา

ในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหา

ความยากจน 

มีการรวบรวมองคความรู

ที่อยูในตัวบุคคลจาก 

ขาราชการที่เกี่ยวของ

กับองคความรูที่ตองใช

ในการสงเสริม อปท.  

ในการจัดระเบียบการ

จําหนายสินคาในที่

สาธารณะเพื่อแกไข

ปญหาความยากจน 

7 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.คท.  

7 คน) 

 

- สน.คท. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 6/35 

ประเด็นยุทธศาสตร          : การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่สามารถดําเนินงานตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจน  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : 630 แหง (ยอดสะสม) 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

2 

(ตอ) 

     2.2 คนหาความรูจาก Internet เชนใน 

website ของ 

 - กระทรวงมหาดไทย 

 - Google  

    เปนตน 

ก.พ. 2550 รอยละความสําเร็จในการ

รวบรวมองคความรูที่ตองใช 

ในการสงเสริม อปท. ในการ

ดําเนินการตามโครงการ 

จัดระเบียบการจําหนายสินคา

ในที่สาธารณะเพื่อแกไข

ปญหาความยากจน ซึ่งไดรับ

การบงชี้วาเปนความรูที่

สามารถรวบรวมมาไดจาก 

Internet 

รอยละ 100 2 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.คท.  

2 คน) 

 

- สน.คท. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 
 
 
 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 7/35 

ประเด็นยุทธศาสตร          : การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่สามารถดําเนินงานตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจน  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : 630 แหง (ยอดสะสม) 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

2 

(ตอ) 

     2.3 คนหาความรูจากเอกสาร คูมือการ

ทํางานที่เกี่ยวของ 

ก.พ. 2550 รอยละความสําเร็จในการ 

รวบรวมองคความรูที่ตองใช 

ในการสงเสริม อปท. ในการ

ดําเนินการตามโครงการจัด

ระเบียบการจําหนายสินคาใน 

ที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหา

ความยากจน ซึ่งไดรับการ 

บงชี้วาเปนความรูที่สามารถ 

รวบรวมมาไดจากเอกสาร  

คูมือการทํางานที่เกี่ยวของ 

 

 

รอยละ 100 2 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.คท.  

2 คน) 

 

- สน.คท. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 
 
 
 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 8/35 

ประเด็นยุทธศาสตร          : การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่สามารถดําเนินงานตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจน  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : 630 แหง (ยอดสะสม) 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดการความรูดานการสงเสริม อปท. ในการ

ดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการ

จําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไข

ปญหาความยากจน ที่สรางและแสวงมาได

ใหเปนระบบ ดวยการ 

      3 

     3.1 จัดกลุมเอกสารที่รวบรวมและ

แสวงหามาไดจากตัวบุคคล จาก Internet 

และจากเอกสารคูมือการทํางานที่เกี่ยวของ

ใหเปนระบบและเปนหมวดหมูที่ชัดเจน 

 

มี.ค. 2550 ระดับความสําเร็จในการจัดกลุม

เอกสารที่รวบรวมและแสวงหา

มาได ใหเปนระบบและเปน

หมวดหมูที่ชดัเจน 

มีสรุปผลการการ 

จัดกลุมเอกสารที่ 

รวบรวมและแสวงหา

มาได ใหเปนระบบและ

เปนหมวดหมูที่ชัดเจน 

 

 

 

2 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.คท.  

2 คน) 

 

- สน.คท. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 
 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 9/35 

ประเด็นยุทธศาสตร          : การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่สามารถดําเนินงานตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจน  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : 630 แหง (ยอดสะสม) 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

3 

(ตอ) 

     3.2 จัดทําฐานขอมูลองคความรู  

ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

มี.ค. 2550 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

รางฐานขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการสงเสริม อปท. ใน

การดําเนินการตามโครงการจัด

ระเบียบการจําหนายสินคาใน 

ที่สาธารณะเพือ่แกไขปญหา

ความยากจน ในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส 

มีรางฐานขอมูลองค

ความรูเกี่ยวกบัการ

สงเสริม อปท. ในการ

ดําเนินการตามโครงการ

จัดระเบียบการจําหนาย

สินคาในที่สาธารณะ

เพื่อแกไขปญหาความ

ยากจน ในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

2 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.คท.  

2 คน) 

 

- สน.คท. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 
 
 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 10/35 

ประเด็นยุทธศาสตร          : การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่สามารถดําเนินงานตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจน  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : 630 แหง (ยอดสะสม) 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

3 

(ตอ) 

     3.3 จัดทํารางคูมือการปฏิบัติงานที่ 

รวบรวมองคความรูเกี่ยวกับการสงเสริม 

อปท. ในการดําเนินการตามโครงการจัด

ระเบียบการจําหนายสินคาในสาธารณะ 

เพื่อแกไขปญหาความยากจน 

มี.ค. 2550 ระดับความสําเร็จในการ 

จัดทํารางคูมอืการปฏิบัติงาน 

ที่รวบรวมความรูเกี่ยวกับการ 

สงเสริม อปท. ในการดําเนินการ

ตามโครงการจัดระเบียบการ

จําหนายสินคาในสาธารณะ 

เพื่อแกไขปญหาความยากจน 

มีรางคูมือการ

ปฏิบัติงานที่รวบรวม

ความรูเกี่ยวกบัการ

สงเสริม อปท. ในการ

ดําเนินการตามโครงการ

จัดระเบียบการจําหนาย

สินคาในสาธารณะเพือ่

แกไขปญหาความ

ยากจน  

 

 

 

 

 

2 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.คท.  

2 คน) 

 

- สน.คท. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 11/35 

ประเด็นยุทธศาสตร          : การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่สามารถดําเนินงานตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจน  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : 630 แหง (ยอดสะสม) 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

ประมวลและกลั่นกรองความรูดานการ

สงเสริม อปท. ในการดําเนินการตามโครงการ

จัดระเบียบการจําหนายสินคาในสาธารณะ

เพื่อแกไขปญหาความยากจน ดวยการ 

      4 

     4.1 จัดประชุมผูที่เกี่ยวของกับ 

องคความรูและ KM Team เพื่อรวมกัน

พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา 

รูปแบบ ความถูกตองของขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการสงเสริม อปท. ในการดําเนินการ

ตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาใน

ที่สาธารณะเพือ่แกไขปญหาความยากจน ที่

ไดรวบรวบและจัดระบบในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสแลว 

 

เม.ย. 2550 ระดับความสําเร็จในการ 

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา  

รูปแบบและความถูกตอง 

ของขอมูลองคความรูเกี่ยวกับ

การสงเสริม อปท. ในการ

ดําเนินการตามโครงการจัด

ระเบียบการจําหนายสินคา 

ในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหา

ความยากจน ในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส 

มีฐานขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการสงเสริม 

อปท. ในการ

ดําเนินการตาม

โครงการจัดระเบียบ

การจําหนายสินคาในที่

สาธารณะเพื่อแกไข

ปญหาความยากจน ใน

รูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส 

26 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.คท. 

5 คน และ 

KM Team 

21 คน) 

 

- สน.คท. 

- KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 12/35 

ประเด็นยุทธศาสตร          : การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่สามารถดําเนินงานตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจน  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : 630 แหง (ยอดสะสม) 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

4 

(ตอ) 

     4.2 ประชุมผูที่เกี่ยวของกับองคความรู

และ KM Team เพื่อรวมกันพิจารณา

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา รูปแบบ ความ

ถูกตองของขอมูลองคความรูเกี่ยวกับการ

สงเสริม อปท. ในการดําเนินการตามโครงการ

จัดระเบียบการจําหนายสินคา 

ในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

ที่ไดรวบรวบและจัดระบบในรูปแบบรางคูมือ

การปฏิบัติงานแลว 

 

 

 

 

 

เม.ย. 2550 ระดับความสําเร็จในการ

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา 

รูปแบบ ความถูกตองของ

ขอมูลองคความรูเกี่ยวกับการ

สงเสริม อปท. ในการดําเนินการ

ตาม 

โครงการจัดระเบียบการจําหนาย

สินคาในสาธารณะเพือ่แกไข

ปญหาความยากจน ในรูปแบบ

รางคูมือการปฏิบัติงาน 

มีคูมือการปฏิบัติงาน  

ที่รวบรวมความรู

เกี่ยวกับการสงเสริม 

อปท. ในการดําเนินการ

ตามโครงการจัดระเบียบ

การจําหนายสินคาใน

สาธารณะเพื่อแกไข

ปญหาความยากจน 

26 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.คท. 

5 คน และ 

KM Team 

21 คน) 

 

- สน.คท. 

- KM Team 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 13/35 

ประเด็นยุทธศาสตร          : การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่สามารถดําเนินงานตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจน  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : 630 แหง (ยอดสะสม) 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดระบบการเขาถึงองคความรูใหมีความ

สะดวกตอกลุมผูใชงาน โดย 

      5 

     5.1 มีหนังสือแจงแนวทางปฏิบัติและ

สงคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริม 

อปท. ในการดําเนินการตามโครงการจัด

ระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะ 

เพื่อแกไขปญหาความยากจนใหสํานักงาน

ทองถิ่นจังหวัดศึกษาทําความเขาใจและ 

ใชเปนองคความรูในการปฏิบัติงาน 

พ.ค.- มิ.ย. 

2550 

ระดับความสําเร็จในการแจง

แนวทางปฏิบัติและสงคูมือการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริม 

อปท. ในการดําเนินการตาม

โครงการจัดระเบียบการจําหนาย

สินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไข

ปญหาความยากจนให

สํานักงานทองถิ่นจังหวัดศึกษา

ทําความเขาใจและใชเปนองค

ความรูในการปฏิบัติงาน 

สํานักงานทองถิ่น

จังหวัด 75 จังหวัด

ไดรับคูมือการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

สงเสริม อปท. ในการ

ดําเนินการตามโครงการ

จัดระเบียบการจําหนาย

สินคาในที่สาธารณะ

เพื่อแกไขปญหาความ

ยากจน 

 

 

75 คน 

(เจาหนาที่

สาํนักงาน

ทองถิ่น

จังหวัด  

แหงละ  

1 คน) 

- สํานักงาน

ทองถิ่นจังหวัด  

- สน.คท. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 14/35 

ประเด็นยุทธศาสตร          : การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่สามารถดําเนินงานตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจน  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : 630 แหง (ยอดสะสม) 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 

(ตอ) 

     5.2 จัดทําบอรดประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

การจัดการความรู และการสงเสริม อปท. ใน

การดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการ

จําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไข

ปญหาความยากจน 

พ.ค. - มิ.ย. 

2550 

 

จํานวนหนวยงานที่มีการจัดทํา

บอรดประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

การจัดการความรู และการ

สงเสริม อปท. ในการดําเนินการ

ตามโครงการจัดระเบียบการ

จําหนายสินคาในที่สาธารณะ

เพื่อแกไขปญหาความยากจน 

 

 

 

 

 

 

76 หนวยงาน  

(สํานักงานทองถิ่น

จังหวัด 75 แหง และ 

สน.คท. 1 แหง)  

76 คน 

(เจาหนาที่

สํานักงาน

ทองถิ่น

จังหวัด ๆ 

ละ 1 คน 

และ 

สน.คท.  

1 คน) 

- สํานักงาน 

ทองถิ่นจังหวัด  

- สน.คท. 

- สล. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 15/35 

ประเด็นยุทธศาสตร          : การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่สามารถดําเนินงานตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจน  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : 630 แหง (ยอดสะสม) 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 

(ตอ) 

     5.3 นําองคความรูเกี่ยวกับการสงเสริม 

อปท. ในการดําเนินการตามโครงการจัด

ระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพือ่

แกไขปญหาความยากจนในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสลงใน website KM ของกรม 

พ.ค. 2550 ระดับความสําเร็จในการนําองค

ความรูเกี่ยวกบัการสงเสริม 

อปท. ในการดําเนินการตาม

โครงการจัดระเบียบการจําหนาย

สินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไข

ปญหาความยากจนในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกสลงใน 

website KM ของกรม 

มีการนําองคความรู

เกี่ยวกับการสงเสริม 

อปท. ในการดําเนินการ

ตามโครงการจัดระเบียบ

การจําหนายสินคาในที่

สาธารณะเพื่อแกไข

ปญหาความยากจนใน

รูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสลงใน 

website KM ของกรม 

 

 

 

 

3 คน 

(เจาหนาที่

สน.คท.  

1 คน , 

ศส. 1 คน 

และฝาย

เลขาฯ  

KM Team 

1 คน) 

 

 - สน.คท. 

 - ศส. 

 - ฝายเลขาฯ 

 KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 16/35 

ประเด็นยุทธศาสตร          : การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่สามารถดําเนินงานตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจน  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : 630 แหง (ยอดสะสม) 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 

(ตอ) 

     5.4 จัดทําสมุดรายชื่อทีมงานที่ 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริม อปท.  

ในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบ 

การจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพือ่แกไข

ปญหาความยากจนเพื่อประโยชนในการ 

ติดตอประสานงาน และบรรจุลงใน 

website KM ของกรม 

มิ.ย. 2550 ระดับความสําเร็จในการ 

จัดทําสมุดรายชื่อทีมงานที ่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสรมิ 

อปท. ในการดาํเนินการตาม 

โครงการจัดระเบียบการ

จําหนายสินคาในที่สาธารณะ

เพื่อแกไขปญหาความยากจน

เพื่อประโยชนในการตดิตอ

ประสานงาน และบรรจุลงใน 

website KM ของกรม 

มีการจัดทําสมุด 

รายชื่อทีมงานที่ 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

สงเสริม อปท. ในการ

ดําเนินการตามโครงการ

จัดระเบียบการจําหนาย

สินคาในที่สาธารณะ

เพื่อแกไขปญหาความ

ยากจนเพื่อประโยชน

ในการติดตอ

ประสานงาน โดยบรรจุ

ลงใน website KM 

ของกรม 

 

76 คน 

(เจาหนาที่

สํานักงาน

ทองถิ่น

จังหวัด  

แหงละ  

1 คน 

และ 

สน.คท.  

1 คน) 

- สํานักงาน 

ทองถิ่นจังหวัด  

- สน.คท. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 17/35 

ประเด็นยุทธศาสตร          : การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่สามารถดําเนินงานตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจน  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : 630 แหง (ยอดสะสม) 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ

สงเสริม อปท. ในการดําเนินการตามโครงการ

จัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะ

เพื่อแกไขปญหาความยากจน ดวยการ 

       6 

     6.1 จัดทําชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  

เกี่ยวกับการสงเสริม อปท. ในการดําเนินการ

ตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคา 

ในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

ก.ค. – ส.ค. 

2550 

 

จํานวนครั้งที่มีการจัดทําชมุชน

นักปฏิบัติ (CoP) เกี่ยวกับการ

สงเสริม อปท. ในการดําเนินการ

ตามโครงการจัดระเบียบการ

จําหนายสินคาในที่สาธารณะ

เพื่อแกไขปญหาความยากจน 

 

 

 

 

เดือนละ 1 ครั้ง 8 คน 

(สน.คท.  

7 คน และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

1 คน)  

- สน.คท. 

- ฝายเลขาฯ   

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 18/35 

ประเด็นยุทธศาสตร          : การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่สามารถดําเนินงานตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจน  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : 630 แหง (ยอดสะสม) 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

6 

(ตอ) 

     6.2 จัดใหมี webboard เพื่อเปน

ชองทางใหมีการแลกเปลี่ยนความรู

เกี่ยวกับการสงเสริม อปท. ในการดําเนินการ

ตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาใน

ที่สาธารณะเพือ่แกไขปญหาความยากจน 

มิ.ย. 2550 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 

webboard เพื่อเปนชองทาง

ใหมีการแลกเปลี่ยนความรู

เกี่ยวกับการสงเสริม อปท. ใน

การดําเนินการตามโครงการจัด

ระเบียบการจําหนายสินคาในที่

สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความ

ยากจน 

มีการจัดทํา 

webboard  เพื่อเปน

ชองทางใหมีการ

แลกเปลี่ยนความรู

เกี่ยวกับการสงเสริม 

อปท. ในการดําเนินการ

ตามโครงการจัดระเบียบ

การจําหนายสินคา 

ในที่สาธารณะเพื่อ

แกไขปญหาความ

ยากจน 

 

 

7 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.คท.  

7 คน) 

- สน.คท. 

- ศส. 

- ฝายเลขาฯ  

KM Team 

  

 
 
 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 19/35 

ประเด็นยุทธศาสตร          : การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่สามารถดําเนินงานตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจน  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : 630 แหง (ยอดสะสม) 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดกิจกรรมใหมีการเรียนรูองคความรูดาน

การสงเสริม อปท. ในการดําเนินการตาม

โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่

สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความยากจน โดย

      7 

     7.1 จัดกิจกรรมตอบคําถามเกี่ยวกับ

องคความรูดานการสงเสริม อปท. ในการ

ดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการ

จําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไข

ปญหาความยากจน 

ก.ค. - ส.ค. 

2550 

จํานวนรางวัลที่มอบใหแก 

ผูชนะการตอบคําถามใน 

กิจกรรมตอบคําถามเกี่ยวกับ

องคความรูดานการสงเสริม 

อปท. ในการดําเนินการตาม 

โครงการจัดระเบียบการจําหนาย

สินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไข

ปญหาความยากจน 

 

 

10 รางวัล 76 คน 

(เจาหนาที่

สํานักงาน

ทองถิ่น

จังหวัด  

75 คน และ 

สน.คท.  

1 คน) 

- สน.คท. 

- ศส. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 20/35 

ประเด็นยุทธศาสตร          : การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่สามารถดําเนินงานตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจน  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : 630 แหง (ยอดสะสม) 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

7 

(ตอ) 

     7.2  จัดทํา CoP ระหวางผูที่เกี่ยวของ

เพื่อประเมินผลการนําองคความรูไปใชใน

การสงเสริม อปท. ในการดําเนินการตาม

โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่

สาธารณะเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

ก.ค. - ส.ค. 

2550 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 

CoP ระหวางผูที่เกี่ยวของเพื่อ

ประเมินผลการนําองคความรู

ไปใชในการสงเสริม อปท. ใน

การดําเนินการตามโครงการ 

จัดระเบียบการจําหนายสินคาใน

ที่สาธารณะเพือ่แกไขปญหา

ความยากจน 

มีสรุปผลการประเมิน

การนําองคความรูไป

ใชในการสงเสริม อปท. 

ในการดําเนินการตาม

โครงการจัดระเบียบการ

จําหนายสินคาในที่

สาธารณะเพื่อแกไข

ปญหาความยากจน 

26 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.คท.  

5 คน และ 

KM Team 

21 คน) 

- สน.คท. 

- KM Team 

  

 

ผูทบทวน   : …………………………………………… 

                        (นายธวัชชัย ฟกอังกูร)

           รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (CKO)  

 

ผูอนุมัติ   : …………………………………………… 

                          (นายสมพร ใชบางยาง) 

                 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 

 

 



แผนการจัดการความรู แผนที่ 2

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 21/35 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K) : การตรวจติดตามการจัดการระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของ อปท. เปาหมายที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายในพ.ศ. 2544  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 75 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

1 ประชุมระดมความคิดเห็นเพือ่

ตรวจสอบองคความรูที่จําเปนตองใช

ในการการตรวจติดตามการจดัการ

ระบบควบคุมภายในขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบ คตง. 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงวาตองใช

ความรูในเรื่องใด อยูที่ใด และเปน

ความรูประเภทใด (Explicit 

Knowledge หรือ Tacit Knowledge) 

 

 

ม.ค. 2550 จํานวนรายการความรูบงชี ้

และตรวจสอบองคความรู 

ที่จําเปนตองใชในการตรวจ 

ติดตามการจดัการระบบควบคุม

ภายในขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นตามระเบียบ คตง. 

วาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

อยางนอย 3 รายการ 7 คน 

(เจาหนาที่ 

ตบ. 7 คน) 

- ตบ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team  

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 22/35 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K) : การตรวจติดตามการจัดการระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของ อปท. เปาหมายที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายในพ.ศ. 2544  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 75 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

สรางและแสวงหาความรูดานการตรวจ

ติดตามการจัดการระบบควบคุมภายใน

ของ อปท. ตามระเบียบ คตง. วาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจ 

พอเพียง โดยการ 

      2 

     2.1 จัดประชุมขาราชการที่ 

เกี่ยวของกับองคความรูที่จําเปน 

ตองใชในการตรวจติดตามการจัดการ

ระบบควบคุมภายในของ อปท. ตาม

ระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ม.ค. 2550 ระดับความสําเร็จในการจัดประชุม

ขาราชการที่เกี่ยวของกับองค

ความรูที่จําเปนตองใชในการ

ตรวจติดตามการจัดการระบบ

ควบคุมภายในของ  อปท. ตาม

ระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

มีการรวบรวมองคความรูที่อยู 

ในตัวบุคคลจากขาราชการที่

เกี่ยวของกับองคความรูที่ตอง

ใชในการตรวจติดตามการ 

จัดการระบบควบคุมภายใน 

ของอปท. ตามระเบียบ คตง. 

วาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

7 คน 

(เจาหนาที่ 

ตบ. 7 คน) 

- ตบ. 

- ฝายเลขาฯ  

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 23/35 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K) : การตรวจติดตามการจัดการระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของ อปท. เปาหมายที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายในพ.ศ. 2544  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 75 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

2 

(ตอ) 

     2.2 คนหาความรูจาก Internet 

เชน website ของ  

- คตง. 

- Google 

  ฯลฯ 

ก.พ. 2550 รอยละความสําเร็จในการ 

รวบรวมองคความรูที่ตองใชใน

การตรวจติดตามการจัดการ

ระบบควบคุมภายในของ อปท. 

ตามระเบียบ คตง. วาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ซึ่งไดรับการบงชี้วาเปนความรู

ที่สามารถรวบรวมมาไดจาก 

Internet 

รอยละ 100 2 คน 

(เจาหนาที่ 

ตบ. 2 คน) 

- ตบ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 
 
 
 
 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 24/35 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K) : การตรวจติดตามการจัดการระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของ อปท. เปาหมายที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายในพ.ศ. 2544  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 75 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

2 

(ตอ) 

     2.3 คนหาองคความรูจาก

เอกสาร ระเบียบ คูมือการทํางาน 

ที่เกี่ยวของ 

ก.พ. 2550 รอยละความสําเร็จในการ

รวบรวมองคความรูที่ตองใชใน

การตรวจติดตามการจัดการ

ระบบควบคุมภายในของ อปท. 

ตามระเบียบ คตง. วาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ซึ่งเปนองคความรูทีไดรับการ

บงชี้วาสามารถรวบรวมมาได

จากเอกสาร ระเบียบ คูมือการ

ทํางานที่เกี่ยวของ 

รอยละ 100 2 คน 

(เจาหนาที่ 

ตบ. 2 คน) 

- ตบ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 
 
 
 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 25/35 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K) : การตรวจติดตามการจัดการระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของ อปท. เปาหมายที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายในพ.ศ. 2544  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 75 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดการความรูดานการตรวจติดตาม

การจัดการระบบควบคุมภายในของ 

อปท. ตามระเบียบ คตง. วาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่สรางและแสวงหามาได 

ใหเปนระบบ ดวยการ 

       3 

     3.1 จัดกลุมเอกสารที่รวบรวม

และแสวงหามาไดจากตัวบคุคล จาก 

Internet และจากเอกสาร ระเบียบ

คูมือที่เกี่ยวของ ใหเปนระบบและ

เปนหมวดหมูที่ชัดเจน 

ก.พ. 2550 ระดับความสําเร็จในการจัด

กลุมเอกสารที่รวบรวมและ

แสวงหามาได ใหเปนระบบ

และเปนหมวดหมูที่ชัดเจน 

มีสรุปผลการจัดกลุมเอกสาร

ที่รวบรวมและแสวงหามาได 

ใหเปนระบบและเปน

หมวดหมูที่ชดัเจน 

2 คน 

(เจาหนาที่ 

ตบ. 2 คน) 

- ตบ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 
 
 
 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 26/35 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K) : การตรวจติดตามการจัดการระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของ อปท. เปาหมายที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายในพ.ศ. 2544  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 75 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

3 

(ตอ) 

     3.2 จัดทําฐานขอมูลองคความรู

ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

มี.ค. 2550 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

รางฐานขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการตรวจติดตามการ

จัดการระบบควบคุมภายใน

ของ อปท. ตามระเบียบ คตง. 

วาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงใน 

รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

มีรางฐานขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการตรวจติดตามการ

จัดการระบบควบคุมภายใน

ของ อปท. ตามระเบียบ 

คตง. วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส 

2 คน 

(เจาหนาที่ 

ตบ. 2 คน) 

- ตบ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 27/35 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K) : การตรวจติดตามการจัดการระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของ อปท. เปาหมายที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายในพ.ศ. 2544  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 75 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

3 

(ตอ) 

     3.3 จัดทํารางคูมือการปฏิบัติงาน

ที่รวบรวมองคความรูเกี่ยวกบัการ

ตรวจติดตามการจัดการระบบควบคุม

ภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

มี.ค. 2550 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

รางคูมือการปฏิบัติงานที่

รวบรวมองคความรูเกี่ยวกับการ

ตรวจติดตามการจัดการระบบ

ควบคุมภายในของ อปท. ตาม

ระเบียบ คตง. วาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

มีรางคูมือการปฏิบัติงานที่

รวบรวมองคความรูเกี่ยวกับ

การตรวจติดตามการจัดการ

ระบบควบคุมภายในของ 

อปท. ตามระเบียบ คตง.  

วาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

2 คน 

(เจาหนาที่ 

ตบ. 2 คน) 

- ตบ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 
 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 28/35 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K) : การตรวจติดตามการจัดการระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของ อปท. เปาหมายที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายในพ.ศ. 2544  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 75 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

ประมวลและกลั่นกรองความรู 

ดวยการ 

     

 

  4 

 

     4.1 จัดประชุมผูที่เกี่ยวของกับ

องคความรูทีต่องใชและ KM Team 

เพื่อรวมกันพจิารณาตรวจสอบ 

กลั่นกรองเนื้อหา รูปแบบ ความ

ถูกตองของขอมูลองคความรูเกี่ยวกับ

การตรวจติดตามการจัดการระบบ

ควบคุมภายในของ อปท. ตาม

ระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงที่ไดรวบรวมและจัดระบบใน

รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสแลว 

เม.ย. 2550 ระดับความสําเร็จในการ

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา 

รูปแบบและความถูกตองของ

ขอมูลองคความรูเกี่ยวกับการ

ตรวจติดตามการจัดการระบบ

ควบคุมภายในของ อปท. ตาม

ระเบียบ คตง. วาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน

รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

มีรางคูมือการปฏิบัติงานที่

รวบรวมองคความรูเกี่ยวกับ

การตรวจติดตามการจัดการ

ระบบควบคุมภายในของ 

อปท. ตามระเบียบ คตง.  

วาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส 

26 คน 

(เจาหนาที่ 

ตบ. 5 คน

และ KM 

Team  

21 คน) 

- ตบ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 29/35 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K) : การตรวจติดตามการจัดการระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของ อปท. เปาหมายที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายในพ.ศ. 2544  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 75 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

4 

(ตอ) 

 

     4.2 จัดประชุมผูที่เกี่ยวของกับ

องคความรูทีต่องใชและ KM Team 

เพื่อรวมกันพจิารณาตรวจสอบ 

กลั่นกรองเนื้อหา รูปแบบ ความ

ถูกตองของขอมูลองคความรูเกี่ยวกับ

การตรวจติดตามการจัดการระบบ

ควบคุมภายในของ อปท. ตาม

ระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงที่ไดรวบรวมและจัดระบบใน

รูปแบบรางคูมือการปฏิบัติงานแลว 

เม.ย. 2550 ระดับความสําเร็จในการ

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา 

รูปแบบ ความถูกตองของการ

จัดทํา 

คูมือการปฏิบัติงานที่รวบรวม

องคความรูเกีย่วกับการตรวจ

ติดตามการจดัการระบบ

ควบคุมภายในของ อปท. ตาม

ระเบียบ คตง. วาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

มีคูมือการปฏิบัติงานที่ 

รวบรวมองคความรูเกี่ยวกับ

การตรวจติดตามการจัดการ

ระบบควบคุมภายในของ 

อปท. ตามระเบียบ คตง.  

วาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

26 คน 

(เจาหนาที่ 

ตบ. 5 คน

และ KM 

Team  

21 คน) 

- ตบ. 

- KM Team 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 30/35 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K) : การตรวจติดตามการจัดการระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของ อปท. เปาหมายที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายในพ.ศ. 2544  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 75 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดระบบการเขาถึงองคความรูใหมี

ความสะดวกแกผูใชงาน โดย 

       5 

 

      5.1 จัดประชุมเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของเพื่อซักซอมแนวทาง และ 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจ

ติดตามการจดัการระบบควบคุม

ภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี

การแจกคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

เรื่องดังกลาวใหศึกษาเพิ่มเติมและ

นําไปใชในการปฏิบัติงาน 

พ.ค. 2550 ระดับความสําเร็จในการจัด

ประชุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

เพื่อซักซอมแนวทางและสราง

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

ตรวจติดตามการจัดการระบบ

ควบคุมภายในของ อปท. ตาม

ระเบียบ คตง. วาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

มีการจัดประชุมเจาหนาที่ 

ที่เกี่ยวของเพื่อซักซอม 

แนวทาง และสรางความรู

ความเขาใจเกีย่วกับการ

ตรวจติดตามการจัดการ

ระบบควบคุมภายในของ 

อปท. ตามระเบียบ คตง.  

วาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

7 คน 

(เจาหนาที่ 

ตบ. 7 คน) 

- ตบ. 

- ฝายเลขาฯ  

KM Team 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 31/35 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K) : การตรวจติดตามการจัดการระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของ อปท. เปาหมายที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายในพ.ศ. 2544  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 75 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 

(ตอ) 

 

     5.2 จัดทําบอรดประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับการจัดการความรู และการ

ตรวจติดตามการจัดการระบบควบคุม

ภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ 

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตาม 

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

พ.ค. – มิ.ย.

2550 

จํานวนหนวยงานที่มีการจัดทํา

บอรดประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

การจัดการความรู และการ

ตรวจติดตามการจัดการระบบ

ควบคุมภายในของ อปท.  

ตามระเบียบ คตง. วาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ตาม 

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1 หนวยงาน (ตบ. 1 แหง) 3 คน 

(เจาหนาที่ 

ตบ. 1 คน , 

สล. 1 คน

และ  

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

1 คน) 

- ตบ. 

- สล. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 32/35 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K) : การตรวจติดตามการจัดการระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของ อปท. เปาหมายที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายในพ.ศ. 2544  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 75 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 

(ตอ) 

 

     5.3 นําองคความรูเกี่ยวกับการ

ตรวจติดตามการจัดการระบบควบคุม

ภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน

รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสลงใน 

website KM ของกรม 

พ.ค. – มิ.ย. 

2550 

ระดับความสําเร็จในการนํา 

องคความรูเกีย่วกับการตรวจ

ติดตามการจดัการระบบ

ควบคุมภายในของ อปท. ตาม

ระเบียบ คตง. วาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน

รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส

ลงใน website KM ของกรม 

มีการนําองคความรูเกี่ยวกับ

การตรวจติดตามการจัดการ

ระบบควบคุมภายในของ 

อปท. ตามระเบียบ คตง.  

วาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกสลงใน 

website KM ของกรม 

3 คน 

(เจาหนาที่ 

ตบ. 1 คน , 

ศส. 1 คน

และฝาย

เลขาฯ  

KM Team 

1 คน) 

- ตบ. 

- ศส. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 33/35 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K) : การตรวจติดตามการจัดการระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของ อปท. เปาหมายที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายในพ.ศ. 2544  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 75 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ

ตรวจติดตามการจัดการระบบควบคุม

ภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการ 

       6 

 

     6.1 จัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

เกี่ยวกับการตรวจติดตามการจัดการ

ระบบควบคุมภายในของ อปท. ตาม

ระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ก.ค. – ส.ค. 

2550 

จํานวนครั้งที่มีการจัดทําชมุชน

นักปฏิบัติ (CoP) เกี่ยวกับการ

ตรวจติดตามการจัดการระบบ

ควบคุมภายในของ อปท. ตาม

ระเบียบ คตง. วาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เดือนละ 1 ครั้ง 8 คน 

(เจาหนาที่ 

ตบ. 7 คน 

และฝาย

เลขาฯ  

KM Team 

1 คน) 

- ตบ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 34/35 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K) : การตรวจติดตามการจัดการระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของ อปท. เปาหมายที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายในพ.ศ. 2544  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 75 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดกิจกรรมใหมีการการเรียนรูองค

ความรูดานการตรวจตดิตามการจดัการ

ระบบควบคุมภายในของ อปท. ตาม

ระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย 

       7 

 

     7.1 จัดทํา CoP ระหวางผูที่ 

เกี่ยวของเพื่อประเมินผลการนํา 

องคความรูไปใชในการตรวจตดิตามการ

จัดการระบบควบคุมภายในของ อปท. 

ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ก.ค. – ส.ค. 

2550 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 

CoP ระหวางผูที่เกี่ยวของเพือ่

ประเมินผลการนําองคความรูไป

ใชในการตรวจติดตามการจัดการ

ระบบควบคุมภายในของ อปท. 

ตามระเบียบ คตง. วาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

มีสรุปผลการประเมนิการนํา

องคความรูไปใชในการตรวจ

ติดตามการจัดการระบบ

ควบคมุภายในของ อปท. ตาม

ระเบียบ คตง. วาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

26 คน 

(เจาหนาที่ 

ตบ. 5 คน

และ KM 

Team  

21 คน) 

- ตบ. 

- KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 35/35 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K) : การตรวจติดตามการจัดการระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของ อปท. เปาหมายที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายในพ.ศ. 2544  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 75 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

7 

(ตอ) 

     7.2 จัดกิจกรรมมอบรางวัล 

ใหแกผูที่เกี่ยวของที่เขารวม CoP 

และกอใหเกิดองคความรูใหมที่ 

เกี่ยวของกับการตรวจตดิตามการ 

จัดการระบบควบคุมภายในของ อปท. 

ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ก.ค. – ส.ค. 

2550 

รอยละความสําเร็จของการ

มอบของรางวัลใหแกผูที่ 

เกี่ยวของที่เขารวม CoP และ

กอใหเกิดองคความรูใหมที่

เกี่ยวของการตรวจตดิตามการ

จัดการระบบควบคุมภายในของ 

อปท. ตามระเบียบ คตง. วาดวย

การกาํหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

รอยละ 100 7 คน 

(เจาหนาที่ 

ตบ. 7 คน) 

- ตบ. 

- KM Team 

  

 

ผูทบทวน   : …………………………………………… 

                        (นายธวัชชัย ฟกอังกูร)

           รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (CKO)  

 

ผูอนุมัติ   : …………………………………………… 

                          (นายสมพร ใชบางยาง) 

                 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 



ภาคผนวก 

   ตารางแสดงการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบการพิจารณากําหนดองคความรูที่จําเปน 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร : การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน : การตรวจติดตามการจัดการระบบควบคุมภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

                             พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ความมีเหตผุล ความพอประมาณ การมีภูมิคุมกันที่ด ี

- การมีความรอบรู มีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ และ

วัตถุประสงคของการผลักดันให อปท. มีระบบควบคุม

ภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามที่ระเบียบฯ 

กําหนด 

 - การวิเคราะหและสํารวจขอมูล ขอเท็จจริง ของระบบ

ควบคุมภายในของ อปท. เปาหมายตามเอกสาร หลักฐาน 

ขอเท็จจริงอยางละเอียด รอบคอบ  

- การใชดุลพนิิจในการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน บนพื้นฐานการดําเนินการ

ตามกรอบของระเบียบ กฎหมายที่กําหนดอํานาจ 

หนาที่ใหสามารถดําเนินการได 

 - การวางแผนการตรวจติดตามที่มีประสิทธิภาพ  

และเหมาะสม โดยคํานึงถึงปจจัยเกี่ยวกับระยะเวลา 

ขอบเขตพื้นที่ และงบประมาณที่ใชดําเนินการ 

- การจัดทําแผนสํารองเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจทํา

ใหการดําเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ 

อปท. ไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด 

เชน แผนการออกตรวจระบบควบคุมภายในของ อปท. 

ที่กระชับ รวดเร็วมากขึ้น  

- ประสิทธิผลของการผลักดันให อปท. มีระบบควบคุม

ภายในที่ดี สงผลตอการบริหารความเสี่ยงในการใช

จายเงินงบประมาณของ อปท. และทําใหการบริหารงาน

เกิดความคุมคา สมประโยชน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
   ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP ของแผนการจัดการความรู แผนที่ 1 

           

                           CMP 

KMP 

1. 

 การเตรียมการและการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2. 

 การสื่อสาร 

3.  

กระบวนการและ

เครื่องมือ 

4.  

การเรียนรู 

5.  

การวัดผล 

6.  

การยกยองชมเชย

และการใหรางวัล 

1. การบงชี้ความรู 
      

2. การสรางและแสวงหา 

    ความรู 

      

3. การจัดความรูใหเปน 

    ระบบ 

      

4. การประมวลและ 

    กลั่นกรองความรู 

      

5. การเขาถึงความรู 
      

6. การแบงปน 

    แลกเปลี่ยนความรู 

      

7. การเรียนรู 
      

หมายเหตุ             หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับมาก           
                             

                            หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับนอย 

 

 
 
 



 
   ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP ของแผนการจัดการความรู แผนที่ 2 

           

                           CMP 

KMP 

1. 

 การเตรียมการและการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2. 

 การสื่อสาร 

3.  

กระบวนการและ

เครื่องมือ 

4.  

การเรียนรู 

5.  

การวัดผล 

6.  

การยกยองชมเชย

และการใหรางวัล 

1. การบงชี้ความรู 
      

2. การสรางและแสวงหา 

    ความรู 

      

3. การจัดความรูใหเปน 

    ระบบ 

      

4. การประมวลและ 

    กลั่นกรองความรู 

      

5. การเขาถึงความรู 
      

6. การแบงปน 

    แลกเปลี่ยนความรู 

      

7. การเรียนรู 
      

หมายเหตุ             หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับมาก           
                             

                            หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับนอย 

 

 
 



   - CKO Profile 

สวนที่ 1    :  ชื่อหนวยงาน/ผูบริหารดานการจัดการความรู 

หนวยงาน  : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Office : CKO) 

ชื่อ  : นายธวัชชัย  นามสกุล : ฟกอังกูร 

สวนที่ 2    :  ขอมูลสวนบุคคล 

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Thawatchai Phukangkoon 

วัน-เดือน-ป เกิด 2 ธันวาคม 2493 

ตําแหนงงาน (ปจจุบัน) รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ฝาย/แผนก/หนวย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

การฝกอบรม ศึกษาดงูาน - หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 28 

- หลักสูตรฝายอํานวยการ อส. 

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุนที่ 30 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนที่ 11 คณะนิติศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

- หลักสูตรนักบริหารงานกระบวนการยุติธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ 6 วทิยาลัยการยุติธรรม สํานกังานศาลยุติธรรม 

- หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 4616 

เกียรติคณุที่ไดรับ เครื่องราชอิสริยาภรณ ประถมาภรณชางเผือก 

ที่อยู 653 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กทม. 10700 

 
 
 
 
 



สวนที่ 2    :  ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 

การติดตอสือ่สาร โทรศัพท : 0-2241-9037-8     

โทรสาร :   0-2243-2221 

โทรศัพทมอืถือ : 081-913-7656 

E-mail address : thawatchai@thailocaladmin.go.th 

ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาลาสุด-เริ่มตน) 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ป พ.ศ.ที่จบการศึกษา 

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารงานบุคคล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2516 

รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2514 

 



   - รายชื่อทีมงาน KM 

  เพื่อใหการจัดการความรูในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เกิดประสิทธิผลในการผลักดันการปฏิบัติราชการใหบรรลุผลสําเร็จในแตละ

ประเด็นยุทธศาสตร กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงไดกําหนดใหมีทีมงานในการพัฒนาระบบการจัดการความรู ดังตอไปนี้ 

 

   ชื่อ – สกุล    ตําแหนง/สงักัด                  ทําหนาที่เปน 

1. นายธวัชชัย ฟกอังกูร  รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น       CKO 

2. นายเขต สวัสดิภาพ   ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารงานทองถิ่น        ที่ปรึกษา KM Team 

3. นายนิกร สุกใส    ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่          หัวหนา KM Team 

4. นายสิธิชัย จินดาหลวง  เลขานุการกรม            KM Team 

5. นายธนิศร วงศปยะสถติย  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น     KM Team 

6. นางชฎารักษ แกวสีปลาด  ผูอํานวยการกองตรวจสอบระบบบัญชีทองถิ่น      KM Team 

7. นายธนา ยันตรโกวิท   ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น        KM Team 

     สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น           

8. นายศุภโชค เลาหะพันธุ   ผูอํานวยสวนแผนยุทธศาสตรและงบประมาณ      KM Team 

     สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น 

9. นายชัยพฒัน ไชยสวัสดิ์   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม  KM Team 

     สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม  

10. นายสกล ลีโนทัย    ผูอํานวยการสวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได    KM Team 

    สํานักบริหารการคลังทองถิ่น  

11. นายวรพฒัน พงศบุตร  ผูอํานวยการสวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ   KM Team 

     สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 

 

 



 

 ชื่อ – สกุล    ตําแหนง/สงักัด                  ทําหนาที่เปน 

 

12. นายอภิสิทธิ์ วรรณตุง   ผูอํานวยการสวนวิชาการ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น   KM Team 

13. น.ส.สมรักษ กิ่งรุงเพชร  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว       KM Team 

     สวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 

14. นายวัชรินทร ปญญาประเสริฐ เจาพนักงานปกครอง 7ว         KM Team  

     สวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 

15. น.ส.อโรชา นันทมนตรี  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว กลุมพัฒนาระบบบริหาร  KM Team 

16. นายกฤษฎา สมประสงค  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว       KM Team 

     สวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม  

     สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 

17. นางชไมพร มงคลวณชิยา เจาหนาที่บริหารการเงินและบัญชี 7ว กองตรวจสอบระบบบัญชีทองถิ่น KM Team 

18. น.ส.พรทิพย พิชาตพิงษพิบูลย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว      KM Team 

     สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ  

     สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 

19. นายชานน วาสิกศิริ  หัวหนากลุมงานวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน (บุคลากร 8ว)    เลขานุการ KM Team 

    กองการเจาหนาที่        

20. น.ส.มนิษ วงศแสงทอง  บุคลากร 7ว กองการเจาหนาที่       ผูชวยเลขานุการ KM Team 

21. นายสุวรรณชัย สมปอง  บุคลากร 6ว กองการเจาหนาที่       ผูชวยเลขานุการ KM Team  

 

 

 



  - รายชื่อสํานัก/กองที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู (ชื่อยอ – ชื่อเต็ม) 
 

ชื่อยอของสํานัก/กอง ชื่อเต็มของสํานัก/กอง 

กจ. กองการเจาหนาที่ 

ก.พ.ร. กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ตบ. กองตรวจสอบระบบบัญชีทองถิ่น 

ศส. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น 

สน.คท. สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 

สน.พส. สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น 

สน.สส. สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 

สล. สํานักงานเลขานุการกรม 

สถจ. สํานักงานทองถิ่นจังหวัด 
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