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องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ 
 

แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 1/40 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

เปาหมาย

ของตัวชี้วัด 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

การยกระดับขีด

ความสามารถของ

กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

ใหมีสมรรถนะสูง 

1. กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นเปนองคกรที่มี

สมรรถนะสูง 

2. กรมสงเสริมการปกครอง 

ทองถิ่นมีระบบการบริหาร

จัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ 

ตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

3. บุคลากรกรมสงเสริม 

การปกครองทองถิ่นมีความพึง

พอใจตอระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่เปนธรรม 

 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรตามหลักเกณฑ 

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. คาคะแนนที่ผานเกณฑการประเมินตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

3. รอยละของระดับความพึงพอใจตอระบบการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

4. ระดับความสําเร็จของการวางแผนกลยุทธดานบุคลากร

และดําเนินการตามแผนฯ (HR Scorecard) 

5. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นใหตรงตามความตองการการฝกอบรม  

(Training Needs) ที่สอดคลองกับเปาหมายเชิง 

ย ุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

6. รอยละของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ไดรับการพฒันาตรงตามความตองการการฝกอบรม  

(Training Needs) 

7. ระดับความสําเร็จของการวางระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร และการยกยองชมเชย (Individual 

Scorecard) 

 

 

ระดับ 3 

 

4.8 

 

80 

 

ระดับ 3 

 

ระดับ 3 

 

 

 

รอยละ 60 

 

 

ระดับ 3 

1. การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

2. การวางแผนกลยุทธดานบุคลากรและ

ดําเนินการตามแผน(HR Scorecard) 

3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นใหมีขีดความสามารถ

สนองตอบตอยุทธศาสตรกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นในการฝกอบรมตางๆ 

4. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นอยางเปนระบบ 

5. การจัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน 

6. การปองกันและปราบปรามการทุจริต และ

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา      

ภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

7. การพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 



แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 2/40 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

เปาหมาย

ของตัวชี้วัด 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

 4. บุคลากรกรมสงเสริม 

การปกครองทองถิ่นไดรับ  

การพัฒนาตรงตามความ

ตองการการฝกอบรม

(Training Needs) ที่

สอดคลองกับเปาหมายเชิง

ยุทธศาสตรของกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

5. กรมสงเสริมการปกครอง 

ทองถิ่นเปนองคกรแหงการ 

เรียนรู (Learning 

Organization) 

6. กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นมีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่สามารถสนับสนุน

การปฏิบัติงานตามภารกิจของ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ

 

 

 

8. ระดับความสําเร็จในการจัดการความรูในการพัฒนา

องคกร 

9. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ระดับ 3 

 

ระดับ 3 

 



แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 3/40 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 

แผนการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร: การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

ความรู แผนที่ 1 องคความรูที่จําเปน : การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู : เปนภารกิจหลัก (Core Function) ที่มีความสําคัญและสอดคลองตอทิศทางและยุทธศาสตรขององคกร 

 ตัวชี้วัดและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ระดับ 3) 

ความรู แผนที่ 2 องคความรูที่จําเปน : การพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู : เปนภารกิจหลัก (Core Function) ที่มีความสําคัญและสอดคลองตอทิศทางและยุทธศาสตรขององคกร 

 ตัวชี้วัดและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดทําการบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง  

(จํานวนรอยละ 10 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ) 

 

 

                              ผูทบทวน :       วัลลภ  พริ้งพงษ 

       (นายวัลลภ  พริ้งพงษ) 

     รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (CKO) 

 

 

 

                          ผูอนุมัต ิ  :          สมพร ใชบางยาง 

          (นายสมพร ใชบางยาง) 

       อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู แผนที่ 1

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 4/40 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 3 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

1 ประชุมระดมความคิดเห็นเพือ่

ตรวจสอบองคความรูที่จําเปนตองใช

ในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน      

การปฏิบัติราชการวาตองใชความรูใน

เรื่องใด อยูที่ใด และเปนความรู

ประเภทใด (Explicit Knowledge  

หรือ Tacit Knowledge) 

 

 

 

 

 

 

เม.ย. 2551 จํานวนรายการความรูบงชี ้

และตรวจสอบองคความรู 

ที่จําเปนตองใชในการ

เสริมสรางจิตสํานึกในดาน  

การปองกันและปราบปราม  

การทุจริต และการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และ      

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการ 

อยางนอย 3 รายการ 6 คน 

(เจาหนาที่ 

กจ. 6 คน) 

- กจ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team  

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 5/40 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 3 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

สรางและแสวงหาความรูดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการ โดยการ 

      2 

     2.1 จัดประชุมขาราชการที่ 

เกี่ยวของกับองคความรูที่จําเปน 

ตองใชในการปองกันและปราบปราม

การทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน       

การปฏิบัติราชการ 

พ.ค. 2551 ระดับความสําเร็จในการจัดประชุม

ขาราชการที่เกี่ยวของกับองค

ความรูที่จําเปนตองใชใน      

การปองกันและปราบปราม 

การทุจริต และการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และ      

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการ 

 

 

 

มีการรวบรวมองคความรูที่

อยูในตัวบุคคลจาก

ขาราชการที่เกี่ยวของกับ

องคความรูทีต่องใชใน   

การปองกันและปราบปราม 

การทุจริต และการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และ  

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการ 

 

6 คน 

(เจาหนาที่  

กจ. 6 คน) 

- กจ. 

- ฝายเลขาฯ  

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 6/40 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 3 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

2 

(ตอ) 

     2.2 คนหาความรูจาก Internet 

เชน website ของ  

- ปปช. 

- Google 

  ฯลฯ 

พ.ค. 2551 รอยละความสําเร็จในการ

รวบรวมองคความรูที่ตองใชใน   

การปองกันและปราบปราม 

การทุจริต และการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และ 

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการ ซึ่งไดรับการบงชี้วา

เปนความรูที่สามารถรวบรวม

มาไดจาก Internet 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 2 คน 

(เจาหนาที่ 

กจ. 2 คน) 

- กจ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 7/40 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 3 

2 

(ตอ) 

     2.3 คนหาองคความรูจาก

เอกสาร ระเบียบ คูมือการทํางาน 

ที่เกี่ยวของ 

พ.ค. 2551 รอยละความสําเร็จในการ

รวบรวมองคความรูที่ตองใชใน

การปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต และการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และ     

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการซึ่งเปนองคความรูที

ไดรับการบงชี้วาสามารถ

รวบรวมมาไดจากเอกสาร 

ระเบียบ คูมือการทํางานที่

เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 2 คน 

(เจาหนาที่ 

กจ. 2 คน) 

- กจ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 8/40 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 3 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดการความรูดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ    

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการที่

สรางและแสวงหามาได ใหเปนระบบ 

ดวยการ 

       3 

     3.1 จัดกลุมเอกสารที่รวบรวม

และแสวงหามาไดจากตัวบคุคล  

จาก Internet และจากเอกสาร 

ระเบียบคูมือที่เกี่ยวของ ใหเปนระบบ

และเปนหมวดหมูที่ชัดเจน 

 

 

 

 

มิ.ย. 2551 ระดับความสําเร็จในการจัด

กลุมเอกสารที่รวบรวมและ

แสวงหามาได ใหเปนระบบ

และเปนหมวดหมูที่ชัดเจน 

มีสรุปผลการจัดกลุมเอกสาร

ที่รวบรวมและแสวงหามาได 

ใหเปนระบบและเปน

หมวดหมูที่ชดัเจน 

2 คน 

(เจาหนาที่ 

กจ. 2 คน) 

- กจ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 9/40 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 3 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

3 

(ตอ) 

     3.2 จัดทําฐานขอมูลองคความรู

ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

มิ.ย. 2551 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

รางฐานขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการเสริมสราง

จิตสํานึกการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และ  

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

มีรางฐานขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการเสริมสราง

จิตสํานึกในดานการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

และการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ในการปฏิบัติราชการใน

รูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส 

2 คน 

(เจาหนาที่ 

กจ. 2 คน) 

- กจ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 10/40 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 3 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

 3.3 จัดทํารางคูมือการ

ดําเนินการและแนวทางการลงโทษ

ทางวินัย ที่รวบรวมองคความรู

เกี่ยวกับดาน การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรร

มาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ก.ค. 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

รางคูมือการดาํเนินการและ

แนวทางการลงโทษทางวินัย  

ที่รวบรวมองคความรูเกี่ยวกบั

ดานการปองกันแลปราบปราม 

การทุจริต และการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

มีรางเอกสารในการจัดทํา

คูมือการดําเนนิการและแนว

ทางการลงโทษทางวินัย ที่

รวบรวมองคความรูเกี่ยวกับ

การปองกันและปราบปราม

การทุจริต และการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และธรร

มาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการ 

 

 

2 คน 

(เจาหนาที่ 

กจ. 2 คน) 

- กจ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 11/40 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 3 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

ประมวลและกลั่นกรองความรูดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการดวยการ 

     

 

  4 

 

     4.1 จัดประชุมผูที่เกี่ยวของกับ

องคความรูเพือ่รวมกันพิจารณา

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา รูปแบบ 

ความถูกตองของขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติราชการที่ไดรวบรวมและ

จัดระบบในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสแลว 

 

ส.ค. 2551 ระดับความสําเร็จในการ

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา 

รูปแบบและความถูกตองของ

ขอมูลองคความรูเกี่ยวกับ   

การปองกันและปราบปราม 

การทุจริต และการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และ 

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส 

มีฐานขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และ

การสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ในการปฏิบัติราชการ 

ในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส 

8 คน 

(เจาหนาที่ 

กจ. 6 คน

และ ฝาย

เลขาฯ KM 

Team  

2 คน) 

- กจ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 12/40 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 3 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

4 

(ตอ) 

 

     4.2 จัดประชุมผูที่เกี่ยวของกับ

องคความรู เพื่อรวมกันพิจารณา

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา รูปแบบ 

ความถูกตองของขอมูลองคความรู 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการที่ไดรวบรวมและจัดระบบใน

รูปแบบรางคูมือการดําเนินการและ

แนวทางการลงโทษทางวินัยแลว 

 

 

 

 

 

ส.ค. 2551 ระดับความสําเร็จในการ

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา 

รูปแบบ ความถกูตองของการ

จัดทําคูมือการดําเนินการและ

แนวทางการลงโทษทางวินัย 

ที่รวบรวมองคความรูเกี่ยวกบั 

การปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต และการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และ     

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการ 

 

 

 

 

 

มีคูมือการดําเนินการและ

แนวทางการลงโทษทาง

วินัยที่รวบรวมองคความรู

เกี่ยวกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และ

การสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ในการปฏิบัติราชการ 

8 คน 

(เจาหนาที่ 

กจ. 6 คน

และ ฝาย

เลขาฯ KM 

Team  

2 คน) 

- กจ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 13/40 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 3 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดระบบการเขาถึงองคความรูใหมี

ความสะดวกแกผูใชงาน โดย 

       5 

 

      5.1  มีหนังสือแจงแนวทาง

ปฏิบัติและสงคูมือการดําเนนิการและ

แนวทางการลงโทษทางวินัยที่

รวบรวมองคความรูเกี่ยวกับการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการ ใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัด 

ศึกษาทําความเขาใจและใชเปนองค

ความรูในการปฏิบัติงาน 

 

ส.ค. 2551 ระดับความสําเร็จในการแจง

แนวทางปฏิบัติและสงคูมือ 

การดําเนินการและแนว

ทางการลงโทษทางวินัยที่

รวบรวมองคความรูเกี่ยวกับการ

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต และการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และ 

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการ ใหสํานักงานทองถิ่น

จังหวัดศึกษาทําความเขาใจ

และใชเปนองคความรูในการ

ปฏิบัติงาน 

 

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด  

75 จังหวัด ไดรับคูมือ 

การดําเนินการและแนว

ทางการลงโทษทางวินัยที่

รวบรวมองคความรูเกี่ยวกับ

การปองกันและปราบปราม

การทุจริต และการสงเสริม

คุณธรรม จรยิธรรม และ 

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการ 

75 คน 

(เจาหนาที่ 

สํานักงาน

ทองถิ่น

จังหวัดแหง

ละ 1 คน) 

- สํานักงาน

ทองถิ่นจังหวัด 

- กจ. 

- ฝายเลขาฯ  

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 14/40 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 3 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 

(ตอ) 

 

     5.2 จัดทําบอรดประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน      

การปฏิบัติราชการ 

ส.ค. 2551 จํานวนหนวยงานที่มีการจัดทํา

บอรดประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

การจัดการความรู การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต และ

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 หนวยงาน (สํานักงาน

ทองถิ่นจังหวัด 75 จังหวัด

และ กจ. 1 แหง) 

76 คน 

(เจาหนาที่

สํานักงาน

ทองถิ่น

จังหวัดๆ ละ 

1 คน และ 

กจ. 1 คน) 

- สํานักงาน

ทองถิ่นจังหวัด 

- กจ. 

- สล. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 15/40 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 3 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 

(ตอ) 

 

     5.3 นําองคความรูเกี่ยวกับ 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสลงใน website KM 

ของกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ค. 2551 ระดับความสําเร็จในการนํา 

องคความรูเกีย่วกับการ

เสริมสรางจิตสํานึกในดาน

คุณธรรม จริยธรรม และ 

ธรรมาภิบาลของขาราชการใน

รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส

ลงใน website KM ของกรม 

มีการนําองคความรูเกี่ยวกับ

การปองกันและปราบปราม

การทจุริต และการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และ 

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสลงใน 

website KM ของกรม 

3 คน 

(เจาหนาที่ 

กจ. 1 คน , 

ศส. 1 คน

และฝาย

เลขาฯ  

KM Team 

1 คน) 

- กจ. 

- ศส. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 16/40 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 3 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 

(ตอ) 

 

     5.4 จัดทําสมุดรายชื่อทีมงานที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ   

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

เพื่อประโยชนในการติดตอ

ประสานงาน และบรรจุลงใน 

website KM ของกรม 

ส.ค. 2551 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

สมุดรายชื่อทีมงานที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต และ

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และ   ธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน

ในการติดตอประสานงาน และ

บรรจุลงใน website KM ของ

กรม 

 

 

 

 

 

 

มีการจัดทําสมุดรายชื่อ

ทีมงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

การปองกันและปราบปราม

การทุจริต และการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และ   

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการ เพื่อประโยชนใน

การติดตอประสานงาน และ

บรรจุลงใน website KM 

ของกรม 

76 คน 

(เจาหนาที่

สํานักงาน

ทองถิ่น

จังหวัดแหง

ละ 1 คน 

และ กจ.   

1  คน) 

- สํานักงาน

ทองถิ่นจังหวัด 

- กจ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 17/40 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 3 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการ ดวยการ 

       6 

 

     6.1 จัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

เกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน      

การปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

ก.ค. – ส.ค. 

2551 

จํานวนครั้งที่มีการจัดทําชมุชน

นักปฏิบัติ (CoP) เกี่ยวกับการ

เสริมสรางจิตสํานึกในดาน

คุณธรรม จริยธรรม และธรร

มาภิบาลของขาราชการ 

เดือนละ 1 ครั้ง 8 คน 

(เจาหนาที่ 

กจ. 6 คน 

และฝาย

เลขาฯ  

KM Team 

2 คน) 

 

 

- กจ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 18/40 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 3 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

6 

(ตอ) 

 

 6.2 จัดใหมี webboard เพื่อเปน

ชองทางใหมีการแลกเปลี่ยนความรู

เกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ค. 51 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 

webboard เพื่อเปนชองทาง

ใหมีการแลกเปลี่ยนความรู

เกี่ยวกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการ 

 

มีการจัดทํา webboard 

เพื่อเปนชองทางใหมีการ

แลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับ

การปองกันและปราบปราม

การทุจริต และการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และธรร

มาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการ 

 

6 คน 

(เจาหนาที่ 

กจ. 6 คน) 

- กจ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 19/40 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 3 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

6 

(ตอ) 

     6.3 การจัดทําระบบพี่เลี้ยงสอน

งาน (Coaching) และระบบการ

ติดตามประเมนิผลดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ค. - ส.ค. 

2551 

ระดับความสําเร็จในการสอน

งานเกี่ยวกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการ 

มีการสอนงาน เพื่อเปน

ชองทางใหมีการแลกเปลี่ยน

ความรูเกี่ยวกบัการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

และการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

การปฏิบัติราชการ 

1 คน 

(เจาหนาที่ 

กจ.  

1 คน) 

- กจ. 

- ฝายเลขาฯ  

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 20/40 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 3 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดกิจกรรมใหมีการเสริมสราง

จิตสํานึกในดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการโดย 

       7 

 

     7.1 จัดทํา CoP ระหวางผูที่ 

เกี่ยวของเพื่อประเมินผลการนํา 

องคความรูไปใชในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ   

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ส.ค. 

2551 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 

CoP ระหวางผูที่เกี่ยวของเพือ่

ประเมินผลการนําองคความรูไป

ใชในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และ  

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการ 

 

 

 

มีสรุปผลการประเมนิการนํา

องคความรูไปใชในการ

ปองกันและปราบปราม   

การทุจริต และการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และ  

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการ 

 

 

 

22 คน 

(เจาหนาที่ 

กจ. 4 คน 

และ KM 

Team  

19 คน) 

- กจ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 21/40 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 3 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

7 

(ตอ) 

     7.2 จัดกิจกรรมมอบรางวัล 

ใหแกผูที่ชนะในการประกวดคําขวัญ

เกี่ยวกับการสงเสริมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และ        

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ก.ค. – ส.ค. 

2551 

จํานวนรางวัลที่มอบใหแกผู

ชนะในการประกวดคําขวัญ

เกี่ยวกับการสงเสริมการ

ปองกันและปราบปราม 

การทุจริต และการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และ 

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการ 

3 รางวัล ขาราชการ 

พนักงาน และ

ลูกจางของสถ. 

ทั้งสวนกลาง 

และที่ปฏิบัติ

หนาที่ในสวน

ภูมิภาค รวมถงึ

พนักงานสวน

ทองถิ่นของ 

อปท. ทั้ง 75 

จังหวัด 

- กจ. 

- KM Team 

  

 

 

                              ผูทบทวน :       วัลลภ  พริ้งพงษ 

       (นายวัลลภ  พริ้งพงษ) 

     รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (CKO) 

 

 

 

                          ผูอนุมัต ิ  :          สมพร ใชบางยาง 

          (นายสมพร ใชบางยาง) 

       อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 



แผนการจัดการความรู แผนที่ 2

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 22/40 

ประเด็น          : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดทําการบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 ของจํานวน อปท. ทั่วประเทศ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

1 ประชุมระดมความคิดเห็นเพือ่ตรวจสอบ 

องคความรูทีจ่ําเปนตองใชในการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม.ย. 2551 จํานวนทะเบียนรายการความรู

ที่ตองใชในการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

 

 

 

อยางนอย  

3 รายการ 

3 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.พร.  

3 คน) 

 

- สน.พร. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 23/40 

ประเด็น          : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดทําการบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 ของจํานวน อปท. ทั่วประเทศ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

สรางและแสวงหาความรูการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 

     2.1 จัดประชุมขาราชการที่เกี่ยวของ 

กับองคความรูที่จําเปนตองใชในการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

พ.ค. 2551 ระดับความสําเร็จในการ 

จัดประชุมขาราชการเพื่อ 

รวบรวมองคความรูที่อยูใน 

ตัวบุคคลซึ่งเปนองคความรู 

ที่ตองใชในการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

มีการรวบรวมองคความรูที่

อยูในตัวบุคคลจาก

ขาราชการที่เกี่ยวของกับ

องคความรูที่ตองใชใน

การพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเลือกตั้งของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานของกรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

5 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.พร.  

5 คน) 

 

- สน.พร. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 24/40 

ประเด็น          : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดทําการบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 ของจํานวน อปท. ทั่วประเทศ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

2 

(ตอ) 

     2.2 คนหาความรูจาก Internet เชนใน 

website ของ 

 - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

 - Google  

    เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ค. 2551 รอยละความสําเร็จในการ

รวบรวมองคความรูที่ตองใช 

ในการพัฒนาทําระบบ

ฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

รอยละ 100 2 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.พร.  

2 คน) 

 

- สน.พร. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 25/40 

ประเด็น          : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การพัฒนาทําระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดทําการบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 ของจํานวน อปท. ทั่วประเทศ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

2 

(ตอ) 

     2.3 คนหาความรูจากเอกสาร คูมือการ

ทํางานที่เกี่ยวของ 

พ.ค. 2551 รอยละความสําเร็จในการ

รวบรวมองคความรูในการพฒันา

ระบบฐานขอมูลเลือกตั้งของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ซึ่งไดรับการบงชี้วาเปนความรู ที่

สามารถรวบรวมมาไดจาก

เอกสารคูมือการทํางานที่

เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 2 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.พร.  

2 คน) 

 

- สน.พร. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 26/40 

ประเด็น          : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การพัฒนาทําระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดทําการบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 ของจํานวน อปท. ทั่วประเทศ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดการความรูการพัฒนาทําระบบฐานขอมูล

เลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ         

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่สราง 

และแสวงมาไดใหเปนระบบ ดวยการ 

      3 

     3.1 จัดกลุมเอกสารที่รวบรวมและ

แสวงหามาไดจากตัวบุคคล จาก Internet 

และจากเอกสารคูมือการทํางานที่เกี่ยวของ

ใหเปนระบบและเปนหมวดหมูที่ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

มิ.ย. 2551 ระดับความสําเร็จในการจัดกลุม

เอกสารที่รวบรวมและแสวงหา

มาได ใหเปนระบบและเปน

หมวดหมูที่ชดัเจน 

มีสรุปผลการจัดกลุม

เอกสารที่รวบรวมและ

แสวงหามาได ใหเปน

ระบบและเปนหมวดหมู

ที่ชัดเจน 

 

 

 

2 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.พร.  

2 คน) 

 

- สน.พร. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 27/40 

ประเด็น          : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การพัฒนาทําระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดทําการบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 ของจํานวน อปท. ทั่วประเทศ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

3 

(ตอ) 

     3.2 จัดทําฐานขอมูลองคความรู  

ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

มิ.ย. 2551 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

รางฐานขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

มีรางฐานขอมูลองค

ความรูเกี่ยวกบัการ

พัฒนาระบบฐานขอมูล

เลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 

2 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.พร.  

2 คน) 

 

- สน.พร. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 28/40 

ประเด็น          : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดทําการบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 ของจํานวน อปท. ทั่วประเทศ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

3 

(ตอ) 

     3.3 จัดทํารางคูมือเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

มิ.ย. 2551 ระดับความสําเร็จในการ 

จัดทํารางคูมอืการปฏิบัติงาน 

ที่รวบรวมความรูเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

มีรางคูมือการ

ปฏิบัติงานที่รวบรวม

ความรูเกี่ยวกบั 

การพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเลือกตั้ง

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเพื่อ

สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

 

 

 

 

 

2 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.พร.  

2 คน) 

 

- สน.พร. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 29/40 

ประเด็น          : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดทําการบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 ของจํานวน อปท. ทั่วประเทศ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

ประมวลและกลั่นกรองความรูดาน 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ดวยการ 

      4 

     4.1 จัดประชุมผูที่เกี่ยวของกับ 

องคความรู เพื่อรวมกันพิจารณาตรวจสอบ 

กลั่นกรองเนื้อหา รูปแบบ ความถูกตองของ

ขอมูลองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดรวบรวบ

และจัดระบบในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสแลว 

 

มิ.ย. 2551 ระดับความสําเร็จในการ 

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา  

รูปแบบและความถูกตอง 

ของขอมูลองคความรูเกี่ยวกับ

การพัฒนาระบบฐานขอมูล

เลือกตั้งขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น ในรูปแบบเอก

สาอิเล็กทรอนิกส 

มีฐานขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบฐานขอมูล

เลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส 

 

5 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.พร. 

3 คน และ 

ฝายเลขาฯ

KM Team 

2 คน) 

 

- สน.พร. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 30/40 

ประเด็น          : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดทําการบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 ของจํานวน อปท. ทั่วประเทศ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

4 

(ตอ) 

     4.2 ประชุมผูที่เกี่ยวของกับองคความรู 

เพื่อรวมกันพจิารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง

เนื้อหา รูปแบบ   ความถูกตองของขอมูล

องคความรูเกีย่วกับการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ไดรวบ

รวบและจัดระบบในรูปแบบรางคูมือการ

ปฏิบัติงานแลว 

 

 

 

 

 

มิ.ย. 2551 ระดับความสําเร็จในการ

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา 

รูปแบบ ความถูกตองของ

ขอมูลองคความรูเกี่ยวกับ 

การพัฒนาระบบฐานขอมูล

เลือกตั้งขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นในรูปแบบราง

คูมือการปฏิบัติงาน 

มีคูมือการปฏิบัติงาน  

ที่รวบรวมความรู

เกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบฐานขอมูล

เลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

5 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.พร. 

3 คน และ 

ฝายเลขาฯ

KM Team 

2 คน) 

 

- สน.พร. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 31/40 

ประเด็น          : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดทําการบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 ของจํานวน อปท. ทั่วประเทศ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดระบบการเขาถึงองคความรูใหมีความ

สะดวกตอกลุมผูใชงาน โดย 

      5 

     5.1 มีการประชุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

เพื่อซักซอมแนวทาง และความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูล

เลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยมีการแจก

คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวให

ศึกษาเพิ่มเตมิเพื่อประโยชนในการให

คําแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

 

 

   

มิ.ย. 2551 ระดับความสําเร็จในการจัด

ประชุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

เพื่อซักซอมแนวทาง และ

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

 

 

 

มีการจัดประชุม

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

เพื่อซักซอมแนวทาง 

และความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบฐานขอมูล

เลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

 

5 คน 

(เจาหนาที่

ของ      

สน.พร.) 

 

 

- สน.พร. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 32/40 

ประเด็น          : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดทําการบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 ของจํานวน อปท. ทั่วประเทศ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 

(ตอ) 

     5.2 มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  

 

มิ.ย. – ก.ย.

2551 

ระดับความสําเร็จในการจัดการ

อบรมใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 10 ของ 

จํานวนองคกรปกครอง

ทองถิ่นทั่วประเทศที่

เขารับการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 10 

ของจํานวน

องคกร

ปกครอง

ทองถิ่นทั่ว

ประเทศ 

 

 

- องคกร

ปกครองสวน 

ทองถิ่น 

- สน.พร. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 33/40 

ประเด็น          : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดทําการบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 ของจํานวน อปท. ทั่วประเทศ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 

(ตอ) 

     5.3 จัดทําบอรดประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

การจัดการความรู และการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ก.ค. 2551 

 

จํานวนหนวยงานที่มีการจัดทํา

บอรดประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

การจัดการความรู และการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรมสงเสริม 

การปกครองทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

1 หนวยงาน  

(สน.พร. 1 แหง)  

1 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.พร. 

1 คน) 

 

 

 

 

 

 

- สน.พร. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 
 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 34/40 

ประเด็น          : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดทําการบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 ของจํานวน อปท. ทั่วประเทศ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 

(ตอ) 

     5.4 นําองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสลง

ใน website KM ของกรม 

ก.ค. 2551 ระดับความสําเร็จในการนําองค

ความรูเกี่ยวกบัการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสลงใน website 

KM ของกรม 

มีการนําองคความรู

เกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบฐานขอมูล

เลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส

ลงใน website KM 

ของกรม 

 

 

 

 

2 คน 

(เจาหนาที่

สน.พร.  

1 คน , 

และฝาย

เลขาฯ  

KM Team 

1 คน) 

 

  - สน.พร. 

 - ฝายเลขาฯ 

 KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 35/40 

ประเด็น          : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดทําการบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 ของจํานวน อปท. ทั่วประเทศ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 

(ตอ) 

     5.5 จัดทําสมุดรายชื่อทีมงานที่ 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพื่อ

ประโยชนในการติดตอประสานงาน และ

บรรจุลงใน website KM ของกรม 

ส.ค. 2551 ระดับความสําเร็จในการ 

จัดทําสมุดรายชื่อทีมงานที ่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลเลือกตั้งของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นเพื่อประโยชนในการ

ติดตอประสานงาน และบรรจ ุ

ลงใน website KM ของกรม 

มีการจัดทําสมุด 

รายชื่อทีมงานที่ 

รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

การพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเลือกตั้ง

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเพื่อ

สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นเพื่อประโยชน

ในการติดตอ

ประสานงาน โดยบรรจุ

ลงใน website KM 

ของกรม 

 

76 คน 

(เจาหนาที่

สํานักงาน

ทองถิ่น

จังหวัด  

แหงละ  

1 คน 

และ ศส.  

1 คน) 

- สํานักงาน 

ทองถิ่นจังหวัด  

- สน.พร. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 



 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 36/40 

ประเด็น          : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดทําการบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 ของจํานวน อปท. ทั่วประเทศ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ดวยการ 

       6 

     6.1 จัดทําชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

 

 

 

 

 

ก.ค. - ส.ค. 

2551 

 

จํานวนครั้งที่มีการจัดทําชมุชน

นักปฏิบัติ (CoP) เกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

เดือนละ 1 ครั้ง 7 คน 

(สน.พร.  

5 คน และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

2 คน)  

- สน.พร. 

- ฝายเลขาฯ   

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 37/40 

ประเด็น          : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดทําการบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 ของจํานวน อปท. ทั่วประเทศ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

6 

(ตอ) 

     6.2 จัดใหมี webboard เพื่อเปน

ชองทางใหมีการแลกเปลี่ยนความรู

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

ส.ค. 2551 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 

webboard เพื่อเปนชองทาง

ใหมีการแลกเปลี่ยนความรู

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

มีการจัดทํา 

webboard  เพื่อเปน

ชองทางใหมีการ

แลกเปลี่ยนความรู

เกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบฐานขอมูล

เลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

 

 

 

 

3 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.พร.  

3 คน) 

- สน.พร. 

- ฝายเลขาฯ  

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 38/40 

ประเด็น          : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดทําการบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 ของจํานวน อปท. ทั่วประเทศ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

6 

(ตอ) 

     6.3 การจัดทําระบบพี่เลี้ยงสอนงาน 

(Coaching) และระบบการติดตาม

ประเมินผลดําเนินการ 

กค. - ส.ค. 

2551 

ระดับความสําเร็จในการสอน

งานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

มีการสอนงาน เพื่อ

เปนชองทางใหมีการ

แลกเปลี่ยนความรู

เกี่ยวกับการจัดทํา

ระบบฐานขอมูล

เลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

 

 

 

 

 

1 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.พร.  

1 คน) 

- สน.พร. 

- ฝายเลขาฯ  

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 39/40 

ประเด็น          : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดทําการบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 ของจํานวน อปท. ทั่วประเทศ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

7 จัดกิจกรรมใหมีการเรียนรูองคความรูดาน

การพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นโดยการ 

 

7.1 จัดทํา CoP ระหวางผูที่เกี่ยวของเพื่อ

ประเมินผลการนําองคความรูไปใชในการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

ส.ค. 2551 

 

 

 

 

 

 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 

CoP ระหวางผูที่เกี่ยวของเพื่อ

ประเมินผลการนําองคความรู

ไปใชในการสงเสริม อปท. ใน

การพัฒนาระบบฐานขอมูล

เลือกตั้งขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

มีสรุปผลการประเมิน

การนําองคความรูไป

ใชในการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเลือกตั้ง

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเพื่อ

สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

22 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.พร.  

3 คน และ 

KM Team 

19 คน) 

 

 

 

 

 

 

- สน.พร. 

- KM Team 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ                : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 40/40 

ประเด็น          : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดทําการบันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูลเลือกตั้ง 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 ของจํานวน อปท. ทั่วประเทศ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

7 

(ตอ) 

7.2 จัดกิจกรรมมอบรางวัลใหแกผูที่

เกี่ยวของที่เขารวม CoP และกอใหเกิดองค

ความรูใหมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ส.ค. 2551 รอยละความสําเร็จของการ

มอบรางวัลใหแกผูที่เขารวม 

CoP และกอใหเกิดองคความรู

ใหมที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลเลือกตั้งของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

รอยละ 100 5 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.พร.  

5 คน) 

- สน.พร. 

- KM Team 

  

 

 

                              ผูทบทวน :       วัลลภ  พริ้งพงษ 

       (นายวัลลภ  พริ้งพงษ) 

     รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (CKO) 

 

 

 

                          ผูอนุมัต ิ  :          สมพร ใชบางยาง 

          (นายสมพร ใชบางยาง) 

       อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 

 



   - CKO Profile 

สวนที่ 1    :  ชื่อหนวยงาน/ผูบริหารดานการจัดการความรู 

หนวยงาน  : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Office : CKO) 

ชื่อ  : นายวัลลภ  นามสกุล : พริ้งพงษ 

สวนที่ 2    :  ขอมูลสวนบุคคล 

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Vullop Phringphong 

วัน-เดือน-ป เกิด 10 ตุลาคม 2497 

ตําแหนงงาน (ปจจุบัน) รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ฝาย/แผนก/หนวย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

การฝกอบรม ศึกษาดงูาน - หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 31 

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุนที่ 32 

เกียรติคณุที่ไดรับ เครื่องราชอิสริยาภรณ ประถมาภรณชางเผือก 

ที่อยู กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

การติดตอสือ่สาร โทรศัพท : 0-2241-4563    โทรสาร :   0-2241-4564 

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

ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาลาสุด-เริ่มตน) 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ป พ.ศ.ที่จบการศึกษา 

B.A.  University of Delhi. India 2518 

M.A. Political Science Bowling Green State University ,Ohio U.S.A. 2521 



 
   - รายชื่อทีมงาน KM 

  เพื่อใหการจัดการความรูในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เกิดประสิทธิผลในการผลักดันการปฏิบัติราชการใหบรรลุผลสําเร็จในแตละ

ประเด็นยุทธศาสตร กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงไดกําหนดใหมีทีมงานในการพัฒนาระบบการจัดการความรู ดังตอไปนี้ 

 

   ชื่อ – สกุล    ตําแหนง/สงักัด                  ทําหนาที่เปน 

1. นายวัลลภ พริ้งพงษ  รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น       CKO 

2. นายนิกร สุกใส   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น       ที่ปรึกษา KM Team 

3. นายชลธี  ยังตรง     ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่          หัวหนา KM Team 

4. นายสิธิชัย จินดาหลวง   เลขานุการกรม            KM Team 

5. นายธงชัย  กิติคุณานนท  ผูอํานวยการกองกลัง        KM Team 

6. นายธนิศร วงศปยะสถติย   ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น     KM Team 

7. นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสราง   KM Team 

8. นายอภิชาติ  สุทธสิอาด  ผูอํานวยการสวนสงเสริมและประสานการเลือกตั้งทองถิ่น   KM Team 

สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสราง      

9. นางสาวอโรชา นันทมนตรี  หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร      KM Team 

10. นายสุวิชชา  เพ็งไพบูลย  หัวหนากลุมงานวินัย  กองการเจาหนาที่    KM Team 

11. นายกูเกียรติ  นิ่มเนียม  หัวหนาฝายประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม   KM Team 

12. นายสมบุญ เอี่ยมรุจิรา  นิติกร 7ว   กองการเจาหนาที่    KM Team 

13. นางสาวมนิษ  วงษแสงทอง  บุคลากร 7ว   กองการเจาหนาที่    KM Team 

14. นางจันทรรัตน  อาวธุปญญากุล เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว     KM Team 

สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสราง   

 

 



 
  ชื่อ – สกุล    ตําแหนง/สงักัด                  ทําหนาที่เปน 

15. นายธนะสิทธิ์ อนันตสิริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร 7วช ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น  KM Team 

16. นางสาวศิริวรรณ หัสสรังส ี นักวิชาการคอมพิวเตอร 7วช ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น  KM Team 

17. นางสาวอินทิรา  เจียระสุพัฒน นักวิชาการเงินและบัญชี 7 กองคลัง     KM Team 

18. นายกิตตพิงษ ชูประสทิธิ์   หัวหนากลุมงานวางแผน อัตรากําลัง และระบบงาน     เลขานุการ KM Team 

กองการเจาหนาที่   

19. น.ส.ผกาภรณ  จันทรทิพย  บุคลากร 4   กองการเจาหนาที่     ผูชวยเลขานุการ KM Team  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - รายชื่อสํานัก/กองที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู (ชื่อยอ – ชื่อเต็ม) 
 

ชื่อยอของสํานัก/กอง ชื่อเต็มของสํานัก/กอง 

กจ. กองการเจาหนาที่ 

สน.พร. สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสราง      

ศส. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น 

สล. สํานักงานเลขานุการกรม 

สถจ. สํานักงานทองถิ่นจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- ราง - 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
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